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A SZOMOLYAI KAPTÁRKÖVEK 
TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

KAPTÁRKÖVEK 
VÖLGYE



A Bükk al ja te rü le tén – a siroki Vár-hegy-
től a kácsi Kecs ke-kő ig − több cso port-
ban lát ha tók olyan szik la vo nu la tok vagy 
kúp ala kú kő tor nyok, ame lyek ol da la i ba 
a rég múlt ko rok em be rei fül ké ket fa rag-
tak. Ezek a föld ta ni alak za tok az em ber 
for ma ala kí tó te vé keny sé gé nek nyo ma it 
is ma gu kon hor doz zák, ezért ré gé sze ti, 
nép raj zi, tör té ne ti ér té ket is kép vi sel-
nek. Ki ad vá nyunk ban e kü lön le ges kép-
ződ mé nyek ter mé sze ti kör nye ze té vel 
– a Szomolyai Kap tár kö vek Ter mé szet-
vé del mi Te rü let föld ta ni, nö vény ta ni és 
ál lat ta ni ér té ke i vel – is mer ke dünk meg, 
va la mint át te kint jük a név adó kap tár kö-
vek geo ló gi ai, geo mor fo ló gi ai és kul túr-
tör té ne ti vo nat ko zá sa it.

A ter mé sze ti tá jak rend szer ta ni fel osz tá-
sá ban a Bükk al ja mint kistájcsoport sze re-
pel. Ez a te rü let egy ség össze tett ha tá sok 
ered mé nye kép pen ala kult ki; a kü lön bö ző 
táj al ko tó té nye zők, a föld ta ni szer ke zet, a 
dom bor zat, a vi zek, a ter mé sze tes nö vény- 
és ál lat vi lág, a ta laj ta ka ró és az em be ri 
te vé keny ség együt tes köl csön ha tá sa ré vén. 
Az így lét re jött föld raj zi te rü let a kör nye-

ző tá jak tól ka rak te re sen el kü lö nül, sa já tos 
ar cu lat tal ren del ke zik. Ilyen a Bükk al ja is, 
amely a Bükk vi dék kö zép táj ré sze, ugyan ak-
kor jól el kü lö nül a Bükk hegy ség től, át me-
ne tet ké pez a hegy vi dék és a sík Al föld 
(egé szen pon to san az Észak-al föl di hor da-
lék kúp-sík ság) kö zött. Ala csony hegy sé gi, 
domb sá gi ar cu la tú táj egy ség, mely a Tarna 
völ gyé től a Hejő vi zé ig – a siroki Vár-hegy-
től a mis kol ci Ava sig – hú zó dik. 

A 200–400 mé te res te tő szin tű Bükk al ja 
kő zet fel épí té se kü lön bö zik a tö rés vo na lak-
kal el ha tá ro ló dó Dé li-Bükk mész kő ből és 
agyag pa lá ból ál ló he gye i től. Itt ha tal mas 
ri o lit- és dácittufából fel épü lő tér szí nek és 
ignimbrit-platók vál ta koz nak. A kap tár kö-
vek anya ga zö mé ben ri o lit tu fa, mely a mi-
o cén ben zaj ló he ves vul ká ni te vé keny ség 

EGY ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ 
TERMÉSZET VÉDELMI TERÜLET 
A BÜKKALJÁN

A természetvédelmi terület „kapuja” (B. Cs.)
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A Királyszéke (B. Cs.)
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nyo mán jött lét re 20–10 mil lió év vel ez előtt. 
A Bükk ből ér ke ző pa ta kok észak–dé li irá-
nyú, szé les tal pú, pár ká nyos völ gyek ben 
foly nak. A har mad- és ne gyed idő sza ki 
szer ke ze ti moz gá sok, tö ré sek fel da ra bol ták 
a vul ka ni kus kő zet ta ka ró kat, hegy láb fel-
szí ne ket, lét re hoz va a Bükk al já ra annyi ra 
jel lem ző, aszim met ri kus – az észa ki ol da-
lu kon me re de kebb, az Al föld fe lé lan ká san 
eresz ke dő – domb te tők, rö gök so ro za tát. 
A fer dé re bil lent hegy há tak közt ki sebb-
na gyobb, szin tén szer ke ze ti vo na lak kal 
ha tá rolt me den cék búj nak meg. A Köz pon-
ti-Bükk emel ke dé se, va la mint a Borsodi-
Mezőség süllye dé se mi att gyors és erő tel jes 
völgy be vá gó dás zaj lik, ami nek szép pél dá-
ja a cse rép vár al jai Fel ső-szo ros me re dek 
szik la fa lak kal ha tá rolt szur do ka.

A Bükk al ján erő tel jes az akác je len lé te, 
amely las san ki szo rít ja az ere de ti nö vény ze-
tet (rom öko szisz té ma). Mi vel az al föl di jel le-
gű ta laj és klí ma öböl sze rű en nyú lik be az 
Észak-magyarországi-középhegység dél re 
nyí ló völ gye i be, a ta tár ju ha ros-lösztölgyes zó-
ná ja is fel hú zó dik a hegy vi dék dé li ol da la i ra 
– egé szen 200–250 mé ter ten ger szint fe let ti 
ma gas sá gig –, ahol a pan nó ni ai cse res-töl gyes 
zárt er de je vált ja fel. A Bükk al ja me leg, se kély 
ta la jú domb há ta in töl gye se ket, cser je sze rű 
tár su lá so kat, bo kor er dők ből ál ló mo za ik sze rű 
ál lo mányo kat, a szik lás or mo kon szik la gye pe-
ket, ahol pe dig az „ős gyepszi ge tek” zá ród-
nak, lejtőssztyeppréteket ta lá lunk.

A ve ge tá ció-re konst ruk ci ók nyo mán az 
ősi nö vény ta ka ró ról el mond hat juk, hogy az 
I. év ez red for du ló ján itt a kap tár kö vek kör-
nye  ze té ben az Al föld er dős-li ge tes sztyepp-
jé nek rész ben már szubmediterrán jel le gű 
tatárjuharos–molyhostölgyes–cserestölgy er-
de je volt meg ta lál ha tó lösz pusz ta fol tok kal, 
il let ve tör pe man du lás cser jé sek kel.

A vi dék ar cu la tát az em ber azon ban 
je len tő sen át for mál ta. A Bükk al ján meg-
szűnt az össze füg gő er dő ség, az em ber 
táj ala kí tó te vé keny sé gét sű rű te le pü lés-
há ló zat jel zi. Kü lö nö sen a ko ra kö zép ko-
ri er dő ir tás ok és a le gel te té sek nyo mán 
ko pá ros sá vá ló ol da la kon erő tel jes a ta laj-
pusz tu lás, a lej tő csu szam lás. A li ge tek ké 
fo gyó töl gye se ket fe hér lő tu fa fol tok, le ge-
lők, ka szá lók, szán tók, gyü möl csö sök és 

Réti iszalag a Kaptár-réten (B. Cs.)

Nagy tűzlepke (I. Z.)
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A természetvédelmi terület határa

A Natura 2000 terület határa

Indítótábla

Tájékoztatótábla, pihenőhellyel

A tanösvény nyomvonala

KaptárkövekMagyar fésűsbagoly (Cs. Zs.)



S Z O M O LYA I  K A P T Á R K Ö V E K  T E R M É S Z E T V É D E L M I  T E R Ü L E T 5

A te rü let ere de ti nö vény ze tét – a klí ma- és ta laj vi szony ok alap ján – te hát cse res-töl gyes és 
ta tár ju ha ros-moly hos töl gyes tár su lá sok alkották. Er re utal nak az ősi ve ge tá ció ma rad vány fa-
jai, a ta tár ju har, a moly hos tölgy, a gyöngy vi rág, a széleslevelű sa la mon pe csét, a sok tér dű 
sa la mon pe csét és az olasz ha rang vi rág. A kap tár kö vek fe lett er dős sztyepp ve ge tá ció, a szik-
lá kon ki sa va nyo dó mész ke rü lő gye pek ala kul tak ki. Vé dett fa ja ik a pi ros kí gyó szisz, a bun kós 
hagy ma, a bor zas ár va lány haj és a Jan ka-tar só ka. A völgy tal pi gye pe ket má ig rend sze re sen 
le gel te tik, így taposástűrő nö vény zet ala kult ki, mely nek vé dett fa jai a Sadler-imola és a ré ti 
isza lag.

A Kap tár-rét és kör nyé ke szá mos vé dett ál lat faj élő- és táplálkozóhelye. Ge rinc te len zo o ló gia 
ér té kei kö zül em lí tést ér de mel a lepkék közé tartozó ma gyar fé sűs ba goly, amely je lö lő fa ja a 
77,97 hek tár ral ki hir de tett „Szomolyai Kap tár-rét” Natura 2000-es te rü let nek (te rü let azo no sí tó: 
HUBN20010).

Az or szá gos je len tő sé gű ter mé szet vé del mi te rü le tet is ma gá ba fog la ló „kü lön le ges 
természetmegőrzési te rü let” (SCI – Sites of Community Importance) – amely egyéb ként ré-
sze a Nem ze ti Öko ló gi ai Há ló zat nak is  – két, nem zet kö zi szem pont ból fon tos élő hely nek nyújt 
vé del met: a sík- és domb vi dé ki ka szá ló ré tek nek (6510) és az Euro-szibériai er dős sztyepp-töl-
gye sek nek (91I0).

Jellegzetes tájrészlet a Bükkalján (B. Cs.)



sző lők tar kít ják. A hegy ol da lak seb he lyei, a 
fel ha gyott ősi és ma is mű kö dő kő bá nyák, 
va la mint a völ gyek, me den cék te le pü lé se it 
öve ző „bar lang la kás ok”, tu fá ba fa ra gott 
szik la he lyi sé gek (bú jók, ho dá lyok, pin cék) 
szin tén e táj sa já tos össz kép éhez tar toz-
nak, csak úgy, mint a kap tár kö vek.

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 
1960-ban nyil vá ní tot ta vé det té a je len leg 
4,8 ha nagy sá gú ter mé szet vé del mi te rü-
le tet (855/1960 sz. ha tá ro zat). A kap tár-
kö vek vé det té nyil vá ní tá sát az 1958-ban 
meg kez dett kő bá nyá szat tet te sür ge tő vé, 
mely tel jes pusz tu lás sal fe nye get te eze-
ket a je len tős föld ta ni és kul túr tör té ne ti 
em lé ke ket. A ter mé szet vé del mi te rü let 
lét re ho zá sá nak el sőd le ges cél ja a kap tár-
kö vek – mint kü lön le ges táj ké pi, föld ta ni, 
mor fo ló gi ai, ré gé sze ti-kul túr tör té ne ti ér-
té kek – vé del me.

A ter mé szet vé del mi te rü let a Szomolyá-
tól észak nyu gat ra emel ke dő Vén-hegy 
nyu ga ti lej tő jén és a Kap tár-rét egy ré szén 
he lyez ke dik el, ahol a ri o lit tu fa vo nu lat 
nyolc na gyobb fül kés szik lá ra, kő kúp ra 
ta go  ló dik. Ez Ma gyar or szág leg több fül-
ké vel (117 db) ren del ke ző kap tár kő-cso-
port ja. 

A ter mé szet vé del mi te rü let leg főbb fel ada tát az 
aláb bi „irány el vek” alap ján ha tá roz za meg a ke-
ze lé si terv: 
 •  a geo ló gi ai, geo mor fo ló gi ai, va la mint ré  gé sze  ti, 

kul túr tör té ne ti ér té ket hor do zó kap tár kö vek 
fenn ma ra dá sá nak biz to sí tá sa;

 •  a ter mé sze ti és kul tu rá lis ér té kek ok ta tá si 
és is me ret ter jesz té si cé lú be mu ta tá sá val – a 
ter mé szet ben tör té nő él mény szer zés sel és 
fel üdü lés sel – szol gál ja a köz mű ve lő dést, 
se gít se elő a sza bad idő kul turált el töl té sét.

En nek ér de ké ben:
 •  ti los a vé dett te rü le ten kö vet bá nyász ni, vagy 

kö vet fej te ni, a kap tár kö ve ket ká ro sí ta ni, meg-
ron gál ni;

 •  a vé dett te rü le ten ré gé sze ti ku ta tást vé gez ni 
csak a természetvédelmi ha tó ság en ge dé lyé-
vel le het;

 •  biz to sí ta ni kell a te rü le tet nem ká ro sí tó lá to gat-
ha tó ság fel tét ele it.

A Szomolyai Kap tár kö vek Ter mé szet vé del mi Te-
rü let ter mé szet vé del mi ke ze lő je a Bük ki Nem ze ti 
Park Igaz ga tó ság. 

Kér jük óv ja, véd je ter mé sze ti ér té ke in ket!
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Völgyoldalból kipreparálódott sziklavonulat: az V. szikla (B. Cs.)



ROB BA NÁ SOS 
VUL KÁN KI TÖ RÉ SEK NYO MÁ BAN

A Bükk al ját meg ha tá ro zó föld ta ni kép-
ződ mé nyek a mi o cén kor ottnangi eme-
le té től a pan nó ni ai eme let ele jé ig tar tó 
(21–13 mil lió év) vul ká ni te vé keny ség 
nyo mán jöt tek lét re. A vul ká ni mű kö dés 
vul ká ni tör me lé ke ket pro du kált, ame lyek a 

Bükk al ján há rom jól el kü lö nít he tő tu fa-
szint ben je lent kez nek 

Az el té rő in ten zi tá sú exp ló zi ók kö zött 
kü lön bö ző hosszú sá gú nyu gal mi pe ri ó-
du sok vol tak. A vul ká ni mű kö dés el ső 
sza ka sza volt a leg erő tel je sebb és te rü le-
ti leg is a leg na gyobb ki ter je dé sű. Az ún. 
Gyulakeszi Ri o lit tu fa For má ció (vagy „al-
só ri o lit tu fa szint”– mi o cén, ottnangi eme-
let, ra dio met ri kus ko ra: 21–18,5 mil lió év 

A TUFAKÚPOK A TUFAKÚPOK 
KIALAKULÁSAKIALAKULÁSA

S Z O M O LYA I  K A P T Á R K Ö V E K  T E R M É S Z E T V É D E L M I  T E R Ü L E T 7

A régészeti leleteket rejtő sziklaüreg a kaptárfülkék alatt (B. Cs.)
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kö zé esik) hul lott, la vi na- és át hal mo zott 
vagy freatomagmás ri o lit tu fa, ár tu fá val, 
ignimbrit-padokkal tar kít va. (Össze sült-
össze ol vadt vál to za tát Kisgyőri Ignimbrit 
Ta go zat né ven kü lö ní tik el.) A for má ci ó ban 
a hor zsa kő je len lé te ál ta lá nos. Fő kő zet al-
ko tó ás vá nyai a kvarc, bio tit, plagioklász, 
míg amfibolt és piroxént csak alá ren del ten 
tar tal maz. Kap tár kö ve ink zö me (a 38 kap-
tár kőle lő hely 72 szik lá ja kö zül 58) en nek 
a kép ződ mény nek az anya gá ból pre pa rá-
ló dott ki.

Né hány fül kés szik la anya gát a Tari 
Dácittufa For má ció (a ha gyo má nyos ér-
te lem ben vett „kö zép ső ri o lit tu fa szint” 
– mi o cén, kár pá ti eme let vé ge, ra dio met-
ri kus ko ra: 17,5–16 mil lió év kö zé esik) 

kü lön bö ző mér ték ben össze sült ár tu fá ja, 
ignimbritje ké pe zi: ezek a Cse rép vár al ja 
ha tá rá ban a Nagy-Bábaszék ÉK-i ol da lá-
ban, a Nyúl-völgy ol da lá ban, a Vén-he gyen, 
Szomolya ha tá rá ban az Is pán ber ki-te tőn, 
a Gyűr-hegyen, a Csobánkán, Noszvajtól 
dél re a Pi pis-hegy DNy-i ol da lá ban lé vő 
kap tár kö vek, va la mint a Sirok kör nyé ki 
fül kés szik lák – össze sen 13 szik la tömb, 
szik la vo nu lat.

Egy kap tár kö vet – az os to ro si Vi zes-
völgy ben lé vőt – a Harsányi Ri o lit tu fa For-
má ció (a ha gyo má nyos ér te lem ben vett 
„fel ső ri o lit tu fa szint” – mi o cén, bádeni 
eme let, ra dio met ri kus ko ra: 14,6–13,5 mil-
lió év kö zé esik) ural ko dó an hul lott és át-
hal mo zott anya ga épí ti föl.

A Bükkalja arculatának sajátos karaktert kölcsönöznek azok a miocén összesült ártufákhoz 
(ignimbritekhez) kötődő idősebb hegylábfelszín-maradványok, melyek környezetükből markánsan 
kiemelkedve elszigetelt, aszimmetrikus réteglépcsőket (kuesztákat), délies irányba dőlő riolitignimbrit-
platókat alkotnak.

A bal oldali kép hátterében látható Nyomó-hegyet a Gyulakeszi Riolittufa Formáció ignimbritje építi 
fel. A kemény, ellenálló kőzettakaró az exogén erők pusztításának jobban ellenállt, s a környezetet 
alkotó puhább és könnyebben pusztuló riolittufa-rétegek fölé magasodva dél felé megbillent „tanúhe-
gyet” formáz.

A jobb oldali képen a cserépváraljai Kő-völgy felső szakaszának riolitignimbrit tornyai láthatók 
(Gyulakeszi Riolittufa Formáció, Kisgyőri Ignimbrit Tagozat, ottnangi).

A Nyomó-hegy Cserépfalu mellett (B. Cs.) A Felső-szoros szurdokvölgye (B. Cs.)



S Z O M O LYA I  K A P T Á R K Ö V E K  T E R M É S Z E T V É D E L M I  T E R Ü L E T 9

CSAPADÉK ÉS NAPSÜTÉS

A bükk al jai ri o lit tu fa tér szín fel szín for-
má i nak ki ala ku lá sát, va la mint az egyes 
szik lák, kő tor nyok, kúp kö vek kép ző dé-
sét, fel szín fej lő dé sét meg ha tá ro zó oko-
kat, il let ve a be fo lyá so ló té nye ző ket töb-
ben ku tat ták.

A leg iz gal ma sabb kúp for mák ki ala ku-
lá sá nak le het sé ges okai kö zül leg in kább 
a szik lák és kör nye ze tük el té rő kő zet ta ni 
jel lem zői me rül tek fel. Esze rint a ri o lit tu-
fá val fe dett te rü le ten, ott, ahol a vul ká ni 
utó mű kö dés so rán a fel tö rő ko va sa vas ol-
da tok át jár ták a vul ka ni kus anya got, az 
egyéb ként mál lé kony ri o lit tu fa ke mé nyeb-
bé, el len ál lób bá vált. A ké sőb bi le pusz tu lás 
al kal má val ezek a ré szek kő tor nyok ként 
– vagy ahogy Cholnoky Je nő ne vez te az 
ilyen kép ződ mé nye ket, „kőbörcökként” 
– pre pa rá lód tak ki. Míg a tu fa tor nyo kat 
a víz, a szél és a mál lás for mál ta ki, ad dig az 
in gó kö ves osz lop for má kat a kő zet re pe dés-
ben meg fa gyott víz fe szí tő ere je. (Pél dá ul a 
Fel ső-szo ros kő osz lo pa it a fagy ap ró zó dás 
vá lasz tot ta le a Kisgyőri Ta go za tot kép vi-
se lő ignimbrit-plató szé lé ről.)

A szik lák azon ban nem csak utó la gos ha-
tás ra vál hat tak ke mé nyeb bé, ha nem már 
ke let ke zé sük kor is job ban össze sül he tett 
a piroklasztikum anya ga, he lyen ként fel dú-
sul hat tak ben nük a ke mé nyebb ás vá nyok.

Úgy gon dol nánk te hát, hogy e „kő bör-
cök” kép ző dé sé re a leg kü lön fé lébb té nye-
zők ha tot tak: 
• az ás vány-kő zet ta ni össze té tel, 
• az össze sült ség fo ka, 
•  az utó la gos ha tá sok (kovásodás, kar bo-

ná to so dás, üve ge se dés), 
• a fel szín alak ta ni hely zet és a ter mé-
szet pusz tí tó erő i nek aka dály ta lan ér vé-
nye sü lé se. 

Csak hogy a kú pok anya gá nak kő zet ta ni 
elem zé se, mik ro szkó pos vizs gá la ta a kú-
pok és kör nye ze tük kö zött szem be tű nő 
kő zet ta ni kü lönb sé get nem mu ta tott ki. 
Sőt a kú pok ból vett min ták vé kony csi szo-
la ta i nak elem zé se sem iga zolt sem mi lyen 
utó la gos ha tást, kovásodást, kar bo ná to so-
dást, üve ge se dést. A kő tor nyok meg ma ra-
dá sát a kör nye ző te rü le te ket ért erő sebb 
mál lasz tó ha tás sem okoz hat ta.

Mi vel a kú pok anya ga üde ma radt, a kör-
nye ze tük job ban bon tó dott ál la po tá val 

Az V. számú sziklavonulat, háttérben a Királyszéke (B. Cs.)
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szem ben, a ki pre pa rá ló dás oká ul csak az 
ere de ti össze sü lés re le het ne gon dol ni, mi-
vel tény, hogy a makroszkopikusan össze-
sült nek te kint he tő tu fa össze he gedt sé ge vé-
kony csi szo lat ban nem mu tat ha tó ki. Igen 
ám, de a kő kú pok nak nem össze sült tu fa 
az alap anya ga: a leg im po zán sabb szik la-
kú pok a Gyulakeszi Ri o lit tu fa For má ció 
hul lott, la vi na-, át hal mo zott anya gá ból ke-
let kez tek. Kü lön ben is a ke mény, el len ál ló 
kő zet ből – mint ami lyen az ignimbrit is 
– sza bály ta lan szik la tor nyok kép ződ tek, 
az em be ri kép ze le tet meg moz ga tó kúp kö-
vek a könnyeb ben pusz tu ló (de nem por ló) 
tu fá ból pre pa rá lód tak ki.

A kér dés to vább ra is adott: mi véd te meg 
a kú po kat a le pusz tu lás tól, a mál lasz tó, 
ero dá ló erők ha tá sá tól?

Bor sos Ba lázs (1991) fel szín alak ta ni vizs-
gá la tai sze rint a kö ve ket fe dő ké reg le he tett 
az, ami elő se gí tet te a kúp kö vek kör nye ze-
tük höz kép es ti ki ma ga so dá sát. Sze rin te 
a ri o lit tu fa fel szí né nek kér ge se dé se az a 
ter mé sze ti je len ség, ami a kúp kö vek ki-
ala ku lá sá ra ma gya rá za tot ad. A kő ze tet 
bur ko ló ké reg a csa pa dék víz, a le ve gő és 
az élő szer ve ze tek ha tá sá ra jön lét re. A ké-
mi ai mál lás so rán az eső víz és a ta laj víz a 
ben nük lé vő ol dott io nok kal bont ja, old ja 
a kő ze tet, a fe lü le ti le öb lí tés ré vén pe dig 
a ke vés bé el len ál ló agya go sabb ré szek el-
hor dód nak, az el len ál lóbb anya gok vissza-
ma rad nak, s ke mény ké reg gé áll nak össze. 
Ez a ké reg a ta laj ta ka ró ból ki há mo zó dott 

kő ze ten, a csu pasz fel szí nen is to vább vas-
tag szik, erő sö dik. Ha sú lyá nál fog va nagy 
fol tok ban le vá lik a kő zet tömb ről, az üde 
fe lü le ten új ból meg kez dő dik a kér ge se dés 
fo lya ma ta.

Ezt tá maszt ja alá, hogy a nagy több-
ség ben völgy ol da la kon ál ló kú pok 
(tetőközelben és völgy ol dal kö ze pén) ki tün-
te tett fel szín alak ta ni hely zet ben van nak. 
A tu fa kú pok leg na gyobb szám ban a völgy-
ol da lak dél nyu gat ra né ző lej tő in ta lál ha tók 
meg, s a völgy túl só ol da lán sok eset ben 
nincs pár juk. Eb ben a tar to mány ban van 
meg a kúpkőképződés leg ide á li sabb fel té-
te le, hi szen az észak ke le ti ol da lon nem-

A 27. és 28. számú fülke (B. Cs.)
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igen ta lá lunk szik la tor nyo kat. A nap sü tés 
le het az a meg ha tá ro zó té nye ző, ami nek 
ha tá sá ra meg in dul hat a kér ge se dett ri o lit-
tu fa-fel szín ko pá ro so dá sa, ta laj vesz té se. 
A Nap a dé li–dél nyu ga ti ol da la kat me le-
gí ti fel leg in ten zí veb ben, en nek kö vet kez-
té ben ezek a lej tők a leg szá ra zab bak, itt 
a leg gyé rebb a nö vény zet, leg he ve sebb a 
ta laj ta ka ró eró zi ó ja.

A ki bon tó dott csu pasz kő zet fel szí nen, 
a lej tő fel ső sza ka szán a fe lü le ti le öb lí tés 
(areális eró zió), a lej tő me re de kebb sza ka-
szán a ba ráz dás (li ne á ris) eró zió a jel lem ző. 
A la za, por ló tu fán ágas-bo gas ba ráz dált 
fel szín fej lő dik ki: a me re dek eró zi ós ba-
ráz dák és ár kok együt te se az ún. badland-
felszín. (Ka zár mel lett lát ha tunk ilyet.) A 
könnyen pusz tu ló tu fá ból nem ke let ke zik 
kúp for ma, ah hoz ke mé nyebb kő zet és az 
a bi zo nyos ké reg szük sé ges.

A Bükk al ján a nagy mé re tű ko pá rok ból 
a lej tő öb lí tés és a vo na las eró zió kö vet kez-
té ben ge rin cek kel ta golt lej tők, majd kúp-
pa lás tok kal, kannelúrákkal, csú csok kal 
vál ta ko zó szik la ki bú vá sok jön nek lét re.

Ahol a lej tő irány ra me rő le ges ge rin cek 
kő zet tö me gét tö rés vo na lak jár ják át, ott 
sze szé lyes alak za tok kal bí ró erő sen ta golt 
fel szín ala kult ki. Ilyen pél dá ul Eger mel-
lett a Mész-hegy dé li lej tő jé nek szik la cso-
port ja és a Nyer ges-hegy nyu ga ti ol da lán 
ta lál ha tó kap tár kő. A szomolyai Vén-hegy 
dél nyu ga ti ol da lá nak (Kap tár-völgy) IV., 
V. és VII. szá mú szik lái tö rés vo na lak kal 
annyi ra fel szab dal tak, hogy in kább le het 
őket sza bály ta lan szik la vo nu lat nak te kin-
te ni, mint kúp kö vek nek. A tö ré sek nem 
meg ha tá ro zó té nye zői a for mák ki ala ku-
lá sá nak, de be fo lyá sol ják azt.

Ahol a szer ke ze ti moz gá sok nem tör del-
ték össze a kő zet anya gát, ott a le csur gó 

csa pa dék víz mély ár kok kal fél és ne gyed 
kúp pa lás tok ká ala kít ja a szik la fa lat. Er re a 
Ca kó-te tő IV. szik la tömb je szol gál tat szép 
pél dá kat. A lej tő le öb lí tés mi att a kő zet fel-
szín egy re hát rál, s a ki ug ró or mok ma-
gá nyos kúp pá vál nak, me lye ket kes keny 
nye reg köt össze a lej tő vel: ilyen pél dá ul a 
Man gó-te tő Nagy kúp ja. Az eny hén lej tős 
tér szí nen le ke re kí tett, dom bo rú kúp so rok 
jö het nek lét re, mint ami lyen a mész-he gyi 
I. szá mú szik la.

A Furgál-völgyben lát ha tó kap tár kö vek a 
kúp kőkép ző dés vég ső ál lo má sát (érett stá di-
u mát) mu tat ják. A IV. szá mú kúp nál még 
fel fe dez he tő a szik lát a lej tő vel össze kö tő 
nyak, de a kúp kő ma ga már le ala cso nyo-
dott, a hegy fe lé eső ol da la me re de keb bé 
vált. Az I., II. és V. szá mú kap tár kö vek nél 
már a nye reg is hi ány zik, csak úgy, mint a 
cse rép fa lui Ör dög to rony vagy a csor dás-
völ gyi tu fa kú pok ese té ben.

A kúp alakú VIII. számú sziklatömb (B. Cs.)
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A szomolyai Kap tár-rét és kör nye -
ze te a sa já tos karakterű bükk-
al jai táj ré sze ként gaz dag és 

vál to za tos nö vény zet tel ren del ke zik. A 
te rü let klí ma- és ta laj vi szo nyai alap ján 
ere de ti nö vény ze tét cse res-töl gye sek és 
tatárjuharos-molyhostöl gye sek al kot ták, 
míg a mé lyebb fek vé sű völgy tal pa kon az 
üde fűz li ge tek elő for du lá sá val szá mol ha-
tunk.

Ter mé sze te sen az em ber meg je le né sé-
vel a táj ere de ti ké pe je len tő sen át ala kult. 
Az er dők he lyén fo ko za to san le ge lő ket, 
szán tó kat ala kí tot tak ki, míg a me leg domb-
ol da lak ki vá ló le he tő sé get biz to sí tot tak a 
gyü möl csö sök (ld. „szomolyai cse resz nye”) 
és sző lők ki ala kí tá sá ra. Ez a ha gyo má nyos 
te rü let hasz ná lat hosszú év szá zad okon ke-
resz tül biz to sí tot ta a te rü let sé rü lé keny élő-
vi lá gá nak a fenn ma ra dá sát. 

A tatárjuhar termései csomókban fejlődnek, az iperlependék szárnyai pirosak (B. Cs.)
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A mű ve lé si ágak vál to zá sá ból nem egy ér-
tel mű en kö vet ke zett az élő vi lág vissza szo-
ru lá sa, mert ezen vál to zá sok tér ben és idő-
ben jól el vál tak, így pél dá ul a gyü möl csö sök 
mezs gyé in to vább élő „ma rad vány fa jok” 
a mű ve lés fel ha gyá sa után be tud ták né-
pe sí te ni az újon nan ki ala kult élő he lye ket. 
Ami kor pe dig a sző lő- és gyü mölcs ter me-
lés vi rág zott, és olyan nagy vá ro so kat lá tott 
el friss ter mék kel, mint Mis kolc, Eger vagy 
akár Kas sa is, ak kor a par cel lá kat el vá lasz-
tó kőgarádokon meg in dul ha tott az ere de ti 
er dős sztyepp-nö vény zet re ge ne rá ci ó ja is. 
Saj ná la to san a XX. szá zad má so dik fe lé ben 
a Bükk al ján a ha gyo má nyos gaz dál ko dá-
si mó dok vissza szo rul tak, így a ko ráb bi 
di na mi kus re ge ne rá ci ós fo lya ma tok sok 
eset ben ked ve zőt len irány ba in dul tak el 
(spon tán cserjésedés, erdősödés, ide gen-
ho nos „özön fa jok” meg te le pe dé se, tér fog-
la lá sa). En nek kö vet kez té ben a Bükk al ján 

fel lé pő ál ta lá nos le rom lá si fo lya ma tok itt 
is érez te tik ha tá su kat.

Az ősi er dős sztyepp-er dők ma rad vá nya-
i val leg in kább a Vén-hegy Kap tár-rét re né-
ző ol da lá ban ta lál koz ha tunk. Az em be ri 
be avat ko zá sok mi att má ra szin te tel je sen 
el tűnt, ta tár ju ha ros lösz töl gyest (Aceri 
tatarico-Quercetum) te kin tik az al föl di lösz-
há tak zo ná lis er dő tár su lá sá nak, mely nek 
zó ná ja mint egy kesz tyű ujj sze rű en be nyúlt 
a kö zép hegy ség hegy láb pe re mé nek völ gyei 
men tén is. A kap tár-ré ti ál lo má nyok sze gé-
nyes faj kész le té vel, il let ve meg je le né sé vel 
ezek nek az er dők nek a ma rad vá nyát kép-
vi se li. Lomb ko ro na szint ben do mi nál nak 
a tölgy fé lék, a cser- és ko csány ta lan tölgy 
(Q. cerris, Q. petraea) mel lett szór vá nyo san 
meg je len nek a moly hos tölgy (Quercus 
pubescens) girbe-gurba tör zsei is. Ezen 
er dők sa ját ja a dús cser je- és gyep szint, 
utób bi ban a ta tár ju har (Acer tataricum) ál-

Mezei juhar (B. Cs.)

Az erdőfoltok a völgyek oldalában maradtak meg, dombhátakon legelők, kertek, szántók találhatók (B. Cs.)



lan dó meg je le né se ki fe je zet ten jel lem ző 
er re az élő hely re. A má so dik lomb ko ro-
na szint ben job bá ra a me zei szil (Ulmus 
minor) és a me zei ju har (Acer campestre) 
egye dei ta lál ha tók meg, de saj nos az akác 
(Robinia pseudo-acacia) is igen erő tel je sen 
ter jesz ke dik. A cser je fa jok, fő leg szá raz-
ság tű rő fa jok ból áll nak, mint a kö kény 
(Prunus spinosa), a gye pű ró zsa (Rosa 
canina), a csí kos kecs ke rá gó (Euonymus 
europaeus) és a var jú tö vis (Rhamnus 
cathartica). A gyep szint ben szá mos er dős-
sztyeppelem elő for du lá sa bi zo nyí tott, így 
például az olasz ha rang vi rág (Campanula 
bononiensis), a sar lós gamandor (Teucrium 
chamaedrys), a bab le ve lű var jú háj (Sedum 
ma xi mum) vagy a pi ros gó lya orr (Geranium 
sanguineum). Ezek a fa jok kö zö sek a Dél-
Bükk me leg ked ve lő töl gye se i vel. Eze ken 
kí vül ér de mes ki emel ni a li li om fé lék ro kon-
sá gá ba tar to zó igen de ko ra tív fa jok kö zül 
a gyöngy vi rá got (Convallaria majalis), a 
széleslevelű és a sok tér dű sa la mon pe csé-
tet (Polygonatum latifolium, P. officinalis). 
A te rü le ten na gyobb ki ter je dést ér nek 
el a zo ná lis cse res-töl gyes (Quercetum 
petraeae-cerris) ál lo má nyok, ahol a fény ked-
ve lő erdőssztyeppfajok sze re pét több nyi re 
mezofil lomb er dei fa jok ve szik át. Jel lem ző 
vé dett fa juk, a Bükk al ján ál ta lá no san el ter-
jedt bár so nyos ka kukk szeg fű (Lychnis co-
ro na ria). A tér ség ben ki sebb ki ter je dés ben 
ta lá lunk még te le pí tett er dei feny ve se ket 
is, me lyek alj nö vény ze te igen sze gé nyes a 
vas tag ne me zes fű avar mi att. A feny ve sek 
alatt to vább élő sztyepp fa jok azt mu tat ják, 
hogy ezek nek a kultúrerdőknek az ál lo-
má nya it egy ko ri le ge lők, gyü möl csö sök 
he lyé re ül tet ték.

A cser jé sek ér té kes tí pu sa az er dős-
sztyepp-töl gyesek sze gé lyét ké pe ző 
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Festő pipitér (B. Cs.)
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sztyepp cser jé sek, me lyek ve zér nö vé nye 
az alig mé te res re meg nö vő csep lesz meggy 
(Cerasus fruticosa) és a par la gi ró zsa (Rosa 
gallica). Össze füg gő, több négy zet mé te res 
ál lo má nya i kat má sod la go san a gyü möl-
 csö sö ket el vá lasz tó kőgarádokon is meg ta-
lál hat juk. A csep lesz meggy – bonsai-szerű 
– hó fe hér bok rocs kái igen de ko ra tí vak vi-
rág zás kor. Nyár vé gé re ér le li be az ap ró 
ter mé sét, mely bár mennyi re is von zó 
meg je le né sű, íze igen csak ke seré des. A 
par la gi ró zsá nak igen fel tű nő, a gyepűró-
zsánál jóval nagyobb és sötétebb tónusú  
szi rom le ve lei van nak. Nem vé let len hogy 
a kultúrrózsák ne me sí té se kor a szak em be-
rek („rhodológusok”) elő sze re tet tel hasz-
nál ják alany nak ezt a csi nos kis ró zsa fajt. A 
sztyepp cser jé sek hez kö tő dik az elő for du-

lá sa to váb bá a vé dett, ha tal mas le vél ró zsá-
i ról és ör vök ben ál ló hal vány pi ros vi rá ga i-
ról könnyen fel is mer he tő macs ka he ré nek 
(Phlomis tuberosa), akár csak a fű sze res 
il la tű bá rány üröm nek (Artemisia pontica) 
és a buglyos kocsordnak (Peucedanum 
alsaticum) is.

A szá raz erdőssztyepp-erdőkkel érint-
ke zés ben ere den dő en is szá mol ni kel lett 
ki sebb tisz tá sok kal, lé kek kel, me lyek ki ter-
je dé se a vál to za tos te rü let hasz no sí tás mi-
att (fő leg a le gel te tés következtében) sok kal 
je len tő sebb, mint ere den dő en le he tett. A 
le ge lő ként hasz no sí tott ré szek, mint a Vén-
hegy Szomolya fe lé eső le ge lő je („Gyep”), 
il let ve ma ga a Kap tár-rét nö vény ze te ér té-
ke sebb, míg a le ge lők fel ha gyá sa ma gá val 
hoz za más te rü le te ken a cserjésedést, il let-
ve saj ná la to san a spon tán aká co so dást is. A 
szi kár mar ha le ge lő kön olyan taposástűrő, 
ke le ti es el ter je dé sű – és ná lunk fő leg al-
föl di-sík vi dé ki elő for du lá sú – fa jok  ta lál-
ha tók, mint a ma gas kí gyó szisz (Echium 
italicum), az er dé lyi fej vi rág (Cephalaria 
transsylvanica), a boroszlánfélék ro kon sá-
gá ba tar to zó, egy éves, igen fi lig rán meg je-

A Bükkalja erdőssztyepp növényzetének ritkasá-
ga a hengeresfészkű peremizs (S. A.)

Virágzó parlagi rózsa (B. Cs.)
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le né sű cicó (Thymelaea passerina), a sá vos 
he re (Trifolium striatum), a vadpórsáfrány 
(Carthamus lanatus), a hen ge res vas vi rág 
(Xeranthemum cylindraceum) és a szi ki poz-
dor (Podospermum canum). Ezek a fa jok 
a le gel te tés vissza szo ru lá sá val az el múlt 
év ti ze dek ben tel je sen vissza szo rul tak a 
Bükk al ján. Az eny hén mész ke rü lő gye-
pek hez kö tő dik az áp ri lis tól már vi rág zó, 
vé dett agár kos bor nak (Orchis morio) az 
el ter je dé se is, mely a te rü le ten sze ren csé re 
még nem mond ha tó rit ká nak. A ke vés bé 
le gelt gye pe ken ural ko dó fű faj já vá lik a 
fog te kercs (Danthonia alpina), mely be-
szé des ne vét on nan kap ta, hogy a vi rág 
tok lá szá nak szál ká ja tér de sen meg haj lik 
és az al ján még meg is csa va ro dik. A fog-

te ker cses gye pek kü lö nö sen nyá ron igen 
vi rág pom pá sak. Ek kor bo rít ja sár gás-fe-
hér be a domb ol da la kat a ró zsa fé lék ro-
kon sá gá ba tar to zó ko lon cos le gye ző fű 
(Filipendula vulgaris), míg a nyíl tabb gye-
pek ben, a Bükk ben rit ka bo zon tos ár va-
lány haj (Stipa dasyphylla) ki sebb folt jai is 
fenn ma rad tak. Ősz re az őszi ró zsák hoz 
tar to zó arany fürt (Aster linosyris) vá lik 
ural ko dó vá, a nyá ri aszá lyos hó na po-
kat kö ve tő en ek kor ra esik egy má so dik 
virággazdag pe ri ó dus nak a ki ala ku lá sa. 
A hegy láb pe re mi er dős sztyeppfajok kö-
zül két nö vényt ér de mes ki emel ni, me lyek 
az Eu ró pai Unió Élőhelyvédelmi Irány-
elv ének füg ge lé ké ben is sze re pel nek, ily 
mó don nem zet kö zi je len tő sé gű vé te szik a 
te rü le tet. A ke resz tes vi rá gú ak csa lád já ba 
tar to zó Jan ka-tar só ka (Thlaspi jankae) iga-
zi pan non endemizmusunk (benn szü lött 
fa junk), mely nek el ter je dé se a Kár pát-me-
den ce bel ső övé re kor lá to zó dik, és ma ha-
zán kon kí vül csak Szlo vá ki á ban (Zobor) 
for dul elő. A Bükk al ján még nem szá mít 
iga zi rit ka ság nak, több fé le gyep tí pus ban 
elő for dul, és leg in kább a gyep te rü le tek 
fel mor zso ló dá sa ve szé lyez te ti. Ko ra ta-
vasszal vi rág zik, egé szen áp ri lis ele jé től. 
A kö zel ro kon, or szá go san gya ko ri fe le-
más le ve lű tar só ká tól (Thlaspi perfoliatum) 
el kü lö nít he tő oly mó don, hogy a Jan ka-
tar só ká nak vi rág zá sa kor még fel lel he tő 
a tő le vél ró zsá ja, lé vén ez éve lő nö vény. A 
kis be cő ter mé sük ből a Jan ka-tar só ká nál 
min dig ki áll a bi be szál, szem ben a fe le-
más le ve lű tar só ka ter mé sé vel. A bi be szál 
ma rad vá nya az el szá radt nö vé nyen még a 
nyá ri idő szak ban is biz tos sá te szi a fa jok 
el kü lö ní té sét. Tu do mány tör té ne ti ér de kes-
ség, hogy e fajt az osztrák Anton Kerner 
ír ta le, aki 24 éve sen (1855-től) a bu dai 

Macskahere (K. G.)
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fő re ál is ko la ter mé szet rajz ta ná ra lett, és 
itt-tartózkodása so rán annyi ra elbűvölte 
a ma gyar táj szép sé ge, hogy élet mű vé nek 
mér föld kö vét je len tet ték ha zánk ban töl tött 
évei. A nö vényt ma gát egyéb ként je les bo-
ta ni ku sunk ról, Jan ka Vik tor ról ne vez te 
el, aki csá szá ri ka to na tiszt ként, ami kor 
Gyön gyö sön ál lo má so zott az ez re de, a 
Sár-hegy fel tá rá sa kor akadt rá er re az 
ad dig le írat lan faj ra (1866). A má sik je les 
erdőssztyeppfaj a érdeslevelűek csa lád já-
ba tar to zó, igen de ko ra tív pi ros kí gyó szisz 
(Echium russicum), mely ke le ti el ter je dé sű 
nö vény fa junk, nö vény föld raj zi ér te lem ben 
a Kár pát-me den cét már alig lé pi át nyu gat 
fe lé (Mor va-me den ce, Bé csi-me den ce). Ná-
lunk leg na gyobb ál lo má nyait a kö zép hegy-
sé gek dé li hegy láb pe re mé nek lö szös lej tő in 
ta lál hat juk (Bükk al ján, a Heves–Borsodi-
dombság te rü le tén és a Mát ra lá ba i nál). A 
kö zön sé ges terjőke kígyószisztól (Echium 
vulgare) könnyen el kü lö nít he tő, hi szen en-
nek vi rág szí ne kék.

A kap tár kö vek ol da lá ban, il let ve az Is-
pán-hegy ki sebb kő fej tő i nek ol da lá ban 
ki sebb szik la gye pek is ki ala kul hat tak, 
mely ben egy éves fa jok do mi nál nak, így 
például az olocsán (Holostum umbellatum), 
az aszú szeg fű (Petrorhagia prolifera), az 
egy nyá ri szik ár ka (Scleranthus annuus) és 
a ve ro ni kák (Veronica spp.). Az igen erős 
be su gár zás, il let ve a vé kony ta laj ré teg mi-
att igen ext rém kör nye ze ti té nye zők höz 
sok eset ben ezen egy éves élet for ma biz-
to sít ja az egyet len túl élé si le he tő sé get. A 
szik la gye pek vé dett ér té ke a sö tét ró zsa-
szín le pel le ve lű bun kós hagy ma (Allium 
sphaerocephalon), és eh hez az élő hely hez 
köt he tő a ra ga dós haj tá sa i ról és bí bor pi ros 
szir ma i ról könnyen fel is mer he tő szu rok- 
vagy enyvesszegfű (Viscaria vulgaris) is.

A Kap tár-rét és a Novaji-patak völ gyé nek 
gyep te rü le tei jó val üdéb bek a völgy ha tás, 
il let ve a pa ta kok kö zel sé ge mi att, ezért itt a 
mo csár ré ti, ka szá ló ré ti ele mek hang sú lyo-
sab ban van nak je len. A leg üdébb élő he lyet 
az egy ko ri fűz li ge tek he lyén ki ala kult elég 
faj sze gény ná das-gyé ké nyes mo csár ré tek 
kép vi se lik, mely szá mos ál lat faj nak biz to-
sí ta nak ked ve ző élő- és szaporodóhelyet. 
A magassásosok és mo csár ré tek már faj-
gaz da gab bak, a jel lem ző – társulásalkotó 
– fa jok kö zül ér de mes ki emel ni a par ti és 
bor zas sást (Carex riparia, C. hirta), a bé-
ka szittyót (Juncus effusus), a kö zön sé ges 
erdeikákát (Scirpus sylvaticus) és a pánt li ka-
fü vet (Phalaroides arundinacea). A mo csár-
ré te ken nyí lik és sok eset ben ho mo gén 

Az ebszékfű erős degradációt jelez (B. Cs.)
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fol to kat ké pez a fes tő zsoltina (Serratula 
tinctoria), mely nek szom széd sá gá ban min-
dig meg ta lál ha tó a szür ke aszat (Cirsium 
canum) és a kö zön sé ges lizinka (Lysimachia 
vulgaris). Az Is pán-be rek mo csár rét jé nek 
vé dett fa ja, a sok szor 2–3 mé te res re is 
meg nö vő, a fészkesvirágzatúak csa lád-
já ba tar to zó mo csá ri csorbóka (Sonchus 
palustris), mely az utób bi év ti ze dek ben 
ter je dő ten den ci át mu tat a Bükk al ján is. 
Sok kal de ko ra tí vabb nö vény a bog lár ka-
fé lék hez tar to zó ré ti isza lag (Clematis 
integrifolia), mely nek ké kes li la vi rá gai 
akár az öt cen ti mé tert is el ér he tik. Ér de kes 
mó don ez a nö vény a Bükk al ján nem csak 
a mo csár ré te ken, ka szá ló ré te ken for dul 
elő, ha nem szá raz gye pek ben – például 
er dős pusz ta-ré te ken ár va lány haj fa jok tár-
sa sá gá ban – is. Vi rá ga it má jus-jú ni us ban 
hoz za, de ha le ka szál ják, úgy akár ősszel 
is ta lál koz ha tunk vi rág zó pél dá nya i val. 
Le ve lei ép szé lű ek, szem ben az össze tett 
le ve lű, li án élet mó dot vá lasz tó kö zön sé ges 
er dei isza lag gal (Clematis vitalba). 

A mo csár ré te ken meg ta lál ha tók olyan 
ele mek is, me lyek job bá ra ná lunk al föl di 
el ter je dé sű ek, mint például a lán dzsás híd-
őr (Alisma lanceolatum), a vesszős füzény 
(Lythrum virgatum) és a pemetegyöngyajak 
(Leonurus marrubiastrum). Ezek hegy láb-
pe re mi elő for du lá sát elő se gí tet ték a vi zes 
élő he lyek, me lyek szin te fu tó sza lagsze rű-
en köz ve tí tik az élő vi lá got a két táj kö zött, 
va la mint az egy kor hang sú lyo sabb ál lat-
tar tás – az ál lat csor dák moz gá sa (az er-
dei le gel te tés és a té li szál lás kö zött) – is 
köz re játsz ha tott a fa jok „szál lí tá sá ban”. 
A gye pek le gel te té sé vel, trá gyá zá sá val a 
gyep táp anyag-vissza pót lá sa biz to sí tott, 
és a le ge lő ál lat tip rá sa nagy mér ték ben elő-
se gí ti a gyep „kar ban tar tá sát” is, gá tol ja az 

Sárga nőszirom (S. A.)

Réti iszalag (T. J.)

Koloncos legyezőfű (T. J.)
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ide gen ho nos nö vény fa jok be te le pe dé sét. 
Az egy ko ri je len tő sebb li get er dő ket több-
nyi re már csak a pa ta ko kat, ere ket kí sé rő 
fűz li ge tek kép vi se lik, me lyek ben a ma ga-
sabb nö vé sű tö ré keny- és fe hér fűz (Salix 
fra gi lis, S. alba) do mi nál, de cser je szint jé-
ben meg ta lál ha tók az in kább cser je mé re-
tű re kettye- és a csi go lya fűz (S. cinerea, S. 
purpurea) bok rai is.

Saj ná la to san a leg je len tő sebb le rom lá si 
fo lya ma tok az egy ko ri sző lő he gye ken, gyü-
möl csö sök ben fi gyel he tők meg, a par cel lák 
fel ha gyá sát kö ve tő en (pl. Ku tya-hegy, Vén-
hegy, Nyárjas). A mű ve lés fel ha gyá sá val, 
a te rü le tek gya ko ri ége té sé vel nem csak a 
kultúrfajok, gyü mölcs fák ká ro sod nak, ha-
nem a gyep te rü le tek re ge ne rá ci ó ja is sa já-
tos – ter mé szet vé del mi szem pont ból nem 
ked ve ző – irányt vesz. A fel ha gyott gyü-
möl csö sök ve zér nö vé nye a siskanádtippan 
(Calamagrostis epigeios), mely több hek tá-
ros össze füg gő, igen faj sze gény gye pe ket 
ké pez. Az ége té sek kö vet kez té ben a sar-
jak ról igen jól sza po ro dó akác tér hó dí tá-
sa is je len tős. A még mű velt kis par cel lák 
kö zött ér de kes mó don má ra re gi o ná li san 
rit ká nak szá mí tó egy éves gyom fa jok is 
fenn ma rad tak. Ezek kö zül ér de mes ki-
emel ni a cseplesz tá ti kát (Kickxia elatine), 
a se lyem mály vát (Abutilon theoprasti) és a 
sző rös tő tip pant (Eragrostis pilosa).

Szá mos lágy szá rú ide gen ho nos invázív 
nö vény faj – mél tán ki ér de mel ve az 
„özön gyom” ki fe je zést – be te le pe dé sét 
is do ku men tál tuk a te rü le ten. Az év ti ze-
dek kel ez előtt a Bükk al ján még is me ret len 
ka na dai arany vessző (Solidago canadensis) 
má ra ha tal mas fol to kat ké pez. Meg je lent a 
se lyem kó ró (Asclepias syriaca) is, mely la tin 
ne vé vel el len tét ben az elő ző faj hoz ha son-
ló an szin tén észak-ame ri kai ere de tű. Va-

ló szí nű leg mind két nö vény fajt mé hé sze ti 
cél lal „ho no sí tot ták” meg a te rü le ten, má ra 
azon ban spon tán ter je dé se meg ál lít ha tat-
lan nak tű nik. Vissza szo ru lá suk ra csak 
ak kor van esély, ha eze ket a te rü le te ket 
meg fe le lőn tud juk ke zel ni (pl. gyü mölcs-
kul tú rák, ál lat tar tás), mely nek kö vet kez té-
ben nem csak az élő vi lág „re ge ne rá ló dá sa”, 
ha nem a he lyi la kos ság, a he lyi kö zös sé gek 
élet mi nő sé ge (ld. he lyi ter mé kek, bio ter mé-
kek) is ked ve zőbb irányt ve het.

Nagyvirágú lednek (T. J.)

Magyar szegfű (B. Cs.)
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MI TERÜLET KAPTÁRKÖVEINEK ÁT NÉZETI TÉRKÉPE 

A térképet készítette: Nováki Gyula, Baráz Csaba



Az észak–dé li le fu tá sú, hegy lá bi 
hely ze tű völ gyet ma gá ba fog-
la ló ter mé szet vé del mi te rü let 

a tér ség ben sok száz esz ten de je foly ta-
tott ha gyo má nyos táj hasz ná lat ré vén 
vál to za tos élő he lyek mo za ik ja it őr zi. A 
völ gyet sze gé lye ző pla tó kon me ző gaz-
da sá gi te vé keny sé get foly tat tak: egy kor 
a le gel te té ses ál lat tar tás volt meg ha tá-
ro zó és a kü lön bö ző faj- és faj taössze-

té te lű gyü möl csös kul tú rák mű ve lé se. 
Kes keny sző lő par cel lák vál ta koz tak cse-
resz nyés-, al más-, a völ gyek ben szil vás-
ker tek kel. A gyü  möl csö  sö ket ha gyo má-
nyos mód sze rek kel mű vel ték, az egyes 
par cel lá kat pe dig szé les orgona-, birs- 
és kö kénysö vé nyek kel (ga rá di csok kal, 
garágyákkal) vá lasz tot ták el egy más tól. 
Ez a mű ve lés rend kí vül vál to za tos élő-
helykomp le xu mot ho zott lét re. 

FÉSŰSBAGOLY TÓL FÉSŰSBAGOLY TÓL 
A DARÁZS ÖLYVIG A DARÁZS ÖLYVIG 
– A TERÜLET ÁLLAT TANI – A TERÜLET ÁLLAT TANI 
ÉRTÉKEIÉRTÉKEI
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Piros szender (B. Cs.)
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Az utób bi év ti ze dek ben a domb há ta kon 
zaj ló ha gyo má nyos me ző gaz da sá gi mű ve-
lé si te vé keny sé gek ab ba ma rad tak, a te rü-
le tek nagy ré szét fel hagy ták. Ezek kö vet-
kez té ben ter mé szet vé del mi szem pont ból 
sem kí vá na tos fo lya ma to k kez dőd tek el: 
a par lag te rü le te ken invázív nö vény fa jok 
je len tek meg, ame lyek a ter mé sze tes élő-
he lye ket át ala kít ják, az ős ho nos fa jok élet-
te rét csök ken tik. A kap tár kő fö löt ti pla tón 
azon ban még gyö nyö rű or go na sö vé nyek 
dísz le nek, ame lyek kis mé hé sze tet, még 
mű velt gyü möl csös ker te ket rej te nek. A vi-
rág zó, már messzi ről il la to zó or go ná kat 
má jus ban szin te el le pik a pil lan gók. A 
kard far kú (Iphiclides podalirius) és a fecs ke-
far kú pil lan gók (Papilio machaon) tí ze sé vel 
szí vo gat ják az or go na méz édes nek tár ját. 
A domb te tő leg ma ga sabb pont ján a fecs-
ke far kú hím jei össze gyűl nek, és egy mást 
ker get ve vé del me zik a ki sze melt ter ri tó-
ri u mot („domb te tőz nek”). A szomolyai 
bo ros pin cék ben és a gyü möl csös ker tek 
kuny hó i ban át te le lő Nymphalidákhoz tar-
to zó nap pa li pá va sze mek (Inachis io) és 
nagy ró ka lep kék (Nymphalis polychloros) 
ko pott pél dá nyai is ott ka pasz kod-
nak a li la or go ná kon. A sö vé nye ken 
má jus ban meg je len nek a zöldfonákú 
farkincáslepkék (Callophrys rubi) és a kék 

szí nű ékesboglárkák (Celastrina argiolus). 
A ker tek vén gyü mölcs fá i ban él a dió fa cin-
cér (Megopis scabricornis), egy-egy öreg tus-
kó ban a szar vas bo gár (Lucanus cervus) lár-
vá ja fej lő dik több éven ke resz tül. A me leg, 
na pos he lye ken, fő leg a sö vé nyek dé li es 
kitettségű sze gé lye in na poz nak a zöld gyí-
kok (Lacerta viridis). Sok szor fel mász nak 
egy-egy bo kor ra, hogy a nap su gár zás 
hő mennyi ség ét ha té ko nyab ban ki tud ják 
hasz nál ni, de a ra ga do zók tól is véd ve le-
gye nek. Az öreg gyü mölcs fák odú i ban költ 
a nyak te kercs (Jynx torquilla) és oly kor a 
füleskuvik (Otus scops). Ma már rit ká nak 
szá mít a búbosbanka (Upupa epops), amely 
a ha gyo má nyos ál lat tar tás meg szű né sé vel 
és az öreg fák ki vá gá sá val együtt las san 
el tű nik a kap tár kö vek tér sé gé ből is.

A Kap tár-rét völ gyé nek ol da la it cse res-
töl gyes er dő tár su lá sok kü lön bö ző tí pu sai 

Füles kuvik (Sz. T.)

Zöld gyík (B. Cs.)



bo rít ják, ame lyet he lyen ként ül te tett er dei 
feny ves fol tok sza kí ta nak meg. A töl gyes 
er dő sze gé lyek dús és fajgazdag cser je-
szint je rend kí vül fon tos élő he lye szá mos 
ál lat faj nak. A völgy fő üde, ár nyas ré szén 
rend sze re sen meg fi gyel he tő a gyász lep-
ke (Nymphalis antiopa), amely már ko ra 
ta va szi na po kon elő jön té li rej tek he lyé ről. 
Má jus vé gén lesz azon ban lát vá nyos az er-
dő sze gély: oly kor több száz dí szes tar ka lep-
ke (Euphydryas maturna) re pül a kö ké nyes, 
fa gya los, ve res gyű rű so mos sze gé lyen. Ez 
a lep ke az Eu ró pai Unió ál tal is vé dett, ún. 
Natura 2000-es lep ke faj. A Kár pát-me den-
ce je len ti el ter je dé sé nek nyu ga ti ha tá rát, 
azon ban a faj szá má ra ked ve ző évek ben 
az el ter je dé si te rü le te (areája) messzi re ki-
ter jed észak és nyu gat fe lé egy aránt. A 
töl gye sek ibo lya fé lék ben gaz dag sze gély-
zó ná ja a gyöngy ház lep kék iga zi élő he lyét 
ké pe zi. A nagy gyöngy ház lep ke (Argynnis 
paphia) az er dő sze gély hez kö ze li ibo lyá kon 

él her nyó ál la po tá ban, a lep ke azon ban 
a sze gély kül ső, nap sü töt te ré szén re pül. 
A sza po ro dás ce re mó ni á ja, a hí mek nász-
tán ca a sze gé lyen lé vő idő sebb fa tör zsek 
kö rül zaj lik. A ter mé szet vé del mi te rü let 
me zei ju ha ros és ta tár ju ha ros er dő sze gé-
lye i ben, me leg töl gye se i ben él a ma gyar 
fé sűs ba goly (Dioszeghyana schmidtii). Fo ko-
zot tan vé dett, Natura 2000-es éj je li lep ke-
faj, amely a bükk al jai lösz töl gye sek egyik 
ka rak ter fa ja. Áp ri lis ban re pül a lan gyos, 
szél men tes es ti órák ban. Gya ko ri lep ké nek 
szá mít a nit ro gén ban gaz dag, csa lá nos ré-
sze ken a pók há lós lep ke (Araschnia levana) 
vagy a kan ka li nos sze gé lye ken a koc kás-
lep ke (Hamearis lucina).

A töl gyes er dő lomb ko ro ná ja fö lé ma-
ga so dó kap tár kö vek nap ál tal erő sen fel-
me le gí tett ol da la in fa li gyí kok (Podarcis 
muralis) süt ké rez nek. Ha csend ben kö ze lít-
jük meg a szik lá kat, er dei sik ló val (Elaphe 
longissima) is ta lál koz ha tunk.
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Fecskefarkú lepke (I. Z.)



A töl gye sek idős, od vas fá i ban nagy 
fa ko páncs (Dendrocopus ma jor), a cser je-
szint ben éne kes ri gók (Turdus philomelos), 
po szá ták (Sylvia spp.), a ta laj szin ten pe dig a 
csilp-csalp fü zi kék (Phylloscopus collybita) 
köl te nek.

A gyü möl csö sök kel ha tá ros ré sze ken 
gya ko ri a nagy pe le (Glis glis), az odúk-
ban gaz dag me leg töl gye sek ben pe dig a 
mo gyo rós pe le (Muscardinus avellanarius) 
for dul elő. Az er dők ta laj szint jén a sár ga-
nya kú er dei ege rek (Apodemus flavicollis) 
sze de ge tik össze a le hul ló mag va kat. 
Az ál lan dó an éhes er dei cic kány (Sorex 
araneus) a ma gá tól na gyobb mé re tű ál la-
to kat is meg tá mad ja, zsák má nyá nak te-
kin ti. A har ká lyok ál tal el ha gyott odúk-
ban, idős fák le vá ló kér ge alatt él nek az 
odú la kó de ne vé rek, ame lyek kö zül a 
kö zön sé ges de ne vér (Myotis myotis), a 
ké sei de ne vér (Eptesicus serotinus), a ko-
rai de ne vér (Nyctalus noctula) és a szür ke 
hosszú fü lű de ne vér (Plecotus austriacus) 
for dul elő.
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Mogyoróspele (E. P.)

Nagy pele (E. P.)

Korai denevér (E. P.)



A völgy al ján egy kor ka szá ló rét hú zó dott 
vé gig. A há zi ál lat ok szá má nak csök ke né sé-
vel a ka szá lá sok el ma rad tak, azon ban az 
utób bi évek ben mar hák kal le gel tet nek a 
ré ten. A rét üde gye pé nek beerdősülése a 
le gel te tés jó vol tá ból nem in dult el, azon ban 
a ka szá ló rét jel le gét el vesz tet te, a gyep ta po-
sot tá, fa jok ban sze gé nyeb bé vált. En nek el-
le né re a gyep ben még meg ta lál ha tók azok 
az üde ré ti fa jok, ame lyek az egy ko ri ka szá-
ló rét em lé két őr zik. Az egyik ilyen faj a fa-
kó gyöngy ház lep ke (Boloria selene), amely 
a gyep, gyep sze gély ibo lyá in él. Gyak ran 
lát ni a gyep kis pil lan gós nö vé nye in a ha-
zánk ban még gya ko ri ezüs tös bog lár kát 
(Ple be jus argus), a szá ra zabb élő he lye ket 
ked ve lő csip kés bog lár kát (Polyommatus 
daphnis) vagy az óri á si se bes ség gel szá-
gul dó kéneslepkéket (Colias spp.).

A völgy al só ré sze el la po so dik, és to-
váb bi ol dal völ gyek csat la koz nak hoz zá. 
A völgy ben vé gig hú zó dó víz ér hez az ol-
dal völ gyek ből újab bak ér kez nek, vi ze ik a 
ki szé le se dő völgy ben össze gyűl ve mo csa-

ras te rü le tet hoz nak lét re. A le gel te tett 
gyep a völgy al só sza ka szán mo csár rét té 
ala kul át. Ta vasszal a mo csár ki vi rít, szá-
zá val nyíl nak a mo csá ri gó lya hír (Caltha 
palustris) napsárga vi rá gai, majd az or vo si 
na dály tő (Symphytum officinale) kék vi rá-
gai vonz zák ma guk hoz a vi rág lá to ga tó 
ro va ro kat. A mo csár nitrofil sze gé lyén 
nö vő mér ge ző far kas al má kon él nek a 
far kas al ma lep ke (Zerynthia polyxena) 
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Imádkozósáskák (Á. J. R.)

Farkasalmalepke (I. Z.)



narancssárga színű, tüskés hernyói. A narancssárga színű, tüskés hernyói. A 
hernyók nyáron bábozódnak be, és báb hernyók nyáron bábozódnak be, és báb 
alakban telelnek a vastag fűavarban, hogy alakban telelnek a vastag fűavarban, hogy 
tavaszra gyönyörű lepkévé alakuljanak át. tavaszra gyönyörű lepkévé alakuljanak át. 
A lepkék a mocsár nadálytöveinek virá-A lepkék a mocsár nadálytöveinek virá-
gait előszeretettel látogatják: fejjel lefelé gait előszeretettel látogatják: fejjel lefelé 
csüngve szívogatják a virágok mélyéből a csüngve szívogatják a virágok mélyéből a 
tápanyagdús nektárt. A lepkéket az 1800-tápanyagdús nektárt. A lepkéket az 1800-
as évek lepkészei (Frivaldszky I., Emich G.) as évek lepkészei (Frivaldszky I., Emich G.) 
még igazán szép nevekkel illették, amelyek még igazán szép nevekkel illették, amelyek 
mindig a lepke jellegzetes tulajdonságait mindig a lepke jellegzetes tulajdonságait 
emelték ki. A farkasalmalepkét böngörnek, emelték ki. A farkasalmalepkét böngörnek, 
a nimfalepkéket szöglenceknek, a tarka-a nimfalepkéket szöglenceknek, a tarka-
lepkéket tarkályoknak, a fehérlepkéket lepkéket tarkályoknak, a fehérlepkéket 
özöndékeknek nevezték, hiszen egyes özöndékeknek nevezték, hiszen egyes 
években özönszerűen szaporodtak el és években özönszerűen szaporodtak el és 
lepték el a vidéket, mint például a gala-lepték el a vidéket, mint például a gala-
gonyalepke gonyalepke (Aporia crataegi) (Aporia crataegi) – galagonya-– galagonya-
özöndék. Ezek a szép, magyar lepkenevek özöndék. Ezek a szép, magyar lepkenevek 
ma újból feléledőben vannak, és remélhe-ma újból feléledőben vannak, és remélhe-

tőleg megmaradnak a sajnos egyre több tőleg megmaradnak a sajnos egyre több 
idegen szót használó nyelvünkben. A mo-idegen szót használó nyelvünkben. A mo-idegen szót használó nyelvünkben. A mo-idegen szót használó nyelvünkben. A mo-
csár másik feltűnő, védett, Natura 2000-es csár másik feltűnő, védett, Natura 2000-es 
lepkéje a nagy tűzlepke lepkéje a nagy tűzlepke (Lycaena dispar) (Lycaena dispar) 
– pompás nagy lángszinér, amelynek kis – pompás nagy lángszinér, amelynek kis 
populációja él a mocsár lóromfajain. A populációja él a mocsár lóromfajain. A 
Kaptár-réten évente két nemzedéke fejlő-Kaptár-réten évente két nemzedéke fejlő-
dik. Az első nemzedék jobban ragaszkodik dik. Az első nemzedék jobban ragaszkodik 
élőhelyéhez, a második nemzedék egye-élőhelyéhez, a második nemzedék egye-
dei azonban messzire kóborolnak, esetleg dei azonban messzire kóborolnak, esetleg 
újabb élőhelyeket is meghódítva.újabb élőhelyeket is meghódítva.

A mocsár és gyep nemcsak védett lep-A mocsár és gyep nemcsak védett lep-
kéknek jelent élőhelyet, hanem fokozottan kéknek jelent élőhelyet, hanem fokozottan 
védett madárfajoknak is életteret biztosít. védett madárfajoknak is életteret biztosít. 
A magassásos, magasfüvű részeken gyak-A magassásos, magasfüvű részeken gyak-
ran költ a haris ran költ a haris (Crex crex)(Crex crex). A hímek kereplő . A hímek kereplő 
hangja éjszakánként messzire hangzik. Ha hangja éjszakánként messzire hangzik. Ha 
több hím is előfordul a területen, territo-több hím is előfordul a területen, territo-
riális hangjukat nemcsak éjszaka, hanem riális hangjukat nemcsak éjszaka, hanem 
nappal is hallatják. A kétéltűekben gazdag nappal is hallatják. A kétéltűekben gazdag 
mocsár, rágcsálókban bővelkedő legelő ide-mocsár, rágcsálókban bővelkedő legelő ide-
ális táplálkozóhelye a kis békászósasnak ális táplálkozóhelye a kis békászósasnak 
(Aquila pomarina)(Aquila pomarina). A száraz, meleg erdők . A száraz, meleg erdők 
pedig a darázsölyv pedig a darázsölyv (Pernis apivorus)(Pernis apivorus) számá- számá-
ra jelentenek költő- és táplálkozóhelyet.ra jelentenek költő- és táplálkozóhelyet.
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Békászósas (Sz. T.)Békászósas (Sz. T.)

Darázsöjv fióka (Sz. T.)Darázsöjv fióka (Sz. T.)



A kap tár kö vek kü lön le ge sen szép 
ter mé sze ti ér té kek és egy ben 
ér de kes kul túr tör té ne ti em lé kek. 

A Bükk al ja te rü le tén – a siroki Vár-hegy-
től a kácsi Kecs ke-kő ig – több cso port ban 
lát ha tók olyan szik la vo nu la tok vagy kúp 
ala kú kő tor nyok, ame lyek ol da la i ba a rég-
múlt ko rok em be rei fül ké ket fa rag tak. 
Ezek a föld ta ni alak za tok te hát kultúrtör-
té ne ti ér té ket is kép vi sel nek.

A KAPTÁRKÖ VEK A KAPTÁRKÖ VEK 
– SZIKLAMÉ HÉSZET – SZIKLAMÉ HÉSZET 
VAGY KULTIKUS SZERTARTÁS?VAGY KULTIKUS SZERTARTÁS?
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Hátlapba faragott kereszt- és halommotívum. 
Már Kubinyi Ferenc megemlíti az 1865-ös 
szomolyai útibeszámolójában. (B. Cs.)
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A fül kés szik lá kat a szomolyai la ko sok 
ne vez ték kap tár kö vek nek, Eger kör nyé kén 
vak ab la kos kö vek nek, más hol köpüsköveknek, 
Ör dög to rony nak, Nagybábaszéknek, Nyer-
ges nek, Hegyeskőnek, Kecs ke kő nek, Ki rály-
szé ké nek, Kő sár kány nak mond ják azo kat. 
Leg is mer teb bé és leg el ter jed teb bé a kap-
tár kő el ne ve zés vált. Ezen a né ven em lí tik 
ta nul má nya ik ban a kap tár kö vek rej té lyé-
nek meg ol dá sán fá ra do zó ku ta tók is: 1865-
ben Kubinyi Fe renc, 1885-ben és 1891-ben 
Bartalos Gyu la, 1939-ben Klein Gás pár, a 
’60-as évek ben Saád An dor, a ’70-es évek től 
pe dig Mi hály Pé ter. Leg több vi tát a szik-
la alak za tok ol da la i ba vájt fül kék ere de te, 
ké szí té sük oka vál tott ki.

Az át la go san 60 cm ma gas, 30 cm szé-
les és 25–30 cm mély fül kék pe re mén 
– az ép ség ben lé vők nél még jól lát ha tó an 
– be mé lye dő ke ret fut kör be, szé le i ken né-
hol lyu kak is ki ve he tők. Ezek a nyo mok 
ar ra utal nak, hogy a fül ké ket le fed ték, a 
fedlapot a lyu kak ba vert ékek kel rög zí tet-
ték. A ke ret nyom mal ren del ke ző fül kék 
elég rend szer te le nül van nak el he lyez ve 
a szik la fa la kon, a nyí lá sok rend kí vü li for-

ma gaz dag sá ga pe dig meg kö ve tel te, hogy 
mind egyik hez egye di mé re tű és ala kú fe-
de let ké szít se nek. (Bi zo nyos meg fon to lá-
sok alap ján fel me rült a ke re te zés dí szí tő 
funk ci ó já nak gon do la ta is.)

A kap tár fül kék ren del te té sé vel kap cso-
lat ban szá mos fel te vés, el mé let szü le tett. 
E té ma el ső ala pos ku ta tó ja az eg ri tör té-
nész-ré gész pap, Bartalos Gyu la sze rint 
a kap tár kö vek sír em lé kek vol tak, s a fül-
kék be az el huny tak ham va it rej tő ur ná kat 
he lyez ték. A kő fül kék ki fa ra gá sát ele in te 
a hun-ma gya rok hoz, ké sőbb a kel ták hoz il let-
ve a szkí ták hoz kö töt te. Klein Gás pár Bor-
sod me gyei főlevéltáros a vak ab lak ok nak 
bál vány tar tó, ál do zatbe mu ta tó ren del te tést 
va ló szí nű sí tett, s azo kat hon fog la lás ko ri 
em lé kek nek tar tot ta. Már Bartalos meg em-
lí tet te – han got ad va ké te lye i nek – a ma 
leg in kább is mert és el fo ga dott vé le ményt, 
mi sze rint a fül kék ben haj dan mé hész ked-
tek: „A köz nép, mely a pil la nat ha tá sa alatt 
okos ko dik, a fül kék ről kap tár kö vek nek mond-
ja e szik lá kat, sze rin te ezek a ré gi em ber mé-
he se let tek vol na, mint ha kő ben és ár nyé kos 
ol da lon lak nék a méh” – ír ta 1891-ben az 

A Királyszéke közel félszáz fülkét hordoz (B. Cs.)
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Archaeologiai Ér te sí tő lap ja in. A szik la-
mé hé sze ti ren del te tés leg meg ha tá ro zóbb 
kép vi se lő je Saád An dor mis kol ci or vos 
volt, aki Korek Jó zsef ré gésszel az 1960-
as évek ele jén né hány ása tást is vég zett a 
kap tár kö vek elő te ré ben, Cse rép vár al ján és 
Szomolyán. A ré gé sze ti fel tá rá sok so rán 
elő ke rült, XI–XIV. szá zad ból szár ma zó le-
le tek azon ban egyik fel te vés iga zo lá sá ra 
sem szol gál tat tak bi zo nyí té kot. 

En nek el le né re még is az a né zet vált 
el fo ga dot tá és a köz vé le mény szá má ra 
is mert té, hogy a kap tár kö vek fül kéi a kö-
zép ko ri er dei szik la mé hé szet em lé kei, s a 
mé hé szet nek ezt a for má ját vagy a hon-
fog la lás kor ma gyar ság hoz csat la ko zott 
ka ba rok vagy egy Bal kán-fél szi get ről ide-
me ne kült ki csiny nép cso port (agriánok) ho-
no sí tot ták meg. A kap tár kö vek fül ké i nek 
mé hész ke dés re tör té nő fel hasz ná lá sá val 
kap cso lat ban fel me rül azon ban né hány 
két ség. El gon dol kod ta tó a fül kék ég tá jak 
sze rin ti vál to za tos el he lyez ke dé se épp úgy, 
mint a ta laj szint hez kö ze li vagy ép pen meg-

kö ze lít he tet len hely re, sö tét, hű vös szik la-
ha sa dé kok ba, víz mo sás ok fa lá ba fa ra gott 
fül kék je len lé te. De a kes keny és se kély, sőt 
elő re bu kó fül kék ese té ben is ki zár ha tó a 
méh tar tás. A XI. szá zad tól írá sos ada tok 
ta nús kod nak a mé hé szet meg lé té ről, ok le-
ve lek ben ol vas ha tunk er dei mé hé szek ről, 
méh va dá szok ról, de a szik la mé hé szet ről 
hall gat nak a for rá sok. A száj ha gyo mány ok 
pe dig meg osz la nak a kul ti kus és a gaz da sá-
gi ren del te tés közt. A kap tár kö vek rej té lye 
te hát még meg ol dás ra vár!

A fül kés szik lák kis cso port ja egyéb-
ként fel lel he tő a Pi lis és a Bu dai-hegy ség 
te rü le tén is (kü lö nö sen a Té té nyi-pla tón), 
de a leg gaz da gabb elő for du lá suk Eger kör-
nyé  kén, a Bükk al ján ta lál ha tó. E kő tor-
nyok, szik la kú pok anya gát, a ri o lit tu fát, 
a föld tör té net har mad idő sza ká ban, egé-
szen pon to san a mi o cén kor ban – 20 mil lió 
év vel ezelőttől 10 mil lió évig zaj ló – he ves 
vul ká ni mű kö dés hoz ta lét re. A ké sőb bi 
le pusz tu lás so rán a tu fa fel szín be mé lye-
dő víz mo sás ok a domb ol da la kat szik lás 
ge rin cek re, kü lön ál ló tor nyok ra szab dal-
ták. A kör nye ze tük ből ki pre pa rá ló dott 
tu fa kú pok, szik la tor nyok rend kí vül szép 
ele mei a táj kép nek, a fe lü le tü kön so ra ko-
zó fül kék kel mi ti kus han gu la tot árasz-
ta nak. Leg tí pu so sabb cso port juk Eger 
ha tá rá ban (Nyer ges-hegy, Mész-te tő, 
Ca kó-te tő), Szomolya mel lett (Vén-hegy, 
Kap tár-völgy) és Cse rép vár al ja kör nyé kén 
(Man gó-te tő – Nagy kúp, Furgál-völgy, 
Csor dás-völgy) lel he tő fel, de eze ken kí vül 
Sirok, Egerbakta, Egerszalók, Os to ros, 
Noszvaj, Bog ács, Cse rép fa lu, Tibolddaróc 
és Kács ha tá rá ban is ta lá lunk kap tár kö-
ve ket. A Bükk al ján 38 le lő he lyen 72 kap-
tár kö vet is me rünk, a szik la alak za to kon 
pe dig 473 fül két szá mol tunk össze.

Bartalos Gyula 1891-es tanulmányának illusztrációja 



KITEKINTŐ – KAPTÁRKÖVEK A BÜKKALJÁN
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Eger – Nyerges-hegy Eger – Cakó-tető Cserépváralja – Csordás-völgy

Cserépfalu – Ördögtorony Cserépváralja – Köves-lápa

Cserépváralja – Nagy-Bábaszék

Cserépváralja – Furgál-völgy

Cserépváralja – Nagykúp Cserépváralja – Kiskúp



Szomolya köz ség ha tá rá ban négy 
le lő he lyen – 13 kap tár kö vön – össze-
sen 132 db fül ke van. Eb ből 117 db 

egy le lő hely 8 kap tár kö vén ta lál ha tó, s 
ugyan itt egyet len kú pon 48 db fül két lát-
ha tunk.

„Szomolyán a Ki rály szé ke re mek gyűj te-
mé nye a fa ra gott po gány kö vek nek. Ki rály-
szé ké nek az Istvánberki part tal át el le né ben 
a Vásároshegy (266 m) egyik szik lás nyúl-

vá nyát ne ve zik.” – ír ta Kolacskovszky La-
jos 1934-ben. Ez a le lő hely ma Vén-hegy 
dél nyu ga ti ol da la né ven sze re pel a szak-
iro da lom ban. (Kubinyi Fe renc 1865-ben 
Kap tár-völgy, Bartalos Gyu la Kap tár-
völgy és Ki rály szé ke, Kolacskovszky 
La jos Vásároshegy és Ki rály szé ke, Saád 
An dor 1963-ban Kap tár-völgy és Vén hegy 
lej tő je, 1965-ben Vá sá ros te tő-hegy dé li lej-
tő je né ven em lí tet te.) 

A KAPTÁR-RÉT A KAPTÁR-RÉT 
NÉVADÓINÉVADÓI
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Az V. számú sziklavonulat előterében 1961-ben végzett ásatást Saád Andor (B. Cs.)
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A ha tal mas kú pok kal, szik la or mok kal 
ta golt ri o lit tu fa-vo nu lat 8, egy más tól jól el-
kü lö nít he tő kap tár kőt fog lal ma gá ba. Az 
óri á si fül ke tö me get (117 db) elő ször Mi hály 
Pé ter rend sze rez te, az óta le het azo kat át-
te kin te ni.

A Kap tár-völgy al já ból kö ze lít ve a szik-
la cso port fe lé elő ször az I. szik lát pil lant juk 
meg, ami egy ki sebb mé re tű kúp, me lyen 
1 fül ke van. Ma ga a szik la vo nu lat et től 
fel fe lé 50 mé ter re kez dő dik: a II. szik la 
egy szfinx-sze rű kő zet bor da, ame lyen 20 
fül ke so ra ko zik. A dé li ol dal már na gyon 
le ko pott, az észak nyu ga ti ol da lon vi szont 
na gyon szép fül kék lát ha tók. Né me lyi ken 
a ke ret és ke ret át vá gás is jól ki ve he tő (pl. 
a 16. és 19. szá mú fül kék). 

A völgy ol dal pe re mén egy kor leg ma ga-
sabb ra emel ke dő szik la tömb (III. szik la) 
fel ső ré szét a kő bá nyá szat tel je sen el pusz-
tí tot ta. A meg ma radt al só szin ten 8 fül ke 
me ne kült meg. 

Eh hez a tömb höz kap cso ló dik a völ gyet 
ura ló, leg im po zán sabb IV. szik la vo nu lat 
(Ki rály szé ke). A búboskemencéhez ha son-

lí tó na gyobb kúp ra és több ki sebb kúp ra 
ta go ló dó töm bön 48 db fül ke van. A szik-
lát át sze lő ha sa dék ban (Ku tya szo rí tó) is 
ta lá lunk fül ké ket. A 11. szá mú fül ké nek 
csak a hát lap ja ma radt meg, de an nak 112 
cm-es ma gas sá ga alap ján ki ér de mel te a 
leg na gyobb is mert kap tár fül ke cí met. Sok 
a nagy mé re tű fül ke: a nyí lás ma gas sá guk 
ál ta lá ban 60 cm fö lött van, nem egy meg-
ha lad ja a 80, sőt a 90 cm-t is (a IV. szik lán 
64,5 cm az át lag ma gas sá guk), a hát lap ma-
gas sá ga ál ta lá ban 10 cm-rel ki sebb, mint a 
nyí lás pe rem ma gas sá ga (54,7 cm); nyí lás-
szé les sé gük pe dig alul át lag 32,2 cm, felül 

A IV. számú sziklavonulat Mihály Péter topográfiai felmérésén

A II. számú sziklavonulat (B. Cs.)
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26,5 cm. (A fül kék nél ma rad va még egy 
ér de kes ség ről szól nunk kell. Bartalos Gyu-
la és Kolacskovszky La jos cik ke ik ben er ről 
a IV. szá mú kúp ról kö zöl tek fény ké pet, 
amit Ki rály szé ké nek ne vez nek. Ez an nak 
bi zo nyí té ka, hogy már azok ban az idők-
ben is – a kő bá nyá sza tot meg elő ző en – ez 
volt a leg sa já to sabb, leg szebb kap tár kő! A 
kú pok csú csa i ba itt is egy-egy ke rek lyu kat 
fa rag tak, ame lyek ren del te té se még nem 
tel je sen tisz tá zott.)

Az V. szik la vo nu la ton 20 fül ke és egy 
ter mé sze tes ha sa dék men tén ki ala kult, 
em ber nagy sá gú üreg lát ha tó. 1961-ben itt 
vég zett ása tást Saád An dor. Az üreg fel töl-
té sé ben és az elő tér ben ki tű zött szel vény-
ben 36 db XIV–XV. szá za di ke rá mia tö-
re dé ket ta lál tak. (Ezek és a cse rép vár al jai 
le le tek alap ján ha tá roz ták meg a fül kék 
hasz ná la tá nak al só és fel ső ha tá rát!)

A VI. szik la ki bú vás tu laj don kép pen az 
el bá nyá szott III. vo nu lat foly ta tá sa, at tól 
bá nya te rek vá laszt ják el, de kö ze lebb esik 
az V. vo nu lat hoz. A szik la csú cson mind-
össze egy fül ke lát ha tó.

A VII. szik la vo nu lat egy tö ré sek kel, 
ha sa dé kok kal át járt ha tal mas tömb. A 16 
fül ke kö zött több vi szony lag ép ség ben 
meg ma radt. Itt ki tű nő en ta nul má nyoz ha-
tók a ke re tes fül kék hosszan ti ol da lát met-
sző be vá gá sok, ame lyek az üre get le zá ró 
fe dő lap be il lesz té se után is nyí lást biz to-
sí tot tak a fül ke bel se jé be. Eze ket töb ben 
röpnyílásoknak, a mé hek köz le ke dé sét 
biz to sí tó vá ja tok nak tart ják, de más fé le 
sze re pük is le he tett (lásd: lé lek lyuk).

A VIII. kúp for má já ban a cse rép vár al jai 
tu fa tor nyo kat idé zi. Raj ta 3 db fül ke van, 
ame lyek kö zül az 1. szá mú hossz ten ge lye 
annyi ra fer de, hogy meg kér dő je le zi a méh-
tar tás le he tő sé gét.

A III. számú szikla fülkéi (B. Cs.)

A VII. számú sziklavonulat (B. Cs.) A VIII. számú kúp formájú kaptárkő (B. Cs.)



Mint fen tebb je lez tük: a kap-
tár kö vek rej té lye még nem 
ol dó dott meg. A szik lák 

meg fa ra gá sá nak okát, a fül kék ren del-
te té sét ma még nem is mer jük. A „Kik? 
Mi kor? Mi ért?” kér dé sek re még nem 
tu dunk meg nyug ta tó vá la szo kat ad ni. 

Az ed di gi ku ta tá sok ered mé nyei, a 
to po grá fi ai ada tok ki ér té ke lé se nyo mán 
nyert sta tisz ti kai va ló szí nű ség azon ban 
a kap tár kö vek fül ké i nek mé hé sze ti ren-
del te té se el len szól nak, míg „a kul ti kus, 
ál do za ti cé lú fül ke hasz ná la tot il le tő en nem 
fo gal ma zó dott meg ki zá ró ok.” 
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KIK? MIKOR? MIÉRT? KIK? MIKOR? MIÉRT? 
– A KAPTÁRFÜLKÉK – A KAPTÁRFÜLKÉK 

KIFARAGÁSÁNAK OKAKIFARAGÁSÁNAK OKA

A VIII. számú kaptárkő jobb oldali ferde tengelyű fülkéje megkérdőjelezi a méhtartást (B. Cs.)
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Az alap ve tő kér dé sek azon ban to vább ra 
is nyi tot tak:
1.  Mi volt a fül kék hez kap cso ló dó kul ti-

kus szer tar tás, rí tus, a mö göt te ál ló val-
lás ala ku lat és mi to ló gia?

2.  Met től med dig tar tott a fül kék ki fa ra-
gá sá nak és hasz ná la tá nak (a kap tár kö-
vek hez kap cso ló dó kul tusz gya kor lá sá-
nak) ide je?

3.  Kik vol tak a fül ke ké szí tők és rí tus-
gya kor lók? Me lyik né pes ség hez (cso-
port hoz, nem zet ség hez, et ni kum hoz, 
nem zet hez) köt het jük a kap tár kö vek 
fa rag vá nya i nak ki ala kí tá sát?
A kér dé sek meg vá la szo lá sát – ok le ve les 

ada tok hi á nya és a nép ha gyo mány el lent-
mon dá sos sá ga mi att – a ré gé sze ti fel tá rá so-
kon túl, a mai na pig a to po grá fi ai ada tok 
fi gye lem be vé te lé vel tart juk le het sé ges nek. 
Je len hely zet ben két irány ban tá jé ko zód-
ha tunk:
A,  az egyik, az „azo nos ana ló gi ák” bő ví-

té se, az az a ke re tes fül kék más vi dé ke-
ken tör té nő ke re sé se és az ana ló gi ák-
hoz tár su ló ada tok be vo ná sa;

B,  a má sik, a kap tár kö ve ken, il let ve a 
tá gabb kör nye ze tük ben fel lel he tő és a 
fül kék kel kap cso lat ban lé vő kő fa ra gá si 
je len sé gek (kő kul tú ra) vizs gá la ta.

Te hát na gyon fon tos a fül kés szik lá kon 
elő for du ló egyéb kő fa ra gá si nyo mok (lyu-
kak, csa tor nák, tál ala kú mé lye dé sek, kő-
üs tök) át te kin té se és elem zé se, már csak 
azért is, mert az ed dig is mert té vált ana ló gi-
ák sok szem pon tú össze ve té se és elem zé se 
még nem tör tént meg. 

MI KOR?

Az Eger mel let ti Nyer ges-hegy kap tár-
kö ve in vég zett geo mor fo ló gi ai vizs gá lat, 
fül ke pe ri o di zá ci ós kí sér let alap ján ma 
már meg kí sé rel het jük a fül kék ki fa ra gá sá-
nak há rom na gyobb rit mu sát az ab szo lút 
idő szá mí tás ba be il lesz te ni:
•  el ső ge ne rá ció: Kr. u. 5–6. szá zad (Kr. 

u. 400–550 kö zött) – hu nok, szar ma ták 
ko ra;

•  má so dik ge ne rá ció: Kr. u. 7–8. szá zad 
(Kr. u. 670–800 kö zött) – ava rok (ono-
gu rok) ko ra;

•  har ma dik ge ne rá ció: Kr. u. 10–14. szá-
zad (Kr. u. 900–1300 kö zött) – ma gya-
rok ko ra;

•  a har ma dik ge ne rá ci ó hoz tar to zó leg-
épeb bek: Kr. u. 1500-as éve kig.
Az egész Bükk al ját át te kint ve eh hez 

annyit szük sé ges hoz zá ten ni, hogy nagy 

A Királyszéke csúcsába faragott lyuk (B.Cs.)
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va ló szí nű ség gel az el ső fül ké ket jó val a 
nyer ge si el ső ge ne rá ció meg je le né se előtt 
fa rag ták ki. Ezek ko rá nak meg ál la pí tá sa 
azon ban még to váb bi ala pos vizs gá la to-
kat igé nyel. Ré gé sze ti le le tek pe dig csak 
a har ma dik ge ne rá ci ó hoz kap cso lód nak, 
a ke rá mia tö re dé kek a fül kék Ár pád-ko ri 
hasz ná la tát (és nem kez de tét!) iga zol ják, 
bi zo nyít ják.

KIK?

A fül ke pe ri o di zá ció ré vén meg ha tá ro-
zott tág idő in ter val lum, va la mint a kap tár-
kőme ző te rü le ti ki ter je dé se azt lát szik iga-
zol ni, hogy a fül kék hez kap cso ló dó rí tust 
gya kor lók kö re már a hun kor ban is, majd 
az ava rok és az ono gu rok (ké ső ava rok) 
ide jén, va la mint a ma gyar hon fog la lást 
kö ve tő en is ezen a te rü le ten élt és jól el kü-
lö nü lő ré szét ké pez te a min den ko ri ál lam-
ala ku la tok la kos sá gá nak.

MI ÉRT?

Szent Lász ló ki rály 1. szám mal je lölt tör-
vény könyv ében (1092. Sza bolcs) le fek te-
tett 40 egy há zi in téz ke dés egyik tör vény-
pont ja (decr. 1. 22.) fel lép a po gány szer tar tá-

sok el len, meg tilt ja a for rá sok nál, vi zek nél, 
fák nál, kö vek nél tör té nő po gány ál do za ti 
szer tar tá so kat: „…quicunque ritu gentilium 
iuxta puteos sacrificaverit, vel ad arbores et 
ad fontes, et lapides oblationes obtulerit…” 
(aki po gányszokás/nemzetségi-nemzeti 
szer tar tás sze rint ku tak mel lett ál do zik 
vagy fák hoz, for rá sok hoz és kö vek hez 
aján dé ko kat visz…). Nem bi zo nyít ha tó, 
de könnyen el kép zel he tő, hogy a lapis szó 
ér tel mé be – mely Ipo lyi Ar nold sze rint egy-
faj ta „po gány” ol tár kö vet, kő ol tárt je lent het 
– a kap tár kö vek is be le tar toz nak.

Kö ze lít sük meg a kap tár kö vek – a szik-
lák fe lü le té be fa ra gott fül kék, lyu kak, tál 
ala kú mé lye dé sek, csa tor nák – mi ben lét ét e 
„po gány” val lás gya kor lás sa já tos sá gai fe lől. 
Eh hez a kí sér let hez pe dig Ipo lyi Ar nold Ma-
gyar Mythológiája (1854) ad se gít sé get.

Áld, ál do zat. „Az is te ni tisz te let ki tű nő je-
len sé ge az ál do zat, az is ten ség nek nem csu pán 
szó val, de tet tel, aján dék kal tisz te lé se.”

Szent he lyek. „Hogy ős ko runk ban ha son ló-
an (t. i. mint a szkí ták nál, a sza bad ban) vé-
gez te tett az is te ni tisz te let al kal mi lag vá lasz tott 
bi zo nyos he lye ken, nem ze tünk köl tö ző, ván dor, 
barang éle te gya nít tat ja; hogy az ily he lyek az 
ősi ter mé szet val lá si tisz te let hez al kal maz va 
vá lasz tat tak, a ter mé szet elem tisz te le tet fel té-
te le zi; mint ezt em lé ke ink is tud ják még. Lász ló 
tör vé nye tilt ja még a for rá sok, vi zek, fák s kö vek 
mel let ti po gány ál do za to kat...”

Ol tár. Az ál do za ti szer tar tá sok el vég-
zé sé re ol tá ro kat ál lí tot tak, la pos ol da lú, 
kü lön le ges kö ve ket al kal maz va. Nagy va-
ló szí nű ség gel „Lász ló tör vé nye i ben is a 
köveknéli ál do zás el til tá sa egye ne sen ilyen 
ol tár kö vek re vo nat ko zik”. Kö zép ko ri ok-
irat ok ban, ha tár je len té sek ben gyak ran 
sze re pel nek ol tár kö vek, me ne dék kö vek, 
bál vány kö vek.

A fülkék a népvándorlás korát és a középkort idézik (B. Cs.)
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Bál vány. „Vol tak-e bál vá nya ink is? Va ló-
szí nű leg. A kő, me lyen az ál la ti vé res ál do zat 
le ölet te tett, szét vá ga tott, s az ál do más nál 
asz tal és tá lul szol gált; s az, mely a ha lott 
sír ját je löl te, nem csak ol tár rá lesz, de idő vel 
bál vánnyá emel ke dik, az ol tár és sír fe lett ál ló 
alak ká ké pez te tik.” 

Né ző. A ké sőbb bál vá nyok ká ma gasz to-
sult ol tár kö ve ken a tál to sok, garaboncosok, 
de á kok, a po gány idők tu dós szer ze tei, pap jai 

– ki ket bon co sok nak is hív tak – vé gez ték 
szer tar tá sa i kat. A bon cos el ne ve zés Ipo-
lyi sze rint ar ra fi gyel mez tet ben nün ket, 
hogy „ők valának ta lán po gány val lá sunk azon 
bél né zői, az ál la tok bé lé ből jós lók, kik ről kró-
nikáink… még em lé kez nek.” A tál to sok, má gu-
sok, böl csek, jó sok, bű vö sök, bájosok, va rázs lók, 
bél né zők, hugybanézők, ál do zat né zők, ol tá ron 
né zők kü lön bö ző el ne ve zé sek, me lyek a ré-
gi, po gány ma gya rok pap ja it je lö lik.

VÁLOGATOTT ÉS AJÁN LOTT IRO DA LOM

A kaptárkövek madártávlatból (Civertan Bt.)
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THE HIVE-STONES OF SZOMOLYA NATURE CONSERVATION AREA

This leaflet gives an introduction to the geological, botanical and zoological values of the Hive-stones of 
Szomolya Nature Conservation Area as well as outlines the geological, geomorphologic and cultural historical 
aspects of the hive-stones denominating the area.

Protection of the Hive-stones of Szomolya Nature Conservation Area was declared in 1960 by the National 
Conservation Council. This area of 4.8 hectares at present includes the western slope of the Vén Hill 
located to the north-west from Szomolya and a section of the Kaptár Meadow. Protection of the hive-stones 
became compelling as a consequence of quarrying activities started in 1958, endangering these significant 
geological and cultural historical mementos by total devastation. The primary purpose of establishing this 
nature conservation area was the protection of the hives-stones being extraordinary landscape, geological, 
morphologic and archaeological-cultural historical values. The nature conservation manager of this protected 
natural area is the Bükk National Park Directorate.
One of the most unique types of the natural rock formations carved by mankind is the so-called “hive-stones” 
occurring in the greatest numbers in the Bükkalja Region. This niche rocks were called hive-stones by the 
inhabitants of Szomolya, whereas they are called blank-windowed stones at around Eger, and churn-stones, 
Ördögtorony (Devil’s tower), Nagy-Bábaszék (Great midwife’s chair), Nyerges (Saddler), Hegyes-kő (Sharp 
rock), Kecske-kő (Goat rock), Ablakos-kő (Windowed rock), Királyszéke (King’s chair), Kősárkány (Rock 
dragon) at other places. A number of theories have been created in connection with the function and age of 
the niches as well as the features of the carvers and users of the niches (population, ethnic, group). According 
to one of them, the hive-stones used to be tombs, and urns with the deceased’s ashes were placed to the 
niches. First, the carving of niches was associated with the Huns-Hungarians whereas later with the Celtic and 
Scythians. Another theory designated these false windows as fetish staddles and sacrifice, claiming that these 
mementos are of the Conquest of Hungary in age. Another apprehension has become popular to the public, 
according to which the niches of the hive-stones are mementos of the Medieval forest rock apiculture, and this 
kind of apiculture was introduced by either the Kabars joining the Hungarians during the time of the Conquest 
of Hungary or by a small ethnic group escaped here from the Balkan Peninsula (Agrians). 
In the Bükkalja Region – from the Vár Hill of Sirok to the Kecske-kő at Kács − altogether 72 hive-stones from 
38 localities are known, and 473 niches were recorded on the rock formations. The hive-stone group at the Vén 
Hill is the one with the most niches in Hungary (117).

The flora of the area, due to the climatic and soil conditions, was comprised by turkey oak-sessile oak forest 
and Tartar maple-white oak forest associations. This is referred by the relict species of the autochthonous 
vegetation, as Tartarian maple (Acer tataricum), Quercus pubescens, European lily of the valley (Convallaria 
majalis), Polygonatum latifolium, Angular Solomon’s Seal (Polygonatum odoratum) and European bellflower 
(Campanula bononiensis). Above the hive-stones, forest steppe vegetation, whereas on the rocks acescent 
acidophilous turfs developed. Their protected species include Echium russicum, round-headed garlic (Allium 
sphaerocephalon), Stipa dasyphilla and Thlaspi jankae. Grasslands at the valley floors are still pastured today, 
resulting in a vegetation enduring treading, of which protected species are Centaurea sadleriana and Clematis 
integrifolia.
The Kaptár Meadow and its surroundings provide habitat and feeding sites for several rare, protected animal 
species. Of the invertebrate zoological values a butterfly species called Dioszeghyana schmidtii, an indicator 
species of the Nature 2000 area “the Kaptár Meadow of Szomolya” declared with an area of 77.97 hectares, 
is worth mentioning. This Site of Community Importance (SCI) (also part of the National Ecological Network) 
including this nature conservation is of national significance gives protection for two habitats of international 
significance: a plainland and hill-country hay meadows (6510) and the Euro-Siberian forest steppe oak-woods 
(9110).
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CHRÁNENÉ PRÍRODNÉ ÚZEMIE SZOMOLYAOVSKÉ ÚĽOVÉ KAMENE

Publikácia oboznamuje čitateľa s geologickými, botanickými a zoologickými hodnotami Chráneného prírodného 
územia Szomolyaovské úľové kamene a tiež poskytuje prehľad o geologických, geomorfologických a kultúrno-
historických spojitostiach lokalít, podľa ktorých sú úľové kamene pomenované. 

Štátna rada pre ochranu prírody vyhlásila Chránené prírodné územie Szomolyaovské úľové kamene za 
chránené v roku 1960. V súčasnosti územie o rozlohe 4,8 ha zahŕňa v sebe západný svah hory Vén-hegy, 
dvíhajúcej sa na severozápad od Szomolya a časť Kaptár-rét – úľová lúka. Vyhlásenie úľových kameňov 
za chránené si vyžiadalo dobíjanie kameňa začaté v roku 1958, ktoré tieto významné geologické kultúrno-
historické pamiatky ohrozovalo úplným zničením. Prvotným cieľom založenia chráneného prírodného územia 
bola ochrana úľových kameňov – ako osobitných krajinných, geologických, morfologických, archeologicko–
historických hodnôt. Úlohy ochrany prírody chráneného prírodného územia vykonáva Riaditeľstvo Národného 
parku Bükk.
Jedným z najzvláštnejších typov ľudskou rukou vytesaných prírodných skalných útvarovsú tzv. „úľové kamene“, 
ktoré sa v najväčšom počte vyskytujú na podhorí Bükku. Tieto skaly s výklenkami nazvali szomolyaovskí 
obyvatelia kaptárkövek- úľové kamene, v okolí Egeru ich nazývali skaly so slepými oknami, inde ich nazývali 
bankové kamene – köpüskövek, Ördögtorony – Čertova veža, Nagy-Bábaszék – Veľká babia stolica, Nyerges 
– Osedlaná, Hegyes-kő – Špicatá skala, Kecske-Kő – Kozia-skala, Ablakos-Kő – Skala s oknami, Királyszék – 
Kráľovská stolica, Kősárkány – Kamenný drak. O poslaní výklenkov v kamenných úľoch, o ich veku, o pôvode 
ich zhotoviteľov, o totožnosti ich užívateľov (ľud, etnikum, skupina) sa zrodilo mnohom hypotéz. Podľa jednej 
teórie úľové kamene boli náhrobky a vo výklenkoch sa umiestňovali urny so spopolnenými pozostatkami 
zosnulých. Vytesávanie výklenkov najprv dávali do spojitosti s Hunmi - Maďarmi, neskôr ich dávali do súvislosti 
s Keltmi a so Skýtmi. Iná teória slepým oknám predpokladala poslanie ukladania modiel, predstavovania obetí 
a tieto pokladala za pamiatky z doby príchodu Maďarov do vlasti. Pre širokú verejnosť sa najznámejší stal 
názor, podľa ktorého výklenky úľových kameňov sú pamätníky stredovekého lesného včelárstva a túto formu 
včelárstva udomácnili buď Kabari, ktorí sa pripojili k Maďarom pri ich príchode do vlasti alebo malá skupina 
národnosti (agriáni), ktorí sa sem uchýlili pri úteku z Balkánskeho polostrova. 
V podhorí Bükku – od vrchu Siroki Vár-hegy až po skalu Kácsi Kecske-kő – na 38 náleziskách je známych 72 
úľových kameňov, na skalných útvaroch sa napočítalo 473 výklenkov. Vén -hegyské nálezisko je v Maďarsku 
lokalita so skupinou úľových kameňov, kde sa nachádza najviac (117) výklenkov.

Pôvodné rastlinstvo územia – na základe klimatických a pôdnych pomerov – tvorili cerovo-dubové porasty 
a porasty javora tatárskeho s dubom plstnatým. Na toto poukazujú reliktné druhy pravekej vegetácie – javor 
tatársky, dub plstnatý, konvalinka voňavá, kokorík širokolistý, kokorík voňavý a zvonček apulský. Nad úľovými 
kameňmi sa vytvorila lesostepná vegetácia, na skalách sa vytvorili pažite, ktoré sa vyhýbajú vylučujúcemu sa 
vápniku. Vyskytujúce sa chránené druhy sú hadinec obyčajný, cesnak guľatohlavý, kavyľ chlpatý, peniažtek 
slovenský. Pažite na úpätí doliny nechávajú dodnes pravidelne spásať, tak sa tu udomácnilo aj rastlinstvo 
znášajúce pošliapanie, ktorého chránené druhy sú nevädzník panónsky a plamienok celistvolistý. Lúka Kaptár-
rét a jej okolie je biotopom a náleziskom potravy pre početný druh zriedkavých, chránených druhov zvierat. 
Z jej bezstavovcových hodnôt si pozornosť zasluhuje motýľ mora schmidtova, ktorý je označujúcim druhom 
územia Natura 2000 „Szomolyai Kaptár -rét“, vyhláseného na rozlohe 77,97 hektárov. Chránené prírodné 
územie s celoštátnym významom v sebe zahrňuje aj „osobitné územie pre zachovanie prírody“ (SCI – Sites 
of Community Importance) – ktoré je aj súčasťou Národnej ekologickej siete - a poskytuje ochranu dvom z 
medzinárodného hľadiska dôležitým biotopom: lúkam na kosenie na rovinách a v hornatých oblastiach (6510) 
a Euro-sibírskym lesostepným-dubinám (9110).
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