
Készítette:   
6.a és 6.b 

osztály



A 3500 m hosszú kör vonalvezetésű tanösvény a 
Fáy-présház mellől indul, s a lepkés 
állomásjelzést követve 2,5 óra alatt bejárható.

Vörösmarty kunyhó

Fáy présház: itt kapta 
nevét a fröccs, amit 
Jedlik Ányos által kitalált 
szóda vízzel készül.   



Az előző napi eső miatt az ösvényen sok 
csiga is bandukolt…



A színpompás 
gyurgyalag a 
magas löszfalba 
ássa be a 
fészkét

A Somlyó nagy része 
homokkőrétegekból tevődik össze. 
Több helyen láthatóak ezek a megdőlt 
rétegek.



Ilyenkor tavasszal bújik elő a nünüke: ez a3és fél cm-re is 
megnövő bogár ha veszélyt érez, halottnak tetteti magát, 
miközben testén sárgás váladékcseppek jelennek meg. Ez egy 
folyékony méreganyag, ami duzzanatokat és hólyagosodást okoz 
a bőrön. Ezért is hívják a családját hólyaghúzó-féléknek. Ez a 
rosszízű, sárgás folyadék egyes, kisebb testű állatok számára, 
súlyos tüneteket okozó méreg lehet! 
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A tavaszi hérics, az erdei 
gyöngyköles, a gyepű, a nagyon 
ritka csüdfű  mellett kb. 1500 
fajta pillangó is él itt. Pl. a zefír v. 
fóti boglárkalepke.



Kilátás a Somlyó legszebb  kilátópontján, 
ahonnan a Pilis, és a Budai-hegység, valamint 
a Fóti templom és a Hungaroring is látható.



Lefelé menet az erdőben ….

A fakopáncsok által 
„megdolgozott” korhadt fák 
sok bogárnak és madárnak 
szolgálnak búvóhelyül….



Éppen virágzik a 
Salamon pecsétje  és a 
kosbor



És előbukkantak a sziklák, amelyeken igen 
jól lehetett üldögélni….





Ezt a molyhos tölgyet  már Vörösmarty Mihály is 
láthatta. A legalább 200 éves fa kb. 15 méter 
magas, nevét finoman bolyhos levélfonákjáról és 
hajtásairól kapta.



A túra végén a Fóti tóhoz érkeztünk.



A kaland 
játszótéren volt aki 
az autózást 
választotta, volt, 
aki a gyaloglást.



Köszönjük a figyelmet!
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