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A Mecsek Egyesület Munka Osztály
2016. évi beszámolója

M

ár sokadszor kezdem az éves beszámolót hasonló szöveggel, de a feladatok és azok sorrendje időjárásfüggő, hónapokhoz kötött, csak a
tartalom változik évről évre. A Munka Osztály az elmúlt évekhez hasonlóan, éves munkatervének megfelelően végezte tevékenységét, melyek
megvalósításáról alább számolok be.

Természetvédelem

A

Mecsekerdő Zrt. ez évben is biztosított a madarak számára 50 kg
napraforgómagot, melyet az Ordas-tanya melletti etetőkben a téli
időszakban helyeztünk ki a madarak nagy örömére. Egyéb finomságokat, hájat, dióbelet tagtársaink biztosították a madaraknak. A Mecsek
Egyesület tavasszal 100 db szabványos, nyitható tetejű madárodút
kapott Müller János szombathelyi lakostól a Madarak, fák napjára.
A Munka Osztály ebből április elején 68 db madárodút helyezett ki
Pécsen és Petőcpuszta környékén. Budai Nagy Antal Utcai Óvoda 13 db,
a Pécsi Kulturális Központ 10 db, a Péchy Blanka tér 7 db, a Szilárd Leó
park 10 db, a Balokányliget 10 db, a Petőcpuszta, Ordas-tanya 18 db,
a Mecsekerdő Zrt. erdei iskoláihoz 32 db odú került. Megtisztítottuk a
volt Kozári vadászház mellett található, elődeink munkájának egyetlen
megmaradt és felújított vasoszlopos madárodúját. Rendszeresen közzé
adjuk a társszervezeteink honlapjára a környezetvédelemmel kapcsolatos írásainkat, fotóinkat.

Téli madáretetés

H

óesés után jöttem ki a madáretetőket feltölteni. A Petőcpuszta felé
vezető erdészeti úton nincs nyom, ezért a bakonyai aszfaltút melletti szalagkorlátnál lapátolok helyet, hogy félre tudjak állni a kocsival.
Legalább 20 cm friss hó esett az elmúlt két napban. Gyönyörű az erdő,
imádok a friss hóban gyalogolni. A petőcpusztai kápolna bejáratát és a
lépcsőket megtisztítom a hótól, majd indulok tovább az Ordas-tanyához. A fák ágait vastag hótakaró borítja, csak néhol látni az erdei állatok
lábnyomait. Az alsó úton haladok befelé, kerülgetve a hóval teli belógó
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faágakat. Az Ordasnál a madáretetők környékén sok madár repdes és
viszi az élelmet a fák rejtekébe. A napraforgómagok majdnem teljesen
elfogytak az etetőkből, csak háj van élelemként. Letakarítottam az előteret és az erdei bútorokat a hótól, miután lemértem a vastagságát. A két
nap alatt 20 cm friss hó esett. Feltöltöttem napraforgómaggal minden
etetőt, majd a hó súlyától eldőlt borókabokrot, mely magasra nőtt, felállítottam és két oldalról levert karóhoz kötöztem. Most ismét minden
rendben, van bőven eleség a madaraknak, és a boróka is kiegyenesedve,
zöld tüskéivel virít a fehér hóban. Indulok kifelé a kitaposott nyomomban. Gyorsabban haladok, és egy óra alatt elérek a szalagkorlátnál várakozó gépkocsimhoz.

Tél az Ordas-tanyánál
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Madáretető feltöltése napraforgómaggal

Madárodú kihelyezése (Jancsi Attila)
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Madárodúk előkészítése az Ordas-tanyánál

Források építése és karbantartásuk

E

A Kiss Lajos-forrás felújítása

lső nap: A forrás a 2014. évi erdészeti munkáknál megsérült, ezért a
szükséges engedélyek megszerzése után 2016. évben a forrást újjá kellett építeni. Kincses Miklós erdőgondnokkal megbeszéljük egy időszakos
erdészeti út nyomvonalát, hogy az új forrásnál ne legyenek hasonló károkozások. Néhány nap elteltével a megbeszélt időben érkezek a Nyárasvölgyi Kiss Lajos-forráshoz, ahol az Árpádtetői erdészet közmunkásai
éppen reggelijüket fogyasztják. Csak a bemutatkozás idejére hagyják
abba a reggelizést, én meg megnézem addig, hogy a kis gyalogos híd
építéséhez milyen anyagokat hoztak. A patakon való átkelést biztonságossá kell tenni, hogy a forrásátépítéshez az anyagokat szállítani tudjuk. A két akácgerendát a patak két oldalán a földbe mélyítjük, majd erre
helyezzük a három darab öt centiméter vastag tölgyfa padlót. Az előfúrt
padlókat szögekkel a gerendákhoz erősítjük. Most már biztonságos az
átkelés a patak felett, és a nagyobb vízhozamok sem fogják elérni a híd
alját. Két munkásnak megmutatom, hol kell kialakítani a leendő forrás
előterét, és innen további két munkásnak a forrás vizének elvezetőárkát
kell kimélyítenie a tereplépcsőig. Négyen indulunk gépkocsival a forrás
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átépítéséhez szükséges köveket összegyűjteni. Ismerem a környék kőkibúvásait az út mentén, ahonnan a szükséges köveket begyűjthetjük. Kis
feszítővassal lazítom ki a lapos köveket, melyek majd a forrás előterénél
lesznek felhasználva. A vastagabb pados mészkövek a forrás falazásánál kerülnek beépítésre. Többször kell fordulni, mert az autó teherbírása nem kőszállításra van tervezve. Ketten mennek a kocsival a köveket
lepakolni a forráshoz, és ketten maradunk a további kövek „bányászásához”. Négyet fordul az autó a kövekkel, és az utolsó fordulónál mindannyian visszamegyünk a forráshoz. Elegendőnek tűnik a mennyiség,
de tudom, ha elkezdem építeni a forrás falazatát, akkor pillanatok alatt
elfogynak a formás kődarabok. A kőszállítók most a kubikusmunkának
állnak neki, mert a nagyméretű erdészeti gépkocsik még meglévő keréknyomait kell eltüntetni, földdel betölteni. A tervezett munkát délre
befejeztük. A gépkocsivezetőnek tankolni kell Árpádtetőn, ezért a munkásokat beviszi Hetvehelyre, hogy ott végezzék el a kiadott munkáikat.
Felveszem hátizsákomat, és elindulok fel az Ordas-tanyához, hogy megnézzem, milyen virágok bontották ki szirmaikat, esetleg van-e néhány
gomba, melyet hazavihetek.

Terelőút megbeszélése
(Kincses Miklós erdőgondnok, Baumann József forrásépítő)
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Második nap: Hárman gyalogolunk be az Ordas-tanyához a forrásépítéshez szükséges anyagokkal: Jónás István, Bánvölgyi Vilmos és jómagam. Hozzuk magunkkal a húsz méter lépésálló gégecsövet, a 30
literes műanyag ülepítőmedencét és a szerszámokat. A háznál minden rendben, további szerszámokat veszünk magunkhoz, és Sanyi bácsi szűk és meredek ösvényén elindulunk a völgybe. Lassan, de biztosan leérünk a forráshoz és lepakoljuk terheinket. Hátizsákjainkat a
fák ágaira akasztjuk, szerszámainknak műanyag zsákot terítünk ki, és
oda rakjuk az apróbb eszközöket. Elmondom segítőimnek, miért kell
a forrást lebontani és egy közeli új helyen újra felépíteni. Néhány éve
erdészeti munkák voltak a forrás felett, és a nagy erdészeti gépek rezgései a föld alatti vízjáratot eldugaszolták, a forrás előterét és a forrás
vízelvezető csövét tönkretették a rajta áthaladó munkagépekkel. Néhány hónap múlva a forrás eredeti foglalása elapadt és a forrásvíz más
irányban utat tört magának, és a forrás előterében tört fel újra. A vízhozama nem változott az előző évek méréseihez képest. Nem volt más
választás, engedélyt kellett kérni a forrás átépítésére. Most van itt az
ideje, hogy ennek a munkának nekifogjunk.
A forrás falazatához rakott kötés nélküli köveket távolítjuk el, majd soronként bontjuk le az illesztett köveket. A nagy kőtömböt, melybe a forrás tábláját véstem, hárman alig bírjuk kimozdítani és a forrás mellé görgetni. A beépített alumíniumcsövet körbevésem és kiemelem helyéről.
Az eredeti galléros foglalásba kötött gégecsövön egy csepp víz sem folyik. Ezt nem bántom, mert ha az idők folyamán ismét tisztulna a fölső
vízjárat, akkor ezen keresztül a most kiépítésre kerülő ülepítőmedencébe
fog folyni a forrásvíz. Az alap elbontása után láthatóvá válik az agyagos réteg, melyből egy üregen keresztül folyik a tiszta forrásvíz. Ez
alatt kezdjük az új ülepítőmedence lemélyítését. Viszonylag könnyű
ásni a jó minőségű vízzáró agyagréteget. A kiásott agyagot egy külön
helyre pakoljuk, mert erre később szükségünk lesz. Beragasztom az új
ülepítőmedencébe a gégecsövet, amíg száraz a felülete. Felváltva mélyítjük a medence helyét, dagasztjuk a sarat lábaink alatt. Végre elérjük a
kellő mélységet, és az agyagtól sárgára festett vízbe belenyomom az előkészített ülepítőmedencét. Az ülepítőmedencébe fúrt lyukakon áramlik
befelé az agyagtól sárgára színeződött forrásvíz. A fiúk adogatják a köveket, melyekkel rögzítem a medencét. A forrás befolyási szintje alatt
van a kifolyási szintje a gégecsőnek. Tisztul a víz a medencében, és a cső
bőségesen elnyeli a vízmennyiséget. Lezárom a medencét a csavaros piros tetővel, majd körbe köveket illesztek, és ezek fedésével lezárom a
vízbázist. A kiásott agyagból védőgátat alakítunk ki az ülepítőmedence
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elé félméteres vastagságban, majd lapos kövekkel megtámasztjuk. A kövek elé újabb agyagréteg kerül a biztonság érdekében. A medence felett a
ferde lejtős kövekre vastag fóliát terítünk, hogy a felszíni vizek ne kerüljenek a forrásvízbe. A fóliára agyagos földet terítünk, majd ennek tetejére a volt forrás laposabb köveiből rakunk egy fedőréteget.
A gégecső végénél már átlátszó tiszta forrásvíz csordogál a foglalástól
húsz méterre. Messzebb vezettük el, hogy az új forrás építésénél ne okozzon gondot a víz jelenléte. A gégecsövet behelyezzük a kiásott árokba,
majd betemetjük és keményre tapossuk a lehetőségekhez képest. Letisztítjuk a patakban szerszámainkat, és fáradtan, sárosan elindulunk fel az
Ordashoz a szerszámokkal. Az Ordasnál a darázscsapdába új anyagot
készítek, a fiúk addig a szép nyíló virágokban gyönyörködnek. A tervezett munkát elvégeztük, ezért elégedetten gyalogolunk ki a depóhoz,
ahol beülünk a kocsiba és elindulunk Pécsre.

Ülepítőmedence lezárása (Jónás István, Baumann József)

Harmadik nap: Reggel hét órakor indulunk Pécsről Bánvölgyi Vilmossal
a forrásépítéshez. Petőcpusztán megállunk a kápolnánál, hogy megnézzük az éppen virágzó réti kardvirágokat, melyek teljes pompában vannak.
Innen egy perc alatt a depóhoz érünk, ahol kipakolunk a kocsiból és elindulunk az Ordas-tanyához a többi szerszámért. Befelé letérünk az útról,
és megnézzük, hogy vannak-e már gombák, de sajnos egyet sem találunk. A ház bejárata előtt virítanak a réti kardvirágok és virágoznak az illatos loncok is. A listámról összeszedjük a felírt szerszámokat, és a közeli
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völgyben jutunk le a forráshoz. Még minden csendes, megtalálom az
erdészet által hozott sódert és cementet az idős mézgás éger tövében.
Gépkocsizúgást hallunk, és hamar ideérnek az erdészet közmunkásai
öten. Kipakolják a kocsiból a szerszámokat, majd elmondom a mai napra tervezett munkákat. Ketten a forrás előterének földmunkáit folytatják, ketten a forrásfoglalás környezetét csinosítják. Hárman elmegyünk
a közeli volt fúrótorony helyéhez, hogy további köveket gyűjtsünk a forrás falazásához. Szerencsére találunk megfelelő méretű és formájú köveket, melyeket felpakolunk a gépkocsira. Visszaérve a forráshoz a többiek segítenek a kövek behordásában a forrás mellé. Éppen végzünk ezzel a feladattal, amikor megérkezik két további segítő: Kriston Barnabás
és Plántek István motorkerékpáron. Bemutatom őket társaimnak, majd
nekik is adok feladatot. A meglévő köveket kell egymás mellé rendezni,
hogy a falazat építésénél lássuk a méreteiket. Ketten nekiállnak keverni
a betont, ketten válogatják nekem az előtér kövezéséhez a megfelelő méretű köveket és teszik az előkészített helyre. A vizes, hordalékos iszapban topogva illesztem a köveket egymás mellé, hogy minél egyenletesebb legyen a terület. István a vízelvezető medret mélyíti ki, hogy a szivárgó vizek a felkapart hordalékkal el tudjanak folyni. Az előtér lerakása
után elkezdem a forrás homlokfalának építését, majd a két oldalon lévő
támasztófal kövezésével folytatom. Egyre jobban felismerhetővé válik a
forrás formája. Elértem azt a magasságot, ahol a forrás gégecsöves vízvezetéke a forrás kifolyócsövével lesz összeépítve. Előkészítem a toldáshoz
a szükséges eszközöket, és néhány perc múlva a forrás vize a végleges
alumíniumcsövön folyhat. Hogy a forrásvíz ne csobogjon az előtérbe,
ezért a forrás csövéhez illesztem a maradék gégecsövet, majd körbeszigetelem. Így már folytathatjuk az építőmunkát. A forráscsövet a fal közepénél vízüveges betonnal rögzítem. A cső két oldalára laposabb köveket
építek be, mert erre kerül fel a nehéz kőtömb, melybe a forrás névtáblája van vésve. Az eredeti forrás helyétől a nehéz kőtömböt talicskába forgatják a fiúk, majd a süppedős talaj miatt felemelik a talicskát és kézben
hozzák az új helyére a kőtömböt. Az előkészített lapos kövekre illesztjük, majd óvatosan beállítjuk a végleges helyére. Ezzel a legnehezebb kő
is a helyére került. Barnabás és István adogatja a megfelelő köveket, ketten folyamatosan keverik a betont, a többiek a környék bolygatott területét illesztik a tájba. Terepjáró érkezik és kiszáll belőle Kincses Miklós
erdőgondnok. Üdvözli a csapatot és megnézi az eddig elvégzett munkát. A közmunkásoknak délután két óráig van a munkaidejük, mondja, de ha szükséges, tovább is maradhatnak. Nincs sok idő a beszélgetésre, mert haladni kell a munkával, hogy minél előbbre jussunk a
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betervezett feladatokkal. A forrás falazatával elértem a végleges magasságot, és körben elhelyeztem a nagyobb kőlapokat, melyek a föld bemosódásától védik meg a forrás előterét. A forrás mögé a patakból köveket
kell gyűjteni, hogy a forrást minél jobban a terephez igazítsuk. Vödrökben hordják a fiúk a tenyérnyi, víz által formált kődarabokat. Barnabás
rendezi őket szépen egymás mellé. A forrás bejáratánál hasonló módon
kell a kisebb gödröket, gyökerek melletti részeket kitölteni kővel, majd
vörös homokos hordalékkal kitölteni. Ez nem fog csúszni, ha esős időben kell a forráshoz jutni. A mai napra tervezett munkát elvégeztük, a
további munkákhoz a frissen rakott falnak kötnie kell. A közmunkások
elmosták szerszámaikat, bepakoltak a gépkocsijukba, megköszönöm a
segítségüket és indulnak hetvehelyi telephelyükre. Négyen állunk a forrás mellett és nézegetjük az elvégzett munkát, a fiúknak tetszik, nekem
még nem annyira, kicsit még igazítani kell a homlokfal hátsó felét, hogy
még jobban beleolvadjon a forrás a környezetbe, de ezt majd legközelebb
megcsináljuk. Barnabás és István elfogyasztják maradék szendvicseiket,
mi Vilivel elmossuk és összepakoljuk szerszámainkat. A nehéz munka
után nekünk fel kell még gyalogolnunk a szerszámokkal az Ordas-tanyához, majd onnan ki a depóhoz. Barnabásék motorra ülnek és elindulnak a Nyáras-völgyben kifelé. Búcsút intünk feléjük, és szerszámokkal
felpakolva haladunk a hegy felé.

Terv szerint halad a munka a szorgos kezek által
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Elkészült a forrás falazása

Negyedik nap: Vilivel a depónál pakoljuk hátizsákunkba a szerszámok egy részét, a többit a kezünkben visszük az Ordas-tanyához.
A ház előtt virítanak a réti kardvirágok és édes illatot árasztanak a loncok. Összepakoljuk a szükséges szerszámokat, és a Sanyi bácsi régi
ösvényén elindulunk a völgyben lévő forráshoz. A völgyben csendesen
csörgedezik a patak, most hallgatnak a madarak. A hídon átmenve lepakoljuk szerszámainkat és biztonságos helyre tesszük hátizsákunkat.
A forrás falazatának kötőanyaga megfelelő szilárdságú, rá lehet menni
az előtérre, nem mozognak a nagy beépített kőlapok. Nekiállunk a fugákban lévő fölösleges kötőanyagok eltávolításának kőműveskanalakkal. Az előtérben ki kell alakítani egy vízelvezető medret a forrásvíznek,
és mellette egy kisebbet a völgy pangó vizeinek elvezetéséhez. Amíg
meghozzák a közmunkások a simításhoz a homokot, addig a patakmederből folyami hordalékot termelünk ki és hordunk a forrás hátterének
kitöltéséhez, hogy jobban illeszkedjen a tájhoz. Csak félvödörnyit lehet
vinni a terepen, mert nagyon nehéz a vizes anyag. Húsz vödör vörös homokkő hordalék már elegendő, hogy szebb legyen a forrás háttere. Még
nincs itt a várva várt homok, ezért nekiállunk a pangó vizek felületére
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agyagos földet teríteni a domboldal széléről. Köveket hordunk a patakmederből, hogy a laza talajba dobáljuk, így talán a vaddisznók nem nevezik ki ezt a helyet dagonyázómedencének. Végre egy autó motorjának zúgását halljuk, és pár pillanat múlva felismerem a közmunkásokat
szállító gépkocsit. Letolat a rövid szervizúton, és a sofőr kirakja a nagy
zsák homokot. Megköszönjük a fuvart és máris nekiállunk a habarcs
keverésének vödrökben. Elég nehéz a nagy vödörben kőműveskanállal
megkeverni az anyagot, igénybe veszi a csuklónkat. Kész az anyag, és
mindketten a kőfal fugáinak réseit kenjük szintesre a puha kötőanyaggal. Kitöltve a réseket mindjárt szebb arcát mutatja a forrás kőfala. Amíg
meghúz a habarcs, addig a környéken a fákról lehullott ágakat gyűjtjük
össze kisebb kupacokba, hogy rendezettebb legyen a környék. A többnapi munka és a nehéz terhek cipelése miatt már mindkettőnknek fáj a
dereka, ezért a fugák simítását felváltva végezzük. Nedves ecsettel lesimítjuk a fugákba kent habarcsot, így szebb lesz, és a víz nem tud a kő és
a habarcs közé jutni, csökken a fagy rongáló hatása. Felegyenesedünk,
és nézegetjük a munkánk eredményét. Most már én is elégedett vagyok
a forrással, szépen belesimul a környezetbe. Még szebb lesz a látvány,
ha a vízelvezető gégecsövet leveszem legközelebb a kifolyásról, és láthatóvá válik a csillogó tiszta forrásvíz, amint a kis vízelvezető árokban
végigcsorog. Vili elmossa a szerszámainkat, én pedig addig összerakom
a megmaradt anyagokat. Fotókat készítünk a forrásról és környezetéről,
majd szerszámokkal felpakolva elindulunk fel a hegyre.

A forrás falazatának fugázása
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Ötödik nap: Szokásomhoz híven betérek a Petőc-pusztai kis kápolnához a bélyegzőhelyet ellenőrizni. A kápolna ajtaját kinyitva látom, festési munkák előkészületei történtek az elmúlt napon. A falon javították
a meglazult vakolatot és egy rétegben már megtörtént a meszelés. A kápolna körül lekaszálták a nagyra nőtt füvet, csak a réti kardvirágok magasodnak a bélyegzőhely közelében. Fotókat készítek, és sietek a depóhoz a kocsit letenni. A depótól való indulásnál hátizsákom tele van szerszámokkal, amik majd a forrás táblájának újrafestéséhez szükségesek.
Itt meglepetésemre nem szakadt az eső úgy, mint Pécsen az előző nap.
Átvágok azokon a részeken, ahol tudom, hogy gombák vannak, és találok is egy pörköltnek valót. Az Ordasnál minden rendben, szépen nyílnak a virágok, kellemes édes illat mindenütt. Összeszedem a mai befejező munkához a szerszámokat, és körben az erdészeti úton lesietek a
forráshoz. Csend van a völgyben, a fák koronái felett gyanús fekete fellegek suhannak. Helyi záporokat mondanak mára, de mindenképpen szeretném levenni a forrás kifolyócsövéről a munkálatok végzésekor feltett
vízelvezető csövet. Éles késemmel elvágom a rögzítő szigetelőszalagot,
és kihúzom a műanyag csövet. A forrás vize most először csordul a kövekkel kirakott forrás előterére. Az elkészített kis mederben folyik szépen a távolabbi széles vizesárokba. A forrás homlokfalának jobb alján tágabbra vésem a követ, hogy a forrás mögötti területen keletkező kisebb
vízfakadások és a csapadékvizek el tudjanak folyni. A nagyobb résen
most intenzívebben áramlik a víz a kis betonozott vályúba. Úgy döntök,
hogy nekiállok a forrástáblák festésének, de a biztonság kedvéért egy takarófóliát előkészítek egy váratlan zivatar esetére. Drótkefével tisztítom
meg a táblák vésett betűit, majd gázégővel megszárítom a megtisztított
felületet. Éppen elkezdem a festést, amikor megdörren az ég és megélénkül a szél. Sietek a festéssel, hogy be tudjam fejezni az eső előtt, mert vizes felületre nem tapad a festék. Újabb dörgés, de szerencsére még nem
esik. Végre minden betű és szám be van festve, most már csak az utolsó
simításokat kell elvégeznem, hogy készen legyek. Szerencsém van, mert
a dörgés abbamaradt, és nem esik az eső. Szépek lettek a táblák, és már
az eső sem ártana nekik, ha eleredne. Előveszem a mérőedényemet és
megmérem a forrás vízhozamát. Öt másodperc alatt telik meg a félliteres poharam, ez azt jelenti, hogy a forrás jelenlegi vízhozama 6 liter percenként. Megmérem a forrásvíz hőmérsékletét, ami 11,2 fok. A szorgos
munka jutalmául a nap is kisütött és beragyogja a zöld völgyet a szép új
forrással. Kihasználom a szép időt, és a még hátralévő kisebb tereprendezést elvégzem. Beültetem a forrás mögé a két erdei pajzsikát, melyeket
a földmunkáknál tettünk félre földlabdákkal. Most már minden rendben
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a forrás körül, készülhet néhány fotó az elvégzett munkákról. Magamhoz veszem a szerszámokat és a megmaradt vízelvezető gégecsövet, és
elindulok fel a hegyre, hogy ott kipihenjem magam.

A felújított forrás

A forrás felújítását a Mecsekerdő Zrt. anyagi támogatásával Baumann
József, Bánvölgyi Vilmos, Jónás István, Kriston Barnabás, Stalenberger
Tibor, Kincses Miklós és munkatársai végezték.

Csipkerózsika-álmából ébredt fel a Lóri-forrás

T

öbb éve már annak, hogy a kiépített Lóri-forrásból nem folyik a jellegzetes vastartalmú ivóvíz. Sajnos a vaddisznók egy esős időszak
után dagonyát alakítottak ki maguknak a kis vizesárokban, mely alatt
a forrásmezőtől vezettük el a vizet a forrás új falazatához. Nem telt el
néhány év, és rátaláltak a lépésálló gégecsőre, amiben a forrásvíz csordogált. Mindenevő révén ezt is megkóstolták, és több helyen átharapták
a csövet, mely később el is szakadt. Ettől kezdve a forrás vize komfortossá tette részükre a dagonyát, mert így a szárazságban is állandó lehetett az iszapban pancsolás. Sajnos az erre kirándulók ettől kezdve nem
ízlelhették meg a forrás jellegzetes vasas ízét, nem gyönyörködhettek a
vörös vas-oxidos kiválásban a forrás kövezetén.
Az elmúlt napokban a Mecsekerdő Zrt. és a Mecsek Egyesület Munka
Osztály forrásvédnökei a forrást felújították. A vízvezetékcsövet hálózati nyomású vastag falú KPE csőre cserélték a szakasz teljes hosszában.
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Új nyomvonalon a kis mederrel párhuzamosan az erdészet közmunkásai kiásták az árkot 35 méter hosszan. Beszinteztük a gödör alját, hogy
megfelelő eséssel jusson a víz a kiépített forrás falazatáig. Amíg a földmunkák tartottak, addig a forrás falazatának hibáit kijavítottuk és a forrás tábláját újrafestettük. Az új cső mindkét végét bekötöttük a forrásmezőnél és a forrásnál, és egy perc elteltével már csobogott is a forrás vize
a megjavított forrás előterébe. A forrás vízhozama 1,8 liter percenként és
11,5 fokos, íze, színe a megszokott. Normális forrásvíz színű, íze jellegzetes vastartalmú, fogyasztható, vashiányos szervezetnek jótékony hatású.
A forrás felújításában részt vettek: Baumann József forrásépítő, Tóth Péter erdőgondnok, Bánvölgyi Vilmos forrásvédnök, Darabont István, Szabó László, Blasek József erdészeti közmunkások.

Növények fogságában

A forrás megközelítése:
A Lóri erdészháztól nem messze található a zöld sávjelzésű turistaút, ebből ágazik le a zöld kör jelzés, ami a Lóri vadászház alatti rét sarkánál található forráshoz vezet. A forrást 2005-ben Baumann József tervei alapján segítőivel, Baumann Józsefné, Biki Endre, Kriston Barnabás és a 43-as
PCF cserkészcsapat újrafoglalta. Az eredeti forrásháztól 35 m-rel lejjebb
lett kialakítva az új forrásfoglalat. Ide csővezetéken jut el a régi merítős
forrásból a víz. A régi kútgyűrű most ülepítőmedenceként szolgál, melynek teteje le van zárva egy nagy mészkőtömbbel. Az új forrás falazatában látható a forrástábla a forrás nevével és a szarvasagancs szimbólummal. A forrás vize a karsztos területen kivastagodó fiatal negyedidőszaki
takarórétegben kialakult és csak korlátozott utánpótlással rendelkező talajvízből léphet a napfényre. Vize erősen vasas, a kifolyócsőnél a vas kiválása azonnal megkezdődik. A forrás előtere ezért rozsdaszínűre változott. Vízhozama 0,5-3 liter/perces hozam között változhat.
GPS 46° 9,094’ 18° 10,903’
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A megújult Lóri-forrás

Források javítása Vágotpuszta környékén

A

kőlyuki vadászháznál, a Cifra-malomnál állok meg városi gépkocsimmal és vetem hátamra öreg társamat, a fekete nagy méretű hátizsákomat. Benne minden, ami a mai napon a források ellenőrzéséhez
és javításához szükséges. A szépen megújított piros sávjelzésen indulok a Bikfa-forrás felé. Az erdei házakat elhagyva az úton haladok,
ahol nagy tócsákat kell kerülgetnem, és sokszor a kerítés betonlábazatára felmászva tudok csak továbbhaladni. Néhány éve forrás tört fel a
Malom-hegy egyik völgyében, ami jelentős vízmennyiséget adva végigfolyik az úton és elárasztja a mélyebb területeket. Az út tulajdonosának néhány órai munkával ezt a kellemetlenséget már régen meg kellett
volna szüntetnie. Sajnos nem így történt, ezért a gyalogos kirándulók és
az erre járó gépkocsik csak csúszkálva, sárosan tudnak végigmenni. Egészen a Bikfa-forrásig tart ez az állapot. Itt az erdészetnek kellene egy kis
átereszmélyítést végezni, hogy a forrás előteréből a forrásvíz el tudjon
folyni a patakig. Sajnos a forrás emiatt nagyon elhanyagolt állapotban
van. Most még egy vastag bükkfa is rádőlt, melynek darabjai ott hevernek.
236

Baumann József – A Munka Osztály beszámolója

Ha elkészülne a megfelelő áteresz, a bőséges, finom vizet adó forrást
érdemes lenne felújítani. A piros kör jelzésen haladok befelé a Kőfejtőkúthoz. A volt szórónál a gyalogösvényt mellig érő csalán borítja, ki kell
kerülni a szálfák felé. Kiérve jól látni a hatalmas sziklafalat, amely régen
kőfejtőknek adott munkát.

Sziklafal a forrás fölött

A Kőfejtő-kút

237

Baumann József – A Munka Osztály beszámolója

A patak mellett kisebb sziklatömb alatt csorog a forrás a zöldes-sárgás
agyagmárgára. Szép zöld mohapárnák, gímharasztok telepedtek meg a
laposabb köveken. A forrás vízhozama 6 liter percenként, és 9 fokos. Minden rendben, megfordulok, és megyek visszafelé, de most a vastag csalánoson taposok egy ösvényt a régi nyomvonalon. Kiérek a zöld kör jelzéshez, megcsodálom a néhány méterre lévő hatalmas méretű fűzfát, mely
az ég felé nyújtózkodik évtizedek óta. Meredek kocsiút bevágásában indulok felfelé, a Kecske-hátra lépegetve a miocén korú gömbköveken, melyek valamikor évmilliókkal ezelőtt egy hatalmas folyóban formálódtak.
Időnként megállok, hogy megpihenjek, közben nézegetem a körülöttem
nyíló szép baracklevelű harangvirágokat, tarka kalapú gombákat. Keskenyedik, és egyre meredekebbé válik a gerincút. Mindkét oldalra letekintek, és látom a völgytalpakat. Jól ismerem mindkét oldal vadregényes bevágásait, mésztufa lépcsőit, bemélyedéseit. Szinte hallom a kis erek csobogását, amint kerülgetik a nagyobb köveket a mederben. Öreg, kiszáradt
bükk gyökerein lépkedek egyre feljebb az apró köves, csúszós oldalban.
Feljebb kiszélesedik az erdő, és koros fák alatt az ifjú nemzedék tör a fény
felé. Balra vadles, jobbra odébb egy önetető a szóró fölött. Nem mes�sze tőle téli etetésre szolgáló vadetető áll magában. A ligetesebb, napsütötte részeken érett fekete szedrek kínálják magukat. Néhány marékkal
eszek a kellemesen édes szederből, melyet szerencsére a poloska nem illatosított. Két elágazásnál hiányoznak a turistajelzések, ezeket pótolni kell,
mert bizonytalanná teszi a gyakorlatlan kirándulókat. Kiérek az erdőből
Vágotpuszta keleti végénél, ahol a hatalmas farakásokat az erdészet dolgozói köbözik. Pár szót váltok velük, majd elindulok a település egyetlen utcáján a harangláb felé. Balra egy ház oldalán hatalmas freskó, a másik oldalán festett betűkkel részlet a Bibliából. Haladok tovább, de egy teremtett lelket sem látok, a régi megszokott kutyaugatást is hiányolom.
A mély kútnál megpihenek az árnyékban, és olvasom a kút használatának utasításait a színes nyomtatványokon. Udvarias írás fotókkal, és egy
rövid ismertető a kis település jelenéről, múltjáról. Nem kell a kútból vizet vételeznem, mert a Kőfejtő-kútnál megtöltöttem vizesflakonomat, ebből kortyolok néhányat. A település másik végénél megtisztították a temetőt, mert azt az évtizedek alatt benőtte az erdő. Fehéren virít a felújított kőkereszt, és látszanak a régi sírkövekbe faragott nevek, évszámok. A zöld
kör jelzésen indulok a források felé, melyek már nincsenek messze. Széles
erdészeti úton lépkedek, majd egy belső úton jobbra megyek tovább. Pár
perc múlva nyilazott jel mutatja a helyes irányt, amit még feleségemmel,
Ágival festettünk 2004-ben, a forrás építésekor. Balra, az akkor még tarra
vágott területen felnőtt az erdő háromméteres magasságra, jobbra a szálerdő a gyérítés hatására megfiatalodott, és ott több helyütt a felnövekvő
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fiatal fák eltakarják az idős fákra festett jeleket. Lejjebb balra fordulok,
majd a kisebb árkon átmászva újabb akadály következik. A fiatal fák közé
dőlt egy kiszáradt öreg bükk, és a forráshoz vezető ösvényt is eltorlaszolja.
A vastag ágak közt bujkálva jutok át az akadályon és érek a forrás fölötti homokkő sziklához. Nagyon szép innen a látvány a meredeken induló
völgyre és a szemben lévő hatalmas homokkő sziklafalra. Lassan mászok
lefelé a kis ösvényen, de itt is kidőlt fák közt kell bujkálni, hogy elérjem a
forrást. Végre itt állok a csobogó forrásnál, melyben nem tett kárt a szélviharok által okozott fakidőlések sokasága. Néhány karvastagságú ágat kell
odébb vonszolnom, hogy a forrás előtere megtisztuljon. A sárga színű homokköveken méregzöld gímharasztok lógatják hosszúra nőtt nyelvüket,
és madársóska levelei pihennek a puha mohapárnán. Előkerülnek a szerszámok a hátizsákból, és elsőnek három lépcsőfokot mélyítek a kis kapámmal a partoldalba a biztonságosabb lejövetel érdekében. A forrástábla
megkopott, ezért a régi festéket a vésésből kidrótkefézem, portalanítom,
majd fekete olajfestékkel újrafestem. Most már szép minden, készíthetem
a fotókat az elvégzett munkáról. A forrás vízhozama 3 liter percenként,
hőmérséklete 11 fok. Feltöltöm vízkészletemet, és visszapakolok mindent
a hátizsákom gyomrába. Elindulok felfelé, és a völgy tetején lévő sziklától
még egyszer lenézek a mélyben csordogáló forráshoz.

Újabb Koponya-kút
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Felfelé lassabban megy a haladás az emelkedő miatt, na meg a feketén
csillogó szederszemek is megállásra késztetnek időnként. A fölső utat elérve jobbra fordulok, ahol a szépen felfestett Szent Márton úton gyalogolok tovább. Jobbra a távolban látni Komló dombokra épült házait, itt
alattam a völgyben egy nagy kiterjedésű fiatal erdőt. Letérek a jól jelzett
útról jobbra, ahol a zöld kör jelzésnek kellene látszani, ami a régi Koponya-kúthoz vezetne. Most már a fiatal fatörzsekre lehetne egy-két jelet
felfesteni, hogy a turisták tudják, merre járnak. Elérem azt a helyet, ahol
be kellene mennem a forrás irányába, a szálerdőbe, de előttem tizenöt
méteren bozótos, szederindás fiatal erdő állja utamat. Nem vállalom a
ruhaszaggató bozótjárást, és úgy döntök, hogy elmegyek a szálerdő széléig, onnan közelítem meg a forrást. A szálerdőben jól haladok, jobbra követem a mély árkot, ami tudom, hogy a Koponya-kút közelébe vezet, ahol több meredek völgy találkozik. Leereszkedek óvatosan a völgybe, és felkapaszkodok a másik oldalra, ahonnan már látom a forrás alatti
nagy koponyára emlékeztető mésztufa kiválást a tereplépcső aljában. Innen ismét át kell másznom a szemközti oldalra, mert onnan tudok a forráshoz jutni a patakmeder szélén. A „koponyánál” készítek felvételeket
egész közelről és a belső üregekről. Véleményem szerint ez a képződmény adhatta az ötletet a közeli forrásmezőnél a forrás elnevezéséhez.

Mésztufa koponya
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Innen kényelmesen jutok a harminc méterre lévő forráshoz. Csend van,
csak a forrás vize csörgedezik a mohás sziklák tövében. Májmoha öleli
körbe a forrás tábláját, a környező köveket vastag mohapárna borítja.
A zöld mohapárnákból madársóskalevelek nőttek ki több nedvességet kedvelő növénnyel együtt. A forrástábla betűin a festés megkopott,
ezért előkészülök az újrafestésének. Nagy hátizsákomat az évekkel ezelőtt kidőlt fa törzsére teszem, és úgy pakolom ki a szükséges eszközöket. A tábláról csiszolóvászonnal eltávolítom a vékony zöld algaréteget,
majd drótkefével kidörzsölöm a betűkből a régi festéket és algát. A teljes tábla felületét síkcsiszolással megtisztítom, majd a gázzal működő
forrasztólámpával megszárítom a táblát, hogy az olajfesték tapadjon rá.
Lépkedek a fatörzs és a forrás között váltogatva a megfelelő eszközöket.
Talpam alatt mésztufa törmelékből és apró kövekből képződött a talaj,
egy centimétert süpped le a bakancsom. Felkeverem a kis tubusban lévő festéket, majd vékony ecsettel egyenként kifestem a betűk vésett hornyait. A görnyedt testtartás és a bepárásodó szemüvegem miatt többször abba kell hagynom a munkát. Negyedóra alatt készen van a festés,
már csak figyelnem kell, nehogy lecsorogjon valahol a betűk alján. Pihenésképpen iszok a finom ízű forrásvízből és feltöltöm vizesflakonomat.
A forrás vízhozama 8 liter percenként és 10,5 fokos.

Régi Koponya-kút
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Hátamra veszem zsákomat, és a jelzéseket követve elindulok felfelé a
szálerdőben. Ritkák a jelzések, aki nem tudja, merre kell menni, annak
keresgélni kell őket. Felérek a szálerdő végéhez, és megtalálom a vastag
bükkfát, melyre évekkel ezelőtt egy fehér négyzetet és egy „F” betűt festettek. Ez a jelzés látszott az erdészeti útról, és a fűben irányban lehetett
bejönni az erdőbe. Ennek immár tizenkét éve, és azóta felnőttek a fiatal
facsemeték. Kis tipródás után úgy döntök, hogy átverekszem magam
a bozóton, hogy átérve az út szélénél jelet tudjak tenni a helyes irány
érdekében. Néhány méteren keresztül a fiatal fák között még látszik az
ösvény, jól haladok, de utána sűrű szederindás rész következik, ami rövidnadrágban, rövid ujjú pólóban borzalmas. Karmolnak az éles tüskék,
beleakadnak a ruhámba, testembe, még a szemöldökömbe is csimpaszkodnak. Zsebkésemmel vagdosom el az indákat, hogy haladni tudjak.
Végre kiérek a földes erdészeti útra, és fellélegzem. Testemről folyik a
verejték, és vérfoltok vörösödnek kezemen, lábamon. A csapás mellett,
ahol kiérek, egy fiatal magasabb bükkfa áll a bozótos szélén. Ennek alsó
ágát késsel levágom, hogy majd meg tudjam mutatni az erdészet dolgozóinak, hol kell az ösvényt kialakítani a szálerdő felé, hogy járható legyen.
Rendezem ruháimat, letörlöm a verejtéket testemről, és elindulok vissza
Vágotpusztára. Az a tervem, hogy egy régi kedvenc utamon menjek vis�sza a Cifra-malomhoz. Vágotpusztára érve az egyik rendszeresen itt lakó család éppen szőnyeget tisztít a ház előtt. Üdvözöljük egymást, majd
elhaladok a harangláb mellett, melyen a gyenge szellő a koszorúkon a
nemzeti színű szalagokat lengeti. A falu végénél a zöld kör jelzésen balra
indulok lefelé, majd hamarosan ismét balra fordulva letérek róla. A falu
alatt haladok el, a kertek régen eddig húzódtak. Szép széles, jó állapotú
út vezet az erdőben. Egy nyitottabb részhez érek, és emlékszem, hogy az
út mellett jobbra egy romos ház állt szép mészkő lábazattal. Mára már
benőtte a bozót, semmit nem látni belőle. Egy szép gerincúton ereszkedek enyhén lefelé, és kétoldalt völgyek kísérnek. Az út állapota nagyon
jó, nincsenek erdészeti munkák a közelben, csak egy vastag kerekű motor nyomait látom az itt-ott csillogó víztócsák mellett a puha földben. Elérem a telepített fenyvest, ahol erdei és vörösfenyő jól elfér egymás mellett, egészségesek és szépek. Jobbra egy romos útszéli kőkereszt áll, de
már csak függőleges elemei dacolnak az idővel. Innen az út lefelé vezet,
és mély völgyek, útbevágások tarkítják az erdőt. Ezt a területet úgy hívják, hogy Görgeteg. Az elnevezése onnan ered, hogy a meredek oldalakból kövek gördültek le a völgyekbe. Erdészeti utak ágaznak el és hálózzák be a környéket. Egyre gyakoribbak az útbevágásokban a miocén korú gömbkövek, vízmosások. A meredek oldalban az út minősége egyre
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romlik, itt már csak terepjáróval lehet közlekedni. Kanyargok jobbra, balra, így haladok, és lejjebb már világosodik az erdő. A Bánusz-tanya közelében, a horgásztó kerítésénél érek ki és pihenek meg egy kis padon. Előhalászom hátizsákomból gépkocsim kulcsait, és elindulok a Cifra-malom közelében álló gépkocsimhoz. Ifjúkoromban sokszor pecáztunk itt a
malomnál barátaimmal, gombostűből készített horgokkal. Szép és hasznos volt ez a mai napi túra, felelevenedtek bennem a régi emlékek, láthattam a környezet változásának néhány évtizedes nyomait.

Források ellenőrzése, tisztítása a Keleti-Mecsekben

H

ajnalban esett az eső, mert csorog a víz az árkokban és hízott vízcseppek hullnak a fejemre a Takanyó-völgy bejáratánál lévő fákról. Kerülgetem a tócsákat, próbálom elkerülni, hogy elmerüljek a laza iszapban.
Jobbra az út mellett a rét szélénél üveggyöngyként csillognak a harmatcseppek a keresztes pók hálóján, amit a száraz ágak közé feszített.
A méteresre nőtt vizes csalánokon keresztülgázolok, hogy egy fotóval
megörökítsem a szép látványt.

Páragyöngyök a pókhálón

A hosszú rétet szerencsére kaszálják, így a füves erdészeti úton csak
bakancsmagasságig itatom fel a vizet a fűszálakról. Kétoldalt a hegy
felé nyújtózkodó meredek hegyoldalak vigyázzák a hosszú tisztást,
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patak vize csörgedezik a völgy jobb oldali szélén. Mielőtt belépek a
szálerdőbe, balra megcsodálom egyik kedvenc tisztásomat, melynek
szélében szóróhoz járnak a vadak. Az erdő fái viszonylag ritkák, mes�sze ellátni, szépek benne a sárga kereszt turistaútjelzések a fák oldalán. A lombkoronákon keresztül fénysugarak pásztázzák az erdő talaját, amit megint lefotózok.

Beszűrődő fénysugarak

Nehezíti a haladásomat a sok útra hullott száraz ág, kidőlt fa. A völgy
két oldala egyre meredekebben emelkedik a patak két oldalán, most a
bal oldalon jelzett ösvényen kell haladnom. Vadcsapásra emlékeztető
ösvény, keskeny és nagyon meredek. Igyekszem az érdesebb, nagyobb
kövekre lépni, ahol megtehetem, másutt a kevésbé vizes részeket részesítem előnyben. Elérem a Takanyó-forrást, ami jobbra alattam ontja magából a finom forrásvizet. Nagyon óvatosan ereszkedek le a meredek oldalban, lehajolva egy kidőlt fába kapaszkodva. Mire leérek a forráshoz,
pólómnak már java része izzadságtól nedves. A forrásnál minden rendben, Bánvölgyi Vilmos forrásvédnök egy hete tisztította ki és szüntette
meg a dugulást az ülepítőmedencében, és a forrástáblát is újrafestette.
Készítek a völgyben lévő sziklákról és a forrás mésztufa képződményéről fotókat. Felveszem hátizsákomat és felkapaszkodok a turistaútra.
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A Takanyó-forrásnál

Enyhén felfelé haladok és a völgyet követem, magasra emelve lábamat a
lehullott ágak sokaságát átlépkedve. A jobb oldalon látni a forrásmezőt a
távoli fák között, ahonnan a kis patak vize elindul. Balra fent sziklák bújnak ki a letörésnél, ahol a víz lemosta a termőréteget róluk. Elhagyom a
szép szürke kérgű bükköst, és már fent is vagyok a gerincen a Takanyóháton a Kis-kaszálónál lévő útkereszteződésben. Jobbra egy hatalmas
tölgy- és cseresznyefa áll egymás mellett évtizedek óta. A cseresznyefán
látom a kék háromszög jelzést. Egyenesen átmegyek az úton, és már látom
is a sárga keresztet, melyet követnem kell a Hidasi-völgyig. Szép erdészeti úton haladok lefelé, és figyelem az erdő talaján kikandikáló fiatal gombákat és az idősebb csiga rágta társaikat. Egy kis oldalvölgyet keresztezek, melynek oldalában a jelzés egy szép bükkfa gyökerei fölé van festve.

Turistaútjelzés a fa tövében
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Balra egy meredek völgyet követek, melynek végében forrásmező fakad,
ami vízzel látja el a völgy felső szakaszát. Átmegyek lejjebb ezen a völgyön
és patakban, nézegetem a víz görgette vulkanikus fekete és az üledékes fehér színű köveket. Felkapaszkodok a völgy bal oldalára és itt folytatom
utamat. A völgy mindkét oldalán láthatóak forrásmezők, melyek nem túl
jelentősek. A völgyben lévő patak a tereplépcsőkhöz érve intenzíven csobog és fehéren csillog. Néhány méter után látom a hatalmas, százéves bükköt, ami már a Hidasi-völgy ékességeihez tartozik. Leereszkedek a sziklás
patakmederhez, és úgy látom, hogy a Hidasi-forrással szemben lévő vastag pados mészkő kiálló tarajain át tudok menni a túlsó oldalra.

A patak csobogó vize mészkősziklákkal

Egyensúlyozva, lépéshelyeket keresve a köveken átjutok a forráshoz, és
megúszom a dolgot baj nélkül. A forrás szépen adja a vizet, de ide még
visszajövök. A Csurgó a közelben van, odasétálok előbb. Egy kidőlt öreg
bükk darabjain átmászva láthatóvá válik a nagy mésztufa lépcső. Csobogva folyik le rajta a távolabbi, mésztartalomban gazdag forrás vize,
melyből itt a mész a hőmérséklet-különbség hatására kiválik mindenen,
amit érint. Egy tájba illő, kulturált, fából készült sétány feltétlenül kellene, hogy a taposási kár minél kevesebb legyen a nagy látogatottság
miatt. Kattintok néhányat a fényképezőgépemmel a szivárványt rajzoló
vízpermetről, és indulok vissza a Hidasi-forráshoz.
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A Csurgó

Két éve tisztítottam a forrás ülepítőmedencéjét, és most egy külső beavatkozással a vízbázis bontása nélkül végzem el ezt a munkát. Acélszalagot dugok a forrás kifolyócsövébe mindaddig, amíg a három méterre lévő ülepítőmedence falán nem koppan. Most a szalagot ütköztetve a műanyag medence falához, a laza iszap és kődarabok leválnak a medence
szűrőréseiről. Sárga iszapos víz jelenik meg a kifolyócsövön, ami jelzi
munkám sikerét. Kihúzom az acélszalagot, és most műanyag csövet tolok fel helyette egy darabig, majd eltömítem a forrás csöve és a tömlő közti rést műanyag tasakkal. Hagyom, hogy teljen fel vízzel, és akkor több
erős befújást végzek, melyekkel hasonló eredményt érhetek el, mint az
acélszalaggal. Kihúzom a műanyag csövet a forrás csövéből, és ekkor a
feltorlódott víz teljes keresztmetszettel ömlik ki a forrásból. Néhány másodperc az egész, majd beáll a forrás természetes vízhozamra.
Amíg összepakolom eszközeimet hátizsákomba, addig a forrás vize kitisztul, és már iszok is belőle turistapoharamat megtöltve. A völgyben felfelé indulok tovább, figyelve a patakmederben lévő érdekes sziklaalakzatokat. Az elmúlt hetek viharaiban egy hatalmas bükkfa dőlt az útra, úgy,
hogy azt teljesen elzárta. A fa koronája a patakba esett és ott az elmúlt
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A Hidasi-forrás

időben hatalmas torlasz keletkezett uszadékokból. Szerencsémre az út
szélességében a vastag bükköt az erdészek kifűrészelték, így biztonsággal és taposási kár nélkül lehet továbbhaladni. Balra fent egy érdekes
bükkfa áll, melynek alul egy támasztó kinövése van, ami közt egy ember
simán átgyalogolhat. Többször készítettem már róla fotót, de most sem
tudok úgy elmenni mellette, hogy ne örökítsem meg rajta az idő múlását. Átkelek néhány vízmosáson, melyek a bal oldali völgyekből vezetik
le a csapadékvizet a patak irányába. Kitágul a látóhatár, mert elérem a régi Hidasi-völgyi vadászház helyét. Körben a régmúltnak megfelelő nagy
rét terül el, melyet néhány éve tisztítottak meg a fáktól, bokroktól. Jobbra
bemegyek a patakhoz és egy gázlón átsétálok a Lajos-forráshoz, melyet
Csokonay Sándor épített ki évtizedekkel ezelőtt.
Szerencsére az elmúlt évek nagy csapadékai a patak medrét lemélyítették, így a forrás kis vízelvezető árka nem töltődik fel hordalékkal. Nincs
munka a forrásnál, ezért visszamegyek az útra és feljebb harminc méterre bemegyek a Pius-forráshoz. Itt nemrég jártam, amikor a sziklafalba vésett betűket és számokat újrafestettem. Kis kapámmal a sziklafal melletti
földréteget eltávolítom és a forrás ülepítőmedencéjének tetejére húzom.
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A Lajos-forrás

A forrás kifolyócsöve alá szép fehér mészköveket teszek, hogy szebb legyen az előtere. Fotók készítése után visszamegyek a tisztásra, majd vis�szagyalogolok a piros kör jelzésig, mely mentén a Gödör-forráshoz kívánok eljutni. Elérve a jelzést felfelé haladok jobbra, követve a meredek völgyet, melyben csobog a víz. Balra erdészeti munkák folytak, az erdészeti
út jól járható, csak egy kicsit csúszik a hajnali esőtől. Felfelé kétszer vadkerítésen kellett volna átmásznom, ha valaki előttem nem vágta volna el
a drótkerítést. Szerencsés lenne ilyenkor létrás átjárókat építeni a keresztező turistautakhoz. Kiérve a kerítésen, egy határozott erdészeti út vezet
a völgy és a hegy között, de turistajelzésnek a tetőig nyoma sincs. Felérek
a gerincre, a Hidasi-hátra, a kék kereszt jelzésre. Itt látok piros kör jelzéseket megkopottan abban az irányban, ahonnan jöttem. Pihenek egy nagy
farönkön és iszom a finom forrásvizet. A pólómon már körömnyi száraz
folt sem látszik a párás levegőtől és az erőkifejtéstől. Balra indulok, majd
hamar jobbra lefelé, tudom, hogy van egy lénia, ahol a piros kör jelzés vezet a Síngödör-völgybe. Hamar rájövök, hogy rossz úton vagyok, ez nem
az a lénia, ami nekem kell, de nem megyek vissza, mert tudom, hogy ez az
út is a völgybe vezet. Haladok lefelé a lénián, amíg a lénia keresztez egy
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régen járt erdészeti utat, és erre megyek tovább. Sűrű fiatal erdőben vaddisznókat zavarok fel, akik viszonylag nyugodtan kocognak tovább a békesség kedvéért. Közel érek egy völgyhöz a jobb oldalon, melyben hallom
a víz csobogását. Ezt követve hamar elérem a sárga kereszt jelzést, mely
Máré-vár irányába vezet. Jobbra kell haladnom a már ismert úton felfelé a
Síngödör-völgyben, hogy a közeli két forráshoz érjek. Tíz percet gyalogolok és elérem jobbra a Szederindás-kutat, majd feljebb néhány percre a Gödör-forrást. A Gödör-forrásnál nincs teendőm, néhány hete volt itt Nagy
Balázs forrásvédnök és kitakarította, összerakta köveit. Megnézem a közelében lévő forrásmezőket, majd lefelé indulok a Szederindás-kúthoz. Leteszem egyre nehezedő hátizsákomat, és a forrás vízelvezető medrét elkezdem kis kapámmal kitisztítani, hogy a forrás csorgó medencéje alá kerüljön a vízszint. Tíz perc telik el a munkával, és már töltöm is megüresedett
vizesflakonomat a finom hűs forrásvízzel. Kattintok néhányat a fényképezőgépemmel, és indulok lefelé a Síngödör-völgyben.

A Szederindás-kút

Itt az elágazásnál jók a jelzések, de lejjebb haladva egyre ritkábbak, vagy
nincsenek. A fiatal fák felnőttek a völgyben, három méter magasak, és a
hajnali esőtől még vízcseppek csimpaszkodnak a leveleken. Egy hársfaágból túrabotot készítek magamnak, hogy a rám váró sok patakátkelésnél
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segítségemre legyen. Vastag kidőlt fákat kerülgetek, melyek az átázott talajból kifordultak gyökerestül, és eltorlaszolják a szűk ösvényt. Egy vastag tölgyet csak felfelé mászva a partoldalba tudom kikerülni. Hársfa botom segítségével biztonságosan kelek át a patakon a kiálló kövekre lépkedve. Jobbra régi vadkerítés mellett haladok, melynek tartógerendáit a
korhadás szinte megette és a rozsdás vasháló tartja még állva, veszélyeztetve a vadak épségét. Ismét átkelés a széles köves mederben, ahova a
víz ereje nagy méretű köveket görgetett, odébb nagy területen homokpadot épített. Sűrűn törölgetem arcomat, csípi szememet a homlokomról lecsorgó verejték. A következő kanyarban több vastag fa dőlt a patakon keresztül torlatot képezve, köztük az alsó bükkön világít a piros kör jelzés.

Kidőlt fák a patakmederben

Oldalra megyek egészen, és átmászok a vastag fatörzsek között. Nem
messze fölöttem a meredek partoldalban szép mohás sziklakibúvások
látszanak. Mellettem a vastag kidőlt korhadt fán korallgombatelepet fedezek fel, melyet lencsevégre kapok pihenésképpen. Elérem a völgy szűkülő szakaszát, melynek mindkét oldalát fiatal erdő borítja. Egy fehér
színű nyíl jelzi a haladás irányát a piros kör jelzés alatt, fel a partoldalba.
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A fiatal fákba kapaszkodva jutok egyre előrébb, sajnos a jelzések nagyon
ritkák, így találomra követem a völgyet. Alattam sziklába vájt mederben
csobog a sárgás víz, és habzik a kövekhez dörgölőzve.

Víz koptatta kövek a mélyben

Egy meredek és mély oldalvölgy keresztezi a jelzést, melyet az elmúlt
években vágott még mélyebbre a sok csapadék. Fákba kapaszkodva,
minden lépést megfontolva jutok egyre előrébb, és szerencsésen átérek
a túlsó oldalra. Itt leereszkedek a patakmederbe, és a köveken lépkedve
haladok kifelé a völgyből. Ellaposodik a völgytalp, és jobbra kimászva
meglátom a piros kör jelzést. Kissé bozótos az ösvény, de járható és biztonságos. Néhány perc alatt kiérek az országútra, ahol szemben a Barnakő sziklafal búvik meg a fák lombjai között.
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Forrásvédnökök tevékenysége

A

Előzmények

Mecsek hegységet járva gyakran találkozunk forrásokkal, melyek
hűsítő vize jólesik kirándulásaink során. A forrásokat gondos és szorgalmas erdőszerető emberek építették ki, hogy tiszta ivóvízhez jussanak
erdészeti munkáik vagy kirándulásaik során. A Mecsekben 250 kiépített
forrás található, ami országos szinten jelentős előfordulásnak számít.
Régen a Mecsek Egyesület, a TTE és a mecseki erdészetek voltak a források építői és kezelői, napjainkban a Mecsek Egyesület és a Mecsekerdő
Zrt. A baranyai természetjárók kezdettől átvállalták az erdészettől ezt a
nemes és fontos feladatot. Közéjük tartozott Csokonay Sándor, aki számos mecseki forrást épített és tartott karban. Ezzel kiérdemelte tisztelői
körében a „Mecseki források Atyja” elismerést.

H

Napjainkban

úsz éve, hogy egy új generáció vette át ezt a nemes feladatot, és
takarítja, óvja az épített forrásokat, méri a források vízhozamát és
hőmérsékletét. Szükség szerint megerősíti, újjáépíti azokat az engedélyek beszerzése után. Az elmúlt húsz évben száznál több forrás újult
meg a Mecsek hegységben. A három éve elkezdett forrásvédnöki munka
egyre népszerűbb, és ma már a védnökség alá került 156 forrásból 133
forrásnak van védnöke, gondozója. A maradék 23 forrásnak még nincs
nevesített védnöke, de ezeket a többi védnök tisztítja. Pontos és naprakész információkat a honlapunkról lehet megtudni (https://sites.google.
com/site/forrasvednok) vagy naprakész fotókkal a Facebook oldalunkon
(https://www.facebook.com/mecsekiforrasvednok).

E

Források karbantartása, forrástáblák festése

bben az évben is folytattuk a források felújítását, tábláik újrafestését,
kifolyócsövek csiszolását, átjáró hidak építését, megerősítését. Takarítottuk környezetüket, melyben nagy segítségünkre voltak a forrásvédnökök. Az év során a Mecsek 250 kiépített forrásait kitisztítottuk, nagy
részüket több alkalommal. A forrástáblák újrafestését 52 helyen végeztük el. Az erdészet segítségével felújítottuk a Koponya-kutakhoz vezető
utakat, ösvényeket a kidőlt fáktól, bokroktól. Felújítottuk az ide vezető
turistaútjelzéseket. A Jó szerencsét-forrásnál megerősítettük az előtér
oldalát akácgerendákkal, és zúzott kővel borítottuk, hogy csapadékosabb időben is biztonságosan megközelíthető legyen.
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Forrásvédnökök munka közben, zipernowskys diákok közösségi szolgálatban

Bánvölgyi Vilmos forrásvédnök
munkára készen

Forrásvédnök munkában
(Gál Péter)

Jelzőtábla festése (Horváth Ákos)

Újrafestett forrástábla (Kancsal-forrás)
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E

Visszajelzések a Fekete-Tisza-forrásról

z évben is sok levél és fotó érkezett a forrásról, melyen láthatjuk a forrás környezetét, a forrás vízhozamát és a forrás falazatának állapotát. Sajnos két kiszáradt fenyő kidőlt a forrás közelében. Az
ukrán erdészettel felvettük a kapcsolatot, és a kidőlt, balesetveszélyes
fenyőket feldarabolták.

A Fekete-Tisza-forrás, 2016

Környezetvédelem

T

öbb alkalommal vettünk részt egyénileg és szervezetten a Mecsek hegység és a város szeméttől való megtisztításában. Az Ordas-tanya környékén rendszeresen figyeljük a védett virágok egyedszámait és bejegyezzük
az Ordas-naplóba. A Balokányligetben havi rendszerességgel ellenőrizzük a forrásokat és takarítjuk az Aranyeső-forrást és annak környezetét.
Karbantartjuk a madárodúkat, és újakat helyeztünk ki a tó körül. Figyeljük a tó körüli élővilágot, és az új madárlátogatókat jelezzük a Madártani
Egyesület felé. Ez évben először figyeltünk meg szürke gémet a tó körül
eleséget keresve. Kialakítottunk pályázati pénzből egy kerekesszékes lejárót, ami a felső sétányt köti össze az alsó sétánnyal. Jártuk a Mecsek védett
területeit, és óvtuk, fotóztuk a szigorúan védett növényeket. Vetítéses előadásokat tartottunk a Mecsek hegységről, forrásokról, az Ordas-tanya
történetéről, természetvédelemről, a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség Természetbarátok Klubjában, iskolákban, baráti társaságoknak
rendezvényeken, és a Várostörténeti Múzeumban is.
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Takarítás előtti eligazítás (Szilasi Tamás, parkerdő gazdálkodási részlegvezető)

Agárkosborok Golgotánál

Leánykökörcsin Dömörkapu környékén
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Balokányliget, Aranyeső-forrás

Kerekesszékes lejáró avatása
a Balokányligetben (Háber János
és Girán János alpolgármester)

Előadás az Ordas-tanya történetéről
a Pepita kultúrtérben
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Túravezetések

A

z év folyamán több túravezetést vállaltunk, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően. Januárban az V. Orfűi tájakat, településeket,
bemutató desztinációs túrát, márciusban a XXXIII. Csokonay Sándoremléktúrát, júliusban a XII. Uránbányász emléktúrát, augusztusban a
szintén hagyományossá váló IV. Múltidéző túrát vezettünk a volt Magyarok kunyhójához. Gyakorló túrát vezettünk a bronzjelvényes túravezető
tanfolyam résztvevőinek.

V. Desztinációs túra

XXXIII. Csokonay Sándor-emléktúra
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XII. Uránbányász emléktúra

IV. Múltidéző túra
a volt Magyarok kunyhójához

Bronzjelvényes túravezető gyakorló túra

Emlékhelyek gondozása

R

észt veszünk minden év első hónapjában a Cinke-tanyánál a Baranyai
Aurél-emléktúrán. Óvjuk és takarítjuk a Tripammer-fa környékét, a
Balog fája pihenőt, a Lapisi keresztet, az Erdei keresztet, a Kutya sírt, a
Cinke-tanyát és környékét. A Pálos-kút és a Bükkös-forrás fából készült
tábláit lecsiszoltuk, gombaölővel átkentük, majd lazúrfestékkel átfestettük.
A Magyarok kunyhója emlékhelyet gondozzuk, az emlékoszlopon az
alsó korhadást favédővel megszüntettük. A Széchenyi téri Időjelző házikó
műszereit ellenőrizzük, szükség szerint javítjuk, takarítjuk. A petőcpusztai
Mária-kápolna takarítását havi rendszerességgel végezzük, a kápolnába
kegytárgyakat szereltünk az oldalfalra a tisztítófestés után. Sajnos a nyáron elhunyt Temmert József fúrómester, volt petőcpusztai lakos, akitől
sok értékes információt kaptunk a településről és a környék múltjáról.
A Magyarok kunyhójánál negyedik alkalommal tartottuk meg a Múltidéző túrát. A Vadásztacskó sírja emlékhelyet kitisztítottuk a felnövekvő
cserjéktől. A Természetjárók Panteonját gondozzuk, elhunyt túratársaink
emléktábláját bevéssük a sziklafalba. A Darázscsípte katonai emlékmű
építésében segítettünk és a felavatása óta gondozzuk.
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A Cinke-tanya emlékhely
karbantartása, padlábak betonozása

A Cinke-tanya emlékkő
rögzítése, csinosítása

A petőcpusztai Mária-kápolna

A kápolna belső tere

Továbbra is fontos feladatunknak tartjuk a múlt emlékeinek felkutatását,
épített és tárgyi emlékeiknek megóvását. Megemlékezünk elődeink munkásságáról a kerek évfordulók alkalmával. Ez évben volt a Mecsek Egyesület megalakulásának 125 éves évfordulója, melynek kiállítási anyagát
a Várostörténeti Múzeumban Pásztor Andreának segítve összeállítottuk.
Ugyanitt előadást tartottunk a mecseki források történetéről.

Ordas-tanya

E

rdei fenyőrönkből készült faház, amely már elmúlt százéves és folyamatos karbantartást igényel. Tisztán tartjuk a ház környezetét, a
védett virágok magszórása után lekaszáltattuk az erdészettel a kis tisztást, melyet ez úton is köszönünk. Új madárodúkat helyeztünk ki, régi
madárodúkat és etetőket javítottunk. Az eredeti régi dobkályhát saválló
lemezzel megerősítettük a tűztér magasságában. Figyeljük az élővilág
változásait, az erdészeti tevékenységet, és mindent lejegyzünk az Ordas260
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tanya naplójába. Az Ordas-tanyát heti rendszerességgel, a környék forrásait havi rendszerességgel ellenőrizzük, takarítjuk. Megmutatjuk a
ház „kincseit” az erre túrázóknak, gombázóknak, akik a házra lelnek.
Elmondjuk a ház évszázados történetét, megmutatjuk az Ordas-naplók gyűjteményét, melyek immár húsz éve rendszeresen megjelennek
nyomtatásban, fotókkal színesítve tartalmát.

Túrázók az Ordas-tanyánál (balról jobbra: Jónásné Buzsáki Vali,
Hoványi Zsuzsa, Keresztes-Nagy József, Léderer Jutka, Keresztes Zsuzsi,
Nagy Balázs, Jónás István
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A felújított Kiss Lajos-forrás

A

Vendégek az Ordas-tanyánál

z év során többen felkeresték a kis házikót és bejegyeztek néhány
gondolatot az üzenőfüzetbe, mely egy fémdobozban található a
bejárati ajtón.
Bejegyzés az üzenő dobozban:
„Nagyon szép hely, ha esetleg segíthetünk a karbantartásban, szívesen jövünk
Abaligetről. mukiviktor@gmail.com 2016. 03. 12.”
Bejegyzés az üzenő dobozban:
„Nyugdíjba vonultam. Nagyon szeretem ezt a környéket, és látom a szorgos
kezek eredményét. Ha szükség van rá, szívesen segítek a rend fenntartásában. 2016. július 20. Hirth István egykori kerékpáros. Elérhetőségem: hirth@
freemail.hu 2016. július 20.”
Bejegyzés az üzenő dobozban:
„Itt voltam, Hetvehely felől jöttem. Szépen nyílnak a virágok. Lemegyek megint
a forrásokhoz. 2016. április. 01. SzH Vili”
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Együttműködés

M

unkánk eredményességét az teszi lehetővé, hogy jó a kapcsolatunk
a Mecsekerdő Zrt.-vel, a BMTSZ tagjaival, a DDNPI munkatársaival,
a JPM régészeivel. Kapcsolatunk közel húsz éve tart, és bízunk benne,
hogy a jövőben is így lesz.
Minden együttműködő partnerünknek, ezúton is köszönöm a segítséget, támogatást.
Mecsekerdő Zrt.: Az elmúlt év is eredményes volt, mert segítőink, elsősorban a Mecsekerdő Zrt. lehetőségei szerint mindent megtett azért,
hogy a közjóléti létesítmények minél jobb állapotba kerüljenek. Ebben
az évben több építőmunkánkat támogatták szállítással, közmunkásokkal. Segítettünk az erdészet kiadványában a mecseki forrásokkal kapcsolatos fejezet összeállításában.
Baranya Megyei Természetbarát Szövetség: A szövetség vezetőségével
rendszeresen tartjuk a kapcsolatot és segítjük egymás munkáját. Segítünk
a túravezetésekben, teljesítménytúrák lebonyolításában és a turistaútjelzések karbantartásában. Segítettünk „A Mecsek Természetjáró Kalauza” forrásokkal kapcsolatos fejezet összeállításában.

A Mecsek 50 teljesítménytúra pontőre Baumann Józsefné
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A DDNPI munkatársaival tartjuk a kapcsolatot, és a természetvédelmi őreikkel megbeszéljük közös dolgainkat. A DDNPI munkatársaival források
védetté nyilvánítását beszéltük meg Baranya, Somogy és Tolna területén.
A természetet járva jelezzük feléjük észrevételeinket, jelentjük a természetkárosításokat. Sajnos az erdőben és a védett területeken tett szeméthalmokkal kapcsolatos észrevételeink hosszú hónapok óta nem lettek orvosolva.

Szemét a Nagy-mély-völgyben, a Kánya-forrás közelében

ÁNTSZ: Kapcsolatunk az elmúlt évben csak néhány forrás vizének
mintavételgyűjtésére terjedt ki. Sajnos a megszokott vízminőségi mérések eredményét nem kapjuk meg és honlapjainkon nem tudjuk közzétenni. Túravezetések során sokszor felvetődik a forrásvizek „ihatóságának” kérdése, ezért is jó lenne, ha megkapnánk a mérési eredményeket.
Az elmúlt évben ismét sikerült szorgos munkánkkal megőrizni elődeink
épített emlékeit, és újakat is tudtunk létrehozni.
Munkáinkat segítették: Baumann József, Baumann Józsefné, Bánvölgyi
Vilmos, Feketéné Czifra Éva, Dudás György, Földesiné Kövi Ildikó,
Frick Ferenc, Golubics István, Jancsi Attila, Hirth István, Hofmann Ákos,
Horváth Ákos, Jónás István, Ijjász István, Kámi Róbert, Kriston Barnabás,
Kincses Miklós, Kiss Milán, Kovács Szabó János, Köntis Katalin, Kulcsár
Péter, László József, Nagy Balázs, Pásztor Andrea, Plaszauer István,
Ripszám István, Stalenberger Tibor, Strasser Péter, Szabó Dalecker
Ibolya, Szilasi Tamás, Tóth Klára, Tóth Péter.
Köszönöm tagtársainknak és segítőinknek az elvégzett munkát, mellyel
hozzájárultak a Mecsek hegység és környezetének megóvásában, szépítésében. Segítségetek nélkül nem lehetett volna ilyen eredményes és
szép munkát végezni.
Köszönjük a szorgos munkát azoknak a „névtelen” segítőinknek is, akik
a 2016. évben kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét,
összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát.
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