Javaslat a Balatoncsicsói Helyi Értéktárba történ
felvételhez
I. A JAVASLATTEV

ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Nivegy-völgyi Érték rök
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: ____________________________________________________________________
Levelezési cím: ___________________________________________________________
Telefonszám: _____________________________________________________________
E-mail cím: ertektar@balatoncsicso.hu_________________________________________
II. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI

1. A települési érték megnevezése:
Nivegy-völgyi természeti értékek

Füzeti-tó, víznyel

2. A települési érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása (jelölje x-el)
O agrár- és élelmiszergazdaság
O egészség és életmód
O épített környezet
O ipari és m szaki megoldások
O kulturális örökség
O sport
X természeti környezet
X turizmus
3. A települési érték fellelhet ségének helye:
Balatoncsicsó, Balázs-tet
4. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemz inek és történetének leírása:
Tó, víznyel Balatoncsicsó, Füzeti-tó (hidrológiai, geomorfológiai, zoológiai, botanikai)
A Balázs-tet északnyugati el terében, egy félmedence lefolyástalan mélyedésében
összegy l csapadékvízb l táplálkozik a tó. Átmér je alig haladja meg a 100 métert,
növényzettel s r n ben tt, alig van szabad vízfelülete. A környez magasabb fekvés
márgás térszín és egy esetleges vízzáró agyaglepel következtében vízgy jt területe
sokszorosa a tó felületének, vízjárása azonban rendkívül ingadozó akár egy éven belül is.
Tavaszi terepbejáráskor tapasztaltuk, hogy túlcsorduló vize a keleti oldalán haladó
földúton átfolyva az ottani víznyel be ömlött. A mintegy 10 méter átmér j és 2 méter
mélység , kerekded karsztos mélyedés alján szálk zet és vízelvezet járat sem látszik, de

mégis jelent s vízmennyiséget képes elnyelni. Májusi ott jártunkkor a mélyedés csaknem
színültig telt vízzel, miközben a tóból folyamatosan érkezett az utánpótlás. Mindezek
ellenére beöml vizet folyamatosan továbbította a mélység felé, nem áradt ki.
5. Indoklás az értéktárba történ felvétel mellett:
Tudomásunk szerint a Bakonyban sehol sincs ilyen víznyel , amely egy tó fölösleges vizét
vezeti el karsztos szempontból ez adja a hely értékét.
A környék rendbetételével a Szent Balázs templomromhoz vezet turistaútvonal következ
állomása lehetne.
6. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenít források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
www.bfnp.hu
www.balatonleader.hu
www.guideathand.com
A Pécselyi rkerület kezelési tervének egyeztetési anyaga Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Kelt: Balatoncsicsó, 2014. október 14.
aláírás

Mellékletek
1. Az értéktárba felvételre javasolt helyi érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja:

