Kedves Természetjáró Barátaink
Azok a sziklajárók, akik már nyaraltak a Balatonnál vagy itt
laknak, régi ismerősükként üdvözölhetik azt a kőzetet, ami soron
következő túránk főszereplője lesz.
Találkozhattok vele a balatoni strandokon, sokan horgásznak
rajtuk, gyerekek ugrálnak közöttük, de azt nem is sejtitek, hogy
mennyi arca van ennek a kőnek, természetes „élőhelyein”!
Most már elárulom, hogy a Balaton-felvidéki Vörös Homokkőről
van szó.
Ennek a kőzetnek a legszebb gyöngyszemeit fűztem fel a hétvégi
túraútvonalra, a szivacsszerűen lyukacsostól kezdve a muszkovitkristályoktól ezüstösen csillogón keresztül az öklömnyi kvarckavicsokat magában hordozón át, az óriások labdáira emlékeztető,
méteresnél is nagyobb impozáns darabokig.
És persze mindegyik más történettel ajándékozza meg az örökké
kíváncsi „geo-portyázókat”.
Utunk során vetítővászonra kerül a földtörténeti ókor PERM időszaka, az a kor, amikor ez az egész táj a mai
helyzeténél jóval délebbre, a Kalahári sivatag földrajzi szélességén időzött, és amikor a mai szelíd formájú
röghegységek égbemeredő csipkés ormai a mai Alpokat idézték.
Időutazásunk során ebbe a 260 millió évvel ezelőtti
vörös sivatagba látogatunk, kiszáradó, majd hirtelen
megvaduló, özönvíz-szerűen áradó folyók közé, de a
történetnek ez csak a kezdete…
Remélhetőleg tiszta időnk lesz, mert több magaslatról
is letekinthetünk, melyekről a Balaton és a környező
hegyek nem mindennapi szögből mutatják meg
magukat. És maguk a kilátók sem mindennapiak!
Az első egy utólag amfiteátrummá alakított,
felhagyott bánya (lenyűgözően szép, még sehol másutt
nem láttam ilyet).
A másik egy
magyar
reneszánsz stílusban jelentős építészeti értéket képviselő
(természetesen vörös homokkőből épített) „lakótorony”, a harmadik
pedig egy természetes vörös-homokkő bástya, amit maga Volcano
isten emelt ki a környezetéből, időben és térben több lépcsőben.
Végezetül kaphatunk egy kis ízelítőt a
Vörös Kő és az Ember szintéziséből…
Meghívásunk van egy fa- és kőfaragó
mesterhez, aki maga is ezen a kövön
született, él, és csodálatos érzékkel „faragja le a fölösleget” róla, alkotva emberi
remekművet a természet remekművéből.
És legvégül a hab(kő) a tortán:
a mester házával szemközt,
mindössze 10 méter hosszúságú
falban egy igazi kőzetmatuzsálem
bukkan
a
felszínre, (mindenhol máshol
több kilométeres mélységben van) amely a földtörténet
ókorának hajnalát idézi. Ez bizony még a déli féltekén
született, az ős-Tethys-óceán tengeraljzat-darabjaként.
Igazi kuriózum! Az egész Balaton-felvidéken néhány pici
„ablakban” van a felszínen – hasonlóan öreg kőzet!
Akit vonz a Vörös Antik Világ, itt a lehetőség, hogy
meghódítsa, vagy örökre hódoljon neki…
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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: 2012. szeptember 30.
Találkozó: Alsóörs, Endrődi Sándor u. 44. Posta, 9.50 óra

Indulás a találkozó-helyről: 10.00 óra

Visszaérkezés: a találkozó helyre kb. 15.00 óra
Amit ne hagyj otthon: szendvics, innivaló, réteges ruházat, zárt (lehetőleg vízálló) kényelmes cipő,
távcső, csomagoló anyag (újságpapír, zacskó, doboz, vödör stb.) a „kincseknek”.
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: 2012. szeptember 29. 18.00 óra
A túra csak megfelelő számú jelentkező esetén indul.
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