
Látogatás a Káli-medencében 

 
Iskolánk tanulói 2010. október 7-én látogatást tettek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

területén elhelyezkedő Káli-medencében. A kiránduláson jutalomként vehettek részt azok, 

akik részt vettek iskolánk környezetvédelmi tevékenységében, szerepeltek a Duna-box 

Országos Természetvédelmi Versenyen, a Csapody Vera Országos Természetvédelmi 

és az iskola Környezetvédelmi szakköre által 

 keretet a X. Kerületi 

ra kiírt pályázatán nyertünk, amelyet 

Elsőként a 337 méteres 

Hegyestűt néztük meg. Az egykori 

bányaudvaron állva 

megismerkedtünk a hegy geológiai 

múltjával. 5-6 millió évvel ezelőtt 

itt egy vulkán működött, melyből a 

láva nem tudott a felszínre törni, így 

a kürtőben hűlt ki és szilárdult meg 

a folyékony kőzet, kialakítva ezzel 

az Európában is ritkaságszámba 

menő sokszögletű, függőleges 

oszlopokra tagolódott bazaltot. 

Versenyen, valamint a Bisel vízvizsgálatban, 

szervezett programok rendszeres látogatói voltak. A pénzügyi

Önkormányzat DÖK programjainak támogatásá

Szobolya Cecília tanárnő írt.  

Csoportunk 6 tanulóból és két kísérő tanárból 

állt. Az iskola buszával indultunk és pár órás buszút 

után érkeztünk meg a Hegyestű Geológiai 

Bemutatóhelyre, mely Zánka és Monoszló települések 

között terül el. Itt csatlakozott hozzánk a Nemzeti Park 

által biztosított szakvezető, aki először a park rövid 

történetével ismertetett meg bennünket, majd a napi 

program helyszíneit mutatta meg nekünk.  

A Káli medence térképe

Csoportkép a Hegyestű lábánál, a régi 

bányaudvaron 



A hegynek eredetileg szabályos kúp alakja volt, a Balaton felől nézve a mai napig nem 

látni rajta emberi tevékenység nyomát, köszönhetően annak, hogy védettséget kapott, így nem 

volt engedélyezett a Balaton felöli bányászat. A Hegyestű kőzetének ipari méretű kitermelése 

– az infrastruktúra hiánya miatt – a többi balaton-felvidéki bazaltképződményhez képest 

későn, csak a zánkai vasútállomás átadása után, kezdődött meg. A munkára kézi kitermelés 

volt jellemző. A közel 50 méter magas bányafalon, kötélen lelógó bányászok bontották a 

bazaltoszlopokat, a bányaudvaron pedig sablonok alapján utca és járda köveket faragtak a 

mesterek, a zúzalékot vasúti töltésekhez, utak alapozásához használták. 

A Hegyestű tetejére több pihenő 

beiktatásával értünk fel. Már az első 

pihenőnél csodálatos panoráma nyílt elénk, 

az egész Káli-medencét beláttuk, a háttérben 

pedig a Balaton körvonalai rajzolódtak ki. A 

Salföldön élő Somogyi Győző festőművész 

elhelyezett grafikája alapján könnyen 

azonosítottuk az elénk táruló panoráma 

dombjait. A szakvezető röviden ismertette a 

Káli-medence geológiai és történelmi 

múltját. Megtudtuk, hogy a medencét 

valószínűleg 10 millió éve önthette el a 

Pannon tenger, majd 3-6 millió évvel ezelőtt kezdődött meg a vulkáni tevékenység. Az üledék 

homok és agyaglerakódást eredményezett, a víz a pliocén korban lassan kiédesedett, majd 

eltűnt. Később a szél, majd a vízfolyások alakították, erodálták a felszínt, munkájuknak csak a 

bazalt állt ellen, és ahogy a tengerüledék lepusztult egyre jobban kiemelkedtek a vulkáni 

kúpok, a mai tanúhegyek. A terület később, a Honfoglalás korában, Kál horka szállásterülete 

volt, innen ered a medence és több, itt található település neve is. 

  

Kál horka szállásterülete, háttérben a 

Badacsonnyal 

Körparonáma a Hegyestűről 



A hegytető felé vezető utunkon több jellegzetes növé

többek között a bibircses és a csíkos kecskerág

húsos sommal, melynek terméséből régen a helyiek lek

panoráma nyílt elénk, az egyik oldalon a felhő g 

tisztábban volt látható, míg a másik irányban ő 

bazaltkúpokat láthattuk. 

különböző kőzetek mellett, kukoricás bazaltot 

is láttunk, illetve a Nemzeti Park geológiai és 

botanikai jellegzetességeivel ismerkedtünk 

meg a kiállított plakátok alapján. Majd az 

udvaron a régi bányászéletet bemutató 

eszközgyűjteményt tekintettük meg. 

Ezután a salföldi majorba vezetett 

utunk, közben a medence takaros falvain 

haladtunk keresztül, láttunk egy igen régi 

mandulást, mely egykor Magyarország egyik 

legnagyobb mandulaültetvénye volt, manapság 

viszont a fák elöregedése miatt pusztulóban 

van.  

 

 

 

Az út menti réteken a lilásan virító magyar 

kikericseket figyelhettünk meg. A Salföldi major a 

Nemzeti Park gondozásában lévő terület, mellyel a 

Park célja az őshonos magyar háziállatok, a régi, 

majorbeli élet és a népi építészet bemutatása. Az 

őshonos fajokon (rackajuhok, bivalyok, 

szürkemarhák, baromfik, pásztor- és őrzőkutyák) 

kívül lovakkal, fűszer- és gyógynövénykerttel, 

mezőgazdasági eszközökkel ismerkedtünk meg. 

nyfajjal is megismerkedtünk, 

óval, a cserszömörcével, az ezerjófűvel és a 

várt is főztek. Felérve még szebb 

zet csökkenésével a Balaton látképe mé

az egész Káli medencét, és az azt körülvev

A Hegyestűről visszatérve a régi 

bányaépületben berendezett kiállításon a 

A régi bányaépület kívülről és belülről 

Fürdőző bivaly 



A salföldi major 

Innen a Szentbékkálla határában fekvő Kőtengerhez indultunk, közben útba ejtettük a 

Kékkút község határában lévő Theodora forrást. A legenda szerint az itt feltörő savanyúvíz 

Theodora császárnő kedvenc itala volt, manapság a többségében francia tulajdonban lévő 

ásványvíz üzem miatt ismerhetjük a falu és a 

forrás nevét. A bátrabbak meg is kóstolhatták az 

itt felszínre törő vizet. 

A Kőtengerben egy rövid sétát tettünk, 

mely során megismertük a terület geológiai 

történetét, felmásztunk az Ingókőnek nevezett 

sziklára, melynek jellegzetessége, hogy a tetején 

állva a sziklatömb a testsúlyunk alatt ingani kezd. 

Több gombafajt, többek között nagy őzlábgombát, 

légyölő galócát, erdei csiperkét és galambgomba 

fajokat láttunk, találkoztunk több zöld gyíkkal, 

illetve megnéztünk egy félig kész malomkövet. A 

Kőtenger kialakulása is a valahai vulkanizmushoz 
Theodora forrás 



köthető. A vulkáni tevékenység következtében feltörő kovasavak és hévizek összecementálták 

a laza homoküledékeket, ezeket a szél, a csapadék, az erózió tovább formázta, így kialakítva a 

mai formájukat. Ezek a kövek néhol akár ház méretűek is lehetnek, mintha egy óriás gigászi 

kődarabokat hajigált volna szét e tájon. A Káli-medencében lévő kőtengerek közül a 

szentbékkállai maradt meg a legjobb állapotban, a többi a kőbányászat miatt tűnt el különböző 

mértékben.  

 Innen indultunk vissza, Budapest felé délután. 

A Káli medencét elhagyva, egy ideig még 

gyönyörködhettünk az őszi Balaton látványában.  

Szentbékkállai kőtenger 



A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 1997-ben jött létre 6 egymástól 

i Körzet összekapcsolásával. Területe 56 977 hektár, mely Veszprém, 

Zala és Somogy megye területén található, ez a terület a 2002-es bővítéskor 22 hektárral 

növekedett. A Nemzeti Park napjainkban Balaton északi vonalától a Rába síkjáig, a Marcal 

völgyétől a Tési-fennsíkig, a Murától a Kis-Balatonig terül el. Az Igazgatóság működési 

területéhez a Nemzeti Park területén felül 3 Tájvédelmi Körzet és számos Természetvédelmi 

Terület is tartozik. 

munka elismeréseként. A nemzeti parkot részben Natura 2000 területek fedik, melyek az 

európai jelentőségű élőhelyek, állat- és növényfajok megőrzését hivatottak biztosítani. A 

Bakony-Balaton Geopark területének egy része is a nemzeti parkban található, itt földtani, 

természeti és kultúrtörténeti értékek bemutatása zajlik, illetve társadalmi jelentőségük 

tudatosítását tűzték ki célul.  

különálló Tájvédelm

 

A 

Kis-Balatont 

a vizes 

élőhelyek 

nemzetközi 

védelmét 

szolgáló 

Ramsari 

Egyezmény 

is óvja. A 

Tihanyi-

félsziget 

pedig 2003-

ban Európa 

Diplomás területté vált kiemelkedő geológiai értékei és a területen zajló természetvédelmi 



A Parkot alkotó területek természetvédelmi története az 1900-as évek elejéig nyúlik 

vissza, már ekkor eldöntött tény volt, hogy a Kis-Balaton vizét lecsapolják. A terület 

megmentése érdekében külföldi segítséget is igénybe vettek, a helyszínre látogattak a 

Nemzetközi Madárvédelmi Bizottság és a Holland Madárvédő Egyesület elnökei, de az 

erőfeszítések még így is kudarcba fulladtak, a Kisbalaton Vízlecsapoló Társulat egyik 1922-es 

ülésén a társulat elnöke így fogalmazott „Uraim, Önök az égig ugrálhatnak a Kisbalatont mi 

akkor is lecsapoljuk!”. A madárvédők a továbbiakban a nemes kócsag védelmére 

összpontosítottak, 

hazánkban és 

Hollandiában is gyűjtés 

indult, ebből a pénzből 

egy kócsagőrt fogadtak 

fel, aki a magyar 

természetvédelem első 

fizetett őre volt, hivatását 

1945-ig látta el. 1946. 

január 10-én 

nyilvánították védetté a 

madárvilág élőhelyét. 

Ez előtt, még 1942-ben lett 

védett a Tapolcai-tavasbarlang, ma a 

barlang fokozott védelem alatt áll. A 

miocén korú mészkőből a mélyből 

feltörő langyos vizek összekeveredve a 

felszín közeli karsztvizekkel kisebb-

nagyobb járatokat, üregeket oldottak 

ki, idővel ezek labirintusszerű 

folyosókká, termekké bővültek. 

Kis-Balaton 

Tapolcai-tavasbarlang 



1952-ben a Tihanyi-félsziget alig több mint 10 km2-es területét nyilvánították védetté, 

ezzel létrejött az ország első tájvédelmi körzete. A félsziget műemlékeiről és vulkáni eredetű 

képződményeiről ismert. Az évmilliós tűzhányóműködés utóhatásaként forró vizek törtek a 

felszínre, és a meszes-kovás oldatokból kicsapódó kőzetanyag száznál több hévforráskúpot 

hozott létre. A környezetükből kimagasló, különös alakú, utóvulkáni eredetű sziklacsoportok 

mára Tihany világhírű 

 

1968-ban másodikként a Badacsonyon 

hoztak létre tájvédelmi körzetet. A hegyet 1902-

től bányászták, védettséget a badacsonytomaji 

kőfejtő bezárása után kapott. A Gulács és a 

Tóti-hegy bányái már a II. világháború végén 

illetve az 1950-es években szűntek meg. A 

felszíni bányászat sebhelyeit az 

erdőgazdálkodás által végzett fásítás sem tudta 

teljesen eltűntetni. A bazalthegyek peremének 

oszlopos jellegű letörései a „bazaltorgonák”. 

nevezetességeivé váltak. 

A kedvező klimatikus 

élőhelyi adottságoknak 

köszönhetően gazdag a 

terület növény- és 

állatvilága. A sok-

féleséget, és a fél 

évszázados védettség

eredményeit az Európa 

Tanács 2003. július 1-

jén Európa Diplomával 

ismerte el, Magyar–

országon harmadikként. 

Tihanyi-félsziget látképe 

Szent György-hegyi bazaltorgonák 



A balatonkenesei tátorján (Crambe 

tatarica) élőhelyét 1971-ben nyilvánították 

védetté, a növény már az 1600-as években 

ismert volt Magyarországon, gyökereit 

szűkös esztendőkben megpörkölve 

fogyasztották kenyér helyett, feltevések 

szerint erre a tatárok tanították a 

lakosságot.  

 

A Káli-medencében 

9111 hektáron 1984-ben 

hoztak létre tájvédelmi 

körzetet. A medencében igen 

változatosak a földtani 

viszonyok, leghíresebb 

képződményei a 

„kőtengerek”, melyek lánca 

az 1900-as évek elején 

majdnem az egész medencét 

körbezárta, de az egykori 

bányaművelés miatt ma már 

csak foltokban maradtak meg. 

 A terület botanikai értéke is kimagasló, a 

Sásdi-réten található hazánk talán egyetlen lisztes 

kankalin (Primula farinosa) populációja, ez a 

növény lett a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

címernövénye.  

Balatonkenesei tátorján 

Szentbékállai Kőtenger 

Lisztes kankalin 



A Keszthelyi-hegység két részletben kapott védettséget, a Tátika lábánál elterülő 

ősbükkös 1953-ban, maga a 

tájvédelmi körzet 1984-ben 

alakult meg. Geológiai értékei 

a kőfülkék, sziklaalakzatok, 

szurdokok és a keleti területen 

a barlangok, melyek közül a 

Csodabogyós-barlangban 

cseppkövek is találhatóak. 

Botanikai értékei többek 

között a keleti zergevirág, a 

medvefül kankalin, és a 

különböző orchidea fajok. 

1997-ben nyilvánították védetté, a 

medencéhez tartozó Aszófői Téltemetős 

Természetvédelmi Terület ezt megelőzően 

1987-ben kapott országos védettséget. A tájon 

a természettel harmonikus gazdálkodási 

formák, legelők, rétek, szőlők, gyümölcsösök 

váltakoznak az ősi növény- és állatvilágot 

őrző erdőkkel, gyepekkel, lápokkal. 

 

A Balaton-felvidék természeti és kultúrtörténeti értékeinek védelmére 1997. 

szeptember 23-án hozták létre a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot, a Nemzeti 

Park területe 2002-ben további résszel bővült, így alakult ki az 57 019 hektáros terület. Ezen 

felül a Park Igazgatóságának működése alá tartozik 3 Tájvédelmi Körzet (Magas-Bakony TK, 

Somló TK és Mura menti TK) összesen 11 240 hektáron, valamint számos Természetvédelmi 

Terület közel 20 000 hektáron. 

A Pécselyi-medencét, utolsóként, 

Kovácsi-hegy „Bazaltfolyosó” 

Téltemető 


