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Kedves Természetjáró Barátaink!  

 

Tihany ez az alig 12 km
2
 kiterjedésű „mini állam” 

hihetetlen változatosságot mutat mind geológiai felépítését, mind 

élővilágát, mind éghajlatát tekintve. Történelme, néprajza, 

hagyományai, különleges, egyedi hangulatot árasztó utcái minden 

idelátogatót megérintenek. Itt jött létre az ország első 

Természetvédelmi Területe 1952-ben, majd 2007-ben köré 

szerveződött a Balaton-felvidéki Nemzeti Park. Geológiai értékei miatt 2003 júliusában Európa Diplomás területté 

nyilvánította az Európa Tanács.  

 

Geotúránkat - természetesen a teljesség igénye nélkül - Tihany keleti és középső területeire terjesztjük ki, egy kb. 5 

órát igénylő, testet-lelket frissítő „időutazás” formájában. A Magyar Tenger szintjéről Tihany keleti partjának 

sétányáról kapaszkodunk fel a Ciprián-forrás (Orosz- kút) érintésével az Óvár tetejére, és egyúttal megérkezünk a 

korai középkorba, ezen belül is a keleti- és nyugati egyházszakadás évtizedébe. 
 

I. András királyunk hitvese, Anasztázia kijevi hercegnő Benedek-rendi 

szerzetesei ekkor vájták kőbe az első barlangokat, amelyeket sorra 

járunk, s amelyek Barátlakások néven ismeretesek. Mindeközben fényt 

derítünk arra is, hogyan született maga a kő, amelyben a barlangok 

születtek. Ehhez 8 millió évet kell visszamennünk az időben, abba a 

világba, amikor ezen a helyen vulkánok sokasága szórta a különleges, 

szürke szemcsés anyagot a levegőbe, ami visszahullva a felszínre, 

Tihany egész mai területét beborította. Helyenként 30-40 m magas 

falban láthatjuk ezeket az egymásra rakódott vulkáni rétegeket. 

 
 

Az erdőt magunk mögött hagyva kilépünk a napfényre, ahol az 

Avarsánc tetejéről nyíló nem mindennapi kilátás egy rövid pihenőre 

ad majd alkalmat.  

Leereszkedve az Óvárról keresztezzük az autóutat, s máris Tihany 

középső részén találjuk magunkat. Mielőtt meghódítanánk a Kis-erdő-

tető újabb vulkáni magaslatát, a Szélmarta-sziklák természet alkotta 

szoborcsoportja a jégkorszakok 

megidézésére buzdít bennünket. A 

hegy oldalán kanyargó ösvény 

mellett szürkés vulkáni rétegek, 

majd a vulkánosságot kísérő és 

követő - szintén az egész félsziget területére kiterjedő – hévforrás-tevékenység 

hófehér, girbegurba rétegződésű, megkapóan mozgalmas falai tornyosulnak fölénk. 

Rejtélyes oszlopos formák keresztmetszeteit is felfedezhetjük a falban, de ezek még 

csak előképei annak a látványosságnak, ami geológiai felfedező utunk utolsó szakaszában vár ránk. 

Azok a hévforrás oszlop keresztmetszetek, amelyeket az imént még 

„freskó formájában”egy fal síkjába zárva láthattunk, itt 

kiszabadulnak a térbe, és 3D-ben mutatják meg magukat. Mindössze 

néhány lépésre egymástól egy 6-8 millió éves „hévforrás-város” 

középületeit járhatjuk sorba. A Hármashegyi-kúpot, a 

Gombakúpot, az Átjáró barlangot, és végül, de nem utolsó sorban 

magát a „Fellegvárat”: az Aranyház gejzírkúpot, melynek 

„tetőteraszáról” a Balaton-felvidék egyik legelragadóbb panorámáját 

élvezhetjük!  

A hévforrások birodalmát magunk mögött hagyva lassan visszatérünk a jelenbe, és a Belső-tó partján a szürke gulya 

legelője mellett elhaladva, a Levendula háznál érünk révbe, de még az utolsó percek is tartogatnak szépséget 

számunkra: a falu házainak falában visszaköszönnek a kövek, a geotúra során látottak megkapó összegzéseként.  
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A hévforrás kúpok által épített fehér, és vulkánosság által szétteregetett szürke kő csodálatos szimfóniában muzsikál a 

sziklakertek, kerítéslábazatok, ember alkotta hajlékok homlokzatán. 

Búcsúzóul a tihanyi kőépítészetről is elhangzik majd néhány érdekesség. 

A kő ott mesél nekünk legtöbbet, ahol született.®  

 
Szeretettel várok mindenkit a múlt és jelen ösvényein való egyidejű csatangolásra! 

Sárdy Julianna 

 

Bakony-Balaton Geopark geotúra vezetője 

Tel: 06209623378 

 

Túra információk 
 

Időpont: 2013. január 13.  

Találkozó: Tihany, Levendula-ház parkolója, 9.45 óra, 

indulás a találkozó-helyről: 10.00 óra  

Visszaérkezés a találkozó helyre: kb. 15.00 óra.   

(A túra esetleges egyéni megszakítására kb. 13.00 órakor lesz lehetőség, mert ebben az időpontban a parkolóhely 

közvetlen közelében leszünk – nem javasolt .) 

   

Amit ne hagyj otthon: szendvics, innivaló, meleg/víz(hó)álló/réteges ruházat, zárt (lehetőleg vízálló) kényelmes cipő.  
 

Túra nehézsége: könnyű/közepes (kisebb gyermekekkel is teljesíthető) 
 

A túra díja: 1200 Ft/fő, 14 éves kor alatt 600 Ft/fő  

(12 éves kor feletti gyermekek felnőtt kíséret nélkül is jöhetnek, vigyázunk rájuk).  

Kiemelt szempontként kezeljük a természetjárás, a természetes környezet gyermekkorban történő megszerettetését, a 

környezetvédelem fontosságának felismertetését, ezért a gyermekeikkel érkező szülők kedvezményes családi díjért, 

összesen 1500 Ft-ért vehetnek részt a túrán. 

 

Jelentkezés, további információ: a youlee2011@gmail.com  vagy gabordas1@gmail.com e-mail címen, facebookon 

(https://www.facebook.com/jurtatabor.geoturakes), illetve a 06 20 962 3378 telefonszámon.  

 

Jelentkezési határidő: 2013. január 12. 16.00 óra 

A túra csak megfelelő számú jelentkező esetén indul. 
(A túra esetleges elmaradása esetén a már jelentkezett érdeklődőket  

e-mailben, telefonon, vagy facebookon keresztül értesítjük.) 
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