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HÁRMAS-FORRÁS
A Tacsi árokban, az ördögáro-
ki elágazástól 230 méternyire 
tör a felszínre. Korábban há-
rom kifolyócső volt különböző 
szintekben elhelyezve, innen 
ered az elnevezése. Megkö-
zelíthető a Ciklámen tanös-
vényről, ahonnan a kék kör 
jelzésen meredek lépcsősoron 
érhetjük el. Sopron környéké-
nek egyik legfestőibb, legvad-
regényesebb helye. A forrást 
és környékét 2013. szeptem-
berében felújította az Erdő-
gazdaság.

FEHÉR DÁNIEL-FORRÁS
A Rák-patak völgyében található, 
közvetlenül Görbehalom előtt a 
brennbergi út mellett.
A névadó Európa hírű erdész, ta-
lajbiológus, egyetemi tanár volt.
A forrást az Erdészeti Technikum 
és az Erdőgazdaság foglalta 
1962-ben.

Mellette kiépített pihenőhely található, esőbeállóval, tűzrakó 
hellyel, pad-asztal garnitúrával, szemétgyűjtővel felszerelve.

HIDEGVÍZ-FORRÁS
A völgy felső részében ered, 452 
méter tengerszint feletti magas-
ságban a Roth Gyula emlékmű 
közelében. Megközelíthető a hi-
degvíz-völgyi aszfalt útról.
Környezetében kiépített tűzrakó 
hely valamint pad-asztal garnitú-
ra is található. Vízminősége jónak 
mondható.

PEDAGÓGUS-FORRÁS
Korábban Jávor-forrás néven 
ismerték, mert egy hegyi juhar 
gyökerei közt eredt. A Kecske-
patak völgyében található, ma 
már foglalt forrás. Megközelít-
hető a zöld + jelzésű turista úton.
Közelében jól felszerelt pihenő-
hely várja az idelátogatókat. 

BÉLA-FORRÁS
A hegyvidék egyik legfia-
talabb forrása. 1992-ben 
készítették a Scarbantia 
Sport Egyesület termé-
szetjárói. Nevét a Ter-
mészetjáró Egyesület 
egyik lelkes tagjáról 
Szeverényi Béláról kap-
ta. A Tolvaj-árok alsó 
részén található, megkö-
zelíthető a kék + jelzésű 
természetismereti tan-
ösvényen.

FERENC-FORRÁS
A Soproni Parkerdő egyik legré-
gebben kiépített forrása, amely a 
Füzes-árokban tör a felszínre. 
1907-ben Jány Ferenc saját költ-
ségén felújította, innen az elne-
vezése. Korábban Vadász-forrás-
ként ismerték. Megközelíthető a 
zöld jelzésű úton.

Ha ellátogatnak a Soproni Hegyvidékre feltétlenül keressék fel a 
forrásokat is, amelyek maradandó élményeket, felüdülést nyújta-
nak Önöknek.

A forrás átvitt értelemben tisztát, eredetit, valaminek az eredetét, 
kezdetét jelenti. A forrásvíz fontos ismérve, hogy az év minden 
szakában közel állandó hőmérsékletű: 8–12°C.

A Soproni Parkerdő sokféle természeti értéke mellett források-
ban is bővelkedik. A Sopron környéki forrásokról az első átfogó, 
részletes bemutatást Dr. Firbás Oszkár készítette el 1955-ben, 
melyben több mint 60 szivárgót és forrást mutat be. Ezt követően 
1997-ben majd 2003-ban a Castanea Környezetvédelmi Egyesület 
két kiadványában is foglalkozik az itteni forrásokkal. 

Napjainkban több mint 30 
foglalt forrás vízével hűsít-
hetik magukat a kirándulók. 
Jelen kiadványunkban csak 
néhány, a kirándulók által 
kedvelt és látogatott forrást 
mutatunk be a teljesség igé-
nye nélkül.

DEÁK- KÚT
Ezek közül a legrégebbi és 
leglátogatottabb a Deák-kút, 
mellyel részletesen egy külön 
leporellóban foglalkozunk.

A hegyvidék másik jelentős forrását a Természetbarát-forrást 
szintén külön kiadványból ismerhetik meg.

SZENT-GYÖRGY FORRÁS
Régi, napjainkban is kiépített forrásfoglalás, amely a Tacsi-árok 
alsó részébe torkolló Madár-
árokban gyönyörű természeti 
környezetben található. Meg-
közelíthető a Ciklámen tanös-
vényről.
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