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BEVEZETÉS
A Mátra és a Bükk mögött „sz erén yen meghúz ódó” táj nemcsa k a kirándulók,
de a földrajzos sza kemberek figyelmét is rendsz erint elkerüli. Így, bá r a terület
kisebb na gyobb részlet éről (gyakran speciális szakma i néz őpont ból) kész ült ek tanulmán yok, átfogó földrajz i tájfeldolgozás és leírás még nem szület ett. Ez a kis
füzet sem pót olhatja ezt a hiányt, mindössz e igyeksz ik e kevéssé ismert vidéket, ha
csak vázlat osan is, bemutatn i; földtani, felszína laktan i, növény- és állatföldrajzi,
kult úrt ört én eti és épít ett ért ékeire a figyelmet felhívn i.

A KISTÁJ ELHELYEZKEDÉSE, ELNEVEZÉSE
Az első kérdés, a mi felmerülhet az ide látogatókban: hol is vagyun k, hogy is
hívjá k? Az onban n em is olyan könn yű egyért elmű választ adn i ez ekre az egyszerű
kérdésekre. A bevez et őben említett okok miatt a földtani és földrajzi szakirodalomban má ig n em ala kult ki álta lánosan elfogadott eln evezése, elhatárolása és megítélése a kistájnak. Egyes szakemberek nem is t ekint ették külön kistájnak e területet,
hanem a Medves-vidékh ez, vagy a Bükkhöz sorolták. Máskor, ahány sz erz őt olvasunk, annyiféle eln evez éssel és tájelhatá rolással ta lálkoz unk. Hívtá k, hívják e vidéket pl. Ó-Bükknek, Vaj davá r-h egységnek, Óz d–Pétervásá rai vonulatnak, Óz dihegységnek, G ömöri– Hevesi-dombsá gna k, Pétervásá ri-dombsá gna k, Vajdavá rvidékn ek stb. Termész etesen az egyes eln evez ések nem is pontosan ugyanazt és
ugyanakkora t erület et jelölnek. Legtöbb, jelen leg forga lomban lévő at laszban és
térképen a Heves-Borsodi-dombság feliratta l találkoz unk, bár ebben az esetben is
térképenként vált ozó, h ogy h ol húzzá k meg a kistáj hatá rait.
Anélkül, h ogy a szakmai „ vitában” állá st fogla lnán k, ami n em célja e kis ismertető füz etnek, a továbbiakban a kistáj elh elyez kedését jól szemléltet ő Ózd–
Pét ervásá rai-dombság elnevez ést használjuk, a Hódos-, a Hangony-, a Leleszi-patak
és a Tarna köz ött elt erülő vidékre. A teljesség kedvéért azonban meg kell j egyezni,
hogy mind a kőz ettani felépít ést, mind a domborzati jellemz őket t ekintve a kistáj
ezeken az ön kényesen megvá laszt ott határokon sok eset ben túln yúlhat. Terj edelmi
okok miatt azon ban rész letesebben csa k a szűkebb értelemben vett Ózd–
Pét ervásá rai-dombság kerül bemutatásra, a mi mellett egy-egy érdekesebb körn yékbeli látniva ló sz intén n em ma rad említ és n élkül.
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FEJLŐDÉSTÖRTÉNET, FÖLDTANI FELÉPÍTÉS
A vidék kiala kulásána k nyomon követ éséhez a földtört én eti múlt újidej én ek
(kain ozoikum) – melyet a dinoszaurusz ok kipusztulásától (kb. 67 millió évvel ezelőtt) napjain kig számítunk – ha rma didősza káig (tercier, kb. 67–2,4 millió évvel
ezelőtt) kell visszat ekint eni. Enn él idősebb képz ődmények sem a felsz ínről, sem
mélyfúrá sból n em ismert ek.
A harmadidőszak elején, a pa leocén korsza kban a t erület mai helyét ől jóval
délnyugata bbra (a Déli-Alpok térségében) h elyezkedett el száraz ulat ként. Innen
lassú, t öbb t ízmillió évig ta rtó lemez moz gássa l érte el mai helyét, miközben t öbbször is elönt ötte a ten ger. A külön böz ő mélységű és á ramlási visz onyú ten gerekből
vált ozatos üledékek rakódta k le, melyek ma a kistáj fő kőz et eit alkotják.
Az első ten gerelönt és az eocén korszakban érhett e el a t erületet. A délnyugat i
irán yból „Ma gyarország terület ére” ben yomuló ten gerá g a korszak végére észa kkelet felé a Rudabán yai-h egységig t erjedh et ett ki. Ez ért, bá r a területről eocén képződmén yek n em ismertek, j elenlétük a medencealjzatban va lósz ínűsíthet ő. Erre utal
a Recsk – Pétervásá ra – Bükksz ék térségében, mélyfúrásokból ismert tufitos, homokkőzsinóros má rga, mészmá rga, a gya gmá rga (Budai Márga Formáció).
Az eocén és az oligocén korsza k hatá rán lejátszódott kéregmoz gás következt ében a ma i D unántúli-köz éph egység területén ek jelentős rész e kiemelkedett, így az
észak-ma gya rországi ten geri üledékgyűjtő medence elzá ródott. Az ekkor kia la kult
elzá rt, rosszul sz ellőz ött, oxigén szegény ten germedencében lerakódott sötét színű,
magas sz ervesanya g tarta lmú, mikrorét egzett a gya g (Tardi Agyag Formáció) lehet a
köz eli Bükksz ék és Fedémes körn yékén feltá rt kőolaj anya kőz et e. Sz int én csa k a
felsz ín a latt, na gy mélységben fordul elő a má r j ól szellőz ött ten gerben képz ődött
homokköves, tufás rétegeket is tarta lmaz ó a gyag (Kiscelli Agyag Formá ció), melyet
a bükkszéki és fedémesi mélyfúrások 6-800 mét eres vastagsá gban ha rántoltak és
amely a kőolaj tárolókőz ete. A Leleszi-pata któl északra sem a Tardi, sem a Kiscelli
Agyag Formációt n em írták le, így j elen létük na gyobb mélységben csa k va lószínűsíthet ő.
Az oligocén korszak végén, miocén korsza k elej én megvált ozott az ősföldrajz i
körn yez et. Az ekkor kiala kult normál sóta rtalmú, na gyobb á ramlásoktól ment es,
kb. 200 m mély t en germedencében ha lmozódott fel a Szécsén yi Slír Formáció világossz ürke, finomhomokos, a gya gos aleuritja. Ez a kőzet má r a felszín en is na gy
terülen és na gy vasta gsá gban előfordul. Helyi, palóc eln evezése az apoka (megj egyzendő, hogy ezt az eln evez ést a hasonló megj elen ésű, de sokka l később képz ődött
lejt őlöszre is haszná lják). A felszín másik jellemző össz let e a Pétervásá rai Homokkő
Formáció. Anya ga az előbb említ ett mély ten germedencét szegélyez ő, illetve annak
felt ölt ődésével a helyét át vevő, ára mlásokka l, hullámzássa l mozgat ott sekélytengerben ra kódott le. A vá ltozatos kőz ettípusokból á lló formáció fin omsz emű, a gya5

gos, aleurit os homokkal, h omokkővel indul, melyre köz ép- és durvasz emű, gyakran kereszt rétegz ett, glaukonitos, „cipós” h omokkő következ ik. A „cipók” a puhább kőz etrész ekből kiá lló kemén yebb homokkőtömbök, melyek kiala kulásukat a
homoksz emcséket összeta rtó köt őanya g feldúsulásána k kösz önhet ik. Jellemz ő a
rét egsorra a felfelé durvuló szemcsenagysá g (egész en a kavicsig, kon glomerátumig), ami a ten ger felt ölt ődését j elz i. Ekkor egy újabb kéregmoz gás (száva i hegységképz ő szaka sz) hatására felgyorsult a hátt ér és a medenceperemek emelkedése,
fokozódott a szárazföldi an yag beh ordódása az üledékgyűjtőbe. A kistáj tága bb
körn yez et ében gya korivá vá lna k a delta képződmén yek: kereszt rét egzett h omokos
kavicsok, homokkövek, a gyagos aleuritok, lencsés márgá k.
A szávai hegységképz ődés hatására fellépő KD K– NyÉNy-i irányú nyomóhatás
következt ében a Bükk és körn yékén ek idősebb kőz et eih ez t orlódó üledékek ÉÉK–
DD Ny-i irán yú redőkbe gyűrődt ek. E redők egyike az erősen aszimmet rikus
Bükksz éki boltozat (keleti szárn ya csak csökevén yesen van meg). A redőket, így a
Bükksz éki boltozat ot is, későbbi vetők erősen tagoltá k. A boltozat észa ki szá rnyának folytatása szin klinálisba megy át, melynek mélypontja Heves és Borsod– Abaúj–
Zemplén megye határán (a térszín legma gasabb rész e alatt) van. A Leleszi-patakt ól
északra a rét egek meredeken süllyedn ek a mélybe. A Bükksz éki bolt ozat és a Vajdavá ri tekn őrész között a Ta rnai törés a határ. A szá va i h egységképz ődési fázis
befej ező sza kasza a térségben má r húz ófesz ültségekkel járt, ami az alaphegység
szerkez eti hatá rai ment én (pl. Ta rna-völgy) riolitos-dacitos vulkaniz must okozott.
Az erősen má llott, h elyen ként bent onit osodott vulkáni t ermékek folt okban megtalálhatóa k a kistáj on. A bent onit ot Isten mezej e hatá rában bányá sszák is.
Fiata labb ha rma didősza ki képz ődmén yek a szűkebb ért elemben vett dombságon n em ismertek. Az ok va gy t elj es egész ében lepusztulta k, vagy a kistáj ezután
már kiemelt térszín leh et ett, ez ért n em is képződtek. Ezt csa k részlet es földtani
kutatással lehetn e egyértelműen eldönt eni.
A lassan süllyedésn ek induló Ózdi-medencét az onban még el-elönt ötte a sekélyten ger, mocsa ra kat, la gúnákat ala kít va ki. Ebben a környez et ben képz ődt ek a
műreva ló ba rnakősz én telepek és h omokos, a leuritos, homokköves meddő- és
fedőössz leteik (Salgóta rjáni Barna kőszén Formáció).
A harma didősza kot követ ő negyedidősza kban (kva rt er) a völgyekben és a medencékben a lejtős t ömegmoz gások á ltal lepusztít ott deráziós, a vízfolyások szállította alluviális és a sz él által felhalmoz ott üledékek ra kódta k le. A szél munkája
különösen a jégkorsza kokban (periglaciá lis éghajlaton) volt hatékon y, hisz en ekkor
a mainá l lén yegesen gyérebb növényta ka ró védt e a felsz ínt. A kistáj szélvédett ebb
felsz ínei az akkumulá ció színt erei volta k. Ekkor ha lmozódott fel a szélá rnyékos
lejt őkön, a völgyekben, a medencékben a derázió által is moz gatott homokos lejtőlösz, más n éven pa lóclösz (erre a kőz etre is használat os az apoka eln evezés).
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DOMBORZAT, VÍZRAJZ
Mint az első fejez et ekből kitűnt, a kistájjal kapcsolatos sok ala pvet ő kérdésre
(neve, hatá rai) n eh éz mindenki szá mára elfogadhat ó vá laszt adni. Így a természetföldrajzzal fogla lkozó szakemberek körében még az sem véglegesen eldöntött, h ogy
mely domborzattípusba sorolhat ó: dombsá g-e, va gy h egység (lásd a kistáj n évváltozatai). Min dkett ő mellett, és ellen is sz ólna k érvek. A körn yez ő hegységekből
(Mátra, Bükk) let ekint ve e 150-541 m köz ötti ten gersz int fölötti ma gassá gú vidékre,
tagolt dombsá gna k; míg a körn yez ő széles, lapos völgytalpakról, 500 méter fölé
nyúló csúcsaira, va gy lát ván yos sz iklafala ira feln éz ve inká bb köz éph egységn ek
tűnik a sz emlélődő előtt.
A jelenleg hazánkban „hivatalos” besorolás sz erint a kistáj h egyköz i dombság.
Ezen belül is terület én ek túlnyomó rész e 300-500 m ma gas tagolt dombsá gi, kisebb
része medencedombsági domborzattípusba tart ozik. Legma gasabb pontja az Ökörhegy csúcsa (541 m), míg a Hangony-patak észa kkelet en 150 m-es tszf-i magasságban hagyja el a kistájat. Az Ökör-hegy szomsz édsá gá ban még 5 csúcs emelkedik 500
m fölé (a Szarvas-kő egyik csúcsa (537 m), Vajda vá r (530 m), a Köböl vá ra (520 m) és
a Vermes-hát két csúcsa (511 és 507 m)) és a Lelesz i-völgy n yugat i olda lán is találunk még egy 500-as kiemelkedést (D ebornya-fő, 510 m). Ez eket számos 400 m-es
magaslat vesz i körül. A „400-asok” sorozata völgyekkel meg-megsza kítva észa kon
egész en a Han gon y, nyugat on a Ta rna völgyéig ta rt.
Az egy n égyz etkilomét erre eső átla gos relatív szint különbség 120 m. A köz épső, ma gasabb részen 150-200 m/km 2, a leala cson yodó peremi rész eken 60-100
m/km 2.
A felszínt a t öbbn yire észak– délies irányú, sok esetben sz erkez eti vonala k mentén kia lakuló völgyekben futó patakok sűrűn felszabdaltá k. A kistáj észa kkelet i fele
a Sajó, délkeleti fele a Ta rna víz gyűjtőt erület éh ez ta rtozik. A t erület észa ki rész én ek
legjelentősebb vízfolyása a Han gony-pata k, mely D omaházát ól délkelet re ered és a
kistáj hatá rain túl ömlik a Sajóba. A Han gon y legfont osabb mellékviz e a Hódospatak, mely Borsodnádasd déli hatá rától észa k felé tart va, miután felvette a kistáj
keleti részén ek kisebb-na gyobb vízfolyásaina k viz ét (pl. Cselén y-, Gyepes-,
Szent györgyi-patak) Ózdná l ta lálkoz ik a Han gony-pata kkal. A Ta rna Za barná l éri
el a t erület határát, majd dél felé folyva és össz egyűjt ve a nyugati rész vízfolyásait
(pl. Vermes-, Hossz ú-völgyi-patak) Pétervásá ra déli határá ban hagyja el a dombságot. A kistáj déli rész ének viz eit (pl. D omonkos-, Na gy-völgyi-, Da rázs-pata k) a
Lelesz i-pata k szállítja a Ta rná ba.
A hegység, dombság kérdés eldönt ését neh ezít i, hogy a táj alapvetően kettős
arculatú. A terület köz épső rész e n emcsa k na gyobb t en gersz int fölötti magasságával, de forma kincsbeli adottsá gaival is elt ér az őt körülvevő, alacson yabb t érszínt ől.
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A különbség a terület köz épső részén eredő patakok völgyeiben, vagy az őket elválasztó völgyköz i hátakon végigha ladva igazán sz embeszökő.
A völgyek általá ban mint mély, kesken y sz urdokok indulna k, melyek a lján alig
csörgedez ik n émi víz, majd n éhány sz urdok egyesülése után felvesz ik a bevá gódó,
hegyvidéki folyók és pata kok völgyére jellemző V ala kot. A völgyfa lak itt még
jellemzően igen meredekek, maguk a völgyek pedig tekint élyes mélységűek. A
völgyta lpak és a völgyközi háta k relatív szint külön bsége 100-150 m között i. Sz inte
minden na gyobb völgybe ez en a sza kaszán ren geteg kisebb oldalvölgy, víz mosás és
szurdokvölgy-sz erű víz mosás (ún. sz urdik) t orkollik, a mi erőteljes eróziós lepusztulást jelez.
A napjainkban bevá gódó, vagy a földt örtén eti múlt ban bevá gódó jellegű vízfolyások völgyei tá rják, tártá k fel a kistáj lát ványos sziklaa lakzata it, melyek a külső
erők kőz etminőséghez igazodó (sz elektív) lepusztít ó (denudá ciós) mun kájá val
formálódna k. A sz elektív den udáció nem önálló felsz ínala kít ó folyamat. Felszínformái t öbb, n éha igen sok felszínpusztít ó hatás (pl. apróz ódás, mállás, sz éleróz ió,
víz eróz ió st b.) eredmén yeképpen jönn ek lét re, mivel ezen folya matok hat ékonysága
nagyban függ a kőz et ek ellená lló képességét ől. Kőz etminőséghez igazodó lepusztulás révén formálódta k és formálódna k ma is a terület sziklafa lai, h omokkőormai
mellett az idősza kos víz mosások szurdoka iban gyakori mederlépcsők és részben a
homokkőüregek is (lásd később).
A könn yebben pusztuló agya gos, márgás, homokos, aleurit os össz let ekből meredek sziklafala kat, jellegz et es homokkőformákat alkotva prepa rlódik ki az ellenállóbb keresztrét egz ett, gla ukonit os, „ cipós” h omokkő. Az eróziós völgyek egyes
szakaszain 50–500 m hossz úságban feltá ródó, több 10 m magas sz iklafala kat (Leleszi-, Pataj-, Szarvas-kő-, Pa lina-völgy, Horvátné-völgye stb.) a hát ravá gódó na gy
esésű víz mosá sok gya kran kiugró h omokkőbást yá k sorozatává dara boljá k fel. M ind
a homokkőfala k, mind a sziklaormok a kistáj legfeltűn őbb, leglát ványosabb felszínformái köz é tart oznak. Az egyik legszebb és legismert ebb, a Ta rna völgyében, Istenmez eje mellett látható Noé sz őlője nevű sziklaa lakzat köré a népnyelv t öbb
mesét is szőtt (lásd Ist en mez ej e ismert et ésénél). A t öbb oldalról meredek, sziklafalakkal hatá rolt homokkőormok köz ül a legmegka póbb, a Bükksz ent erzsébet észa ki
határában magasodó Nagy-kő. A há rom olda lról (kelet ről, délről és nyugat ról) is
60-80 m ma gas, sok helyen közel függőleges fala kkal kiugró szirt n em más mint a
Lelesz i-völgy és a Da rázs-pata k völgye között h úzódó völgyköz i hátból elkülönült
„bástya”. Hason lóan, előreugró sz iklaszirt ek sorozatára da raboljá k fel a víz mosások, többek köz ött a Szarvas-követ és a Sz entdomonkost ól északra talá lható Kőhegyet. Ez ut óbbia k azon ban, – csa kúgy mint a Na gy-kő kistest vére, a Kis-kő –
növén yzett el jobban borít ottak, ez ért kevésbé lát ván yosa k.
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Szurdikok j ellemz ő képződmén yei a 0,5–4 m magas mederlépcsők, melyek az
erősebben cementá lt, ellená llóbb rét egek ment én a lakulna k ki. Időn ként, esőz ések,
hóolva dás idej én, mikor a szurdikok megt eln ek vízzel, rajtuk vízesések jönn ek létre.
Alattuk a leeső, lezúduló víz örvénylése a kevésbé ellená lló rét egekben kisebbnagyobb örvén yüstöket mélyít.
Termész et esen n em csa k az eróz ió formálja a felszínt, lejt ős tömegmoz gások
nyomaiva l is gya kran talá lkozun k. A szűk völgyekben és víz mosásokban bekövetkez ő friss csúszásokra a kidőlt fá k is utalna k. Itt a csúszá sok álta lában sekélyek,
gya kran csa k a ta lajt és a málladékta ka rót érint ik, típusos csúszásn yelv sokszor ki
sem ala kul (sz őn yegsz erű csúszás), de a han yatt dőlt va gy bedőlt fák egyértelműen
jelz ik a felsz ínmozgást. A sz urdikokban a helyz et még egyért elműbb, itt már a
kisebb csúszások is elgát oljá k a völgyet, mögöttük viz en yős, mocsaras völgyszakaszok a lakulna k ki. Mindez t ermészet esen főleg a fiatal csúszásokra igaz, az idősebbek t örmelékan ya gát má r n éhány á radá s szint e ma radéktalanul elszá llíthatja.
A lassabb talaj- és málladékmoz gásra szint én a fák formájá ból követ kezt eth etünk. A lejt és irányá ba ívesen görbült fat örzsek egyért elműen j elz ik, hogy a fák
csemet e korá ban alattuk még moz gott a talaj. A lassú talaj moz gás miatt megdőlt fák
termész etesen n em ferdén, hanem függőlegesen nőtt ek t ovább kiigaz ítva a h ibát,
így „ görbült” meg a törzsük. Később a má r kifejlődött gyökérz etük segítségével
megállít ották, lassítottá k a felsz ínmozgást. Va gy ha ez n em sikerült, akkor a ta lajtakaró a gyökerükről folyamat osan leh ordódik, ilyenkor talá lkozhatun k „gyökerükön
álló” fákkal. Mindkét jelenségre számos példát láthat a figyelmes túráz ó.
A szurdikokban, sz iklakibúvá sok körn yékén fordul elő a lejt ős tömegmozgások
egy másik formája, az omlás. Bá r a kőz et min őség következt ében a t erületen az
omlásos formá k visz on yla g rit kák. A homokos, agya gos, má rgá s, aleurit os összlet ek
főként mállássa l pusztulna k, rájuk az apróz ódás kevéssé jellemz ő. A homokkőből
álló sz iklafala k eset ében fordul elő, h ogy a kiprepa rálódott, ellená llóbb homokkőpadok, homokkő- és kon kréciócipók leomlana k, kiperegn ek a fa lból. Eset en ként
egy-egy nagyobb kőtömb válik le a sziklafa lról (vagy a szurdikok oldalá ból) a gyökerek fesz ítő, illetve a gyökerek feszít ette rések és a kőzet repedések mentén beszivá rgó víz kimosó hatása miatt. Szint én a víz játszik sz erepet a szurdikok fa lának
omlásaiban is. Az idősza kosan lezúduló na gy mennyiségű víz könn yen alá moshatja
a meredek fa lat, amely a látámasztását veszt ve előbb-ut óbb leomlik. A leomlott
homokkőtömbök viszon ylag gyorsan (méretüktől és kötőan yagukt ól függően pá r
tíz-pár száz év alatt) aprózódással és mállással sz emcséikre esn ek szét.
A terület középső rész éről a nagy esésű, ezért na gy munka végz ő képességű
vízfolyások a lejtős t ömegmoz gások á ltal leh ordott anya got idővel elszá llítják. Ez ért
a kistáj arculatát itt össz ességében az eróz iós formá k határozzá k meg. A magasra
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törő hegytet ők közé mély V a lakú völgyek, szűk szurdikok és ren geteg kisebb vízmosás vá gódik. A h egy- (domb-) és völgyoldala k ren dszerint igen meredekek.
Továbbhala dva a körn yez ő pata kok (Hangony-, Hódos-, Leleszi-pata k) völgyére leala cson yodó peremi t erületek felé a kistáj képe alapvetően megvált ozik. A
szűk, mély völgyek fokozatosan kitágulna k és ellaposodnak, a völgy- és domboldalak lan kásabbá vá lnak. Az eróz ió mellett egyre na gyobb szerepet kap a derázió és a
tájképet meghatároz ó elemmé válik az eróziós-deráziós és a deráziós formakincs.
(A deráz ió a gra vitáció hatásá ra bekövet kező lejtős t ömegmozgá sok összefogla ló
eln evez ése.)
Legfeltűn őbbek a széles teknő ala kú deráz iós völgyek és tál ala kú deráz iós páholyok. Aljukon legfeljebb időszakos vízfolyás medre ta lálható, de sok esetben még
az sem. Vagyis ezeket a völgyeket n em a víz vájta, han em a lejt őn lassan lefelé
moz gó talaj és málladékta ka ró révén alakulta k ki. A lejtő azon a szakasza in, ahol
vala milyen okná l fogva ez a moz gás int enzívebb volt, völgyszerű bemélyedés kezdett kiala kulni, melyn ek olda lai sz intén derázióva l pusztulnak tová bb, tá gít va a
völgyet. A na gyobba k alján t ermész etesen a lejtőkről lefolyó viz ek is össz egyűln ek
és vált ozó mélységű vízmosásmedreket h ozna k létre a leh ordódott üledékben. A
mélyebb, meredekebb lejtőkkel hatá rolt deráz iós völgyek völgyolda laiba és völgyfőibe sz intén gya kran mélyedn ek víz mosá sok. A Leleszi-, a Hódos-, és Han gonypatak völgye, va la mint a beléjük t orkolló oldalvölgyek alsó sza kaszai mentén egymást érik a látván yos eróziós-deráziós és deráz iós formá k.
A deráz iós, eróz iós-deráz iós völgyek közt i hátak lepusztulásáva l, illet ve a
völgyfők kisz élesedésével na gy deráz iós cirkusz völgyek, páholyok jönn ek lét re. A
legna gyobba k átmérőj e 600-800 m és belőlük má r úja bb deráz iós és eróz iós-deráz iós
völgyek fejlődése is kiin dul. Példá ul Bükksz ent erzsébet hatá rában a Buknásza n evű
terület nem má s, mint 10-11 kisebb-nagyobb eróziós-deráz iós és deráz iós völgy
összen yílásá ból lét rej ött deráz iós cirkusz.
Az egymás irányá ba fejlődő deráziós völgyfők között deráziós nyergek ala kulnak ki, melyek fokozatos lea lacsonyodásá val t öbb helyen megkez dődött a deráz iós
pira misok, kúpok elkülön ülése. Egyik leglátván yosabb a Da rázs-pata k völgyén ek
köz epén emelkedő Vá r-magasa n evű domb.
A csusza mlások külön böz ő formái szint én elsősorban a t erület alacson yabb t érszíneire jellemző felszínformá k. Felismerésük, gya korisá guk ellenére sem könn yű.
A dombsá got felépítő laza, mállékony üledékeken a csúszássebh elyek és csúszásnyelvek gyorsan elegyen get ődn ek. Jelenlétükre sokszor már csa k a hullá mos t érszín
utal. Könn yebben felismerhet őek a deráz iós völgyek olda lában bekövet kező csúszások. Az aszimmet rikus eróziós-deráz iós völgyek résza rányta lanságát sok esetben kisebb-nagyobb csúszá sok okozzák.
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A domborzat ismert et ése során nem ha gyhatjuk figyelmen kívül az emberi t evéken ység hatására lét rejött (antropogén) formá kat sem. Hisz en az ember egyre
nagyobb méreteket ölt ő körn yezethaszn osít ó és körn yez eta lakító tevéken ysége
során köz vet len ül és köz vet ve is hat a táj domborzatára. Köz vet len hatás, ha az
ember magukat a felsz ínformákat vált oztatja meg, köz vet ett, ha a felszínformákat
alakító folyamat okba a vatkoz ik be.
Legkönn yebben az ember közvetlen felszínformá ló t evéken ységén ek nyoma i
azonosíthatóa k: a bányá szkodás sebh elyei és meddőhányói, a mez őgazdasá gi művelés terasza i, a sza bályoz ott patakmedrek és a sz emét lera kók.
A területen mindenfelé számta lan kisebb-nagyobb fejt ési sebh ely talá lható. M ivel a kőzet ek (homok, homokkő, a leuritos homok, a gyagos h omok, ka vicsos homok
stb.) építkez ésh ez jól felhaszná lhatóa k, ez ért egyre újabb homokgödrök n yílnak,
elsősorban a települések köz elében és a könn yen járható na gyobb völgyek mentén.
Jelentősebb, má r messz iről észrevehet ő sebh elyekké a jobb minőségű, kedvez őbb
összet ét elű an ya got a dó h omokgödrök bővülnek.
A terasz olás n em gya kori, n éhány meredekebb oldalra t elepített gyümölcsös
esetében alka lmaztá k (pl. Bükksz enterzsébett ől észa kra a Buknásza dűlőben, va gy
Ózd körn yékén). Sz intén viszon yla g rit ká k a sa lak- és meddőhányók: Ist enmez eje,
Ózd, Járdánháza és Borsodnáda sd határá ban ta lálható n éhán y.
A települések köz elében a kistáj min den á llandó vízfolyása szabályozott, ren dben ta rtott mederben folyik.
Az emberi t evékenység köz vetett hatásá ra két j ellemz ő forma csoport jött lét re:
a földuta kh oz kapcsolódó formák, illet ve a mezőgazdasá gi tevéken ység során kialakuló formá k.
A völgy- és domboldala kban hala dó földutak a lefolyási viszon yok megvált oztatásával gya kran váltana k ki felszín mozgásokat. A lejtőkön lefolyó viz eket a földutak lelassítjá k, elt érítik, így azokon nagyobb a besz ivárgás, mint a lejtőn. A
besz ivárgó többlet víz mennyiség a földút alatti lejtősza kasz sta bilitását csökkenti,
ezért ott gya koria k a kisebb csúszások, folyások.
A völgyekben és a völgyközi háta kon ha ladó, esetleg a nyergeket kereszt ez ő
földutakra a bevá gódás j ellemz ő. A völgyi mélyuta kat elsősorban a lin eá ris eróz ió,
míg a völgyközi háta k útjait főleg a sz élkifúvás mélyít i. A földuta knak esetleg szerepük lehet ett a szurdikok némelyikén ek kia lakulásá ban is, amenn yiben egyes
szurdikok, illet ve sz urdik sza kaszok földút ból mélyült ek. Jellemző, h ogy a má r
nehez en já rhatóvá mélyült földutat elhagyjá k és mellett e új n yomvona lat járna k ki.
A mezőgazdasá gi művelés hatásá ra különféle á lterasz ok kelet kezh etn ek. Magányos á lterasz képz ődh et az erdő és a művelt terület, vala mint a különböző kultúrájú mez őgaz dasági területek határán, a lejt őlepuszt ulás elt érő mért éke
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következt ében (leggyen gébb a lejtőletarolódás az erdők alatt, legerősebb a szánt ók
terület én). Egymás fölötti ált erasz sorok alakulhatnak ki a gyümölcsösök alatt, ahol
a fákat a szint vona la kka l pá rhuza mos sorokban ült ették. A két sor köz ött meginduló felsz íni lepusztulást az a lsó sor lassítja, ott a lefelé mozgó an yag rész ben felhalmoz ódik. Mindkét forma a művelés felhagyása után is jól felismerh ető a t elepülések
határában.
Érdekes formá k a lejt őket sűrűn, a szint vona lak ment én tagoló, azokat szint e
„kirajzoló” kicsi, pár 10 cm-es „terasz ok”, a melyek a legelt et és, az állatok taposásának hatására kiala kult ún. tiprásn yomok.
Az ember h ozta lét re a kistáj jelentősebb ta vait. Legna gyobb a Han gon y völgyébe csatla kozó Ren get-völgy torkolatában kiala kít ott 6 h ektá ros Han gon yihalastó. Ózdon hozták lét re a kis bolyoki csóna kázóta vat. Festői körn yezet ben találhatóa k a Nagy-völgyi- és a Da rázs-pata k felduzzasztásá val lét rej ött tava cskák,
melyek gazda g vízivilá gnak adna k otthont. Vá rasz ó köz elében a Hossz ú-völgyipatakon pedig má r a ha rma dik ta vat ala kítják ki, elsősorban idegenforga lmi céllal.

KŐFÜLKÉK, BARLANGOK
A kistáj terület én számta lan kisebb-nagyobb homokkőüreg, kőfülke találhat ó.
Leggya koribbak a kisebb, pá r 10 cm át mérőjű és hasonló mélységű, ová lis, kerekded üregek, melyek j ellemzően a meredek sziklafa la kban a lakulna k ki. A sz iklaormokat alkot ó „cipós” homokkőből, a külső hatásokna k kevésbé ellenálló puhá bb
rét egek gyorsa bb pusztulása révén, az egyre j obban kiprepa rá lódó h omokkőcipók
idővel kiperegn ek. A h elyükön hátra ma radó sekély, árn yasa bb „lyukak” levegőjében t ovább megmara d a légn edvesség. A ma gasabb n edvességta rtalmú levegő és az
abból kicsa pódó víz körn yez et énél hat ékon ya bban má llasztja a kőz etet (kondenz vizes-, vagy más szóval á rn yékmállás), tová bb mélyít ve az üreget.
Szelektív lepusztulással képződnek ugyanez en h omokkőfala kban a szikla ereszek a latt kia lakuló több méter széles és 1-2 m mély kőfülkék. Az ellená llóbb homokkőpa dok köz ötti puhá bb rét egek gyorsabb puszt ulásá val létrejövő eln yúlt,
sekély mélyedések szint én árn yékmállással, deflá cióval, illet ve a bennük megt elepedő zuzmók és mohá k élett evékenységéhez kapcsolódó biológia i mállássa l fejlődhetnek tová bb. Ritkán mélyüln ek ba rlan g méret űre, hisz en a fölöttük kiala kuló,
alátámasztását veszt ett szikla eresz idővel leomlik, megszünt et ve maga a latt az
üreget. Ilyen volt a bükksz ent erz sébeti Na gy-kő 1900-as évek elején lesza kadt ba rlangja is, melyet a népha gyomán y szerint, a régi idők betyá rjai haszná ltak búvó- és
rejt ekhelyként.
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Gyakoria k az á llandó vagy időszakos vízfolyások medrét kísérő sziklá kban, a
völgyta lp köz elében oldalaz ó és örvén ylő eróz ióva l kia lakult pár mét er hosszú, 0,51 m ma gas és ugyan ilyen mély kőfülkék is.
A fent említ ett üregtípusokból a területen „ megszá mlá lhatatlanul” sok fordul
elő, kevesebb a méreteiben is barlangna k t ekinth ető képződmén y. Eddig 10 ember
számára is járható (legalá bb 2 m mély), homokkőben talá lható természet es és 5
mest erséges üreget írta k le a terület ről és köz vetlen körn yékéről. Ezen kívül a h elybéliek emlékezn ek még néhán y, má ra má r beomlott barlan gra, barlangistállóra is.
Kia lakulásuk, fejlődésük vált ozatos okokra vezeth ető vissza, melyeket az egyes
barlan gok bemutatása során ismertet ünk.
Az újabb kiadású Ca rtographia t uristatérképek a Leleszi-völgy mentén há rom
barlan got is j elöln ek. Legésza kabbi a völgy felső szakaszá ba n yugat ról bet orkolló
Deborn ya-sarká gy völgyet ba lról kísérő sz iklafa lban ta lálhat ó (a sa rkágy a régi
helyi szóhaszná latban völgyet j elent). A ka gyló formájú, vala mivel t öbb, mint 3 m
mély ba rlangot valószínűleg az idősza kos vízfolyá s olda lazó eróz iója kezdt e formáln i, majd a má llás és a prózódás mélyített e t ová bb. Kicsivel lejj ebb csat lakozik a
Lelesz i-völgybe a Sza rvas-kő-völgy. A völgy fölött ma gasodó Sza rvas-kő sz iklaormában, a völgytalp fölött mintegy 50 m maga san két ba rlan g is n yílik. A na gyobbik
íves, 1 m maga s és 2,5 m széles szája délkelet felé néz, mely fokozatosan leala csonyodó és elkesken yedő 12 m hosszú folyosóban folytat ódik. A tová bbjutást (kijutást) omladék zá rja el, melyen át fén y szűrődik be, a h omokkősziklák köz é mélyült,
köz eli vízmosásból. A ba rlan g is részben enn ek a víz mosásnak kösz önh eti kiala kulását. Az itt időszakosan lezúdult csapadék- és olvadékviz ek besz ivá rogta k a
kereszt rét egzett homokkőbe és egy vékon y víz rekeszt ő a gyagos, a gya gmárgás
rét egla p ment én folytatták útjukat egész en a rét egkiékelődésig, ahol újra a felsz ínre
kén ysz erült ek. A sziklán átszivá rgó viz ek oldó, erodáló hatása révén jöh etett létre
ez a kis át men őbarlang, mely aprózódással, mállással fejlődik tová bb. Nem messz e
tőle talá lható egy kisebb, mindössz e 3,5 m hosszú barlang déln yugat ra n éző, trapéz
alakú bejárata. Na gyobb t est vérétől elt érő módon, t ekt onikus hatásra, egy törésvonal mellett ala kult ki. Az egymás mellett elmozduló kőzetfelszín ekről leszaka dó,
leomló kőzett ömbök között jött létre. Nem is olyan régen, még min d a két ba rlan got
használták a környékbeliek. Hirtelen n yá ri záporok elől itt talá ltak men edéket az
erdőben dolgozók, illet ve a kisebbik üreg gya kran a pásztorok nyá ri szálása volt,
míg a birká kat a nagyobba t erelt ék be. Sz intén men edékn ek haszná lták a t uristatérképen j elz ett ha rma dik ba rlangot, mely Szarvas-kő és Ta rna lelesz között félúton, a
Lelesz i-völgybe ba lról torkolló katlansz erű vízmosás oldalá ban van. A több mint 20
m hosszú, 4 m mély üreg egy kemén yebb homokkőpa d alkotta szikla eresz alatt, az
idősza kos vízfolyás olda lazó eróziója révén jött létre. M ég egy jelentősebb, a térkép
által má r n em jelz ett, barlan g ismert Ta rna lelesz hatá rában. A Leleszi- és a Vermes13

völgy talá lkozásá ban emelkedő Peskő-t et ő Vermes-völgy felőli oldalá ban, kb. 30 m
magasan, a sz ilafa lban ásítoz ik a 2,5 m mély, 4,5 x 4 m átmérőjű ová lis üreg. Va lószínűleg a kőzetpa dok apróz ódásá va l, leszaka dozásá va l, majd mállással és deflá cióva l ala kult ki. M egközelít ése n ehéz, vesz élyes.
Bükksz enterzsébett ől észa kra, a Na gy-kő és kist est vére, a Mocsolyá s-patak másik olda lán emelkedő Kis-kő sziklájá ban is talá lható egy-egy t érkép nem jelezte
üreg. Nem is tekinth ető igazi barlangna k a Na gy-kő sziklafa lának déli olda lában,
egy t ekton ika i t örés ment én kiala kult 40 m ma gas boltozat, mely a repedés kimá llásával, kia próz ódásá val mélyül t ovább. Sz intén inká bb csa k szikla eresz a Kis-kő
nyugati olda lában, n eh ez en megköz elíthet ő helyen, a h omokkőpa dok köz ött látható
2-3 m mély, 5-6 m ma gas bemélyedés.
Bár nem a szűken értelmez ett kistáj on található, mégis említ ésre érdemes a közeli Na gy-lyuka s-kő t érképen is j elz ett ba rlan gja. Az Ivá dtól n éhány kilomét erre
északra, a Sz én éget ő-patak völgyén ek ba l oldalán emelkedő látván yos sz iklafa lban
a völgyta lp fölött kb. 40 m ma gasan nyílik a barlang. Majdn em szabá lyos, 3 m átmérőjű kör ala kú bejá rata 4,5 m mély beöblösödésben folytat ódik. M egköz elítése
nehéz, vesz élyes.
A termész et formálta ba rlan gok mellett ta lálkozhatun k n éhán y emberkéz alkotta üreggel is. A Gyepes-völgyben mindjá rt kettőt is talá lun k. A völgyfő köz elében, a Remet e-forrás fölött lévő, ajtóval lezá rt pince építésén ek idej ét n em ismerjük.
Az erdészet haszná lja raktá rna k, csemet etárolónak. Lejj ebb a völgyben, a Keserűtanya kerít ése mellett n yílik a Keserű-tan yai táró omladékos bejá rata. A bejárat i törmeléken átjutva (a mi a plafon ról szaka dt le) egy 35 m h osszú t rapéz a lakú táróban
találjuk ma gun kat, melyn ek az alján 5-10 cm vastagon víz csörgedez ik. A kis földalatti patak viz e a táró végén mélyített kútból csordul ki. Érdekesség, hogy bá r a
táró teljes hosszában homokkőben hala d, ut olsó 5 mét erét mész kőba rlan gokra j ellemző módon cseppkőkiválások dísz ítik. Persze ez ek nem „ba radlai” méretű
cseppkőképz ődmények, csupán pá r centiméter vasta g cseppkőkéreg a fala kon és
pár cent imét er h osszú, a plafon ról lógó sza lmacseppkövek. Az üreg den evérek
otthona. Egyrészt a den evérek védelme miatt, má srészt mert a bejá rati sza kasz
omladékos, veszélyes, a megfelelő sza bályok betartásá val, kellő körült ekint éssel
látogassuk (baj eset ére egy társun k mindig ma radjon kint, a den evéreket n e zava rjuk stb.). A tárót va lósz ínűleg vízn yerés bizt osításá ra hajtottá k, képz ett bán yász ok,
vagy ahogy a helybéli öregek mesélik: a vilá ghá borúk idej én a sorozás elől bujká ló
helyi bán yász ok kész ített ék rejtekhelynek. A körn yéken t öbb hason ló búvóh elyre is
emlékezn ek (va gy emlékezn i vélnek) az itt eniek, ezek azon ban mára beomlottak,
nyomuk sem talá lható. Az onban Bükksz ent erz sébet határá ban, a Buknásza-dűlő
elvadult gyümölcsösében talá lható egy régebbi eredet ű rejtekh ely, a Török-bun ker.
A 4,5 x 3 m a lapt erületű ba rlan gla kás a mese szerint a t örök h ódoltsá g után is itt
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mara dt törökök búvóh elye volt. A helyi la kossá g azt vett e ész re, hogy az errefelé
elkószáló állat ok és emberek soha t öbbé nem került ek elő. Egysz er aztán távolról
kifigyelt ék, hogy az ide terelt t eh enet t örök ruhá ba ölt özött emberek hajtják el. Ezután évszázadokig tart otta ma gát a h it, hogy a körn yéken t örökök bujká lnak. Lehet,
hogy így volt, de va lósz ínűbb, h ogy az üreg a gyümölcsöshöz ta rtoz ó nyá ri szá llás
(talán pásztorszállás) vagy pince leh et ett, esetleg II. világhá borús kat onaszökevények men edéke.

TALAJVISZONYOK
A domborzat vá ltozat ossá ga, a vízrajz i a dottsá gok és az éghajlati jellemzőkben
mutatkozó kisebb elt érések a talajokban mind-mind visszatükröződnek.
Legjellemzőbb ta lajtípus, a t erület t öbb mint háromnegyedét borító a gya gbemosódásos ba rna erdőta laj. Nevét a benn e lezaj ló j ellemz ő folya matról kapta, melynek során a felső talajsz int agya gtarta lmána k egy rész ét a lefelé szivá rgó
csapadékvizek mélyebbre mossák. Ha rmadidősza ki üledékeken képz ődött, jó vízgazdálkodású, köz epes-jó termékenységű talaj. Na gyobbrészt erdősült, kisebb részt
mez őgazdasá gilag haszn osít ott.
Ahol kisebb mértékű a beszivá rgá s és ez ért kevésbé jelentős az a gyagbemosódás, pl. lejt őn (a csapa dékvíz egy rész e lejtőirán yban lefolyik), vagy az erdőt felvá ltó
a szántóföldön (na gyobb pá rolgás) barnaföldek ala kulnak ki. Ahol visz ont a beszivá rgó viz ek megrekedn ek a ta lajban, mert az a gya gos-má rgás ala pkőz et, vagy a
magas talaj vízsz int miatt n em tudnak elszivá rogn i, sa vanyú kémhatású pan góviz es
barna erdőta lajok képz ődn ek. Mind víz-, min d tápanya g-gaz dálkodásuk kedvezőtlen.
Erősen tagolt t érszín eken, meredek lejt őkön n eh ezen képz ődik ta laj, a má r kialakult talajtaka ró pedig könn yen lepusztulhat. Ez eken a h elyeken földes kopá rok,
köves, sziklás váztalaj ok a lakulna k ki. Jellemz őjük, h ogy vékonya k, termékenységük gyen ge, a felsz ínt csa k folt okban ta ka rják (pl. meredek sziklafa lakon), illet ve az
alapkőz et folt okban a felsz ínre bukkan (erodált völgy- és dombolda lakon). Elsősorban erdő és legelőt erület ek, sz ikla gyepek talajai. A lejtőkről eróz iósan-deráz iósan
lepusztuló t erméken y rét egek a lan kásabb részeken és a lejtők lá bainál felhalmozódna k és ún. lejtőh ordalék-talajokat alkotnak.
A patakvölgyekben j ellemz ő gyen ge termőképességű önt éstalajokat a sz élesebb
völgyta lpakon álta lában mezőgazdasá gila g hasznosítják.
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ÉGHAJLAT
A kistáj éghaj lata mérsékelt en hűvös– mérsékelt en száraz, a magasa bban fekvő
részeken és az észa ki futású völgyekben hűvös– mérsékelt en szá raz.
Az évi köz éph őmérséklet elmara d az országos át lagt ól, mindössze 8,2–8,5 °C.
Nem csa k a nyá r h űvös (a n yá ri félév köz éph őmérséklete 15,2–15,5 °C), de a t él is
hideg. A téli minimumok sokéves átla ga észa kon -20 °C körül van. Zaba ron az
utóbbi években évszáza dos napi hidegrekordok dőlt ek meg (2005. januá r 29-én 22,6 °C-ot, 2003. január 12-én -30,9 °C-ot mért ek). Az év 195-200 napján süllyedh et a
hőmérő h igan yszá la fagypont alá.
Az évi csapadékmenn yiség 600-650 mm. Évente 45-50 hóta karós napra számíthatunk, a hóta ka ró maximá lis átla gos vastagsá ga 20-25 cm.
Az ura lkodó sz élirány n yugati és észa knyugat i, ami a felsz ín köz elében a tagolt
domborzath oz (völgyekh ez, gerincekh ez) igaz odva módosulhat.

NÖVÉNYZET
A terület n övén yföldrajzilag a Pann ónia i flórata rtomány (Pann onicum) Észa kiköz éph egység flóra vidékének (Matricum) Borsodense (Bükk-hegység, va gy Borsodi) és Agriense (Mát ra, vagy Egri) flórajárásá ba tart ozik. M int a tudomán yos besorolásból is kitűnik a terület növényz et e elsősorban a köz eli Bükk és Mát ra flórájá val
mutat rokonsá got, hasonlósá got.
Zonális erdőtá rsulása a cseres-tölgyes (Quercetum pet ra ea e-cerris), mely a terület középső rész én na gy kit erj edésű zárt erdőséget a lkot. Névadó fafajaina k, a
kocsányta lan t ölgyn ek (Quercus pet ra ea) és a csertölgyn ek (Quercus cerris) a lombkoronája viszon ylag sok fényt en ged az erdő belsejébe, ezért cserj eszintj e és gyepszintje is fej lett.
Délies kitettségű, ez ért több meleget élvező dombolda lakon foltokban melegkedvelő t ölgyesek (Corno-Quercet um pubescenti-pet ra ea e) és bokorerdők (CerasoQuercetum pubescent is) ala kultak ki. Ezekben a tá rsulá sokban éri el elterj edésn ek
északi hatá rát számos, az Észa k-ma gyarországi középhegység hegylá bi területeire
jellemző erdős szt yepp faj.
Az észa ki kit ettségű lejtők, mélyebb völgyek hűvösebb klímája gyert yános tölgyesek (Querco pet raea e-Carpin etum), szubmontán és montán bükkösök (M elittiFagetum silvatica e és Aconit o-Fagetum silvat ica e) kia lakulását t eszi leh etővé. A
lombkoronaszint itt má r zárta bb, az erdő belsejébe lombfaka dás után má r csak
kevés napfény jut be. A cserj e és a gyepsz int gyérebb. Jellemz őek a lombfa kadás
előtt virágz ó és az árn yékigén yes növén yek.
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Az alapkőzet egyes tulajdonsá gaina k (pl. ásván yi an ya g ta rtalmának, szerkez etének) kifej ez etté válása határozza meg az ún. edafikus tá rsulások megj elen ését. Az
északias lejt őkön, a gyorsan má lló homokkő sekély, kilúgozott, ezért kevés meszet
tartalmazó talaja in mészkerülő bükkösöket (Deschampsio-Fa getum), míg a délies,
mész ben gaz daga bb talajokon nyúlfa rkfüves tölgyeseket (Seslerio-Quercet um)
találun k. Ott, ahol a meredekebb lejt őkről a vékony ta lajrét eg má r szint e teljesen
lepusztult és a h omokkősziklá k a felsz ín re bukkannak sz ikla gyepek ala kulta k ki,
melyekn ek elma radhatat lan n övén ye a deres csen keszes (Festuca pa llens). A homokkőpa dok laposa bb felület ein, a h elyben ma radó vasta gabb málladékta ka rón
zártabb la ppangó sásos (Ca rex humilis) gyepek a lakulna k ki.
Mind táj képileg, mind á llomán yukat t ekintve j elentősek a víz hatásá ra (magasabb talj víz szint, idősza kos vagy állandó vízz el va ló borít ottság) kiala kuló ún.
intraz onális társulások. Sok pata kot felső folyásuk mentén, a sz űk, mély völgyek
laposa bb völgyta lpain sz ép gyertyán os égerligetek (Aegopodio-Aln etum) és sásos
égerliget ek (Carici acutiformis- Alnet um) kísérn ek. Ah ol a vízfolyás lelassul, sz étterül és pangóviz es völgysza kaszok ala kulna k ki, láperdő folt okkal is találkozhat unk
(pl. a Palina-, vagy a Nagy-völgyben). Az égerliget eket és a láperdőket gya kran
magaskórós tá rsulások (An gelico-Cirsietum oleracei, Filipendulo-G eran iet um
palust ris) sz egélyezik. E társulások va la mikor nagyobb terület en fordulhatta k elő,
az erdőirtás hatásá ra az onban helyüket kaszá lórétek (Pastinaco-Arrhenath eret um
elat ioris) és ma gassásos rét ek (Caricetum acut iformis) vették át.
Jellemz ő társulása a vidéknek a települések köz elében telepít ett akácos (Bromo
sterili-Robinietum). Az a kác a ta lajjal sz emben megleh etősen igén yt elen, megél a
csekély termőerejű errodá lt homokon is, napfén y és h őigénye az onban na gy. Ez ért
elsősorban a települések köz elében, az a lacsonya bb magassá gú délies lejtőket foglalja el. G yorsan növő, agressz íven t erjedő faj, könn yen kisz oríthatja az ősh onos
fafajokat. A sűrűn növő, laza lombozat ú akácos dús aljnövényz et ével min d a nagyvada k, mind az ember szá má ra n ehez en áthat olhat ó „bozót os erdőt” alkot. Jelen léte
a vándorméhész ek számá ra bizt osít megélh et ést. Szint én tájidegenek, a fájuk miatt
sok h elyütt t elepített luc- és erdei fen yvesek.
A legeltet ő á llatta rtás hatásá ra a lakulta k ki a kisebb-na gyobb boróká sok. Az állatok ugyanis elkerülik a szúrós n övén yeket, melyek így a legelőkön könn yen elszaporodhatna k. A pászt oremberek ez ért rendsz eresen irtották a vadrózsát (Rosa
canina), kökén yt (Prun us spin osa), gala gonyát (Crata egus sp.) és a borókát
(Juniperus communis). A lassan felhagyásra kerülő, egyre rit kábban haszná lt legelőt erület eket az onban má r nem ta rtottá k ka rban, így a boróka „ visszat ért” rájuk.
Legnagyobb és legsz ebb a Ta rna völgyébe Isten mez eje és Erdőkövesd között keletről betorkolló Hint ós-völgyben talá lható „ borókás ősgyep”. Felejth etet len élmény a
két-há rom méter ma gas örökzöldek között sétáln i.
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ÁLLATVILÁG
Állatföldrajz i beosztását t ekint ve a kistáj az Euro-turáni fauna vidék Köz épdunai fauna kerület Ősmát ra (Mat ricum) faunakörzet Börzsöny-Mátra-Bükk vonulat
(Eumat ricum) fa unajárásá ba ta rtozik.

ÍZELTLÁBÚAK
A legsz embetűnőbbek és a legna gyobb számban és vá ltozat osságban előforduló gerinct elek az íz elt lábúa k, az on belül is a rova rok.
A sok vizes élőhely szá mos szita köt ő fajna k bizt osít bölcsőt és táplá lékot. A kis
tavak fölött, patakok mentén cikáz ik a kisa sszon y sz itakötő (Ca lopteryx virgo), lápi
acsa (Anacia eschna isosceles), dísz es légiva dász (Coena grion ornatum), feket elá bú
szitakötő (G omph us vulgat issimus), réti ra bló (Lest es dryas), a ritka medit errán
elt erjedésű pata ki szita köt ő (Orth etrum brunn eum), melyn ek ligeterdőkben fejlődik
a hern yója.
Dús virá gú réteken, erdősz egélyeken, legelőkön szá mos sz ép nappali lepkével
találkozhatun k. Többek között itt él a kis a pollólepke (Parnassius mn emosyne),
melyn ek hern yója az üde erdőkben t en yész ő keltikéken (Corida lis sp.) fejlődik, a
viz es élőhelyek közelében előforduló fa rkasa lmalepke (Zerynth ia polyxena) és a
rit ka lápi gyön gyházlepke (Brenth is ino), a feltűn ő, nagyméretű fecskefa rkú pillangó (Papilio macha on) és kardos pillan gó (Iphiclides poda lirius); a tűz lepkék közül a
nagy pompá s tűzlepke (Lyca ena dispa r rutila) és ibolyasz ínű tűzlepke (Lyca ena
alciphron). Na gyszámban képviseltet ik magukat a kék sz ínű boglárka lepkék
(Maculin ea sp.).
A legelők, rét ek gya kori va dásza az imádkoz ó sáska (Mant is religiosa) és a darázspók (Argiope bruenn ich i).

KÉTÉLTŰEK, HÜLLŐK
A farkos két éltűek közül előfordul a foltos szala mandra (Sa lamandra
salamandra), a pettyes gőt e (Triturus vulga ris) és a hazánk egyik legrit kább és legért ékesebb két éltűje, az a lpesi gőte (Triturus alpest ris), mely csa k a ma gasa bban
fekvő, hűvösebb, rejtett idősza kos á llóviz eket kedveli. A béká kat többek köz ött a
va rangyok (Bufo sp.), gyepi béka (Rana t empora ria), sá rgahasú un ka (Bombina
va riegata) képviseli. Előszeret ettel fogyasztja őket a másfél-két mét er hosszúra is
megn övő erdei sikló (Elaphe lon gissima) és a vala mivel kisebb kockás sikló (Nat rix
tessellata).

MADARAK
Sokszínű a madá rvilá g is, szá mos rit ka és védett fajjal ta lálkozhat a figyelmes
kiránduló. A t erület köz épső részén ek erdei fölött (pl. a bükksz enterzsébet i Na gy18

kő sziklája fölött) ren dszeresen láthatunk h ollókat (Corvus corax) keringeni, a legelők, rétek és szánt ók fölött gya korta szitá lnak egerész ölyvek (But eo but eo). Rit ká bb
fészkelő ra gadozómada ra k a da razsa kkal, méhekkel táplálkoz ó da rázsölyv (Pernis
apivorus), a „turulmadá r” kerecsensólyom (Falco ch errug), a hüllőket, két éltűeket
tizedelő kígyász ölyv (Circaet us gallicus) és kis békász ósas (Aquila poma rina). Az
öreg erdőket kedvelik a „fák dokt orai”, a harkályfélék. Rit ká bb képviselőik köz ül
megtalá lható itt a feh érhátú fakopáncs (Den drocopus leucotos) és a feket e harká ly
(Dryocopus ma rtius). Szint én az össz efüggő, zá rt, háborítatlan erdők értékes madárfaja a félénk császá rma dár (Tet rast es bonasia).
A vízfolyások és a sok kisebb-nagyobb mest erséges tó bizt osít élelmet, a körülöttük kia lakult víz part i növén ytársulások adna k otth ont többek köz ött a t őkés
récének (Anas platyrhyn chos), a víz ityúkna k (Gallinula chlorops), a rit ka fekete
gólyána k (Ciconia n igra) és a sz ínes t ollazatú jégmadá rnak (Alcedo atth is).
Homokkősziklá k és a felha gyott h omokkőbán yá k meredek fala iba vájja odúját
a színpompás gyurgya lag (M erops a piast er). A t elepít ett fen yvesekben pedig a
Magyarországon rit ka fész kelőn ek szá mít ó keresztcsőrű (Loxia curvirostra) ta lál
otthont.

EMLŐSÖK
Barlangokban, sz iklaüregekben, fák odva iban talá lnak men edéket a repülő emlősök, a denevérek képviselői: pl. a nagyfülű den evér (M yotis bechst eini), közönséges denevér (M yot is myot is), h egyesorrú den evér (Myotis blythi), víziden evér
(Myotis daubenton i), kései den evér (Ept esicus serotinus). Hazán kban min den denevérfaj védett (a felsorolta k közül a nagyfülű den evér (M yot is bechst ein i) fokozottan védett), ezért n e há borgassuk őket. Különösen óvat osan közelítsün k a téli álmot
alvó den evérekhez, mert ha felébresztjük őket (a ká r csak a t est melegün k hatására
felébredn ek) olyan sok en ergiát haszná lhatnak fel ta rtaléka ikból, hogy tavasz ra
legyen gülhetn ek és elpusztulhatnak.
A nagy kit erjedésű zá rt erdőségek a na gyvada k otthona i, melyek köz ül az őz
(Capreolus capreolus), a gímsza rvas (Cervus elaphus), a vaddisznó (Sus scrofa)
honos, míg a dámvad (Cervus dama) és a muflon (Ovis musimon) bet elepít ett. A
terület kisebb t estű ra gadozói, a n yuszt (Ma rt es mart es), n yest (Ma rtes foina), menyét ( Must ela niva lis), görén y (Put orius put orius, P. p. eversmann i), róka (Vulpes
vulpes), vidra (Lutra lut ra) rájuk nem jelent en ek veszélyt, hiszen főleg kisemlősökre, mada rakra, hüllőkre és két éltűekre va gy halakra vadászna k. Azon ban az utóbbi
időben ismét fel-fel bukkan ó farkas (Canis lupus) és h iúz (Lynx lyn x) má r a na gyvada kat is megugrasztja, elsősorban a kicsinyeiket le is terít i.
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VÉDELEM, LÁTOGATÁS
Az Ózd–Pét ervásá ra i-dombsá g nagy része a Ta rna vidéki Tájvédelmi Körz ethez
tartoz ik, így védelem alatt áll. A táj védelmi körzet et 1993-ban hoztá k lét re, elsősorban a hazán kban egyedülá lló t ermész eti és tájképi ért ékek, az egymás mellett előforduló ma gash egységi bükkösökre és szubmedit errán társulásokra jellemző
növén yzet, va lamint a császá rmadá r élőh elyén ek védelmére. Terület e 9626,6 ha
melyből 536 ha sz igorúan védett. Legna gyobb része, 9551,3 ha egy t ömbben, a
dombvidéken talá lható (különá lló a 67,6 ha-os h evesa ran yosi és a 7,7 ha-os
csern elyi rész).
A tájvédelmi körz et, a szigorúan védett rész eket kivéve, sza badon látogatható.
Bejá rását számos jelz ett turistaút, köztük az orszá gos kék j elz és, va lamint „számtalan” erdész eti út t eszi leh etővé. Az aszfa ltoz ott erdészet i uta k mindegyike, a földutak jelentős része kerékpá rral is járhat ó.

LÁTNIVALÓK A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEKEN
A környék, az előkerült szá mos régész eti lelet tanúsá ga szerint má r korán lakott volt. Szentsimon és Pét ervá sára hatá rá ból a legkorá bbi leletek rézkoria k, Istenmez ejéről késő bronzkori fejdísz, Han gon y mellől kora vaskori lelet ek került ek
elő, Bolyok sportpá lyája helyén pedig kelta település á llt, hogy csa k néhán y példát
említsün k.
Korán kiala kultak a mai t elepülések elődei is. Bükksz ent erzsébet (S. Ersebeth
alakban, 1268), Ózd (Ouzd ala kban, 1272), Pét ervásá ra (Peturwasa ra a lakban, 1272),
Tarna lelesz (Lelez ala kban, 1280), Vá rasz ó (Va rasz o ala kban, 1280-90), Erdőkövesd
(possesio Kövesd ala kban, 1311), Domaháza (Han gonfew ala kban, 1327), Han gony
(Han gun a lakban, 1347), Zaba r (1359) első írásos említése a 13-14. száza dból ismert.
Alapításuk – mint a régész eti lelet ek a lapján felt ét elezhet ően Arlóé és Kissikát oré is
– az Árpá d-korra t eh ető.

ARLÓ
A ma több mint 4000-es lélekszámú na gyközség – egyes vélemén yek szerint –
egy h onfoglalás előtt i szlá v t elepülés h elyén j ött lét re. Ezt igaz olhatja a név eredt ére
adott egyik magya rázat, mely az ó-szlá v sas jelent ésű „orlu” szóból származtatja.
Neoba rokk műemlék t emploma, mely fallal körülvéve a Hódos-pata k teraszán á ll,
többszöri átépítés után n yert e el ma i arculatát. Helyenként még felismerh etők benne 15. századi gótikus elődj én ek beépít ett rész let ei.
A néhán y még megma radt 19. század végi, 20. század elejei la kóépület köz ül
az egyik, szépen felúj ítva tájházként működik. A G yepes-völgyben találhat ó, mű-
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emlékké nyilvánít ott va dászház (Iván katan ya) történ et ét nem ismerjük. A gyümölcsössel körbevett, torn yos épület et a helybeliek csak kast élyként emlegetik.
Bár n em tart ozik a sz orosan vett kistájh oz, de a t elepülés fontosa bb látniva lóinak számba vételekor n em leh et említés n élkül ha gyn i az Arlói-tavat. A település
keleti határá ban emelkedő, az Ózd–Pét ervásá rai-dombságh oz hason ló
kőz etfelépítésű Csah ó-hegybe az 1850-es évektől több kisebb tá rót mélyít ettek. A
szénbán yászat felha gyá sa után ez eket beomlasztottá k. Az omlasztás az onban megbont otta a h egy délnyugat i lejtőj én ek egyen súlyát, a mi t öbb sza kasz ban (1863, 1910,
1929-37) lecsúszott. A csúszásn yelv kitöltött e a Szohon y-völgyet felduzzaszt va a
Szohon y-pata k viz ét. Az így lét rejött – ma 8 hektá ros – tó kedvelt pih en ő- és horgászhely.

BORSODNÁDASD
Borsodnádasd (1903-ig Nádasd), 2001-től város, a rendsz ervált ozásig n eh éziparáról volt híres. A vaslemez gyá r 1989-ig üz emelt, bontása j elenleg is folyik. M egszűnése n ehéz h elyz etbe h ozta a települést.
Műemléki jellegű épület e a klassz icista templom, melyn ek alapjait 1844-ben
raktá k le. Orgonája régebbi, 1796-ban készült és a budaörsi templomból került át.

BORSODSZENTGYÖRGY
A festői kis meden cében találhat ó község jelen legi nevét 1934-ben ka pta. Eredetileg
két t elepülés volt: Disznósd és Szent györgy.

BÜKKSZENTERZSÉBET
A település (1903-ig Sz ent erzsébet) – melyet csa k a helységn évtábla választ el a
szomsz édos Ta rnaleleszt ől – t emplomána k védősz entjéről ka pta nevét. A parkkal
övez ett római katolikus t emplom első említ ése a 18. század elej éről va ló. 1836-ban
telj esen átala kítottá k.
A községben a ha gyomán yos n épi épít észet t öbb emléke fellelh ető.

DOMAHÁZA
A Han gon y- és a Tóvölgye-patak ta lálkozásánál elh elyez kedő Domaházán is
érdemes rövid megá llót t enni és bet érn i a katolikus templomba. Itt csodá lhatjuk
meg Feszt y Árpád lán yána k, Feszt y Masának olajfestmén yeit, aki élet e ut olsó éveiben a t elepülésen la kott és a lkotott.

ERDŐKÖVESD
A Ta rna völgyében elh elyez kedő kis falu a 19. sz. elej én a környékbeli Orczybirtokok urada lmi központja volt. Kast élyuk a t elepülés déli végén állt.
Említ ésre méltó műemlék a falu fölé ma gasodó dombon álló, fá kka l övezett,
barokk t emplom, melyet 1742-ben emelt ek fából kész ült elődjén ek helyén. A római
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katolikus plébánia a 18. század végén épült klassz icista stílusban. A településen
számos régi, ma má r műemlék j ellegű lakóház és egy 1840-ben épült borospince
mara dt meg.

HANGONY
Két település Alsó- és Felsőhan gon y egyesítésével jött lét re 1939-ben. Nevét a
patakról kapta, melyn ek völgyében fekszik.

ISTENMEZEJE
A Ta rna völgyében fekvő köz el 1900 fős t elepülés n evét valószín űleg egykori
birtokosáról, az Ist enmez ey csa ládról kapta. Bá r a n éph it szá mon tart egy mesésebb
vált ozatot is. E sz erint a település mai helyén valaha mocsá r terült el és a falu kissé
távolabb, a ma Fa luh elyn ek hívott külterület en volt. A törökök közeledt ekor az
emberek, állataikka l együtt ebben a mocsá rban bújtak el. Az ellen ség csa k üres
házakat és ólakat ta lált, a miket felgyújtott, majd elvon ult. A falubeliek megmenekülésük örömére a mocsa ras terület en épít ették fel új házaikat és hogy kösz ön etet
mondjana k Ist ennek eln evezték a t erületet Ist en mez ej ének.
A település nevez et essége a Tarna ba l partján talá lható különleges sziklaképződmén y, a Noé sz őlője, a tövébe vá gott szikla kápolná val. A látván yos sz iklafal
mindig is megmoz gatta az emberek fantáziáját, kia lakulásáh oz, eln evezéséh ez több
monda, mese is kapcsolódik.
Az egyik szerint Noé, a gazda g h elyi földesúr nem nyugodott bele, h ogy ezen a
szegén y vidéken nem terem meg semmi. Sz övet kezett hát az ördöggel és va lahonnan messziről j ó t ermőföldet h ozatott a Vá llóskőre, melyen gyön yörű szőlőskertet
telepített. D e n emcsak gazda g, fösvén y is volt, a termésből n em a dott a falubelieknek. Egysz er egy szegény öz vegyasszon yna k hét á rva gyermeke közül megbet egedett a legkisebbik és nagyon megkívánta a szőlőt. Az özvegy elment a földesúrhoz,
hogy kérj en egy keveset a kis beteg szá má ra, de Noé a szőlőért az assz ony há rom
gyermekét kért e cserébe. A sz egény öz vegy nagy elkeseredettségében megát kozta
az urasá got és a szőlőj ét. A h egy ekkor na gy dübörgések és villá mlások köz epette
gazdájá val együtt sz ürke kővé dermedt.
Mások azt mon dják, hogy Jéz us és Pét er apost ol az ist enmez ei sz őlős-domb alatt
gya logolva megszomjazott, és a szüretelő assz on yoktól szőlőt kért. Az asszon yok
megta gadtá k kérésüket, erre Jézus kővé változtatta gyümölcsös kosara ikat.
A főút mellett, a sziklafal t övében mintha ba rlan g n yílna. Csa khogy a szabá lyos
alaprajzú kis üreg nem termész et es képződmén y. Az egykoron itt állt, Szent Lász ló
tisztelet ére felsz entelt t emplom sz iklába mélyített kápolnája volt. A t emplom épít ési
és pusztulási idejét n em ismerjük. Legkorá bbi ismert említ ése 1746-ból való. 1851ben már mint romos, ist entiszt elet re méltatlan barlan got írják le. A település új, ma
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is látható t emplomát 1853-ban klassz icista stílusban kezdt ék épít eni a fa lu központjában.

JÁRDÁNHÁZA
A közel 2000-es lélekszá mú t elepülés déli hatá rában á ll a IV. Béla emlékmű, ott,
ahol a legenda sz erint a király men ekülése köz ben megpih ent.

KISSIKÁTOR
Az eredetileg Sikátorna k hívott kis zsákfa lu n evét va lószínűleg elh elyez kedéséről kapta. A Hangon y-patak völgyébe délről bet orkolló völgy kesken y, sikát orszerű
szorosá ban feksz ik. Nevez etessége az Árpá d-kori a lapokon, a t örök időkben épült
kört emploma. Eredetét a templomban elh elyez ett ezüst keresztelőmedence bizonyítja, fülén az 1312-es évszámmal. Ebből a korból hazánk egyetlen kör alaprajzú
temploma.

ÓZD
Az 1949-ben városi rangot kapott Ózd ma i „sokcsápú” alaprajzát a körn yező
kisebb települések (Bolyok, Sajóvárkony, 1940; Center, Hódos-csépán y, Susa,
Szentsimon, Uraj, 1978) beolvasztásá val n yerte el. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
második legnépesebb t elepülése több mint 39000 la kossa l.
A Kohászat i Gyá rtört énet i Múz eum gyűjtemén ye az Ózdi Kohászat i Üzemek
tört én etét, a mun kásság élet ét és az egykori gépeket mutatja be.
Az Ózdh oz ta rtoz ó Sz entsimonon ta lálhat ó a körn yék egyik legrégibb műemlék épülete, az 1200-as években Szent Simon és Júdás apost ol t iszt eletére épített
római kat olikus templom. Az eredet ileg román stílusú épületet a 14-15. száza dban
gót ikus stílusban átala kítottá k. Ekkor készült ek a későbbi restaurá lási mun kák
során előkerült freskók, melyek az 1650-ből szá rmaz ó sz ép fa kaz ettás menn yez ett el,
a kétszáz éves ba rokk orgoná val és a száz éves vörösréz keresztelőkútta l a templombelső kiemelkedő ért ékét adják. A t emplom a Borsod-Abaúj-Zemplén megye és
a szlová kia i Rimaszombat i járá s gótikus emlékeit felfűző Gót ikus út állomása.
Érdemes felkeresn i Sajóvá rkony 18. századi és Uraj 15. századi, majd a 18. században átala kít ott római katolikus t emplomát. Előbbiben életnagysá got meghala dó
méretű fesz ület et (korpusszal), ut óbbiban szép fara got orna ment ikát láthatunk.
Susán talá lható a Bronts-kast ély, melyet a 19. század végén, saját t ervei alapján,
magána k épít et ett a rimasz ombat i épít ész.
A hagyomán yos 19. száza d végi, 20. század elej i épít ész et emléke a Kőa lja úti
faoszlopos, t orná cos lakóház, míg a G yá r út impozáns 19. század végi épület ei
(Tiszti Kasz inó, Na gyiroda, gyá rtelepi iskola) a gyá rhoz kapcsolódna k.

23

PÉTERVÁSÁRA
A kistáj egyik n évadó t elepülése, Pét ervására, Heves megye legkisebb vá rosa.
Az alig több mint két és fél ez res la kosú t elepülés 1989-ben n yert e el ran gját.
1620-tól a fa lu egy rész ét, 1699-t ől teljes egész ét a h orvát szá rmazású Keglevich
család birt okolta. Nevükh öz kapcsolódik a település két j elentős műemlék épülete
is. A vá ros nyugati részén á lló emeletes barokk st ílusú kast élyt 1738 és 1762 között
épít ett ék. A két oldalszá rnyat és a gazda sági épület eket 1803-ban toldották h ozzá. A
kastély díszt ermének fest ményei 1770-ben kész ült ek el, a gyön gyösi Baller mester
alkotásai. A lépcsőfeljá ró kovácsolt vas kapui Faz ola Hen rik műh elyéből kerültek ki.
A Keglevich-ka stélyban jelen leg M ezőgazdasá gi Köz épfokú Szakoktatási, Tová bbképző és Sza ktanácsa dó Int éz et működik.
A kéttornyú, háromhajós neogótikus római katolikus t emplomot az 19. század
elej én a Keglevich csa lád emelt ette elhun yt lán yuk emlékére. A t emplom alatt ta lálható a csalá d kriptája is.

SZENTDOMONKOS
Az alig több mint 500 lelkes kisközség n yugati rész én áll a Sz ent Domon kos
tisztelet ére sz entelt egyhaj ós barokk templom. A 18. száza d első felében épített és
azóta többsz ör áta lakított templom sz entélye és sekrestyéje megőrizt e 16. századi
magját.

TARNALELESZ
A köz el 2000 fős Ta rnalelesz (1901-ig Lelesz) mára t elj esen egybeépült
szomsz éda ival, Bükksz enterzsébett el és Sz entdomon kossal. A község központja
nem a főút ment én, han em a rra merőlegesen, a Na gy-völgyi-pata kka l pá rhuza mosan alakult ki. A patak két olda lán haladó utcákat (Petőfi és Kossuth u.) járva tanulmán yozhatjuk az ősi palóc ha das t elepülésmódot. Sajnos az egykoron itt épült
számos kisn emesi kúriából mára csak egy la kóház ma radt meg épségben, mely
műemléki védelmet élvez. Ta rna leleszhez ta rtozik a Lelesz i-völgy felső végén ta lálható szint én műemlék jellegű Vállós-tan ya, mely ma kulcsosház ként működik.
A falun kívül á lló, egysz erű barokkhaj ós t emplom a 18. század elej én épülh etett. Később többször ja vítottá k, bővít ett ék. A 19. század köz epén az eredet i szent ély
felhaszná lásá val t elj esen átépít ették.

VÁRASZÓ
A kislélekszá mú zsá kfalu a Vára szói-völgy (Hosszú-völgy) t orkolatá ban fekszik. Neve a vá r (va lósz ínűleg az őr-h egyi földvá rra uta lva) és az asz ó (kiszára dó
víz mosá s) szóössz etét elből szá rmazik, mely a „vá r az asz ó völgyében” megj elölésből rövidülh et ett. Egy érdekesebb magya rázat sz erint a körn yékbeli ma gaslatokon
(pl. Őr-h egy) álló őrszemek az idegenek köz eledt ét kiá ltással j elezt ék egymá snak,
így adva tová bb a h írt a faluba, ahol a lán c utolsó ta gja „ várja a sz ót”.
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Nevez ett essége a 13. században épült román stílusú t emploma, mely szépen
helyreá llított á llapotban a t emet ődombról néz le a településre.

ZABAR
Za bar (n eve sz lá v eredetű, jelent ése fen yőerdő mögötti) eredet ileg Gömör vármegye legdélibb t elepülése volt, ma Nógrá d megyéh ez tart ozik. Ami először feltűnik, az a település sza bdaltsá ga: egymástól majdn em egy kilométerre fekvő két
részét, Belső- és Külsőza ba rt a Décs-h egy és a Ta rna is elvá lasztja egymást ól. A két
településrész köz ött, a Tarna na gyívű kan ya rjának öblében, „a semmi köz epén” á ll
a műemlék j ellegű róma i katolikus t emplom. A 13. században, Simon és Júdás a postolok t iszteletére emelt román t emplomot a 15. században gótikus stílusban át építették, 1932-ben megna gyobbít ották. Az „ősi” Za bar eredetileg a t emplom körül
helyezkedett el, de a h ódoltsá g idej ében a t örök gya kran feldúlta, zava rta lakóit,
hiszen a t elepülésen át vez et ett a fő köz lekedési út Ajnácskő és t ovább Fülek felé.
Ezért a 16. század végére teljesen elnépt elen edett. A 17. száza d folyamán visszatelepülő zsellérek sem érezték ma gukat biztonsá gban, ez ért a Tarna menti útt ól tá volabb, az erdőben épített ék fel háza ikat. Ez ma gyarázza a szokatlan
településszerkezet et.
A templomkert ben sétá lva feltűnn ek a régi temető öntött vas sírkeresztjei és a
kovácsolt vas sírkerítés. Ékesen bizon yítjá k a település egykoron Gömörh öz va ló
tartozását, hisz en Rozsnyó és Na gyrőce körn yékének önt ődéiben készült sírjeleivel
mutatnak rokonsá got.

T ANY ÁK
Elsősorban a fő köz lekedési uta k, a kistájat hatá roló patakok völgye ment én találun k tanyá kat, pusztá kat. De szint e bá rh ol beléjük bot olhat a kirán duló. Előfordulna k deráz iós völgyek alján, eróz iós-deráz iós nyergekben á lló, va gy messze bent
a terület köz épső rész én, mély völgyekben megbújó tan yá k is. Vannak köztük elhagyat ottan omla doz óa k (pl. a festői körn yez et ben, a Hosszú-völgyi-patak felső folyása mellett á lló Dá vidtanya), kulcsos- és vendégház ként szolgálóak (Vá llóspuszta,
Palinapuszta, Szalaj kaház, Keserűtan ya), a legtöbbjük az onban lakott.
A Bükksz ent erzsébet n yugati hatá rában, a falutól kb. egy kilomét erre, a főút
mellett álló tan yánál az aut óval, biciklivel erre já rók is megállnak pá r percre, h ogy
megn ézzék a dombolda lon legelésző szürke ma rha n yájat és kis mén est, a mikre
mudik és pulik felügyeln ek.
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http://ist enmez eje.uw.hu/
http://www.kissikat or.hu/
http://www.mat rainfo.hu/t elepulesek/peterke.ht m
http://www.medvesalja.hu/zaba r.html
http://members.lycos.co.uk/pa li/za ba r.htm
http://www.ozd.h u/
http://www.petervasa ra.hu/
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KÉPEK JEGYZÉKE
Borít ó: Noé sz őlője
Borít ó b el ső: Az Ózd– Pét ervására i-dombsá g térképe
Közép ső szín es k ép ek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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kor a tavaszi bükkös
leánykökör csi n
i mádkozó sáska
kockás si kl ó
császár ma dár
(for r ás: w w w.va daszl ap.h u)
sár für dőző vad disznó
tavaszi héri cs
a ki stáj panor ám ája a Lel eszi-völ gyből
a Nagy-kő
sekél y csúszás
szi kl aer esz
a Dar ázs-p. völ gye, közepén a Vár magassal
a Pataj-völ gy
szur dok meder l épcsővel
az er ózi ós-der ázi ós dombokkal öl el t
Domah áz a
der ázi ós páhol y
der ázi ós völ gy, ol dal ában ti pr ásnyomokkal
a zabar i templ om
vas sí r ker esztek a zabari templ omkertben
a szentsi moni templ om kazettás menynyezetének r észl ete
a péter vásár ai K egl evi ch-kastél y
fr eskótör edék a szentsi moni templ omból
az istenmezejei szi kl aká pol na
készül ő boksák a Nagy-völ gyben
szür ke mar hák Bükksze nter zsébet határ ában

