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Ked ves Lá to ga tó!
Kö szönt jük a Bük ki Nem ze ti Park te rü le tén ta lál ha tó rej te ki tan ös vé nyen.

Ez a „kétkö rös” tan ös vény a rej te ki Ku ta tó ház tól in dul és a Dé li-Bükk kö ze pé nek – a Hór-
völgy és a Balla-völgy kör nyé ké nek – ter mé sze ti és kul túr tör té ne ti ér té ke it mu tat ja be, mi köz ben 
számoshelyi érdekességreésáltalános tudnivalórahívja felafigyelmet.Azútvonalakmentén
előbukkanóváltozatoskőzetfeltárások,sziklák,barlangokrévénbetekinthetünkaBükkhegység
földtörténetébe,szerkezeténekkialakulásába,felszínfejlődésénektitkaiba.Megismerkedhetünka
ritkaésvédettnövényekkel,anövénytársulásokkalésabennükélőállatvilágképviselőivel.Az
erdőkbenmegbújóemberialkotások–várak,kolostorok,ipariműemlékek,valamintamaisélő
er dei ipa rok és fog lal ko zá sok (szén ége tés, mész ége tés) – be mu ta tá sá val pe dig be pil lant ha tunk a 
hegyvidékenélőemberektörténelmébeésmindennapjaiba.

Atermészetismeretitanösvény(kiskör)tulajdonképpenaBükkiNemzetiParkIgazgatóság
rej te ki Ku ta tó há za kö rül egy 800 mé ter hosszú sé ta út, ame lyen öt táb la mu tat ja be a hegy ség 
nö vény- és ál lat vi lá gát.

ARejtek–Csúnya-völgy–Hór-völgy–Balla-völgy–Répáshuta–Rejtekköre(nagykör)arej-
tekiKutatóházparkolójábólindul.Aváltozatostájképielemekkeltarkított,12állomásrafelfű-
zött, 9 km  hosszú tan ös vény re ér de mes 4–5 órát rá szán ni.

Anagykörállomáshelyeinazállomásszámátésahelynevétfeltüntető(karórahelyezett)táb-
láktalálhatók.(Agyertyán-völgyiüveghutánál,valamintaBalla-barlangelőttismertetőtáblákat
istalálunk.)Azállomásokonlévővagyaközelükbenmegtekinthetőértékekleírását,ahozzájuk
kapcsolódó ismereteket ezenkirándulásvezető füzetben olvashatjuk.Azútvonalakbejárását a
tanösvényismertetőfüzetbenésazindítótáblákon(arejtekiKutatóházésRépáshutaközségdéli
szé lén) el he lye zett tér kép se gí ti. Ter mé sze te sen ajánl juk a Bükk hegy ség tu ris ta tér ké pe it is, hi szen 
akék     jelzésű tanösvényeink–néhány rövid szakasztól eltekintve–meglévő turistautakon
ha lad nak.

Akirándulásvezetőfüzethezegykézikönyvistartozik(RejtektőlTárkányig.Helyismereti
kézikönyvaHór-ésaBarát-völgykörnyékéről), amely ben a kör nyék ter mé sze ti és kul túr tör-
ténetitudnivalóitfoglaltukössze.Akézikönyvbenlévőátfogóbbtanulmányokalapjánatanösvé-
nyek ál lo má sa in meg szer zett is me re te ket könnyeb ben be il leszt het jük a tá gabb kör nye zet fo lya-
mataiba,összefüggéseibe.AzismeretekmégtovábbibővítéséreaBNPIgazgatóságáltalkiadott
ABükkiNemzetiPark;Hegyek,erdők,emberekcíműmonográfiátajánljuk,abennelévő
térképmelléklettel.ABükk-vidék földrajzi helyzetének, földtani felépítésének ismertetésétől, a
nö vény- és ál lat vi lá gá nak be mu ta tá sán át a hegy vi dé ken és a kör nye ze té ben le te le pe dett né pek 
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ré gé sze ti, tör té ne ti, nép raj zi ha gya té ká nak szám ba vé te lé ig, va la mint a Bük ki Nem ze ti Park ban 
végzetttermészetvédelmitevékenységelemzéséigívelemonografikusigényűkötetfejezeteinek
sorozata.Akötetet150színesfotóésháromszínestérképmelléklet(ABükkiNemzetiParkátte-
kintőtérképvázlata,aNagy-fennsíkvegetációtérképeésahegység1:100000-esléptékűföldtani
tér ké pe) egé szí ti ki.

Ki rán du lá sa ink ra vi gyünk ma gunk kal nö vény- és ál lat ha tá ro zó kat, hogy a tan ös vé nyek kör -
nyékének élővilágát alaposan megismerhessük. A kőzetgyűjtő kalapácsot csak a kőfejtőkben
vegyük elő, hiszen a nemzeti parkban az egyéb sziklaformák, földtani alapszelvények szigorú
védelemalattállnak!Anemzetiparkterületéntartsukbeatermészetvédelmielőírásokat,akije-
lölt út vo na lak ról ne tér jünk le.

Atanösvényekmindenévszakbanjárhatók.Akijelöltútvonalhelyenkéntmeredek,néholszik-
lás,kőzettörmelékes,ezérttúrabakancshasználatátajánljuk.

***

KiadványcsomagunkatjószívvelnyújtjukátaBükkhegységirántérdeklődődiákoknak,fel-
nőtteknek, ahegységet szerető természetjáróknak, tábort szervező tanároknak,mindazoknak,
akiktisztelikatermészetet,megbecsülikőseikkulturálishagyatékát,szívükönviselikahegyek
ésazerdőkjövőjét,akikszeretikaBükköt,eztazévmilliókótaformálódókülönlegeshegyvidé-
ket.

Jóutat,sok-sokélménytéstovábbikutatásokraösztönzőfelfedezéseketkívánunk!

A szer kesz tő, a szer zők és a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mun ka tár sai
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A kis kör a rejteki Kutatóház udvaráról indul és a bejárat mel-
letti parkolónál végződik.

1. tábla: Fenyõerdõ
A Bükk tájképébe jól beilleszkednek a lucosok (Picea
abies=lucfenyő),bárezeknemőshonosakahegységben.
Az ültetett fenyvesek a kedvező létfeltételekmellett szép
állományokat képezve a kárpáti lucosok hangulatát idézik. 
FőlegaNagy-mezőtőlkeletretalálunkidősállományokat:
a jávorkúti „ősfenyvest” és azún. „svédfenyvest”, amelyet
erdeifenyők(Pinussilvestris)alkotnak.RépáshutaésHol-
lóstetőkörnyékén,aCsanyik-völgybenalombhullatóvörös-
fenyő (Larix decidua) csoportjai díszlenek. A fenyvesek
savanyútalajánmegtelepedtekarájukigenjellemzőkörti-
kefajok.Sokbennükamoha,zuzmó,gomba.Atelepített
lucfenyveseklegszebbenfejlődnekamadársóskásésasza-
gos mü gés bükkösök területein, míg a meredekebb sziklás 
északioldalakonavörösfenyőképesmegtelepedni.

2. tábla: Bükkerdõ
ABükkiNemzetiParknakcsaknemteljesterületétkülön-
bözőtípusúerdőkfedik,amagasabbrégiókbanbükkösök
találhatók. A bükkerdőt jórészt egyetlen fafaj, a bükk
alkotja,deszálankéntamagaskőris,koraiéshegyijuhar,
valamint a gyertyán is előfordul benne. Abükk levelei
sűrűnegymásmellettésfelettállvamintegyernyőtképez-
nek,ígyanapfénynekcsak8–10%-ajutátalombkoronán,
ezért összefüggő második lombkoronaszint és cserjeszint
nemtudkialakulni.Agyepszintisigenfajszegény,alomb-
fakadás előtti hagymás-gumós virággazdagság után csak
néhány árnyékkedvelő és árnyéktűrő faj él meg benne. 
Abükkösökleggyakoribb,azerdőtípustis jelzőnövényei:
a szagos müge, a madársóska, a bükksás, az egy virágú 
gyöngyperjeésazerdei szittyó.Ezeka lágyszárúakeltérő
tápanyag-ésvízellátottságútermőhelyetjeleznek.Abükkö-
sökbengyakrantömegesapodagrafűésszélfűis.Abükkö-
sök két legelterjedtebb társulása a Bükk hegy ség ben a Bükkerdõ

KIS KÖR (TERMÉSZETISMERETI TANÖSVÉNY)
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Luc- és vörösfenyõ
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szub mon tán vagy középhegységi bükkös 6–800 mé ter; 
és a montán vagy magashegységi bükkös 800 méteres 
tengerszint feletti magasságban.

Afélárnyékosbükkerdőbenatavaszivirággazdagsága
jellemző.Anyílókeltikékenésmás,földalatttelelőnövé-
nyekvirágainszámtalanrovarnyüzsög:azerdőszegélyeken
afehérszínű,komótosanröpülőkisapollólepke(Parnassius
mnemosyne),amagasabbhangonzümmögőposzméhekés
amélyebbhangon,erősebbenzümmögőfadongók.Afadon-
gókelsősorbanaz idős, erdő szélénálló,napsütötte fákat
ke re sik föl, de a virágokat is gyakran meglátogatják.

Nyáronazerdőkizöldül,ésasűrűlombkoronanemengedi
beanapfényt.Ekkoratavaszivirággazdagságeltűnik,éscsak
kevésnövénnyeltalálkozhatunkabükkerdőben.

A lombkoronában a sisegő füzikék (Phylloscopos sibi-
latrix) és erdei pintyek hallatják jellegzetes hangjukat.
Afüzikékaföldönraknakfészket,mígapintyekavasta-
gabbágakonépítikmohából, fűszálakbólmesterienelké-
szített fészküket. A bükkfák lehullott makkjait az erdei
pockok(Clethryonomisglareolus)gyűjtikösszeföldalatti
járataikban,ezzelissegítveafiatalbükkfákterjedését.

3. tábla: Nagyvadak
Azárterdőbenszámosnagyvadél.Azösszesnagyvadfél
azembertől,ezértnappalasűrű,bokrokkaltarkítotterdők-
ben,emberszámáraátjárhatatlanfiatalosokbanrejtőznek.
Alkonyatkor,éjjelazonbanelőjönnekarétekre,tisztásokra
füveket, friss hajtásokat legelni.

ABükk hegységben leggyakoribb nagyvad a szarvas.
Aszarvasbikákhatalmasfejdíszthordanak,amelysegítsé-
gévelküzdenekmegőszidőbenegymássalaszarvastehenek
kegyeiért.Abikákagancsatavaszraleesik,deőszreújagan-
csot növesztenek.

A másik gyakori nagyvadunk a vaddisznó. Teste
zömök,deizmos,erős,barnaszínűszőrzetfedi(sörte).Csa-
patosan,kondákbanélnek,csaka legidősebböregkanok
válnakkiakondábólésélnekremeteéletetaBükklegsű-
rűbberdeiben.Vaddisznó

6
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A bükk levele, porzós barkája és érett 
kupacsa a bükkmakkal

Poszméh és fadongó
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Nemmesszeatanösvénytől,Pénzpataknevűvadászház
mellettvoltcsaknemszázéveegyvadaskert.Idetelepítették
acsigaalakúszarvakatviselőmuflont.Korábbannemélt
Magyarországon,ígyaBükkbensem.Ebbőlavadaskertből
engedtékszabadonamuflonokat,amelyekaztánközelszáz
év alatt annyira elszaporodtak a hegységben, hogy mára 
jelentőskárokatokoznakazerdőkbenésagyepekben.

Az1800-asévekbenmégelőfordultanagyvadakközé
sorolható farkas is a Bükkben, mára azonban a vadászat 
mi att tel je sen kipusztult. Hasonló sorsra jutott a hiúz is, 
a mely nek azonban kóborló példányai szinte minden évben 
fel-felbukkannak a hegységben.

4. tábla: Erdeink kisragadozói
ABükkhegységbentöbbragadozóállatfajél.Akülönböző
típusú élőhelyeken más és más kisragadozók fordulnak
elő.A legnagyobb termetűkisragadozónk a vadmacska.
Idős,zavartalanerdőklakója,csaknagyonritkánkerülaz
em ber szeme elé. Erdei rágcsálókkal táplálkozik, a té li 
nagy hi de gek ben azonban ráfanyalodik az elhullott állat-
te te mek re is.

A köves sziklás területeket szereti legjobban a nyest.
Idős, sziklás talajon lévő erdőben érzi legjobban magát.
Bundájabarna,torkaalattfehérfolttal.Elsősorbanaföldön
szerzizsákmányát:erdeiegereket,erdeipockot,rovarokat
és sok erdei gyümölcsöt.

Sokkal ritkábban fordul elő a hozzá nagyon hasonló
nyuszt.Anyusztbundája isbarnás, rőtes,azonbanator-
kán lévő folt sárgaszínűés leéregészenazelső lábairais. 
Anyusztelsősorbanfákonél,csakritkánmászikleaföldre.
Kedvenc zsákmány a mókus, de a madárfészkeket is szí ve-
sen kifosztja.

Amenyétazelőbbikétfajnálsokkalkisebbéskarcsúbb.
Kerüliazárterdőket,azonbanahegységperemigyepekben,
mezőgazdaságiterületekszéleingyakranelőfordul.Amezei
pocokakedvenczsákmányállata.Apocoklyukbamenekülő
pocok nem talál menedékre várában, mert a menyét képes 
utánamenni föld alatti járataiba is.

Hiúz

Nyest

KIS KÖR (TERMÉSZETISMERETI TANÖSVÉNY)
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Nagyon ritka a menyét közeli rokona, a hermelin. 
A télen fehér bundát öltő hermelin farka vége mindig
fekete. A hermelin sem szereti a zárt erdőket, inkább ő
is a hegységperemi területeken él, elsősorban a patakok
menténlévőnedves,mocsarasterületeken,tavakkörnyéki
nádasokban, füzesekben.

Rendkívül ritka a Bükkben a vidra. Ez a vízben élő
kisragadozóaBükkkörnyezetébenlévőpatakokbanmin-
de nütt megtalálható, azonban a bükki patakok kiszáradása 
miattahegységbenmárnemél.Ahímekkóborolnak,új
élőhelyeketkeresnekmaguknak.Akóborlásuksorángyak-
ran a szárazföldekre kényszerülnek, amely számos veszélyt 
jelenthet számukra.

5. tábla: Vízibiotóp
ABükkhegységkarsztjellegénélfogvaállóvizekbenszegény.
Ezért vannagy jelentőségekisebb-nagyobb forrásokáltal
táplált,vagyacsapadékvízmegrekedésébőlkeletkezőtocso-
góknak,tavaknak.Azilyen„vízibiotópokban”élavizekhez
kötöttélővilágtúlnyomórésze.

A szivárgó, tisztavizű forrásokban, vízerekben élnek a
népies elnevezéssel „pataki oldalgók”, tudományos nevükön 
bolharákok(Gammarus).Afelemáslábúrákokhoztartozó
bolharákokszámosvíztérbenelőfordulnak.Azittélőfajok
jólalkalmazkodtakaváltozóvízhőmérséklethezésvízviszo-
nyokhoz.

Nagyobb termetű vízirovar az erdei kisvizekben fej-
lődősebesacsa(Aeshnacyanea),amelyneknagytermetű,
ragadozó lárvájasokszorkésőnkiszáradóerdeipocsolyák-
ban,tavacskákban ismegtalálható.Gyorsröptűzöldeskék
színűimágójávalnyárontalálkozhatunkazerdeivizesélő-
he lyek környezetében. Békésebb életmódot folytatnak a teg-
ze sek (Trichoptera), amelyeknek lárvái testük köré el halt 
növényi törmelékekbőlésazaljzatanyagából tegezalakú
lakócsövetépítenek,amelymegvédilakójátakülsőellen-
ségektől.

Atavasziidőszakbanagyepibékák(Ranatemporaria)
keresik fel a kisvizeket, szaporodásra, peterakásra alkalmas 

8

Szalamandra

Menyét

Hermelin

KIS KÖR (TERMÉSZETISMERETI TANÖSVÉNY)
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helyeket keresve. A gyepi béka a legkorábban szaporodó
bé kánk, gyak ran még el sem olvadt az erdei tavak jég ta ka-
rója, a gyepi békák már a vízparton gyülekeznek.

Avizesélőhelyekfölöttröpködőrovarokkiválótáplálko-
zóterületetbiztosítanakadenevérekszámára.Alkonyatkor
márlegtöbbjükelőjönabúvóhelyeiről,ésacsermelyfölött
vadászva szerzi meg rovarzsákmányát.

NAGY KÖR (REJTEK – CSÚNYA-
VÖLGY – HÓR-VÖLGY – BALLA-VÖLGY 
– RÉPÁSHUTA – REJTEK)

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság rejteki Kutatóháza előtti 
parkolóból indulunk, átkelünk a Répáshuta-Lillafüred műúton és 
le ereszkedünk a Szarvaskúti-Csúnya-völgy talpán vezető föld út on. 
Az S jelzésű turistautat keresztezve érkezünk meg első állomá-
sunkra.

Atanösvényútvonalamenténmesszirőlláthatóama gas
kórós növényzet a villanyvezetékpásztájában. Igen fontos
a viráglátogató rovarok életében ezeknek az erdőszéli és
különbözőnyíltterületekenmeglévőtársulásnaka foltjai,
mivelaBükkhegységtúlnyomórészbenerdősterület,és
egyre kevesebb a kaszált-legelt lágyszárú növényzet. Jel-
legzetes tagjai a gilisztaüző varádics (Chrysanthemum
vul ga re), a sédkender (Eupatorium cannabium), a réti 
imola (Centaurea jacea), a lómenta (Mentha longifolia), a
podagrafű (Aegopodiumpodagraria)nagymennyiségben.
Alucfenyvesen(Piceetumexcelsae)keresztülvezetőútszaka-
szon nagy tömegben találjuk a borzas repkényt (Glech oma 
hirsuta), a szagosmügét (Asperula odorata), berki aggó-
füvet (Senecio fuchsii) valamint a fűfélék közül a kásafű
(Miliumefusum)aleggyakoribb.

1. állomás: Rejteki 1. kõfülke
ARejtek 1. sz. és 2. sz. kőfülkét a Zsérci-Nagy-Dél nyugati 
gerincébe visszavágódó Rejtek-völgy középső szakaszán
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Gyepi béka
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találjuk, a turistaút melletti sziklafalakban (felső-triász
BükkfennsíkiésRépáshutaiMészkőFormáció).Amészkő-
rétegekaRejteki-patakintenzívvölgymélyítőtevékenysé-
gévelkerültekfelszínre,ajólkarsztosodó,erősenmeggyűrt
rétegekmenténegy16mhosszúkőfülkeképződött.

Atöbbiránybanindulószűkoldaljáratokatcsakkúszva
lehetbejárni.Benneborsókövetéscseppkőlefolyásokattalál-
hatunk.Akőfülke ásatását 1958-ban, őslénytani kutatás
céljábólJánossyDénesvégezte.Ajégkorlegvégét,aposzt-
glaciális időszakot reprezentáló rétegsor alsó részén még
rénszarvas került elő, majd megjelennek a melegkedvelő

kétéltűekéshüllők,amókus,avakondésanedvességked-
velő törpeegér.VértesLászló az alsó rétegekből előkerült
jellegtelen szilánkokat a „barlangi gravetti” kultúrkörbe 
sorolta,amitmapilisszántóikultúránaknevezünk.Afelső
rétegekben egy trapéz alakú, keresztélű nyílhegyhezha- 
son ló da rab volt, a néhány atipikus szilánk mellett, me lyek 

A Rejteki-kõfülke alaprajza és az ásatás hossz-szelvénye

Pattintott kõeszköz (hegy)

Pattintott kõeszköz (hegy)
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a mezolitikum, az átmeneti kőkor emberének jelenlétét
valószínűsítették.

Asziklafalbanmegjelenőkisebbkarsztosüregek,forrás-
szájak a mészkő réteglapjai mentén tárulnak fel, jelezve,
hogyerétegekmenténvalahajelentősvízmozgássalkellett
számolnunk. A Rejteki-patak bevágódásával a karsztvíz-
szintje is alább szállt, így e fülkék területe inaktívvá vált.

Az1.sz.kőfülkekörülasziklaerdőben(Tilio-Fraxine-
tum)gyakorifűféleazerdeicsenkesz(Festucagigantea)és
megtalálható itt az aljnövényzetben még a sza gos müge 
(Asperula odorata), a kapotnyak (Asarum europaeum) a
sokvirágú salamonpecsét (Polygonatum multiflorum), a
csodásibolya(Violamirabilis),aszélfű(Mercurialisperen-
nis), a med ve talp (Heracleum sphon dy li um) is, de e ze ken 
túl a holdviola (Lunaria rediviva) is meglehetősen gya-
kori.Ameredekmészkősziklákonazédesgyökerűpáfrány

A mészkõbõl felépülõ Répáshutai-mészkõhátság (túlnyomórészt kihantolt, már csak kis részben fedett, vegyes 
nemönálló karszt) jellemzõ formakincse (Hevesi Attila nyomán)
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Hársas-kõrises sziklaerdõ névadó 
növényei

Nemkarsztos kõzet

Barlangjárat

Mészkõ
Víznyelõ barlang

Pusztuló
nemkarsztos

fedõkõzet
Karsztperemi víznyelõ

PatakPatak

Karsztperemi
víznyelõ

Patak

Oldásos töbrök
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(Polypodium vulgare) függönyszerűen borít nagyobb
összefüggőterületet.Asziklákerdőtársulásaahársaskőri-
ses (Tilio-Fraxinetum) melynek lombkoronaszintjében a
gyertyán(Carpinusbetulus)esetlegabükk(Fagussylva-
tica)iselőfordul.Másjellegű,vagyisaszéllelterjedőter-
mésűekközülahegyijuhar(Acerpseudoplatanus),akorai
juhar(Acerplatanoides)ésakőris(Fraxinusexcelsior)állo-
mányalkotó.Nitrogénjelzőnövénykéntafalgyom(Parie-
taria officinalis), a fodros gólyaorr (Geranium phaeum)
és a hagymaszagú kányazsombor (Alliaria petiolata)
dúsulhatfel.Ritkaavesepáfrány(Polystichumaculeatum)
és a gím páf rány (Phyllitis scolopendrium). Elhagyva 
a kőfülke nagy szikláját, a völgy aljában gyertyános
tölgyes(Caricipilosae-Carpinetumsubcarpaticum)szélén
halad tovább az út. Leggyakoribb és névadó lombos
faja a gyertyán (Carpinus betulus), ezen kívül megvan
a hegyi juhar, egy-két szál bükk, a magas kőris és a
kocsánytalantölgy(Quercuspetraea).Lágyszárúszintben
gyepalkotó az egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora),
detalálunkittmégazelőbbemlítettkásafűből(Milium
efusum) is. Nyáron találkozni lehet a pi ros ló hunyor 
(Helleboruspurpurascens) és apodagrafű (Aegopodium
podagraria) leveleivel eléggé nagy tömegben, illetve a 
fásszárúnövényekújulatávalis.Vanittmégezekenkívül
kapotnyak(Asarumeuropaeum),sárgaárvacsalán(Gale-
obdolon luteum), erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas),
nyúlsaláta (Lapsana communis), nehézszagú gólyaorr
(Geranium robertianum), turbánliliom (Lilium marta-
gon). A fásszárú szintben az alacsonyabb lombkoronát
alkotófafajokközöttmegtaláljukamezeijuhartis(Acer
campestre).

Néhánypercnyisétautánagyertyánostölgyesbőlbeé-
rünk a Szarvaskúti-Csúnya-völgybe, ahol folytatódik a tan ös-
vény.Innentőlszurdokvölgyben(Phyllitidi-Aceretumsub-
car paticum) halad tovább az út. Némiképp meg vál to zik a 
fásszárúak összetétele: az előző társuláshoz képest sokkal
több a széllel terjedő termésű fafaj, itt inkább hegyi- és
korai juhar, valamint sokmagaskőris található.Avölgy
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A gyertyán termõs és porzós barkája

A korai juhar termése és virágja
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alján,azősszegyűlő-sűrűsödőtápanyagbangazdagtalajon
gyakoriafalgyom(Parietariaofficinalis),abaraboly(Cha-
e rophylum temulum), az erdei gyömbérgyökér (Geum 
urbanum),akapotnyak(Asarumauropaeum),azerdeitisz-
tesfű (Stachys sylvatica), az erdei sás (Carex sylvatica), a
varázslófű(Circaealutetiana),ahavasiturbolya(Anthriscus
nitida),illtveaszagosmüge(Asperulaodorata)is.Afekete
bo dza (Sambucus nigra) amely tulajdonképpen cserje, de 
itt gaz dag ú ju la tá val jelzi, hogy a lágyszárúszintben is jól 
érzi magát. Elég sok a vérehulló fecskefű (Chelidonium
ma jus), a höl gyes tike (Hesperis matronalis), a nagy csalán 
(Ur ti ca di o i ca) illetve a magas zsombor (Sisimbryum stric-
tis simum).

2. állomás: Szarvaskúti-Csúnya-völgy
ARejteki1.sz.kőfülkétőlfokozatosanereszkedünkleaRej-
teki-patakjuraagyagpalába(LökvölgyiFormáció)mélyülő,
V-alakú, felsőszakasz-jellegű völgyébe. Mintegy 1km
megtétele után a völgy elszűkül, s az átalakult kőzetek
cso port já ba tar to zó sötétszürke agyagpala közül üledékes, 
triászmészkő (BükkfennsíkiMészkő Formácó) bukkan a
fel szín re.

A két kőzet határzónájában, a kőzethatáron a patak
mélybe fejeződik, s a völgy szinte meredek sziklafalakkal
övezett szurdokká szűkül. A Kajla-bérc (500 – 585,5m)
és a Szarvas-kő (543,8 – 553,1m) idősebb hegylábi szint-
jébemélyülőegykoripatakfokozatosantártafelamélyben
meghúzódó mészkőrétegeket. A puhább palatérszínről a
mészkőre átöröklődött ún. epigenetikus völgy mély, szűkebb
szurdokszakaszkéntjelenikmeg300mhosszanaSzarvaskúti-
Csúnya-völgyközépsőszakaszán,illetveavölgyHór-völgybe
torkolló kijáratánál. A völgyképződés tehát a puhább
agyagpala térszínen indult meg, majd később fokozatosan
öröklődött, vésődött rá a korábbanmélyben húzódó, de a
völgymélyítésselfelszínrebukkanókeménymészkőtömegre.
Azígykialakultvölgyetnevezzükepigenetikusvölgynek.A
torkolatiszurdokszakaszvalószínűlegegymássalpárhuzamos
barlangfolyosók össze- és felszakadásával keletkezett.
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A sötétszürke agyagpala  
az átalakult (metamorf) kõzetek 
csoportjába tartozik. Az agyag az 
egymásra ülepedõ rétegek nyomása 
és a magas hõmérséklet hatására 
összepréselõdik, majd átkristályosodik. 
A nyomás az agyagrétegek közül 
vizet szorít ki, s a kõzet elegyrészei 
a nyomás irányára merõlegesen 
rendezõdnek el.  
Az eredeti agyagtól kisebb víztartalma, 
palás hasadása, valamint az eredeti 
alkotórészek (agyagásványok, földpátok, 
csillámok, kvarc) mellett megjelenõ 
szericit különbözteti meg.

A nagy esésû szakaszokon, a nagy 
munkavégzõ képességgel rendelkezõ 
vízfolyások többlet energiával rendel-
keznek, így a víz kinetikus energiája 
nemcsak a mederbe került hordalék-
anyag elszállítására használódik fel, 
hanem a völgymélyítésre is. A felsõ-
szakaszjellegû vízfolyások  
V keresztmetszetû, domború lejtõjû 
völgyeket vésnek a felszínbe. Ez a 
völgyforma a völgymélyítés és a völgyet 
kísérõ lejtõk letarolásának együttes 
következménye.

Kocsánytalan tölgy
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Afokozatosankihantolódómészkőrétegekapleisztocéni
(2,4millióév–10000év)melegebb,csapadékosabbjég kor-
szak kö zökben (interglaciálisokban) szép karszt for má k  kal gaz-
dagodtak.Anedvesebbésmelegebbéghajlatalattaktívabbá
váltakarsztkorrázió, a szilárdkőzetvizesoldatba jutása.
Afolyamatelőrehaladtávalamészkövönoldásformák,ún.
korróziós formák keletkeztek. Ezek közül jel leg zetesek itt 
a sziklafalakba mélyülő repedéskarrok és gyökérkarrok,
valamint a kisebb bar lan gok és karsztos üregek (Kajla-
bérci-zsomboly, a 400 lépéses barlang, a kajla-bérci Borz-
lyukésavölgyszemköztioldalánaSzarvas-kői-hasadék).

A pleisztocén (2,4 millió év – 10000 év) hidegebb,
jégkorszakaiban (glaciális) hazánk az előrenyomuló sarki
jégtakarók előterében, ún. periglaciális (jégkörnyéki) 
ö ve zet ben és ég haj la ton feküdt. Középhegységeinkben 
ek kor in ten zív volt a fagyás-olvadás napi periodi kus vál-
takozása és a kőzetek fagy okozta aprózódása. A Bükk
hegység kitakaródása során felszínre került kőzetrétegek

Az epigenetikus völgyképzõdés két fázisa
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A mészkõfelszínek jellegzetes  
oldásos formái a karsztformák.  
A kõzetrepedéseket a beszivárgó 
szénsav- és humuszsavtartalmú 
csapadékvíz oldja, s a felszínen kisebb-
nagyobb oldásos barázdák jelennek meg. 
Ezek a karrok. A repedéskarrok a 
kisméretû mikrotörések, erek mentén 
fejlõdnek ki. A gyökérkarrok a 
mészkõfelszínbe mélyülõ ovális vagy 
köralakú lyukak, járatok. Kialakulásukat 
az alacsonyabb- és magasabb rendû 
növények gyökereinek közvetlen kör-
nyezetében, részben a gyökérlégzés és 
az anyagcsere, részben az ott dúsan 
tenyészõ mikroflóra (baktériumok) 
élettevékenysége miatt fellépõ mész-
agresszivitás okozza. A gyökérkarrok 
üregeit sokszor talaj béleli ki.

A talajon, majd a kõzetrepedésein, 
hasadékain keresztül mélybe szivárgó 
víz a felszín alatt továbboldja  
a mészkõ tömegét, s annak belsejében 
karsztos üregeket,  
barlangjáratokat alakít ki.  
A járatok tágításában az oldási folya-
matok mellett a felszínrõl besodort tör-
melék (kavics, murva, homok) csiszoló 
(korráziós) hatása is szerepet játszik. 
Amint a Déli-Bükk mészkõtömege 
kiemelkedett, a barlangok patakjai a 
repedéseken keresztül mélyebb szintre 
szállhattak, s ott újabb járatokat ala-
kíthattak ki.

A mészkõ (CaCO3) olyan kémiai, vagy 
biokémiai eredetû üledékes kõzet, 
amelynek legalább 90%-át kalcit vagy 
aragonit építi fel. 
A mészkõ terepi felismerését segítheti, 
ha a kõzetre 10%-os sósavat (HCl) 
csepegtetünk, hiszen a sav hatására 
CO2 fejlõdik, s a kõzet felszíne élénken 
pezseg. A mészkõ oldási maradéka 1% 
alatti.
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(agyagpalák és mészkövek) milliméteres nagyságrendű
hajszálrepedésekben és centiméteres nagyságrendű repe-
désekben és hasadékokban bővelkedtek. A repedésekbe
bejutó víz a hőmérsékletcsökkenés hatására éjszakameg-
fagyott(-10–-15ºC),mígnappalfelolvadt(+10ºC).Mivel
a víz fagyása során mintegy 9%-os térfogatnövekedés
figyelhetőmeg,azállandónapinyomásváltozásarepedések
növekedését,majdakőzetekszétesését, fagyokoztaapró-
zódásáteredményezték.Azismétlõdõhőmérséklet-ésnyo-
másváltozás mellett a kőzetek aprózódását természetesen
az eltérő kőzettípusok megjelenése és azok eltérő fagy
toleranciája;akőzeteksajátosszerkezetimegjelenése(réteg-
fejekésréteglapok,redőboltozatok,redőteknők),valamint
növényzeti borítottsága is befolyásolta.

Asziklafalakfokozatosanpusztultak,alacsonyodtakés
hátráltak,mígelőterükbenafelhalmozódotttörmelékfel-
töltötteafelszínegyenetlenségeit.Afagyástehátelegyen-
gette a területet. Ezt a folyamatot nevezzük krio pla ná ciónak 
(fagyáltaltörténőelegyengetés),sazígyképződöttfelszíni
alakzatokat krioplanációs formáknak.Amészkőrétegeiközött
a sziklafalak aprózódásával és a falak fokozatos hátrálásával 
ún. kőkapuknyíltak,előttükakifagyott,élespereműtörmelék
a lejtőn kisebb-nagyobb, legyezőszerű törmelékkúpokban 
halmozódottfel.Ahátrálófalakún.kifagyásoskrioplanációs 
falakat képeznek. E folyamat fokozatosan emészti fel a 
völgyhátakat, sközbenalacsonyítjaa területet.A lejtőket
vonalasmegjelenésűkőfolyók, kőpatakok,idősebbésszélesebb
kifagyásos (krioplanációs) páholyok tarkítják.

Napjainkban a völgytalpon élő vízfolyás nincs, a
keletkezett törmelék a csapadék és hólé leöblítésével 
és időszakos vízfolyások révén szállítódik el. A formák
képződését napjainkban is az aprózódás, az oldás, a
folyóvízilineáriserózió,illetveanagyfelületekrekiterjedő
lepusztulási folyamatok és tömegmozgások határozzák 
meg, de már kisebb intenzitással.

Ezen a völgyszakaszon a szurdokerdő társulást (Phyl-
litidi-Aceretum subcarpaticum) vizsgálhatjuk meg, meg-
figyelhetjük itt a társulás tagozódását és jellegzetességeit.

A kõpatakok ott keletkeztek, ahol a 
kõzetben több a repedés, vagy eset-
leg a kõzet kevésbé ellenálló, s így a 
fagy hatása és a kõzet pusztulása is 
gyorsabb volt. A sziklafalon keletkezett 
nyílás átréselte és feldarabolta az ere-
detileg egységes falat, így a kõpatakok 
tulajdonképpen a kõkapuk kialakulása 
során termelõdõ törmelékbõl táplál-
koznak.

A kõfolyó a kõpataktól egyrészt 
nagyobb méretében különbözik, 
másrészt abban, hogy nincs sziklafalak 
közé foglalva. E lineáris formák 
anyaga egyrészt a tetõk felaprózódott 
törmelékébõl, másrészt a sziklaaljzat 
felfagyott anyagából táplálkozik.
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A Szarvaskúti-Csúnya-völgy barlangjai: 
1 – Kajla-bérci-zsomboly, 2 – 400 
lépéses barlang, 3 – Borz-lyuk, 4 
– Szarvas-kõi-hasadék
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Főként a már említett széllel terjedő termésű fafajok
alkotják a társulást, mint a hegyi juhar, illetve az út másik 
oldalán a korai juhar, kicsit mögötte a mezei juhar, sőt
az út jobb oldalán, ha lefelé haladunk még néhány szál 
bükkötistalálunk.Acserjeszintjeinkábbazelőbbemlített
fák újulatából és néhány fekete bodzából áll. Lágyszárú
szintben gyakori a csalán (Urtica dioica), a havasi turbolya 
(Anthriscus nitida), a falgyom (Parietaria officinalis), a
csalánlevelű harangvirág (Campanula tracheleum), az
erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum), a podagrafű
(Aegopodium podagraria), a pirosló hunyor (Helleborus
purpurascens), a vérehulló fecskefű (Chelidoniummajus),
a kapotnyak (Asarum europaeum), az erdei pajzsika
(Dryopteris filix-mas). Tovább, lefelé haladva a holdviola
(Lunaria rediviva), a hölgyestike (Hesperismatronalis), a
fodros gólyaorr (Geranium phaeum) bősége jelzi a talaj
magas nitrogénszintjét. A hölgyestikének (Hesperismat-
ronalis) a fennsíkon él egy másik alfaja amely Vrabélyi
Mártonról a Mátra és a Bükk botanikai kutatójáról
kap ta a nevét (Hesperis matronalis subsp. vra belyiana). 
Előfordulhat itt még a bűzös, kellemetlen szagú tavaszi
görvélyfű(Scrophulariavernalis)is.Mintaneveismutatja
tavaszifaj,nyáronakerekdedcsipkésszélűnagytőleveleiről
ismerhető fel. Korhadó fákon láthatjuk a bükkfatapló
(Fomes fomentarius) telepeit.

Eső utáni időszakban gombákat is találunk, így bőven
terem a nagy őzlábgomba (Macrolepiota procera), mely
nyersenisfogyasztható,gyűrűalakúgallérjamozgathatóa
tönkjén; barna foltos ka lap ja kö zé pen kúposan ki emel ke dik. 
Alecsüngősárgavirágairólfelismerhetőerdeinenyúljhozzám
(Impatiensnoli-tangere)azalsóbbszakaszonterembővebben.
Apárásklímájú,árnyékosszurdokvölgytartegészenaHór-
völgybetörténőbecsatlakozásig.Aszurdokerdõavegetációs
idõalattmindenévszakbanfajgazdag,ezértmagasesztétikai
élményt nyújt a  lá togatók számára.

A meredek sziklafalakkal, kőgörgetegekkel tarkított
szurdokvölgyállandóannedves,hűvösklímájaamagasabb
hegyvidékeken elterjedt állatfajoknakjelentenekélőhelyet.

A szurdokerdõ társulás névadó növényei
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Nagy õzlábgomba
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Anedveskörnyezetben,kövekközöttésaledőltfáktörzsei
alatt számos csi ga faj megtalálható, a meztelencsigáktól 
a különböző fajú házascsigákig.AKeleti-Kárpátokende-
mi kus csigája a kárpáti kék meztelencsiga (Bielzia co e ru-
lescens).Aszurdokerdőledőltbükk-ésjuharfáialattvadász-
nakcsigákra,kisebbrovarokraafutóbogarak.Legfeltűnőbb
képviselőjükakékfutrinka(Carabusviolaceus).

Abékáknak is kitűnő élőhelyetbiztosít a rovarokban,
csigákbangazdagerdőésazállandóannedvesmikroklíma.
AleggyakoribbbékaaCsúnya-völgybenahegyvidékeken
elterjedtgyepibéka(Ranatemporaria).

Egyes években, májusban felhangzik a kis légykapó (Fi ce-
dulaparva)hímjének jellegzetesénekeaCsúnya-völgyés
a Balla-völgy találkozásánál. Ez a jellegzetes szurdokerdei 
madárfajcsakottfordulelő,aholazerdőtmégatermészetes
szintezettség jellemzi, és a völgyben csermely vagy szivárgó 
vizek csörgedeznek.

3. állomás: A Csúnya-völgy és  
a Hór-völgy találkozása
A Szarvaskúti-Csúnya-völgy torkolati szűk szurdokátel- 
hagyvamintegy200mmegtételeutánújrajuraagyagpala
(LökvölgyPalaFormáció)területenjárunk.Amészkősziklafa-
lakközéékelődővölgyegyrekiszélesedik,majdaHór-völgy
gyertyán-völgyiszakaszánaholocénI.sz.ésapleisztocénIII.
sz.(25–30m)folyóvízi teraszokattanulmányozhatjuk.Azüveg-
hu táknál a régi gyertyán-völgyi település temploma is ple isz-
to cén folyóvízi teraszra épült.

AHór-völgykiszélesedőszakaszánszámosréti magas-
kórós fajjal találkozhatunk. Egyik képviselőjük a ritkás
erdőkben is előfordulóborzas fejvirág (Cephalariapilosa),
mígmásholabogáncs(Carduuscrispus),ésavizenyősebb
részekenalómenta(Menthalongifolia)tűnikfel.Azútjobb
oldalán húzódó társulás még szubmontán bükkös, de lefelé 
haladva fokozatosan gyertyános tölgyesbe megy át. Némi 
szurdokerdő-sziklaerdőjellegismegmarad,dealombkoro-
naszintbenuralkodikabükkésagyertyán.Agyertyános
szegélyében a fényben gazdag erdőszegélyben gyakori a

Kárpáti kék meztelencsiga
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kéküstökű csormolya (Melampyrum nemorosum), piros
gó lya orr (Geranium sanguineum), magas zsombor (Si simb-
ry um strictissimum).

4. állomás: Gyertyán-völgyi üveghuta 
(ipartörténeti emlékhely)
A Gyertyán-völgyben a répáshutai üzem áttelepítésével
1834-benSchir Józsefkezdteelazüveggyártást.Ővásá-
roltamegarépásihutafellendítője,StrullerJózsefözvegyé-
tőlazüzemetésannakfelszerelését.Bérbevetteadiósgyőri
koronauradalomtólaGyertyán-völgyegytöbbmint11hol-
dasterületét,ésfelépítetteottazüzemet.Azújtelephely
mel lett szintén kialakult egy kisebb település.

Arépásiüveghutánakazaddigcsakannaknyersanyag-
lelőhelyként üzemelő Gyertyán-völgybe való költöztetése
szerencsés és jól üzemelő vállalkozásnak bizonyult. A
kvarcit-lelőhelyek közelségének, az ömlesztésre szolgáló
alapanyagokéskemencékfűtéséhezhasználtfakitermelé-
sénekésszállításánakköszönhetőenazittenihutaüzemel-
te té se jó val gazdaságosabb volt, mint például a szomszédos 
újhutáé.AXIX.századközepéreazittenihutatelepülésen
élőkszámamegközelítetteakétszázfőt,ebbőlhatvanana
huta szakmunkásai voltak.

A puhább agyagpala térszínek a 
vízfolyásokkal párhuzamosan megjelenõ 
folyóvízi teraszoknak adnak helyet. 
E formák egy korábbi magasabb 
völgysík maradványai, s a patakok 
szakaszjellegének idõbeli változásaira 
utalnak. 
A szakaszjelleg-változásnak tektonikus 
és éghajlati okai lehetnek. A forrásvidék 
emelkedése vagy az erózióbázis 
süllyedése, illetve a csapadékmennyiség 
megváltozása a patak munkavégzõ 
képességének növekedését idézi elõ.  
A patak az eredeti felszínbe bevágódik 
és eddigi völgysíkját terasszá formálja. 
Ez a folyamat többször ismétlõdhet, 
így újabb és újabb teraszszintek 
formálódhatnak ki egymás felett.  
A szálban álló kõzetbe vésett teraszt 
eróziós (szikla) terasznak, míg a 
folyóhordalékkal (kavics, murva, homok, 
iszap) feltöltött teraszt ártéri terasznak 
nevezzük. Hazánk völgyteraszainak 
kialakulása elsõsorban a pleisztocén és 
a holocén idõszakához kötõdik.

A gyertyán-völgyi üveghuta rekonstrukciós rajza
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Schir József halála után 1865-ben megvásárolta a hutát
amorva származású SchusselkaGusztáv. Őmár egy nyolcté-
gelyű széntüzeléses kemencét üzemeltetett. A törőmalmot
és az üvegcsiszoló korongokat egy 12 lóerős gőzgéppel
működtette. VezetéseVezetéseV alatt a kis üzem gyárrá nőtte ki
magát, amiben az akkori viszonyokhoz képest korszerű
technológiával folytattákfolytattákf az üveggyártást. A bükki üveg-
gyártás történetében először itt készítettek csiszolt, met-
szett és vésett díszítésű üvegeket. A tulajdonos 1897-ban
csődbe jutott, a cég fizetésképtelenné vált, és a hutában
megszűnt a termelés. Az üzem munkásai és hozzátartozóik
visszatelepültek Répáshutára. A bükki üveggyártás csillaga
leáldozott, a piacon megjelentek a nagy, gépesített üveggyá-
rak, melyekkel ez a kis huta nem tudta felvenni a versenyt.

Azegykori hutatelephelyén2001-ben amiskolci Herman
Ottó Múzeum régészeti feltárásokatfeltárásokatf kezdett. Több épület
alapfalait találták meg. Egy munkásház alapjai föléföléf tetőt
emeltek, alatta tablókon kis kiállítás ismerteti meg a láto-
gatót a gyertyán-völgyi üveggyártás történetével. Szomszéd-
ságában egy lakóház alapjait pótolták ki és magasították 
meg. Mellette az üveghuta egykori hulladékdombja (halna)
helyét sűrű üvegtörmelék jelzi.

DNy felé elhagyva az egykori hutatelepet, egy rövid erdős sza-
kasz után bal kézre találjuk a gyertyán-völgyi huta temetőjét. Az 
alacsony fakerítéssel körülvett kicsiny temetőben vannak eltemetve 
– az erdei és üvegmunkásokon kívül – az üveggyáros Schusselka 
család tagjai is. A síremlékek többsége már elenyészett, csupán a 
temető DNy-i sarkában áll még néhány sírkő, nehezen kivehető 
feliratokkal.

5. állomás: Katavotra
A gyertyán-völgyi temető előtt, közvetlenül a völgytalpon
(385 m) nyílik a Koporsós-víznyelőbarlang. Az egykor 10 m
mélységig kibontott üreg mára már jelentősen visszatöl-
tődött. E víznyelő a Bükk egyetlen időszakosan működő
váltóforrása, ún. katavotrája. E víznyelő (ponor) száraz
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időszakbanafelszínivizeketvezeti leamészkőbelsejébe,
ugyanakkor egy-egy csapadékosabb időszakban, amikor
aHór-patak alatti víztározórendszer telítődik, a víznyelő
mintarendszertúlfolyója,forráskéntműködik.

FeltehetőenezabarlangazonosanéphagyománybanSár-
kány-forrásként emlegetett üreggel, mely a háború alatt, 
rövidideigforráskéntműködött.

A Hór-völgy és a Balla-völgy találkozásánál kiszélesedő völgy sza-
kasz a Tebe-rét.

6. állomás: Tebe-puszta
ATebe-rét környezetét is könnyen pusztuló jura agyag pala 
(Lökvölgyi Formáció) építi fel. A kiszélesedő völgysza-
kaszon a Hór-patak fölött széles ártér (alluvium)képző-
dött.Azalluviumpereméreamellékvölgyekkijáratában
kisebb-nagyobb legyezőszerűen kiszélesedő hordalékkúp 
te le pült. Ezek közül a Balla-völgy torkolatában találjuk 
a leg na gyob bat, mely ma is épül, s a Hór-patakot keleti 
irányba téríti el. A hordalékkúpok között a patak vize
he lyen ként összetorlódik, s az ártéren mocsárrét alakult ki. 
Apatak fölött aholocén I. sz., apleisztocén II., III. sz.
folyóvíziteraszokésabükkaljaielőtérképződésévelpárhu-
zamosankeletkező, idősebbhegylábfelszín-maradványok
mutathatók ki.

ATebe-rétnélkiszélesedővölgytalponhúzódómocsár-
ré ti,magassásostársuláslátható.Szélénfőkéntgyertyános
töl gyeseket találni, melynek aljnövényzetében a bükkös 
sás (Carex pilosa) és az egyvirágú gyöngyperje (Melica
uniflora)uralkodik.Azerdőszélenszintemindigjelenvan
afeltűnőszínűkéküstökűcsormolya(Melampyrumnemo-
rosum).MegjelenikazaljnövényzetbenaWaldstein-pimpó
(Waldsteinia geoides), az út első szakaszán gyakori a
piroslóhunyor(Helleboruspurpurascens),azerdeitisztesfű
(Stac hys sylvativa) és az erdei gyömbérgyökér (Geum 
urbanum). Továbbmenve, az út szélén nagy mennyiségben 
látható a párlófű (Agrimonia eupatoria) és a podagrafű
(Aegopodiumpodagraria). Jobbról felhagyottgyümölcsösHegyi fehérlepke
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A víznyelõk (ponorok) a karsztos 
vízelvezetés formacsoportjához tartoz-
nak. Önálló, saját vízgyûjtõ területtel 
rendelkeznek, tölcsér alakú, domború 
lejtõjû mélyedések, hozzájuk vezetõ 
vízmosásokkal, vagy aszókkal.
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melletthaladunkel,balrólpedigmagaamocsárrétkezdő-
dik,melynekvízzel időnként elborítottnedvesebb részein
nagy tömegben magasodik a héjakút mácsonya (Dipsacus 
laciniatus),devanittbogáncs(Carduuscrispus),lyukasle-
velűorbáncfű(Hypericumperforatum),orvosimacskagyö-
kér (Valerianaofficinalis), réti füzény (Lythrum salicaria),
magas zsombor (Sisimbryium strictissimum) és gyap jas 
aszat (Cirsium eriophorum). A gémeskút után pedig a
forrás szivárgóvizéből táplálkozvahalványaszat (Cirsium
oleraceum),pókhálósaszat(Cirsiumcanum),mocsáricsor-
bóka(Sonchuspalustris)emelkedikkiasásosmocsárrétből.
Agyékény(Typhalatifolia)amélyebbvízállásosterületeken
külön foltot alkot.

Kitérõ a Hór-völgybe
Tebepusztától érdemes egy kitérőt tenni, végigsétálni a Hór-völgyben, 
megtekinteni Füzér-kőt, az Odorvárat, Oszlát és a völgy déli bejára-
tánál nyíló Suba-lyuk barlangját, a híres ősem ber le lő he lyet.
A Cserépfalutól Hollóstetőig (Bükkszentkereszt) húzódó völgy fon tos 
köz lekedési útvonal lehetett a középkor folyamán Me ző kö vesd (Eger) 
és Diósgyőr között. Ezt a felette emelkedő vá rak (Ódorvár, Füzér-kő) 
és egyéb őrhelyek (Őr-parlag, Vécs-verő) elnevezéseiből tudhatjuk.

AHór-völgyésaHosszú-völgytalálkozásafelettemel-
ke dik Füzérkõ sziklás csúcsa, ettõl északkeletre 150
méterre, a hegygerinc kiemelkedõ részén található egy
középkorivármaradványa.Ahajdanierõsségkisméretû,
hos szú kás területét délkelet felé a Hór-völgy feletti sza ka-
dé kos hegy ol dal, a többi oldalról pedig pár méterrel ala cso-
nyabban,félkörbenfutóterasz(betemetõdöttárok)fogja
át. Észak nyu ga ti pe re mén kis szakaszon az egykori várfal 
maradványalátszik.Avárplatójánakhossza24,szélessége
a szakadékig 15m.A vár építésére vonatkozó okleveles
adatunk is van: 1248-ban IV. Béla király Lampert egri
püspöknekengedélytadott,hogy„FüzérkõnvagyKerek-
kõn, melyek az egri egyház területén vannak, várat
építsen”.Azengedélykiadásátkövetõenrövidesenfelépült
avár,detovábbisorsárólsemmitsemtudunk,akésõbbi
birtokleírásokban nem em lí tik. Héjakút mácsonya
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AzOdor-hegybõl délkeletre, aHór-völgy fölé kiugró,
keskeny, sziklás gerinc végén található az Odorvár. Az
ismeretlen eredetû erõsséget rendkívül meredek, sziklás
hegyoldalvédte,csakahegynyeregfelõlvágtakárkotaszik-
lába.A vár hossza 31, szélessége 12m, a várfal alapja a
déli ol da lon egy rövid szakaszon még ma is áll. Sem a vár 
épí té sé nek, sem pedig pusztulásának idejét nem ismerjük. 
Egyetlen közvetett írásos említése 1351-bõl származik,
ek kor Erzsébet királyné megparancsolta Peskó odori ka pi-
tánynak,hogyCserépfalunésBogácsonneszedjendézsmát
és a la ko so kat ne há bor gassa.

AHór-völgyD-i szakaszán találhatóoszlai rét szélén,
fenyõkárnyékábanegyfehérremeszeltfalú,tornácosépü-
let áll: azoszlai tájház.Aházatméga19. századvégén
építtették a cserépfalui Coburgok erdõõri lakásnak. Az
elhagyatott épületet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
újíttatta fel és rendezett be benne állandó ki ál lí tást, ami 
1981ótatekinthetmeganagyközönség.(Atájházgondnoka
Cserépfalubanlakik,alátogatástelõreegyeztetnikellvele.)
Az épületben öt helyiség található.Akamra, a pitvar és
a két lakószoba ad otthont a Bogácson, Bükkzsércen, 
SzomolyánésCserépfalubanösszegyûjtöttnéprajzianyag-
nak.AkemencésszobábanaCserépfalubólszármazóegy-
szerû,polgáribútorokat,míga legbelsõ,„tisztaszobában”
a ka to li kus Bogács és Szomolya archaikus tárgyait és lak-
berendezésikellékeittekinthetimegalátogató.ACoburg

Füzér-kõ vára
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uradalomban folytatott erdõgazdálkodásba, az erdõõrök
munkájábakétkötetes albumengedbetekintést.A tájház
szomszédságábanaBNPIgazgatóságkutatóházaáll.

ADél-Bükk legjelentõsebbõskõkori lelõhelye aSuba-
lyuk, mely a hegység déli peremén, a szorossá szûkülõ
Hór-völgy oldalában helyezkedik el. Nevét az egykor itt 
bujkáló betyárról, Suba Mihályról (más források szerint
SubaLukácsról)kapta.ACserépfaluközelében,avölgytalp
felett 45 méter magasságban nyíló barlangot jól kiépített, 
de meredek úton közelíthetjük meg. A völgyben, a bar-
langhoz vezetõ ösvény indulásánál többnyelvû ismertetõ
táb lát ta lá lunk, mely a barlang rövid kutatástörténetét és 
leleteitismerteti.Ahatalmas,7métermagas,oválisszádá-
valnyílóbarlang50méterhosszú.Az1932. február8-án
Dancza János általmegkezdett ásatást – az április 27-én
elõkerültantropológiaileletekfelleléseután–május9-tõl
szeptember30-igKadićOttokárfolytatta.Alelõhelykie-
meltjelentõségétabennetaláltantropológiaileleteknekés
apleisztocénutolsószakaszátfelölelõ,szinteteljesrétegsor-
nakköszönheti.A11.rétegbõlkerültelõabarlangneve-
zetessége, az õsembermaradvány-együttes. Az új kutatási
eredményekszerinta25–35évesnõésa3–4évesgyermek
aklasszikusneandervölgyiemberekközétartozott.Acson-
tokkal azonos rétegbõl elõkerült kõeszközöket az újabb
ku ta tá sok nyo mán a Quina tí pu sú moustérien, vagy más 
né ven charentien kultúrába soroljuk.

Avölgykijárataközelébenlévõnagymészkõbányákkör-
nyékénavölgytalpontöbbhelyenfellelhetõkmégazegy-
kori mészégetésnyomátõrzõ,5–8mátmérõjûgödrök,pere-
mü kön fehér mésztörmelékkel.
A Tebe-réttől a Balla-völgyben folytatjuk utunkat és a K négyzet 
jel zé sű turistaúton jutunk Répáshutára. Útközben a Csúnya-völgy 
torkolatánál találunk egy állomást. Régebben a Csúnya-völgy ben 
is vezetett egy turistaút, de mivel a Bükki Nemzeti Park meg a la pí-
tá sa kor a Balla-völgy és a Szarvaskúti-Csúnya-völgy, valamint 
a Répáshuta-Lillafüred műút közötti terület fokozottan védett lett, 
ezért ezt a turistautat meg kellett szüntetni. A Csúnya-völgybe 
csak engedéllyel szabad belépni.

Oszlai tájház lakószobája

Finoman megmunkált kaparóhegy a 
Suba-lyukból
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A Suba-lyuk kitöltésének hosszmetszete, a kereszt az embercsontok helyét jelöli

Háromszög alakú kaparó a Suba-
lyukból

7. állomás: Balla-völgy Csúnya-völgy 
találkozása
ABalla-völgyetaZsérci-Nagy-délterületéről,azagyagpala
térszíneken DK-i irányban lefutó vízfolyások ala kí tot ták ki. 
Apalatérszínrőlmészkőreátöröklött völgy (epi ge ne ti kus völgy) 
kialakulásábanaszerkezetielőrejelzettségisszerepetjátsz-
hatott.Avölgykétoldalánfeltárulómészkőrétegekegyhaj-
danigyűrődésialapforma,egyredőboltozat (antiklinális) lé te-
zésétbizonyítják.Avölgybevésődéseafedőpuhábbpalaré-
tegeklepusztulásaután,amészkőrétegekbenfolytatódott.
Avölgymai tengelye ahajdani redőboltozat tengelyében
fekszik.Anyomóerőkáltalfelgyűrtrétegekatengelymen-
ténvalószínűlegtöredezettebbekvoltak,sezelősegíthettea
völgymészkőrevalóátöröklődését,ill.ezzelpárhuzamosan
avízegyrészénekbeszivárgását.Alineárisfolyóvízierózió,
akarsztosésaperiglaciálisformakicsképződéseholkiegé-
szítette,felváltotta,holerősítetteegymást.
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ABalla-völgyés aKöves-VáradmellettiCsúnya-völgy
szur dok völ gyé nekkialakításábanapleisztocéni(2,4millióév
–10000év)jégkorszakközökben(interglaciális)keletkező,
ös sze szá jad zó, illet ve egy mással párhuzamos bar lang fo lyo sók 
(Szarvaskúti-Csúnya-völgytorkolata),víz nye lő járatok fel sza-
kadásaisszerepetjátszott(Köves-váradi-átjáró).Abarlan-
goknagy része apalaterületekről eredőpatakok jelenlegi
vagyhajdanivíznyelőbarlangja(Pénz-pataki-víznyelő,Hár-
sas-barlang),detalálunkközöttükjelentősebbbarlangjára-
tokatis(Varangy-barlang,Poros-lyuk,Balla-völgyi-szikla-
üreg).Kürtők,nyelő-ésforrásszájszerűbarlangok(Köves-
váradi-Csúnya-völgyfelsőszakasza),helyenkéntnagyszám-
banmegjelenő forrásszájak, hasadékodúk, hasadékjáratok
éskürtőcsonkok(Pazsag-völgyi-barlang)tagoljákamészkõ-
tömböket.ABalla-bércésaKöves-Várad(Pongor-lyuk-tető)
kivételévelabércekenéstetőkönnagyobbbarlangokatnem
találunk.ABalla-barlang,aHárom-lyukésaKövesváradi-
barlang egy nagyobb, idősebb barlangrendszer maradvá-
nya.APongor-lyukásatásai során ritka rissglaciálisbar-
langüledékekből a solymári szakasz jellegzetes gerinces
maradványai kerültek elő. ABalla-völgy ésKövesváradi-
Csúnya-völgy torkolatánál sűrűsödő járatok, üregek egy

A Balla-völgyi-víznyelõ a völgy alsó 
szakaszán, a nyugati partjának tövé-
ben, közvetlenül az út mellett nyílik a 
Balla-völgy szpeleológiai és hidrológiai 
szempontból legérdekesebb barlangja. 
Hasadék-jellegû kb. 35 m hosszú és kb. 
20 m mély, idõszakos víznyelõbarlang 
függõleges, lezárt bejárattal. Bejárása 
kötéllel és technikai eszközökkel lehet-
séges. Képzõdményekben szegény. 
Bejárata vasajtóval van lezárva. A 
bejárat elõtt az út mellett félkörívben 
sziklatömbök vannak elhelyezve. A 
Békás-barlangnak is nevezett barlang 
néhány éve, a vadorzók által bedobált 
állati maradványokról lett „nevezetes”. 
Jelenleg kutatás alatt áll.

A Balla-völgyi sziklaüreg alaprajza, hossz- és keresztmetszete

A Balla-völgyi-sziklaüreg régészeti 
szempontból érdekes. Ásatását Kadić 
kezdte 1933-ban és Mottl Mária 
fejezte be 1937–1939 között. Pontosí-
tása után két réteget különített el. Mai 
tudásunk szerint  
a felsõ rétegekbõl a paleolitikum végén 
itt élt pilisszántói kultúra,  
a mélyebb rétegek között pedig  
a középsõ paleolitikum (újrafeldolgozás 
alatt lévõ) 9 db eszköze került elõ. 
Ez utóbbi kilenc eszköz obszidiánból 
készült. Érdekes a kopásuk: mikroszkóp 
alatt jól látszik, hogy egyenes és körkö-
rös vonalak mentén karcolódtak. Ezt  
a feltételezések szerint a krioturbáció, 
a fagynak a talajrétegeken belül kifej-
tett mozgató hatása okozta. Külön 
érdekesség azonban, hogy a karcolt 
felületeket néhol tiszta felületek váltják, 
mintha utólag retusálták volna õket. 
Lehet hogy a kész eszközök hosszabb 
idõt a földben töltöttek, majd újból 
kézbe kerültek és néhol igazítottak az 
élén? 
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korábbi, a szerkezeti vetőkhöz kötődő nagyobb barlang
fel sza ka dá sát jelzik.

Akétvölgybenösszesen57barlangot ismerünk, me lyek 
közülcsakalegjelentősebbeketrészletezzük(lásdamargi-
ná lison).

A fokozatosan felmagasodó, s ezért eleve lépcsős fel-
színűhegygerincekmenténapleisztocénben(2,4millióév
–10000év)aSzarvaskúti-Csúnya-völgyterületéhezhason-
lóanaKövesváradi-Csúnya-völgybenisváltozatospe rig la ci-
á lis (jégkörnyéki) formakincs képződött.

Azegyesszintekperemétadómagaslépcsőkkifagyásos,
ún. krioplanációs falakat alkotnak, amelyek pusztulása so rán 
jelentősmennyiségű durva, szögletes periglaciális törmelék
képződik. E törmelék a fal előtt törmelékkúpokat, vagy
egységes törmelékmezőt alkot (Balla-völgy–Csúnya-völgy
közötti gerinc,Kajla-bérc, Szarvaskúti-Csúnya-völgymész-
kőfalai).Igenjellegzetesavölgytalprahegyesszögbenkifutó
mészkőrétegekréteglapmentipusztulása, fagyokoztaapró-
zódása. A mészkőrétegek mentén kilazult mészkődarabok
és kipergett szilánkok, frak ci ók gra vi tá ció san, il letve lassú 
tömegmozgásokkal(geliszoliflukció),vagyahóléleöblítésével
alejtőirányábanáttelepítődnek.Akimélyülőfülkéktovábbfej-
lődésévelszépkőkapu-képződményekalakultakki,amelyeket
akapuelőterébenlegyezőszerűenkiszélesedőtörmelékkúpok
határolnak (Balla-völgy, Balla-bérc, Pongor-lyuk-tető, Csú-
nya-völgy, Szarvaskúti-Csúnya-völgy). A rétegfejek kip-
re pa rá ló dá sá val és fokozatos kifagyásával a meredekebb 
lejtőszakaszokon szép krioplanációs sziklafalak képződtek,
előterükbenhelyenkéntszépkrioplanációsteraszokláthatók.
Atetőszintekcsupaszördögszántásosfelszíneketadnak,vagy
helybenaprózódotttörmelékbeburkolódznak.Alejtőkfelső
sza ka sza ál ta lá ban csupasz, törmelékmentes, a lankásabb lej-
tőrészleteketugyanakkorlassanáttelepítődőkőtörmelékfedi
(Balla-bérc, Köves-Várad, Kakukk-tető, Nagy-Kerek-hegy,
Kis-Kerek-hegy,VincePál).Ameredek(>25%)dőlésűlejtő-
könatörmeléklineárisformákbarendeződvetelepítődikáta
tetőszintekbőlavölgytalpfelé.Ittazún.kisebbkőpatakokés
anagyobbkőfolyókjellegzetesek.

A Poros-lyuk valamivel északabbra 
található és õslénytani szempontból 
jelentõs. Lejtõs 14, 5 m hosszú és  
3 m mély inaktív forrásjárat kõfülkévé 
táguló bejárattal. Jánossy Dénes által 
végzett ásatása során õsi medvefélék, 
vadló, bölény, hegyikecske, õz, szarvas 
és vaddisznó csontjai mellett, kisemlõs 
maradványok kerültek elõ. Az állat-
társaság összetétele és különösen a 
rajtuk észlelt tarajos sül (Histrix) rágási 
nyomai alapján, a csontok korát, a két 
utolsó eljegesedés közti, Eem meleg 
idõszakra (Riss-Würm interglaciális) 
helyezik. Ásatása során jelentõs 
õsmaradványok kerültek elõ, de itt az 
õsember nyomát nem találták meg 
(csak egy darab szórvány eszköz ismert 
innen, de nem az ásatásból).

A Varangy-barlang lépcsõs  
70 m hosszú és 10 m mély inaktív 
víznyelõbarlang.

A 3 km-es barlang a nevét a közelében 
lévõ 3. kilométerkõrõl kapta. Lépcsõs 
inaktív víznyelõbarlang szintes bejá-
rattal. Hossza 25 m és belsõ szintkü-
lönbsége +3 m és -13 m. Bejárása 
kötélbiztosítással lehetséges.

A csúnya-völgyi Baka-barlang a  
Csúnya-völgy alsó szakaszán  
található barlangok között a 
leghosszabb. A 65 m hosszúságú és 
16,5 m mélységû inaktív forrásbarlang, 
magasan a Csúnya-völgy oldalában 
nyílik. Bejárása kötéllel lehetséges. 
Cseppköves képzõdményei és 
borsóköves falszakaszai figyelemre 
méltóak.
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Napjainkban a Balla-völgy karsztos és kifagyásos formái 
kisebbintenzitással,detovábbfejlődnek.Egy-egynagyobb
ára dás kor a nagy vizeket elnyelni nem tudó bizonytalan 
helyűvisszafolyók(Balla-völgytorkolatánál)jelenlétemiatt
a le zú du ló hordalékanyag a Balla-völgy kijáratában széles 
hor da lék kú pot épít.

A7.állomáshozérvecsupánbekukkantunkaCsúnya-
völgybe,arombarlangokfelé.Ittszinteugyanazzalaszur-
do ker dőveltalálkozunk,mintaSzarvaskúti-Csúnya-völgy-
ben, vagyis girbe-gurba rossz növekedésű elágazó törzsű
fákkal.Ezeknagyrészejuhar(hegyiéskoraijuhar),kőris,
a cserjeszintben mogyoró (Corylus avellana) és fekete
bodza található. A lágyszárúszintben jellegzetes a havasi
turbolya (Anthriscus nitida) nagy borítása. Itt is gyakori
a fod ros gó lya orr (Geranium phaeum), a sárga árvacsalán 
(Galeobdolon luteum), az erdei holdviola (Lunaria redi-
viva), a vérehulló fecskefű (Chelidoniummajus), az erdei
tisztesfű (Stachys sylvatica), néhol a gímpáfrány (Phyllitis
scolopendrium) és az erdei csenkesz (Festuca altissima). 
Visszatérve, a Balla-völgyben haladunk tovább. Az út
ugyan oly an szur dok völgy, ha son ló látnivalókkal, mint 
az eddigiek: farkasbogyó (Scopolia carniolica), havasi tur-
bolya, hold viola, erdei nenyúljhozzám, csemege baraboly 
(Cherophylum aromaticum), podagrafű (Aegopodium
podagraria),vérehullófecskefű(Chelidoniummajus),édes-
gyökerűpáfrány(Polypodiumvulgare),kapotnyak,konty-
virág(Arumorientale),sárgaárvacsalán,nagycsalán,fal-
gyom,gyapjasboglárka (Ranunculus lanuginosus), fodros
gó lya orr (Geranium phaeum).

Répáshutára érve, még az első házak előtt balra fordulunk és egy 
meredek turistaúton felkaptatunk az ősrégészeti leleteiről híres 
Balla-barlanghoz. Ez az útvonal egyébként része az erdőt és az 
erdőgazdálkodást bemutató Kőbalta tanösvénynek.

8. állomás: Balla-barlang
A Balla-barlang befoglaló kőzete a BükkfennsíkiMészkő
Formáció, a triász időszak utolsó harmadában, 230–210

Barlangnyílás a Csúnya-völgyben
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millióévvelezelőttrakódottleatrópusitengerkorallzáto-
nyainésháttérlagúnáiban.Abejáratbanjólmegfigyelhető
a kőzet rétegzettségének a hatása az üreg kialakulására. 
Ajobboldalonaréteglapmenténkialakultferdemennyeze-
tet, a bal oldalon pedig a vékonyabb és vas ta gabb ré te gek 
lefejeződöttvégeitláthatjuk.Az54méterhosszú,egyter-
mes, de nyolc kisebb-nagyobb oldalágat is magába foglaló 
üregbenazoldásnyomaikéntgömbüstöket,hieroglifa-szerű
fe lü le ti formákat, a kiválások között elöregedett csepp kö ve-
ketelsősorbanlefolyásformájában,denéholerősenvissza-
oldottan, kevés borsókövet ésmontmilchet láthatunk. A
csarnokközepetáján,abalfalonamagasrólérkezőbeszi-
várgásnál láthatjuk a párolgási borsókő keletkezési folya-
matát.Aszivárgóvonalközpontjábanamészkiváláscsepp-
kőlefolyás formájában történik, míg a szélei felé, ahol a
ke ve sebb víz már nem tud vé gig folyni, ha nem elpárolog. 
A mésztartalmú víz elpárolgása nyomán a visszamaradó
mész, apró gömböket formázó borsókőként csapódik ki.
Anagyteremből8kisebb,elszűkülőmellékágágazikki,
melyekakülönböző irányból,különbözőállapotúvizeket
szállítva megteremtették a keveredési korrózió feltételeit, 
mely így ki tudta ol dani ezt a hatalmas barlangtermet 
(akeveredésikorrózió,akülönbözőhőfokú,vagykülönböző
telítettségűvizekkeveredésekorjelentkező,újbólfelerősödő
oldóképességet jelenti).

A barlang régészeti feltárását 1909-ben Hillebrand
Jenőkezdteel,ésmárapróbagödörkiásásakormegtalálta
anevezetesgyermekcsontokat.1910-benKadićOttokárés
KormosTivadarissegítetteafeltárást,amitvégül1913-ban
Hillebrandegyedülfejezettbe.Afeltártrétegeket6rész-
ben ír ták le, de a mai ismereteink szerint legalább 8 ré te get 
lehetelkülöníteni.Azásatásisorrendszerintfelülrőllefelé
számozottrétegekközülafelsőkettőholocénkori,melyből
a leírásokalapjánbronzkori ésújkőkori anyagkerült elő.
Aharmadikvilágossárgamésztufásrétega jégkorvégén
rakódhatott le. Az alatta lévő szintén sárga, de löszös
réteg csontanyaga leginkább a jégkor végi, Pilisszántói 
faunaszakaszhoz hasonlít. Balla-barlang

28

Édesgyökerû páfrány

REJTEKI TANÖSVÉNY (NAGY KÖR)



REJTEKI TANÖSVÉNYEK

Vértes az 1965-ös összefoglaló munkájában a réteget
két részre bontotta.Aréteg felső részében talált 1¼ éves
gyermek csontváz kora is is mert, mely a K. Oakley által 
elvégzett C14 vizsgálatok alapján 12000 év BP. Ez kor
szerint, már inkább a Palánki faunaszakaszba tartozik. 
A csontváz különlegessége, a felszínhez közeli helyzet
ellenéretapasztalhatóarchaikusjelleg:arendkívülhosszú
formájú és vastag falú koponya, a prog nát arc, a gyengén 
fejlettállcsúcsésazállkapocsbelsőoldalánaligtapintható
tövisnyúlványmindazősiformákjellegzetessége.

Arétegalsórészeazutolsóeljegesedéshidegcsúcsakörüli
időpontbanrakódhatottle.EzekalattaHillebrandékáltal
5-nekjelzettrétegetarégészetianyagalapjánVértesszintén
két részre bontotta.A régészeti anyag újabb feldolgozása
alapján, a korai szeletai és a bábonyi kul tú rá hoz sorolható 
két réteget azonosítottak. A legalsó réteg régészetileg és
őslénytanilagismeddőnekbizonyult.

ABalla-barlangfeléhaladvanéholasziklaerdőtfelváltja
a szubmontán bükkös (Melittio-Fagetum) szép látványa.
Lombkoronaszintjébenszintekizárólagosabükkfa(Fagus
sylvatica),de láthatunkméggyertyánt(Carpinusbetulus)
is. Aljnövényzetében árnyéktűrő kistermetű növények
élnek, mint a kapotnyak (Asarum europaeum), az erdei
ibolya(Violasylvestris),aszagosmüge(Asperulaodorata).
Még szebb lenneavölgy,hanemcsúfítanáel a lakossági
szemét és törmelék a patakmedret! A meredek, csúszós
úton felérve a barlang elé a sziklaerdők eddigmegismert
növényfajai köszöntenek, úgymint: holdviola, falgyom,
havasi turbolya, erdei csenkesz.

9. állomás: Répáshuta
A települést a hajdani diósgyőri koronauradalomba tele-
pített szlovák erdei- és üvegmunkások alapították a 18.
századmásodik felében.Ama is kicsiny, alig néhány száz
lel ket szám láló község völgyek találkozásánál, azonban így 
is 560méterrel tengerszint felett alakultki. Lakosságának
túlnyomó része ma is szlovák, a férfiak többsége favágó, Kõeszközök a Balla-barlangból
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szén-ésmészégető.Répáshutaegyikenemzetiségifalvaink-
nak, sajátos hangulatát természeti környezete mellett en nek 
isköszönheti.Aközségbentöbbkétnyelvűtáblaislátható:
pl. Obchodny Dom – Áruház; Kultúrny Dom – Kul túr ház.

A település központjában, az útkereszteződésben álló
iskolamelléazelmúltévekbenépítettektornatermet.Vele
szemközt,apolgármesterihivatalelőttdomborművestábla
szemléltetiaBükkhegység felszínét.A faluban1989óta
táj házműködik,melyahegységbelsejébetelepült,szlová-
kokalapítottafalvak(elsősorbantermészetesenRépáshuta)
hagyományoséletmódjának,műveltségénektárgyianyagait
mutatjabeanagyközönségszámára.AfaluDK-ivégében
találhatóLalakúépületutcaifrontjánállókéthelyiségea
kétvilágháborúközöttirépáshutailakásokegyszerűberen-
dezését idézi.Aközség temetőjében látható régi sírkövek
szin tén a nemzetiségi eredetet tanúsítják.

A faluból az S jelzésű turistaúton indulunk Rejtek felé. A telepü-
lés fölött az útelágazásban lévő parkolónál találjuk a 9. állomást, 
amely egy kissé távolabb, a Pongor-lyuk-tetőn lévő természeti és 
kul túr tör té ne ti ér ték re, a Pongor-lyuk nevű barlangra hívja fel a 

Répáshuta madártávlatból

Szubmontán bükkös jellegzetes növényei
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fi gyel met. Mi vel ez a bar lang fokozottan védett területen van, ezért 
lá to ga tá sához engedélyre van szükség. Ennek ellenére 2001-ben az 
erdő ál lo mány kezelését végző erdészeti szervek tanösvényt létesítettek 
a Pongor-lyuk-tető keleti oldalán és a Csúnya-völgy térségében: ez 
a Tárnics tanösvény, mely ál ta lá nos ság ban mutatja be az erdőt (egy 
erdő tí pus-csoportot, a bükköst és egy kultúrerdőt a lucfenyvest), az 
erdő gazdálkodást, az erdészeti munkákat (mesterséges erdőfelújítás, 
csemetekert stb.) és a va dász ható vadfajokat.

10. állomás: Pongor-lyuk-tetõ
APongor-lyuk a Kövesváradcsúcsánakaközelében635tszf
ma gas ság ban található. Nevét a szájhagyomány sze rint 
egy környékbeli birtokosról, PongorMihályról kapta, aki
a sza bad ide jé ben betyárkodott és ezt a barlangot hasz nál ta 
rejtekhelynek.Azilyenbetyárokatnevezteanépúribetyá-
roknak vagy másként selyem betyároknak.Az elmúlt
két év ti zed legérdekesebb régészeti feltárása tör tént itt 
1982–1995között.AzelőzményekazonbanVértesLászló
nevéhezkötődnek.Abarlangközvetlen szomszédságában
nyílókőfülkébenvégzettegykutatóásást,demindenered-
ménynélkül.1982-benHevesiAttila,HírJánosésRinger
Árpádirányításaalattkezdődöttatöbbévigtartóásatás.
Felülrőllefeléhaladva,aharmadikrétegbentaláltákmega
Kyjatice-kultúra cserepeit, háziállatok csontjaival keveredve. 
AKr.e.1200–700-igfennállókultúraidejénamainálvala-
mivelhűvösebb,csapadékosabbidőjárásuralkodottavidé-
ken. Jóval hűvösebb ésmég csapadékosabb voltaz idő, a
néhányréteggelmélyebbenmegtaláltkorai-középsőrézkor
ide jén. Ekkor a nyitraludányi(LausitzivagyLudanicenéven
is emlegetett) kultúraéltabarlangban,Kr.e.3500–2200
között. Ez alatt a réteg alatt egy kb. 5000–7000 éves 
réteghiány következik. Valószínűleg a csapadékosabb
időben kimosódtak a barlangból ezek az üledékek. Így a
következőrétegmára jégkorvégiátmenet,azepipaleoli-
tikum idejéből való. Nagyon ritka a barlangjainkban az
ebből az időből származó lelet, ezért felértékelődik az a 
28 db apró, mikrolitnak nevezett kvarcit eszköz, amit
eb ben a ré teg ben találtak.
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Utunkharmadikrészén,aRépáshutátólRejtekigterjedő
szakaszon turistaúton haladunk.A rétek, melyek mellett 
vezet az út főként fajszegény kaszálórétek, vagy legelők.
Akevésszarvasmarha–amimégmegmaradtRépáshután
– szok ta legelni ezeket a tisztásokat. Tömegfüve a cér na-
tippan (Agrostis tenuis), a rezgőfű (Brizamedia), csomós
ebír (Dactylis glomerata). Kétszikűek közül gyakoribb a
hasznosfölditömjén(Pimpinellasaxifraga),aszemvidítófű
(Euphrasia rostkoviana),a szarvaskerep (Llotuscornicula-
tus),arétimargitvirág(Chrysanthemumleucanthemum),
ősszel a Szent László-tárnics (Gentiana cruciata), a szu-
rokfű (Origanum vulgare), az erdőszélen a gyalogbodza
(Sambucus ebulus).

11. állomás: Diós-patak
Aterületetalkotólegfõbbkõzet,aBükkfennsíkiMészkõ
For má ció, mely nek észa ki szegélyén keskeny sávban fel-
bukkanfelsõ-triász(karniemelet)RépáshutaiMészkõis. 

A Pongor-lyuk
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A rózsaszínû, világosvörös, ritkábban sárga és világos-
szür ke, fi no man sá vo zott, helyenként vékonypados 
mészkõ zátonymészkõ darabokat is magába foglal,
melyek a la gú ná ból kimosott mésziszappal és az 
elõtérmedencébõl továbbsodort krinoidea törmelékkel
ágyazódtak be. Répáshuta környezetében található a
Délkeleti-Bükklegnagyobbösszefüggőkarsztterülete, a 
FennsíkiMészkőbőlfelépülőún.Répás hu tai-mészkőhátság. 
A kis részben miocén kőzettörmelékes, lilásvörös,
vörösbarna kőzetlisztes agyaggal fedett nem ön ál ló 
karszton belül ma a kihantolt nyílt vegyes nemönálló karsz-
toksajátosságaidominálnak(lásda11.oldalábráját).A
mészkőhátságotészakróljuranemvízáteresztőagyagpala
térszínekövezik, ígyaBükk-fennsíkperemétőlállandó
és időszakosan működő vízfolyások jutnak le a hátság
területére. A patakok az agyagpala és a mészkő
kőzethatáramenténún.víznyelőkbentűnnekel.Víz nye-
lőnek, vagy ponornak nevezik azokat a kör vagy ová lis a lap-
rajzú,tölcsérszerűfelszínimélyedéseket,amelyekahasa-
dékosmészkőterületekenafelszínalattiszintekbejuttat-
ják leavizet.Haa lábainkalatt rejtőzködőés repedé-
sekbengazdagmészkövetatalaj,vagyamészkövetfedő
ré te gek el vékonyodása következtében a csapadékvíz vagy 
a pa ta kok vize már eléri, a repedések utat biztosítanak 
a víz mélybe jutására. A víz beszivárgásakor viszont
jelentősamészkőoldódásaésabesodorttörmelékcsiszoló
hatása is. A víznyelők így fokozatosan növekedhetnek,
vagy nagyobb mennyiségű agyag bemosódásakor el is
tömődhetnek.Ezutóbbiesetbenműködésükszünetel.

Ilyen karsztperemi víznyelő a Diós-pataki-, a Pénz-
pataki-,valamintaKajla-pataki-víznyelő.APénz-(1,2km)
ésaDiós-patak(1,6km)azegészhegységlegbővizűbbés
leghosszabbbúvópatakja.Anemkarsztoskőzetekrőlérkező
vízfolyásokmélybefejeződésipontjainakhátrálásanapjaink-
bantöbbnyirebefejeződött,nyelőikközvetlenülakőzethatár
szomszédságábannyílnak.Ehátrálás remek szemléltetői a
Diós-pataki-víznyelő alatt sorakozó – immár száraz – ún.
„ravaszlyukak”.

Csomós ebír
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ADiósi-völgyalsószakaszán,azeztszegélyezőhegyoldala-
konésaBodnár-tanyakörnyékénösszesen25barlangot is me-
rünk. Ezek közül a leglátványosabbak a részben ak tív, vagy 
időszakosanaktív és avalamivelmagasabbannyíló inaktív
víznyelők,melyekakövetkezők:lásdamarginálison.

ADiós-kútkörnyékéntaláljukaTárnics tanösvény 8. ál- 
lomását.A telepített lucosokban találkozhatunk a málna 
(Rubusidaeus),aszeder(Rubusfruticosus),alonc(Lonicera
xylosteum)cserjéivel.

Utunk hátralévő részén a szagos müge (Asperula
odorata), a széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine),
a hölgypáfrány (Athirium filix-femina), a berki
aggófű (Senecio fuchsii), a baracklevelű harangvirág
(Campanula persicifolia), a madársóska (Oxalis
acetosella),amartilapu(Tusilagofarfara),acsalánlevelű
harangvirág (Campanula tracheleum), a nehézszagú
gólyaorr (Geranium rober tianum), a magrúgó 
kakukktorma (Cardamine impatiens), az erdei ibolya
(Viola sylvestris) és a hajperje (Hordelymus europaeus)
kerülhet leggyakrabban szemünk elé.

12. állomás: Pénz-pataki-víznyelõbarlang
A víznyelőbarlang a helyét kijelölő tektonikus törések
mentén,azÉ–DésaK–NYfőirányokmellett,alárendelten
az ÉK–DNY és kismértékben az ÉNY–DK irányokra 
fűződöttfel.Anemkarsztos területekrőlérkezővízalakította
és alakítja ma is a járatokat.

A barlang első szakasza a Törmelék-labirintus, mely
részben a sziklás hegyoldal alsó szakaszán felhalmozódott, 
részben pedig a helyben összetöredezett omladékon ke resz-
tül vezeti a patak vizét. Ez a szakasz a nagyobb vizek ese-
tén,különösenaddig,amígagátfékezőhatásamégnem
érvényesült,könnyenátrendeződhetett.Abarlangbejárha-
tó sá ga szem pont já ból is ez a leg kri ti ku sabb, leg több ob jek-
tívveszélytrejtőszakasz.

Amásodik szakasz a Jutka-kürtőtől aNagyfalig, egy
igazi vízvezető barlang kisebb esésekkel, szép eróziós és
korróziós formákkal.

Diós-pataki 3. sz. víznyelõ: 
az egykor 20 m hosszúságban és 
9 m mélységig feltárt, lejtõs inak-
tív víznyelõbarlang bejáratát a 
kõzettörmelék és az avar jelentõsen 
leszûkíti és utána ma már csak 4 m-ig 
járható.

Diós-pataki 4. sz. víznyelõ: 18 m 
hosszú és 12,5 m mély, lépcsõs inaktív 
víznyelõbarlang függõleges kis bejárati 
aknával. Bejárásához 25 m hosszú 
kötélre és technikai eszközökre van 
szükség.

Diós-pataki 1. sz. víznyelõ: 3 m 
mélységig feltárt aktív víznyelõ, bontott 
bejárata 1984-re beomlott.

Diós-pataki 2. sz. víznyelõ: 60 m 
hosszú és 19 m mély idõszakos 
víznyelõbarlang szûk omladékos bejá-
rattal. Mára a bejárat omlásveszélyes-
sé vált, a megközelítése életveszélyes.

A víznyelõk (ponorok) a karsztos 
vízelvezetés formacsoportjához tartoz-
nak. Önálló, saját vízgyûjtõ területtel 
rendelkeznek, tölcsér alakú, domború 
lejtõjû mélyedések, hozzájuk vezetõ 
vízmosásokkal, vagy aszókkal.
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ANagyfalutániszakaszszűkebb,kislejtésű,ésaszifon
aknájávalegyüttadjaabarlangvégsőszakaszát.

A barlang bejáratát a felette elhaladó út, illetve az
ezen haladó gépjárművek veszélyeztetik. A barlangba az
áradások idején, a nagyobb vízmennyiség, a mesterségesen 
létrehozott és halakkal betelepített tóból haltetemeket szál-
lít,szennyezveezzelakarsztosivóvízbázist.Abarlangfelett
a zúgóknál látható habosodás is víz szennyezettségére utal.

A víz felszínre jutási helyének a tisztázására 1953-ban
Jakucs Lászlóék végezték az első összefüggésvizsgálatot
fluoreszceinnel, melynek az eredménye a kácsi forrással
mutatottkapcsolatot.AVámőrségBarlangkutatóCsoportja,
SzilvássyGyulavezetésével,szinténfluoreszceinnel,desokkal
nagyobb, több mint tízszeres mennyiséggel végzett festése 
aLatorúti-vízfőben jött ki. JakucsLászló szerint, az osztrák
Bauer, Lycopodium spórákkalmutatta ki az összefüggést a
garadna-völgyi Margit-forrással 1972-ben. Kordos László
összefoglalómunkája nyomán: „más nyomjelzések szerint, a
vízbeadagoltjelzőanyag6–23óramúlvaaGaradna-forrásban
jelentkezett,vagyaz1975.évisózáseredményekéntazeltűnővíz
aSzinva-forrásbanlátismétnapvilágot”.Ageológiaitérképek
szerintösszefüggő,megszakításnélkülimészkőtömbökcsaka
Görömböly-tapolcai források felé vezetnek. A kutatócsoport
tagjainak is az a véleménye, hogy a festéseknek itt kellene 
jelentkezni, de eddig ezt a pontot a nagy távolság miatt egyik 
vizsgálatalkalmávalsemfigyelték.

A hiteles adatok szerint a ma ismert végpont elérése
1953 júniusa és augusztusa között történt. Az akkor elért
150 méteresnek becsült mélység Magyarország legmélyebb
barlangjává léptette elő a víznyelőt. (Az azóta többször is
felmért, egymástól eltérő adatok közül, a legalacsonyabb
vízállás estén ma 145,6 méter mélység az elfogadott.) 
Abarlangméretébenezutáncsakpapírontörténtjelentősebb
változás,egészenaz1999-ig,amikoris150méterhosszúságúra
becsült új oldalágat sikerült találni. Ezzel együtt, a bar lang 
részben mért, részben becsült hossza mintegy 650 méter.

Avíznyelőbejárásiszempontból–elsősorbanazidőjárási
körülmények hatása miatt – a legveszélyesebb hazai bar lan- A víznyelõben eltûnõ Pénz-patak
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gok kö zé tar to zik. Technikailag ma már nem számít kü lön-
le ges fe la datnak a végigjárása.

Az első akadálymár közvetlenül a bejáratnál, vagy a
bejáratközeli szakaszokban lehet, mert áradás esetén a víz, 
télen pedig a jég zárhatja el az utunkat. Az omladékos
szakaszon,amozgókőtömbökmiattakijártútról letérni
életveszélyes.AJutka-kürtőn,aCsendes-kürtőnaKagylós-
lépcsőn,aRozsdás-kürtőnésaGerendásonlemászvaérünk
aKétszínű-repedéshez.Továbbhaladvaafőágbanrövidesen
elérjükaRetyi-kürtőt,melynekaszűkebbágánlemászva
10méterutánelérjükaNagyfalbeszállását.Abeszállástól
felfelé, a 20méterrel magasabban végződő Padlásra jut-
hatunk, lefelé pedig 48 méter ereszkedéssel folytathatjuk 
azutunkat.Afalalatti,aliglejtőaljzatonelérjükalétrát,
melyen alacsony vízállás esetén lejuthatunk a vízszintig, 
ami jelenleg a barlang végpontja.

Figyelem!Abarlang fokozottanvédett, csakaBükki
Nemzeti Park Igazgatóságának az engedélyével látogat-
ható.Bejárásátcsakgyakorlott,jóerőnlétbenlévőbarlang-
já róknak ajánljuk!

A Pénz-pataki-víznyelőtől a K+, majd S jelzésű tu ris taúton 
(követve a tanösvény jelzését) jutunk vissza utunk kiinduló 
állomásához, Rejtekbe. Utunk végére érve kö szön jük, hogy velünk 
tartott, reméljük élményekben gazdag ismeretszerzésben volt része. 
Amennyiben egy-egy témában tovább akarja mélyíteni tudását, 
az alábbi irodalmakat ajánljuk elolvasásra. További kellemes 
barangolásokat kí vá nunk a Bükk hegység turistaútjain.

EGYÉB AJÁNLOTT ÉS A FÜZET 
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT 
FONTOSABB IRODALMAK

Baráz Csaba (szerk.) (2002): A Bükki Nemzeti Park.
Hegyek,erdők,emberek.Eger

BarázCsaba(szerk.)(2002):RejtektőlTárkányig.Helyisme-
retikézikönyvaHór-ésaBarát-völgykörnyékéről.Eger

A Pénz-pataki-víznyelõbarlang hossz-
szelvénye
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BorsyZoltán(1993):ÁltalánostermészetföldrajzI.Budapest
Csóka György – Kovács Tibor (1999): Xilofág rovarok.

Budapest
Dobos Anna (2000): A Hór-völgy fejlődéstörténete és

természetvédelmi szempontú tájértékelése. Doktori 
értekezés. Debrecen

DudásGyörgy–GaraiAdrienne–GyulaiPéter–Ilonczai
Zoltán–KovácsTibor–VargaAndrás(2002):Állatvilág
I.Gerinctelenek.InBarázCsaba(szerk.)ABükkiNem-
zetiPark.Hegyek,erdők,emberek.Eger.263–279.

HevesiAttila(1990):ABükkszerkezet-ésfelszínfejlődése,
különöstekintettelakarsztosodásra.MFT43.Vándor-
gyűlése.Miskolc

Hevesi Attila (2002): Felszínalaktani jellemzés, karszt-
formakincs. InBarázCsaba (szerk.)ABükkiNemzeti
Park.Hegyek,erdők,emberek.Eger.109–148.

Ilonczai Zoltán – Bálint Zsolt (2001): Újabb adatok a
Magyarországon védett nappali lepkék ismeretéhez.
TermészetvédelmiKözlemények9.209–218.

JávorkaSándor–SoóRezső(1951):Amagyarnövényvilág
kézikönyveI–II.Budapest

Mahunka, Sándor (szerk.) (1996):The faunaof theBükk
NationalParkI–II.Budapest

Mester Zsolt (2002): Suba-lyuk. A neandervölgyi ember
lakhelye. In Baráz Csaba (szerk.) A Bükki Nemzeti
Park.Hegyek,erdők,emberek.Eger.329–339.

NovákiGyula:Középkori várak. InBarázCsaba (szerk.):
ABükkiNemzetiPark.Hegyek,erdők,emberek.Eger.
401–412.

NovákiGyula–SándorfiGyörgy(1992):AtörténetiBorsod
megye várai (Az őskortól a kuruc korig) Budapest
–Miskolc

NovákiGyula–BarázCsaba(2000):Őskoriésközépkori
erődített telepek, várak Heves megye Mátrán kívüli
területén.Agria36.5–46.

PelikánPál(2002):FejlődéstörténetI.Szerkezetfejlődés.In
BarázCsaba (szerk.)ABükkiNemzetiPark.Hegyek,
erdők,emberek.Eger.51–70.
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PelikánPál(2002):Földtanifelépítés,rétegtaniáttekintés.
InBarázCsaba(szerk.)ABükkiNemzetiPark.Hegyek,
erdők,emberek.Eger.23–49.

Pinczés Zoltán (1983): A krioplanációs meredek lejtő
kialakulása ésmorfológiája.FöldrajziÉrtesítőXXXII.
3-4.461–473.

Regős József (2002): Régészeti szempontból jelentős
barlangok. In Baráz Csaba (szerk.) A BükkiNemzeti
Park.Hegyek,erdők,emberek.Eger.315–327.

RingerÁrpád (2002):ABükkhegységkőkora. InBaráz
Csaba(szerk.)ABükkiNemzetiPark.Hegyek,erdők,
emberek.Eger.295–314.

SubaJános(2002):ABükknövényvilága.Budapest
SzabadfalviJózsef–VigaGyula(szerk.)(1984):Répáshuta.

EgyszlovákfaluaBükkben.Miskolc
Szitta Tamás (2002): Állatvilág II.Gerincesek. In Baráz

Csaba(szerk.)ABükkiNemzetiPark.Hegyek,erdők,
emberek.Eger.281–291.

Varga András (1976-1977): A Bükk hegység Mollusca
faunája.Fol.Hist.-nat.Mus.Matr.4.37–62.

Veres László (2002): Az üveggyártás kezdete. In Baráz
Csaba(szerk.)ABükkiNemzetiPark.Hegyek,erdők,
emberek.Eger.493–498.

VértesLászló(1965):Azőskőkorésazátmenetikőkoremlékei
Magyarországon.Amagyarrégészetkézikönyve.Budapest

Vojtkó András (1990): AKözponti-Bükk déli előterének
vegetációja.Fol.Hist.-nat.Mus.Matr.15.27–36.

Vojtkó András (2001): A Bükk hegység flórája. A Bükk
hegységnövényvilágaI.Eger

VojtkóAndrás(2002)Ahegységnövénytakarója.InBaráz
Csaba(szerk.)ABükkiNemzetiPark.Hegyek,erdők,
emberek.Eger.237–261.

Zólyomi Bálint – Jakucs Pál – Baráth Zoltán – Horánszky 
András(1954)ABükkhegységinövényföldrajzitérképe-
zéserdőgazdaságivonatkozásúeredményeiI–II–III.Az
Erdő3.78–82,97–105,160–171.
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A raj zo kat, ké pe ket a hi vat ko zott iro dal mak ból, va la mint a 
Bük ki Nem ze ti Park (Bu da pest, 1983. Szerk.: Sán dor And rás), 
A Bük ki Nem ze ti Park (Eger, 2002. Szerk.: Baráz Csa ba), a 
Ter mé szet – Er dő – Gaz dál ko dás (Eger, 2000. Szerk.: Frank 
Ta más. Il luszt rá ci ók: Kókay Sza bolcs, Ilonczai Zol tán), az 
Er dő, me ző vi rá gai (Bu da pest, 1958. Ír ta: Jávorka Sán dor. Raj
zol ta: Csapody Ve ra), az Eu ró pa ma da rai (Bu da pest, 1986. R. 
T. Peterson – G. Mountfort – P. A. D. Hollom), a Bo ga rak 
(Bú vár zseb köny vek. Bu da pest, 1975. Ír ta: Endrődi Se bő. Raj
zol ta: Csépe Mag dol na), a Fák, bok rok (Bú vár zseb köny vek. 
Bu da pest, 1973. Ír ta: Debreczy Zsolt. Raj zol ta: Huller Ágos
ton), a Gom bák (Bú vár zseb köny vek. Bu da pest, 1972. Ír ta: 
Kal már Zol tán. Raj zol ta: Huller Ágos ton), a Le gyek, han gyák, 
mé hek, da ra zsak (Bú vár zseb köny vek. Bu da pest, 1974. Ír ta: 
Móc zár Lász ló. Raj zol ta: Csépe Mag dol na), a Va dak (Bú vár 
zseb köny vek. Bu da pest, 1978. Ír ta: Patay Lász ló. Raj zol ta: 
Ba logh Pé ter) cí mű köny vek ből vet tük át, to váb bá Cholnoki 
Je nő, Kadić Ot to kár és Mottl Má ria ar chív raj za it, bar lan gi 
alap raj za it hasz nál tuk fel.

Cimlapfotó:ARépáshutafölöttlévőBalla-barlang(BarázCsaba)
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ABükkiNemzetiParkRejtekiKutatóháza
Erdeiiskolákésnyáritáborokszervezésérealkalmasszálláshely

aBükkhegységközepén

Cím:RejtekiKutatóház,3559Répáshuta,Pf.5Tel.:(46)390-174
Megközelítés: Eger–Lillafüred–Miskolcközúton,a33-askilométerkőnél.

MenetrendszerintiautóbusszalMiskolcfelől,hétvégénEgerfelőlis.
Par ko ló he lyek az au tó busz ok szá má ra is biz to sí tot tak.

Férőhelyekszáma:47fő
Atetőtérbenkét20ágyasszoba,aföldszintenegy3ágyasésegy4ágyasszoba,

valamintegyelőadóteremállavendégekrendelkezésére.
(Szükségeseténaszálláshelyetigénybevevőcsoportszámára,

ateljesszálláskapacitásfelettmaximum10főigsátorozástengedélyezünk.)

Szállástnemigénylőcsoportokrészéreistudunkrendezvényekhezelőadótermet;
szabadtérirendezvényekhezkonyhát,tűzrakásilehetőségetbiztosítani.

Étkezésilehetőségek:
•Répáshutánétteremben,

•önellátóan(azépületbenfelszereltkonyhaállrendelkezésre).
Bevásárlásilehetőség:Répáshután(Rejtektől3km)

BükkiNemzetiParkIgazgatóság–3304Eger,Sáncu.6.•3301Eger,Pf.116
Telefon:(36)411-581•Fax:(36)412-791•E-mail:bnptitkarsag@bnp.kvvm.hu

RejtekiKutatóház–3559Répáshuta,Pf.5•Telefon:(46)390-174
Továbbiinformációolvashatóawww.bnpi.huoldalon
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TANÖSVÉNYEK A BÜKKI NEMZETI PARKBAN – 2.
 
A hegységben ritkán felbukkanó ragadozó a hiúz (Szitta Tamás)
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