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Kedves Látogató!
Kérjük, hogy a tanösvény és a környező 

túrautak bejárása során ügyelj azok tisztán 
tartására és az élővilág védelmére!
Kérünk továbbá, hogy jelenléteddel 

igyekezz a lehető legkevésbé zavarni a 
területen élő növényeket és állatokat, ezen 

kívül próbálj mindent olyan állapotban 
hagyni, ahogyan magad is találtad! 

Ha valamilyen szokatlan dolgot vagy 
károkozást látsz, úgy kérünk, jelezd nekünk 

az alábbi elérhetőségeken:
Email: onkormanyzat@szarvasko.hu

Telefon: +36 36 352 020

Együttműködésedet és segítségedet 
köszönjük. A tanösvény bejárásához 

kellemes időtöltést kívánunk!

Üdvözlettel:
A tanösvény tervezői, a tanösvény 

fenntartói, a foglalkoztató füzet készítője és 
Szarvaskő Önkormányzata
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2. állomás

Mi a tanösvény jele?  
Rajzold le ide!

Figyeld meg a következő állomásokon 
található kőzeteket!

1. állomás
Kedves Látogató!

Isten hozott Szarvaskőn! A tanösvényen a település 
központjából indulva megismerkedhetsz a környező 

hegyek földtani érdekességeivel és élővilágával, illetve a 
Szarvaskői vár történetével.

Utad első állomásához érkezvén, ráhangolódásképp 
válaszolj az alábbi kérdésekre: 

A következő állomásokon különféle kőzetekkel 
ismerkedhetsz meg. Réges-régen víz borította ezt a tájat. 

Egyszer csak az óceán mélyén a földkéreg kettéhasadt, és a 
föld mélyéről forró, olvadt kőzetanyag tört fel, ami a tenger 

hideg vizével érintkezve rögtön kihűlt, és megszilárdult. 
Így alakult ki ez a kemény kőzetanyag, amit diabáznak hívunk, 

és ami közeli rokonságban áll a bazalttal.

Milyen színű jelzés vezet 
el minket a várig?

..........................................
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Ezen az állomáson az agyagpala és diabáz  
érintkezését láthatod.  

Két, egymástól eltérő kőzet, és mégis egymásra találtak.

Ezen az állomáson különleges dolgot figyelhetsz meg: az 
itt lévő agyagpalában kisebb mangángumók találhatók. 

A mangángumók apró, néhány centiméteres fényes 
gombócok, amik a pala lemezei között ügyesen el 

tudnak bújni.

4. állomás

3. állomás

Végül játsszunk egy picit: számold meg, hogy a következő 
állomásra menet hány diabáz tömb akad utadba!

.........................................................................................

Kalandra fel, menj és keress egy ilyen mangángumót! 

Ha elsőként sikerült találnod, mutasd meg a többieknek!

Tudod-e, hogy mi a különbség az agyagpala és a diabáz 
között?

.........................................................................................
Mit gondolsz, mire használták régen az agyagpalát és a 
diabázt?

.........................................................................................
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5. állomás

6. állomás

A sok érdekes kőzet után valami igazán vicces következik: 
amiket itt látsz, azokat úgy hívják, hogy bazalt párnalávák.

Hogy is van ez?  
Mitől lesz a bazaltból párna, és hogyan kerül ide láva? 

Elevenítsd fel, amiket a 2. állomáson olvastál,  
és találd ki, hogy mi a megoldás!

Ez az állomás a Szarvaskői vár történetét 
mutatja be. A tábla elolvasása után 

ne késlekedj, irány a vár!

Ha felértél, próbáld megmondani, hogy merre van Eger!

........................................................................................

Mit gondolsz, a régi kereskedők milyen útvonalon 

szállították a portékáikat messzi vidékekre?

........................................................................................

Ha ezzel készen vagy, találj ki egy történetet a 
párnaláváról az alábbi szavak felhasználásával: 
láva, tenger, sárkány, királylány, vár. 

A következő állomásra menet meséld el a többieknek!
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Nézd meg, milyen virágok vannak a táblán, utána pedig 
azt, hogy ezek közül melyik virágzik! Kérlek, ügyelj 
arra, hogy az ösvényről ne térj le! Azért fontos, hogy 
ezt betartsd, mert sajnos a taposás is komoly károkat 
okozhat az itteni élővilágban.
Köszönjük, hogy segítesz óvni a természetet!

Tudod-e, hogy honnan kapta a nevét a molyhos tölgy? 

.........................................................................................

Hogy hívják a termését?

.........................................................................................

Ha megválaszoltad a kérdéseket, kutatómunkára fel! 

Keress termést a fa alatt!

8. állomás

7. állomás
Ehhez az állomáshoz érkezve gyönyörködj egy kicsit  

az eléd táruló panorámában!
Ha ezt megtetted, akkor óvatosan vedd szemügyre  

az Akasztó-hegy sziklagyepét! 

Tanösvényünk utolsó állomásán egy molyhos tölgyest 
mutatunk be Neked.  

Állj meg és vedd szemügyre alaposan a fát!
Most pedig válaszolj az alábbi kérdésekre: 
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Kedves Látogató!

A kérdések megválaszolása után ellenőrizd válaszaidat 
a 8. oldalon található megoldókulcs segítségével!

Köszönjük, hogy tanösvényünket választottad. 
Reméljük, jól érezted magad a nálunk töltött idő alatt!

Ha kedved tartja, látogass el hozzánk újra,  
szeretettel várunk vissza!

Ha szeretnéd, mondd el véleményed a foglalkoztató 
füzetről az alábbi kérdőív kitöltésével:

https://tinyurl.com/szarvaskoi-tanosveny-kerdoiv

További szép napot kívánunk!

Üdvözlettel:
A tanösvény tervezői, a tanösvény

fenntartói, a foglalkoztató füzet készítője  
és Szarvaskő Önkormányzata
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Megoldások
1. állomás

A tanösvény jele a fehér négyzet alapon található haránt sáv.
A várhoz vezető jelzés kék színű.

3. Állomás
Az agyagpala lemezes szerkezetű kőzet, ezért könnyen szétesik, ha erősebben 

szorítod meg. A diabáz ezzel szemben nagyon tömör, azt még a legerősebb 
emberek sem tudják szétmorzsolni.

A palát főleg tetőfedésre használták régen, a diabázból pedig épületeket és 
szobrokat készítenek még ma is.

Az állomásig 4 diabáz tömb található.

5. Állomás
Amikor az egész vidéket tenger borította, a vulkánkitörések során a föld alól 
forró láva tört fel. Ez a vízben kihűlve bazalt kőzetet hozott létre, innen ered 
a bazalt és a láva. Párna pedig egyszerűen azért, mert úgy néznek ki ezek a 
tömbök, mintha kényelmes, puha párnák lennének. De te azért tudod, hogy 

valójában nagyon kemény kőzet a bazalt, így ha szundikálni támad kedved, nem 
biztos, hogy jó választás!

6. Állomás
Eger nagyjából a szemközti kilátó irányában van.

A régi kereskedelmi útvonal pedig a vár mögötti hegygerinceken  
húzódott végig. 

8. Állomás
A molyhos tölgy onnan kapta a nevét, hogy amikor tavasszal elkezd a fa 

rügyezni, a hajtásai molyhosak (apró, fehér szőrök borítják őket).
A fa termését makknak hívják.



Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönöm a foglalkoztató füzet elkészítésében végzett munkáját 
elsősorban Havasi Norbertnek, aki szakmai hozzáértésével, nagyszerű öt-
leteivel és lelkesedésével oroszlánrészt vállalt a munkálatokban.

Köszönet illeti Szarvaskő Önkormányzatát, kiváltképp a község polgár-
mester asszonyát, Szabóné Balla Mariannát. Együttműködésednek és ja-
vaslataidnak hála értékesebb lett a kiadvány, vendégszeretetednek kö-
szönhetően pedig mindig otthon érzem magam Szarvaskőn.

A foglalkoztató füzet véleményezésében nagy segítségemre volt Herpai 
Imre, Mikó Attiláné és tanítványai, valamint kollégáim, az Eszterházy 
Károly Egyetem Sporttudományi Intézetének dolgozói. Közülük külö-
nösképp Boda Eszter, Herpainé Lakó Judit, Koczka Andrea, Palásthyné 
Veres Dóra, Dr. Révész László, Seres János, Szalay Gábor, Tóthné Vojtkó 
Veronika és Vasné Varga Judit segítő észrevételt és elképzeléseit sikerült 
hasznosítanom.

A kiadvány szakmai lektorálásában ezúton is szeretném megköszönni 
Dr. Kárász Imre, Klein Dávid és Novák Richárd alapos és hozzáértő mun-
káját.

A foglalkoztató füzetek nyomdai munkálataiban végzett áldozatos mun-
káját, kreativitását, segítőkészségét és rugalmasságát hálásan köszönöm 
Molnár Zoltánnak és Veres Imrének. 

A pályázattal kapcsolatos ügyintézésben és számtalan kérdésem meg-
válaszolásában Rázsiné Kovács Beáta, Szappan Beáta és Zubor-Eged 
Orsolya volt nagy segítségemre. Köszönöm, hogy a foglalkoztató füzet 
elkészítésének rögös útján minden felbukkanó problémára sikerült meg-
oldást találnotok.

Végül, de nem utolsósorban köszönöm Neked, kedves Természetjáró, 
hogy időt és energiát szántál a Szarvaskői tanösvény bejárására és a fü-
zet kitöltésére.

A foglalkoztató füzet készítője:

Fodor Éva
fodor.eva@uni-eszterhazy.hu
+36 36 520 400 / 4347




