
Tihanyi félsziget tájvédelmi körzet. 

1952 óta védett, az egyik elsőként alapított tájvédelmi körzet. A védettséget változatos állat- és 

növényvilága, különleges geológiai képződményei indokolják. 

 A felszínen előforduló legfontosabb földtani képződményei: a Pannon-beltenger üledékei, a 

vulkáni bazalttufa és a „gejzírkúpok”. 

A Pannon-beltenger az ős Földközi-tenger (Tethys) melléktengeréréről a Paratethys-ről választódott 

le a miocén vége felé úgy 10 millió éve, évmilliókig létezett a Kárpát-medencében, később területe 

egyre csökkent, kisebb tavakra szakadt, de teljesen csak a jégkorszak előtt szűnt meg úgy 600 000 

éve.  

Legnagyobb kiterjedése idején a Bakony, a Mecsek és a többi hegység szigetként emelkedett ki 

belőle. A hosszú idő alatt 1000-3000 m vastag homokos, kőzetlisztes, agyagos, márgás rétegsor 

rakódott le benne A lefűződés után vize fokozatosan kiédesedett Ebben a tengerben élt a Congeria 

ungula caprae nevű kagyló, vázának búbját nevezte el a népnyelv „balatoni kecskekörömnek”. 

A Pannon-beltenger idejében törtek ki a Balaton-felvidék bazaltvulkánjai. Maga a tengerfenék 

sorozatosan emelkedett és süllyedt a megújuló földszerkezeti mozgások jeleként. A földkéregbe 

mélyen behatoló mélytörések és táguló repedések mentén 7-8 millió évvel ezelőtt bazaltos magma 

emelkedett felfelé a Balaton-felvidék területén, ahol tűzhányókból láva folyt a felszínre.  

A Tihanyi-félsziget területén is vulkán tört ki, de itt nem volt lávaömlés, hanem robbanásos 

kitöréssel vulkáni törmelékes kőzet rakódott le. A felszín alatt néhány száz méterrel az 1000C –nál 

is magasabb hőmérsékletű magma vízzel átitatott üledékekkel találkozott. Hatalmas mennyiségű és 

nagy nyomás gőz keletkezett és óriási robbanásos kitörést eredményezett. A robbanások 

felszaggatták a mellékkőzetet. A mellékkőzet darabjait, a lávadarabkákat és a finomszemű vulkáni 

hamut a feltörő gőzök és gázok (szén-dioxid, kén-dioxid stb.) magasba röpítették, majd leestek a 

földre, és a kőzettörmelékből vulkáni tufa (vulkáni törmelékes kőzet= piroklasztit) rakódott le , ami 

a felszínen többek között a Nyereg-hegynél, a Kiserdő-tetőnél és a Barátlakásoknál van jelen. A 

tűzhányó egyik kürtője a Külső-tó, egy másik a Belső-tó helyén lehetett. 

Az aktív vulkánosság befejeződésével utóvulkáni jelenségek léptek fel. Oldott kovasavat és 

karbonátot tartalmazó hévforrások törtek fel, a mélyben csak lassan lehűlő magma és a törések, 

hasadékok mentén leszivárgó vizek kölcsönhatása eredményeképp. A forrásokból hidrokvarcit 

(SiO2) és édesvízi mészkő (CaCO3) csapódott ki részben lemezes, részben tömeges kifejlődésű 

forráskúpokat építve. Van úgy, hogy a kovasav opálos, vagy kalcedonos. A gejzírit kissé 

félrevezető név, mivel  itt nem felszökő vizű gejzírek működtek, hanem kiömlő források, amelyek 

közül az utolsók a jégkorszak előtt apadhattak el 

 

A Lóczy tanösvény nevét id.Lóczy Lajos geológusról, geográfusról kapta, akinek 

kezdeményezésére alakult a Balaton bizottság a tó és környéke tanulmányozására és született az 

eredményeket ismertető Balaton-monográfia (1897-1918). 

Állomások:  

Nyereg-hegy.Forrásvízi kvarcit,kovás mészkő—finomlemezes kifejlődésű. A kőzet helyenként 

növénymaradványokat tartalmaz. A feküje bazalttufa.  

Csúcs-hegy. A félsziget legmagasabb pontja (239m). Forráskúp, benne a feltörő hévíz vájta kürtő és 

barlang (Sobri Jóska zsiványtanya). Anyaga sejtes hidrokvarcit, opál és kalcedon kiválással. 

Balaton part . A Pannon-tenger üledéke: agyagos homok. 

Gejzírmező. Ezen a területen működött a legtöbb hévforrás. A forráskúpok közül az Aranyház a 

legnagyobb. Belsejében hévíz oldotta barlangocska 

Belső-tó. 26 m magasan van a Balaton vízszintje fölött. Vulkánkitörés lesüllyedt kalderája. 



Kiserdő-tető. Bazalttufa, a Külső- és a Belső-tó között kalderaperem-maradvány. A pleisztocénben 

a szélfúvás és a víz a puhább kőzetanyagot lepusztította, a keményebb részek maradtak meg. Így 

jöttek létre a „szél marta sziklák” 

Külső-tó. A vulkán főkráterének helyén keletkezett. 

Óvár. 20 m magas rétegzett bazalttufa fala vegyes nagyságú törmelékdarabokból áll Feltűnőek a 

mélyből felhozott permi vörös homokkő darabok. A bazalttufába vájták a Barátlakásokat. 

 

  

A templomromnál     A barátlakásoknál 

  

Az Aranyháznál     Télutói hangulat a parton 

  

A Belső tónál      A Külső tónál 


