Káli medencével ismerkedtünk.
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Sűrített nyári programunk második utazása a Káli medencébe vezetett. Felkeltette érdeklődésünket az a geológiai előadás mely a Föld történetébe segített
bepillantani, majd szűkítve a kőrt eljutottunk a minket különösen érdeklő Balaton felvidék, ezen belül is a Káli medence kialakulásával való ismerkedésig.
Nehezítette a kirándulás előkészítését, hogy a Káli-medence flóráját és vegetációját tekintve is igen változatos tájegység, mely fekvésének és összetett geológiai
felépítésének köszönhető. Élőhelyei közt is jelentős változatosság ismerhető fel:
az extrém száraz termőhelyi adottságokra jellemzőktől a vízi, mocsári, lápi növénytársulásokig. Geológiai szempontból a medence a Balaton-felvidéken belül
a legváltozatosabb tájegység, és országos viszonylatban is egyedülálló. A perm
időszak vörös homokkövétől kezdve szinte a teljes triász kőzetsorozaton át az
egyedi pannon kovás homokkőig számos kőzettípus előfordul itt, amit a tűzhányó-tevékenység csak tovább gyarapított. Ezen sokszínű kőzetek alkotják a Kálimedence fehér, fekete, illetve vörös arcát.
A Káli medence nem egy kis település, hanem közel 30 km2 tele érdekességekkel.
Nyilván nem lehet mindent megnézni. Három helyszínt választottunk. Az elsődleges szempont az volt, hogy ne kelljen sokat gyalogolni.
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Hegyestű a Káli-medence impozáns őrszeme.
Túravezetőnkkel, Sárdy Júliával a Hegyestű geológiai bemutatóhelyen adtunk
egymásnak randevút. Amíg a program megkezdésére vártunk sok érdekeset
megtudhattunk a bemutatóhely kiállításán.

A káli medence Zánkánál kezdődik, területét
Balatonrendes, illetve
Ábrahámhegy közelében az Őrsi-hegy határolja. Északi részén a
Fekete hegy nyúlik el,
déli szegélye már nincs
messze a Balatontól. Az
itt húzódó hegyvonulat
fekete
homokkőből
van, sok hegyet azonban bazaltkő borít. Ezt a területet becslések szerint 10 millió évvel ezelőtt a Pannon tenger elárasztotta, majd 3-6 millió évvel ezelőtt vulkán centrumok jelentek
meg. A láva megküzdött a felszínre kerülésért, először gőzök, gázok törtek fel,
majd törmelékek hullottak vissza és fokozatosan tették szárazzá a területet, majd
erre buggyant ki a láva. Az éghajlatváltozás szárazabb időszakában a víz eltűnt,
üledéke homok és agyag lerakódásokat eredményezett, a felszint a szél, a vízfolyások erodálták, formálták, csak a bazalt állt ellen munkájuknak. Ahogy a pannontenger üledéke eltűnt, úgy emelkedtek ki a vulkáni kúpok, a mai tanúhegyek.
Ilyen a Badacsony, Csobánc, Gulács, Tóti hegy, Szigligeti hegyek. A Balaton árka
később süllyedt be, és töltődött fel édes vízzel, kb. 15 – 20 ezer éve. A vulkánosság egykori emlékei még a szénsavas források, mint például a Kékkuti ásványvíz.
A Balaton-felvidék talán leglenyűgözőbb
geológiai természeti csodája a tó felé
szelíd szőlőhegy arcát mutató Hegyestű,
melynek túloldalát kettévágta a hajdani
kőbánya. A bányaudvar föle magasodó
kétszintes, függőleges bazaltoszlopokból álló irdatlan sziklafal lenyűgöző
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látványt nyújt és még a páratlan kilátást nyújtó hegytető is megmászható. Ez a
hegymászó séta három részre osztható, a mi nem fiatal évjáratú csoportunk két
szintig jutott fel a kiépített lépcsőkön. Innen pompás kilátásban volt részünk, ezt
leírni nem lehet ezt látni kell és erről adnak hű képet az ott készített felvételek.
Elénk tárult a Káli medence madártávlatból.
Amig pihengettük a lépcsőzés fáradalmait túravezetőnk a hegy történetéről a bazaltban keletkezett függőleges repedésekről beszélt, melyek később a bazalt bányászatát biztosították.
Az 1930-as évektől működött a bányászat, az
évtizedek során egészen
tövig sikerült lefejteni a
hegyoldalt. Végül az erőteljes tiltakozások hatására 1970-ben fejezték be a bazalt
kitermelést, nem csak itt hanem más tanú hegyeknél is. Viszont Azonban a bányászatnak „hála” páratlan módon nyerhetünk betekintést az egykori vulkán belsejébe. A Balaton felvidék Nemzeti Parkjának védett természeti értéke, geológiai
bemutató hely és páratlan kiránduló hely lett Hegyestű.
Legmagasabb pontja 336 méter biztonságos a feljutás,
ahonnan csodás a kilátás a Balatonra, a Káli medence és a
Tapolcai medence jellegzetes
tanúhegyeire. Mi ezt az
utolsó, harmadik részt nem
másztuk meg, erőnket arra
használtuk fel, hogy minden
baj nélkül lejussunk a kiindulási ponthoz.
Buszra fel és irány a Kőtenger. A terv szerint gépjárművünkkel eljutottunk Szentbékkálláig, ahonnan egy rövid séta során juthattunk el a Kőtengerhez. Közben
ismerkedtünk egy kis Balaton felvidéki faluval.
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Nos fáradt csapatunk sok tagjának ez a „rövid séta” meghaladta az erejét. Amint
a térkép mutatja 1,3 km volt a távolság. Az igazán rossz az volt, hogy erre nem
készültünk. Nem tudtuk, hogy busz nem mehet be a faluba és nem juthat el a
térképen jelzett parkolóba.
A tanulságot levontuk,
és már a következő, Kis
Balatoni kirándulásnál
is pontosan tisztáztuk
minden helyszín elérhetőségét és távolságát.
A kevésbé jó kondícióban levők közül többen
a helyi cukrászdában
várták be a „rövid sétáról” visszatérőket.
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Kőtenger
Azok, akik eljutottak a Kőtengerre, a „színházhoz”, a lengőkőhöz, meghallgatták
túravezetőnk előadásában a helyi legendákat a kecskekörmökről, a kövekről, a
Balatonról, a tihanyi visszhangról bizonyára örömmel emlékeznek rájuk.

Azért ezen az úton is
volt egy kis emelkedő.

A „kőszínház”

A lengő kő. Vezetőnk felmászott
rá és sikerült is mozgásba hoznia.
Aztán megint buszra szálltunk és
elmentünk utunk harmadik állomására a Salföldi Majorba. Ez is a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park látogató helye.
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Salföldi Major
Salföld egy I. István korától ismert település a Balatontól kb.
3 kilométerre északra. Két nevezetessége van a Pálos kolostor és a Major.

A látogatók nagy részét elsősorban az állatok érdeklik, de érdemes volt megnézni
a két épületben is berendezett kiállításokat. A bejárattól jobbra eső hajdani gazdasági épületben régi mezőgazdasági szerszámokat, kocsikat, szekereket láthattunk. A szemben álló hosszúkás ház rackahodályként szolgált egykoron, ma itt
alakították ki az érdekes fotókiállítást a
pillangókról. Az épület végében vannak
a mosdók, mellette pedig a fűszer- és
gyógynövénykertben ismerkedhettünk
meg testközelből a különböző ismert és
kevésbé ismert növényekkel, mint pl. levendula, kakukkfű, rozmaring, zsálya,
tárkony, körömvirág, majoránna, borsikafű.
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A majorban tartott nagyobb testű állatok, szürkemarhák, bivalyok, szamarak, a
lehető legtermészetesebb körülmények között, a látogatók által jól megközelíthető, de biztonságos kerítéssel lezárt legelőn élnek. A kisebb jószágok, kecske, rackajuh szabadon
kószálnak, csakúgy, mint a baromfiudvar hangos lakói, a tyúkok, kacsák, libák, pulykák, gyöngytyúkok, természetesen állatsimogató
is van. A kutyák általában kennelben vannak elzárva, főleg a méretes magyar őrzőfajták, a kuvasz és
a komondor, de az árnyékban hűsölő őshonos terelőkutyákat is láthattunk, pulit, pumit és mudit.

A baromfiudvar mögötti ólakban vehettük szemügyre a különböző színváltozatú
mangalicákat, a különleges, gyapjas malacokat. A legszembetűnőbb a majorságban a rengeteg ló, mindenféle fajtát láthattunk, sportlovat, igás lovat, kocsis lovat, pónikat. A legnagyobb becsben tartott két ló, Sátán és Saci, a két gidrán ló,
mely egy őshonos magyar lófajta, nemzeti kincsünk.
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A legnagyobb sláger az alig egy hetes csacsi csikó volt.

A sok élménytől és törődéstől fáradtan elértünk túránk végállomásához a Badacsonylábdihegy tövében levő Czirók
féle Kertvendéglő – Csárda terített asztalaihoz és elfogyasztottuk jól megérdemelt bőséges ebédünket.
Hallottam olyan felkiáltást, hogy „nicsak nem kell a húst papírvékonyra
kloffolni!”
A csárda a kitűnő ételtől eltekintve is
rendkívüli a dekorációja miatt. Itt aztán
mindent meg lehet találni, amit a padlások rejtekéből kibányásztak.
Szerencsésen hazaértünk, bár a Rákóczi hídon történt baleset fél óra késedelmet okozott, amit fáradt utastársaink nehezen viseltek, de a sors ellen
nem lehet ágálni.
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A szöveget összeállította Varga István és Scharek Ferenc.
A képeket készítették Becsei Tamásné Zsuzsa, Horváth János, Kiss Edith, Kovács
József, Scharek Ferenc, Turóczi Ági.
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