A Duna és a Dráva árteréből, valamint a dombsági területekből kiemelkedő, KNY-i kiterjedésű Mecsek hegység szubmediterrán hatásokat
tükröző élővilága, a déli oldalakra felhúzódó gyümölcsösök, szőlők,
szelídgesztenyések, a környező területeket figyelő egykori őrtornyok
maradványai és a szerény, de mégis tiszteletet parancsoló megjelenésű
középkori templomok sajátos, mással összetéveszthetetlen délvidéki
hangulatot árasztanak.

A vadregényes Nyugat-Mecsek
A nyugati végeken kirándulásokat két, markánsan elkülönülő tájrészen,
a főként triász korú mészkő borította karsztvidéken, valamint a jellegzetes színéről könnyen felismerhető, perm-alsótriász korú vörös homokkőből felépült Jakab-hegy környéki területeken tervezhetünk.
A karsztterület dolinákkal, víznyelőkkel tarkított felszínén hűvös bükkösök, gyertyános-tölgyesek, vadregényes szurdokerdők váltják egymást,
a mélyben majd kétszáz barlang titokzatos világa bújik meg. Közülük
érdemes felkeresni az idegenforgalom számára is kiépített Abaligetibarlangot. Föld alatti túránkat kiegészíthetjük a szomszédos Denevérmúzeum megtekintésével, valamint a barlang felszínének alapos
megismerését kínáló Denevér Tanösvény bebarangolásával. Akik nem
riadnak vissza az embert próbáló kihívásoktól, az Orfűi-tó közelében
található Mészégető-források barlangjában tehetnek barlangi kalandtúrát. A Szuadó-völgy csodás képződményekben gazdag barlangjaiban
szintén van lehetőség overallos barlangi túrán részt venni. Az Abaligettel
szomszédos Orfű is rengeteg látnivalót kínál. A közkedvelt tórendszert
tápláló Vízfő-forrás és barlangja környezetében kialakított tanösvény
segítségével megismerhetjük a közeli vízimalom működését, a gyepek, a
láperdő és a barlang élővilágát. Az Orfűi-tó nyugati partjánál magasodó
Balázs-hegy tövében egy tájékoztató tábla segítségével a Sárkány-kút
legendáját és működését tanulmányozhatjuk, a hegy tetején magasodó
kilátóból pedig felejthetetlen panoráma tárul elénk a tavakról, apró településekről, erdőkről, rétekről. Nyáron a kirándulás mellett nem csak

bükkösök, szurdokerdők, gyertyános-tölgyesek jellemzik, a Pécs feletti
déli hegyoldalakon karsztbokorerdők, törmeléklejtő erdők, sziklagyepek váltják egymást. Az utóbbi, Misina-Tubes gerinc határolta hegyoldal a Mecsek botanikailag egyik legértékesebb területe. Nagyszámú
orchidea, szubmediterrán növénykülönlegességek kápráztatják el az arra
járót. Több tanösvény, a Rotary körsétányon tájékoztató táblák segítenek e csodás növényvilág megismerésében. Ráadásul a gerincet végigjárva kilátók sorából gyönyörködhetünk a délről elénk táruló panorámában. A Tubes, a Kis-Tubes, a Misina, a Flóra-pihenő építményeiből,
majd leereszkedve a tettyei Balázs-kilátóból Pécs újabb és újabb arca
tárul elénk. Itt, a Tettyén tekinthetjük meg a Pintér-kert varázslatos
hangulatú arborétumát és az osztályok, diákcsoportok a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság Oktatási Központjában tudhatnak meg
érdekfeszítő előadások, tanulságos túrák segítségével mind többet a természetről, környezetünkről. A Tettyei Mésztufa-barlangban a barlangok geológiai érdekességei mellett a városrész kultúrtörténeti értékeiről
is képet kaphatunk. Szintén helyi járatú buszokkal érhető el még a Pécs
feletti erdőkben, a kiválóan felszerelt (többek között erdei tornapályával
is) Mandulás pihenőhely, valamint az akár hosszabb programot is kínáló Állatkert.
Az árnyas bükkösök, a kanyargó patakok, a párás vízesések hűsítőbb
kikapcsolódást kínálnak a Melegmány-völgyben. Legcélszerűbb túráinkat a tűzrakóval, tájékoztató táblával kiépített Tripammer-fa és a Keresztkunyhó melletti pihenőhelyekről indítani. Innen felkereshetjük a
széles mésztufapadokból felépült Melegmányi-vízesést, a hasonló látnivalókat nyújtó Nagymély-völgyet, a Petnyáki-vízesést, de megcsodálhatjuk a Kőlyuki-barlang impozáns bejáratát is. A patakokat követő
turistaútvonalak mentén hegyi billegető egyensúlyoz a köveken, megpillanthatjuk hazánk egyik legritkább szitakötőjét, de az igazán figyelmes
szemlélő október tájékán a patakmenti csalánleveleken felfedezheti a
világon csak itt élő mecseki őszitegzest is. A közeli Árpádtetőn a Mecseki
Erdészeti Zrt. MókuSuli néven erdei iskolát üzemeltet. Az idelátogató
iskolások vagy a Melegmány-völgyben túráznak, vagy az erdészet központjától keletre elterülő cseres-tölgyesekben, bükkösökben létrehozott
Mókus Tanösvényt járják be. Ez utóbbit az erdészetnél beszerezhető
füzet segítségével bárki megteheti. Szintén az erdőgazdaság alakított ki
a térségben még két rendkívül érdekes, interaktív elemeket is kínáló tanösvényt. Az egyik a Pécs feletti Dömörkaputól Kisrétig járható be, a
másik a Komló melletti Sikonda parkerdejében lett létrehozva.

Barangolások a bánáti bazsarózsa birodalmában
A Mecsek talán legháborítatlanabb része mindenképpen a Kelet-Mecsek vidéke. Az ősidők emlékét idéző lávalerakódások, a Komlosaurus
carbonis nevű dinoszaurusz megkövesedett lábnyomai, a központból
sugárszerűen szertefutó patakok, az erdők mélyén megbúvó (ma már)

a strandolás, a vízisportok, a horgászat kínál változatos kikapcsolódást
Orfűn: szinte dúskálni lehet a különböző lovas programok, lovaglási lehetőségek között. Ha kerékpárral vagy autóval közelítjük meg a karsztvidéket, útközben vagy útban Pécsre visszafelé, érdemes megpihenni a
Remete-réten, ahol „Pro Silva” Tanösvényen a természetközeli erdőgazdálkodás jelentőségét érthetjük meg rendkívül érdekes ábrák, diagrammok, fotók segítségével.
Egy teljesen más világba érkezhetünk, ha Cserkútról vagy
Kővágószöllősről az Árpád-kori templomok megtekintése után felkapaszkodunk a Jakab-hegyre. Száraz, sziklás talajú mészkerülő erdőkben haladva megcsodálhatjuk a bizarr formájú Babás-szerköveket, az
1892-ben, a Mecsek Egyesület által létesített Zsongor-kői kilátóról lélegzetelállító kilátás tárulhat elénk, és ha kitartóan keressük, felfedezhetünk egy organikus művészi alkotást, egy fakoronába szervített házikót.
Utunk során a Jakab-hegyi Tanösvény tábláinak segítségével megismerkedhetünk a környék geológiájával, a tetőre felérve pedig a hegyet
ősidőktől lakóhelyéül használó ember hátrahagyott emlékeivel. Kevesen
tudják, hogy az itt fennmaradt, avar időkből származó földvár alapterületét tekintve a második legnagyobb Európában. Érdemes megnézni
még a várhoz kapcsolódó halomsírokat, az egyetlen magyar alapítású
szerzetesrend, a pálosok kolostorának romjait, az értékes élővilágot
bemutató tájékoztató táblát, sőt északi irányban is csodás panoráma tárulhat elénk a romok melletti kilátóból. Ha utunkat Pécs felé folytatjuk,
célszerű a város melletti Éger-völgyet megcélozni. Itt kiváló kikapcsolódási lehetőséget kínálnak a különböző turista létesítmények, az erdei
tornapálya, a kilátó, a völgyben megbúvó tavacska, de a terület sajátos
növényeiről, állatairól is tájékoztatást kaphatunk.

Látnivalók Pécs környékén
A Közép-Mecsek bővelkedik mind természeti értékekben, mind turisztikai látnivalókban. Itt szintén mészkő alkotta karsztvidéken barangolhatunk és a növénytakaró is rendkívül változatos. Az északi oldalakat

üdülőfaluk, a világon csak itt előforduló bánáti bazsarózsa jelenléte
mind-mind arra csábít, hogy fel kell fedezni a Mecsek keleti birodalmát.
Legismertebb célpont a Magyaregregy melletti Máré-vár. A vár történetét és a környék élővilágát bemutató kiállítás megtekintése után érdemes
végigjárni Vár-völgy rendkívül változatos földtani felépítését bemutató
Geológiai Tanösvényt, majd a végállomáson, a Pásztor-forrásnál
kipihenni a túra fáradalmait. Innen a nemrég újjáépült Cigány-hegyi
kilátót érintve le lehet ereszkedni Kisújbányára, majd az Óbányivölgyön keresztül Óbányára. A völgyben a Ferde-vízesés és a Csepegő-szikla mésztufakiválásainak megtekintése mellet a Remete-rétihez
hasonló „Pro Silva” Tanösvény kínál programlehetőséget. Óbánya és
Mecseknádasd között félúton, egy hegygerincen bújnak meg a fák között a Réka-vár romjai. Célszerű az Óbánya melletti új kilátót is érintve
felkapaszkodni a csúcsra, majd visszagyalogolva a hegy tövébe, az ott
elhelyezett tájékoztató tábla segítségével sok érdekességet tudhatunk
meg a vár történetéről. Érdemes egészen Mecseknádasdig elsétálnunk,
mert a falu feletti Schlossberg hegyen várromot, kilátót és tanösvényt
is találhatunk. A Kelet-Mecsek szívében fekvő Pusztabánya a hajdani
üvegmesterség központja is volt. E kedvelt és jól felszerelt pihenőhelyen
megcsodálhatjuk egy ősi üveghuta romjait is. Ha a Mecsek legmagasabb
csúcsára vágyunk, akkor Pusztabányáról Püspökszentlászlóra kell leereszkednünk. Itt nem szabad kihagyni a püspöki nyaraló és arborétum
megtekintését, majd kellő erőt gyűjtve megmászhatjuk a 682 méter
magas Zengő hegyet. A Zengővár romjainak és az akár a Dunáig is
elnyúló panorámának megcsodálása után túránkat vagy Pécsváradon a
vár vagy Zengővárkonyban a szelídgesztenyés, a Tojásmúzeum, és
a SzalmaKincsTár meglátogatásával zárhatjuk.
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