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Kopasz-hegy 
települési értéktárba történő felvételéhez 

 
Készítette: Pető Piroska, Balatonfüred, 2016. november 
 
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: Kopasz-hegy 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 
természeti környezet 
 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, Kopasz-hegy 050., 051. hrsz. 

EOV koordináták (X Y): 176832 555731 (egy jellemző pontja) 
 
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 ugyan kis kiterjedésű település, mégis rendkívüli változatosságot mutat. 
Tájképi szempontból és természeti értékei terén is sokrétű, adottságai kivételesek. 
Talán a legkevesebbek által ismert része az északi határához csatlakozó, Aszófővel és 
Pécsellyel határos Kopasz-hegy nevű egysége, mely az Öreg-hegyi szőlők feletti erdős 
részt foglalja magába. A terület több szempontból is jelentős, jegyzett védelemmel bír. 
1997-ben jött létre a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, melyhez a Pécselyi-medence 
Tájvédelmi Körzet keretei között csatolták. Örvényes külterületének nagy részét érinti 
a Natura 2000 szabályozás. Ennek értelmében ez európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területek közé bekerült, kiemelt jelentőségű természet-
megőrzési területként, tehát az EU által is védett kategóriában van. Pontosan „Öreg-
hegyi riviéra” név alatt, és HUBF200016 jellel ellátva sorolták be több területi egységgel 
egyetemben.  
Az Országos Ökológiai Hálózat övezete is érinti a Kopasz-hegy szóban forgó területét. A 
jogszabályok alapján Magterületbe került. Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, 
tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális nagyság esetén a lehető legtöbb 
populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az élőhelyei és genetikai 
rezervátumai. Ez is megerősíti jelentőségét, természetvédelmi szempontú fontosságát. 
Sétához kiváló, nyugalmas helyszín, eldugott, részben zárt de mégis közel áll a 
szőlőhegy élénk életéhez és rövid időn belül akár a vízpartot is elérhetjük innen. A 
területen a jellemző alapkőzet a dolomit, és kisebb foltokban tűzköves mészkő, 

mindkettő középső triász kori. A Balaton-felvidék földtana (Magyarország tájegységi 
térképsorozata, Budapest, 1999.) című munkát figyelembe véve jellemzően a 
Megyehegyi Dolomit Formáció többségi felszínre bukkanását, és a Buchensteini 
Formáció jelenlétét tapasztalhatjuk. A Megyehegyi Dolomit a középső triász középső 
szakaszán kialakult sekélytengeri karbonátpad. Világosszürke, sárgásszürke vagy 
piszkosfehér, pados vagy vastagpados, közepesen jól rétegzett dolomit alkotja. 
Cukorszövetű, egyenetlen törésű. Vastagsága változó. Ősmaradványokban igen szegény 
kőzet. E kőzeteken, jelen körülmények között nem képződik erőteljes talaj, így a 
Kopasz-hegyen gyengébb termőerővel rendelkező sekély termőrétegű sziklás-köves 
váztalajok és földes váztalajok alakultak ki. Foltokban szépen megmaradt ős-dolomit-
gyepekkel találkozhatunk, mely számos védett növényfaj otthona. Kimondottan szép 
látványt nyújt az őszi pompában jellegzetesen pirosas színű cserszömörce, mely a 
legfelső présházak feletti cserszömörcés karsztbokorerdők meghatározó faja. A 
területen fiatalabb üledéket is találunk, ez a helyenként, főleg a felső pincék felett 
karéjszerűen felszínre bukkanó márga. Itt van a település legmagasabb pontja, 210 
méter körüli.  
 
Álljanak itt a továbbiakban Örvényes Község monográfiájából, az Örvényes község 
természeti képe című fejezetből dr. Sonnevend Imre szakavatott sorai: 
„A hegy csúcsától északra lévő területen, egészen a pécselyi és aszófői községhatárok 
vonaláig ültetett fekete-fenyves vagy fekete fenyővel elegyes molyhos tölgyes-cseres 
erdőt találunk, de a hegy déli oldalán a sekélyebb sziklás talaj és a sok napsütés hatására 
cserszömörcés kasztbokorerdő foltok láthatók. Közéjük és a déli széleikbe ékelődik 
több helyen az a fátlan, igen száraz, de botanikai szempontból rendkívül értékes 
gyeptársulás, amit a tudomány az árvalányhajas dolomit sziklagyep és a sziklafüves 
lejtősztyepprét névvel illet. Ezek a társulások a tavaszi és nyár eleji csapadékosabb 
időszakban mutatják meg virágpompájukat, mivel a későbbi hónapokra a növényzet 
szinte teljesen kiszárad… Március- április táján elsősorban a sárga virágú növények 
dominálnak, hatalmas, csillag alakú virágjával igen szembetűnő a világos-barnás, még 
száraz, téli fű között a védett tavaszi hérics és a szintén ritka és védett törpe nőszirom, 
amely kék virágokat is hoz. Közéjük vegyül a finom bolyhosságával is ékes, lila virágú 
leánykökörcsin, valamit a jóval gyakoribb, szintén bókoló virágú fekete kökörcsin.” Az 
orchideafélék közül jellemző az agár kosbor. „Májusban aztán a hegyi, vagy más néven 
pusztai árvalányhaj is megjelenik a területünkön. Ekkor virít még a citromillatot 
árasztó, rózsaszín virágú nagy ezerjófű a molyhos tölgyes foltokban, a cserszömörce és 
a sombokrok között.” Nyáron is virágzó védett növény a borzas szulák. Ősszel 
örvendeztet meg minket az őszi csillagvirág, és a csillagos őszirózsa.  
 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Kiemelkedően értékes természeti 
érték, terület.  
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 
Örvényes Község története (Hudi József szerk. 2010.) 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:                          

mailto:halomhegy83@gmail.com
http://www.balatonitaj.com/


III. Mellékletek 
1. Fényképek és térképrészlet 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
forrás: Google Earth 

 

2. Szakértői ajánlás: Védett terület, melynek megőrzése kulcsfontosságú, a település 
iránti érdeklődést növeli.  
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban 
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név 
megjelöléssel.                                              


