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egyik legjelentősebb erőssége. 1685-ben Habsburg Lipót 
parancsára Magyarország egyik legnagyobb alapterületű 
várát – sok más hazai várhoz hasonlóan – felrobbantották, 
és lerombolták, a Habsburg ellenes szervezkedések meg-
akadályozása érdekében. 

2020. végére készültek el a Nemzeti Várprogram kereté-
ben a vár kilátópontjai, gyilokjárója, biztonságos útvonalai, 
megerősített várfalai, információs táb-
lái és az egykori csigás felvonó helyén 
óriás tereplépcsője, melyen 
lesétálhatunk a várkert 
területére.

6. Karsztbokorerdő
Az Aggteleki-karsztvidék jellemző 
tájképi elemeit alkotják a déli kitett-
ségű sziklás lejtőkön, magasabb 
fennsíkok délre néző peremein, me-
redek letörésein, sekély termőrétegű talajon megjelenő 
bokorerdő-társulások. A ritkás, alacsony fák (jellemző faja 
a molyhos tölgy) között sokféle cserjét és szárazságtű-
rő, melegkedvelő lágyszárú növényt, és sziklagyepeket 
találunk. 

7. Melegkedvelő tölgyes 
Déli fekvésű, nem túl meredek hegyoldalakon kialakuló 
erdőtársulás. Közepesen záródó lombkoronaszintje alatt 
fajgazdag, többnyire dús cserjeszintet találunk.

8. Szubmontán bükkös 
A bükkös zóna Magyarországon 600–800 m 
között található. Az Aggteleki-karszton 
ezt az élőhelyet csak 

viszonylag kis kiterjedésű foltokban, a hűvösebb északi 
oldalakon találjuk, 600 m alatt, ezért ezek úgynevezett 
extrazonális (a tipikus zónájukon kívül található) bükkösök. 
Zárt lombkoronájú, cserjeszint nélküli erdők.

9. Gyertyános-tölgyes 
Az Aggteleki Nemzeti Park egyik legelterjedtebb erdő-
társulása, mely 400–600 m tengerszint feletti magas-
ságban fordul elő. A kocsánytalan tölgy alatt a gyertyán 
egy második lombkoronaszintet alkot. Kora tavasszal, a 
lombfakadás előtt még sok fény jut a talajra, ekkor hagy-
más-gumós növények (hóvirág, bogláros szellőrózsa, kel-
tikék) vonják virágpompába az erdőt.

10. Szádvári szekérút 
Az ösvény mindkét oldalán jól látható 
egy-egy erősen kikopott „vályú” a szikla-
aljzaton. Ezen a helyen az egykori 
szádvári szekérút még viszonylag 
épen maradt szakaszát lát-
hatjuk, ahol jól felismerhető 
a szekérkerekek több évszá-
zados koptató munkájának 
eredménye.

11. Tetves-forrás 
Nevének eredetét homály fedi. A he-
lyi legenda szerint egykor a forrás mellett 
haladt el a Kassára vezető kereskedelmi út. 
Nemcsak szomjuk oltására, hanem tisztálko-
dásra is igénybe vették a forrás vizét a régi 
utazók, így volt, aki otthagyta a tetűjét, más 
viszont elvitte...

1. Csurgó-forrás
Az itt látható rétegforrás egy karszthid-
rológiai érdekesség, hiszen az évszaktól, 
illetve a csapadékmennyiségtől függően 
több ponton, 5–6 forrásszájon keresztül 
bukkan a felszínre.

2. Szurdokerdő
Ez az erdőtípus hűvös, párás, humuszos, 
nitrogénben gazdag területeken jön lét-
re. A lombkoronaszint jellemző fajai a he-
gyi és korai juhar, a magas kőris, a bükk 
és a hegyi szil.

3. Lakatos-forrás
Az eredeti neve Borz-forrás. A forrásnál 
lévő tábla Lakatos Lászlónak állít emlé-
ket, aki 1969-ben a Meteor-barlangban 
folytatott kutatómunka során bekövet-
kezett balesetben vesztette életét.

4. Várkert 
A Szárd-hegy északi oldalán lévő lanká-
sabb domboldal és a szemközti rét az 
egykori (alsó és felső) várkert területe.  
A hagyomány szerint ez a tisztás volt az 
egykori lovagi tornák helyszíne.

5. Szádvár
A tatárjárást követően IV. Béla rendel-
kezésére kezdték el a vár építését az 
1250-es években, a Torna-vidék és a 
szádvári uradalom védelmére. Később 
Torna megye ispáni vára lett, s a Felvidék 

A Szögliget közelében emelkedő Szárd-hegyen és környé-
kén kialakított útvonalon ízelítőt kaphatunk az Aggtele-
ki-karszt élővilágának sokszínűségéből, emellett a térség 
egyik legjelentősebb kultúrtörténeti értékét, a Szádvárt is 
felfedezhetjük. 

A tanösvény a Szalamandra-háztól indul, és oda is érkezik 
vissza.

A tanösvényen két útvonal között választhatunk

I. túra: A piros rom jelzést követve a Várkertből lépcsőn sé-
tálhatunk föl a várba.

II. túra: Ha nem akarunk lépcsőzni, a Várkerttől a piros T 
jelzésen (egy darabig együtt halad vele a kék rom) ismét el-
érjük a piros romot. A bal kéz felé eső úton felsétálhatunk 
lépcső nélkül a várba, majd ugyanezen az útvonalon vissza, 
és folytathatjuk utunkat a 4-es állomás felé.

Kellemes túrázást és időtöltést kívánunk!

Kérjük, ügyeljenek a terület tisztaságára, a kirándulás 
során keletkezett szemetet ne hagyják a területen!

A kutyával túrázókat kérjük,  
hogy kedvenceiket pórázon sétáltassák! 

A növények és az állatok  
a saját élőhelyükön érzik  

magukat a legjobban!  
Figyeljék, fényképezzék őket, 

és az élményt vigyék haza!
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