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A Bükk-hegység látóhatárt uraló kiugró mészkõfennsíkjától
délre, lágy hajlású hegylábvonulatok terülnek el, szinte
szoknyaként ráborulva húzódnak végig a ridegebb karbo-
nátos kõzetekbõl álló összetört rögökön, a hegység kevés-
sé ismert peremvidékén. 

A jól erodálódó riolittufa vonulat a Dunakanyartól a Tokaji-
hegységig ívelõ egykori miocén vulkánkoszorú robbanásos
hamuszórásának földtani emléke. Az utóvulkáni mûködést
kísérõ folyamatok eredményeként, helyenként kovasavas ol-
datok nyomultak be a vastag tufarétegekbe és az eredetileg
puha kõzetet átjárva, kemény összletté cementálták azt. 

Ezek a képzõdmények jobban ellenálltak a jégkorszakok
fagyváltozékonyságának, erõs szeleinek, az utána következõ
boreális idõszakok bõ csapadékainak és a jelenkor idõjárásá-
nak, így a lepusztuló, fokozatosan lealacsonyodó környeze-
tükbõl kiemelkedve, önálló tufakúpokká formálódtak.

A bükkaljai riolitufa területen barangolva, a siroki Vár-
hegytõl kezdõdõen a kácsi Kecske-kõig, számos bizarr for-
májú sziklavonulatot, szálkövet találhatunk az erdõk mélyén,
magasan a fák koronája fölé törve.

A földtani, felszínalaktani érdekességük és értékük mel-
lett máig tisztázatlan funkciójú tájtörténeti, kultúrtörténeti
értéket is hordoznak. Helyenként rejtélyes eredetû apró
fülkék csoportjai méllyednek a kõtornyok sima falai-
ba, amelyeket vakablakos kövekként vagy kaptár-
kövekként nevez meg a szakirodalom. Össze-
sen 73 követ és 471 fülkét tartanak számon a
kataszterek.  

A kõzetbe vájt fülkék átlagos mé-
rete nagyjából megegyezõ, kb. 60
cm magasak, 30 cm szélesek
és 20-30 cm mélyek. Pere-
mükön számos esetben
körbefutó keret is ta-
lálható, amelyek a
fülkéket lezáró
fedeleket tart-
hatták egy-
kor. Jel-
legze-

tességük, hogy eltérõ méreteik ellenére minden egyes kap-
tárkõ alakja süvegcukorszerû. 

Rendeltetésükrõl számos elmélet született, de még a rész-
letesebb régészeti feltárások sem tudtak bizonyossággal szol-
gálni. Egyes feltevések szerint a kõfülkéket kelta, szkíta vagy
hun/õsmagyar urnás temetkezésekhez használták, vagy bál-
ványtartó, áldozat bemutató szerepet véltek felfedezni. 

A kaptárkõ közkeletû elnevezésük pedig a kora árpád-kori,
középkori magyar sziklaméhészeti erdõ mellékhaszonvételi
módra utal, melyet a honfoglaláskor a magyarokhoz csatlako-
zott kabaroktól, vagy egy balkáni menekült kis népcsoporttól,
az agriánoktól vettünk át. Tény, hogy ezek a fülkés kövek pél-
dául Bulgáriában is jól ismertek és alkalmas kõzettípus esetén
nem csak a Bükkalján, de akár a Budai-hegység, vagy a Pilis-Vi-
segrádi hegyvidék területén is elõfordulnak. 

A vakablakos kövek rejtélyének megoldása a következõ nem-
zedékek szép küldetése lesz, ettõl függetlenül azon-

ban érdemes a nem könnyen megközelíthetõ fül-
kés tufakúpokat, kõtornyokat felkeresni. 

Nagy László
Képek: Panoramio.com/Tehenes

Vakablakok a Bükkalján
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Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsági
kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt
vehet igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a vadász-
házi szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények listája a
www.oee.hu oldalon olvasható, évente egy alkalommal az Erdészeti
Lapok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya használatára biztat minden
egyesületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél széle-
sebb körû elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület
titkársága évente érvényesíti. A 2016-ra szóló érvényesítõ matricákat
azon tagok kapják meg az Erdészeti Lapokon keresztül, akik teljesítet-
ték az adott évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségüket. 

A kedvezményrendszerrel és a tagsági kártyával kapcsolatos 
bármely kérdésben felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán 
(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293) vagy a helyi csoport titkároknál.

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!

Partnereink:

Minisztériumi elismerések 
erdész kollégáknak

Kitüntetéseket adtak át a Pedagógus
Nap és a Környezetvédelmi Világnap

alkalmából
A Környezetvédelmi Világnapot minden
évben együtt ünnepeljük a Pedagógus
Nappal, ami jó alkalmat teremt arra, hogy
rávilágítsunk az oktató-nevelõ munka
környezetvédelemben betöltött szerepé-
re – jelentette ki köszöntõ beszédében V.
Németh Zsolt, a környezetügyért, agrár-
fejlesztésért és hungarikumokért felelõs
államtitkár a Pedagógus Nap és a Kör-
nyezetvédelmi Világnap alkalmából tar-
tott kitüntetési ünnepségen. 

Tessedik Sámuel díjat kapott, Nagy
Csaba Ottó, a Roth Gyula Erdészeti,
Faipari Szakközépiskola és Kollégium
erdõmérnök-mérnök tanára, az erdé-
szeti szakképzésben végzett magas
színvonalú munkájáért, erdõmérnök ta-
nárok pedagógiai felkészítése érdeké-
ben végzett tevékenységéért.

Környezetünkért emlékplakettet ka-
pott, dr. S. Nagy László, a volt Közép-Du-
na-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság nyugalmazott igazgató-he-
lyettese, a környezetvédelmi és termé-
szetvédelmi igazgatásban, továbbá erdé-
szeti társadalmi szervezetekben kifejtett
hat évtizedes kiemelkedõ tevékenysége
elismeréseként.

Miniszteri elismerõ oklevelet vehetett
át Füzi Boglárka környezetmérnök, a
Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközép-

iskola és Kollégium mérnöktanára, a
környezetvédelmi szakképzés területén
végzett magas színvonalú munkája, a
Környezetvédelmi OSZTV döntõben ki-
emelkedõ eredményt elért tanulók fel-
készítése elismeréseként.

Miniszteri elismerõ oklevelet vehetett
át Kovácsné Fejes Erika, az FM ASZK Mát-
ra Erdészeti, Mezõgazdasági és Vadgazdál-
kodási Szakképzõ Iskolája és Kollégiuma
szakmai tanára, az erdészeti és vadgazdál-
kodási szakképzés területén végzett ki-
emelkedõ tevékenysége elismeréseként.

Forrás: FM Sajtóiroda
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/miniszterium_elismeres_pedagogus_kor-

nyezet



50 milliárd forint az erdõsítés
támogatására 

Az erdõterületek növelése érdekében
hirdetett pályázatot a Miniszterelnökség
Az erdõterületek növelése érdekében hir-
detett pályázatot a Miniszterelnökség. A
mintegy 50 milliárd forint vissza nem térí-
tendõ támogatásra 2016. július 20. és
2018. július 30. között nyújthatják be ké-
relmüket az érintettek. A most megjelent
pályázat célja a klímaváltozás hatásainak
csökkentése, a szél- és vízerózió elleni
védekezés, valamint a faanyag, mint kör-
nyezetbarát nyersanyag és megújuló
energiaforrás iránti növekvõ igény kielé-
gítése. Ennek érdekében a jogszerû föld-
használók erdõtelepítéshez, fenntartás-

hoz, kiesõ jövedelempótláshoz, vagy ipa-
ri célú faültetvény telepítéséhez igényel-
hetnek támogatást. Erdõtelepítés, illetve
ipari célú faültetvény telepítése esetében
a legkisebb támogatható terület a korona-
vetülettel együtt 0,5 hektár.
Forrás: Miniszterelnökség Sajtóköz-

lemény
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/50_milliard_forint_erdosites_palyazat



Elõírható az õshonos fajok tele-
pítése az ökológiai jelentõségû

területek kijelölésénél
Elutasította Magyarország keresetét az

Európai Bíróság
Elutasította Magyarországnak az ökoló-
giai jelentõségû területek kijelölése tár-
gyában benyújtott keresetét az Európai
Bíróság, amely azzal indokolta döntését,
hogy az Európai Bizottság jogszerûen
járt el, amikor az õshonos fajokat vette fi-
gyelembe az ökológiai jelentõségû terü-
letek meghatározása érdekében – írta
ítéletében a luxembourgi székhelyû uni-
ós törvényszék. A döntés hangsúlyozza:
noha a tagállamok hatáskörébe tartozik
a rövid vágásforgójú fás szárú energeti-
kai ültetvények létesítése érdekében te-
lepíthetõ fafajok meghatározása, e fajok-
nak azonban meg kell felelniük az Euró-
pai Parlament és a Tanács által elfoga-
dott alaprendelet és a Bizottság rendele-
tében megállapított kritériumoknak.

Forrás: MTI
http://www.oee.hu/hirek/

agazati-szakmai/

eloirhato_oshonos_fa-

jok_telepites



Nyáresti tábortűz, szalonnasütés és bográcsozás… Hmmm… Amikor pirul a szalonna, remek a hangulat és ropog a tűz.  
Egy felejthetetlen sütögetéshez azonban érdemes alaposan előkészülni. Ki kell alakítani a tűzrakó helyet és az ülő
alkalmatosságnak megfelelő farönköket, rönkbútorokat. Sok más mellett ezekben a feladatokban lehet nagy segítségére a 
STIHL MSA 120 CBQ innovatív akkumulátoros fűrész. A gép vágószerkezete a speciális 1/4” PM3 fűrészlánc és a 30 cmes 
vezetőlemez, amelyet az akkumulátoros üzemeltetés során elérhető legnagyobb vágásteljesítmény érdekében fejlesztettek. 
A csendes működésnek köszönhetően a fűrész nemcsak környezetbarát, de használata nem zavarja meg a környék 
nyugalmát sem. Sőt, még fülvédő sem kell hozzá. A STIHL MSA 120 CBQ a vadonatúj fejlesztésű AK10 és AK20 akku
mulátorokkal használható, amelyek kisebb súlyt, így még könnyebb hordozhatóságot kölcsönöznek a fűrésznek. Válassza Ön is  
a kifejezetten lakossági felhasználásra ajánlott profi minőséget!

STIHL. Nemzedékekre tervezve

ANDREAS STIHL KFT.  
2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.
Telefon: (+36-23) 418-054  ·  www.stihl.hu

További részletek és szakkereskedéseink listája: 
stihlnemzedekek.hu
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