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Nagy-Eged hegyi
természet- és tájismereti

tanösvény
KEDVES TERMÉSZETJÁRÓ!
Szeretettel köszöntünk a Nagy-Eged hegy lábánál! Tudtad, 
hogy az európai közösség szempontjából is jelentős védett te-
rület határán állsz? Akár félszáz védett növényt és 150 állatfajt 
is megpillanthatsz, ha tüzetesen szemléled a terepet. A hegyre 
felvezető út a Bükk egyik legvarázsosabb karsztbokorerdejében 
halad, mely ősszel – a narancsillatú cserszömörcének köszön-
hetően – tűzvörösen „izzik”. Hasonlóan szép látványt nyújt 
ősszel a hegy déli oldalán felkapaszkodó szőlők rengetege is, 
mely az ország legmagasabban fekvő szőlőtermő területe.

A Nagy-Eged hegy kiemelkedő jelentőségű terület természetvé-
delmi, turisztikai és környezeti nevelési szempontból is. A Bükk 
hegység részét képezi, ám különleges mikroklímájának köszönhe-
tően egyfajta átmeneti terület az Alföld és a Bükk között. Éppen 
ennek a változatos környezetnek köszönheti rendkívüli fajgazdag-
ságát. Számos olyan állat- valamint növényfaj is található itt, mely 
a mediterrán, illetve a szubmediterrán területen honos.

1978-ban a Heves Megyei Tanács a terület nagyobb részét 
(167 hektárt) „Nagyegedi növénytársulás” néven helyi jelen-
tőségű védett természeti területté nyilvánította. A védettség 
indoka és célja, hogy biztosítsa a természetvédelmi jelentő-
séggel bíró természetes és természetszerű élőhelyek, tár-
sulások védelmét; őrizze meg a védett és fokozottan védett 
fajok állományát, egyedszámát, populációik életképességét. 
Őrizze meg a terület kiemelkedően magas biológiai sokfé-
leségét a termőhelynek megfelelő, őshonos fajok tekinteté-
ben, és biztosítsa a terület további, természetvédelmi célú 
kutatását és fejlesztését.

A terület – Vár-hegy - Nagy-Eged néven – az Európai 
Uniós Natura 2000 hálózatnak is része, mint különleges 
természetmegőrzési terület, mivel az európai közösség 
szempontjából is jelentős fajok és élőhelytípusok találha-
tóak meg itt.

NAGY-EGED HEGYI TERMÉSZET- 
ÉS TÁJISMERETI TANÖSVÉNY
Eger belvárosától északkeletre csaknem szigetszerűen emel-
kedik ki a környezetéből a város „házi hegye”, a Nagy-Eged 
hegy, melynek képe éppúgy összeforrt a várossal, mint a mi-
naret vagy a templomok tornyai. Lankáinak látványa minden 
hazatérő egrinek megdobogtatja a szívét. Még Gárdonyi Géza 
is megemlékezik róla az Egri Csillagokban: „Az egri vártól észak-
keletnek áll egy magas hegy, az Eged. Voltaképpen Szent Egid 
vagy Szent Egyed volna az igazi neve, de hogy az Egyed ne-
vet be nem vette soha a magyar gyomor, ma is csak Eged an-
nak a hegynek a neve. Annyira van az Egertől, mint a Szent 
Gellért-hegy Kőbányától. De sokkalta magasabb és testesebb.”

A hegyen a Tűzliliom Természetvédelmi Egyesület dr. Kárász 
Imre szakmai vezetésével 1991-ben hozta létre azt a 4 km hosz-
szú botanikai-zoológiai-geológiai tanösvényt (Természetisme-
reti tanösvény a Bükk kapujában), mely a mostani természet- 
és tájismereti tanösvény alapjául szolgált. Sajnos a hosszú évek 
alatt és a vandálok kártékony tevékenységének köszönhető-
en a korábbi tanösvény tönkrement, táblái megsemmisültek,  

és csak egykori vezető-füzete elérhető már. A hajdani tanös-
vényt 2019-ben a kor igényeinek megfelelően a Kaptárkő Ter-
mészetvédelmi és Kulturális Egyesület újította fel és bővítette ki 
a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.

Az 536 m magas Nagy-Egedre érdemes feltúrázni, ugyanis 
tetejéről páratlan panoráma nyílik Egerre és a Bükkre, de tisz-
ta időben láthatjuk a Mátrát és akár a Tisza-tó csillogó víztük-
rét is. A tanösvény végigjárása azonban önmagában is nagy 
élményt, 3–4 órás kellemes kikapcsolódást jelent, miközben 
észrevétlenül felfedezzük és megismerjük ennek a különleges 
hegynek az állat- és növényvilágát, tájtörténetét. Valójában az 
igazi felfedezésekhez nem feltétlenül kell új tájakra utaznunk, 
sokszor elég csupán új szemmel néznünk lakóhelyünkre.

Bízunk benne, hogy sok szép látnivalóval gazdagodsz és kelle-
mesen kikapcsolódsz a túra során!

Kellemes időtöltést kíván: 
A Kaptárkő Egyesület csapata

MIELŐTT 
NEKIINDULNÁNK…
Minden egészséges ember teljesíteni tudja ezt a túrát, leg-
feljebb este már nem lesz gondja az elalvással. Az útvonal jól 
járható, de vannak benne köves, esős időben csúszós, sáros 
szakaszok. Túrázási tapasztalat nem szükséges, de megfelelő 
lábbeli használata erősen ajánlott, illetve a köves szakaszokon 
egy túrabot is jó szolgálatot tehet.

HASZNOS TANÁCSOK AZ ÚTRAINDULÓKNAK!
• Vigyünk magunkkal ivóvizet, megfelelő öltözéket!
•  Ha tehetjük, mindig vigyünk magunkkal mobiltelefont!
• A jelzett turistaútról ne térjünk le!
•  Hosszabb túra esetén hallgassuk meg az időjárás előrejelzést!
•  Sötétedés előtt ne induljunk hosszabb útra, az indulás és érke-

zés idejét előre tervezzük meg!
•  Jó előre tájékozódjunk a menetrenddel kapcsolatban, ugyanis 

hétvégeken csupán óránként járnak erre a buszok!

SZELFIZZ 
A KITŰZŐÉRT!
Egyedi – a Nagy-Eged hegy sziluettjét áb-
rázoló – kitűzőhöz juthatnak hozzá 50% 
kedvezménnyel azok, akik egy fotóval 
igazolják a hegy megmászásának a telje-
sítését. A fotón mindenképpen szerepelnie 
kell a csúcs egy beazonosítható részleté-
nek (kilátó, kereszt, panoráma) és a telje-
sítőnek/teljesítőknek (szelfi vagy csoport-
kép). A fotót a helyszín megjelölésével és 
hashtagekkel (#Eger, #Eged, #visiteger és 
#egrielmenyem) kell ellátni és feltölteni, 
legalább egy közösségi oldalra (Facebook, 
Instagram, Twitter, stb.). A kedvezményes 
emlékkitűzőhöz a közösségi oldalra fel-
töltött és hashtag-elt fotó bemutatásával 
lehet hozzájutni partnereinknél (Mátyus 
Udvarház, Tourinform Eger).

A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET LÁTOGATÁSA
1. HASZNÁLD A KIJELÖLT TURISTAUTAKAT!
Az ösvény nyomvonala jelzett turistaút, ám sok egyéb, 
emberek által kitaposott, jelzetlen ösvény is kialakult, mert 
néhányan előszeretettel térnek le a jelzett útról, ezzel ko-
moly taposási kárt okozva a gyepeken.

2. VIDD MAGADDAL HAZA A SZEMETEDET! 
TARTSD TISZTÁN A PIHENŐHELYEKET!
Csak a fotókat vidd magaddal, és csak lábnyomokat hagyj 
magad után! Így megszűnhetnek a szemetes erdők. Ne 
feledd: Az erdő szép, a szemét nem! A szemeted veled 
jött, veled is kell hazamennie!

3. SZERESD ÉS VÉDD A TERMÉSZETET!
Az erdő az ott élő állatok élőhelye, ne zavard őket, ha olyan 
szerencsében van részed, hogy pár pillanatra megmutat-
ják magukat! Csak távolról figyeld, de ne bántsd őket! Né-
hány állat veszélyes is lehet, különösen ha megijeszted 
őket.

4. ÓVD A NÖVÉNYEKET! MINDENT A SZEMNEK, 
SEMMIT A KÉZNEK!
Mindenki szeret a túrázásból egy szép csokor frissen sze-
dett virággal hazatérni, ezzel azonban sok kárt okozhatsz 
a védett és nem védett növényekben is. A mérgező nö-
vényekkel pedig saját magadnak okozol bajt. Ne feledd 
el, hogy minden élőlény a saját élőhelyén, a természetes 
környezetében a legszebb! Inkább készíts egy szép fény-
képet, amit később is szívesen nézegethetsz!

5. CSAK A SZABÁLYOK BETARTÁSA MELLETT 
RAKJ TÜZET!
Különösen a száraz időszakokban jelent nagy veszélyt a 
gondatlanul eloltott tűz, eldobott cigarettacsikk. Tüzet csak 
az erre kijelölt tűzrakó helyeken gyújts, de ott is csak ak-
kor, ha nincs tűzgyújtási tilalom! A területileg illetékes er-
dőgazdálkodónál, a katasztrófavédelemnél, vagy akár az 
interneten is tájékozódhatsz az aktuális helyzetről.

6. KUTYÁT CSAK PÓRÁZON!
Az erdei kutyasétáltatás során mindig vegyük figyelembe, 
hogy az erdő nem csak a miénk: az erdei állatok és a vé-
dett növények számára élettér az erdő, kutya nélküli ter-
mészetjárók, gyerekek és kerékpárosok sokasága élvezi 
kedvencünkkel egy időben és ugyanazon területen az er-
dei levegőt. Tartsd szem előtt, hogy a kutya ragadozó állat! 
Szabadon elengedve, hosszabb-rövidebb időre felügyelet 
nélkül hagyva az erdőben számos konfliktushelyzet adód-
hat az erdő élővilága és a kutya között, amely elsősorban 
az erdő állatait veszélyezteti, de egy malacait védő vad-
disznókoca visszatámadása veszélyes lehet a kutyára, de 
a gazdájára nézve is.

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a Szabálysértési 
törvény 193. § (1) bekezdése értelmében „aki a felügyelete 
alatt álló kutyát természeti és védett természeti területen 
póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, szabálysér-
tést követ el!” A szabálysértés miatt a közterület-felügye-
lő, a természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki 
helyszíni bírságot.
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