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Magyar Természettudományi Társulat

Vándor, ki itt vagy, hunyd be a szemed...!  Hatalmas tenger hul-
lámzik, a felcsapó víz helyenként sziklákat bont, máshol csende-
sen terül el a parton, majd húzódik vissza finom homokpartot 
hagyva maga után. Máskor tekergő folyókat látsz, amelyek széles 
deltatorkolattal jutnak be egy kiterjedt állóvízbe. Valamikor itt 
kisebb-nagyobb dinoszauruszok éltek, kergették egymást, hódí-
tották meg a tengert, és uralták a szárazföldet. Pereg a kép, és
máris hatalmas, robbanásos kitöréseket mutató vulkánok kerül-
nek a színtérre, a gyorsan mozgó piroklaszt-árak mindent el-
söpörnek, a táj egyhangú szürke színbe öltözik. De vannak látvá-
nyos vulkánkitörések is: lávatűzijáték, lávaszökőkút és lávató 
fénye festi vörösre az eget. 
Vándor, nyisd ki szemed, és láss csodát: mindezeknek az ese-
ményeknek és még továbbiaknak a tanúi, a kőbe zárt történetek 
hordozói itt vannak! Itt vannak hazánkban, itt vannak, és felfe-
dezésre várnak! Különleges és érzékeny természeti értékek ezek! 
Különlegesek, mert egyediek, egy adott kor, egy régmúlt ese-
mény egyedüli tanúi. Ha elvesznek, ha leomlanak, akkor nincs, ki 
ezekről meséljen. Értékek, amelyek azonban csak akkor válnak 
azzá, ha a szakemberek, a geológusok segítenek feltárni a ben-
nük lévő történetet, és akkor a szikla már nemcsak egy egyszerű 
kő, hanem olyan kincs, amelyre vigyázni kell! 
Vigyázni, de nem elrejteni! Sőt hirdetni kell: vándor, gyere közelebb, 
nézd meg, hogy itt mi van, nézd meg, és hallgasd a történetét! Hir-
detni kell: nézz szét, ember, nézd, milyen környezetben élsz, vigyázz 
rá, és légy büszke! Ismerd meg történetét, és add tovább, meséld 
el minél több embernek. Ez a te földed, ez a te értéked is! Ugyan-
úgy, mint a történelmed, a kultúrád, a gasztronómiai és ökológiai 
örökséged, ez is hozzád tartozik, ez a földtani örökséged! 
E kötetben első ízben adunk összefoglaló áttekintést hazánk geo-
parkjairól: az UNESCO Globális Geopark Hálózat (GGN) tagjaként 
(el)ismert Novohrad–Nógrád Geoparkról és a Bakony–Balaton    
Geoparkról, továbbá a cím elnyerésére pályázó, várományos 
Bükk-vidéki Geoparkról.


