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Köcsi-tó Tanösvény: A Káptalanfüreden
található 400 m-es tanséta (sárga T jelzés) 4
állomásán ízelítôt kapunk a tó környezetének természeti értékeibôl: a vörös homokkövön kialakult élôvilágból, a 250 millió éves
ôsi folyó parti zátonyát feltáró kôzetekbôl
(kavicskô- homokkô).
A kirándulást a sárga keresztjelzésen a 300 m
magas Csere-hegyi kilátó felé folytathatjuk.
Népszerû, felújított kirándulóhely tûzrakóhellyel, büfével. Tetejérõl belátható a keletbalatoni öböl.
Érdemes megnézni a sárga sáv mentén Ny
felé elérhetô, közeli Nagy-kô-orra sziklavonulatot, a mesebeli Óriás orrát.
Zöld sáv körtúra: táv 11,5 km, menetidô 3
–
óra;
Balatonalmádi
vasútállomás
Széchenyi sétány – Martinovics u. –
Kompolthy Tivadar- emlékoszlop – Remetevölgy – Vödör-völgy – Kôhegy. Itt ágazik el a
zöld jelzés, amely Szentkirályszabadjára
visz. A zöld jelzés a Malom-völgybe vezet,
ahol a Litér felôl a Megye-hegyen át a
Balatoni Kék sáv jelzéssel találkozik. A
körtúra a két jelzés összefonódásával
érkezik Balatonalmádiba.
Tourinform Iroda Városház tér 4. Tel./Fax: 36-88/594-081

Malom-völgy: Vörösberényben a Sátor-hegy
és a Vár-hegy meredek, erdôs lejtôi közt
húzódó turista útvonalakon jelzett völgy, ahol
tûzrakóhely várja a kirándulókat. Nevét a
völgyben fakadó, valaha bôséges vízhozamú Ferenc-forrás
által táplált Berényi
Séden lévô malomról
kapta. A Várhegy napsütötte déli lejtôjén
értékes védett leánykökörcsin populáció
díszlik. A völgyön át
eljuthatunk
Szentkirályszabadjára
és
megmászhatjuk a Kôhegy oldalán emelkedô Ember-sziklát.
A Remete-völgybôl feljuthatunk az erdôvel
borított, 321 m-es Felsô-hegy csúcsára,
ahonnan kilátás nyílik a Balaton keleti
medencéjére és a Bakonyra.
A Vödör-völgyet a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park védelemre javasolta. A gyertyánostölgyes társulás alatt pompázik a mecseki
zergevirág és a jajrózsa. Sok értékes
gyógynövény gyûjthetô e területrôl.

A Balaton-felvidéki Kék Túra útvonala 12 kmen keresztül érinti Balatonalmádi területét is.
Gyalogtúra a Kék túra Ny-i irányában: 21 km
Balatonalmádi vasútállomás –
Csere-hegyi kilátó – Alsóörs (kék ∆ jelzésen
juthatunk fel a Somlyó-hegyi kilátóra) –
Csákány-hegy,Endrôdi Sándor-kilátó –
Csopak, Nosztori-völgy – Péter-hegy –
Tamás-hegy,Jókai-kilátó, Lóczy-barlang –
Balatonfüred,Vörös templom
e-mail:balatonalmadi@tourinform.hu

www.balatonalmadi.hu

Természeti
értékeink

Természeti értékeink

Balatonalmádi 7 km hosszú, félköríves
partszakaszát változatos hegyvonulatok,
lankás dombok ölelik lefutva egészen a
víztükörig. A környék növényvilág át a
Balaton és a Bakony klimatikus hatásai
határozzák meg. A part menti nádasok
védettek, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
területének részei. A hínáros vízterület, a
mocsaras részek, a bokorfüzesek gazdag
állatvilágnak adnak otthont. A tó gazdag
halfajokban, emellett vízi madarak,
hüllôk, kétéltûek
és számos emlôs
állat számára nyújt
biztonságos élôhelyet. A part menti
erdôk, kertek állatvilága is rendkívül gazdag.
Ajánlott túraútvonalak és legfontosabb
természeti értékeink

Vörös Homokkô Városi Tanösvény: Táv 6 km,
menetidô 2 óra. Kék ∆ -gel jelzett körtúra a
természeti és épített értékek megtekintésére.
Útleírás külön kiadványban található.

Öregpark: Véghely Dezsô természettudós
1882 táján kezdeményezte a város parkosítását. A 10 hektáros parkot 1977-ben helyi
természetvédelmi területté nyilvánították. A
park ÉK-i bejáratánál magaskôris, korai juhar,
ezüstjuhar, szürke és jegenyenyár fák fogják
körbe a játszóteret. A sétányon platán,
hársfa és díszgalagonya látható, érdekesség
az idôs narancseperfa és a Krisztus tövis
(gleditsia) 15-20 m magas egyede. A
Remete-patakon átívelô Sóhajok hídján át
platánfasor vezet a park DNY-i kapujáig. A
fákat 1890-ben kezdték el ültetni, a
legértékesebbek telepítése 1903-ra tehetô: a
gyertya alakú platán és a narancsvörös
vesszejû fûz kettôs fasora, a vöröstölgy, a
mammutfenyô. A
lombos és tûlevelû fák között
nehézszagú boróka, fehér- és fekete- nyár, éger, mocsárciprus, feketedió, tulipánfa, oszlopos tuja egyedei
találhatók.
Növényritkaság a legyezô levelû ôsi
páfrányfenyô, a
ginkgo és az amerikai ámbrafa.
A hely jellegzetes kôzete a permi vörös
homokkô, amely a táj arculatát színezi az
Öreg-hegy K-i oldalán az Óvári kilátó
közelében. A város területén sok helyen
bányászták, amirôl felhagyott bányagödrök
(a Móra F. utcai Bánya-park, Köcsi-tó
melletti), az épített támfalak, épületek, völgyhidak, sírkövek, emlékmûvek tanúskodnak.

Táblával jelzett geológiai feltárások:
- 71. sz. fôút mentén a káptalanfüredi vörös
homokkô letörés
- Veszprémi út mellett, a megye-hegyi
útbevágás középsô triászbeli, karbonátos
rétegsorának egymásra települô képzôdményei, melyekben ôsmaradványokat is
láthatunk.
- Vadvirág utcában útbevágás tárja fel a
földtörténeti ókor és középkor határát.
Káptalanfüredi erdô: Uralkodó fája a
csertölgy, honos a fekete fenyô, a kôris és a
juhar. A Balaton-felvidék növényvilága szinte
egyedülállóan itt terjed le a Balaton partjáig,
csatlakozva a vízpart fûzeseihez (Káptalaniszoros).
A sárga keresztjelzésen haladva az erdôvel
határolt, lefolyástalan vízálláshoz a Köcsitó hoz érkezünk, amely mesterséges
beavatkozás (agyagbányászat) során nyerte
el mai alakját. Két növénytársulása a
mészkerülô tölgyes és a savanyú tölgyesek
helyi képviselôje. A tóban mocsár és nádas
vegetáció található. Ritka növénye a
kékeszöld harmatkása, melynek ez az elsô
ismert
bakonyvidéki
elôfordulása.
A
felszínközeli vízzáró rétegre utaló mocsári
sás között csikorgófû és bókoló rozsnok
ismerhetô fel. Szegélyzónájában lándzsás
hídôr, mocsári csetkáka, deres szittyó,
pajzsos veronika és cca. 200 tô védett
agárkosbor, szárazabb részein réti és
fülemüle szittyó található. A tó sok állatfajnak
nyújt táplálkozási, szaporodási lehetôséget:
vöröshasú unka, barna ásóbéka, tavi béka,
vízi sikló, mocsári teknôs, nádasában
vízityúk fészkel. Vízhez kötôdô rovarfajok:
pataki szitakötô és a ritka futóbogár.

