
SOPRONI-HEGYSÉG ÉS KÖRNYÉKE Mamit tavaszi ásványgyűjtő tábor 
2018. május 4.-6. 

 

A tábor célja a Sopron környéki ősi metamorfitok (csillámpala, gneisz) ásványainak felkutatása, és bemutatása. A 
metamorf átalakulások miatt az ásványok kevésbé látványosak, de együttesük az országban ritkán fordul elő. A 
feltártság működő kőbányák hiányában minimális, ezért elsősorban felszíni törmelékből gyűjthetünk, helyismeret 
szükséges.  

 

Program: 

 
május 4. péntek: 

Találkozó de. 11-kor Fertőrákoson a Kalcitmúzeumnál (Fertőrákos Fő utca 99. koordináta: 47.7195, 16.65085). térkép 
A múzeum megtekintése után átmegyünk a Gödölye-bércre, ahol lehetőség lesz a volt uránkutató árkoknál, és ezek 
nemrég megkotort meddőjén gyűjteni.  

További információ: http://geomania.hu/lelohely.php?lelohely=255 

 
május 5. szombat: 

Találkozó de 9-kor a Muck volt határőr épületeinél: térkép koordináta: 47.64961, 16.52657 

Innen több kilométeres gyalogtúrával érintünk több feltárást: 

Szarvas-hegyi kutatóárok: némi szerencsével florencitet, kékeszöld lazulit foltokat, fluorapatitot találhatunk. 
Részletek: http://geomania.hu/lelohely.php?lelohely=599 

Tövissüveg: a törmelékben elsősorban nagy mennyiségű turmalint találhatunk, ritkán pegmatitban is. Mellette 
gránátok, apatit, muszkovit, ritkán rutil található. 

http://geomania.hu/lelohely.php?lelohely=657  

Nagy-Füzes: A Füzes-árok melletti platón szintén a turmalin a leggyakoribb ásvány, sok pegmatitos anyaggal. 

http://geomania.hu/lelohely.php?lelohely=317 

 
május 6. vasárnap: 

Találkozó de. 9-kor a Lila Tehén étteremnél (84-es úton, Sopron és Kópháza között félúton): térkép, koordináta: 
47.65374, 16.63097 

9-12-ig Kő-hegy, Kópháza, működő gneisz-kőfejtő 

http://geomania.hu/lelohely.php?lelohely=184 

 
Szállás: 

Soproni Szakképzési Centrum Kollégiuma, Sopron Ferenczy János utca 60. 
http://sopronhostel.hu/szallas/elerhetosegek/ 

Az elhelyezés 4 ágyas kollégiumi szobákban lesz, ár: 2950 Ft/fő/éj 

A szállás közel van a városközponthoz, boltokhoz. 

 

Jelentkezés: 

Aki szállást szeretne, április 20.-áig jelezze! Későbbi jelentkezők maguk rendezik a szállásfoglalásukat. 

 
Felszerelés: 

A működő kőfejtőhöz kötelező a kobak, bakancs, láthatósági mellény. 

A gyalogtúrához bakancs, időjárásnak megfelelő öltözet, kullancsriasztó lehet hasznos (időnként elhagyjuk a 
földutakat!) 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=hu&hl=hu&mid=1pl01DGUmHs1wVpXnrApqcf8T5kuum6q3&ll=47.71961227812106%2C16.651070255653394&z=18
http://geomania.hu/lelohely.php?lelohely=255
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=hu&hl=hu&mid=1pl01DGUmHs1wVpXnrApqcf8T5kuum6q3&ll=47.65129216171922%2C16.52504398287965&z=15
http://geomania.hu/lelohely.php?lelohely=599
http://geomania.hu/lelohely.php?lelohely=657
http://geomania.hu/lelohely.php?lelohely=317
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=hu&hl=hu&mid=1pl01DGUmHs1wVpXnrApqcf8T5kuum6q3&ll=47.65355170260879%2C16.63099123896791&z=18
http://geomania.hu/lelohely.php?lelohely=184
http://sopronhostel.hu/szallas/elerhetosegek/


Költségek: az utazási-, étkezési- és szállásköltségek a résztvevőket terhelik. A szervezési díj MAMIT tagoknak 
1000Ft/fő, nem MAMIT tagoknak 2000 Ft/fő 

 
Egyebek: 

A Soproni-hegység teljes területe tájvédelmi körzet, ezért ásás, csákányozás tilos - de fölösleges is, a törmelékből 
fogunk gyűjteni. 

A terepbejárás, és az engedélykérések után a program változhat. 

További kérdésekkel keresse a szervezőket: Nagy Mónika, Mesics Gábor 

Telefon: 06-70-218-7390 

E-mail: webmaster@geomania.hu 

 


