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I. A javaslattevő adatai: Pető Piroska, 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15.
halomhegy83@gmail.com, www.balatonitaj.com
II. A nemzeti érték adatai
1. A nemzeti érték megnevezése: Örvényesi-séd völgye
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
természeti környezet
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, Örvényesi-séd völgye 036/1.,
037. hrsz.
EOV koordináták (X Y): 176292
555150
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
települési értéktár, Örvényes
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:
Örvényes sokrétűsége meglepő, ha töményen természetközeli élményt szeretnénk,
talán az Örvényesi-séd festői völgyét érdemes felkeresni. A Pécsely felől érkező
vízfolyás több helyről gazdagodik, számos forrás/vízfolyás táplálja, majd a falu
határához érve kiemelkedő szépségű patakvölgyön át érkezik a belterületig, ágazik a
műemlék vízimalom felé, és a kertek alatt végig haladva éri el a Balatont, szintén
örvényesi területen. Az értéktárban szerepeltetendő szakasz (a pécselyi
településhatártól a vízimalom vonaláig) természetvédelmi szempontból kimagaslóan
értékes, 1997 óta a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett területéhez tartozik, továbbá
a Natura 2000 szabályozás is vonatkozik rá, miután az „Öreg-hegyi riviéra” nevű,
HUBF200016 jelű, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területekhez sorolták a
vízfolyás menti erdős területeket. Az észak-dél irányú szurdokvölgy a fás legelőtől
keletre húzódik, mélyen bevágódott az idők során, a mederben a bővízű séd
hangulatosan kanyarog hol meredekebb- szűkebb, hol tágabb térszíneken. A felszínen
előforduló kőzet, alapkőzet itt a környéken jellegzetes, középső triász kori tűzköves
mészkő. Legjelentősebb előfordulása a séd két oldalán található. A földtani térkép
szerint itt bT2 jelzetű, középső-triász, ladini, tűzköves, kovás mészkő, a Buchensteini
Formáció (a Vászolyi Formációval együtt jelölve) van jelen. Az építőanyagként jól
használható, jól fejthető mészkövet a sédvölgy közelében több helyütt fejtették, erről a
még fellelhető, kőbányászat szülte gödrök is tanúskodnak. Jellemzően pados, gumós
mészkőtípus, melyben számottevő a diszperz kovaanyag, melynek eredete egykori
vulkanizmushoz köthető. A kőzet ősmaradványokban viszonylag szegény.
A patakot erdő szegélyezi, mely a környezeti viszonyoknak megfelelően kialakult, jobb
adottságú rendzina talajokon él. A szurdokvölgy geológiai adottságai, a vízfolyás éltető

ereje és az elénk táruló kép szépsége szoros kapcsolatban áll a megfigyelhető
növényzettel, melyről szintén olvashatunk Örvényes község monográfiájában, dr.
Sonnevend Imre fejezetében:
„Mivel a vízfolyás Pécsely felől állandó vízutánpótlással rendelkezik, sohasem szárad ki,
tehát megfelelő talajvízzel és párával látja el közvetlen környezetét. Ezért a völgy alján
gyertyános-tölgyes erdőtársulás található, számos jellemző növényével (kapotnyak,
sárga árvacsalán, odvas keltike, bogláros szellőrózsa, gyapjas boglárka). Fái között sok
a gyertyán, rajtuk gyakori a fára felfutó igen öreg borostyántő is. A párásabb hegyvidéki
erdők, a bükkösök jellegzetes növénye, a hegyi szil is jelen van itt, sok csemetéje borítja
a talajt a patak mentén. Közvetlenül a falu felett, a régi vízmű bekerített víznyerő
kútjához közel szép állománya van a hatalmas levelű, a Balaton-felvidéken ritka,
Bakony hegyi patakvölgyeire jellemző növénynek, a vörös acsalapunak.”
A sédvölgy két oldalán egykor legelők voltak, az értéktárba illesztendő őstölgyes fái a
patak jobb oldalán egészen lenyúlnak, és a bal völgyoldal is beerdősült legelő mára. A
pécselyi határrésztől nem messze, az Öreg-hegy felé vezető átkelőtől indulva élérünk
egy méretes sziklatömböt a jobb oldalon, ami szép földtani érték.
A vízimalom előtt terülnek el a falu egykor sokkal szebben és szorgalmasabban
megművelt kertjei, a Káposztáskertek. A terület felett található egy zsilip, melynél ketté
ágazik a vízfolyás, a fenti része a kertek „felső” részén végigfut a vízimalomhoz, majd
átjutva a keréknél, a műemlék híd magasságában kapcsolódik vissza a kertek „alsó”
részénél tovafolyó főághoz. A patakmeder (alsóbb szakaszának) kiépítése előtti
időkben pisztrángoztak is itt. A kertek öntözése pedig könnyedén megvalósult a
bőséges vizet hozó Örvényesi-sédnek köszönhetően.
Mindez, a településhatártól a vízimalomig húzódó vízmenti egység kivételes értéket
képez, a település számára minden momentuma értéket képvisel.
Intézkedési javaslat: Szóba került, hogy érdemes volna létrehozni egy sétautat, mely az
Örvényesi-séd csodálatos völgyét bemutathatná, kisebb-nagyobb hosszúságban végig
vezethetné a kirándulókat és kapcsolódhatna a tematikájában illeszkedő
vízimalomhoz, és a környező műemlékekhez. Az idegenforgalmát előtérbe helyező falu
számára ez is egy jó lehetőség, a szelíd turizmus meggyökereztetésére kiváló alapot adó
adottságokat érdemes lenne előre megfontoltan, a fejlesztési elképzelésekhez
igazodóan kihasználni.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: A településhez kötődők számára
fontos természeti érték, festői településrész.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:
Örvényes Község története (dr. Hudi József szerk. 2010.)
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III. Mellékletek
1. Fényképek és térképrészlet

Káposztáskertek

2. Szakértői ajánlás: Védett természeti érték.
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név
megjelöléssel.

