JAVASLAT

Intézkedési javaslat: Amennyiben létrejön valamilyen túraút, tanösvény, ezt a geológiai
látványosságot is fel kell fűzni, hogy élményt adhasson az érdeklődők számára.

Rókalyuk sziklaképződmény
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: Rókalyuk sziklaképződmény
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
természeti környezet
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, Rókalyuk 036/1. hrsz.
EOV koordináták (X Y): 176046 555396
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
települési értéktár, Örvényes
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:
A település számos természeti értéke közül kiemelkedik egy rendkívül érdekes,
nagyméretű, környezetéből hangsúlyosan előbúvó sziklaképződmény, melyet
Rókalyuknak neveznek. Az öreg tölgyeket őrző egykori fás legelő és az Örvényesi-séd
völgye között található sziklacsoportot legkönnyebben a falu felől a Kispécsely-dűlő
felé vezető földútról közelíthetjük meg (a golfpálya mellett is elhaladva).
Ezen a területen a felszínen jelentkező, látható kőzet egy bizonyos középső triász kori,
tűzköves mészkő. A Balaton-felvidék földtana című térkép és magyarázó kötet
(Magyarország tájegységi térképsorozata, Budapest, 1999. ) jelzése a településében a
felsőörsi mészkő és a füredi mészkő között elhelyezkedő Buchensteini Formációt
(vászolyi formációval együtt) mutatja. Ennek keresztfatetői tagozatát, más néven, de az
alapvető jellemzőkkel már korábban leírták a helyszínen. Ennek a ladini emeleti
jellegzetes, tűzkőgumós, pados kőzetnek a kipreparálódott sziklatömbjeit láthatjuk
nagy valószínűséggel a völgyfal tetején, szép erdei környezetben, jellemző növényzet
borítással. A kőzet viszonylag jól tanulmányozható, érdemes időt szánni a felfedezésre.
Elvileg ősmaradványokban nem bővelkedik. A robusztus formák mellett érdekessége,
hogy két helyen üreget is rejt. Ezek a sziklaüregek a kőzetet ért különféle, az idők
folyamán jelentkező hatásoknak következtében jöhettek létre. A természet védelméről
szóló törvény szerint a barlang meghatározása a következő: barlangnak számít minden,
a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, amelynek hossztengelye
meghaladja a két métert és – jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása után
– mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást. Az üregekbe be lehet férni,
tehát a törvény erejénél fogva, „ex lege” védettként foghatók fel.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Geológiai egyedi tájérték.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
III. Mellékletek
1. Fényképek és térképrészlet

2. Szakértői ajánlás: A település különleges és szép geológiai képződménye.
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név
megjelöléssel.

