BAKANCSOSOKNAK

Nyílt túrák
Július 2., szombat: Török-vári Napok. Útvonal: Erzsébet – Kékesd – Kremsberger-malom – Domonkos-kút – Sloszberg – Liptódpusztai-völgy – Kéméndi-tetõ – Nagy-pincesor – Kéméndicsorgó – Máriakéménd. Táv: 17 km. Találkozás Erzsébeten az autóbusz-megállóban 9.45-kor.
(Pécsrõl Pécsváradra 8.25-kor indul a busz a 8-as kocsiállásról, Pécsváradról Erzsébetre 9.30kor). Túravezetõ: Biki Endre Gábor. Tel.: 06-30-452-4579
Július 3., vasárnap: Török-vári Napok. Útvonal: Máriakéménd – Temetõ – Vályús-forrás – Törökvári-pihenõ – Török-vár romjai – Lankás-forrás – Máriakéménd. Táv: 7 km. Találkozás
Máriakéménden az autóbusz-megállóban 14 órakor (Pécsrõl a távolsági autóbusz-pályaudvar 11es kocsiállásáról 13.05-kor indul járat). Túravezetõ: Biki Endre Gábor. Tel.: 06-30-452-4579
Július 9., szombat. Túra a Kelet-Mecsekben. Útvonal: Zobákpuszta – Szõke-forrás –
Püspökszentlászló, Életrendezés Háza – Kis-tóti-völgy – Pusztabánya – Máté-part –
Zobákpuszta. Táv: 12 km.Találkozás Zobákpusztán 7.50-kor (Pécsrõl a távolsági autóbusz-pályaudvar 11-es kocsiállásáról 7.15-kor indul a busz). Túravezetõ: Feketéné Móró Erzsébet. Tel.:06-20260-1947
Július 16., szombat. Három túra Liptódon + sátorozás. Útvonal: Liptód – Muck-híd – Barics-dûlõ
– Erdõsmároki-halastavak – Szent János-kápolna – Kisnyárádi pincesor – Kisnyárád, Falumúzeum – Erdõsmárok – Lókúti-pihenõ (sátortáborozás) – Liptód. Táv 13 km. Találkozás Liptódon 8.35kor (Pécsrõl a távolsági autóbusz-pályaudvar 2-es kocsiállásáról 7.15-kor indul a busz). Július 16.,
szombat. Éjszakai túra a Liptódi határban. Lókúti-pihenõ – Marázai-tetõ – egykori liptódi szerb
temetõ – Bildstock-dûlõ – Kálvária-domb – Pincesor – Lókúti-pihenõ. Táv 8 km. Találkozás
Liptódon a Lókúti-pihenõhelynél 20 órakor. (A pihenõ megközelíthetõ a zöld sáv jelzésen, mely a
falutól 1 km-re van). Július 17., vasárnap. Lókúti-pihenõ – Liptód, autóbuszforduló – Bildstock-dûlõ
– Kappenberger-kereszt – Csatorna-dûlõ (Versendpusztai-völgy) – Nádas-dûlõ – Szajki pincesor
(borkóstolás) – Szajk, 57-es fõút. Táv: 11 km. Találkozás Liptódon az autóbusz-fordulónál 10.30kor (Pécsrõl a 9-es kocsiállásáról 9 órakor indul járat a babarci elágazásig, onnan 10.12-kor indul
busz Liptódra. Mindhárom túra vezetõje: Markesz István. Tel.: 06-20-772-0330
Július 23., szombat. Túra a Mecsek nyugati végein. Útvonal: Tekeres – Horgász-forrás – Ravaszkút – Kovácsszénája – Abaliget, vá. – Kövesdi-hát – Szúnyog-forrás – Szarvas-kút – Sás-völgy –
Hetvehely. Táv: 16 km. Találkozás Pécsett a távolsági autóbusz-pályaudvar 4-es kocsiállásánál
8.15-kor. Túravezetõ: Biki Endre Gábor. Tel.: 06-30-452-4579
Július 30., szombat. Túra a Geresdi-dombságban. Szajk – Babarcpuszta – Liptód –
Erdõsmároki-halastavak – Szent János-kápolna – Öreg-hegy – Babarc – Szajk. Táv: 18 km Találkozás Szajkon 8.20-kor (Pécsrõl a távolsági autóbusz-pályaudvar 2-es kocsiállásáról 7.15-kor indul
a busz). Túravezetõ: Breitenstein Ferenc. Tel.: 06-30-235-0695

www.baranyatermeszetbarat.hu

Hódító hód kenutúra
Július 2-án, 16-án és 30-án szombaton. A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, mely alig
több mint száz évvel ezelõtt még a Duna fõ ága volt. A maximális létszám 20 fõ, elõzetes bejelentkezés szükséges. A jelentkezõket a kenutúra elõtt néhány nappal értesítjük az indulási idõpontról! Helyszín: Baja, Vén-Duna. Túra hossza, idõtartama: 8 km, 3 óra. Részvételi díj: 1500 Ft/fõ

Túra a Geresdi-dombságban
Július 9., szombat. A program a turisták által kevéssé ismert Geresdi-dombságba kalauzolja az érdeklõdõket. A részvevõk a dombság természeti értékei mellett hazánk legõsibb kõzeteivel, a terület geológiájával is megismerkedhetnek a Mórágyi rög területén. Helyszín, idõpont: Mórágy, kõbánya, 10 óra. Túra hossza, idõtartama: 5-6 km, 4 óra. Részvételi díj: 450 Ft/fõ.

Csillagnézõ túra a Boronka-melléken
Július 30., szombat. Naplemente után tiszta idõ esetén a csillagos égbolt megfigyelésére lesz lehetõség, csillagász vezetésével. A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet a Zselici Csillagoségboltparkhoz hasonlóan igen alacsony fényszennyezettségû terület, így a program során csillagok ezreiben gyönyörködhetnek a résztvevõk. Helyszín, idõpont: Nagybajom–Sápapuszta, 20 óra. Túra
hossza, idõtartama: 5-6 km, 3-4 óra. Részvételi díj: 450 Ft/fõ.

www.ddnp.hu
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LEGELÕ FEKETE RACKANYÁJ

A Barcsi

K ülönleges természeti értéket képvisel a Belsõsomogyi homokvidék és
a hozzá tartozó lápvilág
sajátos élõhely-együttese, a Barcsi Õsborókás.

Darány község határában, a 6-os
út mellett kialakított autóspihenõtõl
könnyen megközelíthetõ a két kilométer hosszúságú Borókás Tanösvény. Sajnos a tájékoztató táblák egy
része a 2000-es pusztító tûz martaléka lett. A közelben legelészik a magyar puszták jellegzetes háziállata, a
fekete racka.
Túracsapatunkkal két napra rendezkedünk be a vasút mellett álló
Kuti kutatóházban, teljesen nomád
körülmények között, a társaság egy
része kint éjszakázik a szabad ég
alatt. Villany nincs, vizet pedig a ház
melletti kerekes kútból nyerünk. A
turistaidillt csak a néha eldübörgõ
vonat zavarja meg – sajnos néhányszor éjjel és hajnalban is.
Elsõ utunk a közelben legelészõ
rackanyájhoz vezet, ez a tanösvény
egyik állomása, majd a vasúton átkelve már az õsborókás vadregényes, homokkal borított ösvényein
járunk. Tervünk, hogy felfedezzük a

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

ÁTKELÉS AZ ÉGERLÁPON ÁTÍVELÕ FAHÍDON

Õsborókásban
láptavak egyik leglátványosabb részét, a Tündérrózsás-tavat. Bár figyelmeztettek minket, hogy a tavalyi csapadékos idõjárás miatt
még mindig vizes, lápos a terület
– kicsi az esély, hogy meg tudjuk
közelíteni –, azért mi mégis nekivágunk az oda vezetõ útnak. Talán
mondanom se kell, hogy néhány
kilométer után az égerláp közepén
találjuk magunkat, nem lehet száraz lábbal tovább menni. Sebaj,
visszafordulunk, de egy másik
utat keresve ismét csak mocsárba
jutunk... Itt a csapat egy része úgy
dönt, hogy visszamegy a száraz,
homokos „léniák” egyikén, a kalandvágyóbbak viszont nekivágnak a lápnak. Így történt, hogy az
esti program – a bográcsozás mellett – kiegészült az iszaptól bûzös
ruhák, bakancsok mosásával és
szárításával.
Tehát az elsõ napi tervünk
csak részben valósulhatott meg,
így másnap reggel újra nekivágunk a borókásnak. A vasút mentén gyalogolva felkeressük az évszázados lant alakú feketefenyõt,
és a 6-os út mellett magasodó
Patkó Bandi fáját, mely a híreshírhedt zselici betyárról kapta nevét. Korát 300-350 évesre becsülik, méreténél fogva pedig hazánk

tíz legnagyobb kocsányos tölgyének számít. Innen néhány perces
sétával elérjük a 9-es tó mellett kiépített pihenõhelyet, ahonnan már
egy jelzett körtúra útvonalán vetjük be magunkat az õsborókás
vadregényes sûrûjébe. Gyönyörû,
érintetlen láptavak mellett vezet
az út, ahol a gazdag madárvilágban
gyönyörködhetünk.
Utunkat
számtalan vadcsapás keresztezi,
majd egy szakaszon az égerlápon
átívelõ, szebb napokat is látott fahídon kelünk át. Cserecipõ hiányában a lápos, mocsaras, járhatatlan ösvényeket – mint a „jó kirándulók” – elkerüljük és csak a
jelzett utakon közlekedünk.
Az õsborókás kirándulók számára is járható részeit egy nap
alatt kényelmesen bebarangolhatjuk, de a környéken még számos
látnivaló várja az ide érkezõ turistákat. A csokonyavisontai fás
legelõre érdemes ellátogatni májusban, amikor az orchideák nyílnak, a Babócsai Basakertben pedig április végén, május elején érdemes elidõzni, ahol ebben az idõszakban tömegesen pompázik a
védett csillagos nárcisz. Kirándulásaink után pedig felfrissülhetünk
a barcsi, vagy a csokonyavisontai
termálfürdõk gyógyító vizében.

PATKÓ BANDI

FÁJA

A Barcsi Õsborókás értékeire 1923-ban hívta fel a figyelmet Boros Ádám, neves magyar
botanikus, és már 1942-ben védetté nyilvánították a Rigóc-patak középsõ szakaszát,
Patkó Bandi fáját, és a lant alakú feketefenyõt. 1974-ben 34 négyzetkilométernyi területen megalakították a Barcsi Õsborókás
Tájvédelmi Körzetet, 1996 óta a DDNP kiemelt jelentõségû területe. A térség élõhely-típusainak sokszínûségét bizonyítja a mészkerülõ homoki gyepek, a nyíres-borókások,
homoki tölgyesek, láptavak, és az égeres láperdõk jelenléte. Ez utóbbiban fordul elõ a hazánkban másutt nem élõ királyharaszt és a
fûzlevelû gyöngyvesszõ, a láptavakat díszíti
a védett fehér tündérrózsa. A homoki gyepek
védett tavaszi virága a fekete kökörcsin.

PIHENÕ ÉS ESÕBEÁLLÓ A 9-ES TÓNÁL. GÉMESKÚT A HOMOKGYEP LEGELÕJÉN. MOCSÁR ÁLLJA UTUNKAT. VIDÁM ÁTKELÉS A LÁPON.
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