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nan az ösvény a Tacsi-
árok felett vezet, majd 
elérik a 2013-ban felújí-
tott Hármas-forrást. 

A legmagasabb pontja, a Várhely 
ahol megismerhetjük a 2700 éves 
Halstatt kori temetőt (halomsí-
rok), amely után az ösvény bevezet 
Európa egyik legmagasabb sánc-
rendszerével körülvett kora vas-
kori földvárába. A magaslaton áll 
az ingyenesen látogatható a Vár-
hely-kilátó. 

Innen Sopron-Bánfalvára érnek, ahol a 8600 méter hosszú 
Ciklámen tanösvény véget ér. 
A kihelyezett 12 db tájékoz-
tató tábla mellet a kisebbek 
is fontos információkat tar-
talmaznak. Ezek segítségével 
megismerkedhetnek a hegy-
ség jellegzetes talajképző kő-
zeteivel, erdőállományaival, 
erdei gombáival, növényei-
vel, állataival, amelyek a táj 
jellegzetességeit tükrözik.

Mivel a tanösvény teljes egészében természetvédelmi 
területen, a Soproni Tájvédelmi Körzetben halad, a Fer-
tő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság oltalmát élvezi.  
Kérjük óvják az itt található értékeket! 

A tanösvény minden évszakban jól járható, de az időjá-
rásnak megfelelő öltözet, túrafelszerelés, túrabakancs 

A jelölése a turis-
ta térképen piros 
C betű, a terepen 
pedig stilizált cik-
lámen.
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CIKLÁMEN TANÖSVÉNY
A Ciklámen az ország első tanösvénye. 
Kanyargós útja a Soproni Parkerdő leg-
szebb részeire kalauzolja Önöket, a júli-
ustól szeptemberig virágzó, szemet-lel-
ket gyönyörködtető ciklámenek között. 
Kiindulópontja a Lővér Szálló, innen 
kényelmes úton haladhatnak tovább a 
Deák-kút, majd 
a Károly-magas-
lati parkoló irá-
nyába. 
Tovább sétálva 
elérhetik a Hét 
bükkfát, ahon-

Kellemes időtöltést, felüdülést és jó egészséget kívá-
nunk mindazoknak, akik idelátogatnak !

A névadó erdei ciklámennel 

(Cyclamen purpurascens) gyakran 

találkozhatunk a tanösvény men-

tén, ami a kankalinfélék családjá-

ba tartozó évelő, gumós növény. 

Levelei vese alakúak, márványo-

zottan foltosak, vöröses fonákúak. 

Középeurópai hegyvidéki elterjedé-

sű faj, amely hazánk nyugati részé-

ben fordul elő. Sopron környékén 

közismert. Kedves virága, amelynek 

feltűnő színe, kellemes illata nélkü-

lözhetetlen összetevője a hegyvi-

déki erdő nyárvégi hangulatának.  

A Magyarországon őshonos virág 

hazánkban is szigorúan védett, így 

gyűjtése tilos! 

használata ajánlott. Vigyenek magukkal fényképező-
gépet, állat- és növényhatározót a látottak későbbi be-
azonosításához. 


