
NAGY-EGED HEGYI TERMÉSZET- ÉS TÁJISMERETI TANÖSVÉNY7. 
állomás

www.kaptarko.hu
info@kaptarko.hu
facebook.com/kaptarko

Készítette a Kaptárkő 
Természetvédelmi 
és Kulturális Egyesület 
a Nemzeti Együttműködési 
Alap támogatásával. 

English version of the 
information board

Mészkő sziklagyep

A melegkedvelő tölgyes
ből kibukkanva a hegy
tető legnagyobb kiterje
désű tisztására érkezünk. 
A karrmező talajjal és nö
vényekkel borított részét 
ún. sziklagyepnek nevez
zük. Nyáron jellemzően 
sok kiránduló gyönyörkö
dik itt a látványban, vala
mint számos siklóernyős 
is ezt a helyszínt választja 
kiindulópontjául.

Délnyugati irányban a gyep folytonosságát helyenként feltűnően szabdalják a mészkő kibukkanásai. 
Valójában egy különleges karsztformát látunk, melyet a népnyelv ördögszántásként, a szaknyelv 
karrmezőként ismer.

A sziklákon előszeretettel süt
kéreznek különböző gyíkfa
jok. A siklókhoz hasonlóan ők 
is hüllők, melyek mindegyike 
lágy héjú tojással szaporodik, 
és változó testhőmérsékletű
ek, ezért is töltenek sok időt 
napfürdővel. Hazánkban min
den kétéltű és hüllő védett. 
A képeken az alábbi három 
gyíkfajt láthatjuk: fali gyík, 
fürge gyík, zöld gyík

A sziklagyep legjellemzőbb növényei a különböző varjúhájak, a homoki pimpó és a kakukkfű. A kilátó felé haladva 
a terep fokozatosan mészkőlejtősztyepp rétbe megy át. Itt jellemzően újra a tavaszi hériccsel és a tavaszi kanka
linnal találkozunk. Az erdőszélen virágzik a védett magyar zergevirág és a macskahere. A közeli erdő aljnövényze
tében tavasszal az odvas keltikét és a galambvirágot figyelhetjük meg.

Kékes (Mátra) – 1014 m
30 km

Galyatető (Mátra) – 964 m
37 km

Felnémeti templom (Eger)
3 km

Mátrai Erőmű 
(Visonta)
30 km

Sár-hegy (Gyöngyös)
35 km

Líceum –  
Eszterházy Károly Egyetem

Bazilika
5 km

Rácz-
templom

Egri repülőtér
2,5 km

A hegy csúcsára felkapaszkodva az elénk táruló 
panoráma kárpótol minket a fáradtságért.

Lábunk előtt terül el Eger, melynek műemlékei és 
tornyai távcső segítségével, de akár szabad szemmel 
is könnyen láthatók.

Nyugat felé tekintve tiszta időben a Mátrát pillant
hatjuk meg, tetején a kilátóval (Kékes) mely hazánk 
legmagasabb pontja is egyben (1014 m). A hegység 

déli előterében működik a Mátrai Erőmű, mely hazánk 
villamosenergiafelhasználásának 13%át termeli meg.

Az északészakkeleti irányban kilátást nyújtó másik 
tisztásról a felnémeti mészkőbánya és a bükki kövek fi
gyelhetőek meg. Előtérben a 669 méter magas Várhegy, 
majd mögötte balról jobbra a 873 méter magas, kőbá
nyászat által megcsonkított Bélkő, Őrkő (876 m), Pes
kő (860 m) és a Nagydél (875 m) fehérlő ormai látszanak.
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