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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!

A kérdések megválaszolása után ellenőrizd válaszaidat a 6. és 12. 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

A foglalkoztató füzet 

_______________________________
tulajdona
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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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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.
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Tudod-e, hogy mikor volt a miocén kor és milyen 
növények, állatok éltek akkoriban?
.........................................................................................
.........................................................................................

2. állomás

Tudod-e, hogy honnan kapta Szarvaskő a nevét? 

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

Mit gondolsz, milyen égtáj felé folyik az Eger patak?

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

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.

Az első állomáson néhány kérdéssel hangolunk rá a rád 
váró élményekre:

A következő állomásokon különféle kőzetekkel ismerkedhetsz 
meg. Szarvaskő környékén a jura földtörténeti kor kezdetén – 

körülbelül 200 millió éve – tenger hullámzott, aminek mélyén az 
agyagos, iszapos üledék az évmilliók során agyagpalává alakult, 

majd megnyílt az óceán mélyén a föld kérge, és a tengervízbe forró 
vulkáni magma ömlött. E mélytengeri vulkanizmus során alakultak ki 
a bazalttal, diabázzal és gabbróval borított térszínek. Ezt követően 
a miocén földtörténeti korban a tenger újra elöntötte a területet.
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Mit gondolsz, mire jó a diabáz és mit lehet készíteni 

az agyagpalából?

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

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

Fésüld át alaposan a területet, és keress egy 
ilyen mangángumót! Ha elsőként találtad meg, 
mutasd meg a többieknek is!

Ezen az állomáson a pala és diabáz érintkezését 
láthatod. Két, egymástól eltérő kőzet egy szűkebb 

területen együtt jelenik meg.
Keresd meg azt a helyet, ahol különösen jól látható ez 

a találkozás, majd vedd alaposan szemügyre, hogy mi a 
különbség a két kőzettípus között! 

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

A mangángumók néhány centiméter nagyságú, 
fényes, kavicsszerű alakzatok, amik a pala lemezei között 

alig vehetők észre.

4. állomás

3. állomás
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Ha sikerült ezt megfigyelned, akkor találd ki,  
hogy miért pont párnaláváknak nevezték el őket!  
Talán valami misztikus rejtély lehet a dologban?

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

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

Tudod-e, hogy melyik híres várkapitány vette át 
Szarvaskő várát 1549-ben?  
Kik ellen harcolt ő és a serege ekkoriban?

........................................................................................
Melyik híres püspök vonult önkéntes száműzetésbe 
a Szarvaskői várba 1710-ben?
........................................................................................

5. állomás

6. állomás

Ezen az állomáson valami igazán különleges következik: 

itt láthatod a bazalt párnalávákat.

menj közelebb és nézd meg alaposan a kőzet anyagát!

Ez az állomás a Szarvaskői vár történetét mutatja be. 

A tábla elolvasása után indulj el, és meg se állj a várig!

Ha felértél, próbáld kitalálni, hogy milyen magasan 

lehetsz most! 
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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!

Milyen esemény történt a közelmúltban, aminek köszön-
hetően nagyobb nyilvánosságot kapott egy ilyen fa?
............................................................................................

Tudod-e, hogy mitől molyhos ez a tölgy? 
.........................................................................................
Mit gondolsz, hány méter magasra nő meg átlagosan? 
.........................................................................................

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 egy pillanatra, és nézd meg alaposan a fát!
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Megoldások
1. Állomás
Szarvaskő nevének eredete a mai na-
pig sem teljesen tisztázott. A legendák 
szerint vadászok és kutyák vettek 
üldözőbe egy szarvast. E nemes állat 
ijedtében a szikláról a mélybe ugrott, 
innen kapta a sziklahegy a Szarvaskő 
nevet.
Az Eger-patak délkeleti irányba folyik.

2. Állomás
A miocén kor nagyjából 23 millió éve 
kezdődött és 5 millió évvel ezelőtt ért 
véget. Az élővilág sokban hasonlított 
a maihoz: voltak már lombhullató és 
trópusi fák, kétéltűek, hüllők és mada-
rak, valamint az emlősök közül is sok 
faj élt már (emberszabásúak, páros és 
páratlanujjú patások, rágcsálók, ormá-
nyosok, stb.).

3. Állomás
Az agyagpala lemezes szerkezetű kő-
zet, könnyen szétesik. A diabáz ezzel 
szemben nagyon tömör és kemény.
Az agyagpalát főleg tetőfedésre és 
útépítésre használták régen, a diabáz 
pedig építő- és díszítőkőként ismert 
még ma is.

5. Állomás
Az itt látható kövek a víz alatti bazal-
tos lávafolyásnak köszönhetik a párna-
szerű alakjukat, a nevük is innen ered.

6. Állomás
A Szarvaskői vár 293 méter magasan 
helyezkedik el.
Dobó István vette át a várat, aki sere-
geivel a törökök ellen harcolt. 
Telekessy István egri püspök vonult 
ide önkéntes száműzetésbe, miután 
megfosztották püspöki méltóságától. 
Itt készítette el védőiratát, amelynek 
köszönhetően – a pápa közbenjárására 
– visszakapta főpapi székét. 

7. Állomás
Azért különleges, mert ez hazánk 
egyetlen olyan vasúti alagútja, amit 
falazat nélkül alakítottak ki. A kőzet itt 
annyira szilárd, hogy átfúrva meg-
támasztás nélkül is biztonságosan 
megáll.

8. Állomás
A molyhos tölgy onnan kapta a nevét, 
hogy amikor tavasszal elkezd a fa 
rügyezni, a hajtásai molyhosak (apró, 
fehér szőrök borítják őket).
Ezek a fák körülbelül 15 méter magas-
ra nőnek meg.
2016-ban a bátaszéki molyhos tölgy 
lett az év fája Európában.
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Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönöm a foglalkoztató füzet elkészítésében végzett munkáját első-
sorban Havasi Norbertnek, aki szakmai hozzáértésével, nagyszerű ötleteivel és 
lelkesedésével oroszlánrészt vállalt a munkálatokban.

Köszönet illeti Szarvaskő Önkormányzatát, kiváltképp a község polgármester 
asszonyát, Szabóné Balla Mariannát. Együttműködésednek és javaslataidnak 
hála értékesebb lett a kiadvány, vendégszeretetednek köszönhetően pedig min-
dig 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 különösképp Boda Eszter, Herpa-
iné Lakó Judit, Koczka Andrea, Palásthyné Veres Dóra, Dr. Révész László, Seres 
János, Szalay Gábor, Tóthné Vojtkó Veronika és Vasné Varga Judit segítő észre-
vételeit és elképzeléseit sikerült hasznosítanom.

A kiadvány szakmai lektorálásában ezúton is szeretném megköszönni Dr. Ká-
rász Imre, Klein Dávid és Novák Richárd alapos és hozzáértő munkáját.

A foglalkoztató füzetek nyomdai munkálataiban végzett áldozatos munkáját, 
kreativitását, segítőkészségét és rugalmasságát hálásan köszönöm Molnár Zol-
tánnak és Veres Imrének. 

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

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