Geotúra Jásdról Bakonynánára a Gaja-szurdok természeti csodái mentén
Helyszín: Jásd, Gaja-szurdok, Bakonynána
Útvonal: Jásd, autóbusz-megálló - Jásdi Szentkút - földvár sáncai - Gaja-szurdok - Vadalmás-forrás Római-fürdő - Zsidó-hegyi geológiai-feltárás - Bakonynána tájház (Innen gyalog vissza Jásdra, vagy ide
jön a csoportért a busz.)
Találkozó helye: Jásd, autóbusz megálló
Távolság: 6 km (oda-vissza túra esetén 12 km)
Túra ideje: 4 óra (oda-vissza túra esetén 6 óra)
Nehézségi fok: 3
Ár:
diákcsoport: 18 000 Ft/csoport
felnőtt csoport: 22 000 Ft/csoport
Túránk kezdetén Jásd és a környék kultúrtörténetével ismerkedünk meg: megtekintjük a Szentkút
zarándokhelyet, mely 600 évnél is régibb, egyik legősibb búcsújáróhely hazánkban. A műemlék
kápolnája 1825-1837 között épült barokk - rokokó stílusban, a korábbi fakápolna helyén. (műemlék
jellegű). Az erdő rejtekében felkutatjuk egy egykori földvár/földsánc maradványait, a Márkusvárat
is. A Gaja-patakon átkelve a napsütötte széles medence sötét, vadregényes ösvényre vált, ahol saját
bőrünkön érezhetjük, mit takar az áttöréses szurdokvölgy fogalma, majd a Vadalmás-forrásnál a
napnál világosabban megérthetjük, mit jelent az óriásforrás elnevezés!
A kanyargós ösvényen felülről gyönyörködhetünk a Gaja-patak kövek között bukdácsoló „ezüst
szalagjában”, míg a másik oldalon a híres Bakony-erdő sűrűje kísér bennünket. Az impozáns
sziklafalaknál a terület rendkívül izgalmas földtörténeti múltját is felfedhetjük! Ráadásul az egykori
sekély tengerben nyüzsgő élet megkövült képviselőit nemcsak láthatjuk, hanem tapinthatjuk is!
Mészvázaik valóságosan kidomborodnak a Bakony mészköveinek egyik legszebb képviselőjéből, a
Zirci Mészkőből, mely egész úton végigkísér minket. Az egykori élővilág képviselőit megcsodálhatjuk
a Római-fürdő szikláiban, miközben a Bakony legnagyobb vízesésének lélegzetelállító szépségében
fürdetjük szemeinket!
Kültéri földrajzóránkat a közelmúltban felújított Zsidó-hegyi földtani alapszelvénynél koronázzuk
meg, ahol vallatóra fogjuk az élő sziklát: cseppentünk, rétegdőlést mérünk és kisakkozzuk, hogy mi
minden történhetett ezzel a kőzettesttel az utóbbi 100 millió évben, így élmény szinten ismerjük meg
a földtani természetvédelem fontosságát!
Szükséges felszerelés: időjárásnak megfelelő ruházat, esőkabát, túracipő, ennivaló, személyenként 1
liter folyadék.
Előzetes jelentkezés: szükséges, telefonon vagy e-mailen
Információ:
Sárdy Julianna
+36 30 491 0061
sardy1@bfnp.hu
A programon mindenki saját felelősségére vesz részt.
Kérjük, hogy a megadott indulási időpont előtt 10 perccel érkezzen a helyszínre.

