TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

Szurdokvölgyek földjén
öbrök, víznyelõk, forráT sok,
barlangok, lenyûgözõ mésztufagátas vízesések, zúgók, a szurdokvölgyeket tavasszal ellepõ medvehagymatenger:
ez a Meleg-mány környéki terület, mely a
Mecsek egyik gyöngyszeme, 2009 tavasza óta a
Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet része, a Mecseket járó turisták kedvelt célpontja.
A fokozottan védett terület részét
képezik a csodálatos szurdokvölgyek, mint a Meleg-mányi-völgy, a
Petnyák, a Nagy-mély-völgy, a Zsidó-völgy és a Farkas-gödör. Védettségét elsõsorban földtani értékeinek
köszönheti, a völgyekben fátyolszerûen aláhulló mésztufagátas vízeséseknek, barlangoknak. Sûrû gyertyános-tölgyes, bükkös erdei rendkívül gazdag állat- és növényvilágot
rejtegetnek a kirándulók számára. A
területre jellemzõ védett növénye a
szúrós és a lónyelvû csodabogyó, a
vesepáfrány-félék, a gímpáfrány, a
turbánliliom, a farkasölõ sisakvirág,
ritkább pedig a sápadt kosbor, a havasi tisztesfû, a keleti zergevirág és
a pázsitos nõszirom. Értékes állatfajai a védett területnek a barlangi patakokban élõ vak víziászka és csigafélék, a felszíni vízfolyásokhoz kötõdõ, fokozottan védett, endemikus
mecseki õszitegzes és a nagy termetû sárgasávos hegyi szitakötõ. Fész-

kel a területen fekete harkály, kék
galamb, hegyi billegetõ és néha kis
légykapó is.
Több turistaösvényen is megközelíthetjük a környéket: a piros kereszt Dömörkaputól Mánfára vezetõ
jelzése átszeli a területet, de a zöld
és a piros sáv jelzéseken is útnak indulhatunk. Az autós turisták a Kõlyuki betérõtõl, vagy a mánfai Árpád-kori templomtól indulva fedezhetik fel legkönnyebben a természetvédelmi területet. Tegyünk
most egy képzeletbeli körtúrát a
környéken, megismerve ezeket a
természeti csodákat.
A Kõlyuki betérõtõl indulva (piros sáv) elõbb a Cifra-malom mellett
megyünk el, majd a nemrég épített

mesterséges tavakat magunk mögött hagyva, balra a Bikfa-forrást
pillantjuk meg. Jobbra, a patakon átkelve rövid kitérõvel egy vadregényes völgyben a Kõfejtõ-kúthoz kalandozhatunk el (piros kör). Rövidesen a Kõlyuki-barlang lenyûgözõ
bejáratához érkezünk, ahol az Etaforrás vizébõl meríthetünk. Jobbra a
zöld sávot követve a szinte mindig
száraz Zsidó-völgy felé vehetjük
utunkat, a barlangtól balra indulva a
romantikus Nagy-mély-völgyben
kalandozhatunk tovább. Itt átkelünk
egy, a partoldalban ívelõ fahídon,
majd a vadregényes szurdokvölgyben folytatjuk utunkat a piros jelzésen. A Mecsek egyik legszebb részén járunk, tavasszal itt mindent
tengerként borít a medvehagyma. A
völgyben rohanó patak kisebb zúgóiban, vízeséseiben gyönyörködhetünk. Elmegyünk a Sziklás-forrás
mellett, majd a bõvizû Kánya-forrásnál pihenhetünk meg. Itt találjuk
a Mély-völgyi kõfülkét és a Mariska-forrást is.
A kék körön indulunk visszafelé,
mely hamarosan találkozik a piros
kereszt jelzéssel, itt mi lefelé indulunk tovább. Elmegyünk a Melegmányi-barlang, majd az Anyák-kútja
mellett, így érkezünk a Mecsek legnagyobb mésztufagátas vízeséséhez,
mely fátyolszerûen, 6-8 méter magasból hull alá. Gyönyörû bükkerdõben járunk, többször átkelünk a patakon (már a zöld sávot követjük) és
hamarosan a Petnyák völgyében kígyózó patak vízeséséhez érkezünk.
A mélyen alattunk húzódó patakvölgy partoldalában érkezünk vissza
a Nagy-mély-völgybe.
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