Kaptárkő Egyesület havi hírlevele

- június -

Elrajtol a Kaptárkövek teljesítménytúra
Június 21-én, szombaton immár hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Kaptárkövek teljesítménytúra,
melynek folyamán az indulók négy különböző távon járhatják -vagy futhatják- be a Bükkalját. Akik pedig a jó
idő közeledtével inkább a víz mellé vágynak, azoknak június 25-én a Tisza-tavon a helyük, ahol egyesületünk
szervezésében kenutúrára invitáljuk az érdeklődőket.

Ez történt áprilisban:
Denevérest
Május 8-án szép számmal gyűltünk össze a koraesti félhomályban az Érsekkertben, hogy megfigyelhessük a
városlakó állatok egy különleges fajtáját, a denevéreket. Ebben Gombkötő Péter a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság zoológiai referense volt segítségünkre, aki a patak felett kifeszített hálójával az este folyamán több
kisebb és nagyobb testű denevért is sikeresen befogott.
A hálóba akadt állatokkal „kesztyűs kézzel bánt”, a vastag kézvédőn át a –körülbelül rigó méretű– patkós
orrú denevérek sem haraphattak át, az apró törpedenevéreket pedig az érdeklődő gyereksereg akár meg is
simogathatta. Péter elmondta nekünk, hogy a befogott denevéreket a madarakéhoz hasonló gyűrűzés után
szokta elengedni, hogy minél pontosabb képet kapjanak a denevér populációk mozgásáról, szaporodásáról és
egyéb szokásaikról. Az este folyamán a jelenlévők egy speciális szonárral a denevérek kommunikációját is
meghallgathatták, az emberi fül számára nem hallható frekvenciájú denevér ciripelés, csipogás észlelése nagy
élményt jelentett.

Péter szerint sajnos egyre több veszély fenyegeti ezeket az emlősállatokat; természetes élőhelyeik
szűkülésével kénytelenek voltak alkalmazkodni a városi élethez, itt azonban az épületek korszerűsítése,
átépítése, szigetelése vagy éppen az ezektől az állatoktól való idegenkedés számos kolónia pusztulását okozza.
Több példát említett, mikor teljes denevér családokat falaztak be, de a fényszennyezés is komoly visszaesést
okoz a populációkban, a megvilágított épületek közelében ugyanis a denevérek érzékelése szerint egyszerűen
„rövidebbek” az éjszakák, így kevesebb időt tudnak fordítani táplálkozásra és utódaik etetésére.
A nagyszámú érdeklődőt vonzó előadás után reméljük többen megszerették ezt az aranyos kis állatkát, a
kicsiknek nyújtott élmények hatására talán egyre kevesebben idegenkednek majd a városi fauna egyik nagyon
hasznos és teljes jogú tagjától.

Ősmaradvány gyűjtő túra Mónosbélen
Májusi ősmaradványgyűjtő-túránk alkalmával Mónosbélre látogatott
Egyesületünk. A település keleti határában elhelyezkedő forrásmészkő domb
holocén emlékeket őriz, melyet Európa jelentősebb negyedidőszaki édesvízi
mészkőképződményeként tart számon a nemzetközi szakirodalom. A vízfői
feltárásban talált fosszíliák különféle algák és vízimohák forrásmészkő formájában
megőrződött karfiolszerű telepei. A túra során előkerült néhány szép
cseppkőképződmény is, tanúskodva a terület egykori bővizű forrásainak építő
munkájáról.
A gyűjtést követően csoportunkkal a bélapátfalvi ciszterci kolostorhoz tettünk
egy rövidebb kirándulást. Az apátság román stílusú temploma különös hangulatot
keltett a zápor utáni napsütésben. A fölénk magasodó Bél-kő 815 méteres orma a
bélapátfalvi mészkőbányászat nagy múltjára és hagyományára emlékeztetett
minket, ahogy végigtekintettünk a mesterségesen kialakított hegygerincen.

TeSzedd akció Felnémeten
Az akció napján, május 11-én vasárnap reggel esett az eső. Négyen gyűltünk
össze a nagylaposi helyszínen és ha már ott voltunk, elkezdtünk bezsákolni egy
nagy kupacot. Mire végeztünk, az eső is elállt, mi pedig tovább folytattuk a
következő kupaccal. Délután négyre végeztünk a kiszemelt területtel, mialatt több
száz kiló szétvert hűtőszekrényt, televíziót, egyéb háztartási eszközöket és
kommunális szemetet zsákoltunk be, illetve gyűjtöttünk elszállítható helyre.
Köszönjük azoknak, akik odahordták, nélkülük biztosan nem lettünk volna ilyen
eredményesek és valami más hülyeséggel töltöttük volna a vasárnapot. Három
helyen üzentünk is nekik, Sior Művész Úr karikatúráit raktuk a szemét helyére,
melyeket a következő napokban - egy kivételével - elloptak. Ha lesz energiánk,
pótoljuk őket, addig is marad a tudat, hogy a környék szebb lett a szemét nélkül.
Egy ideig.

Júniusra tervezett programjaink:
Kaptákövek Teljesítménytúra
Egyesületünk 2009-től kezdődően, idén már hatodik alkalommal rendezi meg
a Kaptárkövek Teljesítménytúrát, mely a túrázók körében kevésbé ismert Bükkalja
vidékét járja be. Sok kaptárkő-csoportot és bükkaljai kőértéket –bújókat,
barlanglakásokat, pincéket, kőkereszteket, szobrokat – is érint az útvonal, mely
ettől lesz igazán felejthetetlen élmény a résztvevők számára. A tavalyi évtől kerül
megrendezésre a Kaptárkövek Trail terepfutó verseny és az idei évtől 17 km-es
távval is bővült a teljesítménytúra választható távjainak „listája”.
A túra évről évre egyre népszerűbb, ennek ellenére megmaradt baráti hangulatú, kis létszámú
túraprogramnak, ahol a résztvevők elégedettsége a legfontosabb. Ehhez a sikeres rendezéshez – akárcsak a
korábbi években – sok önkéntesre van szükségünk, ezért várjuk azok jelentkezését, akik szívesen vállalnának
ellenőrzőpontokon és a rajt/célban önkéntes munkát. Az ellenőrzőpontokon a feladat az, hogy a megadott
nyitvatartási időben az érkező teljesítménytúrázók igazolófüzetét kitöltsétek és lebélyegezzétek, továbbá
vezessétek az áthaladókat egy általunk adott táblázatban.
Jelentkezés és információ: az info@kaptarko.hu címen vagy Havasi Norbertnél a +36/20/218-1450-es
telefonszámon.
Kategóriák:
Rajt: Az Eszterházy Károly Főiskola Hallgatói Klubjából - Eger, Leányka utca 4. (EKF C épület)
KAPTÁRKÖVEK TRAIL
Táv: 32,5 km, szintemelkedés: 1168 m, szintidő: 6 óra
Nevezési díj: 4000 Ft előzetesen (az előnevezési
határidő napját követő napig befizetve a Kaptárkő
Egyesület Eger és Környéke Takarékszövetkezetnél
vezetett 62800307-11021340 számú számlaszámára)!
Előnevezési határidő: 2014. június 8.
Díjazás: oklevél, kitűző + meglepetések
Rajt: 7:30-tól rajtszám felvétel, 8:30-kor tömegrajt

KAPTÁRKÖVEK 55
Táv: 55,5 km, szintemelkedés: 1695 m, szintidő: 14 óra
Nevezési díj: 1500 Ft a helyszínen, 1200 Ft
előnevezéssel (de ezt is a helyszínen fizetve)
Előnevezési határidő: 2014. június 15.
Díjazás: oklevél, kitűző
Rajt: 6:00-tól 8:00-ig

KAPTÁRKÖVEK 30
Táv: 32,5 km, szintemelkedés: 1168 m, szintidő: 9 óra
Nevezési díj: 1200 Ft a helyszínen, 1000 Ft
előnevezéssel (de ezt is a helyszínen fizetve)
Előnevezési határidő: 2014. június 15.
Díjazás: oklevél, kitűző
Rajt: 6:00-tól 9:00-ig

KAPTÁRKÖVEK 17
Táv: 17,3 km, szintemelkedés: 550 m, szintidő: 5 óra
Nevezési díj: 800 Ft a helyszínen
Előnevezés NINCS!
Díjazás: oklevél, kitűző
Rajt: 6:00-tól 9:00-ig

KUYABARÁT RENDEZVÉNY
Bővebb infó: www.kaptarko.hu
Támogatók:

1

Tisza-tavi kenutúra
Június utolsó hétvégéjén tartjuk az idei első Tisza-tó túránkat.
Poroszlóról indulva fogjuk a legszebb helyeket kenukkal bejárni egy nap
alatt. A pontos útvonalról a helyszínen döntünk az időjárást, a vízállást és a
csoport összetételét figyelembe véve.
Kihasználjuk az év egyik leghosszabb napját, és délutántól evezünk
estébe nyúlóan (kb. este 20.00-ig +/- 30 perc), amikor egészen sajátos arcát
mutatja a tó.
Szombaton 14:30-kor találkozunk a Békatutaj Egyesület bázisán (a 33-as főúton Besenyőtelek felől beérve
Poroszlóra a nagy balos kanyar után jobbra kell fordulni, és innentől végig a Nyárfa-kempinget jelző táblákat
követve eljutunk a töltésig. A töltésre fel kell hajtani, és jobbra kb. 100 métert kell megtenni).
Túránk során útba ejtünk madárfigyelő kilátókat, holtágakat, belső tavakat, tündérrózsa mezőket, keskeny
vízi ösvényeket és nagy, nyílt vizet is, magyarán mindent, ami jellemzi a Tisza-tavat. A túrátkezdőknek is
ajánljuk. Amennyiben igény lesz rá, a túra végére bográcsos vacsorával várnak minket a parton (részletek
később). Az Egyesületünk biztosít a túrára két távcsövet.
Részvételi díj: 2.000,- Ft
Maximális létszám: 30 fő
Jelentkezés: A jelentkezés a túrára a teljes részvételi díj befizetésével történik. Amennyiben a túra rossz idő
miatt elmarad, a teljes részvételi díjat visszakapod.
Jelentkezési határidő: 2014. június 25.
Átutalással kapcsolatos információk:
Lengyel János
Citibank
10800014-30000006-12153841
Közlemény: Tisza-tó, résztvevő(k) neve

További tervek 2014-re
Július
12. szombat: Tisza tó – Tiszafüred, vízitúra (1
napos túra)

Szeptember
27. szombat: Tisza tó – Tiszafüred, vízitúra (1
napos túra)
Filmklub
Kaptárkövek – ismeretterjesztő túra

Augusztus
2. szombat – 3. vasárnap: Barlangkutatóútra a
Bükk-hegységben
16. szombat -24. vasárnap: Nyári Kutatótábor a
Bükk-hegységben

Október
Filmklub
Bükkalja – ismeretterjesztő túra

December
November
Filmklub

Filmklub
Évzáró gyűlés

