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Szomolyai Kaptárkövek 
Természetvédelmi Terület

Szomolya határában négy le-
lőhelyen, 13 kaptárkövön ösz-
szesen 132 db fülke van. Ebből 
117 db egy lelőhely 8 kaptárkö-
vén található, s ugyanitt egyet-
len kúpon 48 db fülkét lehet ösz-
szeszámolni, ami a legtöbb egy 
kaptárkövön.

Ez a lelőhely – amit jelenleg is lát-
hatunk – a Kaptár-völgy fölött, a 
Vén-hegy délnyugati oldala né-
ven szerepel a szakirodalomban. 
Ez a Szomolyai Kaptárkövek Ter-
mészetvédelmi Terület, mely a 
kaptárkövek védetté nyilvánítá-
sának kezdetét jelentette. Terü-
letén 1958-ban kőbányát nyitot-
tak, majd ezt követően többen is 
felszólaltak a kaptárkő-csoport 
megmentése érdekében. Ennek 
hatására a megyei tanács betil-
totta a kőbányászatot, ami addig-
ra már tetemes károkat okozott. 
1960-ban az Országos Termé-
szetvédelmi Tanács természet-
védelmi területté nyilvánította a 

területet, melynek mai kiterjedé-
se 4,8 ha. 2014-ben természeti 
emlékekként országosan védet-
té nyilvánították a magyaror-
szági kaptárköveket, így ma már 
mind a 104 sziklaalakzat ter-
mészetvédelmi oltalom alatt áll, 
azokat károsítani, megrongálni 
szigorúan tilos.

A tanösvény nyomvonala a kap-
tárkövek számozásának csökke-
nő irányában halad. Elsőként a 
VIII. számú sziklakúpot láthatjuk 
meg, mely formájában a cserép-
váraljai tufatornyokat idézi. Rajta 
3 db fülke van, melyek közül az 
1. számú hossztengelye annyi-
ra ferde, hogy megkérdőjelezi a 
méhtartás lehetőségét. 

Tőle 20 méterre, dél-keletre fek-
szik a VII. sziklavonulat törések-
kel átjárt hatalmas tömbje. A 16 
fülke között több viszonylag ép-
ségben megmaradt, így kitűnő-
en tanulmányozhatók a keretes 
fülkék hosszanti oldalát metsző 
bevágások, melyek az üreget le-
záró fedlap beillesztése után is 
nyílást biztosítottak a fülke bel-
sejébe. Ezeket többen a méhek 
közlekedését biztosító röpnyílá-
soknak tartják, de másféle sze-
repük is lehetett.

Az V. sziklavonulaton 20 fül-
ke és egy természetes hasadék 
mentén kialakult, ember nagy-
ságú üreg látható. 1961-ben itt 
végzett ásatást Saád Andor. Az 
üreg feltöltésében és az előtér-
ben kitűzött szelvényben 36 db 
11-14. századi kerámiatöredéket 
találtak.

Az V. sziklavonulat felett találha-
tó VI. sziklakibúvás tulajdonkép-
pen az elbányászott III. vonulat 
folytatása, de attól bányaterek 
választják el és közelebb is esik 
az V. vonulathoz, ezért kapta a 
VI. sorszámot. A sziklacsúcson 
mindössze 1 fülke látható.

A völgyet uraló legimpozánsabb 
sziklavonulat a Királyszéke, mely 
egy búbos kemencéhez hasonlí-
tó nagyobb kúpra és több kisebb 

kúpra tagolódik, ahol össze-
sen 48 db fülkét számolhatunk 
meg. A sziklát átszelő hasadék-
ban (Kutyaszorító) is találunk 
fül kéket. Az egyikének csak a 
hátlapja maradt meg, de annak 
112 cm-es magassága alapján 
kiérdemelte a legnagyobb ismert 
kaptárfülke címet. Feltűnően sok 
a nagyméretű fülke: a nyílásma-
gasságuk általában 60 cm fölött 
van, nem egy meghaladja a 80, 
sőt a 90 cm-t is. A kúpok csú-
csaiba egy-egy kerek lyukat fa-
ragtak, melyek rendeltetése még 
nem teljesen tisztázott.

A Királyszékétől keletre található 
a völgyoldal peremén egykoron 
legmagasabbra emelkedő szik-
latömb, a III. szikla. Felső részét 
a kőbányászat teljesen elpusztí-
totta, a megmaradt alsó szinten 
8 fülke menekült meg. 

Innen 30 méterre, délre találjuk 
a II. sziklát, melyen 20 fülke so-
rakozik. A déli oldal már nagyon 
lekopott, az északnyugati olda-
lon viszont nagyon szép fülkék 
láthatókak. Némelyiken a keret 
és keretátvágás is jól kivehető. 

Az I. sziklát tőle 150 méterre dél-
re találjuk, mely egy kisebb mé-
retű kúp, amin egy fülke van.

Természetvédelmi szempontból 
értékesek a kaptárköveket ha-
tároló gyepek is, mely a Natura 
2000 hálózat része. Ennek cél-
ja az Európai Unió területén va-
don élő növény- és állatfajok, 
valamint azok természetes élő-
helyeinek védelme. Az illetékes 
természetvédelmi kezelő a Bük-
ki Nemzeti Park Igazgatóság.
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