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Az értékes, sokszor egyedülálló élőhelyek megőrzése tengernyi természeti 
érték fennmaradása és a jövő generációk iránti felelősség szempontjából 
is kiemelten fontos természetvédelmi feladat. Ez a fő hivatása a 2009-ben  
létrejött Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzetnek is, amely tízezer hektárnyi 
területével jótékony hatást gyakorol Dunántúl legnagyobb városára. 

Pécs zöld tüdeje 

H A Z A I  TÁ J A KO N

szerző | NAGY GÁBOr, duna–dráva Nemzeti Park Igazgatóság

található legidősebb képződmény a felső 
perm korú vörös homokkő, amelyre durva 
konglomerátum rétegek, majd a triász idő-
szakban az úgynevezett jakab-hegyi vörös 
homokkő települt. E két utóbbi kőzet erózió-
val szembeni eltérő ellenállásának köszön-
hetően alakultak ki a Jakab-hegy déli olda-
lán a népmondával is leírt Babás szerkövek. 
A Mecsek nyugati területeire jellemző másik 
kőzettípus a triász-anizuszi mészkő. E mész-
kőtípus hajlamos a karrosodásra, így nagy 
számú felszíni és felszín alatti karsztforma: 
víznyelő, dolina, barlang és forrás tarkítja e 
rendkívül értékes vidéket.
A felszíni karsztformákat legkönnyebben a 
Melegmányi-völgyben tanulmányozhatjuk, 
ahol, ha nincs szárazság, a Melegmányi-víz-
esés 6–8 méter magas mésztufapadjain alá-
hulló zuhatagát is megcsodálhatjuk. A jelen-
tősebb méretű víznyelőkkel összefüggésben 
a karszt nagyszámú, patakos barlangot rejt, 
amelyek közül több fokozott védelmet élvez. 
Az akár geoparki címet is megérdemlően 
sokszínű földtani felépítés számos talajtí-
pus kialakulását eredményezte, de a terület 
hegyvidéki jellegéből adódóan főként erdő-
talajokkal: agyagbemosódásos barna erdő-
talajokkal és rendzinákkal, sziklás, köves 
váztalajokkal, valamint nem podzolos barna 
erdőtalajokkal találkozhatunk.  

TeTőerdőTől  
A sZurdOKOKIg
A tájvédelmi körzet szinte teljes terüle-
te erdővel borított, köztük jó pár endemi-
kus (bennszülött) társulással. A Jakab-hegy 
lábánál elterülő, bonsai szerű, letörpült, 
tölgy kisfajok és a selymes rekettye jellemez-
te mesebeli hangulatú társulás a mecse-
ki mészkerülő bokorerdő. Itt, a Cserkúti-
dombsor lankái között megbújva, a 2013-as 
Biodiverzitás Nap felmérései során a kutatók 
olyan kubikgödörszerű, apró tavacskákra 
bukkantak, amelyekben az úszóláp jegyeket 
mutató, tőzegmohák és rajtuk hamvas fűz 
alkotta szigeteket fedeztek fel.
A ritkás bokorerdőkben nemcsak 

vízállásokkal, hanem az egykori legeltetés, 
valamint az igen sekély termőréteg hatásá-
ra kialakult száraz gyepekkel is találkozha-
tunk. Ezekből kora tavasszal epergyöngyi-
kék és fekete kökörcsinek, fél évvel később 
pedig őszi füzértekercsek kandikálnak az 
arra járók felé. A Jakab-hegy déli lejtőin a 
bokorerdőknél kicsit 
erőteljesebb növeke-
désű mecseki mészke-
rülő xerofil tölgyesek 
élnek, míg a szűk, 
keletre vagy nyugatra forduló völgyek-
ben, edafikus hatásra megtelepült mecseki 
mészkerülő bükkösök díszlenek. Ez utóbbi-
ak egyik állományában sínylődik a fehérlő 
vánkosmohák szőnyege között a vörös áfonya 
egy apró populációja.

A savanyú homokkő és a bázikus mészkő 
határa a Szuadó-völgyön húzódik keresztül. 
Ettől északra mészkedvelő erdők borítják a 
Nyugat-Mecsek lankáit. A hűvösebb, nedve-
sebb, északi kitettségű területeken fenséges 
délkelet-dunántúli bükkösök és madárcse-
resznyékkel tarkított mecseki gyertyános-

tölgyesek jellemzik a tájat. A lombfakadás 
előtt gyorsan elnyíló virágszőnyeg borítja a 
víznyelőkkel, dolinákkal szabdalt karsztfel-
színt, de a medvehagymák tengerének visz-
szahúzódása után sem szűkölködik a termé-
szet csodás vadvirágokban.

nagyszámú víznyelő, dolina, barlang  
és forrás tarkítja e rendkívüli vidéket

Pécs északi védőbástyája a Mecsek 

Pécsről gyakran mondják:  
A mediterrán hangulatok 
városa! A kellemes érzések 
társítására alkalmas jellemzés 
azonban egyre többször nehe-

zen tolerálható jelenségekkel párosul. A 
forró nyarak hőhullámai szinte elviselhe-
tetlenek lennének, ha nem magasodna Pécs 
fölé a Mecsek. A városra lefutó, még be nem 
épített völgyek ilyenkor frissítő átszellő-
zéssel nyújtanak enyhülést a sivatagszerű 
városi klíma szörnyű hatásaira. Emellett a 
karsztból származó ivóvíz sem elhanyagol-
ható tényező Baranya megye székhelyének  
életében.
Egy másik nagyvárosban, Miskolcon foly-
tatott vizsgálatok kimutatták, hogy az otta-
ni, hasonlóan hasznosítható ivóvíz értéke 

nagyságrendekkel haladja meg például a 
vízgyűjtő területen található faállomány 
műszaki értékét, kimutatva ezzel, hogy a 
prioritásokat, a védelmi szempontokat hová 
is célszerű helyezni. 

geOPArK Is leHeTNe
A Mecsek fokozatos átmenettel emelkedik 
ki a Tolnai-, Baranyai-dombvidékből, és 
csupán a déli oldala szalad le meredeken a 
Pécsi-síkság pleisztocén-holocén süllyedéke 
felé. Hazánk egyik legváltozatosabb geológi-
ai felépítésű hegységének fő tömegét a triász 
és jura tengerbe lerakódott mészkövek alkot-
ják, amelyek paleozoos, kristályos gránit 
alapzaton nyugszanak.
A Kelet-Mecsektől elkülönülő nyugati részt 
is üledékes kőzetek jellemzik. A felszínen 

A fokozottan védett 
mánfai Kőlyuk-barlang  
FOTÓK | NAgY gÁBOr

Új lakó a búbos cinege  
FOTÓ | VÖlgYI sÁNdOr 
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Az igen nagy számú védett faj közül érdemes kiemelni a szubme-
diterrán hatásokat tükröző kétféle csodabogyót, a pirítógyökért, a 
gyakori illatos és a ritka kisvirágú hunyort, és a hazánkban csak 
a Mecsekre jellemző havasi tisztesfüvet. Az oltalomban részesü-
lő fajok sorát gyarapítja még a fokozottan védett fonák bajuszvirág 
és a rengeteg nőszőfű-faj is, amelyek között talán a bennszülött és 
szintén fokozottan védett mecseki nőszőfű a legérdekesebb. Bár egy 
felhagyott uránkutató-fúrás rézsűjének kilugzott talaján telepe-
dett meg, mégis e térségből került elő néhány éve a kis körtike apró, 
kapcsos korpafüvekkel szomszédos állománya.
Növénytanilag talán a Mecsek legértékesebb része a Pécset az 
északi szelektől óvón körbeölelő Misina-Tubes hegyvonulat és 
környéke. A mecseki melegkedvelő olasz tölgyesek és a mecse-
ki karsztbokorerdők tisztásain nyílt sziklagyepek bújnak meg, a 
kelet-nyugati irányú gerincet pedig dél-dunántúli tetőerdő és itt-ott 
mecseki gyöngyvesszős cserjés kíséri. Szinte kimeríthetetlen tárháza 
él itt az orchideáknak: szarvasbangó, méhbangó, Janka-sallangvirág, 
majomkosbor, bíboros kosbor (e két utóbbi faj hibridje is), sápadt kos-
bor, tarka pettyeskosbor, ibolyás gérbics, tornyos sisakoskosbor, két-
levelű sarkvirág, madárfészek békakonty, mindhárom madársisak-faj 
és többféle nőszőfű is megörvendezteti az orchidearajongókat.
Hasonlóan értékesek 
például a 2013-ban 
mindent beborító 
nagyezerjófű állo-
mányok, a borzas 
szulákok, a tarka és 
pázsitos nőszirmok, 
méregölő sisakvirágok, leánykökörcsinek, magyar pikkelypáfrányok, 
jerikói loncok, piros madárbirsek, ezüstös útifüvek, adriai varjúhá-
jak, dalmát csenkeszek vagy a fokozottan védett, már-már eltűnő 
fénylő zsoltina populációi. Szintén viszonylag száraz élőhelyek a 
mecseki cseres-tölgyesek, amelyekben a világon csak itt fordul elő 
a keleti és a magyar zergevirág hibridje, a pécsi zergevirág. Jóval 
üdébb, de rendkívül sérülékeny, fragmentális (töredékes) élőhe-
lyek az ezüsthársas törmeléklejtő-erdők és a mecseki szurdokerdők. 
Mindkettőben él farkasölő sisakvirág, turbánliliom, erdei holdviola, 
díszes- és karéjos vesepáfrány vagy a ritka fekete fodorka.
A Nyugat-Mecsek karsztosodott területeire jellemzőek a maga-
sabb térszíneken gyors, majd a hegylábaknál egyre lassuló folyású 
hegyi patakok. A liget- és mocsár-erdőkben a patakok mentét kísérő 
magaskórósok fő alkotója a közönséges acsalapu. A hatalmas lapu-
levelek közti nyíltabb területeken néhol a védett téli zsúrló sajátos 
állományai bújnak meg, de Norden- és Tallós-nőszőfüvekkel és egy 
helyen tavaszi tőzikékkel is találkozhatunk.

BeNNsZülÖTT FAJOK
A karszt több száz barlangja, ürege kiváló élő- vagy szaporodó-
helyet kínál repülő emlőseinknek, a denevéreknek. Mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, mint, hogy a hazánkban eddig megfigyelt 28 faj-
ból három kivételével az összes előfordul itt. A barlangok elszigetelt 
viszonyai olyan endemikus fajok kialakulását tették lehetővé, mint 
amilyen például a magyar vakcsiga.  
Az északi mesterséges tavakban, Orfűn, Abaligeten, Sikondán sza-
porodó barna varangyok, erdei békák védelmére már több mint egy 

évtizede fognak össze a természetvédők, hálókat kihelyezve a 
közutak szélére.
A hűvös bükkösök fekete harkályok vájta odúiban kék galamb 
költ, a patakokat hegyi billegetők és kétcsíkos hegyiszitakötők röp-
te kíséri, de itt figyelhetjük meg a szintén bennszülött mecseki 
őszitegzesek majd télbe hajló párzását. Egy tájidegen lucosban két 
éve búbos cinkék telepedtek meg, és régóta várt, örömteli esemény 
volt az uhu és a vándorsólyom visszatérése is a hegységbe.
A már említett tavakban vidra is él, a háborítatlanabb erdőré-
szekben pedig, mint amilyen a Kőszegi-forrás környékén kijelölt 
erdőrezervátum, vadmacska nevelhet kölyköket egy-egy letört 
facsonkban. A Bükkösd környéki peremterületek üde kaszálói a 
haris – sajnos – egyre jobban fogyatkozó állományának kínálnak 
élőhelyet. Itt fordul elő a pannon endemizmus magyar tarsza, és 
innen „támad” a zárt erdőket egyelőre elkerülő aranysakál is.

Az 1891-ben alakult Mecsek Egyesület évszázados tevékenysége, 
majd a jelenkori természetjárók munkája során a Nyugat-Mecsek 
hazánk turistautakkal egyik legjobban feltárt területévé vált. 
Akik mélyebben kíváncsiak a természeti értékekre, azok csak-
nem tíz tanösvény – köztük e-tanösvények –, erdei iskolák, az 
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum, a pécsi Pintér-kert vagy a 
Tettyei Mésztufabarlang bejárásával ismerkedhetnek meg a hihe-
tetlenül változatos Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzettel.

Visszatelepedett a vándorsólyom is, 
amely kőbányák sziklafalain fészkel  
FOTÓ | VÖlgYI sÁNdOr

A Zsongor-kő a Jakab-hegyen  
FOTÓK | NAgY gÁBOr

A pálosok kolostorának romjai 

Botanikai hibrid  
a pécsi zergevirág

szarvasbangó  
a pécsi házak között  
FOTÓK | NAgY gÁBOr

AJÁNlÁs A TÚrÁZÁsHOZ
A Nyugat-Mecsek legmagasabb pontja, a 602 méter magas Jakab-
hegy egymagában is sok érdekességet őriz. Itt található Európa 
második legnagyobb, a korai vaskorból származó földvára több 
száz halomsírral, amelyekhez az egyetlen magyar alapítású szerze-
tesrend, a pálosok által 1225-ben épített kolostor romjai társulnak. 
Több, különleges földtani képződménye viszont a természet szob-
rászműhelyében „készült”. 
A hegytömb déli oldala szinte függőlegesen szakad le. A lágy, vörös 
homokkövet a viharos szél faragta ilyenné, és csak ott nem bontot-
ta meg, ahol a kovasavas hévizek hatására cementálódott a kőzet. 
Így alakultak ki az úgynevezett Babás szerkövek.
Ezek azért „babásak”, mert egy részük babára emlékeztet. A rege 
szerinti történetük azonban másról szól. Egymással rivalizáló csalá-
dok egy időben tartott esküvői menete tartott egymással szemben 
a keskeny, hegyi ösvényen, de mivel egyikük sem kívánt kitérni az 
útból, az örömapák egyszerre fogadkoztak: „Inkább kővé válunk, 
mintsem utat adjunk.” Erre egy régebbi átok fogant meg, és mind-
két násznép szekerestől és lovastól kővé változott. 
A „szerkövek” annak emlékét őrzik, hogy a kőkorszaki ember 
innen feszegette ki a szerszám készítésére alkalmas szikladarabo-
kat. Közülük a legnevezetesebb a Zsongor-kő, amelyhez ugyan-
csak legenda kötődik. Egy magyar vitéz, Zsongor mátkáját elrabol-
ta a török, de sikerült kiszabadítania, ám az üldöző janicsárok elől 
nem menekülhetett, ezért szíve választottjával egy kiálló szikláról a 
mélybe vetette magát

jellemzőek a magasabb 
térszíneken gyors folyású 
hegyi patakok


