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Látványos barlangokkal fûszerezett, kilátásban gazdag, rövid kirándulás a Gerecse északi peremén
A Gerecse északi részén, egészen a Dunáig kifutó, változatos formájú, kisebb hegyek, dombok
sorának egyik legjelentõsebb tagja, a Bajót és Mogyorósbánya között magasodó Öreg-kõ (372 m)
mészkõsziklafalakkal tagolt erdõs tömbje. A jellegzetes alakú hegy elsõsorban különleges természeti
képzõdményeirõl ismert, a monumentális, beszakadt kupolájú, õsemberbarlang, a Jankovich-barlang
a fõ látnivaló, de közvetlen mellette még három másik üreget is láthatunk. Az Öreg-kõ másik
vonzereje a tetején húzódó sziklafalakról, mészkõpadokról nyíló lenyûgözõ kilátás, ami bõven megéri
a rövid, meredek kaptatót. Bajót központjából mászunk fel az Országos Kéktúra útvonalát is érintve a
barlangokhoz, majd felmászunk a sziklák, ill. a hegy tetejére, ahonnan a szélrózsa minden irányába
feltáruló kilátásokat csodáljuk meg a különbözõ kilátópontokon. Kényelmes erdei úton ereszkedünk
vissza a szép fekvésû Bajótra.A túra hossza: 5,0 kmA túra idõtartama: 2 óraSzintkülönbség: 210 méter
Kiindulópont:
Bajót, Hõsök tere, parkoló. A fõ utca (Kossuth Lajos utca) mellett, a községházával szemben fekvõ kis téren
találunk több, szabadon használható parkolóhelyet.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege:
Rövid, közepesen nehéz gyalogtúra jól jelzett turistautakon, rövid távon jelzetlen ösvényeken. Az útvonal
nehézségét a barlangok feletti részen, a hegy tetejére vezetõ, nagyon meredek, de rövid jelzetlen csapáson
történõ kapaszkodás jelenti. AZ Öreg-kõ tetején, a kilátópontokhoz is jelzetlen ösvények vezetnek, itt nagy
elõny a jó tájékozódási képesség vagy legalább egy pontos GPS alapú, térképes applikáció. A sziklafalak
tetején, szélén óvatosan mozogjunk, korlát nincs!A túra leírása
Bajót központjából, a községházával szemben nyíló Hõsök terérõl indulunk, az emlékmûtõl balra
felmegyünk a keresztezõ utcára, melyen balra fordulva, a Zöld kereszt jeleket is követve érünk ki a fehérre
festett, magaslaton álló, eredetileg román és gótikus stílusban, majd a barokk korban átépített római
katolikus templomhoz. Az épület elõtt jobbra tartunk, majd pár méter után ismét jobbra térünk a Kék
négyzettel jelölt széles földútra, mely a Cinege-hegy füves, északi oldalába fordulva kezdi meg
kapaszkodását az Öreg-kõ felé. Utunk cserjésbe ér, legyünk résen, mert rövidesen jobbra tér le a jelzett út
egy alig észrevehetõ, a fiatalos sûrûbe bebújó csapásra. Pár perc múlva a jelzés szélesebb gyalogútra vált,
mely lassan emelkedik az Öreg-kõ árnyas, északi oldalában. A térképeken is feltüntetett, útmenti
Öreg-kõ-forrást viszont ne keressük, vize már évek óta kiapadt. Kényelmes, szintet tartó, délnek forduló
utunkról, jobb kéz felé, a fákon át már kirajzolódnak az Öreg-kõ északi nyúlványának sziklafalai.
Kisvártatva elérjük az Öreg-kõi pihenõt (288 m), ahol több kulturált pihenõpad is várja a piknikezni vágyókat.
Itt érintjük az Országos Kéktúra útvonalát, de egybõl is el is hagyjuk azt a Kék
http://kirandulastippek.hu/news/article/bajoti-kortura-oreg-ko-jankovich-barlang

