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Geopark Bakony – Balaton na Wêgrzech
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Bakony – Balaton Geopark in Hungary. Prz. Geol., 66: 276–283.
A b s t r a c t. Two UNESCO Global Geoparks were established in Hungary. This paper presents the Bakony – Balaton Geopark, located in the western part of the country, predominantly
within the Transdanubian Range. It includes uplands and low-elevation mountains of North
Bakony, South Bakony, Balaton Uplands and Keszthely Mountains, with basins situated in
between, as well as Lake Balaton itself. Geologically, the dominant part of the territory is
underlain by Mesozoic sedimentary rocks, mainly limestones and dolomites. Other significant
rock formations are Eocene limestones, Mio-Pliocene sediments of the Pannonian Sea and
end-Neogene basalts. Karst phenomena, residual volcanic hills, fossil sinter cones and river
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gorges are the most characteristic geomorphological features of the Geopark. Forty-five geosites have been recognized in the Geopark, although access facilities and interpretative content
vary from site to site. The territory of the Geopark is also rich in cultural heritage and its southern part counts as the major tourist
region of Hungary.
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Wêgry kojarz¹ siê najczêœciej z rozleg³ymi, niemal
p³askimi terenami Wielkiej i Ma³ej Równiny Wêgierskiej.
W rzeczywistoœci jednak ok. 15% terytorium pañstwa stanowi przebiegaj¹cy z po³udniowego zachodu na pó³nocny
wschód i przeciêty dolin¹ Dunaju pas wy¿yn i niskich gór,
zwany Œredniogórzem Wêgierskim. Pod wzglêdem geologicznym Œredniogórze jest zbudowane g³ównie z mezozoicznych ska³ osadowych oraz kenozoicznych ska³ wulkanicznych, a przewodnie cechy rzeŸby s¹ zwi¹zane z nierównomiernym dŸwiganiem w neogenie i czwartorzêdzie,
niszczeniem struktur wulkanicznych i zró¿nicowan¹ erozj¹
urozmaiconego litologicznie pod³o¿a. Jakkolwiek miejsca
cenne z punktu widzenia dziedzictwa Ziemi mo¿na znaleŸæ
w ca³ym pasie Œredniogórza (Trunkó i in., 2000; Kiss,
2005; Horváth, Lóczy, 2015), ich szczególne nagromadzenie wystêpuje w rejonie jeziora Balaton i na pó³noc od niego, w pasmie niskich gór okreœlanych jako Las Bakoñski.
Nieprzypadkowo zatem na tym w³aœnie obszarze zosta³
ustanowiony w 2010 r. drugi wêgierski geopark, nale¿¹cy
do globalnej sieci Geoparków UNESCO (wczeœniej Europejskiej Sieci Geoparków). Nosi on nazwê Geoparku
Bakony – Balaton i zajmuje powierzchniê 3244 km2
(http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unescoglobal-geoparks/hungary/bakony-balaton), obejmuj¹c obszar od zachodnich krañców jeziora Balaton k. Keszthely
po miasto Várpalota na wschodzie, z odosobnion¹ enklaw¹
na po³udniowym brzegu jeziora (ryc. 1). Geograficznie
obejmuje pasmo Lasu Bakoñskiego, w sk³ad którego
wchodz¹ Pó³nocny (Wysoki) Las Bakoñski, Zachodni Las
Bakoñski i Wzgórza Balatoñskie wraz z usytuowanymi
pomiêdzy nimi kotlinami. Tylko niewielki fragment geoparku znajduje siê na po³udniowym brzegu jeziora, w regionie Wysoczyzn Zadunajskich (mezoregiony Kotliny
Balatoñskiej i Wzgórz Somogy).
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W niniejszym artykule zostanie przedstawione regionalne zró¿nicowanie geologiczno-geomorfologiczne oraz
wybrane geostanowiska w granicach geoparku i stan ich
udostêpniania.
ZARYS BUDOWY I HISTORII GEOLOGICZNEJ
Obszar Geoparku Bakony – Balaton nale¿y do najbardziej zró¿nicowanych na Wêgrzech pod wzglêdem budowy geologicznej, a obecne w jego granicach serie skalne
i struktury tektoniczne zarejestrowa³y rozwój paleogeograficzny od schy³ku ery paleozoicznej po czasy wspó³czesne
(Budai i in., 1999; Trunkó i in., 2000; An Application...;
Haas, 2015). W zgeneralizowanym ujêciu obszar Lasu Bakoñskiego i Wy¿yny Balatoñskiej reprezentuje megaformê
synklinaln¹ o biegu SW-NE, przeciêt¹ ró¿nokierunkowymi uskokami i nasuniêciami. Pocz¹tek kszta³towania
struktury synklinalnej przypad³ na prze³om wczesnej i póŸnej kredy, tak ¿e póŸniejsza sedymentacja zachodzi³a ju¿ w
jej obrêbie. Ponadto, podczas gdy w erze mezozoicznej,
z krótkimi wyj¹tkami, ca³y obszar dzisiejszego geoparku
by³ miejscem sedymentacji morskiej, to w erze kenozoicznej przez d³ugie okresy pozostawa³ on l¹dem, a transgresje
morskie w eocenie i miocenie nie obejmowa³y najwy¿szych wzniesieñ i grzbietów. Bardzo wa¿ne dla kszta³towania geologicznej struktury i wspó³czesnej rzeŸby geoparku
by³y zjawiska wulkaniczne, które rozpoczê³y siê w póŸnym
miocenie, a ich nasilenie przypad³o na pliocen (6–3 mln lat
temu; Martin, Németh 2004; Wijbrans i in., 2007; Lexa
i in., 2010). Ostatnie kilka milionów lat to tak¿e okres tektonicznego ró¿nicowania rzeŸby i dŸwigania zrêbów, którego skutkiem by³o pog³êbianie dolin rzecznych oraz
powstanie odcinków jarowych i prze³omowych.
Jakkolwiek w po³udniowej czêœci geoparku, na pó³nocnych brzegach jeziora Balaton, wystêpuj¹ lokalnie od-
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Ryc. 1. Mapa Geoparku Bakony – Balaton (opr. graf. K. Jancewicz)
Fig. 1. Map of the Bakony – Balaton Geopark (graphics prepared by K. Jancewicz)

s³oniêcia s³abo zmetamorfizowanych ³upków i ska³ wulkanicznych z okresu ordowik–sylur oraz klastycznych utworów
l¹dowych wieku permskiego, to najwiêksze rozprzestrzenienie na obszarze geoparku maj¹ wapienie, dolomity
i margle wieku triasowego, osadzaj¹ce siê w œrodowisku
zró¿nicowanym facjalnie i zmieniaj¹cych siê warunkach
paleogeograficznych (Trunkó i in., 2000; An Application...). Pocz¹tkowo by³a to sedymentacja p³ytkowodna,
lagunowa, natomiast od œrodkowego triasu zaznacza siê
wyraŸny podzia³ na obszary p³ytkiego morza i w¹skie, g³êbokie baseny, w których wapieniom amonitowym towarzysz¹ cienkie wk³adki radiolarytów. Pod koniec triasu nast¹pi³o
sp³ycenie basenu sedymentacyjnego, a oprócz wapieni by³y
osadzane margle, wskazuj¹c na dostawê materia³u drobnoziarnistego z podlegaj¹cych g³êbokiemu wietrzeniu l¹dowych obszarów zasilania. Kolejne zró¿nicowanie warunków

facjalnych na dnie basenu nast¹pi³o w karniku (koniec
œrodkowego triasu), ale u jego schy³ku ca³y obszar by³ ponownie rozleg³¹ podmorsk¹ platform¹, w której zachodzi³a
depozycja tzw. dolomitu g³ównego i wapieni Dachstein,
dzisiaj buduj¹cych najwiêksz¹ czêœæ Lasu Bakoñskiego.
Okres jurajski ponownie cechowa³ siê du¿ym zró¿nicowaniem œrodowisk sedymentacyjnych, choæ nadal dominowa³a depozycja wêglanowa, a tak¿e maksymalnym pog³êbieniem ok. 170–160 mln lat temu, gdy osadza³y siê
margle krzemionkowe. Okres kredowy by³ czasem intensywnych deformacji tektonicznych, naprzemiennego wynurzania i ponownego zalewania obszaru, a tak¿e wzmo¿onych
procesów krasowienia ods³oniêtych serii wêglanowych w
warunkach ciep³ego i wilgotnego klimatu. Schy³ek kredy
by³ znów czasem zró¿nicowanej facjalnie sedymentacji,
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z wapieniami na przybrze¿nych platformach i marglami w
g³êbszych czêœciach basenu.
Z pocz¹tków ery kenozoicznej pochodz¹ boksyty
wype³niaj¹ce formy paleokrasowe, nastêpnie bogate w
skamienia³oœci wapienie i margle œwiadcz¹ce o transgresji
morskiej w eocenie, l¹dowe osady rzeczne z oligocenu
i wczesnego miocenu, eksploatowane do dziœ pok³ady wêgli
z miocenu, wreszcie p³ytkowodne wapienie badenu i sarmatu. Kolejnym wa¿nym wydarzeniem w paleogeograficznej historii regionu by³o powstanie, a nastêpnie zanik
œródl¹dowego Morza Panoñskiego, odciêtego w pocz¹tkach póŸnego miocenu od g³ównej czêœci Paratetydy
(Magyar i in., 1999). Obejmowa³o ono znaczne obszary
dzisiejszych Wêgier, pó³nocnej Chorwacji, Serbii i zachodniej Rumunii. Elewacja Wzgórz Balatoñskich stanowi³a granicê zasiêgu tego morza, póŸniej wys³adzaj¹cego
siê jeziora, a charakterystycznym utworem reprezentuj¹cym facje przybrze¿ne s¹ ¿wiry Kálla, nastêpnie impregnowane krzemionk¹ i zmienione w twarde zlepieñce.
Pliocen by³ okresem o¿ywionej dzia³alnoœci wulkanicznej, która by³a skoncentrowana w pasie od zachodniego Balatonu i kotliny Tapolca po podnó¿e Lasu Bakoñskiego
(Németh, Martin, 1999; Martin, Németh, 2004). Udokumentowano ok. 50 centrów eruptywnych, a aktywnoœæ
wulkaniczna przybiera³a postaæ eksplozji freatomagmatycznych, których efektem s¹ maary, wyrzutów materia³u
piroklastycznego, tworzenia siê jezior i potoków lawowych. Ska³y wulkaniczne wystêpuj¹ równie¿ na pó³wyspie
Tihany nad Balatonem, na po³udnie od Sümeg, a w formie
izolowanych wyst¹pieñ równie¿ w przylegaj¹cej do Lasu
Bakoñskiego czêœci Ma³ej Niziny Wêgierskiej. W etapie
postwulkanicznym na pó³wyspie Tihany by³y czynne gejzery, a skutek oddzia³ywania gor¹cych roztworów na ska³y
wêglanowe to powstanie jaskiñ hypogenicznych (hydrotermalnych).
ROZWÓJ I G£ÓWNE RYSY
UKSZTA£TOWANIA TERENU
G³ówne rysy rzeŸby na obszarze geoparku s¹ efektem
wspó³dzia³ania procesów tektonicznych (zró¿nicowane dŸwiganie i obni¿anie), erozyjno-denudacyjnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem procesów krasowych, rozwoju
i degradacji form wulkanicznych oraz na ograniczon¹ skalê
sedymentacji w neogenie i czwartorzêdzie (Kaiser, 1997;
Lóczy, 2015; An Application…). Pasmo Lasu Bakoñskiego, mimo ¿e jest najwy¿sz¹ czêœci¹ Wêgier na zachód od
Dunaju (Kõris-hegy, 709 m), nie wybija siê w sposób
znacz¹cy w krajobrazie i ma charakter zalesionych gór
niskich, z nachyleniami sporadycznie przekraczaj¹cymi
20°. Wiêksze urozmaicenie wprowadzaj¹ wciête doliny
rzeczne, przy czym formy V-kszta³tne, a miejscami nawet
jarowe, s¹ zwi¹zane z erozj¹ odpornego wapiennego
pod³o¿a (np. dolina Gerence u po³udniowego podnó¿a
Kõris-hegy) lub rozwojem prze³omów epigenetycznych
(np. dolina Kerteskõ k. Bakonybél). We wschodniej czêœci
Lasu Bakoñskiego du¿e powierzchnie zajmuj¹ wysoko
po³o¿one p³askowy¿e krasowe, np. p³askowy¿ Tés na
pó³noc od Várpalota, z licznymi lejami krasowymi i g³êbokim systemem odwodnienia.
Równole¿nikowy ci¹g obni¿eñ pochodzenia tektonicznego pomiêdzy Devecser na zachodzie i Várpalota na
wschodzie oddziela pó³nocne, wy¿sze partie Lasu Bakoñskiego od ni¿szego obszaru po³udniowo-zachodniego.
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W przeciwieñstwie do czêœci pó³nocnej, rzeŸba jest tu zdominowana przez potê¿ne zdegradowane sto¿ki dawnych
plioceñskich wulkanów Kab-hegy (599 m) i Agár-tetõ
(511 m). Oprócz tych m³odych form denudacyjnych wystêpuj¹ tak¿e ods³oniête na powierzchni formy paleokrasu
pochodz¹ce z okresu kredowego (Úrkút, Darvas-tó), co
wskazuje na z³o¿on¹ genezê rzeŸby i obecnoœæ starych elementów ekshumowanych. Pasmo Lasu Bakoñskiego przechodzi z kolei we Wzgórza Balatoñskie, tworzone w czêœci
œrodkowej i wschodniej przez niskie wzniesienia wapienne. Wiêksze urozmaicenie rzeŸby wystêpuje w zachodniej
czêœci tej jednostki, gdzie liczne przebicia ska³ wulkanicznych przybieraj¹ formê gór sto³owych (Badacsony –
437 m, Szent György-hegy – 415 m) lub œmia³ych sto¿ków
(Gulacs – 393 m). Na zachód od Kotliny Tapolca, która w
okresie istnienia Morza Panoñskiego by³a zatok¹ morsk¹,
wznosi siê jeszcze niski masyw dolomitowy Wzgórz
Keszthely, z dobrze rozwiniêtymi zjawiskami krasowymi
genetycznie zwi¹zanymi z plioceñskim wulkanizmem.
Na tle d³ugiej historii rozwoju rzeŸby regionu misa
jeziora Balaton jest bardzo m³odym elementem ukszta³towania powierzchni terenu (Tullner, Cserny, 2003). Jeszcze
w starszym plejstocenie rzeki odwadniaj¹ce Wzgórza Balatoñskie p³ynê³y w stronê Wzniesieñ Somogy, znajduj¹cych siê na po³udnie od jeziora. Rozwój misy jeziornej
jest t³umaczony jako ³¹czny efekt tektonicznej subsydencji
i silnej deflacji w zimnych okresach plejstocenu, przy czym
przez wiele tysiêcy lat funkcjonowa³y tu niezale¿nie od
siebie p³ytkie bezodp³ywowe obni¿enia. Ich ostateczne po³¹czenie nast¹pi³o zaledwie ok. 5 tys. lat temu, ale nawet w
nied³ugim okresie istnienia jeziora mia³y miejsce istotne
zmiany poziomu linii brzegowej. Obecnie linia brzegowa
znajduje siê na wysokoœci 104 m n.p.m., ale maksymalnie
siêga³a 112–113 m n.p.m., kiedy to spore obszary na po³udniowy zachód i zachód od jeziora znajdowa³y siê pod
wod¹. Dzisiaj s¹ one zajête przez czêœciowo zdrenowane
mokrad³a i rozlewiska. Wody Balatonu siêga³y tak¿e do
Kotliny Tapolca.
GEOSTANOWISKA I ICH UDOSTÊPNIANIE
Ogólnodostêpna informacja na temat liczby i charakteru wyró¿nionych w granicach Geoparku Bakony – Balaton
geostanowisk pochodzi z udostêpnionego online dokumentu przygotowanego jako materia³ wspieraj¹cy wniosek
o utworzenie geoparku (An Application…). Wed³ug stanu
na marzec 2018 r., strona internetowa geoparku nie zawiera
innych, uzupe³niaj¹cych danych.
Powy¿ej wymieniony dokument identyfikuje 45 geostanowisk, z których 13 zosta³o uznanych za obiekty o znaczeniu miêdzynarodowym, 22 – krajowym, a 10 – regionalnym. S¹ one nierównomiernie rozmieszczone: 16
(w tym 6 o znaczeniu miêdzynarodowym) znajduje siê w
w¹skim pasie Wy¿yny Balatoñskiej przylegaj¹cym do
Balatonu, 10 – w pó³nocno-wschodniej czêœci Lasu Bakoñskiego, 6 – na Wzgórzach Keszthely i u ich podnó¿a. Nie
wszystkie s¹ dostêpne dla turystów. Unikatowe stanowisko
dinozaurów kredowych w Iharkút oraz jaskinia Kút nie s¹
przewidziane do udostêpnienia. Wyró¿nione geostanowiska s¹ zró¿nicowane tematycznie. Mo¿na wœród nich
wskazaæ klasyczne geostanowiska geologiczne, eksponuj¹ce pewne charakterystyczne dla regionu formacje skalne
i granice piêter geologicznych (15), miejsca zwi¹zane ze
zjawiskami krasowymi, w tym jaskinie (12), inne obiekty
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geomorfologiczne takie jak doliny prze³omowe, wzgórza
ostañcowe, klify jeziorne i inne (10), formy wulkaniczne
(4), stanowiska paleontologiczne (2) i miejsca œwiadcz¹ce
o dzia³alnoœci geotermalnej (2). Wykazane geostanowiska
maj¹ równie¿ odmienny wymiar przestrzenny. Czêœæ z nich
to pojedyncze, naturalne lub sztuczne ods³oniêcia geologiczne b¹dŸ œciœle zlokalizowane jaskinie, inne obejmuj¹
obiekty powierzchniowe (np. rozleg³e wyrobiska dawnych
kopalni boksytów), a jeszcze inne odnosz¹ siê do du¿ych
obszarów i de facto obejmuj¹ przynajmniej kilka obiektów,
które spe³nia³yby zwyczajowe kryteria uznania za osobne
geostanowisko. Przyk³adowo, dokument aplikacyjny traktuje jako jedno geostanowisko ca³y pó³wysep Tihany nad
Balatonem, krasowy p³askowy¿ Tés, a tak¿e wzgórza wulkaniczne doliny Eger-víz i Kotliny Tapolca, st¹d pozorne
niedowartoœciowanie obiektów œwiadcz¹cych o historii
wulkanicznej.
Badacsony
Wulkaniczne wzniesienie Badacsony o charakterystycznym kszta³cie góry sto³owej, wznosz¹ce siê prawie
350 m nad powierzchniê zachodniej czêœci Balatonu, sta³o
siê symbolem regionu (ryc. 2). Kilkuetapowa aktywnoœæ
wulkaniczna mia³a miejsce ok. 3,5 mln lat temu (Martin,
Németh, 2004). W pierwszym etapie nast¹pi³a eksplozja
freatomagmatyczna i powsta³ maar otoczony pierœcieniem
utworów piroklastycznych. W kolejnym – wnêtrze maaru
zosta³o wype³nione jeziorem lawowym, a w koñcowym
okresie dzia³alnoœci mia³y miejsce niewielkie eksplozje,
których skutkiem by³o utworzenie sto¿ków ¿u¿lowych.
PóŸniejsza denudacja spowodowa³a przekszta³cenie pierwotnej formy wulkanicznej i wyodrêbnienie w rzeŸbie
pok³adów lawy wype³niaj¹cej dawne obni¿enie maaru.
Otaczaj¹cy je pierœcieñ piroklastyczny zosta³ praktycznie
w ca³oœci zniszczony, a blisko 100-metrowej wysokoœci
urwiska Badacsony buduje bazalt, który w wielu miejscach
wykazuje kolumnowy cios termiczny. Najbardziej spektakularne ods³oniêcie kolumn bazaltowych znajduje siê po

zachodniej stronie wzniesienia (Gadányi, 2015). Kolumny
maj¹ ok. 1 m œrednicy, wyraŸne powierzchnie oddzielnoœci
poziomej i s¹ oddzielone od siebie g³êbokimi szczelinami
i rozpadlinami. Poni¿ej wychodni rozci¹gaj¹ siê grawitacyjne usypiska. Pó³nocno-zachodnie i pó³nocno-wschodnie
stoki Badacsony zosta³y znacznie przekszta³cone przez
dzia³alnoœæ cz³owieka. Œciany dwóch wielkich kamienio³omów, czynnych od koñca XIX w. do lat 60. XX w.
maj¹ kilkadziesi¹t metrów wysokoœci, s¹ jednak w du¿ej
mierze zakryte usypiskiem. W masywie Badacsony wyznaczono kilka szlaków turystycznych, w tym okrê¿ny,
umo¿liwiaj¹cy obejœcie ca³ego wzniesienia mniej wiêcej w
po³owie wysokoœci stoku. Wzd³u¿ niego ustawiono kilka
tablic œcie¿ki edukacyjnej z dwujêzycznymi objaœnieniami, jednak nie zawsze s¹ one tematycznie zintegrowane
z obecnymi w danym miejscu formami lub widokami,
a niektóre istotne miejsca nie zosta³y objaœnione. Na krawêdzi stoliwa znajduje siê kilka punktów widokowych,
ukazuj¹cych zarówno inne wzniesienia wulkaniczne w
Kotlinie Tapolca, jak i zachodni¹ czêœæ jeziora Balaton.
Paleokras w Úrkút
Dawne powierzchniowe wyrobiska eksploatacyjne rud
manganu ko³o miejscowoœci Úrkút w Zachodnim Lesie
Bakoñskim s¹ miejscem, gdzie formy paleokrasowe maj¹
najbardziej spektakularny wygl¹d. Bogate w mangan zwietrzeliny powstawa³y w okresie kredowym w formie zarówno in situ, jak i redeponowanej, wype³nia³y g³êbokie
depresje krasowe typu cockpit karst rozwiniête w wapieniach wieku jurajskiego. Formy osi¹ga³y do 30 m szerokoœci i g³êbokoœci. W eocenie nast¹pi³o przykrycie m³odsz¹
seri¹ wapienn¹ i kras ze schy³ku mezozoiku uleg³ fosylizacji. Ods³oniêcie form paleokrasowych by³o efektem prowadzonej od XIX w. eksploatacji, przy czym wystêpowanie
rudonoœnych zwietrzelin w g³êbokich lejach utrudnia³o
wykorzystanie ciê¿kiego sprzêtu, st¹d dawne leje zosta³y
„wyczyszczone” z osadu, zachowuj¹c swoj¹ pierwotn¹
formê (ryc. 3). Na œcianach lejów s¹ dobrze widoczne

Ryc. 2. Wulkaniczne wzgórze Badacsony z urwiskami dawnych kamienio³omów (po lewej) i naturalnymi œcianami skalnymi (po
prawej), poni¿ej których rozci¹gaj¹ siê usypiska rumoszu bazaltowego. Wszystkie fot. P. Migoñ
Fig. 2. Badacsony volcanic hill, with rocky drop-offs of inactive quarries (left), natural rock faces (right), and basaltic screes underneath.
All photos by P. Migoñ

279

Przegl¹d Geologiczny, vol. 66, nr 5, 2018

(Veress, Unger, 2015). Do lejów prowadz¹ szlaki turystyczne, m.in. ze wsi Úrkút, gdzie znajduje siê opisane
wy¿ej stanowisko paleokrasu, ale jest on bardzo ma³o popularny i rzadko uczêszczany. W wielu miejscach œcie¿ka
jest trudna do odnalezienia, zw³aszcza latem, kiedy roœlinnoœæ jest bardzo bujna. W pobli¿u lejów jest umieszczona
dwujêzyczna tablica informacyjna geoparku.
Ska³ki zlepieñcowe Kotliny Káli

Ryc. 3. Dno jednej z depresji krasowych na stanowisku paleokrasu
w Úrkút
Fig. 3. Bottom of a karst depression in the Úrkút palaeokarst
geosite

mniejsze formy korozji krasowej – ¿³obki, kawerny i szczeliny z wype³nieniem wtórnym. Ogl¹danie obiektu u³atwia
wyznaczona œcie¿ka dydaktyczna z tablicami informacyjnymi, jednak wy³¹cznie w jêzyku wêgierskim. Drabinki
umo¿liwiaj¹ zejœcie na dno ods³oniêtych depresji paleokrasowych. Znakowanie œcie¿ki w kilku miejscach wymaga
odnowienia, a w lecie 2017 r. brakowa³o dwóch tablic edukacyjnych.
Leje krasowe pod Kab
Wyj¹tkowoœæ zjawisk krasowych na pó³nocnych stokach wulkanicznego wzgórza Kab wynika z ich œcis³ego
zwi¹zku z obecnoœci¹ pokrywy bazaltowej. Wody opadowe sp³ywaj¹ce ze stoków wzniesienia docieraj¹ do strefy
kontaktu bazaltu z ni¿ej le¿¹cymi wapieniami wieku jurajskiego, gdzie ich niszcz¹ce erozyjne oddzia³ywanie na
pod³o¿e ulega wzmocnieniu przez korozjê krasow¹. Powsta³y
w ten sposób œlepe doliny, koñcz¹ce siê ponorami w lejach
krasowych ró¿nej wielkoœci. Najwiêkszym z nich jest lej
Macskalik o g³êbokoœci ok. 15 m, z otworem wejœciowym
do jaskini studni w dnie (ryc. 4). W sytuacji sp³ywu powierzchniowego (przep³yw jest okresowy) na progu leja
tworzy siê wodospad. Dalsze leje krasowe wystêpuj¹ w
s¹siedztwie. Z kolei wy¿ej na stokach znajduj¹ siê leje
reprodukowane w cienkiej pokrywie bazaltowej. Najwiêksze z nich osi¹gaj¹ do 30 m d³ugoœci i 10 m g³êbokoœci
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W obrze¿eniu niewielkiej Kotliny Káli w zachodniej
czêœci Wzgórz Balatoñskich znajduj¹ siê efektowne ods³oniêcia osadów facji przybrze¿nej Morza Panoñskiego,
sprzed ok. 10–8 mln lat. Pierwotne osady piaszczysto-¿wirowe uleg³y sylifikacji, co nada³o im znaczn¹ twardoœæ,
a przez to odpornoœæ na procesy niszcz¹ce. Twardsze partie
serii osadowej zosta³y wyeksponowane jako ska³ki, p³yty
lub luŸne bloki i g³azy (Veress, Tóth, 2015). Najbardziej
spektakularne s¹ ska³ki ko³o wsi Szentbékálla, osi¹gaj¹ce
do 4 m wysokoœci i tworz¹ce urwiska, skalne progi i rozwaliska bloków (ryc. 5 – patrz str. 326). Powierzchnie ska³ek
cechuj¹ siê bardzo ró¿norodn¹ mikrorzeŸb¹, bêd¹c¹ skumulowanym efektem nierównomiernej cementacji i procesów wietrzeniowych. Znajduj¹ siê tu misy (kocio³ki)
wietrzeniowe do 1,5 m d³ugoœci, ponad metrowej g³êbokoœci tafoni i liczne drobne formy kawernowe. Przy wsi
Salföld mo¿na zobaczyæ bloki z wyraŸnym szlifem eolicznym, a ko³o wsi Kõvágóörs pole bloków, które w przesz³oœci podlega³y eksploatacji, s³u¿¹c jako surowiec do
wyrobu kamieni m³yñskich. Dojœcie do ska³ek ko³o wsi
Szentbékálla nie stanowi problemu, szlak jest w³aœciwie
oznakowany, a drogi i œcie¿ki dobrze utrzymane. Pomiêdzy
ska³kami mo¿na siê swobodnie przemieszczaæ, s¹ one
dobrze widoczne, nie zas³oniête przez krzewy czy wysok¹
trawê. Teren, na którym po³o¿one s¹ ska³ki, stanowi popularny obszar spacerowy i wypoczynkowy. Przy szlaku
znajduj¹ siê dwujêzyczne tablice edukacyjne, szczegó³owo
informuj¹ce o genezie formacji skalnych i rozwiniêtych w
jej obrêbie formach rzeŸby. Podobnie jest w przypadku stanowisk ko³o wsi Salföld i Kõvágóörs.
Dawny kamienio³om bazaltu Hegyestû
Kamienio³om w pobli¿u wsi Monoszló, kilka kilometrów na pó³noc od brzegów Balatonu, powsta³ w celu
pozyskiwania bazaltu, a œciœlej bazanitu, ze wzgórza Hegyestû. Ma ono charakter neku, osi¹gaj¹cego 336 m n.p.m.
i wznosz¹cego siê ok. 200 m nad poziom Balatonu. Kamienio³om wyeksponowa³ w œcianie skalnej o wysokoœci ok.
30 m cios bazaltowy w postaci regularnych pionowych
kolumn o œrednicy 10–45 cm (ryc. 6 – patrz ok³adka
g³ówna). Ods³oniêcie s³upów bazaltowych jest uznawane
za naj³adniejsze i robi¹ce najwiêksze wra¿enie spoœród
wszystkich tego typu ods³oniêæ na Wêgrzech (Kiss, 2005).
Aktywnoœæ wulkaniczna w tym miejscu jest datowana na
8 mln lat temu (Wijbrans i in., 2007). Ze szczytu wzgórza
mo¿na podziwiaæ panoramê Kotliny Balatoñskiej, Lasu
Bakoñskiego i Wzgórz Keszthely.
Teren dawnego kamienio³omu jest bardzo dobrze zagospodarowany na potrzeby turystyki. Na poszczególne poziomy (pó³ki) kamienio³omu prowadzi œcie¿ka i drewniane
schody. Powstanie s³upów bazaltowych jest wyjaœnione na
dwujêzycznych tablicach edukacyjnych. W dawnym budynku obs³ugi kamienio³omu przygotowano wystawê na
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Ryc. 4. Ponor Macskalik w pobli¿u granicy litologicznej bazalt/wapieñ na stokach wzgórza Kab
Fig. 4. Macskalik swallet near the basalt/limestone lithological boundary on the Kab hill slopes

temat pozyskiwania bazaltu, a przy parkingu zorganizowano ekspozycjê ska³ z okolicy. Zamieszczone przy poszczególnych typach ska³ objaœnienia s¹ jednak tylko w jêzyku
wêgierskim. Obszar dawnego kamienio³omu jest bardzo
popularnym miejscem wœród turystów. Przez zarz¹d geoparku jest promowany jako jedna z bram wjazdowych na
jego obszar, dlatego przy wjeŸdzie na parking uruchomiono punkt informacji turystycznej, sklepik z pami¹tkami,
napojami i przek¹skami. Jako jedno z nielicznych geostanowisk, wstêp do kamienio³omu jest p³atny.
Gejzeryty pó³wyspu Tihany
G³ównym walorem geoturystycznym pó³wyspu Tihany
s¹ pozosta³oœci dawnych gejzerów, czynnych w schy³kowym etapie aktywnoœci wulkanicznej w regionie (Veress
i in., 2015). Przetrwa³y one jako nieregularne w kszta³cie,
kilkumetrowej wysokoœci kopu³y i sto¿ki, zbudowane
z utworów wêglanowych i krzemionkowych, które
wytr¹ca³y siê wokó³ gor¹cych Ÿróde³ (ryc. 7 – patrz str.
326). Ich najwiêksze nagromadzenie, do kilkudziesiêciu na
1 km2, znajduje siê w po³udniowo-wschodniej czêœci
pó³wyspu, u podnó¿a wzniesienia Cser-hegy (208 m). Najbardziej efektowny jest sto¿ek Aranyhaz (nazwa „Z³oty
dom” nawi¹zuje do barwy porastaj¹cych ska³ki porostów),
o wysokoœci ok. 5 m, bêd¹cy te¿ dobrym punktem widokowym na znajduj¹ce siê poni¿ej jezioro Belsõ-tó pochodzenia maarowego. W s¹siedztwie Aranyhaz niewielka
tunelowa jaskinia w innym sto¿ku, prawdopodobnie czêœciowo poszerzona antropogenicznie, umo¿liwia wgl¹d w
budowê takiej struktury.

Obecnoœæ gejzerytów nie wyczerpuje geoturystycznej
atrakcyjnoœci pó³wyspu Tihany. Na zachodnich stokach
wzniesienia Nyereg-hegy, przy szlaku turystycznym, mo¿na
zobaczyæ kilkumetrowej wysokoœci profil geologiczny
z gejzerytami zalegaj¹cych na tufach powsta³ych w starszej,
eksplozywnej fazie wulkanizmu. W s¹siedztwie sztucznych
grot pustelni na stokach wzgórza Óvár tufy s¹ ods³oniête w
œcianach skalnych do 10 m wysokoœci i jest to miejsce,
gdzie dobrze widaæ deformacje warstw wskutek upadku na
powierzchniê terenu bomb wulkanicznych. Z kolei równoleg³e do œciany skalnej szczeliny wskazuj¹ na aktywnoœæ
ruchów masowych, które zreszt¹ spowodowa³y zniszczenie
wiêkszoœci grot w 1952 r. Naprzeciwko opactwa w Tihany
znajduje siê jaskinia Forrás – przyk³ad jaskini w gejzerytach, pochodzenia hydrotermalnego. Czêœæ Pó³wyspu Tihany, w której znajduj¹ siê gejzeryty jest bardzo popularnym
miejscem spacerowym, chêtnie odwiedzanym przez turystów wypoczywaj¹cych nad Balatonem, zw³aszcza ¿e
najbardziej efektowne obiekty znajduj¹ siê na obrze¿ach
miejscowoœci o tej samej nazwie, bêd¹cej centrum ruchu
turystycznego. Dotarcie do interesuj¹cych pod wzglêdem
geologicznym stanowisk u³atwia du¿a liczba szlaków
i œcie¿ek. Przy najwa¿niejszych obiektach s¹ umieszczone
tablice informacyjne.
Jezioro Hévíz
Jezioro w miejscowoœci Hévíz na pó³nocny zachód od
Balatonu jest jednym z najbardziej znanych geostanowisk
w geoparku, o miêdzynarodowym znaczeniu zarówno ze
wzglêdów geologicznych, przyrodniczych, jak i kulturowych. Ma powierzchniê 4,4 ha i 38,5 m g³êbokoœci. Stano281
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Ryc. 8. Jezioro termalne w Hévíz, z zabytkowymi pawilonami na wodzie i liliami wodnymi
Fig. 8. A thermal lake at Hévíz, with historical pavilions and water lilies

wi najwiêksze jezioro z ciep³¹ wod¹ w Europie i jest
zasilane przez dwa Ÿród³a o du¿ej wydajnoœci – jedno
z zimn¹ wod¹ o temperaturze ok. 17°C, drugie z ciep³¹ –
39°C. Znaczne ró¿nice w temperaturze powoduj¹ cyrkulacjê wody – ciep³a przemieszcza siê ku powierzchni, zimna
w g³¹b jeziora. Temperatura wody latem wynosi ok. 36°C,
zim¹ 23–25°C. Wody jeziora ze wzglêdu na du¿¹ zawartoœæ minera³ów, w tym siarki, wapnia i magnezu, posiadaj¹
wyj¹tkowe w³aœciwoœci lecznicze, wykorzystywane w
powsta³ym przy jeziorze uzdrowisku, które by³o ju¿ popularne w czasach rzymskich. Jezioro Hévíz s³ynie tak¿e
z tropikalnych lilii wodnych, które zosta³y sprowadzone w
XIX w. z Indii. Jest to jedyne miejsce w Europie, gdzie te
kwiaty rosn¹ na wolnym powietrzu. Wokó³ jeziora, a tak¿e
czêœciowo na nim wybudowano na palach drewniane pawilony, w których mieszcz¹ siê m.in. sale zabiegowe (ryc. 8).
Na teren k¹pieliska mo¿na wejœæ, jednak wstêp jest p³atny.
Generalnie obszar Geoparku Bakony – Balaton jest
dobrze zagospodarowany na potrzeby turystyki, jednak nie
wszystkie wykazane w dokumencie nominacyjnym geostanowiska s¹ wyposa¿one w tablice informacyjne, a œcie¿ki i panele edukacyjne wymagaj¹ w niektórych miejscach
odnowienia. Nie wszêdzie tablice s¹ dwujêzyczne, co stanowi powa¿ny problem dla turystów zagranicznych, licznie przybywaj¹cych nad Balaton, dla których geoturystyka
mog³aby stanowiæ uzupe³nienie lub nawet uatrakcyjnienie
pobytu.
Bardzo interesuj¹cym i dobrze zagospodarowanym
miejscem, od którego warto rozpocz¹æ wizytê w geoparku
jest oœrodek informacyjno-edukacyjny Lavender House
(Lavendula Ház), znajduj¹cy siê na pó³wyspie Tihany.
Oprócz punktu informacji turystycznej znajduje siê w nim
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sta³a ekspozycja na temat bio- i georó¿norodnoœci obszaru,
ale tak¿e tradycji rolniczych, ze szczególnym uwzglêdnieniem uprawy lawendy, któr¹ na tym obszarze zapocz¹tkowali Rzymianie. W sali kinowej obiektu jest wyœwietlany
trwaj¹cy 25 minut film na temat w³aœciwoœci lawendy i jej
wykorzystania od czasów antycznych. Przy budynku centrum jest dodatkowo zorganizowana wystawa na temat
œwiata roœlin i zwierz¹t Pó³wyspu Tihany.
WARTOŒCI KULTUROWE
Na terenie geoparku znajduj¹ siê liczne obiekty o du¿ej
wartoœci kulturowej i historycznej. Wœród najstarszych
i cennych s¹ miejsca pochówku z epoki br¹zu oraz pozosta³oœci rzymskich fortów, osad i willi. Wyj¹tkowe znaczeniu historyczne maj¹ pozosta³oœci rzymskiego fortu Valcum
Castrum, po³o¿one na przedmieœciach miasta Keszthely.
W geoparku jest wiele œredniowiecznych zamków obronnych oraz koœcio³ów, które tak¿e czêsto pe³ni³y funkcje
obronne w czasie najazdów Turków, a niektóre zosta³y
wówczas zniszczone i ju¿ nigdy nieodbudowane. Do najbardziej znanych œredniowiecznych zamków nale¿y
Csesznek, po³o¿ony na wapiennym wzgórzu, które ze
wzglêdu na prze³om rzeki Kõmoso, ods³oniêcie uskoku
przesuwczego i paleokras jest równoczeœnie traktowane
jako geostanowisko. Drugim imponuj¹cym œredniowiecznym zamkiem jest Sümeg, po³o¿ony w po³udniowo-zachodniej czêœci geoparku. Cenne pod wzglêdem architektonicznym s¹ równie¿ za³o¿enia klasztorne. Do obiektów
chêtnie odwiedzanych przez turystów nale¿¹ koœció³ i klasztor Benedyktynów w Tihany oraz Cystersów w Zirc, ten
ostatni s³ynie z zabytkowej biblioteki. W pobli¿u zespo³u
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klasztornego w Tihany znajduj¹ siê przetrwa³e z czasów
œredniowiecznych wykute w tufie groty mnichów pustelników oraz potê¿ne obwa³owania ziemne grodziska Óvár
z wczesnej epoki ¿elaza – jedne z najwiêkszych na Wêgrzech.
Wœród za³o¿eñ miejskich na szczególn¹ uwagê zas³uguje Veszprém, którego najstarsza zabytkowa czêœæ jest
po³o¿na na dolomitowym p³askowy¿u, zakoñczonym stromym, 50-metrowym urwiskiem podciêtym przez meandrowy prze³om rzeki Sed. Prze³om ten, g³ównie ze wzglêdów
edukacyjnych, jest równie¿ traktowany jako jedno z geostanowisk. Innym bogatym w zabytki miastem na terenie
geoparku jest Keszthely z okaza³ym pa³acem barokowym
nale¿¹cym do arystokratycznej rodziny Festetics (obecnie
muzeum), uznanym za jeden z najpiêkniejszych zabytków
regionu balatoñskiego. Z mniejszych miejscowoœci na uwagê
zas³uguje wspomniany Sümeg, gdzie oprócz zamku znajduje siê dawny pa³ac biskupi, zabytkowe centrum oraz koœció³ parafialny z freskami Franza Antona Maulbertscha.
Dodatkowym magnesem przyci¹gaj¹cym turystów s¹
tradycje winiarskie. Enoturystyka jest szczególnie popularna w okolicach Badacsony, gdzie w licznych winnicach
organizowane s¹ degustacje, szkolenia winiarskie, a tak¿e
zwiedzanie z przewodnikiem. W sierpniu i we wrzeœniu
organizowanych jest wiele imprez zwi¹zanych z winiarstwem.
PODSUMOWANIE
Ustanowienie Geoparku Bakony – Balaton w bezpoœrednim s¹siedztwie najbardziej popularnego region turystycznego na Wêgrzech – jeziora Balaton, nale¿y postrzegaæ
nie tylko jako jeszcze jeden przyk³ad wdro¿enia idei geoparku jako narzêdzia promocji dziedzictwa Ziemi, ale tak¿e
próbê zwrócenia uwagi na inne walory tej czêœci Wêgier
ni¿ stricte wypoczynkowe. Nie jest zapewne przypadkiem,
¿e wœród ponad 40 geostanowisk, wyznaczonych na obszarze geoparku, te znajduj¹ce w pobli¿u Balatonu s¹ najlepiej
zagospodarowane zarówno w zakresie fizycznej dostêpnoœci, jak i infrastruktury edukacyjnej. Na uwagê zas³uguje
przy tym dwujêzycznoœæ tablic informacyjnych, dziêki czemu wyj¹tkowej rangi obiekty geologiczne i geomorfologiczne s¹ w pe³ni dostêpne nie tylko dla osób miejscowych.
Geopark obejmuje swoimi granicami obszar o bardzo zró¿nicowanej budowie geologicznej, d³ugiej i skomplikowanej historii rozwoju rzeŸby terenu oraz urozmaiconej
morfologii. Wœród tematycznego bogactwa geoparku
mo¿na wyró¿niæ kilka tematów przewodnich: mezozoiczne serie wêglanowe, zjawiska krasowe i paleokras oraz
geologicznie m³ody wulkanizm, manifestuj¹cy siê efektownymi formami bazaltowych wzgórz. Realizacja idei
geoparku objawia siê tak¿e silnym zwi¹zkiem dziedzictwa
Ziemi z dziedzictwem kulturowym, nie tylko w aspekcie
przestrzennym, ale równie¿ przyczynowo-skutkowym,
czego przyk³adami s¹ eksploatacja i wykorzystanie surowców skalnych (np. „kwarcytów” do produkcji kamieni

m³yñskich) oraz oparcie lecznictwa uzdrowiskowego na
wodach termalnych.
Autorzy kieruj¹ serdeczne podziêkowania do dr. Barnabasa
Korbély (Geopark Bakony – Balaton) za udostêpnienie licznych
publikacji dotycz¹cych geoparku oraz Kacpra Jancewicza za
przygotowanie mapy geoparku.
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Ryc. 5. Skałki zbudowane z poddanych sylifikacji utworów klastycznych strefy brzegowej Morza Panońskiego k. Szentbékálla
Fig. 5. Tors composed of silicified clastic deposits of the nearshore zone of the Pannonian Sea near Szentbékálla

Ryc. 7 Jedno z licznych wystąpień gejzerytów na Półwyspie Tihany. Obie fot. P. Migoń
Fig. 7. One of numerous geyserite occurrences in the Tihany Peninsula. Both photos by P. Migoń
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Zdjêcie na ok³adce: Wzgórze Hegyestû, po³o¿one kilka kilometrów na pó³noc od brzegów jeziora Balaton, jest zbudowane z mioceñskich bazanitów, datowanych na ok. 8 mln lat. Lawa zastyg³a w dawnym kominie wulkanicznym, a eksploatacja ods³oni³a œcianê
skaln¹ o wysokoœci do 30 m, z doskonale wykszta³conym, regularnym kolumnowym ciosem termicznym. Dawny kamienio³om zosta³
zagospodarowany na cele turystyczne. Elementami infrastruktury edukacyjnej s¹ niewielka ekspozycja w pawilonie, kolekcja ska³
z okolicy oraz tablice informacyjne poœwiêcone wulkanizmowi. Patrz str. 276. Fot. P. Migoñ
Cover photo: Hegyestû hill, a few kilometres to the north from the shores of Lake Balaton, is composed of Miocene basanite dated for
c. 8 Ma. Lava solidified in a former volcanic vent, whereas quarrying has exposed a rock face up to 30 m high, with perfectly developed,
regular thermal jointing. The old quarry was adapted for tourist purposes. Educational facilities include a small exhibition, open-air
collection of rock types from the surroundings, and information panels about volcanic phenomena. See page 276. Photo by P. Migoñ
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