
A  Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Miocén Parkja 
a térség egyik legkedveltebb geoturisztikai látvá-
nyossága, a Novohrad – Nógrád Geopark beléptető 
kapuja. Vulkáni katasztrófa által megőrződött Euró-
pa Diplomás ősélőhelyét az 1836-ban elkezdődött 
feltárások és világszínvonalú interaktív kiállítások 
interpretálják. 
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A  Meszes-tető aljában megbúvó Szentkút nemzeti 
kegyhelyünk. 
16-14 millió évvel ezelőtt vulkánokkal tarkított tró-
pusi szigetvilág részét képezte. A  Lajtai Mészkő 
Formációhoz tartozó mészhomok rétegek lazább 
részeiben kialakult természetes üregeket a közép-
korban tovább mélyítették, így jöttek létre a remeték 
barátlakásai.
A  Szent László-forrás hasadékához a szabadtéri 
oltártól vezet az út. A  monda szerint Szent László 
király a kunok ellen harcolva lovával átugratta a ha-
sadékot, földet érve forrást fakasztott.
A szurdoktól É felé, az erdészeti út bal oldalán 4 forrás-
foglalás vize andezitben fakad, érdemes inni belőlük. 
A kegyhely és környéke szabadon látogatható.

A „Palóc Grand Canyon”-ként emlegetett nógrádsza-
káli vízmosás szurdoka egy alkalmanként elzáródó 
tengeröbölbe nyíló folyó kevert összetételű torkolati 
üledékeit képviseli. A távolból ide szállított nagy kőtöm-
böket kataklizmikus áradások ragadhatták magukkal. 

Az Ipoly Erdő Zrt. ismertetőtáblákkal felszerelt foga-
dóteret létesített a völgy bejáratánál. A BNPI pedig a 
geoparki arculatot követő tanösvénnyel járult hozzá a 
földtani örökség megismeréséhez.

A völgy szabadon látogatható, de balesetveszélyes.
Az erózió miatt kidőlt fák a balesetveszély mellett a 
völgy bejárását is nehezítik. A meredek és alámosott 
falak néhol omlásveszélyesek.

A  salgóbányai parkolóból megközelíthető Salgó - 
Kis-Salgó (Boszorkánykő) bazalt vonulatának több 
mint 5 millió évvel ezelőtti kitörését egy tektoni-
kus hasadék mentén feláramló magma és rétegvíz 
találkozása okozhatta. A  kitörés-sorozat elején 
gyűrűszerű sánc alakult ki a vulkáni kráter körül, a 
második fázisban a magma a kráterben szabadon 
szétterülve lávatavat hozhatott létre. Ennek marad-
ványa a Kis-Salgó lemezes-pados elválású bazaltja.
Salgón a mélyebb kürtőkitöltésben megrekedt mag-
ma tanújelei a vaskos, függőleges, vagy enyhén haj-
lott bazaltoszlopok. Erre épült Salgó vára.

Mindkét helyszín a Karancs-Medves Tájvédelmi Kör-
zet része, turistaúton szabadon látogatható.

A Sámsonháza határában elhelyezkedő Vár-hegybe 
maró egykori kőbánya fala 16-14 millió éves ré-
tegvulkáni sorozatot, tufa és lávaárak színpompás 
váltakozását tárja fel, melyet fehéres sekélytengeri 
karbonátos üledék süvegel. 
A Kis-Zagyva túlsó oldalán levő Csűd hegyi kilátóról 
egyben tárul fel a látványos bányafal.
A kilátó alatt egy puhatestűek kőbeleiből összepré-
selt „pernás” mészkőpad bukkan a felszínre.
A  kicsit távolabb levő Buda-hegyi tanösvényen és 
a közelében levő Mogyoróspusztai kőbányában a 
17-12 millió évvel ezelőtti tenger pulzáló mozgása 
során lerakódott üledékek és vulkáni képződmények 
váltakoznak.

A sámsonházai feltárás védett földtani alapszelvény. 
Szabadon látogatható.

Kazár keleti szélén, a Béla út végén lévő parkolóból 
a piros kereszt jelzésű utat követve érjük el a látvá-
nyos feltárást.
A holdbéli táj messziről fehérlő anyakőzete riolittufa. 
Horzsaköves és finom vulkáni hamuszemcsékből 
álló törmelék-ár formájában 17-18 millió évvel ez-
előtt temette be a területet. A puha riolittufa felszínt 
a víz eróziós munkája formálta, benne mély árkokat 
szabdalt, melyekből tornyok, kúpok magasodnak ki.

A terület a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet része, 
természetvédelmi oltalom alatt áll.
A riolittufa feltárás a turistaútról tekinthető meg, fel-
színét taposva károsítjuk a szép természeti értéket.

A  település felett emelkedő béri Nagy-hegy egy kb. 
15 millió évvel ezelőtti hasadékvulkán kipreparálódott 
gyökérzónájának, egy közel 7 km hosszú, 20-60 m 
vastag andezit telérnek a része. 
Kőfejtőjében a Mátrai Vulkanit Formációcsoportba 
tartozó Nagyhársasi Andezit Formáció különleges 
alapszelvénye tárul fel. 5-6 szögletű, vastagon köte-
gelt, csúszdaszerűen hajlott oszlopainak kifejlődése 
andezitben nagyon ritka. 
Szomszédságában egy kiterjedt törmelékmező hold-
béli tája húzódik. 
Alatta egy bemutatóhelyet, kőtárat alakították ki. 

A béri Nagy-hegy földtani alapszelvény, védett ter-
mészeti emlék.

Turistaúton szabadon látogatható.

A „Palóc Olimposzként” is emlegetett Karancs kőbá-
nyája felé vezető úton három, nagyon eltérő korú kő-
zettel találkozunk: a homokkövek és a kontakt pala 
18-30 millió, az andezit lakkolit 14-16 millió, míg a 
bazalt telérek 2-5 millió évesek.
A kőbánya által feltárt kőzet (Karancsi Andezit For-
máció) alkotja a Karancs fő tömegét. 
A  mélyből feláramló magma felboltozta a felette 
levő, idősebb tengeri üledékeket és a felszín alatt 
megrekedt. Gránátos amfibolandezit alapanyagában 
az ásványok szabad szemmel is felismerhetők. 
A 728 m magas hegytetőn egy körpanorámás kilátó 
emelkedik a fák fölé, ahonnan tiszta időben a Ma-
gas-Tátra is látható.

A Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet része, turista-
úton szabadon látogatható.

A  várhegyi andezittelér (Kékesi Andezit Formáció) 
egy 12 millió éves vulkán csatornakitöltésének ma-
radványa, csonkja, mely a puhább, agyagos tengeri 
üledékekre települt, a Világörökség részét képező 
Ófalu fölé emelkedik. 

A mélyből felszín felé törő magma hasadékszerűen 
nyomult az idősebb képződményekbe, középső-mi-
océn tengeri üledékeket tört át, azokat a vulkáni táp-
csatorna mentén átalakította és kőzetfoszlányokat 
ragadott magával.

A  Hollókői várat közvetlenül az andezittelérre épí-
tették, sziklatömbje több helyen mutatkozik a vár 
alapjában.

A  vár a buszparkolótól induló Vártúra tanösvényen 
közelíthető meg. Szabadon látogatható.

Nemti határában különleges homokkő képződmé-
nyek tárulnak fel. 
A Fenyves út végétől érhető el a Morgó-gödör, 23-18 
millió éves sekélytengeri homokkő rétegeiben (Pé-
tervássárai Homokkő Formáció) 50-60 m hosszban, 
15-20 m magas sziklafalak között kanyargó keskeny 
hasadék alakult ki. 
A hasadék végén a bal oldalon induló zöld háromszög 
vezet el a Kőleány erózió formálta homokkő-szobrá-
hoz, melyhez különleges monda is fűződik. A Mát-
ra vonulatának panorámáját pedig a Kossuth útról 
megközelíthető Sárkány-sziklán lehet megcsodálni.

A különleges képződmények szabadon látogathatók.

A  körpanorámás Pécskő csúcsa egy kb. 5 millió 
évvel ezelőtti bazaltvulkán (Salgóvári Bazalt Formá-
ció) kipreparálódott tápcsatornájának maradványa. 
Alapanyaga kevert, számtalan olyan magával ragadt 
kőzetet is tartalmaz, amit a kürtő harántolt. Ebbe a 
mátrixba nyomultak be a kőbányászat nyersanyagát 
adó bazalt telérek.

A  csúcs alatti sziklafalba titokzatos kaptárfülkéket 
vájtak elődeink.

A  vulkáni tevékenység során egy oldalkráter (egy 
parazita vulkán) is keletkezett. Az ezt tápláló bazalt-
telér maradványa a Kis-Pécskő. 

A szabadon látogatható helyi látványosságokat 4 km 
hosszú, közepes nehézségű, kitáblázott túraútvonal 
fűzi össze.

A 3,5-4,0 km hosszúságú körséta során évmilliókon 
haladunk át, a 17 millió éves riolittufától, az arra 
települő széntelepes összlet alsó széntelepéig, va-
lamint az ezeket befedő 2,2 -3,8 millió éves bazalt 
vulkanizmus változatos formakincséig. 

Látványosak a völgykitöltő lávafolyások kihűlése so-
rán kialakult oszlopsorok a Bagó-kőn és a 20-25 m 
magas, vulkáni tápcsatornában rekedt, meredeken 
álló bazaltoszlopok sziklafala a Szilvás-kőn.

A bazaltsapka alatt húzódó széntelep fejtési ürege-
inek összeomlása a bazaltban mély és szűk hasa-
dékrendszereket hozott létre. 

A  Szilvás-kő a Karancs-Medves TK fokozottan vé-
dett területe. A turistautakon szabadon látogatható.

A Novohrad-Nógrád Geopark Oktató, Kutató és Irá-
nyító Központjától kiinduló kb. 2,5 km hosszúságú, 
tanösvény a Medves bazalttakarójának földtani fel-
építését és bányászattörténetét mutatja be. 

A két hatalmas bányaudvarból álló kőfejtő K-i részén 
a lávafolyás tetején a kihűlés során oszlopok alakul-
tak ki. A  Ny-i bányaudvar szelvényében láthatók a 
kb. 17 millió éves széntelepes összlet üledékei, és az 
erre települő, kb. 2,3 millió éves bazaltsorozat. Alul 
jól rétegzett bazalttufa, majd kristálytufa települ, ép, 
kristálylapokkal határolt ásvány egyedekkel. Erre 
salakos, hólyagos láva, majd a nagyrészt lebányá-
szott lávabazalt következik.

A Nagy-bánya közelében van a Közép-bánya kőfejtő-
jének látványos bányatava.

A tanösvény szabadon látogatható.

Az 526 méter magas vulkáni csúcson található so-
moskői várat Magyarország és Szlovákia felől is 
megközelíthetjük. A vár és a bazaltorgona együttese 
alkotja a Novohrad-Nógrád Geopark logóját, ezzel 
szimbolizálva a geopark határmentiségét. A  szlo-
vákiai oldalon 1,6 km hosszú tanösvény vezet a 
Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet Somoskõi Nem-
zeti Természeti Rezervátumán át a sátorosbányai 
Simon-toronytól egészen a várig. A tanösvényt 1954-
ben létesítették a várhegy és annak egyedülálló baz-
altorgonája védelmére. 

A 4 millió éves bazaltorgona enyhén megdőlt, 15-20 
cm széles öt- és hatszögű egyedülálló oszlopai jelen-
tős természettudományi értéket képviselnek.

A belépőjegy a tanösvény és a vár területére felnőt-
teknek 1,50 euró, gyerekeknek 0,50 euró, parkolásért 
az önkormányzat külön díjat számol fel.

A vár egy vulkáni kráter falának maradványára épült. 
A vulkáni kráter korát kb. 400-500 ezer évre becsü-
lik, ezzel ez a Cseres-hegység legfiatalabb vulkáni 
képződménye.
A Bebek-toronyban történeti és őslénytani tárlat és 
a várhegyen egy 5 ismertető táblával ellátott tanös-
vény látható, amely tájékoztatja a látogatókat a vár-
hegy és a környék földtani, történelmi, természeti és 
tájképi értékeiről. 
A  várudvar változatos kulturális és közösségi ren-
dezvények színtere. A  vár alatt lehetőség van par-
kolásra. A belépőjegy a tanösvény és a vár területére 
felnőtteknek 4 euró, gyerekeknek 2 euró, parkolá-
sért az önkormányzat külön díjat számol fel.

A várhegy egy 2,75 millió évvel ezelőtt létrejött vul-
kán kürtőkitöltése. A vár egy eredetileg 13. századi 
gótikus erőd maradványa. A 18. század elején a vár 
leégett, és utána már nem építették újjá. Az eredeti 
középkori várból csak falmaradványok és a pince 
maradt fenn. A várhegy tetejéről pazar kilátás nyílik 
a települést övező fiatal vulkáni csúcsokra, a med-
vesi tájra és tiszta időben a Bükk és a Mátra vonula-
tait is megfigyelhetjük.
A  helyszínen információs táblákkal ellátott tanös-
vény épült, ami szabadon látogatható.
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17. SÁTOROSI HÁTRÁLÓ ERÓZIÓ

21. MUCSÉNYI-BARLANG

19. POGÁNYVÁR

23. FÜLEKI-SZIKLÁK

18. BÉNAI-SZIKLÁK

22. FENEK VÉDETT ÉLŐHELY

20. MACSKALYUK KŐBÁNYA

24. TAJTI DIATRÉMA

A Sátorosbánya határában található 14 m magas ho-
mokkőfal egy vízmosásos árokban jött létre. A ho-
mokkőfalat az árokban időszakosan végigfolyó vizek 
koptató hatása alakította ki a változó keménységű 
kőzetben oly módon, hogy a vizek a hegy belsejé-
ből egyre több homokszemcsét hordanak el, tehát 
az árok ebben az irányban növekedik. Ez a hátráló 
erózió, amely az aránylag gyorsan kiemelkedő hegy-
ségekre jellemző és a Cseres-hegység legjellegze-
tesebb példájának tekinthető. A  homokkőfal alatt 
egy üreg található, amelyet a leeső víz örvénye vájt 
ki. Függőleges falaival igen látványos az időszakos 
vízesés alatt kialakult mély és szűk árok is.

A helyszínhez jelöletlen ösvény vezet, amit a vasúti 
sínen keresztül a településen áthaladó főútról lehet 
megközelíteni.

A  Bénai-sziklák iskolapéldája az egykori lávaár 
perem lepusztulásának, ahol a bazalt oszlopos és 
pados elválása, valamint a lejtőmozgás folyamata 
tanulmányozható. A gerinctől elváló bazaltoszlopok 
lassan lecsúsznak a meredek lejtőn és helyenként 
„kővárost“ kezdenek kialakítani. 

A  bazaltoszlopok egyelőre nem látogathatók, de a 
jövőben tanösvényt építenek ki a bazaltoszlopok köz-
vetlen közelében. A Bénai-sziklák Természeti Emlék 
területe kizárólag a sárga jelzésű Fülek – Béna – Ső-
reg turista ösvény mentén látogatható.

Gömör és Nógrád találkozásánál, ahol Sőreg, Ajnács-
kő és Óbást határai összefutnak, emelkedik magasba 
a mintegy 350 m magas Pogányvár vulkanikus tábla-
hegye. A  bazaltfennsíkon nem találhatók kőbányák, 
alakzataik a legeredetibb formában őrizték meg a 
vulkánosság és az azt követő lepusztulás folyamatát, 
így lehet Közép-Európa egyik legértékesebb védett 
területe. Gyönyörű kilátás nyílik innen a Medvesre és 
a medvesaljai falvakra.

A fennsíkra vezető 3,8 km hosszú tanösvény Óbást-
ból indul. Szabadon látogatható.

A Macskalyuk kőbányában található a 2,6 millió év-
vel ezelőtt aktív Medves-magosa tűzhányó lávataka-
rója belső szerkezetének legreprezentatívabb feltá-
rása. A kőbánya falán két eltérő korú és szerkezetű 
lávatakaró tárul elénk. Mindkét lávatakaró bazaltja 
nagyrészt oszlopos elválású, azonban az alsóbb ré-
tegekben pados elválásra is van példa. 
A macskalyuki kőfejtőt a 19. század végén nyitották 
meg, majd az 1930-as években közel 1 500 embert 
foglalkoztatott.

A  helyszínhez a bányásztelepülésen keresztül tan-
ösvény vezet, amely a Somoskő NTR parkolójából 
indul ki.

A belépőjegy a 2,5 km hosszú tanösvény területére 
felnőtteknek 1 euró, gyerekeknek 0,50 euró, parko-
lásért az önkormányzat külön díjat számol fel.

A Cseres-hegység idáig egyetlen olyan ismert bar-
langja, amely elszenesedett fa törzsének kimállásá-
val keletkezett. A barlangot egyetlen, 12 m hosszú, 
2,5 m széles és 1,5 m magas vízszintes járat képezi. 
Egy hatalmas, valószínűleg tűlevelű fa törzsének ki-
mállásával keletkezett, amelyet az alsó miocénben, 
19 millió évvel ezelőtt vastag vulkáni hamuréteg 
fedett be. A  fatörzs elszenesedett, majd kimállott, 
amikor a Mucsényi-patak bevágódása lehetővé tette 
a levegővel való érintkezését. Falaiban ma is talál-
ható több elszenesedett famaradvány, és levéllenyo-
matok is felfedezhetők.

A  határ mentén fekvő barlanghoz Mucsény köz-
ségből egy 1,5 km hosszú tanösvény vezet és az 
Ipolytarnóci Ősmaradványok felől is megközelíthető. 
A barlang előtt pihenőhely várja a látogatókat.

A Fenek Védett Élőhely védettséget 1993 óta élvez 
védettséget. A geopark területe összességében víz-
folyásokban szegény és még a legnagyobb vízfolyá-
sok is csekély vízhozamúak, ezért kiemelt fontossá-
gú ökostabilizációs szerepe van a Védett Élőhelynek. 
A  Fenek mocsaras-vizenyős területe mesterséges 
eredetű. Területén jelentős égerláp, veszélyeztetett 
növényfajok, értékes csigák, kétéltűek és hüllők és 
vízhez kötődő rovarok figyelhetők meg. 

Péterfala községéből tanösvény vezet végig a Fenek 
Védett Élőhely mellett, egészen a szlovák-magyar 
határvonalig.

A Füleki-sziklák az 1,4 millió éves Remete-tető vul-
kán lávaár perem lepusztulásának a maradványai. 
A bazalt pados elválása, valamint a lejtőmozgás fo-
lyamata tárul elénk, ahogy a gerinctől elváló kőzetek 
lassan lecsúsznak a lejtőn és helyenként „kővárost” 
kezdenek kialakítani.

A Füleki vártól a zöld turistajelzés vezet ki a sziklák-
hoz a 2,3 km hosszú ösvényen. Az úton felfele szép 
panoráma nyílik a Karancs és a Sátoros irányába.

A Tajti diatréma mostani formája az egykori kőfej-
tőnek köszönhető. A diatréma a geológiában a vul-
káni kürtő kitöltését jelenti. A tűzhányó krátere 300 
méterrel magasabban is lehetett a mai felszínhez 
képest, ami azóta lepusztult és elhordták a vízfolyá-
sok. A kőfejtő jobb oldala szépen feltárja a kürtő füg-
gőleges érintkezését a homokkővel és az átalakulási 
zónát, ahol a feltörő forró kőzet átégette a homok-
követ. Ennek hatására az keményebb és ellenállóbb 
lett és függőleges deszkalapként csúcsosodik ki.

A  lágy vulkáni tufába és homokkőbe a múltban 
pincéket vájtak. A helyszín a Tajti községbe vezető 
közúton érhető el.

Bővebb információ: 
www.nogradgeopark.eu

www.skhu.euGEOTOP
A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

ISMERI A BNPI 
MOBILAPPLIKÁCIÓJÁT? 
Töltse le a Guide @Hand alkalma-
zásunkat, amelyet térerőmentes 
környezetben is használhat kirán-
dulása során.

Készítette: 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
kapcsolat@bnpi.hu  www.bnpi.hu  

Novohrad-Nógrád UNESCO 
Globális Geopark határa

Nemzeti park területe

Tájvédelmi körzet területe

Természetvédelmi terület

Natura 2000 terület

Fokozottan védett 
terület, erdőrezervátum

Beépített terület

Erdő

Tanösvény

Természetvédelmi bemutatóhely; 
Világörökség
Megyehatár; Településhatár
Vasútvonal
Országhatár

Z.p.o Geopark  
Novohrad-Nógrád 

 geopark.filakovo@gmail.com 
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