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SÁMSONHÁZA
VÁR-HEGYI KŐFEJTŐ

Izgalmas természeti, kultúrtörténeti és tájképi geokirándulásra invitáljuk a kedves érdeklődőket Sámsonházára, a Vár-hegyi kőfejtőbe.
A Vár-hegyi-kőfejtő geotúrán a mélytengerekben lerakódott kőzetektől eljutunk egy ősi tengerpart üledékeihez, megismerhetjük ősmaradványait és megtekintjük a térségben egykor zajlott
andezitvulkanizmus különleges „termékét”, a kétlyukú andezit barlangot.
A kőfejtőben kis területén igen jól tanulmányozhatók egy sekélytengeri környezetben működő vulkánkitörés termékei, lávafolyásai és az erre települő, igen sok tengeri faunát tartalmazó üledékes
összlet rétegei. A bánya két lávafolyást tár fel, ami
kb. 15-16 millió évvel ezelőtt ömlött a vízzel borított
felszínre. Alattuk piroklasztikumok (szórt vulkáni
törmelékek) helyezkednek el.
A bánya legfelső részében fehéres színű,
gyengén rétegzett homokos és tufás összetételű
mészkő található, ami sekély, melegvízi tengerparton keletkezett. A fenti keletkezési körülményekre a

benne található kagylók és egyéb mészvázú élőlények utalnak.
A bánya a Mátrai Vulkanit Formáció típus feltárása, amit földtani érdekességei miatt 1975-ben
helyeztek védelem alá, majd a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet megalakulásával abba beleolvadt. A
bányában feltárt andezit lávák és piroklasztikumaik
egykorúak a Mátrát felépítő sztratovulkáni sorozattal. Vastagságuk itt 40-60 m, míg a Mátrában elérhetik az 1000 m-t is.

Bővebb információkat találsz a www.ddnp.hu,
illetve a www.geotopnapok.hu weboldalakon.

Geotúra nehézsége, általános tudnivalók, információk:
A geotúra nehézségi foka: könnyű, bárki számára teljesíthető, azonban megfelelő állóképesség szükséges. Az
indulás és a visszaérkezés is a bánya udvarából történik.
A túrán több megálló is lesz, ahol enni-inni, pihenni, felfrissülni is lehet. Csekély szintemelkedésre kell számítani,
azonban kellő odafigyelést igényel a kiálló, esetenként
csúszós kövek miatt. Az egyes megállóknál a túravezető
kisebb előadásokat tart a természeti értékekről.
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