
Szilvásváradon, a közeli karsztforrások által táplált 
Szalajka-patak forrásmészkő lépcsősorán zúdul le a 
Fátyol-vízesés. 

A völgy egyéb látnivalói: Szikla-forrás, Szabadtéri
Erdei Múzeum, pisztráng-keltető tavak, Zilahy Ala-
dár Erdészeti Múzeum és a BNPI Szalajka-völgyi
Információs Háza.
A kisvasút végállomásától túraösvényen kb. 30 perc
alatt érhető el az ősember lakóhelyeként is ismert
Istállóskői-barlang.
A Szalajka-völgy a Bükki Nemzeti Park fokozottan
védett területe, gyalogosan, kerékpáron és a kisvo-
nattal látogatható.

1. SZALAJKA-VÖLGY, FÁTYOL VÍZESÉS

5. ARLÓI-TÓ

9. SÁLY, LATOR-VÁR

13. BÜKKSZENTERZSÉBET, NAGY-KŐ

3. EGERSZALÓK, SÓ-DOMB

7. SZARVASKŐ, VÁR-HEGY

11. CSERÉPFALU, SUBA-LYUK

15. KIS-FENNSÍK, UDVAR-KŐ

2. BÉL-KŐ ÉS APÁTSÁGI TEMPLOM

6. BALLA-BARLANG

10. SZOMOLYAI KAPTÁRKÖVEK

14. LILLAFÜRED, ANNA- ÉS 
SZENT ISTVÁN-BARLANG

4. SIROK, A BÁLVÁNY-KÖVEK ÉS A VÁR

8. BÜKK-FENNSÍK, ZSIDÓ-RÉT

12. NAGYVISNYÓ, MIHALOVITS KŐFEJTŐ

16. NYUGATI KAPU OKTATÓ- ÉS 
LÁTOGATÓKÖZPONT

Bélapátfalva felett emelkedik a csaknem száz évig 
tartó mészkőbányászat által megcsonkított Bél-kő, 
a Bükk peremén emelkedő „kövek” sorozatának 
nyugati tagja. A triász időszakban lerakódott Bük-
kfennsíki Mészkő Formáció építi fel.

Északnyugati lábánál 1232-ben alapították a cisz-
terci szerzetesek a bélháromkúti apátságot. Az 
apátsági templom formája, alaprajza, arányai a kö-
zépkori állapotot őrzik.

Az apátsági templomtól a Bél-kő csúcsáig vezető 
tanösvény a hegy kultúrtörténeti, természeti érté-
keit, földtani felépítését és a bányászat történetét 
mutatja be.

Egerszalók határában 1961-ben mélyült szénhidro-
gén-kutató fúrásból, 410 m mélységből, a föld mélyé-
ben uralkodó nyomás hatására 65 oC-os hévíz tört fel.
A magas szénsavtartalmú hidrogén-karbonátos 
gyógy víz környéke az 1980-as évek óta fürdőhely, 
több fürdő épült rá.

A magas oldott mésztartalmú karsztvízből kiváló 
mészanyag az eltelt több mint 60 év alatt, a köznyelv 
által „sódomb”-nak nevezett, látványos hófehér for-
rásmészkő-dombot épített, kis gátakkal, mögöttük
medencékkel.

A forrásmészkő-domb a strand területén kívül talál-
ható, szabadon látogatható.

Mintegy 17 millió évvel ezelőtt lezajlott vulkáni mű-
ködés hozta létre a siroki Vár-hegyet felépítő kőze-
teket.

A vulkáni tufákból évmilliók alatt a külső erők sze-
szélyes alakú sziklákat hoztak létre. A mállásnak 
jobban ellenálló összesült kőzetekből alakultak ki a 
látványos tufatornyok.

A Vár-hegy gerincén sorakozó ún. Bálványkövek, a 
Pap, a Barát és az Apáca meredek tornyai 5-6 m-rel 
emelkednek a nyereg fölé.

A település fölé magasodó, vulkáni tufára épült siro-
ki Vár történelmi emlékhely, gazdag programokkal.

A Közép-Európában egyedülálló természeti látvá-
nyosság az Arlótól DK-re, kb. 1 km távolságra, a 
Suvadás utca és a Várhegy utca által közrefogott 
területen elhelyezkedő suvadással létrejött tó.

A lecsúszó hegyoldal a szénbányászat által aláfej-
tett területen elzárta a patak útját, és így közel 30 
holdas tó keletkezett. A csuszamlás hossza 300 
méter, mélysége pedig 50-60 méter, az évek során 
felgyülemlett víztömeg legnagyobb mélysége eléri a 
tíz métert.

A tó környéke üdülőterület, kedvelt horgász- és für-
dőhely.

Répáshuta központjából kb. 1 km-es sétával érhető 
el az ősrégészeti leleteiről híres inaktív forrásbarlang.

A nagy kiterjedésű csarnok kitöltésének alsó szintjé-
ből barlangi medve, barlangi hiéna, ősbölény csont-
jain kívül a korai Szeleta-kultúra jellegzetes kőesz-
közei kerültek elő. A kitöltés felső szintje az őskőkori 
ember törpe pengéi mellett egy jégkorszak végi, kb. 
másfél éves gyermek koponyáját rejtette. 

A Balla-barlang fokozottan védett természeti érték 
és régészeti védelem alatt áll.
A  barlang a Rejtek – Répáshutai tanösvény része, 
szabadon látogatható.

A túrát összeköthetjük a Répáshuta felett emelkedő 
Bükki Csillagda felkeresésével.

A  szarvaskői Vár-hegy és szurdoka képződményei 
tenger alatti vulkáni kúpok lejtőin lefolyó bazalt lá-
vaárak, párnaláva halmazok. Az Akasztó-hegyről 
szemlélve láthatjuk, hogy a láva „párnák” kötegekbe 
rendeződtek és az egykori lejtőn megcsúszva külön-
böző irányokat vettek fel. 

Az Eger-patak 5-20 m magas, bazalt testekkel sze-
gett látványos szurdoka a késő pliocén végén, kb. 
2-3 millió évvel ezelőtt alakulhatott ki.

A Vár-hegy csúcsán áll az egykori vár romja.

A szarvaskői Vár-hegy és környezete fokozottan vé-
dett természeti terület. 
A Szarvaskő környékét bemutató tanösvény szaba-
don látogatható.

A Bükk-fennsík legszebb karsztjelenséges kaszá-
lórétje. 
A Zsidó-réti-karsztvápa mészkőtérszínen kialakult 
széles, lapos völgymedence. A széles vápában nem-
csak egymás után, hanem egymás mellett is számos 
víznyelőtöbör és karszttál mélyül. 
A Zsidó-rét DNy-i negyedében nyíló Mohos-töbör a 
Bükk legnagyobb víznyelő múltú, oldással mélyített 
és tágított „tölcsére”. 
A Zsidó-réten sok ritka növényfaj található, például 
a karcsú sisakvirág, a szártalan bábakalács, a réti 
kardvirág, gömböskosbor, a jégkorszaki reliktum 
havasi ribiszke, és szőrfűgyep-foltok maradványai 
bújnak meg. 
A Zsidó-rét fokozottan védett természeti terület, az 
Olasz-kapui tanösvény része. Turista utakon szaba-
don látogatható

A településtől északra lévő Lator-puszta felett emel-
kedő Latorvár-tetőn az ember őskortól a középkorig 
tartó megtelepedése igazolható.

A Latorvár-tetőt és a nyugati lankás hegyoldalt sánc 
veszi körül. A sánccal körülvett területen a régészeti 
kutatások késő bronzkori telepet tártak fel.
A  földvár ÉK-i részén kora vaskori település objek-
tumai kerültek elő. 

A hegytető felső platóján az őskori telepre a 10-11. 
században az Örsúr nemzetség nagy kiterjedésű 
sáncvárat emelt. 
A  Latorvár-tető déli végéből induló sziklás gerinc 
alsó végén ma is áll a 12-13. századi Lator-vár tor-
nyának 4-4,5 m magas falcsonkja. 

A Lator-vár szabadon látogatható.

A bükkaljai vulkanizmus kapcsolódó legjellemzőbb 
felszíni alakzatok a kaptárkövek. A kúp alakú kőtor-
nyokba a régmúlt idők emberei fülkéket faragtak.
A szomolyai Vén-hegy DNy-i lejtőjén található a 
Bükk-alja legnagyobb kiterjedésű, legtöbb fülkét 
tartalmazó kaptárkő csoportja.

A Kaptár-rét felett húzódó riolittufa vonulat nyolc 
nagyobb sziklacsoportján 117 fülke található. Leg-
szebb a IV., Királyszékének is nevezett sziklavonulat, 
amely egy búbos-kemencéhez hasonlító nagyobb és 
több kisebb kúpra tagolódik és 48 fülke látható rajta.
A Szomolyai kaptárkövek természetvédelmi terület a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi 
és vagyonkezelésében van.

A kiépített tanösvény szabadon látogatható.

A  Cserépfalu határában lévő Suba-lyuk Múzeum 
és Látogatóközponttól rövid sétával jutunk el a 
Hór-völgy meredek oldalában nyíló barlanghoz. Az 
egyetlen nagy csarnokból álló inaktív forrásbarlang 
triász időszaki mészkőben alakult ki. 
Jelentőségét a benne talált neandervölgyi ősemberle-
leteknek, kőeszközöknek és a jégkorszak utolsó sza-
kaszát felölelő szinte teljes rétegsornak köszönheti. 

A barlangi kitöltésben egy 25-35 éves nő és egy 3 év 
körüli gyermek csontmaradványai kerültek elő állat-
csontok, pattintott kőeszközök és tűz használatára 
utaló faszénlelet mellett. 

A  Suba-lyuk fokozottan védett természeti érték és 
régészeti védelem alatt áll.
Szabadon látogatható.

Nagyvisnyón, a József Attila utca végén található 
a Mihalovits kőfejtő, amely a 260-252 millió évvel 
ezelőtt, a késő-perm időszakban keletkezett fekete, 
bitumenes Nagyvisnyói Mészkő Formációt tárja fel. 

A formáció vékonypados kifejlődésű fekete mészkő, 
a mészkőpadok közé márga, mészmárga települ. 
A  rétegek dőlése alapján a kőfejtő egy lefelé dom-
borodó rétegsor magjában létesült. 

A kőzet rendkívül gazdag ősmaradványokban. Az el-
pusztult állatok maradványai erősen oxigénhiányos 
környezetben halmozódtak fel és szinte tökéletes 
épségben maradtak fenn. Jellemző ősmaradványai 
a mészalgák, foraminiferák, kagylók, Ostracodák, 
Barchiopodák.

A  kőfejtő védett földtani alapszelvény. Szabadon 
látogatható.

Az Erzsébeti-völgy ÉNy-i oldalának mellékvölgyében 
található a Nagy-kő messziről szembeötlő meredek 
homokkő dombja, melyet a felszíni mállás formált 
mai alakjára. Déli, délkeleti, közel függőleges szik-
lafalán jellemző a cementáltabb részek eróziós ki-
bontásával keletkezett homokkő cipók, szakadozott 
rétegek megjelenése.

A Nagy-kő tetején egykor földvár állt, melynek ma-
radványai ma is megfigyelhetők. Az egykori telepet 
a késő bronzkori Kyjatice kultúrába (i. e. 12. sz. – 7. 
sz.) tartozó erődített telepek közé sorolják.

A  Nagy-kő védett természeti terület, a Tarnavidéki 
Tájvédelmi Körzetben helyezkedik el.
A Nagy-kőt és környékét tanösvény mutatja be. Sza-
badon látogatható.

Lillafüreden található a Bükki Nemzeti Park két ide-
genforgalom számára megnyitott barlangja.

Az Anna-barlang a Szinva karsztforrásának vízéből 
150-200 ezer éve kivált édesvízi mészkőlerakódás-
ban alakult ki. A barlang üregei a vízeséseknél le-
hajló sűrű növényzet alatti fülkék beboltozódásával 
jöttek létre, melyeket a források utat kereső vize 
tovább alakított. 

A Szent István-barlang a kb. 240 millió éves, a triász 
időszakban képződött, jól karsztosodó mészkőben 
jött létre. Jelentős méretű termeinek többsége nagy 
magasságú hasadékokban, kürtőkben végződik. 
A  járatokat cseppkőlefolyások, különböző formájú 
függő és álló cseppkövek, cseppkőoszlopok díszítik.

A  barlangok látogathatóságáról a www.bnpi.hu ol-
dalon tájékozódhatnak.

A  Tardonáról, a piros sáv jelzésű turistaúton meg-
közelíthető Kis-fennsíkon, két töbörsoros völgy ta-
lálkozásánál található az Udvar-kő, a Bükk hegység 
egyetlen igazi szakadéktöbre. A  felszín alatti vizek 
nagyméretű termet vájtak és oldottak ki a triász idő-
szaki mészkőben. A  felszínhez közel kialakult bar-
langterem a mennyezetének beomlásával jött létre 
az Udvar-kő. A  függőleges falú, 17 m mély, 15 m 
átmérőjű látványos szakadéktöbör kapuja 3–3,5 m 
széles és 1,5–2 m magas. Barlangi eredetére utal-
nak a cseppkő-bekérgeződéses barlangroncsok és 
a lejárati sziklakapu. 

A barlang fokozottan védett. Szabadon látogatható

Felsőtárkányban, az Ifjúság utca végén találjuk el a 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Oktató- és Látoga-
tóközpontját.

Itt tekinthető meg a Karszt és Élővilága kiállítás, 
amely interaktív elemeivel szemléletesen, több 
esetben játékosan mutatja be a Bükki Nemzeti Park 
állat- és növényvilágát, valamint a hegység kialaku-
lásával kapcsolatos földtani ismereteket.
A látogatóközpont időszakos kiállításoknak is helyet 
ad.

Az oktatóközpontban akkreditált természetiskola 
működik.

A recepción további felvilágosítást adnak a nemzeti 
park látogatható területeiről, a bükki települések lát-
nivalóiról, programjairól.
Bővebb információ a www.bnpi.hu oldalon található.

BAKANCSLISTÁS 
LÁTNIVALÓK 
A BÜKK-VIDÉK GEOPARKBAN



17. RÉPÁS-VÖLGYI TANÖSVÉNY

21. A SEBES-VÍZ-VÖLGY MÉSZTUFA 
KÉPZŐDMÉNYEI

19. UPPONYI-SZOROS, LÁZBÉRCI-TÓ

23. EGER, MÉSZ-HEGY ÉS  
NYERGES-TETŐ

18. CSERÉPVÁRALJA, KŐ-VÖLGY

22. SZELETA-BARLANG

20. BÁNHORVÁTI, DAMASA-SZAKADÉK

24. VÖRÖSKŐI-ALSÓ-FORRÁS

A Répás-völgy Domaházától a szlovák határig húzó-
dó szakaszán tanösvényt alakított ki a Bükki Nem-
zeti Park Igazgatóság.

Az ismertető táblák bemutatják a Heves-Borsodi- 
dombságban elhelyezkedő völgy és tágabb környe-
zete geológiai viszonyait, élővilágát, az emberi tevé-
kenység hatását a völgyre és élővilágára.

A tanösvény csatlakozik a szlovákiai Péterfalvától 
(Petrovce) a határig húzódó túraútvonalhoz. Szaba-
don látogatható.

A  Cserépváraljától piros sáv, majd piros kereszt 
jelzésű turistaúton elérhető völgy erősen összesült 
ignimbritet (tűzárkő) tár fel. A magas hőmérsékleten 
összetömörödött vulkáni üledék lassan hűlt le és 
benne zsugorodási harántrepedések alakultak ki. 
A későbbi mállás során a repedések egyre tágultak 
és a kőzettest meredek, függőlegesen megálló dara-
bokra, oszlopokra esett szét. 

A  völgy hossza 1,1 km, mélysége 50-55 m, felső 
szélessége 100-300 m, a völgytalpon 30-80 m. Ol-
dalait, szép négyszöges tűzárkő hasábok szegélye-
zik. A legnagyobbak magassága 8-10 m, szélessége 
2-3 m. 

A völgy a Bükki Nemzeti Park védett területe. A turis-
taúton szabadon látogatható.

Az Upponyi-hegység a Bükk-vidék északi, a Bükk 
hegységtől jól elkülönülő része. A  hegység DNy-i 
részét vetősíkok mentén rögszerűen kiemelt óidei 
kőzetek alkotják.

Uppony és Dédestapolcsány között az ország egyik 
leglátványosabb szurdokát hozta létre a törésvona-
lak mentén bevágódott Csernely-patak. Az Uppo-
nyi-szoros világosszürke mészkőfalai elérik az 50 
m magasságot. A karsztosodásra hajlamos mészkő-
ben 25 barlang nyílik. 

A tetőről gyönyörű kilátás nyílik a szoros déli részén 
a Csernely-, és a Bán-patak visszaduzzasztásából 
kialakított Lázbéri-víztározóra.

A terület a Lázbérci Tájvédelmi Körzet része. Turista-
úton szabadon látogatható.

Bánhorvátiban, az Egeres-völgy vízfolyásába szakít 
bele a Damasa-szakadék.
Az Egeres-völgy kőzethatár mentén fut, bal oldala 
andezit, jobb oldala laza, agyagos-homokos tenge-
ri üledék, melyen olvadás, vagy nagyobb esőzések 
után az andezit-takaró hasábokra repedezett pere-
me könnyen megcsúszik. 
A szakadék kialakulásában 18-19. századi földren-
gések játszották a főszerepet. 

A leomlott kőzetblokkok között zegzugos járatrendsze-
rek alakultak ki. A Mély-hasadék utolsó métereit igazi 
álbarlanggá zárják az egymást támasztó tömbök. Om-
ladékkal elzárt végének szomszédságában sziklákkal 
tagolt, el-elágazó majd egyesülő hasadék húzódik. 
A  Damasa-szakadék fokozottan védett természeti 
terület. Sajóvelezdtől tanösvényen, Bánhorvátiból 
turistaúton szabadon látogatható.

Az Ómassáról sárga sáv jelzésű turistaúton megkö-
zelíthető Sebes-víz-völgy forrásai a Nagy-fennsík tö-
vében erednek, vizüket a Garadna-patak fogadja be. 

Az Alsó-Sebesvíz-forrás a Bükk hegység legtevé-
kenyebb forrásmészkő képzői közé tartozik, a szur-
dokszerű völgy édesvízi mészkő lépcsős zuhatagai 
különleges látványosságok.

A völgy középső szakaszán fakad a viszonylag még 
bővizű, szélsőségesen ingadozó vízhozamú Hu-
ba-forrás. A forráskilépés térségében a hideg, tiszta 
vizű forrásokra jellemző gazdag gerinctelen fauna él. 
A Huba-forrás alatti nagyobb esésű szakaszon szép 
mésztufa-gátak épülnek, jellegzetes mohaflórával.

A Sebes-víz-völgy a Bükki Nemzeti Park védett terü-
lete. Turistaúton szabadon látogatható.

A Szeleta-barlang tetőközelbe került fosszilis for-
rásbarlang, a Bükk hegység legnagyobb ősember-
barlangja.

Az itt talált babérlevél alakú kőeszközök alapján ne-
vezik a Bükk más barlangjaira is jellemző eszközké-
szítő ipart Szeleta-kultúrának.
Régészeti kutatások szerint a barlang a középső- 
és felső-paleolitikumban mintegy száztízezer évig 
lakott volt.

Alsó rétegeiből a kőeszközökön kívül nagyszámú 
állatmaradvány is előkerült. A barlangi üledék és a 
gerinces fauna nedves, hűvös klimatikus viszonyok-
ra utal, ahol a barlangi medve volt a leggyakoribb 
nagyemlős.

A Szeleta-barlang fokozottan védett természeti érték.
Hámorból vagy Lillafüredről piros sáv jelzésű turista-
úton érhető el, szabadon látogatható.

Eger határában az Ostoros-patak keleti mellékvöl-
gyében találhatók a Nyerges-tető és a Mész-hegy 
kaptárkövei. 

A  Nyerges-tető nyugati oldalán található kaptárkő 
tetejét nyereg alakúra képezték ki. A  plató felüle-
tébe tál alakú mélyedéseket, csatornákat, lyukakat 
vájtak. A sziklavonulat délkeleti falán és a különálló 
tömbön 24 fülke és fülkenyom található. 

A Mész-hegy déli lejtőjén három kaptárkő van, kü-
lönböző méretű, többnyire már lekopott fülkékkel. 
A kőzetbe egy sziklahelyiséget is befaragtak. 

A terület védett természeti emlék, a Kaptárkő Egye-
sület által kiépített Mész-hegy Nyerges-tető tanös-
vényen szabadon látogatható.

A  Bükk-fennsík déli peremén fakadó időszakos 
karsztforrások évente csupán néhány hétig, esetleg 
néhány hónapig aktívak. Működésük a karsztvíz fe-
lület gyors hóolvadás, nagyobb esőzések alkalmával 
bekövetkező hirtelen megemelkedésével függ össze. 

A Bükk leglátványosabb időszakos forrása a Vörös-
kői-alsó-forrás. Felszínre nyíló kürtőjét az 1970-es 
években lezárták, így a forrás aktív periódusában 
a víz egy mészkőből kialakított lyukon keresztül 
szökőkútként tör a felszínre, akár 2,5 m magasságig 
is fellövellhet. 

A  Bükki Nemzeti Park fokozottan védett területén 
lévő forrás szabadon látogatható.
Felsőtárkányból a kék jelzésű turistaúton érhető el.

Bükk-vidék Geopark határaNemzeti park területe

Tájvédelmi körzet területe

Természetvédelmi terület

Natura 2000 terület

Fokozottan védett 
terület, erdőrezervátum
Beépített terület

Erdő

Tanösvény

Természetvédelmi bemutatóhely; 
Világörökség
Megyehatár; Településhatár
Vasútvonal
Országhatár

Bővebb információ: 
www.bukkvidekgeopark.com

www.skhu.euGEOTOP

ISMERI A BNPI 
MOBILAPPLIKÁCIÓJÁT? 
Töltse le a Guide @Hand alkalma-
zásunkat, amelyet térerőmentes 
környezetben is használhat kirán-
dulása során.

Készítette: 
Bükki Nemzeti Park  
Igazgatóság 

 kapcsolat@bnpi.hu 
 www.bnpi.hu  
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A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.


