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Megvalósult a Vidékfejlesztési Minisztérium 
2010. évben a védett természeti területeken 

az elhagyott hulladék felszámolásának feladatai 
támogatására biztosított pályázati támogatásból.
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1. MÉSZ-hEGY–NYERGES-TETŐ
hELYI jELENTŐSÉGű VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET

Egy történEti út: a „Via ad Szomolya”

Helyi jelentőségű védett természeti területeknek 
nevezzük a települési – Budapesten a fővárosi – ön-
kormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított ter-
mészeti területeket. Védelmi kategóriájukat tekintve 
lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy ter-
mészeti emlékek (TE) is.

Megyei szintű védetté nyilvánításokra 1971-től került 
sor, amikor a megyei tanácsok és azok végrehajtó bi-
zottságai (Budapesten a Fővárosi Tanács és Végrehajtó 
Bizottsága) megkapták ezt a jogkört. Számos tanács-
rendelettel és VB határozattal védetté nyilvánított me-
gyei (helyi) védett természeti terület jött létre 1990-ig, 
amikor aztán az önkormányzatok megalakulásával a 
helyi védetté nyilvánítás a jegyző (főjegyző) hatáskö-
rébe került. A helyi jelentőségű védett természeti te-
rületek védetté nyilvánítása és a fenntartásukról való 
gondoskodás a települési önkormányzatok hatásköré-
be tartozik. A helyi jelentőségű védett természeti terü-
letek országos nyilvántartását a természetvédelemért 
felelős tárca vezeti (Védett Területek Törzskönyve).

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a 13/1995. 
(V.24.) rendeletében nyilvánította védetté a „Mész-
hegy – Nyerges-tető” helyi jelentőségű természeti 
területet. 
A „Mész-hegy – Nyerges-tető” helyi jelentőségű ter-
mészeti terület rendeltetése: 

az utókor számára őrizze meg a táj nagy részben •	
fennmaradt eredeti arculatát;
tartsa fenn a tudományos szempontból is egyedül-•	
álló riolittufa-vonulatok természeti értékeit, különös 
tekintettel a területen található kaptárkövekre;
a védett terület biztosítsa a területére eső molyhos-•	
töl gyes erdő, az ősgyepszigetek és a tájra jellemző ha-
gyományos mezőgazdasági kultúrák fennmaradását;
legyen a szakirányú tudományos kutatás, illetve •	
oktatás bázisa. 

VIA AD SZoMoLYA
A sárga jelzésű turistaút (a „Bükkaljai Kő-út”) nyom-
vonala megegyezik a középkori eredetű közlekedés-
történeti útvonallal. A „Via ad Szomolyán” évszázad-
okon keresztül közlekedtek a szekerek, erről a riolit-
tufába helyenként több méter mélyen bevágódott sze-
kérnyomok („riolitmélyút”) tanúskodnak. A „Szomolyai 
út” vagy „Egri út” Ostoros község és egy elpusztult te-
lepülés, Szőllőske (Sceulus, Seulus) határán vezetett, 
ma Szomolya, Eger és Ostoros településhatárokon 
húzódik. Ezen a területen több pince, bújó, szikába fa-
ragott helyiség található szétszórva, a hajdani virágzó 
szőlőkultúra – valamint a riolittufa térszínen kiala-
kult bükkaljai kőkultúra – emlékeként.

Az út Szomolya északnyugati végéhez érkezik meg 
a Csobánka felől: a Rét-oldal és Deber közti vízmo-
sásos domboldalon meredeken ereszkedik a faluba. 
A Vásáros-hegy szőlők, kertek koronázta platójának 
északkeleti szélén látható Szalóki István 1900-as 
évek elején faragott kőkeresztje (feszület), amely a 
bükkaljai kőkultúra jeles szakrális kisemléke.

A Nyerges-tetőnek nevet adó kaptárkő

A Nyerges-tetői Tanösvényt az egri Kaptárkő Termé-
szetvédelmi és Kulturális Egyesület a Vidékfejlesztési 
Minisztérium által „védett természeti területeken, vala-
mint barlangokban és azok felszíni védőövezetén elha-
gyott hulladék felszámolásának feladataira” című pályá-
zati felhívásra benyújtott és támogatott pályázata ke-
retében alakította ki. A program részeként elvégezték 
a „Mészhegy - Nyerges-tető” Helyi Jelentőségű Ter-
mészeti Terület hulladékmentesítését és környezeti 
nevelési - szemléletformálási programot valósítanak 
meg többek közt a hulladék problémáról szóló iskolai 
előadásokkal és a tanösvény létesítésével.

Az első hulladékmentesítési akciót 2012 április 
21-én, a Föld Napja előtt szervezték a területen. Az 
egri IFI PONT – Ifjúsági Információs és Tanácsadó 
Iroda volt az egyik fő partner, ugyanis csatornáin ke-

resztül szinte minden egri középiskoláshoz eljutott 
az akció felhívása. A 44 önkéntes 2 db 12m3 konté-
nerbe összesen 3430 kg hulladékot gyűjtött A terep 
gépkocsival nehéz megközelíthetősége miatt a szórt 
hulladékot kézi erővel zsákokba gyűjtötték, majd a 
felszámolásban együttműködő Városgondozás Eger 
Kft. kihelyezett konténereibe kerültek, aki engedély-
lyel rendelkező ártalmatlanítást végző szolgáltató-
hoz szállította, ahol a hulladék lerakásra kerül. Az 
második hulladékmentesítési akció a Tiszta Hegyek 
Napjához kapcsolódott és az azt követő csütörtökön, 
2012. október 27-én tartották az egri Eszterházy 
Károly Főiskola hulladékgazdálkodási technológus 
szakképzésben résztvevő nappali és levelező tago-
zatos hallgatói segítségével. A 36 önkéntes 2 db 12m3 

konténerbe összesen 7500 kg hulladékot gyűjtött. Ez 

alkalommal is az engedéllyel rendelkező ártalmat-
lanítást végző szolgáltatónál került lerakásra a hul-
ladék. A két hulladékmentesítési akcióban 80 fő vett 
részt, akik 174 zsákot használtak fel és összesen 48 
m3-nyi, 10930 kg tömegű hulladékot gyűjtöttek össze 
a területről.

A hulladéktól megtisztított területeken 2012. októ-
ber elején elkezdődött a tanösvény nyomvonalának 
a kialakítása és kiépítése helyi vállalkozó és önkén-
tesek bevonásával. A kihelyezett információs táblák 
a helyi védett terület értékeit, a hulladékmentesítés 
munkálatait és a megelőzés fő szempontjait hivatot-
tak bemutatni gyakorlati példákkal ellátva, régi és 
új állapotokat összehasonlító fényképekkel illuszt-
rálva, felhívva a figyelmet a turistaként betartandó, 
természettel szembeni etikai szabályokra.

A térkép az állami alapadatok (a Földmérési és Távmérési Intézet és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság térképei) alapján készült

A NYERGES-TETŐI TANöSVÉNY
Az 1,5 km hosszú tanösvény (mely a sárga jelzésű 
bükkaljai Kő-úthoz és a sárga háromszög jelzésű tu-
ristaúthoz csatlakozik) a Mész-hegy – Nyerges-te-
tő helyi jelentőségű védett természeti terület földta-
ni felépítését, természetes élőhelyeit, tájhasználati 
módjait és a bükkaljai kőkultúra emlékeit, köztük a 
kaptárköveket mutatja be.
1. állomás:  Védett természeti terület – tanösvény – 

történeti út (a „Via ad Szomolya”)
2. állomás: Kaptárkövek 
3. állomás: Természetes élőhelyek, szőlőhegyek
4. állomás: A bükkaljai kőkultúra emlékei
5. állomás:  Tűzben született táj (a vidék földtudomá-

nyi értékei)
Kaptárkövek: H.2.a – Cakó-tető; H.2.b – Mész-völgy; 
H.2.c – Mész-hegy déli lejtője; H.2.d – Nyerges-te-
tő keleti része; H.2.e – Nyerges-tető nyugati oldala; 
H.2.f – Pajdos

ToVÁbbI INfoRMÁcIóK:

www.bukkalja.info.hu
(a bükkaljai kőkultúra látnivalói); 

www.lithosphera.hu 
(a kaptárkövekről és a Bükkaljáról bővebben)
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