Kaptárkő Egyesület havi hírlevele

- október -

Elindultunk!
Elindult a Kaptárkő Egyesület hírlevele. A jövőben minden hónap elején jelentkezünk az adott hónapban
következő eseményekkel, programokkal illetve beszámolókkal az elmúlt időszakban történtekről.

Ez történt szeptemberben:
Film készül az esztenákról

Túristajelzések felújítása

A Blackfoot Outdoor Hegymászó és Barlangász
Klubunk tagjai, Klein Dávid és Kozma Attila
szeptember végén az erdélyi Hagymás-hegységben
jártak. Macsinka Zsolttal és Balázs Gáborral együtt
Gyergyószentmiklósra utaztak filmet forgatni az
esztenákban élő hegyi pásztorokról.

Egyesületünk Természetjáró Szakosztálya,
Krecz Péter vezetésével augusztus és szeptember
hónapban felújította a Bükkaljai Kő-út, Eger és
Bükkzsérc közti szakaszán a sárga sáv turistajelzést.
Ahol szükséges volt ott új jelzések kerültek
felfestésre, illetve a régiek megerősítése, felújítása
történt meg. A festés során az MTSz (Magyar
Természetjáró Szövetség) által kiadott szakmai
szempontok (a mindenkor aktuális MTSz útjelző
útmutató) alapján végezték a felújítási munkát
Egyesületünk MTSz-nél regisztrált útjelző vezetői.

Az egy hetes túra során a pásztorok
mindennapjaiba nyertek bepillantást; lefilmezték a
sajtkészítés rejtelmeit, faggatták őket a pásztorkodás
jelenlegi
helyzetéről,
megfigyelhették
a
pásztorkutyákat terelő- és őrzővédő feladataik
elvégzése közben. A hegyekben töltött idő alatt a
hegyvidék természeti kincseivel is találkozhattak,
számtalan gomba- és növényfaj, no meg a Hargita
jelentős farkas állományának nyomai kerültek az
útjukba. A fiúk megcáfolták a régi székely közmondást
is, miszerint a sör nem alkohol, a medve pedig nem
játék…

A Bükkaljai turistajelzések felújítása október
hónapban a Bükkaljai piros sáv turistajelzés
felújítási munkálataival folytatódik. Az MTSz
Útalapból finanszírozott munkálat során felújításra
kerül a Novaji-patak völgye és Szomolya közötti
piros sáv jelzés; a Bogács és a cserépváraljai vár
közötti piros sáv jelzés; továbbá a bogácsi
kaptárkövekhez bevezető piros háromszög jelzés.

Nyerges-tetői tanösvény
A „Mész-hegy–Nyerges-tető” helyi jelentőségű védett természeti terület kaptárköveit, kultúrtörténeti
emlékeit bemutató – Vidékfejlesztési Minisztérium által támogatott – Nyerges-tetői tanösvény kialakítási
munkálatai lassan célegyenesbe érnek.
A 2012-ben folytatott hulladékmentesítési munkálatok eredményesek voltak, szerencsére az érintett
területre újabb szemétkupacok nem kerültek kihelyezésre, így 2013 augusztusában a nyomvonalak kijelölése után
a terepi munkálatok következtek, melyek során az ösvény járhatóságát biztosítottuk, valamint a jelzések
felfestése is elkezdődött továbbá kiszabadítottuk a látványos tufa-formációkat az akác rejtekéből.
A tanösvény kialakítási munkálataihoz október 8-án – akárcsak a tavalyi évben – csatlakoznak a
Debreceni Egyetem ötödéves MSc szakos környezetföldrajzi szakirányt végző geográfus hallgatói. A hallgatók
Novák Tibor adjunktus vezetésével, az általa oktatott földtudományi természetvédelem tantárgy gyakorlati
foglalkozása keretében segítik munkánkat. A munkálatok során kihelyezésre kerülnek a tanösvény információs
táblái is.

Októberre tervezett programjaink:
Kirándulás: Oligocén emlékek a Kis-Egeden
Időpont: 2013. október 19. szombat, 9:00
Találkozóhely: Eger, Dózsa György tér (a vár bejáratánál)
Túra hossza, időtartama: 6-7 km, 5-6 óra
2013. október 19-én „Oligocén emlékek a Kis-Egeden” címmel ősmaradványgyűjtő túrát szervezünk Egerből
Noszvaj irányába. A túra során meglátogatjuk a kis-egedi útbevágás agyagpala feltárását és alsó-oligocén korú
növényfosszíliákat gyűjtünk.
A Kis-Eged-hegy rétegsora a kora oligocén flóra egyik leggazdagabb lelőhelye. Az ősnövényegyüttes
kövületeit a Tardi Agyag finoman rétegzett palái őrizték meg az utókor számára. A túra során az útbevágás
feltárását gyalog közelítjük meg műúton. A kirándulás alkalmával kevésbé tudományos, közérthető formában
kívánjuk a látnivalókat bemutatni az érdeklődők számára, mindezt egy kötetlen, kellemes hangulatú, könnyű
gyalogtúra keretében.
Az ősmaradványgyűjtéshez szükséges felszerelés: kényelmes túracipő, véső, kalapács.
További ajánlott eszközök: védőszemüveg, kesztyű, illetve puha csomagolóanyag, nejlonzacskók és dobozok
a gyűjtött fosszíliák tárolásához.
Jelentkezés telefonon vagy e-mailben legkésőbb október 17. csütörtökig Várnai Ibolyánál.
email: ibisomosko@gmail.com
telefon: 30/339 29 97

Turistajelzés felújítás: Bükkaljai

Zöld Kör előadássorozat

piros sáv
Időpont: 2013. október 12. szombat 9:00 és október 13. vasárnap
9:00
Találkozóhely: előzetes egyeztetés szerint (gépkocsival
elmegyünk mindenkiért)
Hossza, időtartama: 10-11 km, 6-7 óra
A Bükkaljai turistajelzések felújítása október hónapban
a Bükkaljai piros sáv turistajelzés felújítási munkálataival
folytatódik. Az MTSz Útalapból finanszírozott munkálat során
felújításra kerül a Novaji-patak völgye és Szomolya közötti
piros sáv jelzés; a Bogács és a cserépváraljai vár közötti piros sáv
jelzés; továbbá a bogácsi kaptárkövekhez bevezető piros
háromszög jelzés. A felújítási munkálatokhoz önkénteseket
keresünk (akik segítenek festeni, dokumentálni /fotózni/ és
hasonlókat). Aki jelentkezik az azt is jelezze, hogy melyik nap
érne rá.
Jelentkezés telefonon vagy emailben legkésőbb október 11.
Péntekig Havasi Norbertnél.

email: havasin@kaptarko.hu
telefon: 20/2181450

Időpont: október végétől kezdődően havi
rendszerességgel (pontos időpont és helyszín
hamarosan!)
A korábbi években Egyesületünk által
szervezett és sikeresen lezajlott Zöld Kör
előadások
folytatásaként
a
település
lakóközönségét látjuk el hasznos, informatív
előadásokkal, amely segítséget nyújthat az
élhető, környezettudatos lakossági szemlélet
kialakításában. A programok sokszínűségének
köszönhetően a belváros természeti értékeinek
megismerését, a helytörténet kérdéseit, tényeit
taglaló foglalkozásokat szervezünk, valamint a
közösséget kovácsoló lehetőségek ismertetését
is palettára tűzzük. Az előadások a „Dobó tér –
Eger patak – belvárosi térsor funkcióbővítő
rehabilitációja” című projekt keretében „Közel
a természet” című ÉMOP-2009-3.1.2./C-PA-1017
kódszámú
mini-projekt
elemként
valósulnak meg.

További tervezett programjaink:
A csend világa-

Csillag-les

barlangásztúrák
Várható időpont: 2013.nov.09 és 2013.dec.07.
Várható helyszín: Bükk és Mátra, a pontos helyszín a
következő hírlevelünkben olvasható.
„Csillagos
esték”
címmel
novemberben
és
decemberben két kirándulást szervezünk a Bükkbe
illetve a Mátrába, hogy a fényszennyezéstől távol
testközelből csodálhassuk meg a felettünk ragyogó
csillagos égboltunkat. A novemberi időpont azért is
ígérkezik különlegesnek, mert ebben a hónapban
várható a Leonidák meteorraj felbukkanása. A
meteorraj tevékenysége látványos, a hullócsillagok akár
percenként is megfigyelhetőek.
A programok délután indulnak. Szállás mind két
alkalommal lesz. A program felhős idő esetén elmarad.
Jelentkezés telefonon
Richárdnál.

vagy

e-mailben

Novák

email: novakr@kaptarko.hu
telefon: 70/773 38 74

Várható időpontok és helyszínek:
2013. november 10. – Fekete-barlang
2013. november 23-24: – Alsó-hegy, Baglyok-szakadéka,
Almási-zsomboly
Jelentkezés telefonon vagy e-mailben Klein Dávidnál.
email: kleindavideger@gmail.com
telefon: 30/507 07 47

Évzáró gyűlés:
Várható időpont: 2013. dec. 13. péntek - 15. vasárnap
Helyszín: Répáshuta
Gyalogtúrával és barlangászattal egybekötött évzáró
gyűlés. Részletek később!
Jelentkezés telefonon vagy e-mailben:
email: info@kaptarko.hu
telefon: 20/218 14 50

