
KAPTÁRKÖVEK A 
BÜKKALJÁN

A kaptárkövek a Bükkalja különleges 
formájú sziklaalakzatai, melyek nem-
csak mint egyedi földtani és természe-
ti képződmények, hanem mint érdekes 
kultúrtörténeti emlékek emelkednek ki 
a Bükkalja értékei közül. A kaptárkövek 
anyaga zömében az a riolittufa, amely a 
miocén kor közepén zajló erős vulkáni 
tevékenység során került a felszínre. Ezt 
a vulkáni hamutakarót a későbbiekben 
a természet erői részben lepusztították, 
illetve kipreparálták belőle azokat a bi-
zarr formájú sziklatornyokat, melyek a 
Bükkalja területén ma is sokfelé megta-
lálhatók. 

Ezekbe a tufakúpokba ismeretlen 
korok emberei titokzatos rendeltetésű 
fülkéket faragtak. Egyes fülkék eléggé 
megkopottak, míg mások teljes épség-
ben maradtak fenn. Ezeken jól látható, 
hogy a fülkék szélére peremet faragtak, 
amelyre fedlapot helyezhettek. Sok he-
lyen még a fedlapot rögzítő ékek apró 
lyukai is felfedezhetőek. 

Több elmélet is született a fülkék ren-
deltetéséről: egyesek szerint szakrális 
rendeltetésűek lehettek, a vakablakokba 
urnákat vagy bálványokat helyezhettek. 
Mások szerint az üregeket inkább mé-
hészkedésre használhatták az Árpád-
kortól egészen a török időkig. Ebben a 
kérdésben még mai napig nem alakult 
határozott álláspont, sőt, azt sem  tud-
juk biztosan, mikor készülhettek a fül-
kék, de egy biztos: ezek az emberi kéz 
vájta formák egyedülálló kultúrtörténe-
ti értéket képviselnek Európában. Ma a 
Bükkalján 72 sziklaalakzaton összesen 
473 fülkét ismerünk.

A MÉSZ-HEGY

A Mész-hegy déli lejtőjén három fül-
kés sziklakúp található két csoportban. 
A déli kettős sziklakúpon összesen 4 db 

fülke található, ez elsősorban különle-
ges nagyméretű fülkéjével tűnik ki. Az 
északi sziklacsoport kúpegyüttesén ösz-
szesen 14 fülkét számolhatunk össze. 
Érdekes az egyik kúp tetejébe faragott 
párkánnyal övezett mélyedés, illetve a 
sziklakúpba faragott sziklahelyiség, népi 
nevén bújó. Emellett a sziklacsoport 
mellett található még egy szikla, mely 
4 db fülkét rejt. Mindenképp érdemes  
benéznünk a két sziklacsoport között 
megbújó sziklahelyiségbe is, ahol még 
tisztán felismerhetjük a tüzelőberende-
zést, a sziklafalba faragott alvópadkát és 
a tárolóhelyiségeket is. Ha figyelmesen 
járjuk a környező, sűrűn burjánzó fiatal 
akácerdőket, még felfedezhetjük a haj-
dani kultúrtáj túlélőit: öreg naspolya-, 
dió- és almafákat, és az elvadult szőlők 
indáit. 

A CAKÓ-TETŐ

Az egyik legnehezebben megközelít-
hető sziklacsoport, amely azonban négy 
sziklavonulatán összesen 36 fülkét tar-
togat az elszánt érdeklődőknek. A fül-
kék érdekessége nagy méretük mellett, 
hogy hátlapjuk általában szélesebb, mint 
a fülkék nyílása. Több fülke csúcsíves, 
gótikus kiképzésű. Itt található a kör-
nyék egyik legszebb sziklacsoportja, a 
kappadókiai tufatornyokat idéző hármas 
sziklatorony. A Cakó-tető közelében fe-
küdt a középkorban elpusztult település, 
Szőllőske is. 

A Mész-hegy déli lábán vezetett a „Via 
ad Szomolya”, az Egerből Szomolyára 
vezető történelmi út, melynek nyomvo-
nalán fut jelenleg a „Kő-út” jelzése is. 
Az út nyomvonalán az évszázadok alatt 
a szekerek kerekei a talajt és az alapkő-
zetet feltörték, így azt a természet erői – 
elsősorban a csapadék – szabadon pusz-
títhatták. Így alakulhatott ki évszázadok 
alatt a „Via ad Szomolya” szurdokszerű 
riolittufa-mélyútja. 
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Készült a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával

Készítette a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület 
www.kaptarko.hu                 bukkalja.info.hu

Kérjük óvja, védje természeti értékeinket!


