Somló, magányos tanúhegy a Bakony szélén
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A Somló hegy felfedezése
A Bakony nyugati végénél magasodik a Somló impozáns, magányosan álló, vulkanikus eredetû
tanúhegye. A környezõ síkságból szigetszerûen kiemelkedõ, jellegzetes formájú, hajdani tûzhányó
szoknyájára magasan felfutnak a gondosan mûvelt szõlõk, felette a bazaltalakzatokkal szegélyezett,
fennsíkszerû hegytetõn kilátótorony, a hegy északi letörésén középkori vár érdekes romjai állnak. A
dûlõkben három régi kápolna bújik meg. A hegyet sûrûn szövik át a jelzett turistautak, köztük egy
tanösvényen fedezhetjük fel a hegy páratlan természeti értékeit. Túránk során teljességre
törekedtünk, kacskaringós körutunkon láncra fûztük a Somló hegy minden fontosabb látnivalóját. A
túra hossza: 9,7 kmA túra idõtartama: 3 óra, nagyobb pihenõk nélkülSzintkülönbség: 380 m fel,
ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
Szent Margit-kápolna. A kápolna alatt nagy, szabadon használható autóparkoló. Megközelíthetõ autóval
Somlóvásárhely felõl, a 8-as útról Somló hegy irányába térünk le, a Hegykapu étterem elõtt jobbra
fordulunk, majd kb. 1,5 km után balra térünk le egy keskeny betonútra, mely nagy kanyarokkal visz fel a
kápolnához. A parkolót a kápolna alatti területen találjuk. Tömegközlekedéssel kicsit hosszabb lesz a túra (14
km), Somlóvásárhely vasútállomásról a Sárga sáv jelzésû utat kövessük, mely kb. 2 km után ér el a
Taposókúthoz, itt tudunk legegyszerûbben csatlakozni a túra útvonalához. A buszmegálló a 8-as fõúton, a
vasútállomástól nem messze van.A túra jellege:
Könnyû gyalogtúra jól jelzett, kitáblázott turistautakon, ösvényeken, dûlõutakon, néhány meredekebb, de
rövid szakasszal. Útközben vízvételi lehetõség a Szent Márton-forrásból és a Sédfõ-forrásból, a kilátóban
kis büfé üzemel. A várromok szabadon látogathatók.Gasztro tipp:
A Somlói, hazánk legkisebb történelmi borvidéke, egymást érik a pincék, a Kreinbacher birtok kivételével
többnyire kisebb, családias jellegû pincészetek sorakoznak a hegy szoknyáján. Kóstolni több helyen is lehet,
általában hétvégén nagyobb esélyünk van nyitvatartó helyet találni. Érdemes a hegyközség honlapján
tájékozódni a borászatok nyitvatartási idejérõl, megközelíthetõségérõl. A hegy déli kapujánál, a Hegykapu
étterem egész évben, minden nap várja a vendégeket, meleg konyhával, helyi borokkal.
Térképkivágat: Bakony (déli rész) 1:40 000 (Cartographia) Somló 1:20 000 melléktérképA túra leírása
A Szent Margit-kápolna alatti parkolóból indulunk, a gótikus eredetû épületet 1727-ben barokk stílusban
építették át, mellette egy 300 éves, korához képest meglepõen kicsi hársfa áll. A kápolna elõl indul a Somlói
Tájvédelmi Körzet természeti értékeit bemutató, 9 állomásos Kitaibel Pál tanösvény, melynek nagy részét
mi is végigjárjuk, de most a Sárga O jelzésû betonúton indulunk a hegy keleti oldala felé. A tanösvény, a
Sárga és a Piros sáv jelzéssel együtt közvetlenül a kilátó felé vezet, aki csak oda, estleg még a várba akar
menni, arra induljon.
A betonút késõbb jobbra kanyarodik le a hegy alja felé, mi maradunk az egyenesen továbbhaladó dûlõúton.
Elmegyünk egy-két régi présház mellett, majd újra betonútra váltunk, balra már szépen látszanak a vár
romjai, bazaltfalak szegélyezte, táblás keresztezõdéshez érünk. Itt majd balra fogunk felmenni a vár felé, de
elõbb tegyünk egy kis kitérõt a pár perc kellemes sétára lévõ Szent Márton-kápolnához. A SO jelzéshez
csatlakozik a Piros és a Sárga
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