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Város térkép 
 

 
Forrás: (saját készítés) 

 
A térkép a tanösvény településen belüli útszakaszán nyújt a tájékozódáshoz 

segítséget 
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Kedves turista! 
 

Tanösvényünk az értékek után érdeklődő, ismeretekre vágyó turisták számára készült. Minden 
évszakban önállóan járható karós füzetes, részben önálló jelzéssel (piros átló) ellátott 
tanösvény. A régi hurok alakú, jórészt kultúrtörténeti vonalassá fogyott tanösvény egészült ki 
egy hurok alakú vegyes tartalmú ösvény résszel. A vonalas rész a Kékfestő háztól indul és a 
Vár-hegyen át a Csehi malomnál végződik. A hurok alak a Várhegy aljából indul és Abodon 
keresztül tér vissza Szendrőbe. A Vár-hegy közös állomáspontról ki-ki kedve szerinti utat 
választva kalandozhat, szerezhet új ismeretek, gazdagodhat élményekkel. Az első négy 
állomást neve azonosítja, majd a közös 1. állomás pont után a vonalas szakasz hátra lévő 
részén a sorszámozás a hurok rész utolsó sorszámától folytatódik. Leírásunkban néhány 
helyen, tanúságos elfoglaltságokra hívjuk fel a figyelmet ✪ karakterrel. Útvonalvezetőnkben, 
az útvonal szöveges leírását az aláhúzott sorok tartalmazzák. Mielőtt útnak indulnánk, 
ismerkedjünk meg a tanösvény járás szabályaival és az ajánlott felszereléssel. 
  
Tanösvény járás szabályai: 

• Természetvédelmi területen jelzett útvonalról nem tér le. Eltévedéskor az utolsó biztos 
jeltől indul újra, ha nincs meg az út vadcsapáson, ösvényen halad. 

• Megfigyeléseket óvatosan teszi, vigyáz a növények és állatok nyugalmára nem 
bolygatja, nem hangoskodik, nem zavarja őket. 

• Nem gyűjt növényt, állatot, csak meghatározáshoz egy-egy példányt. Védett fajokból 
egyet sem! Minden HÜLLŐ és KÉTÉLTŰ VÉDETT! 

• Amit magával hoz, azt el is viszi. NEM SZEMETEL! 
• A TŰZGYÚJTÁS szabályait betartja. Tüzet csak kijelölt helyen, tilalom esetén ott 

sem gyújt. Felügyelet nélkül tüzet, parazsat nem hagy! 
• Kőzetet módjával gyűjt. Vigyázva bánik a mozdítható kövekkel! 
• Turista társaival barátságos és segítőkész. 

 
Ajánlott felszerelések a tanösvény végigjárásához: kényelmes, évszaknak és időjárásnak 
megfelelő ruházat, lábbeli. Hátizsákba legalább 1/2L víz, ceruza, toll, papírlapok, cellux 
ragasztó, nagyító, zacskók, zsineg, kés, átlátszó doboz.     

A tanösvényen 10x12cm-es fehér alapon piros színű turistajelzésekkel találkozunk:  

                    sáv, négyszög, háromszög, L betű, átló (tanösvényünk jele). 

                                      

Állomáspontokat 18x8cm es a képen látható táblákkal jelöltük: 
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Tábláinkat jól látható helyeken, a térkép alapján is jól beazonosíthatóan, az ismertetőkkel 
bemutatni kívánt látnivalók környezetében helyeztük el. A táblákat takarhatja, az időközben 
fejlődő növényzet vagy ártó kezek eltávolíthatják. Időről-időre takarítani, ill. pótolni fogjuk a 
táblákat. Előfordulhat azonban, hogy még sem találunk rá.  Ne ijedjünk meg! Ha nem 
tértünk le a turistajelzésről, nem tévedünk el.  Remélhetőleg az ismertetőkből így is 
felismerhető lesz az adott terület.  

 
Tartalomjegyzék 
 
 3. old Köszöntő, technikai tudnivalók 
 4. old Tartalomjegyzék 
 4. old Névadó 
 5. old Általános ismerete Szendrőről 
24. old Köszönetnyilvánítás 
28. old Saját jegyzeteim 
 
Térképek: 
 2. old Város térkép 
24. old Vonalas útvonalhoz térképek, adatok 
26. old Hurok alakú útvonalhoz térképek, adatok 
 
Városon belüli állomáspontok: 
 6. old Kékfestőház 
 6. old Római katolikus templom 
 7. old Malom 
 8. old Református templom 
 
Hurok alakú útvonal állomásai: 
 9. old 1. Szendrő Várdomb  
11. old 2. Láp- és mocsárrét 
12. old 3. Gyertyános-tölgyes   
15. old 4. Gyomnövényzet és parlagföldi  
                  szukcesszió 
15. old 5. Melegkedvelő tölgyes 
16. old 6. Sztyeprét 
17. old 7. Patak menti ligeterdő, bokorfüzes 
18. old 8. Égerliget 
19. old 9. Erdőhasználat és Kecskefarm 
19. old 10. Cseres-kocsánytalantölgyes 
20. old 11. Horhos 
20. old 12. Szendrői palabánya 

Vonalas útvonal állomásai 
21. old 13. Tájkép 
21. old 14. Kökényes-galagonyás cserjés 
23. old 15. Csehi-puszta  
24. old 16. Csehi malom és Bódva 
 

 
A tanösvény névadója: Az egyházi irodalom, egyház- és művelődéstörténet 
neves személyisége id. Köleséri Sámuel nagy tudású lelkész, fia Európát járt 
orvos és természettudós az erdélyi aranybányászat tudós kutatója. Az idős 
Köleséri Szendrőbe volt lelkész és fia itt született. Rájuk emlékezve, 
tiszteletükre kapta tanösvényünk a Köleséri út nevet. 
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A kékfestőházi indítópontot könnyű megtalálni. Szendrő szinte minden pontjáról 
jól látható a katolikus templom tornya. A mellette lévő téren áll, a fehér, sárga 
színezésű különleges régi épület.  

Kezdjük a tanösvény bejárását rövid helytörténettel egybekötött 
várismertetővel, mivel a négy itt épült vár (korai vár, Alsó-vár, Német-vár, 
Felső-vár) szoros kölcsönhatásba volt a település életével.  

A korai vár  Szendrő településének első említése 1312-ből ismert, az 1332-35-ös pápai 
tizedjegyzékek tanúsága szerint a település már lényegesen nagyobb volt a környék falvainál. 
Cselenfi Sándor fia János királyi várnagyot először 1355-ben említik, ekkor tehát állt már a 
vár és királyi kézben volt. A középkori vár korai történetéről semmit sem tudunk. 1355 előtt 
meglehetősen ritkán építettek az Anjouk várakat  

Magyarországon, ezért elképzelhető, hogy a magánvár építés klasszikus korában: a 13. század 
második felében vagy a 14. század elején épült és csak később jutott királyi kézre. E vár helye 
ma még ismeretlen: egyelőre sem a Várhegyen, sem a későbbi Alsóvár helyén nem találtunk 
13-14. századi rétegeket és leleteket, bár az Alsóvárban eleddig csak szondázó kutatás folyt. 
A korai Szendrői vár és a Szendrőládi várrom azonosítása egyelőre nem igazolható, bár 
teljesen nem is zárható ki.  

Alsó vár (Bebek vár, Csáky kastély) Szendrő Engel Pál 
történész, középkor kutató szerint 1387-1392 között került 
magánkézbe, a pelsőci Bebek család birtokába. A család tagjai 
gyakran tartózkodtak Szendrőn. A 15-16. században a Bebekek 
vára a későbbi Várhegy lábánál, a Miskolcról Torna felé futó 
országút mellett, a Bódva soha be nem fagyó ágaitól és ároktól 
övezett félszigetén állt. Ezt igazolják 16. század második feléből 

és a 17. század elejéről származó források, melyek szerint a későbbi Alsóvár másik neve 
Bebek-vár volt. A Hősök tere 5. számú telken végzett szondázó ásatás során 15. századi 
rétegek bukkantak elő, melyekből kályhacsempe-töredéket is sikerült gyűjteni. Elképzelhető, 
hogy a ma álló rom északnyugati helyiségének fala 15. századi részleteket is rejt. A Bebekek 
várát 1565-66-ban Lazarus von Schwendi a király számára foglalta el. A rossz állapotú várat 
kijavították, s ekkortájban készülhetett két bástyája, melyek közül az északkeletinek alsó 
szintje ma is áll. Az Alsó várat 1690-ben Csáky István vette meg, aki kastéllyá alakítatta. A 
18. században Csáky Antal további átalakításokat végzett az épületen, melyet a 19. század 
közepétől már nem laktak. Pusztulása a 20. század elején kezdődött. Telkét szétosztották, a 
romos kastélyt az új tulajdonosok részben lebontották, részben maradványait modern 
épületekbe foglalták.  

Német vár Mivel a Bebek-féle vár a ma Várhegynek nevezett magaslatról könnyen 
támadható volt, az 1570-es években új erődítés építését kezdték meg. Ennek a korabeli 
ábrázolások alapján ötbástyás, fa-föld szerkezetű, a Bódva ágaival körbevett erődnek a 
téglalap alakú, huszárvárral bővített alaprajza a mai településszerkezetben is felismerhető. Az 
építkezés számadásainak nagy része fennmaradt. Az új erődítés helyét rosszul választották 
meg: a Várhegytől ugyan távolabb feküdt, az Akasztó-dombról azonban tűz alá lehetett venni. 
Ezért 1590-től a Várhegyen megkezdték a negyedik erődítés kiépítését. A Német várnak 
nevezett erődítés (talán még a 17. század közepe előtt) civil kézbe került.  
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Kékfestőház állomáspont 
Szendrő nevezetes ipartörténeti műemléke a kékfestőműhely népies 
barokk néven emlegetett épületre. 1850-1860 táján alakították ki 
feltehetően a Német vár maradványából. Átlagos falvastagsága 85cm. 
Közel négyzet alaprajzú, kéttengelyes utcai homlokzatú, cserepezett, 
nyeregtetős épület, mely három szintre tagolódik. Pincéje fölött, a 
magasföldszinten volt a műhely, fölül a szárítópadlás. Homlokzatának 
egyéni ízt ad sajátos vakolatdíszítése. Két szélen karcsú, csavart törzsű 
fél oszlop, fölötte álló ovális padlásnyílás gazdag levéldísszel 
keretezve. Egyenes záródású keretelt ablakok előtt zsalutáblák, 
szemöldökük felett középen kagylódísz található. Mindkét fél mezőben 

alul és felül homorú ívvel lesarkított vakolattáblák vannak, középen rozettával. A homlokzat 
alján a lábazatban két egyszerű pinceablak. Az oldalhomlokzatok két mélyített tükrében 
középen egy-egy hasonló tábla. Az oromfal alján két-két keretelt négyszög ablakocska, felül 
keretben álló ovális nyílás. Az ablakokat vastáblák és rácsok védik. A magasföldszintre és a 
padlásra az udvari hátsó oldalhoz épült keskeny toldalékba vezet egykorú kő-, illetve 
falépcső. Innen van a pincelejárat is. A padlástér vasajtaját zsalus szellőzővel, ívvel kőkeretre 
pántolták. Belül falépcső vezet a szárítókarzatra. 
 
A műhely működésének írott forrásairól nem tudunk. Valószínű, hogy német ajkú család volt, 
akik idehozták e szép mesterséget. Ősi mesterség a kelmék egyszínűre színezése, a ma 
textilnyomásnak nevezett eljárás. A 15. században már Magyarországon is működtek 
festőműhelyek, de a kékfestés csak 17. században honosodik meg. A kékfestés az ún. 
gátlónyomás technológiáján alapul. Az eljárás során a szövetre, a mintának megfelelően 
gátlószert (méviasz, vagy egyéb fedőanyag) nyomnak fa később fém nyomódúccal. A 
festőkádban (küpában) történt merítés után, a levegőbe emelt kelmén oxidációval fejlődik ki a 
kékszín, majd kioldják a gátlószert (pap-ot). Kék növényi festékként az Indiából származó 
Indigofera tinctoria nevű növényből nyert indigót használják. Európában a kora középkorban 
a csülleng névnyből nyert (Isatis tinctoria) festéket használták. További információk és tárgyi 
emlékek a múzeumban nyerhetők. 
 
Visszasétálunk a katolikus templom bejáratáig.  
 

Assisi Szent Ferenc Római Katolikus templom állomáspont 
A templom története 1635-ben, a ferences rend szendrői bevezetésével 
kezdődik. Gyöngyösi aranyszájú János ferences barát vezetésével kolostor, 
majd 1638-ig templom épül a Német vár romjain, a mai templom és iskola 
területén. Viharos évtizedek jönnek az épület együttesre, hisz az 
ezerhatszázas évek derekán forrongások miatt többször felég, lepusztul, 
újra épül és 1671-ben konventi titulust kap. Szendrő közelében Egerben és 
Jászón volt konvent. A rendházban olykor 25-30 szerzetes képezte magát. 
Falai közt lakot egy ideig a legendás felvidéki hittérítő Herko páter is.  
Forrongások miatt megrongálódott templomot 1674-ben külső 
támoszlopokkal megerősítik. 1741-ben Gróf Csáky István, Móré István 

várkapitány, és a hívek adományaiból, valamint a várban élt jezsuitáktól örökölt ingatlanokból 
sikerült a templomot és a konventet felújítani, átépíteni, kibővíteni, a szentélyt nyugati 
irányban meghosszabbítani. Tornyát 1765-ben átalakították. 1766-tól van önálló plébánosa a 
katolikus egyházközségnek, akiknek a ferences atyák 1789. november 18-án adták át 
véglegesen a templomot és a kolostort, mert a ferences rendet II. József császár 1788-ban 
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megszüntette. Ezután a plébánia a rendházban működött 1808-ig, ekkorra elkészült a jelenlegi 
paplak épülete, mely ma is plébániai célokat szolgál. Szendrő ma esperesi székhely. 
A templom barokk stílusú, Európa egyik legnagyobb ferences temploma. Harangtornya 
szintenként oszloppárkányokkal erősen tagolt. Sisakja bádogozott, laternás hagymaidomú, 
csúcsát kovácsoltvas kettős kereszt zárja. Két oldalán a szoborfülkékben Árpád-házi Szent 
Erzsébet és országalapító Szent István király szobra áll.  A toronyban óramű és 3 harang van. 
A két idősebb harang 1665 és 1698-ban öntetett. A mellékbejárat folyosója, a kolostor 
templomhoz kapcsolódó déli szárnyának maradványa. E kétszintű folyosóról a sekrestyébe, 
templomba, kórusra, toronyba és az oratóriumba lehet eljutni. Itt láthatóak a régi kolostorba 
nyíló befalazott ajtókeretek, Nepomuki Szent János szobra mely egykor a templom előtti 
kápolnába állt, néhány díszesen faragott kő a várból. 1966-tól folyamatos felújítások folynak 
a templombelsőben. A falfestés és mennyezet freskók Muskovszki Judit munkája. Az 1750 
körül tiszafából készült régi oltárok egységes munkák, valószínűleg a kassai Hartman 
műhelyben, a Csáky grófi család megrendelésére készültek. A fő oltárkép témája Krisztus és 
Szűz Mária megjelenik Assisi Szent Ferencnek. Jelentős régiség a főoltáron lévő XVII. sz.-i 
gyertyatartó, a szentély oldalfalát díszítő csontereklyéket őrző polinomok, a várból idekerült 
faragott kő, keresztelő kút. A másik copfstílusú keresztelő kút Lósy Püspök ajándéka. A kórus 
előtti fából faragott festett népi barokk stílusú Mária szobor XVIII. sz.-ból való. Ma is szolgál 
az Egri bazilikából idekerült orgona, amit a neves Országh cég készített. A templom egésze 
alatt lefalazott kripta van, melyben 37 halott nyugszik. A templomba  további oltárai: Páduai 
Szent Antal, Szent Anna, Lorettói, Betlehemi, Kálvária, Isten irgalmasság (Máger Ágnes 
festménye), Fájdalmas Anya oltár, még további érdekességeket tartogatnak. 
 
Tanösvényünk, a piros sávjelzésen halad tovább, az iskola felé. Az iskola előtti 
villanyoszlopon találjuk az első jelzést. Szinte észre sem vesszük, hogy hídon 
haladunk át, mert a Bóbva egykori ágát feltöltötték, és a menetirány szerinti 
baloldalon játszóteret alakítottak ki. 300m után érünk a kanyarban lévő malom 
épületéhez, ami az újabb állomáspont.    
 
Malom állomáspont 

Szendrő településen már a középkorban három malom 
működött, két vízi és egy száraz malom. Az egyik vízi malom 
utódját látjuk most, melyet 1952-ben villamos hajtásúra 
korszerűsítettek. 2000-ig őrölt. Jól kivehető az alulcsapott 
vízikerék helye és a malom árok mely felett átívelő híd közel 
hetven éve áll nagyobb felújítások nélkül. Az iskola melletti 
Bódva ágon duzzasztották a malom működéséhez szükséges 
vizet. A Fő tér előtti híd alatt folyt el a többlet víz 
mennyisége. Ma is működőképes gépeinek nagy részét a 

Ganz gyártotta. A malomárok feltöltött részén Szendrő szénbányászainak állított emlékmű 
található. A településen 1892-1928 között a szendrői vasútállomás felett, 1932-1945 között a 
Szégyen-kút környékén folyt szénkitermelés. Sok szendrői bányász dolgozott egészen a 
bezárásig az ormosbányai, edelényi, rudolfi bányákban. Háttérben látható a már említett Alsó- 
vár maradványa. 
  
Követjük a piros sávjelzést és 200m után, egy újabb hídon át jutunk Szendrő Fő 
terére. A híd előtti vaság villanyoszlopon találjuk a Felső-várba vezető piros L 
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és négyszögjelzést. Mielőtt oda mennénk, kitérünk a jobbra kanyarodó 
sávjelzésen a  református templom újabb állomásponthoz.  
 

Református templom és harangtorony 
A főtéren álló épületegyüttes a város egyik legizgalmasabb 
látványossága. Ez főként a harangtorony miatt állítható, hiszen 
nagy valószínűség szerint 1520-ban épülhetett, s eredetileg a város 
főutcája mellett álló őrtorony volt. Vallási funkciót csak 1664-ben 
kapott, amikor felépítették a helybeli reformátusok első saját 
templomukat, az ún. Nagytemplomot, amelyhez nem építettek 
harangtornyot, hanem a meglévő őrtorony tetejében helyzeték el a 
harangokat.   
A torony tisztán terméskőből épült, négyzet alaprajzú, ablakai 
félkörös záródásúak. Belső hangulata a középkori vártornyokat 
idézi, 3 beltéri szint megmászása után érhető el fagalériás felső 
része. Ez utóbbi nem azonos korú a falazattal, 1786-ban épült. A 

hegyes sisaktető alatt 3 harang található, melyek közül a legidősebb 1726-ban készült a 
felvidéki Oláhpatakon, súlya 250 kg. Eredetileg vakolt volt, melyből ma már csak néhány folt 
tanúskodik. A galérián található évszámok a torony renoválási évszámait mutatják. 
A templom épülete lényegesen kevesebb műemléki jelentőséggel bír. Méretes belső terével és 
a több mint ötszáz ülőhelyével azonban a térség legnagyobb temploma. Látványossága a 
márványból készült úrasztala, melynek alján a templomépítés lelkes adományozóinak neve 
olvasható. Értékes még az 1938-ban gyártott orgonája és az igényes munkával faragott 
szószékkoronája is. Maga a templom viszonylag fiatalnak mondható, hiszen 1897-ben épült. 
Előtte Köleséri Sámuel, a híres váradi teológiai professzor lelkipásztorsága alatt építettek 
1663-1664 között. Ezt a nagyméretű gótikus templomot 5 környékbeli településsel összefogva 
építették a helyiek, tehát amolyan kerületi főtemplom lehetett. Befogadóképessége 
megközelítette az 1500 főt. Sajnos az évszázadok során annyira megromlott ennek a 
nagytemplomnak az állapota, hogy 1896-ban a lebontásáról határoztak. Szerencsére egy 
lelkes kassai rajztanárnak köszönhetően ennek a régi templomnak a rajza fennmaradt az 
utókor számára. 
Az 1578 óta jegyzett szendrői református egyházközségnek több híres lelkésze volt. Az első 
említett protestáns prédikátor Piltius Gáspár volt, aki szendrői papsága idején, két szép verssel 
ajándékozta meg az utókort. A már említett id. Köleséri Sámuel 1659-1667 között volt a város 
református papja. Hét jelentős irodalmi műve közül hármat szendrői szolgálata alatt írt meg. 
Érdekesség, hogy a templom tetején csillag, a harangláb tetején pedig kakas található. Ez 
azzal magyarázható, hogy a szendrői reformáció hajnalán a helyi protestánsoknak hol 
evangélikus, hol református lelkipásztoruk volt, s nem vált el markánsan egymástól a két 
irányzat.  
A templom és a harangtorony jelképes belépői díj fejében látogatható, bejelentkezés a lelkészi 
hivatalban. 
 
Visszatérünk az imént elhagyott piros L jelhez és azon folytatjuk utunkat a 
posta, majd a takarékszövetkezet mellett a Várdomb tetejére a Felső-várhoz.  
Útközben a kegyeleti helynél találjuk a másik indító táblát. 1. állomáspontunk a 
feltárt bástyánál van.  
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1. állomáspont Szendrő Várdomb 
A szendrői Várdomb tetejéről pazar panoráma tárul a turista elé: a dombtól Ny-ra a mintegy 3 

km széles Szendrői-medencére nyílik kilátás, amelynek keleti 
peremén terül el a kanyargó Bódva által kettészelt Szendrő 
városa.  
A Szendrői-medencét nyugatról a Rudabányai-hegység 
szegélyezi, amely éles morfológiai határral magasodik a 
medence fölé. Földtani felépítésében meghatározó 
jelentőségűek a különféle karbonátos kőzetek (mészkövek, 
dolomitok, helyenként márgák). Ezek javarészt a földtörténeti 
középkor (mezozoikum) triász időszakában (kb. 250−200 
millió évvel ezelőtt, 1. ábra) meleg, sekély tengerben 
ülepedtek le az ún. Tethys-óceán peremén. Kisebb 
mennyiségben, a jura időszakban (kb. 200−160 millió évvel 
ezelőtt) is képződtek karbonátos, illetve homokos-agyagos 
üledékek a hegység területén némileg mélyebb vízi 
körülmények között. A Tethys-óceán a földtörténeti középkor 
kréta időszakára bezáródott, és az eredeti aljzatukról 
lenyíródó üledékes kőzetek ütköző zónába kerültek, ahol 
meggyűrődtek, helyenként egymásra torlódtak. E folyamatot 
nevezik a geológusok alpi hegységképződésnek, amely során 
a hegység ma is látható belső szerkezete kialakult.  
A Rudabányai-hegység DK-i peremén megfigyelhető éles 
morfológiai váltás nem véletlen: a hegységet itt ugyanis egy 
markáns tektonikus vonal határolja, amely egy szélesebb 
tektonikus öv, az ún. Darnó-öv, délkeleti peremtörését 
képviseli. A kb. 2-3 km széles Darnó-öv lényegében magába 
foglalja a teljes Rudabányai-hegységet, ÉK−DNy-i irányban 
több 10 km hosszan követhető  egészen a Bükk hegység Ny-i 
előteréig.  
Ez a környezetéhez képest kiemelt helyzetű, tektonikus zóna a 
földtörténeti újkor során, az ún. miocén kor kezdeti 
szakaszában (kb. 23 millió évvel ezelőtt) alakult ki a föld- 
kéregben ható oldalirányú erők hatására. A tektonikus 
feszültségek következtében a Rudabányai-hegység és a 
Szendrői-dombság tömbje ekkor egymáshoz képest 
oldalirányban mozdult el oly módon, hogy az előbbi DNy-i 

irányba, míg az utóbbi ÉK felé mozgott. 
Az említett törésvonal azonban nemcsak morfológiai, hanem geológiai szempontból is fontos 
határt jelent, hiszen a Szendrői-medence aljzatát alapvetően a földtörténeti ókor 
(paleozoikum) devon-karbon időszakában (kb. 420–300 millió évvel ezelőtt) keletkezett 
kőzetek alkotják, amelyek a Szendrői-dombságban bukkannak felszínre. E kőzetek ― 
akárcsak a Rudabányai-hegység mezozoós képződményei ― döntő részben üledékes 
eredetűek: rég eltűnt tengerekben lerakódott mészköveket, homokköveket, illetve 
finomszemű, eredetileg agyag dús kőzeteket találhatunk köztük. Igen hasonló korú és jellegű, 
ókori kőzetek találhatók a Bükk hegység ÉNy-i előterében megbújó Upponyi-dombság északi 
részén is (az Upponyi-szoros környékén). A Szendrői-dombság földtani felépítésében 
meghatározó ókori kőzetek az alpi hegységképződés során (mintegy 120 millió éve) a 
fölkéreg mélyebb zónáiba (kb. 7-9 km mélységbe) kerültek, ahol kisebb mértékben 

      1. ábra  
Földtörténeti kortábla 
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átalakultak, idegen szóval metamorfózist szenvedtek. E folyamat során a kőzeteket felépítő 
ásványok a nagyobb hőmérséklet és nyomás hatására átkristályosodtak, s a földkéregben 
fennálló oldalirányú nyomás a kőzetekben irányított szerkezetet (palásság) hozott létre. 
Ugyancsak az oldalirányú nyomás következménye az egykori kőzetrétegek intenzíven 
gyűrődése, illetve helyenként egymásra torlódása. A földtörténeti középkor (mezozoikum) 
végére (kb. 70 millió éve) az ókori kőzetek újra kiemelkedtek a mélyből. 
A Szendrői-medence keleti peremén magányosan kiemelkedő Várdomb rögét jórészt a devon 
időszak vége felé (kb. 380–360 millió évvel ezelőtt) képződött, jellegzetesen sárgásbarna 
színű mészkő (ún. Abodi Mészkő) építi fel. E mélyebb tengeri körülmények között lerakódott, 
igen apró ősmaradványokat (Conodonta) is tartalmazó kőzettípust a domb DK-i részén 
található felhagyott kőfejtőben tanulmányozhatjuk. A kőzetben szabad szemmel is 
megfigyelhetők a világosszürke és zöldes színű, apró, napfényben megcsillanó, vékony 
csillám lemezkék (muszkovit és klorit), amelyek a kőzetben hajladozó, többnyire igen 
vékony, de összefüggő rétegeket alkotnak. Ezek az ásványok egykori vulkáni tufaszórások 
erősen átalakult termékeit képviselik. A Várdomb keleti és nyugati részén helyenként 
kibukkanó finomabb szemű, sötétszürke mészkő (ún. Verebes-hegyi Mészkő) a karbon 
időszak korai szakaszában képződött, és az Abodi Mészkőre települ. A Várdombtól északra 
található szendrői Izraelita temetőnél feltárt, világosszürke-fehér, durvaszemű márvány (ún. 
Rakacai Márvány) képviseli a dombság északi részének legidősebb képződményét, amely 
sekélytengerben képződött feltehetően a devon időszak közepe táján. 

 
A Szendrői-medencében az idős ókori kőzetekre nagy időhézaggal a miocén kor vége felé 
(kb. 8–9 millió évvel ezelőtt) keletkezett tavi üledékek települnek, amelyek helyenként 
lignitrétegeket tartalmaznak. A medence területén ekkor a Pannon-beltó hullámzott, amelyet 
folyók előrenyomuló deltái töltöttek fel lassanként. A tóparti láperdők betemetődésével 
képződtek a lignites rétegek. Korábban ezeket bányászták Szuhogy és Szendrő környékén. A 
pannon, tavi rétegek felett ismét jelentős időhézaggal folyóvízi kavics-homok rétegek 
következnek, amelyek már a geológiai közelmúlt történéseit tükrözik. A Bódva-völgyben két 
főbb magassági szintben találhatók folyóterasz-maradványok: a nem sokkal a Bódva jelenlegi 
szintje (kb. 140 m tszf. (tenger szint feletti)) feletti teraszok a holocén (kb. 142-145 m tszf.) és 
az ó-holocén (kb. 153-156 m tszf.) során képződhettek, míg a magasabb (kb. 180–200 m tszf.) 
teraszok feltehetően a pleisztocénben alakultak ki. Ezek a teraszok a terület szakaszos fiatal 
kiemelkedését, és az ezzel egyidejű újabb és újabb mederbevágódási eseményeket tanúsítják.  
Felső-várban állunk, mely 224m magasságú dombra épült erőd. A lelőhelyen az 1997-2001 
között végzett ásatások során nem lehetett a 16. század végénél korábbi építkezéseket 
kimutatni. A domb középső, legmagasabb részét feltöltéssel és leásással magasabb járószintű 
belső várként alakították ki, melyet sokszögű, 220 cm széles, az ábrázolások szerint 
övpárkányal tagolt falazattal vettek körül. A belső vár bejárata nyugatról nyílott, s emeletes, 
zsindellyel fedett épületszárny kötötte össze a kaput a központi, nyolcszögű toronnyal. A 
belső várban működött a várkápolna, a falak mögött körben ágyúállásokat alakítottak ki. A 
domb platóját a belső vár körül elplanírozták, a kitermelt anyagból a déli oldalon három 
bástya feltöltését végezték el. Az északi, lankásabb oldalon nagyobb méretű bástyákat 
építettek, az északnyugatit süllyesztett ágyúkamrákkal, az északkeletit kazamatafolyosóval 
látták el. Mivel az északi oldalon ásatás még nem folyt, nem dönthető el, hogy a különböző 
bástyák kora eltérő-e. 1606-ban a felső vár még nem állt készen. A külső falöv nagy részének 
kiépítése az 1610-es, 1620-as évekre tehető. A várudvaron álltak a raktárak és a legénység 
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házacskái. A keleti várudvaron végzett feltárások alapján e házak néhány nagyobb kőre 
helyezett faszerkezetű, valószínűleg agyaggal és kövekkel kitöltött Fachwerk-konstrukciós 
épületekként képzelhetők el. Agyagpadlójuk volt, fűtésüket agyagba rakott kőalapra emelt 
cserépkályhákkal oldották meg. Tetőzetüket zsindely fedte. Az 1660-as években került sor a 
déli oldal bástyáinak átépítésére és az addig vélhetően csak cölöpsorral védett déli kötőgátakat 
kőfalakkal váltották fel. Az átépítés során a 200-230 cm széles törtkő falazattal kifalazott 
földbástyák megmaradtak, méretüket azonban megnövelték. A délkeleti bástya új déli 
homlokfala 270 cm széles, belső támpillérrel ellátott nyakfala csupán 1,5 m széles. 1692-ben 
a központi lőportoronyba villám csapott, s a robbanás elpusztította a belső várat. A 17-18. 
század fordulóján a várfalak előtt futó cölöpsort igényesebb véd művekkel (pajzsgát, 
koronamű) látták el. A kurucok,  
közel egyéves blokád után, 1704-ben foglalták el, majd Rákóczi Ferenc parancsára 1707-ben 
lerombolták. A megmaradt falakat építkezésekhez hordták szét, jelenleg csupán a délkeleti 
bástya két periódusának déli falából látszanak magasabb falmaradványok. A feltárások során 
jelentős mennyiségű 17. századi cserépedény- és kályhacsempe leletanyag, kevés rossz 
megtartású üvegpohár-töredék, vas eszközök és fegyvermaradványok kerültek elő. 
 
Visszaindulunk a piros L és négyszög jelen. Mikor a két jelzés szétválik, a 
négyszög jelet követjük. Ez balkézre halad lefelé a Fő térrel ellentétes oldalon 
éri el a Galvácsra vezető aszfalt utat.                     Itt kell választani! 
Tovább haladva a négyszög jelen a Csehi malomig tartó rövid ágat vagy a piros 
átlón haladva a hosszú hurkot járjuk be Abodon át. 
 

A hosszabb hurok teljesítése: 
Aszfaltozott közúton haladunk Galvács irányába. A tanösvény piros átló jelét az 
út melletti telefon oszlopokon találjuk. Az egyenes végén a rekultiválás alatt álló 
hulladéklerakónál találjuk az állomáspontot.   
 
2. állomás Láp- és mocsárrét 
A patakvölgyekben, így a Verbéna-patak mentén is jellegzetesek a hagyományosan évente 
egyszeri kaszálással fenntartott mocsár- és láprétek, magaskórósok és magassásrétek.  
A társulás szerkezetét a nedves gyepek füvei a réti ecsetpázsit, a fehér tippan, valamint a 
nagytermetű tarackoló és zsombékoló sások határozzák meg, de jelentős szerep jut a 
mocsárréti, illetve a kiszáradó lápréti fajoknak is. Gyakori a réti kakukkszegfű, a sötét 
rózsaszín virágú szürke aszat, az ősz vérfű és a mocsári csorbóka. Ritka, védett növények is 
virítanak itt, pl. a mocsári kosbor és a széleslevelű gyapjúsás. A vérfű a ritka vérfű 
boglárkalepke tápnövénye is. Madárfajok közül kiemelten értékes a fokozottan védett és 
Natura 2000 –es jelölőfaj, a haris. Gyepgazdálkodás esetén nagyon fontos, hogy ennek a 
fajnak a szaporodási időszakát figyelembe véve tervezzék a gépi munkát. A fiókanevelés 
befejezése után, augusztusban történjen a területen a kaszálás. 
A mezofil (közepesen meleg hőmérsékletet kedvelő) gyepeken jól terjedő özönnövények, 
mint a magas és a kanadai aranyvessző, a japán keserűfű és a seprence ezeket a területeket 
fertőzi leginkább. A rendszeres kaszálás azonban visszaszoríthatja állományaikat. 
Kommunális hulladéklerakó az ezredfordulón épült, a környező települések 5 évi hulladékát 
fogadta be. Jelenlegi törvények szerint biztonságáról még 30 évig kell gondoskodni. Szelektív  
gyűjtés, újrahasznosítás mellett, minimum két évvel később telt volna be. ☺A látottakat 
gondold át! Légy válogatós! 
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                       réti kakukkszegfű             mocsári kosbor                    szürke aszat 

 

     
széleslevelű gyapjúsás         ősz vérfű          kanadai aranyvessző 

 

  
haris                          seprence 

 
Átló jelzésünket követve a verbéna patakhídja után nem sokkal, jobbra, keskeny 
visszahajló ösvény 150 m-e után jutunk fel a domb tetején haladó földútra. 
Fenyőkkel övezett enyhe emelkedőn haladunk a gyertyános tölgyes rész felé. 
Elérve a gyertyános részt annyira egyértelmű az út a 3. állomáspontig, hogy a 
jelzésre alig kell figyelni.   
✪ Ugye kellemes, hangulatos sétálós az út? Ragadjuk meg az alkalmat! Érintsük meg a fák, 
bokrok kérgét, figyeljük meg leveleiket. Megszámolhatjuk hány fajtával találkozunk. Minden 
fa bokor egy-egy élőhely. Megrázva mi hullik le róluk? A korhadó fák, rothadó avar élővilága 
is érdekes megfigyelésre ad lehetőséget. Az agyagos emelkedőkön állatok lábnyomait találjuk. 
Vajon mi járt erre? 
 

3. állomáspont Gyertyános-tölgyesek növény és állatvilága 
Domb és középhegységeinken 400-600 méter tengerszint feletti magasság között előforduló 
klímazonális (az-az olyan társulás, amely a környezeti tényezők adott éghajlati övre jellemző 
értékeihez alkalmazkodott), mezofil típusú, kettős lombkoronájú zárt erdőtípus. A 
kocsánytalan tölgy idős korban kiemelkedő fái mellett a gyertyán a második 
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lombkoronaszintet alkotja. Állományaiban gyakran keveredhetnek a bükk, a vadcseresznye, a 
korai, a hegyi juhar és a magas kőris. 
Az erősen záródó, több szintű lombtakaró a tölgyesekhez képest kevesebb fényt enged be az 
erdő belsejébe, emiatt a cserjeszint közepesen vagy gyengén fejlett. Lombfakadás előtt igen 
gazdag viszont a hagymás-gumós ún. geofiton aszpektusa. Nagy tömegben virít az olocsán 
csillaghúr, a bogláros szellőrózsa, a galambvirág és a hagymás fogasír. Foltokban tömeges a 
bükkös sás, a szagos müge és az egyvirágú gyöngyperje. 
A nyári és őszi aljnövényzet főként árnyékkedvelő fajokból áll. Ekkor találkozhatunk néhány 
orchideával is, mint például a madárfészek kosbor és a kétlevelű sarkvirág, vagy a piros és a 
fehér madársisak. Köves, sziklás helyeken gyakori lehet a Waldstein pimpó, nedves 
sziklahasadékokban megjelennek a fodorkák, nagyobb páfrányfajok közül az erdei pajzsika és 
a hölgypáfrány. 

   
   szagos müge           olocsán csillaghúr     hagymás fogasír 

   
                      galambvirág                 madárfészek kosbor    bogláros szellőrózsa 

 

   
piros madársisak      kétlevelű sarkvirág         waldstein pimpó 

 
A gyertyános-tölgyesek gazdag rovarfaunával is rendelkeznek. Elterjedt a korhadó tuskókban 
fejlődő és azt fogyasztó cincérek. Magyar nevüket onnan kapták, hogy zavarás esetén 
cincogó-ciripelő hangot hallatnak. A cincérek teste hosszúkás és enyhén lapított. Kitines 
fedőszárnyak alatt bújik meg az egy pár hártyás repülőszárnyuk.  Ízekből álló csápjaik, 
rendszerint hosszabbra nyúlik az állat testénél. A csápjukat előre vagy oldalra hajtva viselik 
vele érzékeli a környezet illatanyagait,de arra is felhasználja, hogy hanyatt esve, segítségével 
ismét talpra álljon. Gazdag szín és fajgazdagságuk. Gyakoriak a vadak trágyájában fejlődő 
ganajtúrók fajai.  
Néhány lepkecsalád fajainak életmódja is mindenekelőtt a fás növényzethez illetve az 
erdőkhöz kötődik. Ilyenek a karcsú testű, ívelt szárnyú sarlósszövők, araszolók, púposszövők 
és a kártételükről ismert gyapjaslepkék. Kétéltűek közül gyakori az erdei béka. 
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Madarak közül leggyakrabban kék-, szén- és barátcinegékkel, csuszkákkal, fakuszokkal, 
légykapókkal, erdei pinttyel és különböző harkályfajokkal találkozhatunk. Ritkább a szintén 
odvakban fészkelő kék galamb. Az éjjel aktív madarak közül a macskabaglyot és a kuvikot 
kell megemlíteni. 
Jellegzetes éjszaka aktív kisemlősök pelék, melyek odvakban, illetve saját maguk által 
készített gömb alakú fészkekben élnek. Táplálékukat főleg magvak, bogyók, rügyek és 
rovarok alkotják. Téli álmot alszanak. Gyakoriak itt a sárganyakú- és a közönséges erdei egér 
és a pirók egér is. Félénk, leginkább éjszaka mozgó állatok, melyek jelenléte leginkább a 
megrágott magok, mogyorók és makkok alapján feltűnő. 
Napjainkra nagyon megritkult, de itt még nagyobb számban élnek denevérek, melyek közül 
néhány faj ilyen erdőkben és erdőszegélyekben gyűjti össze rovartáplálékát pl. a barna és 
szürke hosszúfülű denevér, a törpedenevér és a bajszos denevér.  Kistestű ragadozók közül 
gyakori a nyest és a borz, de nyuszttal is többfelé találkozhatunk. A terület jellegzetes 
vadászható vadjai a vaddisznó, gímszarvas, róka és az őz.  

   
hőscincér                       tavaszi ganéjtúró                 erdei béka 

   
 erdei egér                                     nyuszt                fekete harkály 

    
borz                                kis  légykapó                     erdei pele 

 

Lábnyomok: 

                    
              borz             nyest             nyuszt              róka               vadkan                őz 
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Az erdőből kiérve átló jelzésünk a bozótos szélén halad egyenesen. Jobb kézre 
mellettünk rét. A bozótos végétől is továbbra is egyenesen haladunk a Polyánka-
tetőn lévő kereszt felé. Itt találjuk a 4. állomáspontot. 
      

4. állomáspont Gyomnövényzet és parlagföldi szukcesszió 
Mint a vegetációt átalakító, kialakító és fenntartó tényező fontos szerepe van a 
földművelésnek. 
A hagyományos, úgynevezett nadrágszíj parcellás művelés extenzív és vegyszermentes volt. 
Domborzati és talajtani okok miatt nem tudták a terület minden pontját művelés alá vonni, 
hiszen a dombok, töbrök meredek oldalai és a sekélyebb termőrétegű, köves helyek erre 
alkalmatlanok voltak. Ezek a foltok fajgazdag forrásokként szolgáltak a sztyepprét elemek 
visszatelepüléséhez, valamint a művelt és érintetlen területek mozaikszerű elhelyezkedése 
megkönnyítette, és jelentősen meggyorsította az eredeti növényzet későbbi regenerálódását. 
A művelés felhagyása után a szukcesszió (társulások időbeli fejlődése) először egy, a 
hagyományos gazdálkodás mellett jelenlévő gyomokból, mint például konkoly, kék 
búzavirág, mezei szarkaláb, nyári hérics, közönséges rezeda, seprence, orvosi somkóró, 
patikapárlófű, vadmurok fajokból álló tipikus parlagtársulással indul. Később az évelő füvek 
megjelenésével együtt fokozatosan visszatértek a környező kaszálókról és a korábban nem 
művelt területekről a sztyepprétekre jellemző fajok, mint a réti margitvirág, a pipacs, a 
koloncos legyezőfű, a magyar szegfű, és az imola fajok. A gyeppé alakulást elősegíti a 
rendszeres kaszálás, legeltetés is. A gyepművelés felhagyásával párhuzamosan elindul a 
területek becserjésedése (vadrózsa, kökény, galagonya), hosszú távon erdősödése. 

 búzavirág            orvosi somkóró   
 
A kereszt után továbbra is egyenesen haladunk. 100m-re már látjuk Abodot és 
újra bozótos mellett haladva ereszkedünk le településre. Az aszfalt útra már nem 
lépünk rá (ha nem teszünk kitérőt a templomok és tájház megtekintésére), 
hanem jobbra, a pincéknél melletti úton nekivágunk a kecskefarmhoz vezető 
piros sávval jelzett útnak. Utunk a farmig jól látható és soha nem hagyja el a 
patak völgyét. A következő állomáspont alig 200m-re van az abodi elágazástól.  
 
5. pont Melegkedvelő tölgyes  
A déli kitettségű lejtőkön és platókon, ahol a talajréteg vastagsága már kedvez a fás vegetáció 
kialakulásának, ligetes megjelenésű, melegkedvelő tölgyeseket találunk, melyek mozaikosan 
jelennek meg a fátlan vegetációval. A társulásalkotó fafajok a molyhos és a kocsánytalan 
tölgy. A laza lombkorona-szint gazdag cserje- és gyepszintet eredményez. Cserjefajok közül 
gyakoriak a húsos som, a bibircses kecskerágó, a fagyal és a vadrózsa-fajok, ritkább a 
barkócaberkenye és az ostorménfa. 
A gyepszintben keverednek a sztyeprétek és száraz tölgyesek fajai. Uralkodó fűfaj a nagy 
foltokat képező tollas szálkaperje. Különleges szépségű a kék-sárga virágú kéküstökű 
csormolya, gyakori a napvirág, a bársonyos tüdőfű, a magyar aszat, a fénytelen galaj és a 
méreggyilok, és az erdei gyöngyköles. 



Köleséri tanösvény 

Szendrői Természetjáró Szakosztály által kialakított tanösvény 

 
w w w . s z e n d r o i t u r a . h u  

 
Oldal: 16 

Több rovarcsoport is ezekhez a száraz, meleg erdőtársulásokhoz kötődik. Ilyen a magyar 
virágdíszbogár, amely főleg molyhostölgyben fejlődik, s a kifejlett bogár fészkes-
virágzatúakon táplálkozik  
A kis hőscincér, hegedülő csercincér, a tölgyes-tövisescincér és több darázscincér faj is él itt. 
Lepkék közül meleg, száraz tölgyeseket kedveli a tölgyfaszender, a tölgyfa-levélaraszoló, 
pergament-, a cserfa-, a bélyeges-, a tölgyfa-, valamint a magyar púposszövő. A bagolylepkék 
számára is különleges élőhelyek a molyhostölgyes-bokorerdők, ilyen a röptében jellegzetes 
surrogó hangot adó zörgőlepke és az öves-bagolylepkék több faja. Kétéltűek közül a lábatlan 
gyíkot és az erdei siklót lehet megemlíteni. Fontos tudni, hogy a területen nem él mérges 
kígyó faj! 
Madárfajok közül a poszáta és a bajuszos sármány jellegzetes ezeken az élőhelyeken, de a 
vadak is előszeretettel „fekszenek ki” a napos tisztásokra. 
 

    
    barkócaberkenye              ostorménfa             sokvirágú napraforgó 

        
        kéküstökű csormolya            lábatlan gyík (kuszma) 

 
Pár száz méterre újabb tábla jelzi a Sztyeprét kezdetét  
 
✪ Kezd el megszámolni hány féle bokorral, fafajtával találkozol a hátra lévő úton! Jó 
szolgálatot tehetnek a növényhatározók.  
 

6. Sztyeprét 
A sekély talajréteggel fedett területeken a fásszárú növényzet nehezen telepszik meg, így itt 
mészkő-sziklagyepekkel mozaikosan előforduló lejtősztyep-rétek alakulnak ki.  
Jellegzetes gyepalkotó a barázdált csenkesz és a prémes gyöngyperje. Kora tavasszal e 
virággazdag gyepeken elsőként nyílik a sárga virágú, védett tavaszi hérics. Latin nevében az 
„Adonis”, a híres görög férfire utal, akinek szerelmén osztoznia kellett Aphroditének és az 
alvilág istennőjének. Adonisz tavasszal térhet vissza Aphroditéhez, a monda szerint ezt jelzi a 
növény virágzása. 
Nyár elejétől tarka szőnyeget képez a szibériai harangvirág, a napvirág, a magyar szegfű, a 
vastövű imola, a dárdahere, a kék virágú közönséges ínfű és az üstökös gyöngyike és tömeges 
a kunkorgó árvalányhaj. Méretes rózsaszín foltokat alkot a sarlós gamandor és az illatos 
közönséges kakukkfű júliustól pedig, a csilláros ökörfarkkóró magas sárga gyertyáival 
találkozhatunk.  
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A virágpompa vonzza a rovarokat, ezért igen gazdag a lepkefauna, de számos ritka sáskafajjal 
is találkozhatunk. Pillangók közül gyakori a kardos- és fecskefarkú lepke, illetve jellegzetesek 
a magyar tarkalepke, és a fakó gyöngyházlepke. Gyakoriak a sztyeppnövényekhez kötődő 
boglárkalepkék. Itt táplálkozik a hajnalpír-, a citrom- és a kis apollólepke, és sokfelé 
nyüzsögnek virágbogarak. A sziklakibúvásos részeken gyakori a zöld- és a fürge gyík. 
 

   
      közönséges ínfű         fecskefarkú lepke       ezüstös boglárka lepke 

 
Tovább haladunk a piros sávjelen. Mielőtt a jobb kézre lévő kis tavat elérnénk  
áteresz van az úton. Balkézről az erdőből jövő út mellett a Vadházasság nevű 
forrást láthatjuk egy fa tövében, amely 10 m-re található a jelzett úttól. A kis 
kitérő után ismét a kerítés mellett halad utunk, és annak végén van a 7. pont. A 
leírásban szereplő bokorfüzes növényzetet utunk során egészen a farmig 
megfigyelhetjük.  
 
✪ Érdemes megfigyelni, melyik lepke mely növényekre szál leginkább! 

 
7. Patakmenti ligeterdő, bokorfüzes 
A szélesebb patakvölgyekben az egykor nagykiterjedésű puhafás ligeterdőknek csak 
maradványfoltjait találjuk. Mozaikosan fordulnak elő bokorfüzesekkel, magaskórósokkal, míg 
körülöttük sok esetben magassásosok és mocsárrétek találhatók. Az alig néhány méter széles, 
főként fehér-, törékenyfűzből, fehér-, illetve feketenyárból álló erdőmaradvány alatt 
maximum 3-4 méter magasra növő, fűzbokrok alkotta többé-kevésbé zárt cserjeszint található. 
Fajai a rekettye-, csigolya- és kosárkötő fűz, a kutyabenge és a kányabangita. 
Aljnövényzetében a nádasok, magassásosok, mocsár és láprétek növényei jelentős arányban 
jelen vannak. Tavasszal tömegesen virít a mocsári gólyahír és a mocsári nefelejcs, majd a 
sárgavirágú lizinkák, lila gyertyás füzények és kék virágú menták következnek. Igazi szépség 
a karcsú, sárga mocsári nőszirom és a virágkáka. Magaskórós fajok közül az erdei 
angyalgyökér, a halovány aszat és a réti legyezőfű jellegzetesek.  
Ezek a fűzligetek és bokorfüzesek számos állatfaj táplálkozó és fészkelő helyei, megőrzésük, 
mint ökológiai folyosó és tájképi elem nagyon fontos. 
Patak menti magaskórósokban gyakoriak a külön alcsaládba tartozó, fémfényű elülső szárnyú 
medvelepkék: a fémes medvelepke és a csíkos medvelepke. 
Ritkább, de annál dekoratívabb a kis- és nagy színjátszó lepke, és csak ritkán kerül szem elé a 
nagy nyárfalepke. A szitakötők is gyakran kiülnek egy-egy vízparti növényre, így gyakran 
láthatunk szép légivadász és közönséges acsát. 
Számos kétéltű és hüllő faj is él itt a vízközelben pl. vízisikló, varangyok, leveli békák. 
Madarak közül gyakoriak a poszáták és a füzikék. Gyakran fészkel patakok mentén a hegyi 
billegető. Néha megfigyelhetünk halászó jégmadarat is. 
Sajnos egyre kevesebb bokorfüzes található természetes állapotban, igen sok állománya 
kiszáradó, leromlott és elgyomosodott, sok állományt barbár kezek irtanak ki. 
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közönséges lizinka   mocsári nőszirom     mocsári gólyahír 

 
A meanderező (kanyargó) patak, hol karnyújtásnyira, hol kissé távolabb 
csörgedezett. A farm kerítését elérve, a kerítés mellet haladunk a patakig. Itt van 
a 8. állomáspont táblája. Átkelve a patakon a  benne lévő köveken átlépdelve 
már az égerligethez értünk. A patak mentén pár fából áll a kis liget.  
 

8 Égerliget 
A patakokat keskeny sávban szegélyező és a völgytalpakon szétterülő vízfolyásokon 
kialakuló erdőtársulások az égerligetek, melyek termőhelye mindig többletvíz hatástól függ. 
Állományalkotó fafaja az enyves éger, melynek lombkoronája közepes fénymennyiséget 
enged át, gyökerén pedig nitrogéngyűjtő sugárgomba él. Cserjeszintje közepesen fejlett, 
benne a kutyabenge és a kányabangita, valamint a szeder-fajok jellegzetesek. A gyepszintet az 
árnyékkedvelő ligeti perje, podagrafű, erdei szélfű, erdei turbolya, erdei- és szálkás pajzsika 
alkotja. Vízfolyások mentén gyakori az aranyos veselke és a réti kakukktorma, foltokat alkot a 
rezgő és nyúlánk sás. A  
gyakori elöntés, hordaléklerakás és az előbbiek miatt magas a talaj nitrogéntartalma, s így a 
nitrofil fajok részaránya, például tömegessé válik a nagy csalán. Ezeket a nedves élőhelyeket 
kedveli számos csiga-, kétéltű- és hüllőfajok. Előfordul itt az éti-, korong-, vörösínyű- és a 
fényes orsócsiga, az erdei és levelibéka, varangyok valamint a vízisikló.  
Lepkék közül nyíren és égeren fejlődik a hullámos szárnyszegélyű csipkés sarlósszövő és az 
égerfa-sarlósszövő, tarkaszövő hernyója. Ezek a tápnövényei az egyik legnagyobb hazai 
araszolólepke-fajnak: a nagy zöldaraszolónak, a szürke éger-araszolónak és az égerfa-
araszolónak is. Patakmenti füzesekben, nyárasokban és égerligetekben él számos púposszövő 
is.  
 

    
kutyabenge                   kányabangita                           enyves éger 

 
Olykor az égeresben is van út, de mi a jelzésen menjünk tovább. Térjünk vissza 
az átkelő helyhez. Onnan folytassuk utunkat egyenesen tovább kb. 80m-re 
jobbra fordulunk, s a földúton és kis domb tetejére (innét látjuk a farmot), majd 
a túloldalán leereszkedve fenyvesbe érünk. Alig megyünk pár métert, és elérjük 
a 9. állomáspont tábláját. 
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9. Erdőhasználat és Kecskefarm 
Az erdei haszonvételhez kapcsolódóan két ősi mesterséget a faszén- és a mészégetést kell 
megemlíteni. Mindkét, a területen egykor igen elterjedt tevékenységnek mára már csak 
nyomai maradtak fenn. Az erdőt járva gyakran találkozhatunk a mészégetők egykori 
gödörkemencéinek maradványaival, valamint a kb. 8 m átmérőjű, jellegzetes kör alakú 
faszénégető boksahelyekkel. A völgy szendrői végén ma is folytatják e régi mesterséget. A 
faszénre, a jó minőségű kénmentes vas előállításához volt szükség. 
A mai erdőhasználat leginkább a fakitermelésre korlátozódik. Az így kitermelt faanyagot a 
minőségtől függően fűtőanyagként, vagy ipari faként hasznosítják. 
Erdei haszonvételek közül a környéken nagy hagyománya van a gomba- és a 
gyógynövénygyűjtésnek. A gazdag vadállomány pedig jó terepet kínál a vadászatokra. Utunk 
során ezért találkoztunk több vadlessel. 
Szintén régi foglalkozás a legeltetéses állattenyésztés. A farmon kihasználva a helyi 
adottságokat, kecskéket legeltetnek. A patak az állatok itatásához a gyógynövényekben 
gazdag dús legelő táplálásukra ad lehetőséget. A táplálkozástudományi szempontból 
rendkívül értékes tejet és a belőle helyben készült sajtokat jó haszonnal értékesítik. 
A kecsketej jótékony hatású a különböző betegségek gyógyításában, alkalmas az anyatej 
pótlására, valamint kiváló szépségápoló szer. Az antibiotikumok felfedezéséig általánosan 
ismert volt a kecsketej gyógyító hatása. A-, E-, K- és C-vitamint, sok nélkülözhetetlen 
aminosavat, több szérumfehérjét tartalmaz, mint a tehéntej. Jelentős mennyiségű ortosavat 
tartalmaz, jelentős védelmet nyújt a rákos megbetegedések ellen. A kecske igényli 
takarmánya sokféleségét, elfogyasztja a legkülönfélébb növényeket is. Gyógynövények 
feletetésével, a tejben megjelenik a feldúsult hatóanyag, ami lehetőséget ad a speciális gyógy 
tej előállítására. A tejből előállított lágy- és félkemény, valamint nemes penésszel érlelt sajtok 
jellegzetes ízűek. Szaga tiszta, állománya a tehéntejnél sűrűbb, nagyobb zsírtartalmú     
 
Jobbra fordulunk és a patak rönkhídján átkelve visszakanyarodik az út a farm 
kerítéséhez. A kerítés mellet, a piros sávjelzésen felmegyünk a domb tetejére. 
Onnét is a jelet követve érünk a 10. állomásponthoz.     
 
10. Cseres-kocsánytalantölgyes 
A cseres-tölgyesek 250-400 m tengerszint feletti magasságok között előforduló, zárt 
lombkoronájú zonális erdőtársulások. Jellegzetes fafajaik a cser- és a kocsánytalan tölgy. 
Mindkét tölgy lombstruktúrája olyan, hogy a fényt viszonylag jól beengedik az erdő 
belsejébe, emiatt fejlett cserje és lágyszárú szintje van A cserjeszintben gyakori a fagyal, a 
húsos som, a galagonya, valamint a kecskerágó-fajok, ritkán a tatárjuhar. Gyepszintben 
uralkodó az egyvirágú gyöngyperje, a ligeti perje és a felemáslevelű csenkesz, helyenként az 
erdei szálkaperje és az erdei ebír. A kétszikűek tavasztól őszig gazdag virágszőnyeget 
alkotnak. Gyakori az erdei gyöngyköles, a méreggyilok, a sárga gyűszűvirág, a fekete lednek, 
az édeslevelű csüdfű, a sátoros margitvirág és a bársonyos tüdőfű. Nyár elején nyílik a védett 
bíboros kosbor, a széleslevelű- és a vörösbarna nőszőfű. 
Csertölgyön fejlődik a ritka magyar tavaszi fésűsbagoly (lepke!) hernyója. Az idős tölgyek 
törzsén nyár elején gyakori a szarvasbogár is. A rovarvilág hasonló összetételű, mint a 
melegkedvelő-tölgyeseké. Itt is gyakoriak a tölgyhöz kötődő cincérek, a púposszövő- és 
gyapjaslepke fajok, az araszolók, valamint a ganajtúró bogarak. 
Jellemző fészkelő madarak a sűrű cserjeszinthez kötődő kis poszáta, a barátka, a fülemüle és a 
füzikék. Faodvakban különböző harkályok és hüllők találnak lakóhelyet.  
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   bársonyos tüdőfű              szarvasbogár              sárga gyűszűvirág 

Piros sávjelzésünket követve szinte lapos terepen sétálunk tovább, majd az balra 
kanyarodik és erős lejtőn haladunk lefelé, egy csapadék víz által vájt vízmosás 
mellett. A 11 állomáspont egy kiszélesedő útrésznél találjuk. A látvány érdekes!  
 

11. Horhos 
Rendkívül mély vízmosás, a víz által kivájt, meredek falú képződmény. A hozzáfőzött 
magyarázatot a 12. állomáspont ismertetőjénél olvashatjuk.  
 
Leérve az országútra, jobbra, Szendrő felé haladunk. A benzinkút előtti 
kanyarnál találjuk a 12 állomáspontot. A feltáráshoz 50m hosszú, keskeny, 
jelöletlen ösvényen juthatunk fel.    
 
12. Szendrői palabánya és horhos 
A Szendrő déli szomszédságában található védett geológiai feltárás és a szurdokvölgy 
egyaránt a szendrői ókori kőzetegyüttes legfiatalabb tagját, a középső-karbonban (kb. 330–
310 millió évvel ezelőtt) keletkezett ún. Szendrői Fillitet tárják fel. A Szendrői Fillit 
eredetileg tengeri mélymedencében lerakódott igen finomszemű, agyagos-homokos üledéket 
képvisel, amely a feljebb tárgyalt alpi metamorfózis során kristályosodott át palás szerkezetű, 
sötétszürke színű fillité. A kőzetben megfigyelhető cm-es/dm-es vastagságú, világosszürke 
rétegek finomszemű homok, ill. aleurit betelepüléseket képviselnek, amelyek a sekélyebb 
tengeri régióból a medencébe lezúduló zagyárakból ülepedtek le. E homokos rétegekben 
gyakran megfigyelhető a szemcseméret fokozatos finomodása, ami a rétegek fiatalodásának 
irányát is kijelöli. A számos homokkőréteg mind-mind megannyi lezúduló egyedi zagyár 
eseményt képvisel. A homokkőrétegek talpán néhol ún. talpjegyek is létrejöttek, melyek 
hossztengelye párhuzamos az egykori üledékszállítódás irányával. A nagyszámú zagyár 
esemény eredménye a Szendrői Fillit ciklusos felépítése. A medence belsejébe a zagyárak már 
kevésbé tudtak eljutni, ezért ott a ciklusos felépítés sokkal kevésbé nyilvánvaló, és első 
ránézésre többé-kevésbé homogén fillitek/agyagpalák képződtek. A palabányában jól 
megfigyelhető a Szendrői Fillit meredek dőlése és préselt szerkezete, illetve esetenként kisebb 
redők is észlelhetők. E tulajdonságok a már említett alpi hegységképződés során jöttek létre, 
amikor az eredetileg kb. vízszintes helyzetű üledékes rétegek az oldalirányú nyomóerők 
hatására komoly deformációt szenvedtek. 
A Szendrői Fillit kiinduló, erősen agyagos összetételének köszönhetően általában igen puha 
és mállékony, gyorsan lepusztul, ezért ― szemben a fentebb bemutatott, jóval keményebb 
mészkövekkel ― csak nagyon ritkán bukkan természetes feltárásban a felszínre. E 
természetes feltárásokat a mélyre bevágódó, fiatal patakvölgyek és az előző részen látott 
horhosok képviselik.  
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A piros sávjelen a benzinkút felé folytatjuk utunkat. A buszmegállóknál akár 
véget érhetne tanösvényünk (mert további leírásokkal már nem szolgálunk), de 
hogy vissza érjünk az indítótáblák közelébe haladjunk tovább a sávjelzésen, 
Egészen a város főteréig, vezet vissza a jelzés, ahol a református harangtorony 
áll. Útközben még látni fogjuk a XIX. században épült új Csáky kastély 
épületegyüttesét.  
 

A rövidebb ág teljesítése: 
  
A piros négyszög jel, a galvácsi útról lekanyarodva észak felé nyílt terepen a 
szántás szélén tart a dombtetőre. Áthaladunk egy keresztező földúton, melyen 
kis iránytörés szenved a felfelé menetünk. Újabb állomáspontunkat ott találjuk, 
ahol áthaladunk a villanyvezeték alatt. Az oszlop, amelyen a jel van, bal kézre 
lesz 1m-re az úttól.    
 

13. Tájkép 
Az oszlop környezetébe három kilátási pont van. Az oszlop előtt 60m-re hátratekintve 
központban Szendrő Vár-hegye látszik, két oldalt a város házaival. Előtérben szántó, 
háttérben a medencét délről lezáró dombokkal. Bal szélen az Ádám-domb jobb szélen a Kis-
somos kőzetrögével. Szembeötlő a tájidegen fenyves, ami a 60-as évek elején került a kopár 
Vár-hegyre. 
Az oszlop túl oldalán nyugat felé, a terebélyes medence panorámája tárul elénk, háttérben a 
Rudabányai-hegységgel. ÉNy-felé Szalonna település látképe, a Szárhegyen magasodó 
átjátszó toronnyal és Perkupa felé vezető szorossal. A medencét átszelő Bódva folyót csak az 
őt övező fűzfasor jelzi. A Perkupai szorosnál fehérlik az egykori mészégető üzem és a ma is 
működő kőzúzó. Felette tájseb, az egykori kőfejtő. 
Kicsit lejjebb a menet irány szerinti jobb oldalon Galvács település látképe, rétekkel, 
élőtérben az egykori TSZ ólakkal, hátérben a csereháti dombokkal.  
Újra nyugatra tekintve szinte természeti tájat látunk, Haladási irányunkba, a beerdősödés 
kezdeti fázisát, a sűrű cserjést figyelhetjük meg. 
 
Kicsit lejt az út, és a cserjés rész mögött látszik az a kis erdősáv (kb. 300m), 
melyen át fogunk haladni. Az utolsó fák egyikén találjuk a 14. állomáspontot.    
 
14. Kökényes-galagonyás cserjés 
Jobb kéz felé tekintve dombokkal kövezett medencét látunk. Szántóföldi művelés alá vont 
középső részét északon a Nagysomos tölgyes, gyertyános erdeje, délen cserjéktől tarka 
dombok övezik. A Kökényes-galagonyás cserjés 
Antropogén hatásra kialakuló társulás, amely száraz erdők szélein, legeltetett és kaszált, de 
később felhagyott gyepeken jön létre. Egy az élőhely köztes szukcesszionális stádiumot 
képvisel a beerdősödés felé, ezért beavatkozás nélkül idővel erdővé is alakul. 
Jellegzetes cserjefajai a kökény, az egybibés galagonya, a vadrózsafajok, a húsos som és a 
fagyal. Fafajok fiatal egyedei közül a mezei juhar és a vadkörte már korai szukcesszionális 
stádiumban megjelenik. A változatos gyep-cserjés mozaikok, sokféle élőhelyet nyújtanak a 
rovar, madár és emlősfaunának. 
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Gyepszintjében a száraz gyepek fajai jellegzetesek, de egy-két ritkább sztyepnövénnyel pl. 
tavaszi hérics, piros kígyószisz is találkozhatunk. A védett kék virágú Szent László tárnics 1-1 
tövére is rábukkanhat a szemlélődő. 
Nyáron nagy foltokat képez a csattogó szamóca és a közönséges kakukkfű. Gyakori a 
közönséges cickafark, a patika párlófű és a különböző here fajok. A virággazdagság nagyon jó 
méhlegelő is, ezért számos méh és poszméhfaj él itt. A lepke és az egyenesszárnyú fauna is 
rendkívül változatos. Tarkalepkék, fehér lepkék és pillangók számos faja előfordul. Gyakori a 
fecskefarkú- és a kardos lepke és megannyi boglárkalepke találja itt meg tápnövényét. 
Elszegélyesedett gyepek lakója a Fuss-pókszöcske, a keleti és a fehérsávos virágszöcske, 
illetve a pirregő tücsök, amelynek lágy cirpelése gyakran hallható melegebb nyárvégi-őszi 
estéken. Más tücsökfélék, pl. a mezei tücsök és a fekete tücsök általánosan elterjedtek és 
gyakoriak. Jellemző tagjai még az egyenesszárnyú-együttesnek a különféle rétisáska-, és 
tarlósáskafajok is.  
Tavasszal és nyár elején tömegesek a különféle sárgacserebogarak, melyek pajorjai az 
tömeges aszat és bogáncsfajok gyökerén élnek; ezért a pajorokkal is táplálkozó vaddisznók az 
ilyen gyepterületeket gyakran feltúrják 
A nyílt, gyepes élőhelyeken jellegzetes a mezei pacsirta, a cigány csaláncsúcs és a sordély. 
Ahol előrehaladottabb a becserjésedés, ott több poszátafaj, például a karvalyposzáta mellett 
megjelenik a tövisszúró gébics és az erdei pacsirta is. A nyílt területeken gyakran vadászik az 
egerészölyv és a róka. Ideális búvóhely ez a vaddisznó és az őz számára is. 
 

   
som                           sordély                      erdei pacsirta 

 

   
  kökény               Szent László tárnics        egybibés galagonya 

   
  csattogó szamóca                kakukkfű               közönséges cickafark 

 
✪ Tavasszal kakukkfű leveleinek illatát, ősszel pedig erre járva kóstoljuk meg a som, csipke, 
galagonya, kökény termését. 
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Utunk lefelé tart a cserjésen át. Újra erdőszélhez érünk. Itt van az a széles földút 
mely a Csehiről jön fel és jobbra le átvezet  a  kis medence közepén, a művelt 
földeken. A medence túlsó végén lévő Meszesi-árok és a Mocsár oldal forrásai 
által táplált Verbéna patak az úttal szinte párhuzamosan futó bokorsor alatt 
csörgedezik. Mi a Csehi felé tartunk. Tehát, letérünk a Nagy-somos gerincére 
felfelé tartó piros négyszög jelről és a piros átló jelet követjük.    
  

15. Csehi-puszta  
A Szendrő körüli települések közül a legnépesebb, leghosszabb életű, még sem említik a 
nevét a mohácsi vész előtti iratok. Az 1570-es urbárium 16-17 lakott telket említ, (Az eddig 
előkerült régészeti leletek is a 15-16. századból valók), de már 1620-ra lakatlan. Régészeti 
terepbejárás alapján feltehetően a település egykor közvetlenül a ma Szendrőből Szalonnára 
vezető út mellett volt. Neve cseh nemzetiségű telepesekre utal. Amennyiben ez igaz, a 
névadási gyakorlat szerint, akár a 13. sz. elején már létezhetett itt település. Földművelésre 
alkalmas környező területei miatt, lakatlanná válása után újra és újra benépesült. Így 
maradhatott fel Csehi–puszta neve, igaz a település térben vándorolt a Szendrő melletti 
területen. 
 
Piros átló jelzéssel ellátott aszfalt úton haladunk ki a zsáktelepülésről a 27-es 
közlekedési útig. Az úton átkelve 70 m-re folyik a Bódva.  A folyás iránnyal 
szemben haladva 100m-re találunk rá a vízimalom maradványaira.     
 

16. Csehi malom és a Bódva 
 
A vizimalm, hol Szendrő 2. vizgimalmaként, hol a különálló csehi – pusztai vizimalomként 
van említve. Ennek oka a változó tulajdonviszinyokban keresendő. 
Már az 1500-as években is üzemelt itt a malom. 1570-ben urbárium említi, hogy a vízimalom 
működik, de a szárazmalom (Szendrő harmadik malma) már rég elpusztult. 1955 körül állt 
meg végleg a Csehi malom vízkereke. A városban lévő korszerű villamosított malom lefedte 
az igényeket. 1960 körül a hántóló és kendertörő rész is leállt. Hamar leromlott állapota és 
elbontották a vízimalmot. Állnak még a fő Bódva ágon a duzzasztógát beton építményei, 
amelynek elődje egykor, vízmennyiség szabályzási vitákat indukáltak a molnárok között. Még 
jól látható a falon az utolsó felújítás 1932-os évszáma. 
A Bódva folyó Szlovákiában, a Gömör-Szepesi-érchegység déli lejtőjén ered, Hidvégardónál 
lépi át a magyar határt és Boldva község után ömlik a Sajóba. Vízgyűjtő területe 1730 km², 
110 km folyó hosszából 56km magyar szakasz. A meder átlagos esése: 83,8 cm/km, azaz a 
magyarországi folyók közül a legmeredekebb. Szélessége: 8-14 méter. Átlagos vízhozama 5 
m³/sec, átlagos víz mélysége: 0,5-1 méter. Árvízi vízhozama a legutóbbi 2010 árvíznél 120 
m³/sec volt Szendrő belterületén mérve. A folyó hazai szakaszán bizonyítottan mintegy 35 
halfaj él, az uralkodó halfaj a rózsás márna, fejes domolykó, valamint keszegfélék. Az alsó 
szakaszon gyakori még a csuka is. Ritka eltűnő halfaj a tiszai ingola, ritka vagy veszélyeztetet 
halfajok a nyúldomolykó, fürge cselle, paduc, petényi márna, kövi csík.  

   
rózsás márna                                  fejes domolykó                   paduc 
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A tanösvényünk itt véget ér. Visszatérve a fő útra tetszésünk szerint 
választhatunk. 40 m-re az út két oldalán buszmegálló van. Onnan autóbusszal 
érhetünk a kívánt településre, vagy az apostolok lován az az gyalog. Érdemes 
fontolóra venni jó idő esetén a Bóva parti sétát Szendrőig.  
 
Itt az útleírások végén, köszönjük mindazok önzetlen munkáját, akik 
tanösvényünk létrehozásánál segítettek. Külön köszönet a kiadványba írt 
szöveges ismertetőkért: 
 
G. Farkas Tünde botanikai szakreferens ANP munkatársának 
Dr. Koroknai Balázs geológus MFI munkatársának 
Dr. Tomka Gábor régész MNM munkatársának 
Szendröi Természetjáró Szakosztály részéről Antal Ferencnek és ifj. Jósvay 
Istvánnak, Mazurka Tamásnak grafikai munkájáért és a szerkesztésért ifj. Antal 
Ferencnek  
 
Kézirat lezárva: 2011. május 1. 
A kiadvány készült 2011-ben. 
A kiadvány elektronikusan elérhető, ingyenesen letölthető: www.szendroitura.hu 
weboldalon. 
A tanösvény bejárásáról élménybeszámolóikat, észrevételeiket várjuk a 
következő emial címre:  

 

Vonalas útvonal: 
(6,33km hosszú, 150m szintemelkedés) 

 

Távolság és szint adatai 
Vonalas ág 

  Adatok méterben megadva résztáv összesen 

  Állomáspontok távolság szint  táv szint 

  Kékfestőház 0 0 0 0 

  Római katolikus templom 20 0 20 0 

  Malom 250 1 270 1 

  Református templom 180 2 450 3 

1 Szendrő Várdomb  920 50 1370 53 

13 Tájkép 1900 37 3270 90 

14 Kökényes-galagonyás cserjés 970 25 4240 115 

15 Csehi-puszta  990 10 5230 125 

16 Csehi malom és Bódva 1100 25 6330 150 

(forrás: saját készítés) 
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Szintvonalas térképe 

 
(forrás: saját készítés) 

 
Térképes megjelenítése 

 
(forrás: saját készítés) 
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Hurok útvonal térképe: 

(14,39 km hosszú, 327 m szintemelkedés) 
 

Távolság és szint adatai 
Hurkos ág 

  Adatok méterben megadva résztáv összesen 

  Állomáspontok távolság szint  táv szint 

  Kékfestőház 0 0 0 0 

  Római katolikus templom 20 0 20 0 

  Malom 250 1 270 1 

  Református templom 180 2 450 3 

1 Szendrő Várdomb  920 50 1370 53 

2 Láp- és mocsárrét 1800 14 3170 67 

3 Gyertyános-tölgyes   2200 90 5370 157 

4 Gyomnövényzet és parlagföldi szukcesszió 1200 38 6570 195 

5 Melegkedvelő tölgyes 1600 25 8170 220 

6 Sztyeprét 750 6 8920 226 

7 Patak menti ligeterdő, bokorfüzes 300 0 9220 226 

8 Égerliget 900 14 10120 240 

9 Erdőhasználat és Kecskefarm 700 22 10820 262 

10 Cseres-kocsánytalantölgyes 1100 42 11920 304 

11  Horhos 1700 18 13620 322 

12 Szendrői palabánya 770 5 14390 327 

(forrás: saját készítés) 
 

 
Szintvonalas térképe 

 
(forrás: saját készítés) 
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Térképes megjelenítése 
 

 
(forrás: saját készítés) 
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Saját jegyzeteim: 
 
  


