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Abstract: The Vadu-Crişului Gorge is a natural reservation, situated in the eastern part of Bihor county, along the 
Crişul-Repede river. It is a carst relief with various endo- and exo carst forms. Teachers and students from the 
Cholnoky Jenő Geographic Society, involved in carst research are planning to set up a study path in this beautiful 
defile, on the left banks of the Crişul-Repede river. This project is actually a presentation of our idea of the study 
path, including the marking of it, and all the information related to the stop points. The length of the study path 
would be 4,3 km with 13 stop points. From these 13 points, in chapter 4 we describe 8 carst attractions such as the 
Zichy-cave, Vadu-Crişului falls, Caprei-cave, Belvedere etc. We have a good collaboration with the Bihor 
Museum, and we hope that together we can fulfill this plan as soon as possible. 

1. Bevezetés 
 
Romániában a tanösvény fogalmával elég ritkán találkozunk, hiszen nagyon 
kevés van belőlük. Vannak turista útvonalak és különböző jelzett ösvények, 
de a kiépített és táblákkal ellátott tanösvények száma kicsi. Szükség lenne 
tanösvények kialakítására, hiszen így közelebb kerülhetnénk a természethez, 
jobban megérthetnénk azt. A tanösvény vonalát követve nemcsak sétálunk 
egyet, hanem bizonyos információkat is nyerünk az adott vidékekről és 
látnivalóiról.  

Jelen dolgozat tulajdonképpen egy tanösvény kialakítását javasolja a 
romániai Körösrév település közelében, pontosabban a Körösrévi-szorosban, 
mely egy igen értékes természetvédelmi terület. Egy karsztos tanösvényt 
képzeltünk el, melyen végighaladva különböző felszíni és felszín alatti 
karsztformákkal találkozhat a kíváncsi turista. Szeretnénk létrehozni egy 
olyan ösvényt, mely a Sebes-Körös bal partján elhelyezkedő változatos 
karsztfelszínt, az ott található természeti értékeket mutatja be.  

A tanösvény gondolata illetve kijelölése a Cholnoky Jenő Földrajzi 
Szakkollégium (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar) karsztos 
érdeklődésű tagjainak idei tervei közt szerepel. A térségben több jelzett 
turista ösvény található, és az általunk elképzelt tanösvény egy ilyen jelzett 
útra tevődik rá. Részletesen bejártuk a terepet, GPS-es felmérést 
készítettünk a tanösvény pontos vonaláról. Ugyanakkor felvettük a 
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kapcsolatot a nagyváradi Körösvidéki Múzeummal is, hiszen a szoros 
védelme és felügyelete a múzeum hatáskörébe tartozik. 

2. Földrajzi helyzet 
 

A Körösrévi-szoros az Erdélyi-Szigethegységen belül, a Királyerdő-
hegységben található Vársonkolyos és Körösrév települések között (1. 
ábra). Az 5 km hosszú, festői szépségű szorost a Sebes-Körös vágta a triász 
és júra időszaki mészkőbe. Bár ez a völgy jelentette a legrövidebb utat 
Nagyvárad és Kolozsvár között, átjárhatatlan volt, így a Királyhágón 
keresztül építettek közutat. A szoros 1870 óta látogatható, hiszen ekkor 
építették meg a Nagyváradot Kolozsvárral összekötő vasútvonalat. A hely 
megközelítése vasúton a legkönnyebb Kolozsvár és Nagyvárad felől 
egyaránt.  
 

Személygépkocsival Körösrévig illetve Vársonkolyosig lehet eljutni, 
ahonnan gyönyörű gyalogtúra várja a látogatót. „Lehetetlen nem észrevenni 
a Körösrévi-szoros növényvilágának rendkívüli változatosságát, szépségét. 
Az edényes növények száma 756 faj, ebből 736 virágos növény, 20 
páfrányféle, ehhez jön még 96 moha faj és sok-sok gomba, zuzmó és mintegy 
1523 egysejtű faj. Ezt a szorost Romániában csak a Tordai-hasadék előzi 

1. ábra: A Körösrévi-szoros földrajzi helyzete 
Fig 1. Geographical position  of  the Vadu-Crisului Gorge  
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meg a maga 998 edényes növényfajával” – vallja Juhászné Orth Ibolya, ny. 
tanárnő. Ezt a kiránduló akkor észleli legjobban, ha bejárja a Sebes-Körös 
bal- és jobb oldalán futó turistautakat (http:/hu.wikipedia.org). 

3. Kutatástörténet 
 

A Körösrévi-szoros tudományos feltárása, részletes bejárása a XX. század 
első éveiben kezdődött meg. Elsőként Handl Károly (MÁV vasúti 
pályafelvigyázó), Veress István (körösrévi református lelkész) és Hollósy 
Gyula (főjegyző) járták be a környéket 1903-ban, majd Czárán Gyula a 
folyó bal partján elkészíti azt a turistautat, mely ma is jól járható. (Ezt 
alátámasztja az évente megrendezett Czárán emléktúra is.) A 
mészkőhegyekkel határolt folyóvölgy gazdag karsztformákban, számos 
barlang, sziklafal, töbör díszíti, a közelben több, nagy kiterjedésű 
karsztplató is található (Öreg-plató, Zichy-plató). Az endokarszt 
legjelentősebb képviselője a körösrévi Zichy-barlang, melynek feltárása 
Czárán Gyula nevéhez fűződik. Ő az, aki 1903-ban robbantással járhatóvá 
teszi a barlangot. A Zichy-barlang felfedezése után sorban tárják fel a szoros 
többi, kisebb méretű barlangját (TULOGDY 1943). 

A szoros kialakulásával kapcsolatban több elmélet született, de 
legvalószínűbb az, miszerint kaptúra révén alakult ki, a pliocén után, az 
utolsó 10 millió évben. Ennek bizonyítéka, a Kalota-havasról lefutó patakok 
fejlődéstörténete, melyek eredetileg nem a Körös völgyébe ömlöttek, hanem 
a Szilágysomlyói öbölbe. Utóbbi tényt bizonyítja a görgetett kavicstakaró 
jelenléte a hegyhátakon. Tulajdonképpen ebbe a takaróba vágódott bele a 
Sebes-Körös, melyet a tektonikai repedések is elősegítettek (RUSU 1988). A 
szorost és a barlangot a Román Akadémia 1955-ben védetté nyilvánította. 

4. A tanösvény bemutatása 
 
A terepi kiszállások alkalmával sikerült pontos felméréseket végeznünk. 
Végigjártuk a tanösvény nyomvonalát és ezt GPS vevő segítségével 
rögzítettük, állomásait is bejelöltük és ezt utólag térképre helyeztük. A 
tanösvény mentén az egyes megállóknál táblák elhelyezését javasoljuk, 
melyekre három nyelven kerül majd fel a szöveg (románul, magyarul és 
angolul). Dolgozatunkban a tanösvény megállóinak ismertetésénél részletes 
leírást adunk az egyes formákról, ismertetjük azokat az állomásokat, ahová 
tábla elhelyezését képzeltük el. A kiinduló- és végpontot a Zichy-barlang 
előtt található kis házikó képezi (1. kép). A 3. ábrán ezt az 1-es számmal 
jelöltük. Bár itt már található rövid leírás a barlangról és a védett területről, 
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a házikó mellé egy, a tanösvényt ismertető tábla elhelyezését javasoljuk. 
Erre kerülne rá a tanösvény általános jellegzetességeinek bemutatása, mint a 
hossz, jelleg, nehézségi fok, bejáráshoz szükséges idő, szintkülönbség stb. 
Egy szabadon látogatható, karsztos tanösvényt képzeltünk el, amelynek 
bejárásához 3-31/2 óra szükséges. A piros pont jelzést követve egy közepes 
nehézségű séta várja a látogatót.  A 4,3 km hosszúságú és 215 m  
szintkülönbségű tanösvény bejárását főleg a tavaszi és nyári hónapokban 
javasoljuk, a téli időszakban veszélyes. Az ösvény első fele könnyű séta, 
majd a Kecske-barlangtól ki kell mászni az élre, ami 200 m 
szintkülönbséget jelent.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Zichy-barlang megálló 
 

A tanösvény első látványossága a Zichy-barlang, a 2. ábrán 2-sel jelöltük. A 
barlang a szoros legjelentősebb endokarszt-formája. Aktív forrásbarlang, 
járatainak össz-hossza 2700 m (1000 m a hosszanti, fő járat hossza, melyből 
680 m látogatható). Az 1903-as feltárás után Európa egyik legszebb 
barlangjaként tartják számon. Felfedezése Czárán Gyula nevéhez fűződik, 
aki 1903. november 10-én robbantással teszi járhatóvá a szűk bejárati 
nyílást. „A bejárat magassága 1,7 m, szélessége 5 m. Első kiépítése 1912. 
június 12-ig fejeződött be” (KAFFAI 2008). „Oly jelentéktelennek látszik 
maga a bejárás ürege, csakhogy éppen befér a látogató a széles, de 
alacsony nyíláson, vigyázva, hogy bele ne üsse fejét az alácsüngő 

1.  kép: A Zichy-barlang előtti házikó 
Picture 1. Cottage in front of  the Zichy Cave 
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cseppkőkoloncokba”. A barlang patakáról pedig így ír Czárán Gyula: 
„Mert semmi más, egyedül ő alkotta a nevezetessé vált barlangot...” 
(CZÁRÁN, 1905).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A további feltárásokban Handl Károlynak és Veress Istvánnak 

meghatározó szerepe volt. 1912-ben vízfestéssel kimutatják, hogy kapcsolat 
van a Pokol-barlang és a Zichy-barlang között (a Pokol-barlang az Öreg-
karsztplató legjelentősebb barlangja, mely légvonalban kb. 4,3 km-re 
található a Zichy-barlang bejáratától). A közönség számára az első térképet 
Monoky Gyula készíti el 1907-ben (TULOGDY 1943). Az 1940-es években 
Beke Lajos, az Erdélyi Kárpát Egyesület alelnöke készíti el a térség első 
útjelzését. A Zichy-barlang feltárása az I. Világháború után folytatódik, így 
1942-re már 1000 m-nyi járat ismert. 1941-ben felújítják a barlang 
berendezését, de ez nem tart sokáig. „A barlang eddigi történetének utolsó 

2. ábra: A tanösvény vázlata 
Jelmagyarázat: A . megállók 1 - 13-ig, B.  tanösvény, C. 

Körös, D.  szintvonal, E.  híd, F.  barlangpatak 
Fig. 2. Sketch of the study path  

Legend. A .  stop points 1 to 13, B.  study path, C. Körös 
river, D.   contour, E.  bridge, F.   cave river 
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virágzó szakasza az 1960-as évek közepére tehető. Ekkor készült el a Körös 
felett, mai napig álló vasbeton híd. 1969 május elsején adták át a barlang 
vadonatúj világítását” (EGRI 2003). A világítás nem tartott sokáig, hiszen 
az állandó magas páratartalom 3 év alatt tönkretette a berendezést. Ettől 
kezdve a barlang állapota romlott és ez a folyamat csupán az elmúlt években 
kezdett megváltozni. 2006-ban a nagyváradi székhelyű Körösvidéki 
Múzeum felújítja a barlang felszereléseit, korlátait és vasbeton elemeit, 
valamint korszerű, szakaszos kivilágítást hoz létre a barlangban.  

A barlang képződményeit, látványosságait Czárán Gyula már a múlt 
század elején részletesen leírta. A barlangban található a Vámpír, 
Oroszlánbőr, Magyar Korona, Elefántfej, Kálvária, Szárnyas Oszlop, 
Lotusz, Mahamed szakálla, Öltöző kabin, Pokol-terem, Kórus, Purgatórium 
terem stb. (CZÁRÁN 1905). Tény, hogy nagyon gazdag formakincs jellemzi 
a barlangot, de ezek tanulmányozásával az előbbi szerző nem foglalkozott.  

A Zichy-barlang látogatási órarendje: hétfőn és kedden zárva, szerda 
– vasárnap 09.30 – 17.30. Idegenvezető: Géczi Mihály. A látogatás díja 5 lej 
felnőtteknek, 3 lej diákoknak. 

4.2. Körösrévi-vízesés 
 
A második megálló a barlang bejáratától 100 m-re található vízesés, ezt mi a 
3-sal jelöltük. A Zichy-barlang gyors folyású patakja a Sebes-Körösbe 
ömlik, 12 m magas vízesést létrehozva. „Rév fölött a Körösnél nagyszerű 
mésztuff telepet találunk. Ott t.i. az üreges, völgyeléses mészkőtömeg 
fokozataiból erős vízforrások fakadnak, melyek szép zuhatagokban a Körös 
felé rohannak. Az említett mésztuff azon vízesésekből csapódik le” írja 
HUNFALVY (TULOGDY 1942). Az előbbi idézet talán a körösrévi vízesés 
első leírása.  

„Aki a magyar államvasutak vonatán a révi szoros közt robogva, a kocsi 
ablakából gyönyörködik az átelleni sziklafalon leomló Máv-esés kedves 
képében, nem is gondolná, mily kemény, nagy munkát végzett ez a szelíden 
alázuhogó kis patakocska mindjárt ott kissé hátrébb a hegy sziklaméhében” 
(CZÁRÁN 1905). A vízesés megközelítése a Körös bal partján lehetséges. 
Érdemes lemenni a vízesés alá, hiszen érdekes karsztformákkal 
találkozhatunk, az idézetben említett mésztufa képződmények jól 
megfigyelhetőek. Ezenkívül a vízesés mögött egy kis üreg is képződött a 
mésztufában, ahová be lehet mászni. Ide szükség lenne egy táblát 
elhelyezni, melyre a vízesés adatait kellene feltüntetni, vázolva rajta a 
mögötte kialakult üreget is. Ugyanakkor egy kis leírás is szükséges lenne a 
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mésztufa képződéséről. A barlang előterében tulajdonképpen egy valódi 
mésztufa pad keletkezett.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Zichy-barlang és a vízesés között egy kisebb tisztás található, 

mely alkalmas a sátorozásra. Ezen a kis tisztáson építtetett a múlt század 
elején gróf Zichy Ödön egy menedékházat, ami ma romos állapotban áll. Az 
épületegyüttest idén készülnek felújítani.  

Ha továbbhaladunk az ösvény mentén, 400 m megtétele után egy 
kőomlás aljához érkezünk, melyet a 4-sel jelöltünk. Az omlás északi oldalán 
már meredek sziklafal található. Tovább haladva az ösvény mentén, az 
fokozatosan emelkedik és egy sziklapárkányon folytatódik,  alatta 10-15 m 
mélységben folyik a Körös vize. 

4.3. Kecske-barlang 
 

A következő megállót egy fosszilis barlang, a Kecske-barlang képezi (5-ös 
számmal jelöltük), mely a kőomlástól 160 m-re található egy sziklafal 
aljában. Méretei nem túl nagyok, hiszen hossza 28 m, pozitív 
szintkülönbsége 4 m (RUSU 1988). A Zichy-barlang idegenvezetője szerint 
a Kecske-barlangban találtak használati tárgyakat de a szakirodalomban 
nem találtunk erre semmiféle utalást. A barlang nyílása fölötti függőleges 
sziklafal a szoros egyik kedvenc mászóhelye. Úgy gondoljuk, hogy ide 

2. kép: A Körösrévi-vízesés 
Picture 2. The Vadu-Crişului falls  
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szükséges lenne egy tábla elhelyezése, melyre felkerülne némi információ 
az itt talált leletekről, barlangi medve csontokról, a barlang méreteiről.  

4.4. Sziklakapu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tulajdonképpen a Kecske-barlangtól kezdődik a tanösvény legnehezebb 
része, melynek látogatása téli időszakban nem ajánlott. 250 m szerpentines 
út és 55 m szintkülönbség megtétele után egy érdekes képződményhez 
érünk, egy sziklakaput alakítottak ki a természet erodáló erői (6-os számmal 
jelöltük). Ez a „kapu” valójában egy alagútszerű repedés a sziklafalban (3. 
kép). Szélessége nem haladja meg az 2-3 m-t, magassága 8-10 m. A „kapu” 
alatt az ösvény is elhalad, és innen már ráláthatunk a szorosra, de még nem 
nyílik meg előttünk a teljes kilátás. 

4.5. Devence - barlangok 
 
A sziklakaput elhagyva újabb barlangokhoz visz az ösvény (3. ábra): a 
Devence I, Devence II és Devence III nevű barlangok egymás közelében 
találhatók (ezeket 7-sel jelöltük). Valamennyi kis méretű, fosszilis barlang, 
ennek ellenére igen gazdag élővilággal rendelkeznek. A Devence III. a 
leghosszabb, 157 m, pozitív szintkülönbsége 8 m, negatív szintkülönbsége 2 
m (RUSU 1988). Érdemes meglátogatni azokat, hiszen elágazó járatrendsze-
rüknek és érdekes formakincsüknek köszönhetően látványosabbak, mint a 
Kecske-barlang. Sisak és fejlámpa használata javasolt.  

3. kép: A sziklakapu 
Picture 3. Gate in the rock 
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4.6. 1-es és 2-es kilátók 
 

A barlangokat elhagyva újra meredek emelkedő következik. Az ösvény 
szerpentinezve halad tovább a Két-püspök sziklára és egyre távolabb kerül a 
folyótól. 350 m hosszúságban újabb 60 m-t emelkedik az út, itt található az 
1-es kilátó, melyet 8-as ponttal jelöltünk. A kilátóról, mely 135 m-el 
emelkedik a folyó fölé a szoros déli, Vársonkolyos felőli oldalára nyílik 
gyönyörű kilátás. Olyan hely, ahol érdemes kicsit elidőzni és elgondolkodni 
a természet csodálatos alkotó erején. Itt karrmezőt is megcsodálhatunk, 
hiszen nagyon jól láthatóak a karrosodás jelei (4. kép).  

A karroknak nevezett karsztos mikroformák létrejöttét a karsztosodó 
kőzetek felszínén végbemenő oldódás okozza. A karrosodási folyamatot 
alapvetően befolyásolják a kőzet szövete, szerkezete és rétegzettsége, a talaj 
és a növényzet (BORSY, 1998). Jelen esetben fedetlen karral találkozunk, 
melyet kagylós formák és hasadékkarr alkotnak. Erre a pontra el lehetne 
helyezni egy újabb táblát, melyre felkerülnének a pont földrajzi koordinátái, 
valamint egy leírás a karrosodás folyamatáról. Az 1-es kilátótól mintegy 40 
m-re újabb kilátó található (9-es pont), mely azonban nem annyira 
látványos, hiszen növényzet fedi és a kilátás is rosszabb róla. Innen 

3. ábra: A Devence-barlangok és a kilátó környéke 
Jelmagyarázat: A . megállóks, B.  tanösvény, C. Körös, D.  

szintvonal 
Fig. 3. The surroundings of the Deventului caves  

Legend: A . stop points, B. study path, C. Körös river, D. contour 
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továbbhaladva változik a táj jellege, egyre sűrűbb aljnövényzet borítja a 
felszínt. 250 m megtétele után kiérünk a hegy-gerincre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7. Töbör 
 
Hamarosan újabb megállóhoz érkezünk, mely egy kisebb méretű töbör (10-
es hely). A fák között elhelyezkedő töbör jól látható, nem fedi növényzet. 
Elhatárolható egy külső és egy belső perem, utóbbi átmérője 5 m körüli. Az 
itt elhelyezendő táblán bemutatásra kerülhetne a töbrök keletkezése, 
jellegzetességeik szerepük a karsztfejlődésben. Jelen esetben valószínűleg 
oldásos töbörről van szó. 

A töbröt elhagyva az ösvény elágazik. Az elágazás a 11-es hely. Mi 
folytatjuk utunkat a piros pont jelzésen, a másik jelzés az Öreg-karsztplató 
fele visz. További utunk kényelmes erdei séta, nagyobb emelkedések nélkül. 
Az ösvény mellett néha kisebb töbrök, kőfolyások találhatók. 1,2 km után 
érkezünk a tanösvény egyetlen forrásához (12-es hely), mely a Zichy-
barlang fölötti völgyben található. A forrásnál újabb elágazás következik. 
Amennyiben nem a tanösvény nyomvonalát választjuk tovább lehet menni a 
piros háromszög jelzésen Vársonkolyos irányába és így még két újabb 
karsztformát csodálhatunk meg: egy víznyelőt és egy hatalmas karsztforrást, 
az Izbîndişt. Ide is szükség lenne egy újabb táblát elhelyezni, amelyen 
ismertetni kellene a másik ösvényt, annak látnivalóit, hiszen az Izbîndiş 
Románia egyik legmélyebb karsztforrása. 

 

4.  kép: Az 1-es kilátó karrfelszíne 
Picture 4. Lapiez on the 1. belvedere 
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4.8. 3-as kilátó 
 

Az általunk javasolt tanösvényt követve 220 m után újabb kilátóhoz 
érkezünk (13-as jelű hely), mely pontosan az 1-es kilátóval átellenben van, 1 
km-re légvonalban. Innen megcsodálhatjuk a szoros Körösrév felőli oldalát. 
(A kilátó a szoros egyik szirtisas-fészke fölött található.) Innen az ösvény 
szerpentinezve leereszkedik a folyó mellé, és mintegy 1,5 km táv és 
majdnem 200 m szintkülönbség után visszaér a kiindulóponthoz. 

5. A környezet állapota 
 
Sajnos külön említést érdemel a környezet „rossz” állapota, mely majdnem 
az egész szorosra vonatkozik. A hely szépsége miatt egyre nagyobb számú 
látogató és így egyre nagyobb számú gondatlan turista is ellátogat a 
Körösrévi-szorosba. A Zichy-barlang bemutatásánál már szóltunk arról, 
hogy a barlang állapota sokat romlott az 1960-as évektől napjainkig. Ez 
elsősorban a cseppkövek letörésében nyilvánult meg. Ezenkívül legnagyobb 
problémát a nagy mennyiségű szemét jelenléte okozza. Elsősorban a 
nehezen lebomló vagy le nem bomló anyagok (műanyag és üveg) okoznak 
problémát. A kijelölt kirándulóhelyek egy-egy hétvége után úgy néznek ki, 
mint valami szemétlerakó hely. A barlang előterében található romos 
állapotú épületegyüttes sem illik a tájba, bár tudomásunk szerint ezt idén 
készülnek tatarozni. Egyszóval ez a hely sem mentes a szeméttől. A szemét 
elszállításának legnagyobb problémája az, hogy a szorost csak vasúton lehet 
megközelíteni, így valamiféle megoldást kellene kitalálni a hulladékok 
hatékony kezelésére, elszállítására. 

A szoros növény-, és állatvilága nagyon gazdag. Olyan fajokkal 
találkozhatunk, melyek védelme prioritást kell jelentsen. A meredek 
sziklafalak jó fészkelő és élőhelyet biztosítanak a szirti sasnak (Aquila 
chrysaetos), az erdőkben – bár kis létszámban – hiúz (Lynx lynx) is él. A 
Zichy-barlangban a gazdag mikro-élővilág mellett kis patkósdenevér 
(Rhinolophus hipposideros) populációt találunk. Egyéb védett fajok: nagy 
pele (Myoxus glis), erdei pele (Dryomys nitedula), barnamedve (Ursus 
arctos), vidra (Lutra lutra), vadmacska (Felis silvestris), havasi sarlósfecske 
(Apus melba), fali gyík (Podarcis muralis), törékeny gyík (Anguis fragilis), 
rézsikló (Coronella austriaca), kockás sikló (Natrix tessellata), foltos 
szalamandra (Salamandra salamandra), barna varangy (Bufo bufo), gyepi 
béka (Rana temporaria), tavi béka (Rana ridibunda) stb.  

A növényvilág gazdagságát igazán a tavasz végi és nyári 
hónapokban figyelhetjük meg, hiszen mintegy 756 edényes növény telepíti 



 198 

be a vidéket. Tehát a környezet „jó” állapotának megőrzése, vagy inkább 
helyreállítása elsődleges fontosságú kell legyen. 

6. Záró gondolatok 
 

A karsztformák változatossága olyan tanösvény kialakítását teszi lehetővé a 
Körösrévi-szorosban, mely akár az egyetemen szerzett elméleti ismeretek 
terepi szemléltetésére is alkalmas lenne. A 4,3 km hosszú táv során 
meglátogathatunk aktív forrásbarlangot és több fosszilis barlangot, 
megcsodálhatunk egy vízesést és az alatta található mésztufa képződményt, 
láthatunk karros felszínformákat, az erózió által kialakított sziklakaput és 
töbröket is érint a tanösvény. Tehát egy nagyon változatos karsztfelszínt 
ismertető tanösvényről van szó, melynek megállóit, az egyes megállóknál 
elhelyezendő táblákat, a térképen feltüntetett helyek számát a következő 
táblázatban foglaltunk össze (I. tábláza). 
 

I. táblázat 
Table I. 

A tanösvény fontosabb állomásainak összefoglaló táblázata 
The main stop points of the study path 

 
Megálló neve Térképen 

jelzett száma 
Ismertető 

tábla száma 
Látványosság Megjegyzés 

Kiindulópont 1 1 a barlangból kifolyó 
patak 

a tanösvényt ismertető fő 
táblát a Zichy-barlang előtti 
kis házikóra kell helyezni 

Zichy-barlang 2 - a barlang formációi, 
képződményei 

a barlangot érdemes 
meglátogatni, a környék 
egyik legszebb 
forrásbarlangja 

Révi-vízesés 3 2 a vízesés és a 
mésztufa telep 

érdemes lemenni a vízesés 
alá, ahol a mésztufa 
lerakodás látható 

Kecske-barlang 5 3 a barlang és előtere a táblán szükséges feltüntetni 
a barlang méreteit, az ott 
talált leleteket 

Sziklakapu 6 - maga a sziklakapu 
formációja 

az ösvény kis kitérőt tesz és 
átvezet a „kapu” alatt, 
érdemes végigsétálni ezen 

Devence barlangok 7 - kis méretű, látvá-
nyos barlangok 

fosszilis barlangok, egymás 
közvetlen közelében 

1-es és 2-es kilátók 8. és 9. 
pontok 

4 a szoros keleti 
oldalára kiváló 
kilátás nyílik 

a táblát az 1-es kilátóra 
kellene elhelyezni, és egy kis 
leírás kerülne rá a kilátó 
relatív magasságáról, a 
karrosodás folyamatáról 

Töbör 10 5 a töbör a táblán lenne a töbrök 
kialakulásáról, az itt látható 
típusáról, méreteiről 

3-as kilátó 13 - kilátás a szoros 
nyugati oldalára 

a kilátó pontosan az 1-es 
kilátóval átellenben található 
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Jelen dolgozat csupán javaslat egy tanösvény létrehozására a 
Körösrévi-szorosban. Szeretnénk a közeljövőben ezt a tervet gyakorlatba 
ültetni, és reményeink szerint ez sikerülni is fog, hiszen a Körösvidéki 
Múzeum is érdekelt a projektben. 
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