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Kedves Látogató!

Köszöntjük a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpontjához 
csatlakozó tárkányi tanösvényen.

Ez a „három körös” tanösvény Felsőtárkány községből – pontosabban a település északkeleti 
szélén lévő tó partjáról – indul és a Délnyugati-Bükk természeti és kultúrtörténeti értékeit 
mutatja be, miközben számos helyi érdekességre és általános tudnivalóra hívja fel a figyelmet. 
Az útvonalak mentén előbukkanó változatos kőzetfeltárások, sziklák, barlangok révén 
betekinthetünk a Bükk hegység földtörténetébe, szerkezetének kialakulásába, felszínfejlődésének 
titkaiba. Megismerkedhetünk a ritka és védett növényekkel, a növénytársulásokkal és a bennük 
élő állatvilág képviselőivel. Az erdőkben megbújó emberi alkotások – várak, kolostorok, ipari 
műemlékek és a ma is élő erdei iparok és foglalkozások (szénégetés, mészégetés) – bemutatásával 
pedig bepillanthatunk a hegyvidéken élő emberek történelmébe és mindennapjaiba.

A kő-közi (I.) kör a Szikla-forrást és a fölötte magasodó mészkősziklát, az alatta húzódó Kő-
köz nevű sziklaszorost és a tavat fűzi fel egy sétára. A 800 méter hosszú tanösvényen 5 állomás 
található. Bejárásához, a jelenségek tanulmányozásához egy óra bőven elegendő.

A barát-réti (II.) kör egy jobbára völgyben vezető út a 2,6 km-re lévő Bujdosó-kőig 4 állomás 
érdekességeit mutatja be. Onnan a hegytetőn keresztül a zöld jelzésű turistaúton térhetünk vissza 
a településre. A teljes kör hossza 6,5 km, megtételéhez 3 óra szükséges.

A vár-hegyi (III.) kör egy hegycsúcsra és egy hosszú hegygerincre visz fel. Az 1. állomástól 
oda-vissza 8 km, a Kő-köz elejétől oda-vissza 10 km a tanösvény hossza, melynek bejárása 4–5 
órát vesz igénybe. A 6 állomás alapos megismerése, a szép kilátást nyújtó helyeken történő 
hosszabb tartózkodás miatt egy fél napot is rászánhatunk a vár-hegyi körre. Utunkat a Várkúti 
turistaháznál érdemes megszakítani egy hosszabb pihenővel, ott étkezhetünk és a Vár-kút forrás 
vizével szomjunkat olthatjuk, kulacsunkat megtölthetjük. (E tanösvény megtekintését Vár-
kútnál is kezdhetjük, abban az esetben lent a Szikla-forrásnál pihenhetünk és gyűjthetünk erőt a 
Vár-hegyre való felkapaszkodáshoz.)

Az állomáshelyeken az állomás számát és a hely nevét feltüntető (karóra helyezett) táblák 
találhatók. Az állomásokon lévő vagy a közelükben megtekinthető értékek leírását, a hozzájuk 
kapcsolódó ismereteket ezen kirándulásvezető-füzetben olvashatjuk. Az útvonalak bejárását 
a tanösvényismertető füzet belső borítóján és az indítótáblákon (a Kő-köz bejárata mellett és a 
Vár-hegyen lévő Várkúti turistaháznál) elhelyezett térkép segíti. Természetesen ajánljuk a Bükk 
hegység turistatérképeit is, hiszen a     jelzésű tanösvényeink – néhány rövid szakasztól eltekintve 
– meglévő turistautakon haladnak.
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A kirándulásvezető-füzethez tartozik egy kézikönyv (Rejtektől Tárkányig. Helyismereti 
kézikönyv a Hór- és a Barát-völgy környékéről), amelyben a környék természeti és kultúrtörténeti 
tudnivalóit foglaltuk össze, valamint egy foglalkoztató kiadvány, melynek lapjain Bikk Betyár 
hívja a kisiskolásokat a kő-közi (I.) kör játékos felfedezésére. Az ismeretek még további bővítésére 
A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek című monográfia szolgál. 

Kiadványcsomagunkat jó szívvel ajánljuk a Bükk hegység iránt érdeklődő diákoknak, 
felnőtteknek, a hegységet szerető természetjáróknak, tábort szervező tanároknak, mindazoknak, 
akik tisztelik a természetet, megbecsülik őseik kulturális hagyatékát, szívükön viselik a 
hegyek és az erdők jövőjét, akik szeretik a Bükköt, ezt az évmilliók óta formálódó különleges 
hegyvidéket.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Felsőtárkányban kialakított Nyugati Kapu Látogató- 
és Oktatóközpontja a Bükk hegység természeti értékeinek bemutatása mellett a környezeti 
nevelést, a természetismereti oktatást és az ökoturizmust szolgálja. A Bükk hegységbe érkezők 
számára természetvédelmi, turisztikai információkat nyújtunk, az előre bejelentkezett csoportok 
számára természetismereti programokat kínálunk. A látogatóközpontban berendezett Karszt és 
élővilága című kiállítás diorámák, tablók, fényképek, valamint egy őskőkori barlangi életkép 
és egy domborzati makett segítségével ad szemléletes képet a nemzeti park karakteréről, sajátos 
természeti és egyedi kultúrtörténeti értékeiről.

Látogatóink a kiállítás mellett további információkat kaphatnak a védett természeti 
területek látogatásának szabályairól, a nemzeti park látogatható területeiről, a bükki települések 
látnivalóiról, programjairól, továbbá ismeretterjesztő kiadványokat, könyveket, térképeket 
vásárolhatnak. A központból a környezetismereti tanösvényen kívül turistautak, valamint jelzett 
erdei kerékpárutak indulnak ki. Az épület mellett található a Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút 
indítóállomása, a tóparti sétányon pedig egy geológiai bemutatóhelyet, kőzetparkot is kialakított 
az igazgatóság. A létesítményfejlesztéssel párhuzamosan, annak külső környezetében, a közkedvelt 
Felsőtárkányi-tó és környezete is megújult. Felsőtárkány tehát egyaránt ideális helyszíne iskolai, 
környezeti nevelési, természetismereti és szabadidős családi programoknak.

Jó utat, sok-sok élményt és további kutatásokra ösztönző felfedezéseket kívánunk! 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai
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1. ál lo más: Szik la-for rás
A Szik la-for rás Felsőtárkány észa ki vé gé nél, a kő-közi 
szur dok be já ra tát keretező mész kő szik la fal (tri ász Bervai 
Mész kő For má ció) tö vé ben buk kan a fel szín re, a Szik la fo ga-
dó val szem ben, a műút ke le ti ol da lán. A karszt for rás ban 
tu laj don kép pen a Dél nyu ga ti-Bükk ben fu tó Lök-völgy 
bú vó pa tak ja jut is mét fel szín re. Ez az zal ma gya ráz ha tó, 
hogy a Dél nyu ga ti-Bükk ju ra sö tét szür ke agyag pa lá val 
(Lök völ gyi For má ció) fe dett karszt te rü let. Az el vég zett hid-
ro ge o ló gi ai vizs gá la tok azt bi zo nyít ják, hogy a 161–155 mil-
lió éves palaösszletben látszólag szi get sze rű en megjelenő 
mész kőtömegek (223–209 mil lió év) összefüggő rend szert 
al kot nak. A Dél nyu ga ti-Bükk karszt já nak egé sze te hát 
valószínűleg egy ki ter jedt, rej tett, nem önál ló karszt te rü let. 
A ma ga sabb tér szí ne ken le hul lott csa pa dék a ta la jon ke resz-
tül át szi vá rog, majd a mészkő re pe dé se in át jut a mély be. 
A mészkő bel se jé ben összegyűlt víz a kőzet litoklázis-
rendszerében, né hol bar lan gi pa tak ként ha lad to va, s a 
kőzethatárok men tén, vagy a mészkő völ gyi fel tá rá sa i ban 
karszt for rás ként lép új ra a fel szín re.

A for rás, mint azt 1968-ban ki mu tat ták, csak rész ben 
kap ja vi zét a Bükk-fenn sík irá nyá ból. A Lök-völgy pa tak já-
nak és a felsőtárkányi Szik la-for rás nak a kap cso la tát 1974-
ben Aujeszky G., Ka rá csony S. és Scheuer Gy. bizonyította 
só zá si kí sér le tek kel. A fel szín re ju tó karszt víz hőmérséklete 
8,4 °C és 10,2 °C kö zött in ga do zik, a for rás víz ho za ma 
elég gé ki egyen lí tett, de időnként tel jes inak tív ál la pot is 
előfordul.

A for rás ál lan dó an friss vi zé ben egy Ma gya ror szá gon 
rit ka vö rös mo szat a Batrachospermum mo nili forme ta lál-
ha tó. Kö rü löt te a szik la er dő humid kö rül mé nyei kö zött 
gyap jas bog lár ka (Ranunculus lanuginosus), po dag ra fű 
(Aego po dium podagraria), fod ros gó lya orr (Geranium 
phae um) és sár ga ár va csa lán (Galeobdolon luteum) él.

A Szik la-for rás ban egy kor tö me ge sen élt a for rás csi ga 
(Bythi nella austriaca). Az ap ró, fe ke te szí nű, kis mé re tű 
csi gák száz szám ra ta pad tak a for rás ki fo lyó já nak kö ve i re, 
a for rás mel let ti fák víz be ló gó gyö ke re i re, a le hul lott és alá-
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A mészkõfelszínek jel leg ze tes  
pusz tu lá si fo lya ma ta a karrosodás, 
il let ve a karsz to so dás. E fo lya mat 
el ne ve zé se a Karszt-hegységbõl 
(Di ná ri-Al pok ré sze) szár ma zik, ahol 
a mészkõ oldásformáinak,  
karszt for má i nak gaz dag tár há zát 
ír ták le. A ha sa dé kok ban,  
re pe dé sek ben bõvelkedõ, szi lárd 
szerkezetû, vízáteresztõ kõzet  
a csa pa dék víz ha tá sá ra jól ol dó dik.  
A képzõdött, vál to za tos  
karszt for mák rész ben fel szí ni ek,  
rész ben fel szín alat ti ak, hi szen  
a karszt ban a víz há rom di men zi ós  
üreg- és oldásjáratrendszert 
(litoklázis) ala kít ki.

A Szikla-forrás
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me rült ágak ra. A for rás szaporodóhelyet je lent a fe ke te alap-
szí nű, a sár ga kü lön bö ző ár nya la ta i val tar kí tott fol tos sza-
la mand rá nak (Salamandra salamandra). Ta vasszal itt szü li 
meg a lár vá kat a sza la mand ra nős tény. Azok nyár vé gé ig 
a víz ben a fej lőd nek, majd ki mász nak a part ra és a ned ves 
avar ban, kor ha dó ágak kö zött ke re sik ro var- és csi ga fa jok-
ból ál ló zsák má nyu kat.

A Szik la-for rás tól dél fe lé ha lad va a sé tá nyon a Felsőtárkányi-tó 
part já ra érünk.

2. ál lo más: Felsõtárkányi-tó
A Felsőtárkányi-tavat mint egy két száz év vel ezelőtt, 
mes ter sé ge sen hoz ták lét re a Tárkányi-patak ár te rén. 
A Felső-tavat később az Al só-tó val bővítették ki, s a tó -
rend szer egy ré szét piszt ráng te lep ként hasz no sí tot ták.  
A tó ból ki fo lyó víz va la ha mal mot haj tott. A ta va kat a ma 
is működő Szik la- és Út-alat ti for rá sok táp lál ták. Saj nos e 
for rá sok víz ho za ma a csa pa dék függ vé nyé ben jelentősen 
in ga do zott, szá raz időszakban a ta vak víz szint je erősen 
le csök kent, a ta vak időszakosan ki szá rad tak. Ezt az ál la-
po tot a későbbi antropogén be avat ko zá sok to vább ron-
tot ták. 1983-ban Felsőtárkány és Eger víz el lá tá si gond ja i-
nak meg ol dá sá ra a Ba rát-ré ten karsztvízművet épí tet tek, 
s a for rá sok víz ho za mát jelentősen meg csa pol ták. Mind az 
em be ri be avat ko zá sok, mind a csa pa dék sze gény időszak 
el hú zó dá sa kö vet kez té ben a Felső-tó ke ve sebb víz után pót-
lást ka pott, te rü le te (8400 m2) és át la gos víz szint je (1,1 m) 
jelentősen csök kent. Az Al só-tó te rü le te tel je sen ki szá radt. 
A Felső-tó me den cé je az utób bi évek ben fo ko za to san el isza-
po so dott, az iszap vas tag sá ga 2001-re a köz pon ti ré sze ken 
már az 1 m-t is el ér te.

2002-ben, a tó rend szer te rü le tét, mint ér té kes táj ké pi 
ér té ket kí ván ták meg men te ni a Bá nyá sza ti Táj ren de zé si 
Prog ram ke re té ben. Mi vel a tó ba vezetendő víz mennyi sé gé-
nek nö ve lé sé re nem volt lehetőség, a fel hal mo zó dott iszap 
el tá vo lí tá sa után a Felső-tó med rét ter mé szet ba rát fó li á val 
szi ge tel ték le, majd er re vé kony iszap és mur va ré te get hord-

KÕ-KÖ ZI (I.) TANÖSVÉNY

Szalamandra

Forráscsiga (bal oldali) és közönsé-
ges vízicsiga (jobb oldali) a tárkányi 
vizekben
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tak. 2002 ta va szán in dult meg a tó med ré nek fel töl té se, s a 
tó öko ló gi ai po ten ci ál já nak hely re ál lí tá sa.

A tó kö rül sok ví zi nö vény és a fe hér fűz (Salix alba) 
ta lált ma gá nak ked ve ző fel té telt. A vad gesz te nye (Aesculus 
hippocastanum) és más nagy ter me tű idős fa egye dek, mint 
a ma gas kő ris (Fraxinus excelsior), a ko rai ju har (Acer 
platanoides) és a gyer tyán (Carpinus betulus) te le pí tett nö vé-
nyek. Kör be sé tál va a ta vat, a kis völgy al ji gyer tyá nos töl gyes-
ben (Carici pilosae-Carpinetum) ta vasszal az od vas- és uj jas 
kel ti két (Corydalis cava és C. solida), a bog lá ros szel lő ró zsát 
(Anemone ranunculoides) és a ka pot nyak le ve le it (Asarum 
europaeum) ta lál juk meg.

A Szik la-for rás, a Felsőtárkányi-tó és az er dős, fás kör nye-
zet együt te sen szá mos ér té kes ál lat faj nak, jel leg ze tes ál lat
kö zös ség nek ad nak ott hont.

Ta va szon ként nagy for ga lom in dul meg a tó kör nye ze-
té ben. Bé kák szá zai ke re sik fel a ta vat, amely nek se kély 
part ja, las san mé lyü lő med re ki vá ló szaporodóhelyet je lent 
szá muk ra. A leg el ső ta va szi ven dég a gye pi bé ka (Rana 
temporaria), őt kö ve tik a va ran gyok: a nagy ter me tű bar na 
va rangy (Bufo bufo) és ki sebb zöld va rangy (Bufo viridis). 
A gye pi bé ka cso mók ban he lye zi el pe té it, míg a va ran gyok 
hosszú zsi nór ban ra gaszt ják a nö vé nyek szá ra i ra. A ki ke lő 
ebi ha lak a tó ban élő ap ró ví zi ge rinc te le nek kel, szer ves 
tör me lék ből ki szűrt anya gok kal táp lál koz nak. Per sze ők 
ma guk is zsák má nnyá válhatnak egy-egy na gyobb vízirovar 
szá má ra: nagy ter me tű szi ta kö tő lár vák, csík bo ga rak, csi bo-
rok va dász nak a kis ebi ha lak ra.

A tó kör nye ze té ben lé vő idős fák od va i ban de ne vé rek 
ta nyáz nak. Al ko nyat tól már meg je len nek a tó fö lött és az 
itt röp kö dő ro va rok ra va dász nak. A leg ko ráb ban meg je le nő 
de ne vér, ahogy a ne ve is utal rá, a ko rai de ne vér (Nyctalus 
noctula). Gyak ran már ké ső dél után is meg fi gyel he tő, ahogy 
ro va rok ra va dász va csa pong va re pül a tó fö lött. Ha csend ben 
áll do gá lunk egy-egy öreg tó par ti tölgy fa alatt, nap köz ben is 
hall hat juk a fa od va i ban ta nyá zó de ne vé rek „csi cser gő”, „cin-
co gó” hang ját.

Gyepi béka

A fák odvaiban denevérek tanyáznak

KÕ-KÖ ZI (I.) TANÖSVÉNY
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A Felsőtárkányi-tó mel let ti sár ga tu ris ta jel zé sen lá to gat ha tunk el 
a tó fö löt ti, 35–40 mé ter ma gas mészkősziklához, amely meg ka-
pó an pa zar pa no rá má val aján dé koz za meg az ide lá to ga tó kat.

3. ál lo más: Kõ bá nya-orom
A tu ris ta út a be mu ta tó köz pont tól észak ke le ti irány ban 
hagy ja el a ta vat, s egy me re dek kap ta tó után ju tunk fel 
a szik la te te jé re. Sé tánk köz ben, az út be vá gá sa i ban és a 
völ gyek ol da lá ban ap ró sö tét szür ke agyag pa la (Lökvölgyi 
For má ció) tör me lék lát ha tó, majd a szik la fe lé kö ze lít ve ezt 
fe hér-szür kés fe hér színű mészkő (Bervai Mészkő For má ció) 
vált ja fel. A kőzethatár el ha gyá sa után lép he tünk ki a szik la 
te te jé re.

A szik la fel szí nét he lyen ként na gyon ap ró, 0,5 mm-es 
átmérőjű, ke vés bé le ke re kí tett, mur va nagyságrendű hor-
da lék fe di. E hor da lék ban sö tét szür ke agyag pa la, fe hér 
kal cit és vö rös radiolarit da ra bo kat is ta lál ha tunk. Mi vel 
e kőzetek a Dél nyu ga ti-Bükk fő al ko tói, mind ezek an nak 
bi zo nyí té kai, hogy a Tárkányi-patak a mö göt tes te rü le tek 
fedőtakaróit pusz tí tot ta, és azok anya gát dé li irány ban 
át te le pí tet te. A pa tak va la ha eb ben a szint ben járt, s fo lyó
ví zi te rasz szin tet vé sett a mészkőbe. Ke re kes J. 1938-ban 
ezt a későpliocéni te rasz szin tet ne vez te levantei szik la te-
rasz nak.

A szik lá ról dé li irány ban ki te kint ve köz vet le nül 
előttünk a Tárkányi-patak ár te rén a Felső-tó, mö göt te 
pe dig Felsőtárkány te le pü lé se lát ha tó. Dél nyu ga ti irány-
ban a Berva-bérc ge rin ce (500 m) tűnik fel, előterében a 
Mész-völgy fehérlő szur do ká val. A temp lom tól nyu ga ti 
irány ban, az Őr-hegy (290 m) ol da lát eró zi ós ba ráz dák és 
ár kok ta gol ják. Jól ta nul má nyoz ha tók a Tárkányi-patak 
to váb bi nyu ga ti mel lék völ gyei is: a Lamport-völgy és a Bő-
völgy. Az Akasz tó-bérc (300 m) és a Bo szor kány-lyuk tető  
(260 m) észak ke le ti lejtőit szin tén eró zi ós víz mo sás ok 
szab dal ják, he lyen ként csu szam lá sok is megfigyelhetők. 
Mi vel a szik la előterében hú zó dik a Dél nyu ga ti-Bükk és 
a Tárkányi-medence ha tá ra, az em lí tett dél-dél nyu gat ra eső 
te rü le tek már a Tárkányi-medencéhez tar toz nak.

8

A mészkõ (CaCO3) olyan ké mi ai,  
vagy bio ké mi ai eredetû üle dé kes 
kõzet, amely nek leg alább 90%-át 
kal cit vagy aragonit épí ti fel. Mészkõ 
al kot ja a Bükk fenn sík és a Dél ke le ti-
Bükk nagy ré szét, il let ve a Dél nyu-
ga ti-Bükk ki sebb karszt te rü le te it. 

A kal cit (CaCO3) szín te len, fe hér 
vagy hal vá nyan szí ne zett ás vány, 
kris tá lyai rom bo é de re sek és 
szkalenoéderesek. Igen el ter jedt 
ás vány, ke let kez het mag más  
fo lya ma tok ból hidrotermálisan,  
de fõleg üle dé kes eredetû (mészkõ, 
cseppkõ, borsókõ), il let ve a me ta-
morf kõzetek kö zül a már vány fõ 
kõzetalkotó ás vá nya. 

A sö tét szür ke agyag pa la az át ala-
kult (me ta morf) kõzetek cso port já ba  
tar to zik. Az agyag pa lát az ere de ti 
agyag tól ki sebb víz tar tal ma, pa lás 
ha sa dá sa, va la mint az ere de ti  
al ko tó ré szek (agyag ás vá nyok, föld-
pá tok, csil lá mok, kvarc) mel lett 
megjelenõ szericit kü lön böz te ti 
 meg. A Dél nyu ga ti-Bükk tö me gé nek 
nagy ré szét agyag pa la épí ti fel. 

A radiolarit vö rö sszürke ár nya la tú,  
pa dos, pa lás megjelenésû, kagy lós 
törésû szer ves eredetû kovakõzet. 
Anya ga nagy részt kal ce don ból,  
mik ro kris tá lyos kvarc-vál to zat ból, 
ke vés kloritból áll, ami ben gömb és 
kúpalakú radioláriák (su gár ál lat kák) 
vá zai he lyez ked nek el.  
A radioláriák vá zai opál ból,  
kvarc ból áll nak, bel se jü ket víz tisz ta 
kalcedón tölt he ti ki.

KÕ-KÖ ZI (I.) TANÖSVÉNY
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A Tárkányi-medence ÉK–DNy-i szer ke ze ti tö rés vo-
nal men tén zök kent le, ahol a tri ász és jura alapkőzetekre 
mi o cén szar ma ta agyag, ho mok, homokkő (Kozárdi For-
má ció) és riolittufaösszletek (Fel né me ti Ri o lit tu fa For má-
ció), il let ve szá raz föl di ta vi képződmények te le pül tek. 
E kőzetrétegekbe a pliocén végétől vá gó dott be a Tárkányi-
patak. A Dél nyu ga ti-Bükk előterében, a pliocén vé gén 
fél si va ta gi ég haj la ti vi szo nyok kö zött in dult meg a hegy
láb fel szín képződése. Ez az egy sé ges, dé li irány ban eny hén 
lejtő el egyen ge tett fel szín a pliocén/pleisztocén ha tá rán és 
később a negyedidőszakban több ször megismétlődő tek to ni-
kus ki emel ke dé sek és ég haj lat vál to zá sok ered mé nye ként a 
be vá gó dó pa tak völ gyek ál tal fel da ra bo ló dott. A Tárkányi-
patak fo ko za to san 500–600 m-re szélesedő ár te re fö lött ma 
is szé pen ta nul má nyoz ha tók a lépcsőzetesen megjelenő fo lyó
ví zi te ra szok.

A későpliocéni (levantei) te rasz ma rad vá nya it (85–60 m) 
kö vet het jük a Boszorkány-lyuk-tető, az Akasz tó-bérc és az 
Őr-hegy tetőszintjeiben. Ezek alatt egy fi a ta labb al só-ple isz-
to cé ni te rasz (40–18 m) je le nik meg a Bő-völgy, a Lamport-
völgy és a Mész-völgy Tárkányi-patakba tor kol ló sza ka szán. 
A középső-pleisztocén fo lyó ví zi te rasz a Felsőtárkányi-tótól 
észak ra, a Szik la Fo ga dó mö gött és a tó DK-i előterében 
ta nul má nyoz ha tó.

A ki csiny mész kő szik la nö vény ze tét ta vasszal a vi rág zó 
hú sos som (Cornus mas), az uj jas sás (Carex digitata), a 
bár so nyos tü dő fű (Pulmonaria mollissima) te szi vál to-
za tos sá. Nyá ron a kék üs tö kű csor mo lya (Melampyrum 
nemorosum), a pe resz lény (Clinopodium vulgare), a fe ke te 
led nek (Lathyrus niger) és a ba ráz dált csen kesz (Festuca 
rupicola) tű nik elő.

A szik la te tő ről a Ba rát-rét re le ve ze tő kes keny ös vény fi a-
ta l gyer tyá nos töl gyes er dőn ve zet ke resz tül, ami nek lágy-
szá rú szint jé ben él a bük kös sás (Carex pilosa), a ta va szi led-
nek (Lathyrus vernus), a ta va szi kan ka lin (Pri mu la veris) és 
az ösz tö rűs ve ro ni ka (Veronica chamaedrys).

Klátópon tunk kal szem közt, az zal csak nem azo nos 
ma gas ság ban, az egy ko ri Szik la szál ló, ma idő sek ott ho na-

Ár tér nek (alluvium) ne vez zük 
azt a pa tak me der fö löt ti tá gas, la pos 
fenekû völ gyet vagy sí kot, amely re 
ár víz kor a pa tak ki lép. 

9

A fo lyó völ gyek oldallejtõit a víz fo-
lyás sal pár hu za mo san párkányszerû 
sí kok, fo lyó ví zi te ra szok kí sé rik.  
E for mák képzõdését a fo lyó, vagy 
pa tak sza kasz jel le gé nek ugyan- 
 azon he lyen bekövetkezõ tar tós, 
több szö ri vál to zá sa okoz za.
A csu szam lá sok a szál lí tó kö zeg  
nél kü li lejtõs tö meg moz gá sok leg  gyor-
sab ban le zaj ló, ned ves vál to za tai. 
Ki ala ku lá suk alap fel té te le  
a fer de helyzetõ vízzáróréteg 
(agyag) je len lé te, amely nek fe lü le-
tén az át ned ve se dett ré te gek, mint 
csúszópályán a ne héz sé gi erõ  
ha tá sá ra hir te len meg csúsz nak.

A me re de kebb lejtõkön, a fel szí nen 
le fo lyó víz össze gyü le kez ve  
vo na las (li ne á ris) for má kat – ki sebb 
eró zi ós ba ráz dá kat, vagy mé lyebb 
és szé le sebb eró zi ós ár ko kat, 
víz mo sá so kat – mé lyít a fel szín be. 

Barázdált csenkesz és bükkös sás
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ként mű kö dő Bé kés-lak alatt vil la sor hú zó dik. A domb hát 
– szem mel lát ha tó an mes ter sé ge sen el egyen ge tett – te ra-
szán állt Ippolito d’Este (ma gya ro san Es tei Hippolyt) olasz 
szár ma zá sú eg ri püs pök 14–15. szá zad for du ló ján épít te-
tett nyá ri lak ja, amit a püs pök Fuor Contrasti-nak (vi szá-
lyok tól tá vo li nak) ne ve zett. Kö rü löt te a ka no no kok lak jai 
he lyez ked het tek el. A te le pü lés la kói a püs pö ki dísz kert, a 
piszt rán gos tó, a ma jor ház és a püs pö ki kú ria fenn tar tá sá nál 
tel je sí tet tek spe ci á lis szol gá la to kat. A tö rök idők ben el pusz-
tult nyá ri lak he lyén Barkóczy Fe renc eg ri püs pök a 18. 
szá zad kö ze pén pom pás ba rokk-ro ko kó kas télyt épít te tett. 
A száj ha gyo mány sze rint itt, a Kő bá nya-orom nyúl vá nyá-
nak vé gé ben egy, a kas tély hoz tar to zó ker ti lak (fi la gó ria) 
ál lott, ahon nan – aho gyan ma is – ki tű nő ki lá tás nyí lott a 
tó ra és an nak kör nyé ké re. Saj nos, alig egy év ti zed nyi fenn-
ál lás után a kas télyt Barkóczy utó da, Eszterházy Kár oly 
püs pök le bon tat ta, ezért ma már csak a hely ne ve utal ar ra 
(Kas tély-kert), hogy itt va la ha egy dí szes épü let állt.

Az alat tunk el te rü lő Szik la-for rás vi zét már a kö zép kor-
ban tó vá duz zasz tot ták, s pa tak ja még a szá zad for du lón 
is ví zi mal mot haj tott. A tó part ján a sza bad té ri szín pad 
ta lál ha tó mely egy re több ran gos ren dez vény nek a szín-
he lye (tárkányi Ma já lis, Mag dol na-na pi Bú csú és Szent 

A víz fo lyás ok kal pár hu za mo san 
megjelenõ fo lyó ví zi te ra szok tu laj-
don kép pen egy ko ráb bi ma ga sabb 
völgy sík ma rad vá nyai, s a pa ta kok 
sza kasz jel le gé nek idõbeli vál to zá sa i ra 
utal nak. A sza kasz jel leg-vál to zás nak 
tek to ni kus és ég haj la ti okai le het nek. 
A for rás vi dék emel ke dé se vagy az 
eró zió bá zis süllye dé se, il let ve  
a csa pa dék mennyi ség meg vál to zá sa 
a pa tak munkavégzõ képességének 
nö ve ke dé sét idé zi elõ. A pa tak  
az ere de ti fel szín be be vá gó dik és 
ed di gi völgy sík ját te rasszá for mál ja. 
Ez a fo lya mat több ször ismétlõdhet, 
így újabb és újabb te rasz szin tek for-
má lód hat nak ki egy más fe lett. 
A szál ban ál ló kõzetbe vé sett te raszt 
eró zi ós (szik la) te rasz nak, míg  
a fo lyó hor da lék kal (ka vics, mur va, 
ho mok, iszap) fel töl tött te raszt ár té ri 
te rasz nak ne vez zük. Ha zánk völgy te-
ra sza i nak ki ala ku lá sa elsõsorban  
a ple isz to cén és a ho lo cén 
idõszakához kötõdik. 

A folyóvízi teraszok (tömbszelvénye)
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Ist ván-na pi ren dez vé nyek). A szín pad mel let ti kú ri a sze rű 
épü let ad majd ott hont a Bük ki Nem ze ti Park ok ta tó- és 
fo ga dó köz pont já nak. A tó és a mű út kö zöt ti he lyi ek ál tal 
Ló-kert nek ne ve zett park szá mos idős fá val büsz kél ked het. 
Bár múlt szá zad ele ji for rás há za és ke rí té se má ra né mi leg 
meg roggyant, s az egy kor bő vi zű Szik la-for rás víz ho za ma 
is má ra erő sen meg csap pant és in ga do zó vá vált, kör nye ze te 
is több kí ván ni va lót hagy ma ga után, de en nek el le né re is a 
mai na pig a bük ki ter mé szet já rás és a köz ség egyik je len tős 
ide gen for gal mi ne ve ze tes sé ge.
A Kõbánya-oromról a S turistajelzésű ös vé nyen egy pár per ces 
gya log lás után le eresz ke dünk a Kő-köz ke le ti végződéséhez, a 
Ba rát-völgy al já ra. A 284,6 mé ter tszf-i ma gas sá gú tetőn már 
radiolarit és agyag pa la tör me lé ket ta lá lunk. E két kőzet fo ko za to-
san vált ja fel a mész kö vet, majd a Tárkányi-patak szur do ka fö lött 
vezető út men tén egy re in kább dominánssá vá lik a ju ra agyag pa la 
(Lökvölgyi For má ció) el ter je dé se.

A felsõtárkányi Kõ-köz 1927-ben (archív felvétel)

KÕ-KÖ ZI (I.) TANÖSVÉNY
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4. ál lo más: Kõ-köz ke le ti vé ge
A Ba rát-ré tet el ér ve, a vízmű mel lett eresz ke dünk le a Lök-
völgy ár te ré re, s in nen köz vet le nül a pa tak me der mel lett 
ha la dunk nyu ga ti irány ban. A Tárkányi-patak ka nyar gó 
nyom vo na la kö zép sza kasz jel leg re utal. A pa tak egy részt pusz-
tít ja, más részt épí ti völgy ol da la it. A kon zek vens fővölgyre 
merőlegesen, ún. szubszekvens, eró zi ós mel lék völ gyek fut-
nak ki. A pa ta kot kísérő ár te ret ho lo cén fo lyó ví zi üle dék 
(iszap, agyag, ka vics) épí ti fel. A pa tak med rét el hagy va 
ju tunk ki a műút szint jé re, a kő-közi szur dok hoz.

A középszakasz-jellegű pa tak munkavégző ké pes sé ge va la-
mi vel na gyobb, mint amennyi az ál ta la moz ga tott hor da lék 
el szál lí tá sá hoz szük sé ges. Az ilyen tí pu sú pa tak ol da la zó, 
ka nyar gó te vé keny sé gé vel szé le sí ti völ gyét. A völgy ke reszt-
met sze te aszim met ri kus, a pa tak a ho mo rú par tot pusz tít ja, 
a dom bo rú par tot a fo lyó ví zi hor da lék le ra ká sá val épí ti.  
A középszakasz-jellegű pa tak túl fej lett ka nya ru la ta i ról, ún. 
meandereiről könnyen felismerhető.

Vissza ka nya rod va az asz falt út ra a volt bá nya ud va ron és 
sziklaszoroson át érünk el a ki in du lá si pon tig. A nyílt mész kő-
fel szí nen és az út mel let ti mész mur ván ta lál juk a fe hér var jú háj 
(Sedum al bum), a pi ros gó lya orr (Geranium sanguineum), a 
bu dai imola (Centaurea sadleriana), a de res csen kesz (Festuca 
pallens), a pusz tai csen kesz (Festuca rupicola), a sar lós gamandor 
(Teucrium chamaedrys), a töm jén il lat (Libanotis pyrenaica), a 
bor zas ibo lya (Vi o la hirta) polikormonjait.

5. ál lo más: Kõ-köz
Felsőtárkány észak ke le ti vé gé nél, a Szik la-for rás és az au tó-
busz for du ló kö zöt ti sza kaszt középső-felső tri ász mészkő 
(Bervai Mészkő For má ció, 223–209 mil lió év) épí ti fel. A 
mészkő fe hér, vi lá gos szür ke, sö tét szür ke színű plat form 
mészkő, mely biogén zá tony és cik lu sos la gú na ke let ke zé si 
kö rül mé nye ket tük röz. E kis te rü let re kiterjedő mészkőfolt 
antiklinális szerkezettel bukkan ki a Dél nyu ga ti-Bükk 
ju ra agyagpalaösszlete (Lökvölgyi For má ció, 161–155 mil-
lió év) alól. Tõle nyugatra a Tárká nyi-medence mi o cén 

A meredek sziklafalakkal határolt 
szurdok

KÕ-KÖ ZI (I.) TANÖSVÉNY
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szar ma ta kőzetei (Kozárdi For má ció, 13,6–12,8 mil lió év) 
találhatók. A Kozárdi For má ció nagy részt se kély ten ge ri -
part kö ze li kifejlődésű, csökkentsósvízi szür ke, zöl des szür ke 
molluszkás agyag-agyag már gát, alá ren del ten ho mo kot, 
la za homokkőt, mész már gát, mész ho mok kö vet tar tal maz. 
A Dél nyu ga ti-Bükk ha tár zó ná já ban a Tárkányi-patak mint-
egy 300 m hosszan a kör nye ze té hez ké pest masszí vabb, és a 
külső erőknek job ban el len ál ló, de jól karsztosodó mészkőbe 
örö kí tet te át völ gyét.

A felsőtárkányi Kő-köz, vagy Ba rát-szur dok Ma gyar or-
szág leg lát vá nyo sabb és leg ér de ke sebb mészkőszurdokai 
kö zé tar to zik. Szűk, me re dek szik la fa lak kal ha tá rolt szur-
do ká nak ki ala ku lá sát ko ráb ban különböző el mé le tek kel 
ma gya ráz ták. Ke re kes J. (1936) először bar lan gi alag út ból 
szár maz tat ta, majd a Vas ka pu val, a Berva-szurdokkal és 
az Esztáz-kői-szorossal együtt em lít ve, egyszerű, „eró zi ós” 
szur dok nak minősítette (1938). He ve si A. (1978, 1986) 
mu ta tott rá ar ra, hogy a Kő-köznek fenn ma radt ré szei 
szá mos olyan kis for má val ren del kez nek – ol dal bar lan gok, 
ör vény üs tök, cseppkőtöredékek – ame lyek a bar lang fel sza-
ka dást bi zo nyít ják.

A Dél nyu ga ti-Bükk nem vízáteresztő agyag pa la tér-
szí neiről eredő Tárkányi-patak völgyképződése a mai 
völgy talp nál jó val ma ga sabb szin ten, pu ha kőzetanyagon 

Epigenetiukus völgy kialakulása kezdeti állapotban: G – H; E – F = a lejtõnek megfelelõen futó konzekvens 
völgyek;  A = kemény kõzet; B = puhább kõzet

KÕ-KÖ ZI (I.) TANÖSVÉNY
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(agyag pa la, agyag-agyag már ga, ho mok, la za homokkő, 
mész már ga, mészhomokkő, ri o lit tu fa) in dult meg. A völgy 
sza ka szos be vá gó dá sá ról ta nús kod nak a szur dok fö lött szé-
pen kivehető, lan ká sabb ge rinc sza ka szok, az ún. szint ma-
rad vá nyok: 300 m – Csák-Pi lis; 80–90 m – Nagy-orom, 
a volt If jú sá gi tá bor fe let ti tetőszint; 60–75 m – a szur dok 
és a vízmű fe let ti tetők; 40 m – Szik la-for rás fe let ti szik-
la te rasz. Mi vel a Tárkányi-patak fo ko za to san ero dál ta a 
mészkő fedőképződményeit, azok el vé ko nyo dá sá val a mély-
ben hú zó dó mészkőrétegek is fel szín re ke rül tek, s a pa tak 
te he tet len sé gé nél fog va foly tat ta a be vá gó dást. A pa tak 
fo ko za to san öröklődött, vésődött rá a völgy mé lyí tés sel fel-
szín re buk ka nó ke mény mészkőtömegre. Az így ki ala kult 
völ gyet ne vez zük epigenetikus völgy nek. A szur dok ki ala ku-
lá sá nál azon ban azt is fi gye lem be kell ven nünk, hogy a 
re pe dé sek ben gaz dag mészkő a fel szí ni víz fo lyás egy ré szét 
valószínűleg el hó dí tot ta, s a mé lyen barlangképződés in dult 
meg. Mi vel a Bükk később több ször is meg emel ke dett, s 
ez zel pár hu za mo san a Tárkányi-medence te rü le te be zök-
kent, a mészkőben a karszt víz szint mé lyebb re szállt, ezért 
a bú vó pa tak ok egy szint tel mé lyeb ben kezd het ték meg új 
já ra tok ki vé sé sét, ki ol dá sát. A ko ráb bi já ra tok inak tív ál la-
pot ba ke rül het tek, s a külső erők pusz tí tó (hőingadozásos 
és fagy okoz ta ap ró zó dás, ol dás, tö meg moz gá sok, stb.) 
mun ká i nak es tek ál do za tul. A mészkőrétegek el vé ko nyo dá-
sá val a mély ben hú zó dó já rat rend sze rek fel sza kad hat tak és 
a fel szín re ke rül het tek. A be om lás ból szár ma zó tör me lé ket 
egy-egy csa pa dé ko sabb időszakban a pa tak szál lít hat ta el a 
Tárkányi-medence irá nyá ba.

A mai szur dok a pliocén végétől (2,4–1,8 mil lió év) kez-
dett ki for má lód ni, er re a szur dok fa lá ban ki mu tat ha tó bar-
lan gi szin tek ad nak bi zo nyí té kot. A me le gebb, csa pa dé ko-
sabb jég kor szak kö zök ben (interglaciális) fel élén kült a pa ta-
kok völgymélyítő te vé keny sé ge és a karszt for mák képződése. 
A Ba rát-rét felőli ki já rat nál a Tárkányi-barlang vagy 
Ró ka-lyuk egy 5–6 m ma gas ple isz to cé ni szin tet mu tat.  
A bar lang ki töl té sé nek anya gát Cholnoky J. (1932) és 
Kadić O. (1933) is meg vizs gál ta. Ki de rült, hogy a vas tag, 

Átöröklött (epigenetikus) 
mészkõszurdok („kõköz”) képzõdése 
sziklaalagút fölszakadásával 

hosszmetszet keresztmetszet

KÕ-KÖ ZI (I.) TANÖSVÉNY
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A repedéskarrok, hasadékkarrok, 
gyökérkarrok a mészkõterületek  
gya ko ri fel szí ni oldásformái.  
A repedéskarrok kisméretû mikro-
törések, erek vo na lán fejlõdtek ki. 
Na gyobb, szembetûnõbb  
for mát kép vi sel nek a hasadékkarrok, 
ame lyek ha sa dé kok, tö ré sek és be vá-
gá sok men tén víz ve ze tés sel és kor ró-
zi ós be vá gó dás sal képzõdnek. 

A gyökérkarrok a mészkõfelszínbe 
mélyülõ ová lis vagy köralakú  
lyu kak, já ra tok. Ki ala ku lá su kat  
a ta laj alatt, az ala cso nyabb és ma ga-
sabb rendû nö vé nyek gyö ke re i nek 
köz vet len kör nye ze té ben, rész ben a 
gyö kér lég zés és az anyag cse re, 
rész ben az ott dú san tenyészõ 
mikroflóra (bak té ri u mok) élet te vé-
keny sé ge mi att fellépõ oldó hatás 
okozza.
A zsom boly olyan for dí tott töl csér 
ala kú, le fe lé szélesedõ ak na,  
amely a mészkõfelszínen nyí lik fel, és 
le fe lé bar lang já ra tok ká szé le se dik. 

víz szin te sen ré teg zett isza pos-már gás ki töl tés egy egy ko ri 
víznyelőbarlang je len lé té re utal hat. Fel té te lez ték, hogy a 
pleisztocénban időszakosan a Lök-völgy pa tak já nak vi ze 
tó vá duz zadt a szur dok ke le ti előterében, s ezt a vi zet a 
Tárkányi-barlang víznyelője ve zet te át a 3 m-es bar lan gi 
szint üre ge i be. A Ró ka lyuk tetejéről egy 35 m hosszú 
kürtőnyílás ve ze tett egé szen a 40 m re la tív ma gas sá gú 
te rasz szint re, majd a pleisztocénban ez a kürtő fel sza kadt. 
A pa tak fö löt ti, 3 mé ter ma gas ple isz to cé ni bar lan gi szin tet 
több ki sebb méretű bar lang üreg jel zi. Je len leg a völgy talp 
kö ze lé ben lép fel szín re a karszt víz.

A szur dok középső sza ka szán a mészkőfalban kal cit ki-
vá lá sok, ki sebb cseppkőképződmények, oldásformák lát ha tók. 
Ezek a for mák egy ko ráb bi na gyobb bar lang nyo ma it jel-
zik. Mind eze ket He ve si A. (1978, 1986, 2002) a bar lang-
föl sza ka dá sos szur dok ke let ke zés bi zo nyí té ká nak te kin ti.  
A szik la fal for rás bar lang ja i nak nyí lá sá ban ma is ta nul má nyoz-
ha tó az üre gek ki töl té si anya ga, mind ezek ar ról árul kod nak, 
hogy nap ja ink ban a tetőszintek kal cit, mészkő, radiolarit 
és agyagpalatörmeléke vö rös agyag gal ke ve red ve ke rül be 
a já rat rend sze rek be. A szur dok ere de ti for ma kin cse saj nos 
a bá nyá sza ti te vé keny ség, il let ve az Eger–Mis kolc műút épí-
té si mun ká la ta i hoz kötődő rob ban tá sok mi att he lyen ként 
meg sé rült. Nap ja ink ban az ex hu má ló dott mészkőfalakon 
gyönyörű repedéskarrokat, hasadékkarrokat, gyökérkarrokat, fel
sza kadt zsom bo lyo kat is ta nul má nyoz ha tunk.

A szur dok mészkőfalán a ple isz to cén hi de gebb jég kor-
sza ki (gla ci á lis) pe ri ó du sai is kép vi sel te tik ma gu kat sa já-
tos fomakincsükkel. Legszembetűnőbb az ún. kőkapuk 
és tör me lék kú pok meg je le né se. A műúttal pár hu za mo san 
egy más után so ra koz nak a mészkőrétegek kö zé ékszerűen 
be nyú ló tör me lék kú pok. Ez a nagy mennyiségű tör me lék 
fagy okoz ta ap ró zó dás sal ke let ke zett. A mészkő re pe dé se i be 
ju tó víz éj sza ka, vagy hi de gebb időszakokban meg fa gyott 
és szét re pesz tet te a kőzetet. A tör me lék ki sebb-na gyobb 
da ra bok ban vált le a szik la fal ról, majd sza bad esés sel ér te el 
a lejtő felső sza ka szát, s in nen már las sú tö meg moz gás sal 
telepítődött át a lejtő irá nyá ba. A ki fa gyás, mely tör me lé ket 
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ké pez, valószínűleg jelentős sze re pet játsz ha tott a bar lan gi 
já ra tok fel sza ka dá sá ban, majd to váb bi ron cso ló dá sá ban is. 
Az interglaciálisokban felélénkülő fe lü le ti le öb lí tés és fo lyó-
ví zi eró zió ezt a tör me lé ket el szál lít hat ta.

A tan ös vény vo na la mel lett csak ki sebb bar lan go kat 
is me rünk.

Felsõtárkány fe lõl az el sõ barlangot  
a Szik la fo ga dó  par ko ló já nál ta lál juk.  
Az itt lát ha tó több üreg kö zül csak 
egy éri el a bar lang mé re tet, 
ez a Kõ- kö zi 6. sz. bar lang.  
A Bervai Mész kõ For má ci ó ban ki ala-
kult egy kor for rás ként mû kö dõ üreg 
hossza 3,5 m, be fe lé kis sé emel ke dik. 

A Tárkányi-barlang hossz-szelvényei és keresztmetszetei

A Kõ -kö zi 2. sz. bar lang 3,4 m 
hosszú üre gé nek az elõ zõ tõl ke let re, 
5 m ma ga san nyí ló 0,7 m szé les  
és 1,8 m ma gas be já ra tát bok rok 
ta kar ják. Az egy sze rû, emel ke dõ 
já rat ban oldásnyomok, ke vés bor só kõ, 
kõ zet tör me lék és agyag lát ha tó.  
Csak ve szé lyes, ne héz má szás sal, 
vagy tech ni kai esz kö zök kel  
kö ze lít he tõ meg.

A Kõ köz össze szû kü lé se után  
a tör me lék lej tõ fe lett emel ke dõ szik-
la fal ban, 4 m ma gas ság ban,  
az út szint je fe lett 10 mé ter rel nyí-
lik a Kõ -kö zi 5. sz. bar lang. A 3 m 
hosszú üreg be já ra ta a ten ger szint je 
fe lett. 265 m ma gas ság ban he lyez-
ke dik el.

Je len ték te len, kis üreg a szo ros 
dé li ol da lán, a szik la fal ban a Kõ -kö zi 
3. sz. bar lang.

A Kõ- kö zi 4. sz. bar lang hossza 8,6 
m, mely nek vé gén, a fel sõ szik la lép-
csõn egy má sik, szûk ki já ra ta is van. 
Az inak tív for rás bar lang egy sze rû 
lej tõs já ra tá ban, kõ zet tör me lék és 
agyag ta lál ha tó. 
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A Kõ- kö zi 1. sz. bar lang be já ra ti 
fül ké jé nek a kör nyé ke az út ról jól 
lát ha tó. A 9,4 m hosszú üreg  
be já ra tá nak szé les sé ge 1,4 m,  
a ma gas sá ga 2,2 m. Az inak tív  
for rás bar lang egy sze rû, eny hén lej tõ, 
csõ sze rû já ra tá ban, el öre ge dett 
csepp kõ bekérgezés, ke vés és  
tö re de zett bor só kõ látható.

A kõ kö zi bá nya elõt ti kuloár fel sõ 
ré szén ve szé lyes, ne he zen 
meg kö ze lít he tõ he lyen nyí lik  
a Kõ -kö zi-zsom boly. Összhossza 
39,9 m, mély sé ge 21 m, a tszf ma gas-
sá ga 280 m. Az inak tív víz nye lõ lép-
csõs já ra tai kür tõk be tor koll nak.  
A já rat in du lá sa rög tön  
a 10 mé te res be já ra ti ak ná ban  
tör té nik. Csak tech ni kai esz kö zök kel 
jár ha tó!

A Kõ- köz leg hosszabb bar lang ja 
a szo ros ke le ti vé gé nél,  
a Tárkányi-barlang. A busz for du ló-
val szem ben, a szik la fal al só sza ka-
szán egy kor meg nyílt üreg ma nem  
lá to gat ha tó, mert a bá nyá szat  
so rán a be já ra ta be lett rob bant va. 
Az üreg egy ko ri hossza 70 m,  
a be rob ban tás elõtt tér ké pet  
ké szí tet tek ró la.

BA RÁT-RÉ TI (II.) TANÖSVÉNY

A Kő-köz ke le ti vé gé től in dul a tan ös vény ba rát-völ gyi II. kö re. 
Az Ol dal-völgy tor ko la tá ig a S jel zé sű tu ris ta úton ha la dunk, 
majd át té rünk a mű út túl ol dal ára, s a ko los tor rom tól egy me re dek 
ös vé nyen kö ze lít jük meg A Lök-bérc ol dal völ gyé ben elő buk ka nó 
szik la vo nu la tot, a Buj do só-kőt.

1. ál lo más: Ba rát-völgy
A tárkányi Kő-köz kes keny szur do ká nak ke le ti vé gé nél a 
Tárkányi-patak hir te len kiszélesedő ár te rét (al lú vi u mát) 
ne vez zük Ba rát-rét nek. A Kő-köz és a Bujdosó-kő-lápa 
kö zött a Tárkányi-patak 2300 mé ter hosszan sze li át a 
könnyen pusz tu ló ju ra agyag pa la so ro za tot (Lökvölgyi For-
má ció, 161–155 mil lió év). A Lök-völgy ba rát-ré ti sza ka szá-
nak víz vá lasz tó vo na la észa kon a Nagy-orom, a Macska-
kő (478,1 m) és a Bujdosó-kő (468,6 m) ge rin cén ha lad. 
Dé len a víz vá lasz tó nyom vo na la a Vár-he gyen (669-625 
m), a Vasbánya-tetőn (575 m), a Csohány-tetőn (569,3 m), 
a Borzlyuk-tetőn (572 m), az Ibolyás-tetőn (568 m), az 
Eregetőn (543 m) és a Büdös-kút-tetőn (484 m) jelölhető ki. 
Ez utób bi tetőszintek előterében, köz vet le nül a Tárkányi-
patak 100–200 mé ter szé les al lú vi u ma fö lött ta lál ha tó a 
Kőbánya-orom (369,5 m) és a Nádas-bérc-orra.

A Kõ-köz keleti bejárata
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Az ár tér alap ját negyedidőszaki fo lyó ví zi ka vics, 
ho mok, iszap és agyag épí ti fel. A fővölgyet töl gye sek-
kel, aká co sok kal bo rí tott me re dek lej tők ha tá rol ják. E 
lejtőkbe a fővölgyre merőlegesen eró zi ós mel lék völ gyek 
mé lyül tek és vá gód tak vissza, a víz ál tal szál lí tott hor da-
lék anyag e mel lék völ gyek ki já ra tá ban ki sebb-na gyobb 
legyezőszerűen kiszélesedő hor da lék kúp for má já ban hal mo-
zó dott fel. Szé pen fej lett hor da lék kú po kat ta nul má nyoz ha-
tunk a Kőbánya-lápa, a Ré pás-völgy és a Noszvaji-völgy 
előterében. A Tárkányi-patak szin tén egy ho lo cén ele ji 
szé les hor da lék kú pot épí tett az ol dal-völ gyi ha las tó tól nyu-
gat ra eső te rü le ten. Ezen a legyezőszerűen elterülő hor da-
lék kú pon fek szik a kar tha u zi ko los tor rom. A völ gyet ha tá-
ro ló lej tők nap ja ink ban ap ró pa la tör me lék kel fe det tek; 
a tör me lék las sú, lejtő irá nyú pusz tu lá sa figyelhető meg.  
A völgy ol da lak ban he lyen ként szé pen fej lett szin tek ként 
je len nek meg a pa tak ko ráb bi, ma ga sabb völgytalpszintjeit 
jelző fo lyó ví zi te rasz ma rad vá nyai. Köz vet le nül a pa tak mel-
lett, a Ba rát-ré ten a ho lo cén I. sz. te rasz lát ha tó, a lejtőkön e 
fö lött egy ple isz to cé ni 10 m, és egy 20 – 25 m re la tív ma gas-
sá gú te rasz ma rad vány mu tat ha tó ki. Ezek fö lött he lyen ként 
itt is meg je le nik a Kő-közben meg is mert 30 – 40 m ma gas 
„levantei” te rasz, va la mint egy 90 m ma gas szint.

A Ba rát-ré ten fi a tal és sű rű gyer tyá nos töl gye sek szé lén ha la dunk. 
Az út men tén né hány fi gye lem re mél tó nö vényt lát ha tunk: pár tő 
macs ka he re (Phlomis tuberosa) jel zi az er dős sztyepp ve ge tá ció 
be nyo mu lá sát és az utak só zá sa kö vet kez té ben né hány szi ki poz dor 
(Podospermum canum) is meg te le pe dett a mur ván.

2. ál lo más: Noszvaji-lápa
A Noszvaji-völgyben, a be já rat tól jó két száz mé ter re szén ége-
tők dol goz nak. A bok sa sze ní tés, mint a fa ve gyi fel dol go zá sá-
nak egyik leg ősibb for má ja, a Bükk-hegy ség ha gyo má nyos 
er dei mes ter sé ge i nek egyi ke és a tör té nel mi er dő gaz dál ko dás 
szer ves ré sze. Ma ga a te vé keny ség a rég óta is mert és ma is 
al kal ma zott el já rá son alap szik. A szénítés so rán a fa anya got 
– a le ve gő től töb bé-ke vés bé el zár va – las sú égés nek te szik 
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ki. Emi att a fa egyik leg fon to sabb al ko tó ele me, a szén nem 
tud tel je sen el ég ni, ha nem fa szén ként vissza ma rad. A fa töb bi 
ér té kes al ko tó ré sze (fa gáz, fa szesz) ve szen dő be megy.

A leg jobb mi nő sé gű sze net a bükk és a gyer tyán fá já ból 
nye rik. A sze ní tés a bok sa pa don tör té nik, ami a fa anyag 
mennyi sé gé hez mé re te zett, kö zép pont ja fe lé kúp alak ban 
eny hén emel ke dő, kör ala kú te rü let. A bok sát be lül ről 
ki fe lé ha lad va rak ják úgy, hogy a vé gé re ál lí tott fa ha sáb ok, 
do ron gok dom bo rú kú pot ké pez ze nek. A bok sa kö ze pén 
a be ra kás kor ún. kür tőt ké pez nek ki, en nek al já ból in dul 
ki a gyúj tó csa tor na. A be ra kás után a bok sát két ré teg ben 
folytják le: kí vül ről avar ral és föld del ta kar ják be és a bo rí-
tást ke mény re dön gö lik.

Ez után kö vet ke zik a bok sa be gyúj tá sa. A meg gyúj tott 
anya got (ál ta lá ban ron gyot vagy kó cot) egy rúd vé gé re erő-
sít ve dug ják be a bok sa kö ze pé ig. Az ége tés lé nye ge a tűz 
irá nyá nak és in ten zi tá sá nak sza bá lyo zá sa, amit a bok sa al só 
és fel ső ré szén ki kép zett nyí lá sok kal irá nyí ta nak.

A szén ülé si fo lya mat elő re ha lad tá nak mér té két a füst 
szí ne és sza ga jel zi. A füst be gyúj tás kor szür ke, gő zöl gő, 
ké sőbb sár gás és szú rós sza gú, majd az el sze ne se dés be kö vet-
kez te kor ké kes szí nű és foj tó sza gú.

Ha a bok sa bár mely ré szén ütött nyí lás ból ké kes füst 
száll fel, ak kor az ége tés be fe je ző dik, a bok sát le fojt ják, és 
meg vár ják, amíg az ki hűl. Ez után szét sze dik, és a fa sze net 
osz tá lyoz zák. A jó mi nő sé gű fa szén ké kes fe ke te, kagy lós 
tö ré sű, csen gő han got ad.

3. ál lo más: Ba rát-ré ti ko los tor rom
A Felsőtárkány köz ség ha tá rá ban lé vő Ba rát-rét ne ve az 
egy ko ron itt ál lott ko los tor em lé két őr zi. A kar tha u zi ak és 
na za ré nu sok egy ko ri ko los to rá nak cse kély ma rad vá nya it az 
Ol dal-völgy tor ko la tá val szem közt, az út bal ol da lán lé vő 
li get rej ti. A kar tha u zi rend nek a kö zép ko ri Ma gya r or szá gon 
lé vő öt ko los to ra kö zül a felsőtárkányit sor rend ben ne gye-
dik ként ala pí tot ták 1332-ben. Itt II. (Dörögdi) Mik lós eg ri 
püs pök (1332–1361) te le pí tet te le a kar tha u zi ren det, hogy 
a püs pök ség szá má ra mi se- és li tur gi kus köny ve ket má sol-

Szénégetéshez elõkészített boksa 
(mile)

Szénégetõ boksa (mile) döngölése

A begyújtott boksa (mile)
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ja nak. A né ma sá gi fo ga dal mat tett ba rá tok ko los to rá nak 
el ső írá sos em lí té se a Se ge de lem-völ gyé ben (Vallis auxilii) 
1333-ból va ló. Az ala pí tás sal né mi bir to kot is ka pott a 
ko los tor Felsőtárkány ha tá rá ban, amit azon ban a 15. szá zad 
má so dik fe lé ben Bükkzsércre és Noszvajra cse rélt az eg ri 
püs pök ség gel. A 15. szá zad ele jén va ló szí nű leg épí tés zaj-
lott a kol os tor ban, er ről ta nús ko dik a Stiborici Stibor eg ri 
püs pök (1410–1420) cí me ré vel el lá tott zá ró kő. Az eg ri vár 
1552-es vé del mé hez a kar tha u zi ak is hoz zá já rul tak, mi vel a 
vár vé dők kö zött – Ti nó di Lan tos Se bes tyén sza va i val él ve – 
„né ma ba rá tok nak négy gyalogjok volt”. A tö rö kök a ko los-
tort fel dúl ták, azt az 1596. évi tö rök hó dí tá sig már nem 
is ál lí tot ták hely re, a rend ház bir to ka it pe dig Fer di nánd 
ki rály 1555-ben az eg ri püs pök nek ado má nyoz ta. 

A tö rök idők ben te hát a ko los tor el nép te le ne dett és 
rom ba dőlt, de Barkóczy Fe renc eg ri püs pök 1755-ben ide-
hív ta a na za ré nu sok ve zek lő rend jét, akik szá má ra ba rokk 
stí lus ban új ra é pít tet te a ko los tort és an nak temp lo mát. 
Mi vel azon ban a „szen ve dő ba rá tok” rend jét a pá pa nem 
erő sí tet te meg, a Se ge de lem-völ gyi zár dát fel osz lat ták. A 
na za ré nu sok is tá voz tak, sor suk ra hagy va az épü le te ket, 
amik is mét pusz tu lás nak in dul tak

Az épí tő mes te rek nek adott ki fi ze té si szám lák, va la mint 
épí té si nap lók be jegy zé sei sze rint a Se ge de lem-völ gy ben 
lé vő ro mos épü le te ket le bon tot ták (1775).

A ko los tor alap ja i ra 1930 ja nu ár já ban buk kan tak rá az 
Eger és Lil la fü red köz ti ka to nai út épí té se kor. Az egy ha jós 
ba rokk ko ri szen té lyű temp lom, va la mint a ke ren gő rom-
ja it rész ben fel tár ták. Ak kor a fa lak az ab lak ke re tek al só 
szé lé ig áll tak. A ma rad vá nyok fel mé ré se után a ro mo kat 
vissza te met ték, csak né hány kő fa rag vány ke rült az eg ri 
mú ze um ba. A lil la fü re di mű út épí té sé nél meg ta lált, és csak 
rész ben fel tárt, majd kon zer vá lás cél já ból vissza te me tett 
ro mok nem lát vá nyo sak. Csu pán az út és a pa tak kö zött 
pár hu za mo san fu tó föld sánc ok jel zik az alat tuk hú zó dó ala-
csony fal ma rad vá nyo kat.

A pa tak men tén mind két ol da lon ége rest ta lá lunk 
(Aegopodio-Alnetum), mely nek lomb ko ro naszint jét az 

Zárókõ a kolostorból

A kolostorrom az 1920-as években
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eny ves éger (Alnus glutinosa), eset leg egy-egy me zei ju har 
(Acer campestre) al kot ja. A cser je szint ben él a kányabangita 
(Viburnum opulus), a pi ros ri bisz ke (Ribes rubrum), a kösz-
mé te (Ribes uva-crispa), a fe ke te bo dza (Sambucus nigra). 
Lágy szá rú ak kö zött gya ko ri a mo csá ri gó lya hír (Caltha 
palustris), a ta va szi gör vély fű (Scrophularia vernalis), az 
arany ve sel ke (Chrysosplenium alternifolium), a po dag ra fű 
(Aegopodium podagraria), a rit kás sás (Carex remota) és a 
szár nyas gör vély fű (Scrophularia umbrosa).

Az Ol dal-völgy ből ér ke ző Tárkányi-patak ál lan dó vi zű, 
de in ga do zó víz ho za mú pa tak. A víz fo lyást – el ső sor ban a 
ki szé le se dő völgy sza ka szok ban – kö zép hegy sé gi ége re sek 
kí sé rik. Az ége re sek a Lök-völgyben már fűz li ge tek ké ala-
kul nak át a pa ta kot kö vet ve.

A fűz li ge tek nek jel leg ze tes és könnyen meg fi gyel he tő 
ge rinc te len fa u ná juk van. Ta lán a két leg lát vá nyo sabb és 
leg könnyeb ben meg fi gyel he tő faj a fűz- és nyár fa jo kon élő 
kis szín ját szó lep ke (Apatura ilia) és az idő sebb fü zek ben fej-
lő dő pézs ma cin cér (Aromia moschata). A kis szín ját szó lep ke 
nyár kö ze pé től gya ko ri a Lök-völgy és az Ol dal-völgy ta lál-
ko zá sá nál, ahol sok szor szí vo gat nak ál lat ma rad vá nyo kon és 
az úton, az ol va dó asz fal ton. Az asz fal ton szí vo ga tó lep kék 
gyak ran vál nak a ro ha nó au tók ál do za tá vá. A pézs ma cin-
cér az idős fűz fák kö ze lé ben tar tóz ko dik, szí ve sen ke re si fel 
az er nyős és más fel tű nő szí nű, il let ve vi rág za tú nö vé nyek 
vi rág ja it. A cin cér zöld szí ne és jel leg ze tes pézs ma il la ta te szi 
fel tű nő vé ezt a fajt.

A Tárkányi-patakban szá mos víz ben élő ro var faj for dul 
elő. A leg fel tű nőb bek a teg ze sek, ame lyek lár vái a ho mo-
kos, ka vi csos med rű, gyors fo lyá sú pa tak sza ka szo kon él nek. 
Tes tük kö ré nö vé nyi ma rad vá nyok ból, vagy ho mok és 
ka vics szem csék ből épí tik fel la ká su kat: a te gezt. A te gez ben 
élik le éle tük je len tős ré szét, míg ki nem fej lőd nek, imá gó vá 
nem ér nek. Az imá gó for má ban el hagy ják a vi zet és a szá-
raz föld ön pár za nak. A nős té nyek a víz ben pe téz nek, majd 
pe te ra kás után el pusz tul nak. A teg ze sek éle té ben az imá gó 
ál la pot a rep ro duk tív sza kasz, amely csak né hány hé tig tart. 
A sza po ro dás be fe jez té vel az imá gók el pusz tul nak, azon ban 

Az enyves éger levele, porzós és tobo-
zos termõs barkája és termõs virága

Nagy színjátszólepke
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a vi zek be le ra kott pe té ik ből új ge ne rá ció fej lő dik min den 
év ben a bük ki pa ta kok ban.

A pa tak ban nemcsak ro va rok for dul nak elő, ha nem 
ma ga sabb fej lett sé gű, em lős ál la tok is. Jel leg ze tes em lős 
ál la ta a Tárkányi-pataknak a kö zön sé ges vízicickány 
(Neomys fodiens). Tö mött, fe ke te bun dás, gyors anyag cse-
ré je mi att ál lan dó táp lál ko zó, táp lá lé kot ke re ső ap ró cic-
kány a pa tak ban és az ol dal-völ gyi ta vak ban vízirovarokra 
és hal iva dék ok ra va dá szik.

Bár nem a pa tak ban él, azon ban a fák kal ta kart pa tak-
völ gyek jel leg ze tes em lő se a brandt és a baj szos de ne vér 
(Myotis brandti; Myotis mystacinus). Az idős fák od va i ban, 
le vá ló kér gei alatt ta nyáz nak, in nen in dul nak a pa ta kok 
fö lött, a pa tak völ gyek ben lé vő nyi la dé kok ban es ti va dá sza-
tuk ra.

A ko los tor rom ja i tól ér de mes a Lök-völgybe be sé tál ni 
és a Vas ka pu utá ni szik lás sza ka szon fel ke res ni a kör nyék 
egyet len ré gé sze ti le le tet tar tal ma zó bar lang ját, a Lök-
völgyi-barlangot, mely jel zi, hogy eb ben a völgy ben is meg-
for dult az ős em ber. A tszf. 380 m ma gas ság ban nyí ló, inak-
tív for rás bar lang el ága zó já ra ta i ban kis kür tő, gömb üst, kor-
ro dált fa lak, ke vés füg gő csepp kő, csepp kő bekérgezés és 
agyag ta lál ha tó. Kadić Ot to kár és Mottl Má ria ásott ben ne 

A 12. ki lo mé ter kõ nél, a völgy jobb 
(ÉNY) ol da lán, a Buj do só kõ és  
a Lök-völgyi-barlang kö zöt ti nagy  
szik la ka pu a Vas ka pu-bar lang  
(Lök-völgyi kõ fül ke), mely az út ról jól 
lát szik. A tszf 355 m ma gas ság ban 
ta lál ha tó üreg hossza 11 m, az al só 
és a fel sõ be já ra ta kö zöt ti szint kü-
lönb ség 5 m. Mind két be já ra tát az 
1933-as ása tá s kor tá gították ki. 
Az ása tás al kal má val a vi lá gos bar na,  
mész kõ tör me lé kes ki töl tés ben,  
sok ap ró ge rin ces csont mel lett  
rén szar vas ma rad vá nya it ta lál ták.

A Vas ka pu tól 200–250 méterre  
Felsõ tárkány fe lé, a völgy jobb  
ol da lán lát ha tó szik la pil lér ben, 
a völgy talp fe lett 20 mé ter rel 
a Lökvölgyi-Kürtõs-barlang nyí lik.  
A bar lang 17 m hosszú és  
5,5 mé ter szint kü lönb ség van a két 
be já ra ta kö zött. A bervai  
mész kõben ki ala kult inak tív  
for rás bar lang el ága zó lép csõs já ra-
tai több ki sebb kür tõt fog lal nak 
ma guk ba. A Lök-völgyi-barlang alaprajza

Paleolit kõpengék
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A Buj do só-kõ rõl le fu tó hor host 
sze gé lye zõ szik la élé ben nyí lik 
a 9 m mély, ha sa dék sze rû 
Buj do só -kõi-zsom boly. A füg gõ le ges 
fel sõ be já ra ta 3,4x0,9 m 
az al só pe dig a szik la észak ke le ti  
ol da lá nak az al já ban, az út szint je 
fe lett 6 mé ter rel nyí ló nyí lás, mely 
1,6 m szé les és 0,6 m ma gas. 
A tszf 300 m ma gas ság ban nyí ló 
 zsom boly ban ke vés bor só kõ, az  
alj za ton agyag, be hul lott fa le vél  
és hu musz ta lál ha tó.

A zsom boly fe let ti nagy szik la tömb-
ben ta lál ha tó a Buj do só -kõi  
1. sz. átjáró 4,5 m hosszú já ra ta. 
Az el ága zó víz szin tes át já ró ban ol dá si 
csö vek ma rad vá nyai lát ha tók

Az elõ zõ tõl 4 mé ter re és 2 mé ter rel 
lej jebb ta lál ha tó a Buj do só -kõi 1. sz. 
odú mely nek egy sze rû, 
víz szin tes, de bel jebb kis sé 
 lej tõ já ra ta 3 m hosszú.

1933-ban. Az ása tás ered mé nye né hány jég ko ri em lős csont 
mel lett né hány jég kor vé gi mikropenge és fel te he tő en az 
utol só interglaciális ide jé ből va ló 1 db ba bér le vél ala kú esz-
köz volt. A 64 m összhosszúságú bar lang ban a ko ra be li 
le írá sok sze rint egy kor na gyon sok de ne vér ta nyá zott. Ma 
jó eset ben egy-két egyed del ta lál koz ha tunk. Va ló szí nű leg 
már az ása tás ide jén je len tős za va rás nak vol tak ki té ve, de a 
ké sőb bi tu ris tafor ga lom sem se gí tet te elő a vissza te le pe dé-
sü ket. Ezek a rend kí vül hasz nos, és an nak aki is me ri őket, 
rend kí vül ked ves kis ál la tok, meg ér dem lik a ki emelt fi gyel-
met és a fo ko zott vé del met.

4. ál lo más: Buj do só-kõ
A Bujdosó-kő ke le ti lejtőin és a Bujdosó-kő-bérc dé li lejtőin a 
környező ju ra agyag pa la és radiolarit összletekbe (Lökvölgyi 
For má ció) ékelődve me re dek mészkősziklafalak tá rul nak 
fel. A középső-felső-triász mészkő (Bervai Mészkő For má-
ció) gyűrődési bol to za ta (an ti kli ná lis ten gely) a Lök-patak 
be vá gó dá sá val pár hu za mo san, a fedőkőzetek fo ko za tos pusz-
tu lá sá val ke rült fel szín re. A ki han to ló dott (ex hu má ló dott) 
mészkőtömb nap ja ink ban már vál to za tos for ma kincs nek ad 
ott hont. E ki sebb szur dok ke let ke zé se a felsőtárkányi Kő-
köz vagy Ba rát-szur dok ki ala ku lá sá val ro ko nít ha tó.

A Bujdosó-kő-lápa völ gye a Bujdosó-kő (469 m), a 
Lök-bérc (420–460 m), a Vö rös-sár he gye se (471 m) és a 
Bujdosó-kő-bérc (400 m) ge rin ce kö zé ékelődik be. A lápa 
csermelye le ke re kí tett, for ma kincs ben sze gény agyag pa la 
és radiolarit tetőszintekről táp lál koz va, V-keresztmetszetű 
felsőszakasz jellegű völ gyet mé lyí tett. Amint a cser mely 
völgymélyítő te vé keny sé ge so rán el ér te a mély ben hú zó dó 
mészkőrétegeket, rö vid és szűk szur do kot vé sett a ke mé nyebb 
mészkőbe. A Lök-patak és a kis vízfolyás kö zött, önál ló szik-
la cso port kü lö nült el, ezt a na gyobb mészkőtömbről le vált 
szik la alak za tot ne vez zük Macska-kő szik la cso port nak.

A cser mely ke le ti ol da lán fel tá ru ló ma gas, me re dek 
szik la fa lak ban jól ta nul má nyoz ha tó a mészkő vas tag pa-
dos meg je le né se, va la mint az eró zió előrehaladtával le vált 
ki sebb mészkőoszlop pusz tu lá sa. A függőleges fal ban 

Rombarlang a Vaskapuban
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ér de kes karszt for má kat ta lál ha tunk. Ezek kö zül hí re sek 
a né hány mé ter hosszú át já ró kat képező Macs ka-kö vek. A 
szik la cso port is ezekről a karsz tos át já rók ról kap ta ne vét. A 
Macs ka-kö vek mel lett ta lál juk a Bujdosó-kői zsom bolyt, mely  
9 mé ter mély, hasadékszerű képződmény. A fa la kat ki sebb 
ol dá sos képződmények tar kít ják, a lej tők al ján ki sebb-
na gyobb tör me lék kú pok je len nek meg. A szik la cso port 
ke le ti ol da lá nak tö vé ben, köz vet le nül a Lök-patak szint je 
fö lött ki sebb bar lang kez de mé nyek ta lál ha tók.

A mészkő ol dó dá sa mel lett, a szik la cso port pusz tu lá sá-
ban a fo lyó ví zi eró zió, a fagy okoz ta ap ró zó dás, a csa pa dék- 
és hó lé leöblítő ha tá sa, va la mint a las sú tö meg moz gá sok 
is sze re pet ját sza nak. A kis cser mely tor ko la ti sza ka szán 
legyezőszerűen elterülő hor da lék kú pot épí tett. En nek anya gá-
ban mészkőből, agyag pa lá ból és radiolaritból ál ló mur va és 
ka vics, va la mint agyag, iszap ke ve re dik.

A Bujdosó-kőt a bük ki bar lang fel sza ka dá sos szur dok ke-
let ke zés lehetőségének döntő bi zo nyí té ka ként em lít het jük 
meg. Itt a má ig fe dett alag út vagy át já ró sza kasz a macska-
kői szur dok ka pu ban ta lál ha tó. A szur dok ka pu ma is ere de ti 
ál la po tá ban ta nul má nyoz ha tó.

A Buj do só-kő alatt, a völgy ben szin tén gyer tyá nos 
töl gyest ta lá lunk, a már ed dig is ta pasz talt és lá tott fa jok-
kal, mint od vas- és uj jas kel ti ke, ga lamb vi rág, pi ros ló 
hu nyor, bog lá ros szel lő ró zsa. A völgy ben fel fe lé ha lad va, a 
Lök-völgy szur do ká ból idá ig is le jut az egyéb ként ma gas-
he gyi mold vai si sak vi rág (Aconitum moldavicum), és 
ha va si tur bo lya (Anthriscus nitida), a fod ros gó lya orr 
tár sa sá gá ban (Geranium phaeum). A Buj do só-kő szik lá i-
nál ju ha rok ból (ko rai- és he gyi ju har – Acer platanoides,  
A. pseudoplatanus), hár sak ból (kis- és nagy le ve lű hárs 
– Tilia cordata, T. platyphyllos) ál ló hár sas kő ri ses szik la-
er dőt (Tilio-Fraxinetum excelsioris) ta lá lunk, sok cser jé-
vel és gaz dag lágyszárúszinttel. Él itt a fel fu tó bo ros tyán 
(Hedera helix), a bi bir cses és csí kos kecs ke rá gó (Euonymus 
verrucosus, E. europaeus), a hú sos som (Cornus mas), 
a vad ró zsa (Rosa canina). Lágy szá rú ak kö zött meg ta lál-
juk a szik lák re pe dé sé ben élő ara nyos- és kövi fo dor kát 

A 2,7 m hosszú Buj do só -kõi 2. sz.  
odú a 2. sz. át já ró alatt 3 mé ter rel 
nyí lik. Az egy sze rû víz szin tes  
já rat ban, ke vés ap ró bor só kõ,  
kõ zet tör me lék és vi szony lag sok  
pók ta lál ha tó.

Az er dõ ben lát ha tó idõ sza kos kis 
pa tak me der és az er dé sze ti út  
ta lál ko zá sá nál ta lál ha tó egy  
le pusz tult szik la ka pu osz lo pa. 
Az osz lop fel sõ ré szé vel azo nos 
ma gas ság ban, a szik la fal ban a  
Buj do só -kõi 2. sz. át já ró csõ sze rû 
já ra ta lát szik. A bar lang el ága zó, 
víz szin tes, 9,5 m hosszú já ra tai  
kö zel „Y” ala kot al kot nak.  
A csõjá rat az Y egyik szá ra, a má sik 
egy kis meanderes já rat szinlõkkel. 

A Bujdosó-kõ
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(Asplenium trichomanes, A. ruta-muraria), a hó lyag páf-
rányt (Cystopteris fra gi lis), a ned ve sebb he lye ken a gím páf-
rányt (Phyllitis scolopendrium).

Ha a Buj do só-kő te tőn ke resz tül ka nya ro dunk vissza 
Felsőtárkányba, ak kor a ge rin cen kü lön bö ző ko rú és ál la-
po tú cse res töl gye sek kö zött ha la dunk. Leg jel lem zőbb ezek 
faj kész le té ben a cser tölgy és a ko csány ta lan tölgy (Quercus 
cerris, Q. petraea). Né hol ta lá lunk me zei ju hart (Acer 
campestre), gyer tyánt (Carpinus betulus), eset leg ma dár cse-
resz nyét (Cerasus avium). Ezek nél gya ko ribb a bar kó ca ber-
ke nye (Sorbus torminalis), a vad al ma fái (Malus sylvestris). 
Cser jék kö zül sok szor ta lál ko zunk a fa gyal (Ligustrum 
vulgare), a ga la go nyák (egy bi bés és cse re ga la go nya 
– Crataegus monogyna, C. oxyacantha), a vad ró zsa (Rosa 
canina) bok ra i val. A lágy szá rú ak kö zött do mi nál a li ge ti 
per je (Poa nemoralis), eset leg a he gyi sás (Carex montana). 
Elegy faj a fe ke te led nek (Lathyrus niger), a sá to ros mar git vi-
rág (Chrysanthemum corymbosum), a pi li si bük köny (Vicia 
sparsiflora), a sár ga gyű szű vi rág (Digitalis grandiflora), a 
vi téz bük köny (Vicia cassubica), a fes tő re kettye (Genista 
tinctoria), a pe resz lény (Clinopodium vulgare), a me zei csor-
mo lya (Melampyrum arvense).

A ge rin cen vé gig ha lad va új ra Felsőtárkányba ju tunk, aho vá a Z 
tu ris ta jel zés ve zet vissza ben nün ket.

A gyertyános tölgyes névadó fái

A hársas kõrises sziklaerdõ névadó fái
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VÁR-HE GYI (III.) TANÖSVÉNY

A Felsőtárkányi-tó in dí tó ál lo má sá tól könnyű sé tá val ér het jük el 
a leg hosszabb tú ra út vo nal, a Vár-he gyi kör ki in du ló ál lo má sát. 
A III. kör a volt If jú sá gi tá bor (je len leg szál ló és tá bor) par ko-
ló já tól in dul: a tá bor ke rí té se men tén a P + tu ris ta jel zést kell 
kö vet ni. A tá bor sar ká nál a tu ris ta út észak ra for dul, a tan ös-
vény nyom vo na la pe dig dé li irány ba. Egy er dé sze ti fel tá ró, majd 
egy szé les dózerúton, egy ki lo mé ter meg té te le után ér ke zünk meg 
a do lo mit bá nya rekultivált ud va rá ra. A bá nya ud var dé li szé lén 
csat la ko zunk a Z jel zé sű tu ris ta út hoz, amely fel visz a Vár-hegy 
nyer gé be. On nan Z ∆ jel zé sű me re dek ös vény ve zet föl az ős ko ri 
föld vár sán cá ra.

1. ál lo más: Csák-pi lis
A volt If jú sá gi tá bor ke rí té sét el hagy va a Csák-pi lis ne vű 
hegy észak nyu ga ti al já hoz érünk. A kör be fu tó föld úton a 
hegy fel ső ré szén ki ala kult cse res töl gyes érint ke zik az út 
alat ti gyer tyá nos töl gyes sel. Utunk so rán meg fi gyel het jük 
a kü lön bö ző nö vény tár su lás ok el ren de ző dé sét, és azok jel-
lem ző faj kész le tét. A ki in du lá si pont kö rül, a völgy fe lé 
in kább a gyer tyá nos er dő fa ja it is mer het jük meg: fa fa jok 
kö zül ta lá lunk itt si ma kér gű gyer tyánt (Carpinus betulus), 
kör be fu tó háncs ré te gé ről könnyen fel is mer he tő a ma dár-
cse resz nye (Cerasus avium), és a paralécekkel vas ta gí tott 
ágú me zei ju har (Acer campestre) is gya ko ri. Ta vasszal 
fő ként hó vi rág és a kel ti kék, bog lá ros szel lő ró zsa, ga lamb-
vi rág a gya ko ribb fa jok. A nyá ri nö vény lis ta in kább az 
ár nyék tű rők kö zül ke rül ki: bük kös sás (Carex pilosa), 
bár so nyos tü dő fű (Pulmonaria mollissima), sza gos mü ge 
(Asperula odorata = Galium odoratum). A fel fu tó er dei 
isza lag (Clematis vitalba) so ká ig meg ma ra dó ter mé sé ről jól 
fel is mer he tő úton-út fé len. A má sik irány ban, a töl gyes be 
be pil lant va lát hat juk a cser tölgy és ko csány ta lan tölgy ál lo-
má nyát, a li ge ti per je tö me gét az alj nö vény zet ben. Az er dő 
kis sé zá ró dik, meg nö vek szik a cser jék bo rí tá sa aho gyan 
to vább ha lad va az úton el ér jük a völ gyet. Itt új ból gyer tyá-
nos töl gyes nö vény tár su lás ala kult ki. A ké sőb bi ek ben is, 

A Vár-hegy

Szagos müge és bogláros szellõrózsa
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an nak meg fe le lő en, hogy völgy höz ju tot tunk, vagy ge rin-
cen ha la dunk: gyer tyá nos töl gyes és gyer tyá nos bük kös 
il let ve cse res töl gyes és me leg ked ve lő töl gyes mel lett ha la-
dunk el. A ki rit ku ló lomb ko ro na szin tű me leg ked ve lő töl-
gye se ket (Corno-Quercetum) leg in kább a do lo mit alap kő-
ze tű ge rin ce ken ta nul má nyoz hat juk. Na gyon fajgazdagok, 
csu pán em lí tés szint jén so rol juk fel az egyes szin tek nek 
meg fe le lő gya ko ribb fa jo kat. A lomb ko ro na szint ben moly-
hos tölgy (Quercus pubescens), bar kó ca ber ke nye (Sorbus 
torminalis), lisz tes ber ke nye (Sorbus aria), a cser je szint-
ben cser szö mör ce (Cotinus coggygria), hú sos som (Cornus 
mas), ve res gyű rű som (Cornus sanguinea), ku tya ben ge 
(Frangula alnus), egy bi bés és cse re ga la go nya (Crataegus 
monogyna, C. oxyacantha), os tor mén fa (Viburnum 
lantana), sós ka bor bo lya (Berberis vulgaris), ükörke 
lonc (Lonicera xylosteum), ká nya bangita (Viburnum 
opulus), fa gyal (Ligustrum vulgare), var jú tö vis (Rhamnus 
catharticus), vad ró zsa (Rosa canina), a lágyszárúszintben 
az en de mi kus (benn szü lött) ma gyar nyúl fark fű (Sesleria 
hungarica), lap pan gó sás (Carex humilis), tol las szál ka per je 
(Brachypodium pinnatum), he gyi sás (Carex montana), 
méh fű (Melittis carpatica), sok or chi dea, sely mes re kettye 
(Genista pilosa), egye nes isza lag (Clematis recta), cso dás 
ibo lya (Vi o la mirabilis), fes tő zsoltina (Serratula tinctoria), 
ágas ho mok li li om (Anthericum ramosum), fes tő mü ge 
(Asperula tinctoria), tar ka ko ro na fürt (Coronilla va ria), 
bor zas za nót (Chamaecytisus hirsutus), kék üs tö kű csor mo-
lya (Melampyrum nemorosum) ta lál ha tó.

2. ál lo más: Do lo mit bá nya
A felsőtárkányi do lo mit bá nyá ban a középső-triász Há mo ri 
Do lo mit For má ció kőzetei (241,1–239,5 mil lió év) ta nul-
má nyoz ha tók. A kar bo ná tos plat form vé dett, belső ré sze in 
képződött szür ke, sö tét szür ke do lo mit itt rész ben rétegzetlen, 
rész ben pa dos megjelenésű. A do lo mit pa dok kö zé né ha 
vé kony do lo mit már ga te le pül.

A bányafalon szépen kirajzolódik az ÉK-i dõlésû 
rétegzõdés, valamint a sötét és világosszürke padok A vár-hegyi dolomitbánya

Molyhos tölgy
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váltakozása. Néhol koncentrikus finomrétegekbõl álló 
foltok láthatók – ezek az ún. onkoidok –, melyek a kékeszöld 
algák bekérgezõ tevékenységének következményei. A kõzet 
apró üregeiben kézi nagyító segítségével a dolomit víztiszta 
romboéder alakú kristályait tanulmányozhatjuk.

A bá nya ud var ban megfigyelhető, hogy a do lo mit na gyon 
könnyen ap ró zó dik. A bá nya fal előterében koc ka ala kú 
do lo mit tör me lék hal mo zó dott fel. A kőzet ap ró zó dá sát a 
hőmérsékletváltozás és a fagy okozza. A ki la zult do lo mit-
tör me lék a fal előterében nagykiterjedésű tör me lék kú po kat 
ké pez. A do lo mit tör me lék szál lí tá sá ban a tö meg moz gá sok 
mel lett a csa pa dék- és hó lé leöblítő ha tá sa is részt vesz. A 
lejtő előtt fel hal mo zó dott tör me lék anyag ba nap ja ink ban 
egy-egy na gyobb eső al kal má val szép, mély eró zi ós ba ráz-
dák, ár kok mé lyül nek. E mikroformák is szé pen ér zé kel te-
tik a do lo mit és a mészkő le pusz tu lá sá nak kü lönb sé ge it. 
A do lo mit ál ta lá ban könnyeb ben pusz tul, s a mészkőhöz 
ha son ló an karsz to so dik.

A do lo mitbá nya ál lat vi lá ga sze gé nyes, hi szen év ti ze de-
ken ke resz tül a bá nyá sza ti te vé keny ség ala kí tot ta ki a most 
lát ha tó élő he lyet. A gör gő, ál lan dó an moz gó bá nya fa la kon, 
a bá nya ud var te her au tók kal ta po sott fel szí nén ke vés ál lat-
faj ta lál meg fe le lő élő hely re. Az itt ott hon ra le lő fa jok el ső-
sor ban a meg te le pe dő (pi o nír) nö vé nyek hez kö tőd nek. A 
ge rinc te len ál la tok kö zül a var jú há ja kon élő nagy sze mes 
csinosboglárka (Scolitantides orion) egye de i vel ta lál koz ha-
tunk a na po sabb do lo mit tör me lé kes, de már növényesedő 
fel szí ne ken. A bá nyá ba be te le pe dő kecs ke fü ze ken egyes 
üveg szár nyú lep ke fa jok (szitkárok) for dul hat nak elő, a táp-
nö vé nyü ket kö vet ve.

A ge rinc te len ál lat faj ok kö zül is ke vés lel ál lan dó ott-
hon ra a bá nyá ban. A na po sabb fa la kon elő for dul a faligyík 
(Podarcis muralis), a ma da rak kö zül pe dig a té li ven dég ként 
ide lá to ga tó haj nal ma dár (Tichodroma muraria) és a ha va si 
szür ke be gyek (Prunella collaris) je len te nek ér de kes sé get.

Szik lás, kö ves te rü le te ken él a nyest (Martes foina), 
amely nek nem ki zá ró la gos élő he lye a bá nya, azon ban zsák-
mány szer ző kör út ja in gyak ran fel ke re si.Nyest

A do lo mit üle dé kes kõzet,  
tö me gé nek több mint 90%-át  
do lo mit ás vány, CaMg(CO3)2 épí ti fel. 
Külsõre könnyen összetéveszthetõ  
a mészkõvel, de szög le tes  
tö ré se, gya ko ri cu kor szö ve te 
és a 10%-os só sav  hatására nem 
pezseg (HCl)
A do lo mit könnyen szét hull, por lik.  
A leg több do lo mit valószínûleg  
má sod la gos eredetû, diagenetikus 
je len ség. A do lo mi to so dás lé nye ge 
az, hogy az aragonit- vagy kal cit rács 
Ca2+ ion ja i nak he lyé re a besûrûsödõ 
édes- vagy ten ger víz Mg2+ ion jai 
épül nek be.

A breccsa és a kong lo me rá tum  
össze ál ló tör me lé kes üle dé kes kõzet. 
A breccsa dur va tör me lé kes  
anya gá ban a 2 mm-nél na gyobb 
átmérõjû szem csék szög le te sek  
vagy csak nem szög le te sek és 
mennyi sé gük 50% fö löt ti.  
A kong lo me rá tum dur va tör me lé kes 
anya ga ez zel el len tét ben 2 mm-nél 
na gyobb, le ke re kí tett da ra bok ból  
áll. Mind két kõzet ese té ben a 
ce men tá ló anyag mész vagy  
kovaanyag (SiO2) le het.
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Fi gye lem! A rekultivált kő fej tő ud va rán óva to san köz-
le ked jünk, a bá nya fa lat és a pe re me ket a kő om lás ve szé lye 
mi att ne kö ze lít sük meg!

A do lo mitbá nya dé li pe re mén, a zöld tu ris ta utat kö vet ve ka pasz ko-
dunk fel a Keringő út men tén a do lo mitbá nya te te jé re. In nen kitűnő 
pa no rá ma nyí lik a Tárkányi-medence te rü le té re, a Dél nyu ga ti-
Bükk re és a Kö vek-vo nu la tá ra.

3. ál lo más: A do lo mitbá nya fe let ti  
ki lá tó pont
A Dél nyu ga ti-Bükk re te kint ve ta pasz tal hat juk, hogy a völ-
gyek ben és a ma ga sabb pon to kon gya ko rib bak a gyer tyá nos 
töl gye sek és a gyer tyá nos bük kö sök. Eze ket ta vasszal a ké sői 
lomb fa ka dá suk te szi még job ban lát ha tó vá, il let ve szep tem-
ber-ok tó ber hó na pok ban az el té rő őszi lomb szí ne ző dé sük. A 
fenn sík nak csu pán a pe re mé re lát ha tunk rá, itt már a bük kös 
az ural ko dó. Leg na gyobb és össze füg gő en leg ki ter jed tebb tár-
su lást a cse res töl gyes ad ja. Amer re a szem el lát, nagy részt ezt 
fi gyel het jük meg a lan kás dé li kitettségû lej tő kön.

A Tárkányi-medence és a „Kövek vonulata” a Vár-hegy oldalából

Tar-kõVörös-kõPes-kõÕr-kõ

A déli-bükki egységet alkotó középsõ- 
és felsõ-triász képzõdmények réteg-
oszlopa
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A bá nya fö löt ti te rü le te ken me le gebb töl gye sek, föl fe lé 
ha lad va hű vö sebb gyer tyá nos-töl gye sek al kot nak er dőt. 
A bá nya mű ve lés mi att az er dők egy ré szét le ter mel ték.  
A le ter melt er dők he lyén ma még csak fi a tal fák ból ál ló 
er dő lát ha tó, amely ben még nem ala kult ki a jel leg ze tes 
er dei élet kö zös ség. Ah hoz, hogy az adott er dő tár su lás idős 
er de it jel lem ző élet kö zös ség jöj jön lét re, még el kell tel nie jó 
pár év ti zed nek. Az er dő ko ro so dá sá val újabb és újabb fa jok 
te le ped nek meg, mi köz ben egyesek el tűn nek, míg vé gül 
ki ala kul az idő sebb töl gye sek re, vagy gyer tyá nos-töl gye-
sek re jel lem ző kö zös ség.

A fi a ta los fö löt ti er dők ben azon ban már meg fi gyel het-
jük a jel leg ze tes fa jo kat, ame lyek ré szei töl gyes er dők kö zös-
sé gé nek.

A töl gye sek ben szám ta lan ro var faj él. Egye sek a töl gyek 
le ve le it fo gyaszt ják, mint pl. sok ara szo ló lep ke faj, vagy 
ép pen egyes évek ben a nagy tar rá gá so kat is oko zó gyap jas-
lep ke (Lymantria dispar), míg má sok az idős töl gyek vas ta-
gabb ága in, vagy a ta la jon él nek, itt ke re sik táp lá lé ku kat. 
Jel leg ze tes ra ga do zó élet mó dú fu tó bo gár faj a töl gye sek ben 
az ara nyos báb rab ló (Calosoma sycophanta), amely a töl gye-
ken élő lep ke her nyók ra és ki sebb ro va rok ra va dá szik. A gyap-
jas lep ke el sza po ro dá sa ese tén a báb rab lók ki zá ró lag gyap jas-
lep ke-her nyó val táp lál koz nak. Egy báb rab ló akár több száz 
gyap jas lep ke-her nyót ké pes föl fal ni egy idény ben.

A nö vény evő ro va rok nak szá mos más el len sé ge is él a 
töl gye sek ben: az idős fák odúiban fész ke lő csusz ka (Sitta 
europaea), amely ha túl nagy az odú be já ra ta, sár ta pasz tás-
sal szű kí ti be, vagy a szin tén odúlakó fe ke te-fe hér szí ne ze tű 
ör vös légy ka pó (Ficedula albicollis).

A töl gye sek jel leg ze tes ragadozómadara a da rázs ölyv 
(Pernis apivorus). Ne vét on nan kap ta, hogy a fi ó ká it kez-
det ben szin te ki zá ró lag a föl di da rázs fész kek ből ki ka part 
da rázs lár vák kal táp lál ja. Idős töl gyek lomb ko ro ná já ban 
költ. A do lo mitbá nyá ból szét néz ve né ha meg fi gyel het jük 
egy-egy pél dá nyát.

A tölgy mak kot szá mos rág csá ló fo gyaszt ja. Leg könnyebb 
ész re ven ni a sár ga nya kú er dei ege ret (Apodemus flavicollis). Csuszka

Aranyos bábrabló
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Az er dei pe le (Dryomis nitedula) fa od vak ban, har ká lyok 
ké szí tett odukban ta nyá zik, és rit kán ke rül az em ber sze me 
elé, míg a mo gyo rós pe le (Muscardinus avellanarius) a vad-
gyü möl csök kel tar kí tott er dő sze gé lye ken, sok kal gyak rab-
ban meg fi gyel he tő. Mind két pe le éj je li ál lat, ezt jel zi ha tal-
mas sze mük is.

4. ál lo más: Vár-hegy
A felsőtárkányi Vár-hegy a Dél nyu ga ti-Bükk karszt for-
mák ban sze gé nyebb Nagy-Eged – Kis-Tiba-hegy – Nagy-
Tiba-hegy – Vár-hegy vo nu la tá nak tag ja. Rétegsorának 
fel színen lévõ legidõsebb tagját a do lo mitbá nyá ban meg-
is mert középső-triász do lo mit alkotja (Há mo ri Do lo mit 
For má ció, 241,1 – 239,5 mil lió év). A szür ke, sö tét szür ke 
do lo mit szer ke ze ti leg gyűrt bol to zat ként (an ti kli ná lis-
ként) je le nik meg. A te rü let ér de kes sé gei kö zé tar to zik a 
Csák-pi lis – Vár-hegy – Tiba-hegy vo nu la tá ban fel is mert 
a do lo mitra te le pülõ radio lá ri ás-vul ka no klasz tos kifejlődés, 
ame lyet ed dig a Bükk más részeiről nem si ke rült ki mu-
tat ni. A kö zép ső-triász kar bo ná tos plat form fej lő dé sét itt 
vul ká ni szi ge tek képződése sza kí tot ta meg. A szá raz föl di-
se kély ten ge ri, majd me den cé vé ala kult tér szí nen vul ká ni-
üle dé kes kő zet együt tes hal mo zó dott fel, ezt ne vez zük 
Vár he gyi For má ci ó nak. A vul ká ni tu fá ra sö tét szür ke mész kő 
és fe ke te már ga vál ta ko zá sá ból felépülő kőzet te le pült. Az 
ak tív vul ká ni kör nye zet és a víz be kerülő nagy mennyi ségű 
bon tott vul ká ni anyag ko va pro duk ti vi tá sa kedvező fel té te-
le ket biz to sí tott a radio lári ák (egysejtű su gár ál lat kák) el ter-
je dé sé hez.

A Vár he gyi For má ció radioláriás üle dék so ro za ta 
fö lött nyílt ten ge ri intraself, me den ce- és lejtőkifejlődésű 
szür ke, pa dos, tűzköves, már ga köz be te le pü lé ses mészkő 
kö vet ke zik (Felsőtárkányi Mészkő For má ció, 223,4 
– 209,5 mil lió év). A felső-triász mészkő vi lá gos szür ke-
sö tét szür ke színű, fi nom kris tá lyos, vál to zó  mér ték ben 
tűzkőlencsés, tûzkõ-ré te ges. He lyen ként se kély ví zi ere-
detű mész iszap és üle dé kes breccsa-konglomerátum tes-
tek, jelentkeznek benne.

A Vár-hegyi-zsomboly a Vár-hegy 
ket tõs csú csa kö zöt ti nye reg nek 
a nyu gat fe lé emel ke dõ ol da lán, 
a Vár kút ról fel jö võ zöld há rom szög 
jel zés nek a ge rinc re ér ke zé sé tõl  
nyu gat fe lé, a ge rin cen ve ze tõ  
ös vény kö ze lé ben, a ki járt nyom tól 
5 mé ter re nyí lik. A 4 mé ter át mé rõ jû 
töl csér száj lej jebb kis sé szû kül. 
Az el mon dá sok alap ján egy kor  
30 mé ter mély volt, de egy  
kõ om lás 10 mé ter mély ség ben  
el zár ta a to vább ve ze tõ já ra tot.  
A kõ mel lett most már csak át le het 
lát ni a foly ta tás ba. A nép ha gyo mány 
sze rint az eg ri vár ral van kap cso la ta 
az üreg nek. A fel szín rõl sok avar 
hul lik be le. Be já rá sát csak fel ké szült 
bar lang ku ta tók nak ajánl juk.

Darázsölyv (felül: röpképe)
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A Vár-hegy 669–625 mé ter tszf-i ma gas sá gú, észak ke-
let-dél nyu ga ti vo nu la ta önál ló an, me re dek sasbércszerűen 
emel ke dik ki a Tárkányi-medence és a Bükk al ja noszvaj–
bükkzsérci te rü le te kö zött. Dél nyu ga ti irány ban ki nyú ló 
vo nu la ta tá vol fek szik a nem karsz tos kőzetekkel fe dett 
térszínektől, így ál lan dó élő víz fo lyás ok sem táp lál hat-
ják karsz tos üre ge i nek fejlődését. A Vár-hegy elkülönülő 
tö me ge valószínűleg a felső-miocén óta nem kap ál lan dó 
víz után pót lást. Geo ló gi ai fel épí té se a különböző köz be te-
le pü lé sek kel meg sza kí tott do lo mi tos és tűzköves mész kö-
vek kel nem ked vez a karszt for mák ki ala ku lá sá nak. Így e 
te rü let fej lett karszt for mák ban sze gény, a Vár-hegy kettős 
csú csa kö zöt ti nye reg be csak egy kútszerű zsom boly, a 
Vár-hegyi-zsomboly mé lyül, míg ÉNY-i ol da lán az Arnóc-kői-
rombarlang ta nul má nyoz ha tó.

A K-i gerincen Bányahegyi Radiolarit, majd a 
Lökvölgyi Formáció palája található. A déli oldalon a 
Várkúti turistaháztól lefelé eocén tarkaagyag (Kosdi 
Formáció) és a Szépvölgyi Mészkõ települ a triász és jura 
kõzetekre.A Vár-hegy lejtői me re de ken eresz ked nek alá, 
s ezek be mély eró zi ós völ gyek mé lyül nek. A leg szebb völ-

A Vár-hegy me re dek észa ki lej tõ jé nek 
ki emel ke dõ ge rin cé ben ta lál ha tó  
az Arnóc-kõi-barlang, mely nek 
hossza: 5,2 m. A ki bon tott be já ra ta 6 
m szé les és kb. 3 mé ter ma gas.  
Tu laj don kép pen két egy más tól 
füg get len, kü lön ál ló bar lang ból áll. 
A be sza ka dás ból 4 szin ten in dul nak 
já rat tor zók. Az erõ sen kor ro dált, 
ér de kes for má kat adó fa la kon ke vés 
bor só kõ, az alj za tán tör me lék,  
agyag, avar, gyö kér, a bej árat kö ze lé
ben mo ha ta lál ha tó. A nyil ván tar tás 
sze rin ti Arnóckõ ne vét, Arnaut 
pa sá tól szár maz tat ják, te hát  
a bar lang ne vé nek szi no ni mái kö zött 
sze rep lõ Arnótkõi len ne a he lye sebb, 
tör té ne ti leg helyt ál lóbb el ne ve zés.  
A bar lang ban Dancza Já nos 1931
ben, Kadić Ot to kár, Haj dú Im re és  
Fa ze kas Lász ló 1933ban vég zett 
ása tást. Korek Jó zsef és Patay Pál 
össze sí té sük ben fel té te le sen neo lit 
ma rad vá nyok nak tart ják azt az  
anya got, amit Kadić a le írá sá ban  
pre hisz to ri kus cse rép tö re dé kek nek 
em lít. Ezek mel lett szám ta lan  
em lõs cson tot és em be ri cson to kat  
is em lít a hu musz ból, te hát a  
ho lo cén ré te gek bõl. A jég ko ri ré teg
ben az ál lat cson tok mel lett né hány 
jel leg te len pa le o lit szi lánk és 
tûz hely nyom ke rült elõ.  

A bar lang tól né hány mé ter re 
ta lál ha tó az Arnóc-kõi-sziklaodú.  
Az in kább fül ke sze rû üreg  
hossza: 4,5 m. A ter mé sze tes  
szik lá ban lé võ, víz szin tes be já ra ta 
2,1 m és 3,4 m ma gas. A fül ké ben 
kor ró zi ós for mák, bor só kõ és sok  
tör me lék ta lál ha tó. A bar lang nál  
em lí tett ása tá sok al kal má val ás ták ki 
ezt az üre get is. A jég ko ri  
em lõ sök csont ja it tar tal ma zó ré teg 
fe lett, a hu musz ban itt is ta lál tak  
pre hisz to ri kus agyag edény  
tö re dé ke ket.

Az Arnóc-kõi-barlang alaprajza

Barlang

Felsõ üreg
Sziklaudvar
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gyek kö zé tar to zik a Mi klós-völgy, a Keringő-kúti-lápa, 
a Csák-pilis-lápa és a Bük kös-völgy. Ezek már a hegy 
ge rin cé ig nyúl nak fel, s részt vesz nek an nak fo ko za tos 
le ala cso nyí tá sá ban.

A Vár-hegy szik lás-kö ves fel szí ne, a ma ga sabb tér-
szint egy szik la er dő ki ala ku lá sá hoz ve ze tett. A hár sas 
törmeléklejtõ-er dő (Mercuriali-Tilietum) fő ként szél lel jól ter-
je dő ter mé sű fák ból áll, ami lyen a kis- és nagy le ve lű hárs, 
a ko rai és he gyi ju har, a ma gas kő ris, a gyer tyán. Ta va szi 
aszpektusában iga zi szín pom pá val dí sze leg a sok vi rág zó 
ko rai hagy más-gu mós (geofiton) faj: ta va szi csil lag vi rág 
(Scilla drunensis), od vas- és uj jas kel ti ke (Corydalis cava, C. 
solida), ga lamb vi rág (Isopyrum thalictroides), sár ga tyúk ta-
réj (Gagea lutea), hó vi rág (Galanthus nivalis), pi ros ló hunyos 
(Helleborus purpurascens). Nyá ron kis sé vissza fo got tabb a 
ka val kád, de csep pet sem faj sze gé nyebb. Ilyen kor gya ko ri 
le het a fű fé lék kö zül az egy vi rá gú gyöngy per je (Melica 
uniflora), az er dei szál ka per je (Brachypodium sylvaticum), 
a li ge ti per je (Poa nemoralis), a bük kös sás (Carex pilosa). 
A két szi kű ek cso port ját pe dig az er dei szél fű (Mercurialis 
perennis), a za ma tos tur bo lya (Anthriscus cerefolium), a 
bár so nyos tü dő fű (Pulmonaria mollissima), a ma gas zsom-
bor (Sisimbryum strictissimum), a ne héz sza gú gó lya orr 
(Geranium robertianum), a fod ros gó lya orr (Geranium 
phaeum), a fe hér és a fol tos ár va csa lán (Lamium al bum, 
L. maculatum), a nagy csa lán (Urtica dioica), a fal gyom 
(Parietaria officinalis) és a ka pot nyak (Asarum europaeum) 
kép vi se lik.

A Vár-hegy ket tős csú csú tetejét sánc ve szi kör be, kül ső 
árok kal, ami a me re dek ke le ti, dél ke le ti hegy ol dal fe lett 
hi ány zik. Az 1,6 ha ki ter je dé sű ős ko ri föld vár dél nyu ga ti 
ré szén – 1962-ben és 1964-ben – Párducz Mi hály vég zett 
ása tást: leg alul a neo li ti kum ból szár ma zó göd rök ke rül tek 
elő (szilmegi cso port), fe let tük a ké ső bronz ko ri Kyjatice-
kultúra ma rad vá nyai vál tak is mert té, amely nek ké sőb bi 
pe ri ó du sá ban az ad dig erő dí tés nél kü li te le pen épült meg a 
sánc. A ké ső bronz ko ri – ko ra vas ko ri göd rö kön és tűz he lye-
ken kí vül há za kat is fel tár tak.

Hársas törmeléklejtõ-erdõ 
(Mercuriali-Tilietum) névadó fajai

Az õskori vár sánca
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Az elő ke rült ke rá mia anyag ból hi á nyoz nak a klasszi-
kus pilinyi for mák, meg ta lál ha tók vi szont a klasszi kus 
ké ső bronz ko ri, ko ra vas ko ri tí pu sok, a be hú zott pe re mű, 
egye nes pe re mű, ki haj ló pe re mű tá lak, ur na ala kú edé-
nyek, a pe rem fö lé ma ga so dó fü lű csé szék, a plasz ti kus 
ta go lá sú bor dás dí szí té sű fa ze kak, büty kök, fü lek stb.  
A tur bán te ker cses pe re mű tá lak, a be vag dalt pe re mek, a 
fer de plasz ti kus bor da dí szí té sek preszkíta, ke le ti (basarábi 
kul tú ra), al-du nai (Bosut-csoport) ha tás ról, kap cso la tok ról 
árul kod nak.

Mi vel a bük ki sán cok épí té sét a Kr. e. 8. szá zad  ide jé re 
(a Hallstatt B2 pe ri ó dus vé gé re, a Hallstatt B3 pe ri ó dus ra) 
da tál ják a ré gé szek, ezért leg újab ban a preszkíta (mezőcsáti 
cso port) be ván dor lá si hul lá mok kal hoz zák kap cso lat ba az 
erő dí tés el ké szí té sét.

A felsőtárkányi Vár-hegy kö vet ke ző ré gé sze ti kor sza kát 
a kö zép kor kép vi se li. Párducz Mi hály ása tá sa kor kö zép kori 
le le tek is elő ke rül tek, ame lye ket 12–14. szá za di nak ha tá-
ro zott meg. A Vár-hegy ős ko ri föld vá rát te hát a kö zép kor-
ban is mét hasz nál ták. Kö zép ko ri te lep je len ség ugyan nem 
na gyon bon ta ko zott ki, csu pán a 3. ku ta tó árok ke le ti vé gé-
ben, a mai fel szín alatt 30 cm mély ség ben vált is mert té 
egy malteres kö zép ko ri pad ló zat – kö zép ko ri cse re pek kel és 
né hány vas tárggyal.

Az õs ko ri erõ dí tett te le pek má so dik 
nagy kor sza ka kez dõ dött meg  
a ké sõ bronz kor ban. 
A Kyjatice-kultúra (Kr. e. 12. szá-
zad tól a Kr. e. 8–7. szá za dig) sánc-
cal, árok kal, me re dek hegy ol da lak kal  
ha tá rolt te le pei nagy ki ter je dé sû ek  
és iga zán im po záns meg je le né sû ek: 
fõ leg a hegy ség bel se jé ben, nagy re la-
tív ma gas sá gú hegy te tõ kön lel he tõk 
fel. A Bükk kyjatice-i tí pu sú 
föld vár cso port já nak min den egyes  
tag ját ér de mes fel ke res ni,  
a há rom ezer éves erõ dí tett te le pü lé-
sek be já rá sa ön ma gá ban is kü lön le-
ges él ményt nyújt, sán ca ik ról pe dig  
szép ki lá tás nyí lik a kör nye zõ 
he gyek re, a tá vo li sík vi dé kek re.  
A hegy ség ké sõ bronz ko ri erõ dí tett 
te le pei a Felsõtárkány fö löt ti  
Vár-hegy mel lett a kö vet ke zõk: 
Szil vás vá rad és Bél apát fal va  
ha tá rá ban a Ke le men szé ke  
(Tö rök sánc), Dédestapolcsány  
ha tá rá ban a Verepcetetõ, Mis
kolctapolca mel lett a Várhegy, 
Bükkszentlászló fö lött a Nagy sánc, 
Sálytól észak ra a La tor várte tõ és 
Cse rép fa lu ha tá rá ban a Mészte tõ. Kerámialeletek a felsõtárkányi Vár-hegyrõl

Késõ bronzkori ház rekonstrukciója
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A sánc te te jé hez kö zel, de a kül ső lej tő re ha barcs ba 
ra kott kő ből vár fa lat emel tek, mely nek szé les sé ge át la go-
san 2 m. A kő fal ma rad vá nya sok he lyen lát ha tó, a leg épebb 
ré sze a dél nyu ga ti sa rok nál fi gyel he tő meg. A ré gé szek vé le-
mé nye sze rint a ké ső bronz ko ri sánc ba az Ár pád-kor ide jén 
„épí tet ték be le” a kő fa lat. Egyéb ként a vár ra ok le ve les, tör té-
ne ti ada tot nem is me rünk.

A Vár-hegy ről a P ∆ jel zé sű tu ris ta úton leereszkedünk a Vár kú ti 
tu ris ta há zig. In nen az ún. Tö rök úton, a PZ jel zé sű úton foly tat-
juk utun kat, érint ve a Kövesdi kilátót a Tárkányi-orom alat ti nye-
re gig. In nen a P + jel zést kö vet ve a Kőbánya-lápán le eresz ke dünk 
ki in du ló pon tun kig, a felsőtárkányi volt If jú sá gi tá bo rig.

5. ál lo más: Kövesdi kilátó
A Kövesdi-kilátó fe lé ha lad va geo ló gi ai ér te lem ben még 
min dig ha tár zó ná ban moz gunk, s emi att egy más után ta nul-
má nyoz hat juk az úton fel tá ru ló középső-jura radiolániás 
üle dék so ro za tot. Köz vet le nül a ki lá tó alatt, fel tá rás ban buk-
kan elő a ju ra li lás vö rös, vö rös színű radiolarit (Bá nya he gyi 
Radiolarit For má ció) he lyen ként kvarciterekkel tar kít va. 
A Tárkányi-orom irá nyá ba to vább ha lad va a ju ra sö tét-
szür ke agyag pa la ré te gek is meg je len nek (Lökvölgyi For má-
ció), s a tu ris ta úton ré teg fej ként ki buk ka nó szer ke ze tét és 
kőzetanyagát köz vet le nül ta nul má nyoz hat juk.

A Kövesdi kilátó egyi ke azok nak a he lyek nek, ahon-
nan szép ki lá tás nyí lik a Bükk al ja középső, noszvaji és 
bükkzsérci sza ka szá ra. A Bükk al ja e te rü le tét nagy részt 
mi o cén vul ká ni kőzetek épí tik fel, a Gyulakeszi Ri o lit tu fa 
For má ció (20,4 – 17,4 mil lió év) és a Tari Dácittufa For-
má ció (17,3 – 16,1 mil lió év) képződményei. A ke mé nyebb, 
össze sült riolittufák (ignimbritek), ame lyek job ban el len áll tak 
a külső erők pusz tí tá sá nak önál ló, izo lál tan megjelenő 
aszim met ri kus réteglépcsőket al kot nak (pl. Nyo mó-hegy, 
Mész-hegy, Kőkötő-hegy, Pi pis-hegy). E for mák tetőszintjei 
hor doz zák a Bükk al ja idősebb hegy láb fel szí né nek ma rad vá-
nya it. Az aszim met ri kus megjelenésű ma rad vány fel szí nek 
egy ki emel ke dé si fá zist követően ma ga sod tak kör nye ze tük 

Ha a fel szí nen le fo lyó víz egy vo nal 
men tén pusz tít ja a fel színt, mély 
eró zi ós völ gyek képzõdnek (li ne á ris 
eró zió). 

A deráziós völ gyek ki ala ku lá sa  
a lejtõmarás (derázió) fo lya ma tá hoz 
kötõdik. A jég kör nyé ki (periglaciális) 
te rü le te ken az át fa gyott ta laj fe lett 
az ún. ak tív ré teg ben a ta laj,  
a mál la dék vagy a la zább tör me lék  
nap pal fel en ged, át ned ve se dik,  
és kép lé kennyé vá lik. Ez a kép lé keny 
anyag ta laj fo lyás ként in dul el a lejtõ 
irá nyá ban, s köz ben a lejtõanyaggal 
is össze ke ve re dik. Ez a las sú  
tö meg moz gás jelentõs mennyiségû 
anya got moz gat meg, mi köz ben 
a lejtõkbe szé les, tál ala kú, víz fo-
lyás nél kü li ún. mart (deráziós) 
völ gyek mé lyül nek. Ha zánk ban ez 
a fo lya mat a ple isz to cén hi de gebb 
jég kor sza ka i ban volt in ten zív, hi szen 
ek kor Ma gyar or szág te rü le te a 
periglaciális zó ná ba esett. 

Kõfal az õskori sáncon
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fö lé, mi a latt 100 m-rel ala cso nyab ban egy új, fi a ta labb 
hegy láb fel szín képződése zaj lott. Ez az új fel szín már egy sé-
ge sebb megjelenésű, s köz vet le nül az idősebb hegy láb fel szí-
nek alap já ban ismerhetők fel nem össze sült riolittufarétegeket, 
freatomagmás, vagy át te le pí tett tu fa ré te ge ket el nyes ve. A fi a tal 
hegy láb fel színt hor doz za pl. a Ke rek-hegy, a Balóca, az 
Al só-hegy, a Tekenő-hát vagy a Vilasmár. A hegy láb fel szí-
nek képződése tu laj don kép pen fél si va ta gi (szemiarid) ég haj-
la ti adott sá gok hoz kötődnek, ahol az időszakosan működő 
zá por pa ta kok nagy te rü le tek re ki ter jeszt ve pusz tí tá su kat, 
a köz pon ti te rü le tek felől eny hén ki fe lé lejtő el egyen ge tett 
fel szí ne ket hoz tak lét re.

A Bükk al ja má sik fi gye lem re mél tó formaegyüttese 
a pleisztocénban ki ala kult eró zi ós és deráziós völ gyek so ro-
za ta. A fi a ta labb hegy láb fel szín te rü le tét ÉNy–DK-i 
irány ban le fu tó te ra szos fo lyó völ gyek szab dal ják fel. Ezek 
kö zül leg szebb a Noszvaj–Szomolya irá nyá ban ha la dó 
Ká nya-pa tak, va la mint a Bog ács fe lé tar tó Szo ros- és 
Hór-patak völ gye. Szép időben a pa tak völ gyek men-
tén jól lát ha tó a Bog ácsi-, az Os to ro si- és a Kövesdi-tó.  
A fővölgyekre merőlegesen mel lék völ gyek vá gód tak vissza 

A csu szam lá sok a szál lí tó kö zeg  
nél kü li lejtõs tö meg moz gá sok 
leg gyor sab ban le zaj ló, ned ves  
vál to za tai. Ki ala ku lá suk alap fel té-
te le a fer de helyzetû vízzáróréteg 
(agyag) je len lé te, amely nek fe lü le-
tén az át ned ve se dett ré te gek, mint 
csúszópályán a ne héz sé gi erõ  
ha tá sá ra hir te len meg csúsz nak. 

Bükkzsérc környéke a Kövesdi kilátótól

Karud
Nyomó-hegyBükkzsérc

Odor-hegy
Patkó-sziklák

Borzlyuk-tetõ
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a domb ol da lak ba, a mel lék völ gyek egy részt fo lyó ví zi eró zi ó-
val, más részt tö meg moz gá sok se gít sé gé vel for má lód tak ki. 
A pu ha kőzetből felépülő tér szí nen jel leg ze te sek az eró zi ós 
ba ráz dák, hor ho sok és az agya go sabb tér szí ne ken a csu szam-
lá sok. A fővölgyek men tén az ár te re ket (al lú vi u mok) ho lo cén 
fo lyó ví zi ka vics, iszap, agyag épí ti fel.

A Tö rök úton ha lad va a Kövesdi kilátónál az alap kő zet 
meg vál to zá sát a nö vény zet is jól jel zi. A táp anyag ban sze-
gény és se kély ta laj kö vet kez té ben ala cso nyab bak az er dő 
fái, a ki ug ró szik lá kon mo hák és zuz mók te le ped nek meg. 
A mész men tes kő ze ten lét re jö vő és rossz nö ve ke dé sű fás 
tár su lá so kat mész ke rü lő er dők nek hív juk. Az acidofil töl gyes 
(Luzulo-Quercetum) jel lem ző je még pl. a ke vés faj ból ál ló 
lágyszárúszint is, hi szen ki sebb szá mú nö vény ké pes el vi sel ni 
a sa va nyú pH-jú ta lajt, mint a bázikusat vagy sem le gest. 
Ezek az acidofrekvens fa jok: a fe hér per je szittyó (Luzula 
luzuloides), a gye pes séd bú za (Deschampsia flexuosa), a 
fes tő és sely mes re kettye (Genista tinctoria, G. pilosa), az 
eny vecs ke vagy szu rok szeg fű (Viscaria vulgaris), az or vo si 
és ösz tö rűs ve ro ni ka (Veronica officinalis, V. chamaedrys), 
a kövifoszlár (Cardaminopsis arenosa). Mo hák kö zül gyak-
ran te nyér nyi fol to kat fed le a sep rű mo ha (Dicranum 
scoparium), a szőr mo ha (Polytrichum piliferum), míg a 
zuz mók kö zött a ki csiny ágacs kák kal ren del ke ző Cladonia 
fa jok a leg gya ko rib bak.

A Vas bá nya-te tő re ér ve a víz vá lasz tó leg kes ke nyebb 
pont ját érint jük. Dél nek in dul va Síkfőkútra érünk, míg 
észak fe lé vissza ju tunk Felsőtárkányba. In nen kö ze lít he tő 
meg az észak ke let re eső Tárkányi-orom csú csa, ahol a rit ka, 
Ma gya ror szá gon egye dül bük ki elő for du lá sú bal ti el ter-
je dé sű ma gas istác (Armeria elongata) is él. Leg kö ze lebb 
Felsőtárkánytól észak ra hú zó dó Galya-kopasza vo nu la tán 
ta lál ha tó ez a szép vé dett nö vé nyünk. Szin tén in nen kö ze lít-
het jük meg a Csák-pi lis mész ke rü lő bük kö sét is, amely ben 
a fent is em lí tett acidofil lágy szá rú fa jok kö zött rit ka mo hák 
él nek. In nen is mert a pár na ala kú te le pe i ről fel is mer he tő 
fe hér lő vánkosmoha (Leucobryum glaucum) és még több 
rit ka ság is.

A mészkerülõ tölgyes két jellegzetes 
növénye: a kocsánytalan tölgy és a 
selymes rekettye

VÁR-HEGYI (III.) TANÖSVÉNY

37



FELSÕTÁRKÁNYI TANÖSVÉNYEK

A Vas bá nya-te tőn meg áll va a dé li irány ban me leg töl-
gyes er dő ket, míg észa ki irány ban gyer tyá nos-töl gye sek, 
gyer tyá nos-bük kö sö ket fi gyel he tünk meg. A te tőn en nek 
a két jel leg ze tes er dő tí pus nak az ál lat fa jai egy aránt elő for-
dul nak.

Az idő sebb és a szá ra dó gyer tyán fák kér ge alatt lé vő 
ro va rok után ku tat nak a har ká lyok. Az idős töl gye sek-
ben kö zép fa ko páncs (Dendrocopus medius), míg a gyer-
tyá nos-töl gye sek ben és a bük kö sök ben a fe ke te har kály 
(Dryocopus martius) és a fe hér há tú har kály (Dendrocopus 
leucotos) ké szít fész ke lés re al kal mas odúkat. A fe hér há tú 
har kály már messzi ről fel is mer he tő, jel leg ze tes nyo mai a szá-
ra dó gyer tyán fák kér gé nek le hán to lá sa.

A me leg töl gye sek ből ősszel a ju har, gyer tyán ter mé se it 
fo gyasz tó mó kus (Sciurus vulgaris) for dul elő, míg oly kor 
a mó kus ügyes sé gé vel ve te ke dő, fá kon élő nyuszt (Martes 
martes) is fel-fel buk kan a Vas bá nya-te tőn.

6. ál lo más: Kõbánya-lápa
A Kőbánya-lápa eró zi ós völ gye egé szen a Vár-hegy és a 
Tárkányi-orom kö zöt ti, 500 m ma gas nye re gig vá gó dott 
vissza. A nyeregből észak nyu gat fe lé, a P + jel zést kö vet ve 
eresz ked he tünk le a völgy be, ahol a ju ra Bá nya he gyi 
Radiolarit For má ció fe kü jét egy sza ka szon a tri ász Há mo ri 
Do lo mit ad ja. A völgy men tén az alapkőzet gaz dag sá gá ból 
adó dó an ta nul má nyoz ha tó a ju ra li lás vö rös, vö rös színű 
radiolarit; a ju ra sö tét szür ke, fe ke te, mál lot tan szür kés zöld 
és limonitbarna agyag pa la (Lökvölgyi For má ció), a tri ász 
fe hér, szür kés fe hér színű do lo mit és mészkő (Há mo ri Do lo-
mit, Felsőtárkányi Mészkő For má ció). Haj da ni víz fo lyá sa 
a völgy középső sza ka szán már igen me re dek felsőszakasz 
jellegű völ gyet mé lyí tett, he lyen ként a völgy tal pat ki sebb-
na gyobb fo lyó ví zi szi ge tek tar kít ják. 
A völ gyet ha tá ro ló lej tők nap ja ink ban is pusz tul nak, a 

fel hal mo zó dott tör me lék las san mo zog le fe lé lejtőirányban. 
A völgy ben je len leg élő víz fo lyás nincs, csak időszakosan 
működő aszóvölgy. Völgy tor ko la tá ban a Ba rát-ré ten szép 
hor da lék kú pot épí tett. A Kőbánya-lápa al só sza ka szán, 

Fehérhátú harkály
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az If jú sá gi tá bor kö ze lé ben már új kőzet, a mi o cén 
ri o lit tu fa tá rul fel.

A Kőbánya-lápa me re dek völ gye nagy részt szubmontán, 
vagy gyer tyá nos bük kös (Melittio-Fagetum). A si ma kér gű 
és szür ke egye nes tör zsű bükk mel lett rit ka ság más fa faj elő-
for du lá sa. Cserjeszintje hi ány zik, és a lágy szá rú nö vény zet is 
gyé ren bo rít ja a ta lajt. Itt-ott ta lá lunk egy-egy eny ves zsá lya 
(Salvia glutinosa), ta va szi gör vély fű (Scraphularia vernalis), 
sár ga ár va csa lán (Galeobdolon luteum), er dei ibo lya (Vi o la 
sylvestris), méh fű (Melittis grandiflora), ma dár fé szek or chi-
dea (Neottia nidus-avis), ka pot nyak (Asarum europaeum), 
vi csor gó (Lathrea squamaria) tö vet. An nál gaz da gabb 
ta vasszal, a nyár előn és őszön gom bák ban a völgy, így elő-
for dul itt a cit rom ga ló ca (Amanita citrina), a nagy őz láb-
gom ba (Macrolepiota procera), a légy ölő ga ló ca (Amanita 
muscaria), a pi ru ló ga ló ca (Amanita rubescens), a csup ros 
tus kó gom ba (Armellariella mellea), az íz le tes var gá nya 
(Boletus edulis), és sok ga lamb gom ba (Russula fa jok).

A Kőbánya-lápán a P+ tu ris ta jel zést kö vet ve ju tunk le ki in du ló-
pon tunk hoz, Felsőtárkányba. Utunk vé gé re ér ve kö szön jük, hogy 
ve lünk tar tott, re mél jük él mé nyek ben gaz dag is me ret szer zés ben volt 
ré sze. Amennyi ben egy-egy té má ban to vább akar ja mé lyí te ni tu dá-
sát, az aláb bi iro dal ma kat ajánl juk el ol va sás ra. To váb bi kel le mes 
ba ran go lá so kat kí vá nunk a Bükk hegy ség tu ris ta út ja in.

A szubmontán bükkös két jellegzetes 
fafaja: a gyertyán és a bükk
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lág I. Ge rinc te le nek. In Baráz Csa ba (szerk.) A Bük ki 
Nem ze ti Park. He gyek, er dők, em be rek. Eger. 263–
279.

He ve si At ti la (1990): A Bükk szer ke zet- és fel szín fej lő dé se, 
kü lö nös te kin tet tel a karsz to so dás ra. MFT 43. Ván dor-
gyű lé se. Mis kolc

He ve si At ti la (2002): Fel szín alak ta ni jel lem zés, karszt forma-
kincs. In Baráz Csa ba (szerk.) A Bük ki Nem ze ti Park. 
He gyek, er dők, em be rek. Eger. 109–148.

Ilonczai Zol tán – Bá lint Zsolt (2001): Újabb ada tok a 
Ma gyar or szá gon vé dett nap pa li lep kék is me re té hez. Ter-
mé szet vé del mi Köz le mé nyek 9. 209-218.

Jávorka Sán dor – Soó Re zső (1951): A ma gyar nö vény vi lág 
ké zi köny ve I–II. Bu da pest

Kemenczei Ti bor (1970): A Kyjatice kul tú ra Észak-Ma gyar-
or szá gon. Herman Ot tó Mú ze um Év köny ve 9. 17–78.

Ke re kes Já nos (1938): A Tárkányi-öböl mor fo ló gi á ja. Föld-
raj zi Köz le mé nyek LXIV. 6–7. 80–97.

Ko vács Bé la (1987): Az eg ri egy ház me gye tör té ne te 1596-
ig. Eger

Mahunka, Sán dor (szerk.) (1996): The fa u na of the Bükk 
National Park I–II. Bu da pest

D. Matuz Edit (1992): A Kyjatice kul tú ra föld vá ra 
Felsőtárkány – Vár-he gyen. Agria 17–18. 5–81.
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D. Matuz, Edit – Gyu la, Nováki (2002): Spätbronzezeitliche, 
früheisenzeitliche Erdwälle in Nordungarn. Inventaria 
Praehistorica Hvngariae X., Bu da pest

Nováki Gyu la (2002): Ős ko ri vá rak. In Baráz Csa ba (szerk.): 
A Bük ki Nem ze ti Park. He gyek, er dők, em be rek. Eger. 
357–363.

Nováki Gyu la: Kö zép ko ri vá rak. In Baráz Csa ba (szerk.): 
A Bük ki Nem ze ti Park. He gyek, er dők, em be rek. Eger. 
401–412.

Nováki Gyu la – Sándorfi György (1992): A tör té ne ti Bor sod 
me gye vá rai (Az ős kor tól a ku ruc ko rig) Bu da pest – Mis kolc

Nováki Gyu la – Baráz Csa ba (2000): Ős ko ri és kö zép ko ri 
erő dí tett te le pek, vá rak He ves me gye Mát rán kí vü li te rü-
le tén. Agria 36. 5–46.

Pé csi Már ton (1963): Hegy lá bi (pediment) fel szí nek a 
ma gyar or szá gi kö zép hegy sé gek ben. Föld raj zi Köz le mé-
nyek 11. (87.) 3. 193–212.

Pe li kán Pál (2002): Fej lő dés tör té net I. Szer ke zet fej lő dés. In 
Baráz Csa ba (szerk.) A Bük ki Nem ze ti Park. He gyek, 
er dők, em be rek. Eger. 51–70.

Pe li kán Pál (2002): Föld ta ni fel épí tés, ré teg ta ni át te kin tés. 
In Baráz Csa ba (szerk.) A Bük ki Nem ze ti Park. He gyek, 
er dők, em be rek. Eger. 23–49.

Petercsák Ti va dar (2002): Er dei ipa rok és fog lal ko zá sok. In 
Baráz Csa ba (szerk.) A Bük ki Nem ze ti Park. He gyek, 
erdők, em be rek. Eger. 475–485.

Reg ős Jó zsef (2002): Ré gé sze ti szem pont ból je len tős bar-
lan gok. In Baráz Csa ba (szerk.) A Bük ki Nem ze ti Park. 
He gyek, er dők, em be rek. Eger. 315–327.

Ringer Ár pád (2002): A Bükk hegy ség kő ko ra. In Baráz 
Csa ba (szerk.) A Bük ki Nem ze ti Park. He gyek, er dők, 
em be rek. Eger. 295–314.

Su ba Já nos (2002): A Bükk nö vény vi lá ga. Bu da pest
Szitta Ta más (2002): Ál lat vi lág II. Ge rin ce sek. In Baráz 

Csa ba (szerk.) A Bük ki Nem ze ti Park. He gyek, er dők, 
em be rek. Eger. 281–291.

Tóth Gé za (1973): Ada tok a Nyu gat-Bükk karszt hidro-
geológiá jához. Föld raj zi Ér te sí tő XXII. 2–3. 277–286.
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Var ga And rás (1976–1977): A Bükk hegy ség Mollusca fa u-
ná ja. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 4. 37–62.

Vér tes Lász ló (1965): Az ős kő kor és az át me ne ti kő kor em lé-
kei Ma gya ror szá gon. A ma gyar ré gé szet ké zi köny ve. 
Bu da pest

Vojtkó And rás (1990): A Köz pon ti-Bükk dé li elő te ré nek 
ve ge tá ci ó ja. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 15. 27–36.

Vojtkó And rás (2001): A Bükk hegy ség fló rá ja. A Bükk 
hegy ség nö vény vi lá ga I. Eger

Vojtkó And rás (2002) A hegy ség nö vény ta ka ró ja. In Baráz 
Csa ba (szerk.) A Bük ki Nem ze ti Park. He gyek, er dők, 
em be rek. Eger. 237–261.

Zó lyo mi Bá lint – Jakucs Pál – Baráth Zol tán – Horánszky 
And rás (1954) A bükk hegy sé gi nö vény föld raj zi tér ké pe-
zés er dő gaz da sá gi vo nat ko zá sú ered mé nyei I–II–III. Az 
Er dő 3. 78–82, 97–105, 160–171.

A raj zo kat, ké pe ket a hi vat ko zott iro dal mak ból, va la mint a 
Bük ki Nem ze ti Park (Bu da pest, 1983. Szerk.: Sán dor And rás), 
A Bük ki Nem ze ti Park (Eger, 2002. Szerk.: Baráz Csa ba), a 
Ter mé szet – Er dő – Gaz dál ko dás (Eger, 2000. Szerk.: Frank 
Ta más. Il luszt rá ci ók: Kókay Sza bolcs, Ilonczai Zol tán), az 
Er dő, me ző vi rá gai (Bu da pest, 1958. Ír ta: Jávorka Sán dor. Raj-
zol ta: Csapody Ve ra), az Eu ró pa ma da rai (Bu da pest, 1986. R. 
T. Peterson – G. Mountfort – P. A. D. Hollom), a Bo ga rak 
(Bú vár zseb köny vek. Bu da pest, 1975. Ír ta: Endrődi Se bő. Raj-
zol ta: Csépe Mag dol na), a Fák, bok rok (Bú vár zseb köny vek. 
Bu da pest, 1973. Ír ta: Debreczy Zsolt. Raj zol ta: Huller Ágos-
ton), a Gom bák (Bú vár zseb köny vek. Bu da pest, 1972. Ír ta: 
Kal már Zol tán. Raj zol ta: Huller Ágos ton), a Le gyek, han gyák, 
mé hek, da ra zsak (Bú vár zseb köny vek. Bu da pest, 1974. Ír ta: 
Móc zár Lász ló. Raj zol ta: Csépe Mag dol na), a Va dak (Bú vár 
zseb köny vek. Bu da pest, 1978. Ír ta: Patay Lász ló. Raj zol ta: 
Ba logh Pé ter) cí mű köny vek ből vet tük át, to váb bá Cholnoki 
Je nő, Kadić Ot to kár és Mottl Má ria ar chív raj za it, bar lan gi 
alap raj za it hasz nál tuk fel.

Címlapfotó: Rombarlang a Vaskapuban (Lök-völgy)
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NYUGAT KAPU OKTATÓ- ÉS LÁTOGATÓKÖZPONT – 
FELSŐTÁRKÁNY

A felsőtárkányi oktató- és látogatóközpontunk erdei iskolai, környezeti nevelési, természetismereti 
és szabadidős családi programok ideális helyszíne. Egy korszerű, 40 fő elszállásolására alkalmas 
szállásépület, közösségi helyiséggel, a központi épületben kiállítás és szakmai tanácskozások, 
továbbképzések, konferenciák megtartására alkalmas (52 m2-es) előadóterem, a parkban 
sátorozóhely és egy 100 m2-es fedett foglalkoztató áll a vendégek és az érdeklődők rendelkezésére. 
A fogadóépület előtti tóparti sétányon kialakított kőzetpark (geológiai bemutatóhely) található. 
A Szikla-forrástól indul egy háromkörös tanösvényhálózat, mely a környék látnivalóit, valamint 
a hegység természeti és kultúrtörténeti értékeit mutatja be. A főépületben a „Karszt és élővilága” 
c. kiállításon diorámák, terepasztal, tablók, interaktív multimédiás eszközök fogadják a 
látogatókat.

Erdei iskolai program a Bükki Nemzeti Parkban
Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpont

Felsőtárkány, Ifjúság u. 34/1. • Tel./fax: (36) 534-078

Az épületben 40 fő számára 4 db 6 ágyas és 2 db 8 ágyas szoba (emeletes ágyakkal), külön férfi/női 
vizesblokk (zuhanyozókkal), a földszinten külön bejárattal előkészítő konyha áll rendelkezésére. 
Étkezésre a közeli vendéglátó intézményekben is lehetőség nyílik. 

Erdei iskolai programunk a természeti környezet felfedezésére ösztönöz, izgalmas 
tapasztalatgyűjtésre hív, a hegyvidék, az erdő együttes felfedezését kínálja. Nagy hangsúlyt 
fektetünk a természetet szerető, tisztelő szemlélet kialakítására. Módszereink a közvetlen 
tapasztalatra, a tudásgyarapításra és a készségfejlesztésre épülnek. 

Az ötnapos, 39 órás „A Bükk csodálatos!” programunk moduljai a következők:
• A Bükk természeti értékei és védelme – a Bükki Nemzeti Park megismerését szolgálja;
•  A „kő-közi kör” megismerése – tájékozódást segítő terepi foglalkozás a tanösvényen (játékos 

foglalkoztató füzettel, melyben Bikk Betyár invitál a tanösvény felfedezésére;
• Madárvilág – aktív madárvédelem, határozás, madárgyűrűzési bemutató;
•  Irány a Vár-hegy! – Az erdő felfedezése, rejtett régészeti, történeti, néprajzi értékek 

felkutatása;
• Kalandozások a Bükkben – kirándulások, terepi foglalkozások távolabbi helyszíneken;
• Játékos vetélkedő – szórakoztató számonkérés.
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Terepi foglalkozásaink révén feltárul az erdők, gyepek, vizes élőhelyek élővilága, a hegység 
földtörténeti múltja, az e tájon letelepedett népek régészeti, történeti, néprajzi hagyatéka, 
valamint a nemzeti parkban zajló természetvédelmi tevékenység.

Belső foglalkozásainkat mikroszkópozás, diavetítéses előadások, ásvány-, kőzet-, növény- és 
állathatározók használata, játékos vetélkedők, kézműves foglalkozások teszik változatossá. Erdei 
iskolai programjaink környezeti nevelők, természetvédelmi szakemberek, őrök együttes tudásán 
és munkáján alapulnak.

Erdei iskolai szolgáltatásunk mellett nyári táborok ideális helyszíneként, sátortáborozások, 
tanulmányi kirándulások, bakancsos és kerékpáros turistacsoportok fogadóbázisaként állunk 
vendégeink rendelkezésére.

Vállaljuk
• szakvezetett túrák, terepbejárások vezetését,
• tanulmányi kirándulások lebonyolítását,
• szakmai gyakorlatok, terepgyakorlatok szervezését, irányítását, 
• szakdolgozatok és diplomamunkák témavezetését; 
• természetvédelmi, természetismereti előadások tartását, 
• természetvédelmi kiállítások szervezését; 
• természetvédelmi szaktáborok, aktív természetvédelmi táborok szervezését,
• erdei iskolai programok tervezését, vezetését.

Közreműködünk 
• természetvédelemmel kapcsolatos jeles napok szervezésében; 
• természetvédelmi témájú vetélkedők, versenyek, szakkörök, iskolai foglalkozások szervezésében;
•  erdei iskolai programok összeállításában, programelemek kidolgozásában (segítséget nyújtunk 

általános iskolai tantervi követelmények nevelési céljaihoz, az egyes iskolák helyi pedagógiai, 
valamint egészségnevelési és környezeti nevelési programjaihoz illeszkedő keretprogramok 
kidolgozásához).

Információt nyújtunk 
•  tanösvényeinkről, ismeretterjesztő kiadványainkról, oktatási segédanyagainkról, bemutató-

helyeinkről. 

Érdeklődni lehet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság címén:
3304 Eger, Sánc u. 6.

Tel.: (36) 411-581;  Fax: (36) 412-791
E-mail: bnptitkarsag@bnp.kvvm.hu

Bővebb információ olvasható a www.bnpi.hu oldalon
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