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Geológiai tanösvény az egykori vulkán bazaltformái közt
A Salgótarjántól északra fekvõ Karancs-Medves vidékén számtalan vulkanikus tanúhegy sorakozik, a
kevésbé ismertek közé tartozik a Medves fennsíktól délre magasodó 625 m magas Szilvás-kõ,
melynek fenséges bükkössel borított gerincén érdekes geológiai formákat láthatunk. A szokásos,
impozáns bazaltoszlopok mellett a hajdani tûzhányó jellegzetességei a bizarr bazaltformák és a
bányászat révén kialakult ijesztõen mély, sötét hasadékok. A szebb napokat is látott Rónabányától
rövid geológiai tanösvény kalauzol végig a földtani érdekességeken és a bányászat ma is látható
nyomain. Bónuszként a pompás bükkszálerdõ adja a hátteret a rövid kirándulásnak.A túra hossza: 3,5
kmA túra idõtartama: 1,5 óraSzintkülönbség: 150 m fel, ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
Rónabánya, megközelíthetõ a Salgótarjánból Ceredre vezetõ országúton, Zagyvaróna, majd Rónafalu
után. Parkolni a falu szélén leget, a buszmegálló környékén. Salgótarjánból rendszeres buszjárat, a
tanösvény a buszmegállónál kezdõdik.A túra jellege:
Rövid, könnyû gyalogtúra jól jelzett turistautakon, ösvényeken. A hasadékok közelében óvatosak legyünk,
kerítés nincs.
A túra leírása
A Szilvás-kõ vulkáni tömbje tulajdonképpen három egykori kráter maradványából áll, középen a
legmagasabb kúp, a Nagy-Szilvás-kõ (625 m) a hasadékokkal és a bazaltoszlopokkal, délre a
Kis-Szilvás-kõ (616 m), itt szintén találunk hasadékokat és különbözõ bazaltformákat, ill. a tõlük északra
lévõ Bagó-kõ (567 m), melynek oldalában egy felhagyott bányát láthatunk.
Rónabánya szélérõl, a hajdani italbolt mögötti részrõl indul a Szilvás-kõi geológiai tanösvény, itt látjuk az
ún. indító táblát is, a Sárga sáv jelzésû erdészeti úton megyünk be az erdõbe. A széles útról, egy kissé
benõtt pihenõhelynél, rövidesen balra ágazik le a Sárga + jelzésû ösvény, mely egyben a tanösvény útvonala
is. Hangulatos bükkösben haladunk tovább az enyhén emelkedõ úton, egy Y alakú elágazásnál a jelzések
jobbra mutatnak, és pár perc múlva a Bagó-kõ nyugati oldalában fekvõ egykori bánya területére érünk. 1900
körül kezdték el kitermelni a Szilvás-kõ alatt húzódó széntelepeket, majd késõbb a felettük lévõ
bazaltrétegeket is bányászták. 1918-ban nyitották meg a Bagó-kõi bányát; az egykori tûzhányó északi
bazaltkúpját, a több millió éves lávafolyás belsejét fejtették, azonban a kõzetanyag nem volt túl jó minõségû,
a
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