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Az ember és a víz
A víz megjelenése a földön 4000 millió éve kezdődött, hatalmas őszáporok formájában,
melyből kialakult a világóceán. Ez az óceán később a világ bölcsőjévé vált. Az élet
valamilyen formában mindig kötődik a vízhez, ezért létezésünk nélkülözhetetlen eleme.
Az ember ősidők óta a településeit víz mellé építi, hiszen életbennmaradása ennek függvénye.
A víz biztosítja szervezetének újjáépülését, a vízből és a környékéről szerzi be gyűjtögetéssel
a kagylókat, csigákat, gyümölcsöket. Később halászattal, földműveléssel és állattartással
egészíti ki táplálékát.
Az ipar fejlődése is nagymértékben a víznek köszönthető, hiszen a termelékenyebb
munkához gépek kellettek, melyeket legkorábban vízenergia hajtott. A víz napjainkban sem
vesztett fontosságából, habár az ipar jelentősen átalakult.
Az ipar hatalmas méretű növekedése az emberek életét megkönnyítette, kényelmesebbé tette.
Néhány évtizede azonban, az intő jelek egyre szaporodtak. Hatalmas erdőterületek pusztultak
ki az ipar állttal. A levegőbe bocsátott káros anyagok hatására, emberek tízezrei betegedtek

meg a gyárak környékén. A vizek tisztaságát sem kímélte az ipar. Vegyi anyagok tömege
került a vizekbe, ami megbontotta a biológiai egyensúlyt. Folyók, patakok, források váltak
ihatatlanná, mérgezővé.
Nekünk, ma élő természetszerető embereknek, feladatunk, és kötelességünk, környezetünk,
védelme. A bennünket körbevevő egészséges természet, a mi, és a jövő nemzedékek életének
biztosítéka.
Földünk hatalmas felületének jelentős részét óceánok, tengerek, tavak, folyók, és források
borítják. Most közelebbről ismerkedjünk meg a források keletkezésével, fajtáival, építésével.
A források keletkezése
A napsugárzás hatására a földfelszínen lévő vízfelületek elkezdenek melegedni és pára lép ki
belőlük, majd a légtérbe szállva ott felhőkké egyesül. A felhőknek egyre nagyobb lesz a
víztartalma, amit már nem tud megtartani és évszaktól függően havazás, jégeső vagy eső
formájában aláhull a földre. A föld felszínén a lehullott csapadék elkezdi kalandos útját. A
felszínen csordogál és kis ereket formálva halad lefelé. Egy jelentős része halad a felszínen
tovább, amíg el nem ér egy erősebb vízfolyást. A víznek egy kisebb hányada beszivárog a
talajba és ott halad mindaddig, amíg egy vízzáró anyagot, pl. agyagot, gránitot, stb. el nem ér.
Ott gyűlik, vastagodik a különböző szerkezetű rétegekben. Ha elér vastagodás / magasodás /
közben egy olyan réteget, ami vízvezető akkor elindul a további vándorlása a föld alatt. Ez a
réteg lehet egy laza kavicsos, vagy homokos réteg, vagy éppen egy sziklarepedés. A
sziklarepedésen addig csordogál, vagy éppen folyik tovább, amíg valami vízzáró réteg útját
nem állja. Itt újabb pihenés vár rá és hizlalhatja víztömegét. A "mi kis vándorunknak"
szerencséje van, mert a sziklarepedés kivezet egy szűk völgybe, ahol ismét megpillanthatja a
napos eget. A vizek a föld alatt nagy távolságokra és mélységekbe jutnak a geológiai
viszonyoktól függően. Útjuk során ásványi sókkal és gázokkal dúsulnak és a föld mélyében
fel is melegednek. A Föld magja felé haladva, a kőzet hőmérséklete fokozatosan melegszik. A
földkéreg vastagsága nem egyenletes a föld felszínén. Magyarországon a földkéreg
viszonylag vékony ezért nálunk a föld belseje felé haladva 100 méterenként kb. 3 celziusz
fokkal nő a kőzet hőmérséklete. Ezzel magyarázható, hogy oly sok a geotermikus
héjforrásunk, melyeknek zöme gyógyvíz is egyben.

Turista tízparancsolat
Szeresd a természetet, és áhítattal lépj szentélyébe!
Turistamezben is kultúrember maradj!
Ne feledd, hogy turistához méltatlan magaviselettel a turistaság ügyének ártasz!
Ne élj vissza a vendégjoggal, és tiszteld mások vagyonát!
Turistaútról le ne térj, tilos területen engedély nélkül ne járj!
Légy vidám, de ne lármás: az erdőben ne a turisták, hanem a madarak énekeljenek!
Tartsd tisztán a forrásokat, patakokat, pihenőket, és a hulladékot vidd magaddal
a szelektív gyűjtőhelyre!
8. Égő tárgyat el ne dobj, erdőben tüzet ne rakj!
9. Kíméld az erdő vadjait, gyümölcsfákról még virágot se szakíts!
10. Becsüld turistatársadat, s bajban el ne hagyd, mert az becstelenség!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A Mecsek hegység általános ismertetése:
A Mecsek hegység földtani tagozódása
A Dél-Dunántúlon található szigethegységek közül a legnagyobb kiterjedésű a Mecsek
hegység, mely több száz méterrel magasodik ki a környezetében kialakult dombságból. A
hegységet szinte minden oldalról dombsági területek övezik. Északon és keleten a Tolnaidombsággal, délen a Baranyai-dombsággal, míg nyugaton közvetlenül a Zseliccel határos. A
Mecsek területe földtani szempontból négy önálló részletre osztható fel.
Ennek alapján elsőként említhető meg keleten a dombsági környezetből alig kiemelkedő
Mórágyi-rög, mely elsősorban sztratigráfiai jellemzői alapján tartozik a hegységhez. Elterjedése jóval nagyobb, mint gondolnánk, hiszen e szempont alapján még a Tolnai- és
Baranyai-dombság egyes részleteit is a hegységet alkotó kőzetek építik fel. Területe
Mecseknádasd és Apátvarasd környezetéből elindulva egészen Bátaszékig terjedő gerinc környezeteként határolható körül.
Második önálló egységként a hegység legmagasabb csúcsát is magába fogadó Kelet-Mecsek
következik, mely a legnagyobb egységes és önálló arculattal megjelenő részlet. Nemcsak
földtani szempontból, hanem morfológiai jellemzők alapján is elkülönül a hegység többi
részletétől, hiszen középpontjának környékéről sugárirányba indulnak ki a völgyek. A Mecsek
legmagasabb helyét jelentő 682 m-es Zengőnek és tágabb környékének északi határa a
Völgységi-patak völgye, keleten és délen egyaránt a 6. sz. főközlekedési út, míg nyugaton
Hosszúhetényen és Magyaregregyen átvezető műút jelenti határát.
Harmadikként következik a Közép-Mecsek, melynek gerince egészen a Pécs–Orfű közötti
műútig tart. Leginkább tagolt felületű terület, melynek keleten a Köves-tető, míg nyugaton a
Misina és Tubes csúcsok a legmagasabb pontjai. Könnyű megközelíthetősége miatt a
leginkább látogatott hegységrész, mivel északi lejtőjén Komló és közvetlen környéke, míg
déli oldalán Pécs városa helyezkedik el.
A hegység negyedik önállónak jelzett részlete a Nyugat-Mecsek, melynek legmagasabb
pontja a Jakab-hegy. A környék legmagasabb és legnagyobb tömegű részletétől nyugatra indulva folyamatosan alacsonyodik a felszín, majd végül csatlakozást talál a Zseliccel is, mely a
Mecsek nyugati határát jelenti. Morfológiai jellemzők alapján a Szentlőrinc–Dombóvár közötti vasútvonal jelöli a Mecsek nyugati határát, de a hegységet alkotó kőzetek a Zselic keleti
részletében is megtalálhatók. Északon az Orfűi-patak és annak mellékága a Nyugat-Mecsek
határai, míg délen a 6. sz. főközlekedési út Szentlőrinc–Pécs közötti szakasza.
Földtani jellemzők
A hegységet alkotó fontosabb kőzetek már a terepszinten is megtalálhatók, így mindenki
számára már szemmel is könnyen felismerhetők a jelentősebb földtörténeti időszakokra utaló
képződmények. A Mecsek területén találhatunk olyan részleteket, melyek a Föld őskorára
(proterozoikum), ókorára (paleozoikum), középkorára (mezozoikum) és újkorára
(kainozoikum) jellemzők.

Az egyes földtörténeti korokra, valamint azok rövidebb részleteit alkotó időszakokra jellemző
kőzetek nemcsak egymás mellett, hanem a természet erői által kialakított sorrendbe illesztetten is találhatók, hiszen a hegység híres a változatosságáról és különleges szerkezetéről
is. A törésekkel sűrűn átjárt, helyenként igen erőteljesen gyűrt szigethegységben az egymással
közvetlen szomszédságban lévő kőzetek között a korkülönbség akár több száz millió év is
lehet. A változatosság nemcsak a korra, hanem a kőzetek keletkezésére is vonatkozik. Így a
hegységet felépítő kőzetek lehetnek magmás, üledékes vagy metamorf kifejlődésűek, vagy
azoknak egyedi – helyi különleges – változatai, melyeket a szintén eltérő kifejlődésű laza
üledékek fednek. A nagyfokú változatosságot a hegység kialakulását mindenkor végigkísérő
tektonikus hatások eredményezték, melyeknek hatására a hegység egyes részletei akár egyedi
arculattal is rendelkeznek.
A Mecsek legidősebb képződményeinek azon kristályos kőzeteket ismerjük, melyek kicsiny
foltokban mutatkoznak a felszínen, de mélyfúrásokkal több helyen is feltárták őket. A
foltszerű előfordulások közül a legismertebbek Pécs városának belterületén fordulnak elő
migmatit és fillit formájában. Utóbbi képződmény felületére építetten áll jobbára a bazilika
épülete is. Az idős képződmények legnagyobb és összefüggő előfordulása a hegység keleti
részletét jelentő Mórágyi-rög területén és annak környezetében ismeretes. E területrészen a
gránit sokfajta változata ismert, melyeket számos kőfejtőben termeltek ki helyi felhasználásra,
vagy vasútvonalakhoz ágyazókőként. Az érdekesebb színekkel és mintázattal mutatkozó
változatokat egy időben építő- és díszítőkőként is felhasználták. Az ókori kőzetek
változatosságát nemcsak a gránit, hanem a palák és mészkövek előfordulása is jellemzi.
Utóbbit szintén bányászták szép felülete miatt. A hegység területén találunk még kovás
agyagpalát, szericitet, szericites fillitet, csillámpalát, szerpentinitet, valamint további, itt nem
említett kristályos kőzeteket, melyeknek többsége fiatalabb kőzetekkel fedett.
A földtörténeti ókorból származó kőzetek másik nagy felszíni előfordulása a Nyugat-Mecsek,
ahol a perm időszak képződményei igen nagy területen mutatkoznak összefüggően. Cserkút,
Kővágószőlős, Kővágótöttös, Bakonya és Boda területén igen gyakoriak a vörös alapszínű
kőzetek, de előfordulnak még zöld és szürke változatok is. Az üledékes kőzetek elsősorban
aleurolitként és homokkőként találhatók, de előfordulnak közöttük konglomerátumos sávok
is. Egyes homokkövek gyakran tartalmaznak dolomitot, kovás fatörzseket és üledékes kőzetekben előforduló ásványokat, valamint elvétve szenet. E csoportba tartozik még a zöld
homokkő is, melynek évtizedeken keresztül nagy gazdasági jelentősége volt. A
kőzettömegben lencsésen elhelyezkedő másodlagos uránfeldúsulások kitermelését 1997-ben
fejezték be.
A földtörténeti középkor (mezozoikum) legelső képződménye közvetlenül a perm utolsó
rétegére települt. A triász korszak első rétegeként ismerjük azt a konglomerátumot, mely a
jelentős természeti értéket képező Babás-szerkövek anyagát jelenti. A Jakab-hegy déli oldalán
a későbbi endogén és exogén hatások eredményeként alakultak ki a kőzetfelületen azok a bizarr formák, melyeknek kialakulását a terület későbbi felboltozódása segítette elő.
Közvetlenül erre települt a vörös homokkő, melynek hosszú ideig végzett bányászata a
települések neveiben is visszatükröződik (pl. Kővágószőlős, Kővágótöttös). Több évszázadon
keresztül nemcsak híres, hanem igen keresett is volt a hegy oldalából kibányászott kőanyag,
hiszen Baranyán túlra is szállítottak innen malomköveket. Széles körű felhasználását bizonyítja, hogy a közeli települések épületei, kerítései mellett Pécsett számos épület lábazata
ugyanúgy vörös homokkő, mint a város néhány közterületén a térburkolat vagy az utak menti

fogadalmi keresztek anyaga. A triász időszak további képződményei már egy süllyedő
üledékgyűjtő területen keletkeztek. Fokozatosan csökkent a kőzetek anyagának szemcsemérete, és fokozatosan előtérbe került a vegyi üledékes kőzetek kialakulása. A változó
körülmények között folytatódó üledékképződés során különböző színű aleurolitok,
agyagkövek és márgák keletkeztek. A vékonyan rétegzett képződmények között dolomit
mellett gipsz- és anhidrittelepek is kialakultak.
Néhány évtizede fúrásos kutatások során pontosították ez utóbbiak elhelyezkedését, de az
előfordulás nagysága nem érte el az ipari koncentrációt. A tovább mélyülő tengerben egyre
inkább uralkodóvá vált a karbonátos rétegek kialakulása. Ennek során keletkeztek azok a több
száz méter vastagságú mészkőváltozatok, melyekben utólagosan alakultak ki a mecseki barlangok. A mészkőtömeg egyes részletei gazdagon faunás padok, de helyenként dolomit
közbetelepülés is tarkítja. Keletkezése nem teljesen nyugodt körülmények között történt, hiszen tufitcsíkot is találtak tömegében. Ennek ellenére a mecseki karsztterület kiterjedése
csaknem megegyező a különböző színű mészkőváltozatok elterjedési területével, és a hegység
legjelentősebb karsztforrásai is e területen találhatók. Abaliget és Orfű környékén közutak és
turistautak mellett is egyaránt láthatók a különböző átmérőjű dolinák és töbörsorok, melyek a
patakos barlangok irányába vezetik el a területükre jutott csapadékvizet. A mészkő nagy
területi elterjedése és könnyű hozzáférhetősége, valamint széleskörű alkalmazhatósága szintén
indukálta a kőbányászatot, hiszen már a rómaiak megkezdték a kőzet célzatos termelését és
felhasználását. Az általuk létrehozott építmények alapjaiban és külső falaiban a
legelterjedtebben használtak fel triász mészköveket, melyek a sok évszázadon keresztül végzett mecseki mészégetés anyagát is biztosították. A megye gazdasági életét bemutató egykori
krónikák szerint az oltott mész sokáig fontos exportterméke volt Baranyának. A karsztosodó
mészkő kialakulása után keletkezett a fekete színű változat, melyet a Kanta-vár környékén létesített bányában termeltek. Az idősebb mészkőhöz viszonyítva kedvezőtlenebb kőzetmechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, de ritkasága miatt egy időben igen kedvelt építőkő volt. A
fekete mészkő szélesebb körű ismertségét és felhasználhatóságát erősen csökkenti, hogy
magas szervesanyag-tartalmú. A kőzet e sajátossága jelzi, hogy a triász végéhez közeledve
megkezdődött az üledékképződés körülményeinek határozott változása. A feltöltődő
üledékgyűjtő terület egyes részleteinek szárazulattá válását egyértelműen jelzi a felső triász
rétegsorozat, melyben ismételten aleurolit és homokkő keletkezett. Az időszak utolsó
homokkőpadjaiban szideritgömbök és -gumók is találhatók, melyeket több helyen is bányásztak (Pécs, Vasas stb.).
A vasérc tartalmú kőzetek keletkezése még a jura időszakban is folytatódott, de a földtörténet
újabb nagy szakaszának kezdetére már inkább a feketekőszén-telepek keletkezése a jellemzőbb. A több száz éven keresztül végezett kőszénbányászat nemcsak a Mecsek déli
oldalán történt, mivel a jura időszak képződményei igen nagy területi elterjedésben ismertek.
Komlón és Szászváron ugyanúgy végezetek mélyszinti termelést, mint Pécsett vagy a jóval
távolabbi Váralján és Nagymányokon. A változatos vastagsággal lerakódott kőszéntelepek
között további homokkő és aleurolit rétegek alakultak ki, művelt telepként húsznál is többet
vettek számba. A kőszén keletkezéséhez szükséges egykori buja növényzet nemcsak erdőkből
állt, hanem mocsarakból is, így a növényi lenyomatok mellett dinoszaurusz maradványok is
előkerültek a bányászat során. A lápos környezetben kisebb-nagyobb intenzitással folytatódott
a vasérc keletkezése is, továbbá ezen üledékképződés eredményeként tartalmaztak a
széntelepek olyan nagy mennyiségű metánt, mely igencsak megnehezítette a bányászatot.

A közelmúltig nagy gazdasági jelentőségű szenes csoport keletkezése sok évezreden
keresztül, az újabb tenger előrenyomulásáig tartott, melynek során kialakultak a nagy
vastagságú fedőmárga rétegek. A sávosan változó mésztartalmú márgák eltérő mértékben
tartalmaznak homokot, és színük is gyakran változik. A legvastagabban kialakult szürke
alapszínű változatok alkotják a Mecsek legmagasabb pontját jelentő Zengő tömegét, míg a
későbbiekben keletkezők már általában barnák, vörösek és sárgák. Jelentős részük igen
gazdag faunamaradványokban, így a hegység egyes részletei igen kedveltek az ősmaradványokat gyűjtők számára. A fokozatosan mélyült jura tengerben később megkezdődött a
mészmárgák, majd a végül a mészkő változatok keletkezése, miközben az egyes rétegek egyre
inkább világosabb színekkel alakultak ki. A tengeri üledékképződés nem volt igazán nyugodt,
hiszen egyes mészkövek igen sok tűzkövet tartalmaznak, továbbá kovás márgák is tagolják a
karbonátos rétegsorozatot. A tengeri eredetű képződmények keletkezése még átnyúlik a kréta
időszak kezdetére is, de a mezozoikum utolsó időszakára már nem az üledékes képződmények
keletkezése a jellemző. A kréta időszak kezdete után hamarosan megkezdődött az intenzív
vulkáni működés, melynek egyik centruma a Kelet-Mecsek volt. A több szakaszban történt
eseménysorozat a hegység minden részletében olyannyira éreztette hatását, hogy érdemes
néhány szóban megemlíteni a főbb változásokat. A Mórágyi-rög területén inkább csak újabb
törések keletkeztek, de a Kelet-Mecsekben minden végérvényesen megváltozott. A kiömlő
bazaltok szinte mindent betemettek annak ellenére, hogy kezdetben csak a tenger fenekén
tudtak teret nyerni. Ilyen részletek találhatók a Vár-völgyben a Máré-vár alatti parkoló
mellett, ahol Pillow-láva található a völgyoldalban. Újabb vulkáni szakaszt jeleznek a Somlyó
és a Szamár-hegy kúpjai, de a korábban lerakódott üledékes kőzeteket is áttörték a lávák. A
kőszéntelepek egyes részletei a benyomult lávák hatására változó mértékben kokszosodtak,
míg a Közép- és Nyugat-Mecsek területén a későbbiekben karsztosodó mészkőben másodlagos dolomittestek alakultak ki a magas magnéziumtartalmú oldatok hatásra. Az alsó-krétában
lezajlott vulkanizmushoz kötődik a Közép-Mecsek területén a hidrotermális ércesedés (azurit,
malachit), valamint a Köves-tetőn a fonolit, a Vajda-völgyben az essexit keletkezése és a
hegység feldarabolódása, valamint gyűrődéseinek kezdete. Utóbbira igen jó példa, hogy a
Jakab-hegy felboltozódása is ekkor történt, ugyanúgy, mint az egymáshoz préselt kettős
antiklinálist mutató Makár-hegyé. Nemcsak a hegységszerkezet maradandó változásai kötődnek még tektonikus szakaszhoz, hanem ércesedések is ekkor történtek. A kréta
vulkanizmushoz kapcsolódóan találunk a hegységben magnetitet, hematitot, piritet, limonitot,
aranyat, különböző kvarc változatokat (drágakövek) és további ritka ásványokat. A gazdagabb
előfordulások miatt létesültek bányák Pécs, Vasas, Magyaregregy, Pusztakisfalu, Zengővárkony, Kárász stb. területén. A régészeti leletek és földrajzi nevek szerint már a rómaiak
bányászhatták az érceket, melyeknek kitermelése a középkorban is folytatódott, egészen a 20.
századig.
A mozgalmas eseménysorozat után már csak elvétve alakult ki kréta időszaki képződmény a
hegységben, mivel kiemelkedése miatt megkezdődött és évmilliókon keresztül folytatódott
felületének intenzív lepusztulása. Csak a miocénban kezdődött meg az újabb üledékképződés,
de előtte – a többször felújult erők miatt – a hegység tovább darabolódott és gyűrődött. Az
első miocén rétegek anyagát a hegységet alkotó idősebb kőzetek törmelékei jelentették, hiszen
csak később keletkeztek a vegyi üledékes kőzetek. Általuk kerültek részbeni lefedésre a karsztosodott felszínek ugyanúgy, mint a feketekőszén-telepeknek az akkori felszínre kibukkanó
részletei. A kavicsos és konglomerátumos rétegekre települtek a mocsári és tavi, majd később
a sekélytengeri üledékek kivastagodó márgákkal és mészkövekkel, melyeknek egyes részletei

igen gazdagok faunamaradványokban. Azonban ezen üledékes rétegek keletkezése sem volt
nyugodt, hiszen több esetben történt vulkáni tevékenység. Az ekkor keletkezett dácit és riolit
több helyen és eltérő helyzetben található a hegység peremén, mivel a miocén tenger nem
borította el teljesen a Mecseket. A miocén vulkanizmus egyik legértékesebb kőzeteként
ismerjük az andezitet, melyet Komlón sok évtizede bányásznak. A kor másik értékes képződményeként ismerjük a lignitet, melynek műrevalóbb részleteit Hidas és Mecseknádasd
környékén már évtizedekkel korábban kitermelték. A miocén végén keletkezett a durva
faunás mészkő, melyet a Mecsek északi és déli peremén egyaránt láthatunk. Egyik nevezetes
előfordulása a pécsi Havi-hegy, ahol több bányában termelték az ókortól kezdődően.
Kiemelendő még, hogy a miocénben keletkezett agyagok eredményeként fejlődött ki azon
kézműves ipar is, melynek továbbvitele világhírnevet eredményezett Zsolnay Vilmos és
családja számára.
A Mecsek hegylábi részletein és a környezetében lévő dombsági területek alatt általánosan
található a pannóniai homok, mely a már miocént követő kort jelképezi. Sok helyen termelik
mint építőipari nyersanyagot, de hidrogeológiai szempontból is jelentős, hiszen számos
település vízellátása a benne kialakult rétegvíz kihasználására alapul. Felhalmozódása közben
kezdődött meg a hegység intenzív kiemelkedése, így az egykori abráziós tengerpartjának csak
részletei maradtak fenn a hegység oldalában. A pannóniai rétegek a hegységtől távolodóan
egyre inkább kivastagodnak. A korábbinál jóval nagyobb szárazlatként kezdődött meg a
pleisztocén kor, melyben ismételten megkezdődött a hegység felszínének alakulása.
A mállás eredményeként kivastagodó kőzettörmelékek alakultak ki a hegység oldalain,
miközben megkezdődött az eolikus üledékképződés. A korszak jellemző kőzeteként ismert
lösz szinte mindenütt megtelepült a hegységben, de a folyamatos kiemelkedés, eróziós
hatások és lejtőmozgások következményeként igen nagymértékben lepusztult. Általában csak
vályogos változatai találhatók meg a hegységben, kőzettörmelékkel keveredve. E
képződmény és átalakulásai során keletkezett változatainak jelentősége, hogy a holocén
folyamán talajosodva biztosítja a növényzet termőtalaját. Napjainkban tovább folytatódik a
szilárd kőzetek pusztulása egyre inkább vastagodó völgykitöltéseket eredményezve, míg a
kisebb-nagyobb források vizéből számos helyen válik ki az oldott mészanyag.

Hidrogeológiai viszonyok
A hegység egyedi szerkezetének és sokszínű földtani felépítésének eredményeként a
hidrogeológiai viszonyok is igen változatosak. Minden jelentős víztípus megtalálható a
hegységben, sőt a víztípusok közötti kapcsolatok eredményeként a Mecsekben és annak
közvetlen környezetében több helyen is vízellátás céljára hasznosítják a különböző helyzetben
természetes módon kilépő vagy mesterségesen feltárt vizeket. A Mecsek forrásaiban is
visszatükröződik a változatosság, hiszen egyaránt jelentkezhetnek talajvízként, rétegvízként,
hasadékvízként és karsztvízként. A jelzett víztípusok közül a talajvíz kizárólag laza
üledékekben vagy a szilárd kőzetek mállott zónájában található, a rétegvíz a laza és szilárd
porózus kőzetekben egyaránt jelentkezik, míg a hasadékvíz és a karsztvíz csak szilárd
kőzetekben alakul ki.
A talajvíz a felszín alatti első víztartó rétegben, a terepszinthez viszonylag közel található.
Víztartó kőzetei többnyire olyan laza üledékek (kőtörmelék, kavics, homok, lösz, iszap, agyag

stb.), melyek földtörténeti szempontból igen fiatalok. Az egyenként változó vízvezető
képességű rétegek többnyire nem kitartó elterjedésűek, melyekben a felszínről leszivárgott víz
az első gyengébb vízvezető képességű réteg felett gyűlik össze. Többnyire csak a felszínen
elszivárgott vizekből történik a talajvíz utánpótlása, így rövid időn belül reagál helyzetével és
mennyiségével a meteorológiai változásokra.
A rétegvíz már nagyobb mélységben jelentkező víztípus, mely nagy kiterjedésű porózus
üledékekben gyűlik össze. A víztartó rétegek elhelyezkedése nem kötődik a felszíni formákhoz, így igen nagy mélységekig tarthatnak. A rétegvíz részbeni utánpótlása nemcsak
csapadékból, hanem a felette kialakult talajvízből is történhet, de valójában a pórusrendszert
teljesen kitöltő vízmennyiség nagysága határozza meg tömegét. Víztartó képződménye felett
lehetnek vízzáró kőzetek is, így többnyire nyomás alatti állapotban van a háttérben vagy távolabb magasabban található szintjeinek eredményeként. A talajvízhez viszonyítva jóval
nagyobb és tartósabb víztermelés történhet a víztípusból.
A hasadékos kőzetek két nagyobb csoportra osztottak: nem karsztosodó és karsztosodó
képződményekre. A nem karsztosodott képződmények rései, hasadékai és repedései
elsősorban fizikai és biológiai mállás során alakultak ki a kőzet keletkezése utáni hosszú
időszakot követően. Inkább csak a vulkáni kőzeteknél jellemző, hogy keletkezésükkor – gyors
kihűlésük miatt – olyan repedésrendszer alakul ki tömegükben, mely alkalmas lehet a víz
tározására és oldalirányú elvezetésére. A tektonikus hatások is nagymértékben elősegítik a
szilárd kőzetek hasadékainak kialakulását. Az általában pados rétegzettségre merőlegesen,
vagy azzal szöget bezáróan olyan repedések fejlődnek ki a tektonikus hatások után, melyek
később egymásba kapcsolódottan nemcsak a víz felvételére és tározására válnak alkalmassá,
hanem annak elvezetésére is.
A karsztvíz olyan kőzetek hasadékaiban található, ahol az egykori repedezettséget követően a
víz jelentős mértékű oldó hatást végzett. A kémiai oldás mellett jelentős mértékű lehet a
törmelékekkel végzett koptató hatás is.
A folyamat olyan karbonátos kőzetekre jellemző, melyek felszínre kerülve töredezett
állapotúak, és felületükön a víz oldó hatása – a vékony talajon történő átszivárgása során az
onnan felvett szén-dioxid eredményeként – fokozottan érvényesülhet.
Ilyen szempontból legkedvezőbb a mészkő és a dolomit, hiszen azok kezdeti repedései
kezdetben víznyelőkké, majd évezredeket követően barlangokká fejlődnek. A nagyobb
tektonikus vonalakat követően kialakult hasadékok elvégződésekor, vagy vízzáró kőzetek
felett fejlődnek ki azon forrásszájak, melyekből a karsztvíz a napfényre léphet.
A Mecsekben a talajvíz többnyire a kivastagodó hegyoldali és hegylábi törmelékekből vagy
laza völgykitöltésekből lép ki, forrás formájában. Esetenként olyan törmelékforrásként is előfordul, amikor a háttérben és fedett helyzetben a hasadékos kőzet jelenti a vízgyűjtőt. Ilyen
források a hegység nagyobb völgyeiben gyakran találhatók, és közös jellemzőjük az alacsony
vízhozam. Rétegvizek a hegység oldalain inkább csak az erózióval megnyitott rétegekből,
elsősorban a pannóniai és miocén korú képződményekből lépnek ki. Jóval nagyobb hozamokat produkálnak, mint a talajvízből származók, hiszen a víztartó kőzet vastagsága mellett
nagy területi kiterjedésűek a porózus kőzetek. Az erős tektonizáltság eredményeként a rétegvíz a szerkezeti vonalak mentén más víztípusokból vehet át jelentősebb mennyiségeket. A
nem karsztosodó kőzetek rés- és hasadék-, valamint repedésvize a hegységben számos helyen

ismert, hiszen az ilyen víztípusból kilépő források a leggyakoribbak, a Nyugat-, a Közép- és a
Kelet-Mecsekben egyaránt. Az általuk szolgáltatott víz azonban az esetek többségében
jelentéktelen, hiszen a vízgyűjtőt alkotó kőzetek felszíni vagy felszínhez közeli elterjedése
nem jelentős. Ilyen szempontból igen érdekes a Mórágyi-rög is, ahol az idős kőzetek hasadékaiban összegyűlt víz talajvíz formájában jelentkezik a bevágódott völgyekben olyan jelentős
mennyiséggel, hogy vízellátás szempontjából is számottevő. A karsztvizet szolgáltató
források vízgyűjtőjén csak elvétve találunk forrásokat, hiszen a víz általában a karsztosodott
terület legalacsonyabb részletén jelenik meg forrás alakjában. A többi víztípushoz viszonyítva
nagyobb vízhozamok a jellemzők, melyek mennyisége egyaránt összefügg a vízgyűjtő
nagyságával és a csapadékhullással. A Nyugat- és Közép-Mecsek területén az összefüggően
található karsztos területek miatt több olyan völgy van, ahol a patakok vize egy-egy
víznyelőben tűnik el, hogy aztán jóval alacsonyabban, barlangi patakból származó forrás
formájában jelenjen meg ismét. A Kelet-Mecsekben a vékonyabban kialakult karbonátos
kőzetek miatt nem fejlődött jelentős mértékűvé a karsztosodás, így csak több, ám jóval kisebb
hozamú karsztos jelleget mutató forrás található.
A Mecsek forrásainak többsége olyan kőzetekből lép ki, melyek változó mértékben
tartalmaznak karbonátot. A víz a repedések mentén mozogva nemcsak a karsztosodó
kőzeteknél fejt ki oldó hatást, hanem a márgákban vagy meszes kötésű homokkövekben is.
Ennek eredményeként a források vize különböző mértékben tartalmaz – telített vagy túltelített
oldatként – meszet, mely a kilépés után a patakvízből kiválik. Száznál is több forrásnál lehet
megfigyelni, hogy patakjában kisebb-nagyobb mértékben válik ki édesvízi mészkő, melyet
travartinónak, forrásmészkőnek vagy mésztufának is neveznek. A bővizűbb forrásokhoz több
nagy forrásmészkő völgykitöltés kötődik, melyek közül érdemes megnézni a Tettye-, Kányaés Pásztor-forrásokét, de az Anyák kútja és Csurgó alatti, vagy a Csepegő-szikla menti is igen
szép látványosság.

A Mecsek forrásai
Az elődeink által foglalt, kiépített források gondozása, karbantartása és felújítása napjaink
természetjáróinak és a terület földtulajdonosának a feladata. Ebben a munkában sokan részt
vesznek, nekik köszönhető, hogy a Mecsek forrásainak legnagyobb része ma is jó állapotban
van, vizükre bizton számíthatnak túráik során a természetjárók. Az elmúlt két évtizedben a
legtöbb forrás felújítását a Mecsek Egyesület Munka Osztálya végezte (Baumann József
vezetésével), mely munkákat kiemelten támogatta a Mecseki Erdészeti Rt. (később:
Mecsekerdő Zrt.) úgy anyaggal, mint munkaeszközökkel és emberi munkaerővel.
Támogatásuk nélkül e munkák nem valósulhattak volna meg, e mellett az erdészet is foglalt
néhány forrást.
Az alábbiakban a természetjárók számára elérhető és használható forrásokat ismertetjük,
valamint néhány egyéb, említésre érdemes forrást. Az összeállítás alapját az elkészített
forráskataszter adja, melyet melynek összeállítását és résztvevőit alább ismertetjük és
kiegészítettünk régi és újabb fotókkal.

A mecseki források építői és gondozói
A Mecseki források építése az 1890-es években vett nagyobb lendületet, mivel a Mecseken
ekkor indult meg a szervezett természetjárás és az erdőben dolgozó munkások friss vízzel
való ellátása is szükségessé vált.
Az 1930-as évektől kezdve (vitéz) Csokonay Sándor (gimnáziumi testnevelő tanár) folytatta a
munkát és több mint 50 forrás foglalása majd gondozása fűződik a nevéhez. Nem csak
foglalta és gondozta őket, hanem a tábláikat is saját kezűleg véste. Manapság is számos forrás
táblájának felirata az "Ő" keze munkáját idézi, és mindezt ellenszolgáltatás nélkül
„szerelemből” tette.
Emlékét több helyen megtalálhatjuk, pl. a Négybarát-forrás nevében, vagy az egyik - talán
legkedvesebb - erdei pihenőjénél a Cinke-tanyánál, valamint Püspökszentlászlón a Bazsarózsa
kulcsos ház udvarán felállított igényes emlékkeresztnél. Tisztelői a mai napig „Pater
fontium mecsekiensis" - nek = a "mecseki források atyjának" nevezik.

A forrásépítőnek
Ha látod e forrást,
mint, enyhet adó
hűs, vize csurran
szomjadoltán,
Vésd, az eszedbe,
Ki, kövét emelte
Ember, a legjavából.

/ Fekete Bálintné Judit /

Sanyi bácsi 1983-as halálát követően 1996-ig a forrásokat nem gondozták, ekkor. Baumann
József és Baumanné, Ági természetjárók vették át a források kezelésüket. Az elmúlt több mint
két évtizedben, a mecseki források országos elismertséget vívtak ki ápoltságukkal.
2012-ben létrehozták a forrásvédnökséget, ahol 30 önkéntes fogadott „örökbe” 1-2 forrást, és
vállalta annak felügyeletét – gondozását - Baumann József vezetésével.

Majd 2015-ben Mecseki Forrásvédnök névvel újjászervezték a csapatot, és manapság is 40
önkéntes védnök gondozza a jelenleg 160 védnöki forrást.
Legyél a segítőtársunk!
A Mecsek –hegységet járva szerencsére elég 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 több mint 250 kiépített forrás van, ami országos szinten jelentős előfordulásnak
számít. A Mecsekerdő Zrt. építője, kezelője volt évtizedeken keresztül a forrásoknak, és
munkái közé tartozik napjainkban is. Ezt a nemes és fontos feladatot részben átvállalták tőlük
természetet szerető és a természetben járó elődeink. Közéjük tartozott Csokonay Sándor, aki
számos Mecseki forrást épített és tartott karban. Ezzel kiérdemelte tisztelői körében a
„Mecseki források Atyja” elismerést. A Mecseki erdőt járva ötvennél több kiépített forrás őrzi
keze munkáját. Húsz 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. Hét éve befejeződött a források
felújítása és a hegységünket járva tiszta forrásvízhez juthatunk kirándulásaink során.
Ahhoz, hogy ez továbbra is így maradjon, kérjük segítségeteket!
Lakóhelyedhez közeli, vagy kedvenc túraútvonalad mentén lévő források felett vállalj
védnökséget.
Ez abból áll, hogy évente négy alkalommal keresd fel kiválasztott forrásodat vagy forrásaidat,
takarítsd ki környezetét, vízelvezető árkát, csorgó medencéjét. Jelezd felénk észrevételeidet,
melyeket magad nem tudsz megoldani. /eldugult a forrás, ledőlt a falazata, lekopott a tábla
festése/
Ezzel nagy segítségünkre leszel, mert így mielőbb tudjuk javítani a felmerült hiányosságokat.
Az erdőt járó emberek száma örvendetesen növekszik napjainkban. Egy részük sportolásra,
mások hosszabb kirándulásra használják. A többség kikapcsolódás végett a természet
szeretetért, vagy a túratársakkal való közös kirándulásért szeret az erdőbe járni.
Tőletek erdőt járó barátaimtól kérem a segítséget, hogy forrástisztító, megóvó munkákat,
segítsétek.
Ha ebben a nemes munkában segíteni tudsz, úgy kérlek, jelezd felénk az alábbi címre.
baumann.jozsef@gmail.com
Jelentkezéseteket türelemmel várom!
Baumann József forrásépítő, forrásvédnök

A Mecsek hegység forrásainak felosztása:

-

Kelet Mecsek és Mórágyi rög

-

Közép Mecsek

-

Nyugat Mecsek

Mecseki források
Kelet Mecsek forrásai:
Haramia-forrás (Kelet Mecsek)
Kakasdtól dél-keletre a kék sáv jelzés mellett található a forrás a Sötét-völgyi
kirándulócentrumban. Előtte szép esőbeálló, asztalok, padok, tűzrakó látható. A Szekszárdidombság egyik legrégebben épített foglalt forrása. A forrás első írásos említése 1855-ből
származik. A környék legjelentősebb vizű forrása. Vizét a közel 100 m-re lévő forrásból
kapja, melynek pontos helyét nem ismerjük. Elmondások szerint innen vezették a mostani
kiépített forráshoz a vizet először agyagcsőben, majd később PVC csőben, mely ma is látható
az ülepítő medencében. Az ülepítő medencébe helyben is történik forrásvíz beszivárgás. A II.
világháborúig a cserkészek és iskolások kedvelt kirándulóhelye volt. Ma is sok turista keresi
fel. Régi neve Haramiák-kútja volt, ami arra utal, hogy betyárok telepedtek meg a forrás
környékén.
Erdősmecskei gránitból épült kifolyócsöves forrás. 2014. évben végzett felújítása alkalmával
eredeti fehér márványtáblája a forrás átépítésének alkalmával a mélyedésben megőrizve
maradt, mert kivésése lehetetlen volt a törése nélkül. Eléje gránitból készült az új tábla eredeti
felirattal, HARAMIA és alatta kicsit kisebb betűkkel, hogy FORRÁS.
Vízhozama a csapadéktól függően 5-25 liter/perc között változik.
A forrást felújítását 2014-ben a Gemenc Zrt. Bátaszéki erdészete kérésére Baumann József
forrásépítő és Varga Jenő vállalkozó végezte.

Henrik-forrás (Kelet Mecsek)
Bátaapáti és Mórágy között található a forrás a K sáv jelzésen. A forrásvíz a mórágyi
gránit formáció rétegvize. A forrást először 1968-ban foglalta id. Heberling György nevének
kezdőbetűi ma is láthatóak a többször felújított forráson H 1968 GY. Az erdészet a forrást
1979-ben felújította és tölgyfalevél szimbólummal jelzett fehér márványtáblával látta el. A
forrás vízhozama 0,1-4 liter/perces értékek között változhat. A forrást 2009-ben a Mecsekérc
Zrt. megbízásából Baumann József, Rostás Attila és Varga Jenő felújította.
Mórágytól délre a Cserfa-domb aljában található a foglalt forrás a zöld sávjelzésű turistaút mentén.
Régi térképeken Cserfa-forrás volt a neve. Az 1979- es felújításkor adták neki a Tértörő-forrás nevet.
Gránitból épített kifolyócsővel ellátott forrás. A forrás vízhozama 1-10 liter között változik a
csapadéktól függően. A márványtáblán a felirat: TÉRTÖRŐ alatta FORRÁS alatta 1979 és egy
tölgyfalevél szimbólum.
A forrást 2014 évben a Gemenc Zrt. kérésére Baumann József forrásépítő és Varga Jenő vállalkozó
felújította.

Tértörő-forrás (Kelet Mecsek)
Mórágytól délre a Cserfa-domb aljában található a foglalt forrás a zöld sávjelzésű turistaút mentén.
Régi térképeken Cserfa-forrás volt a neve. Az 1979- es felújításkor adták neki a Tértörő-forrás nevet.
Gránitból épített kifolyócsővel ellátott forrás. A forrás vízhozama 1-10 liter között változik a
csapadéktól függően. A márványtáblán a felirat: TÉRTÖRŐ alatta FORRÁS alatta 1979 és egy
tölgyfalevél szimbólum.
A forrást 2014 évben a Gemenc Zrt. kérésére Baumann József forrásépítő és Varga Jenő vállalkozó
felújította.

Amália-forrás (Kelet Mecsek)
A Farkas-árok nevezetű völgy déli oldalában található, a völgytalp felett mintegy 3–4 m-rel
magasabban, a Kisújbánya felől érkező, majd a Farkas-árokban végződő mellékvölgy torkolatától keletre, kb. 50 m-re az oldalban haladó földút alatt. Jellegzetesen görbe törzsű fa alatti,
repedésekkel átjárt üregből folyik ki a víz. Jelentkezési helye akár kötés nélküli kőrakattal
védettnek is tűnhet, pedig valójában csak a kőzetanyag repedései jelennek meg ilyen
arculattal. A kifolyó vízből szinte már a kilépés helyén megkezdődik, majd a továbbiakban
folyamatosan (a forrástól 3–4 m-re) követhető a mésztufa kiválása, amely a patakba való
becsatlakozásáig tart. Ennek eredményeként a völgyoldalra igen szép, részben nyitott
legyezőhöz hasonlítható forrásmészkő dombocska települ, melynek kubatúrája és megjelenése
jelentősnek mondható. A mészkő anyaga jóval keményebb, mint a közeli forrásoké (Lendületforrás, Kalán Miska kútja). A forrást 2006-ban kifolyócsővel és táblával látták el (Biki E.).
Foglalás: A foglalás időpontját nem tudjuk, viszont egy 1994-es Mecsek turistatérképen már
név szerin szerepel.
Felújítás: A forrást 2006-ban kifolyócsővel és táblával látta el Biki Endre Gábor.
A forrás táblájáról teljesen lekopott a festék és a kifolyó cső mellett is folyik a víz, ráférne egy
felújítás.
Újabb tábla kihelyezése: A régi tábla felirata teljesen lekopott ezért új táblát helyezett ki
Bánvölgyi Vilmos

Balincai-kút (Kelet Mecsek)
A Vörösfenyő kulcsosháztól induló, Szászvár felé lefutó völgy kezdetében, a völgytalp alján
található foglalt forrás, a sárga kör jelzésű turistaút mellett. Vízhozama 0–30 liter/perc között
váltakozik, de tartósan csak 5 liter/perc körüli vízmennyiséget szolgáltat, néha elapadhat. A
Vörösfenyő kulcsosház és a Nyárádi kunyhó vízellátását biztosítja. Építményét 2002-ben
felújították (Tasnádi J.).

Bába-kút (Kelet Mecsek)
Püspökszentlászlótól északnyugatra található forrás, a Kistóti-völgy bal oldalában, a kék
háromszög jelzésű turistaút mellett. Korábban szabad elfolyású, állandó jelentkezésű forrás
volt, amelyet később a Hosszúhetény vízellátását részben biztosító – a Daragói-nagy-forrástól
induló – vízvezetékbe kötöttek be. A forrás kilépési helyét bekerítették, és földbe mélyített
foglalásokat alakítottak ki. A vizet – csővezetéken keresztül elvezetve – távolabb, egy
víztározóban tárolják. A kerítésen belül látható az egykori szabad forrás táblája, kőbe
ágyazva. A forrás hozamaira nincs pontos adat, de minden bizonnyal szolgáltatott annyi vizet,
amennyiért érdemes volt a bekötése az ivóvízhálózatba. A forrás a nevét onnan kapta, hogy
valamikor itt, a hegyoldalban egy cigánytelep volt, és az újszülött gyerekeket a bába itt
fürösztötte meg. Korábbiakban Zrínyi-forrásként is említették. A Zrínyi-forrás nevet az 1935ben itt táborozott szigetvári cserkészek adták a forrásnak, ami akkor nem volt névtáblával
ellátva. A forrás eredeti táblája a kerítésen belül látható.

Betyár-forrás (Kelet Mecsek)
Pusztabányáról a Hidasi-völgybe elinduló mellékvölgy alsó részén található közismert, foglalt
forrás, a völgy talpa fölött mintegy 5–6 m-re, a jobb oldalban. A zöld kereszt jelzésről leágazó
zöld kör jelöli a hozzá vezető ösvényt. Felépítménye mellett időszakos vízkilépések is
jelentkezhetnek. A kifolyócső átmérője sem teszi lehetővé az esetenként jelentkező nagy
vízmennyiségek akadálytalan kifolyását, így a foglalás rései között is megjelenik a víz. A forrásnál mért hozamok szélsőségesnek mondhatók (2–200 liter/perc), habár tartósan csak a 10

liter/perc körüli érték a jellemző. A foglalás előterében, attól pár méterre kezdődően forrásmészkő folyamatos képződése ismerhető fel, amely végül a mellékvölgy lejtőjén a 4 m-t is
meghaladó vastagságban halmozódhatott fel. A foglalásból kifolyó víz így a korábban kivált
mésztufán átfolyva (átbukva) tud a völgytalp irányába elfolyni. Ennek eredményeként kicsiny
vízesés formájában jelentkezik a völgyoldalon a forrásvízből összeállt patakocska. A forrás
vize a jura időszak titon emeletének és az alsó kréta időszak valangini emeletének
mészkőrétegeiből utánpótlódik. E kőzetek a Kelet-Mecsek legjobban karsztosodó
képződményeiként ismertek. A forrást Csokonay Sándor és Kiss Lajos építette ki 1961-ben,
akiktől az elnevezése is származik (a közeli „Betyár tanyáról” nevezték el). Felújítva 2007ben (Tasnádi J.). 2014 Mecsekerdő Zrt.

Béke-forrás (Kelet Mecsek)
A Kisújbányát átszelő völgy bal oldalában, a völgytalpon, a földtani környezetet meghatározó
szinklinálisnak megfelelően kibillentett helyzetű fehér mészkő rétegfejek közül (alsó kréta
korú) jelentkező forrás, a kék sáv jelzésű út mellett. Foglalását ennek figyelembevételével
végezték, mivel a fakadási hely környezetében barlangra emlékeztető üreget képeztek ki,
amely elé vasrácsos, zárható ajtót helyeztek el. A forrás vizét a foglalás alapján a szomszédos
házaknál is hasznosítják, külön védelemmel ellátott gravitációs vezetékkel vagy szivattyús
vízkiemeléssel. A foglalásból természetes módon eltávozó víz közvetlenül a patakba folyik. A
forrás vízhozama a karsztos jellegnek megfelelően szélsőséges és gyakran változó, tartósan
30–70 liter/perc, míg az árvízi kifolyások során akár 3–400 liter/perc is lehet. Utóbbi
esetekben nemcsak a vasrács aljában, hanem annak környezetében, a mészkő repedéseiből is
folyamatosan lép ki víz. Ilyenkor további két, jól elkülöníthető fakadási hely mutatkozik meg,
amelyeknek egyenkénti hozama akár az 50–60 liter/perc értéket is meghaladhatja.

Bodzás-forrás (Kelet Mecsek)
A karsztos jelleget határozottan mutató forrás az Óbányai-völgyben, Kisújbánya közelében
található a kék sáv jelzésű út mellett néhány méterre. A patakmeder szemközti oldalán, mészkőből épített, táblával ellátott forrás. Bő vízhozamú, de vizének csak egy kis töredékét
vezették ki a falazatba helyezett fémcsövön a könnyebb vízhez jutás érdekében. A többi víz a
forrás jobb oldalán egy kővel kirakott alagúton keresztül jut a szabadba. A forrással szemközti
oldalon látható egy másik, bő vízhozamú forrás, mely természetes kifolyású; a forráskataszterben Lapos-forrás néven tartják nyilván. 2007-ben felújították (Tasnádi J., Őri Zs.).
2014-ben a foglalását – a nagy vízhozamok okozta károk miatt – átalakították (DDNPI,
Mecsekerdő Zrt.).

Boszorkány-forrás (Kelet Mecsek)
A Magyaregregy felé tartó Vár-völgy kezdetében, a nagyobb közismertségnek örvendő
Pásztor-forrás szomszédságában, azzal közel azonos magasságban található forrás a völgybe
jobb oldalról érkező kicsiny vízmosás alján, amelynek elvégződését a forrás erőteljesen
átalakította. A piros sáv jelzésű turistaút vezet mellette. Hevenyészve emelten, kötés nélkül
felrakott foglalása ellenére a jelentősebb források közé tartozik, miután hozamai 1–150
liter/perc között váltakoznak. Tartósan már kevesebb vízmennyiséget léptet felszínre. A
vízkilépés feltételezhetően a szomszédos Pásztor-forrással azonos repedésrendszerből léphet
ki, mivel hozamaik párhuzamosságot mutatnak, így a közös patakjuk medrében kialakult
forrásmészkő vízesésekhez egyaránt biztosítanak mészanyagot.

Büdös-kút (Kelet Mecsek)
A Szamár-hegy alatti sárga kereszt jelzésű turistaúton található, foglalt kifolyócsöves forrás,
cseréptetős kútházzal és lécezett ajtóval ellátott, téglával bélelt – 1 m átmérőjű –
kút. Vízhozama 0,3-12 liter/perces értékek között változik. Szárazabb időszakokban a kifolyás
a beépített cső alatt szivárog. 2006-ban a forrás építményét felújították (Tasnádi J., Őri Zs.).

Cigány-forrás (Kelet Mecsek)
Zobákpusztától keletre, a Gyopár kulcsosházat elhagyva, a kék négyzet jelzésű turistaút
mellett található foglalt forrás. Helyi kőzetanyagból emelték támfalas foglalását, amelyből
egy vascső beépítésével vezették ki a napfényre az itt jelentkező rés- és hasadékvizet. A
foglalás középső részében található a felirata. A nem jelentős hozamokkal jelentkező forrás
előterében kb. 0,5–0,7 m-es vastagságú, közel 20 négyzetméteres nagyságú forrásmészkő
lerakódást lehet látni. A kivált mésztufa igen laza állagú, helyenként csak erős bekérgeződést
jelez, miután a forrás alacsony hozamai következtében nincs lehetőség az ellenállóbb részek
kialakulására. A foglalás közelében, attól nyugatra egy folyamatosan túlfolyó dagonya van,
ahol szintén erőteljes bekérgeződés jelentkezik. A forrásnál és a mellette található helyszíneken a jura időszak liász márgáiból történik a repedésvíz jelentkezése, 3-10 liter/perc értékek
között változva. 2005-ben a forrásfalazatot felújították és új táblával látták el (Baumann J.,
Biki E.).

Cikai-forrás (Kelet Mecsek)
A Magyaregregytől délre található Cikai-völgyben jelentkező vízkilépés, az Akai-tetőtől kb.
200 m-re egy kis katlanban található merítős forrás, szárazon rakott mészkőből.
Megközelíthető a Vár-völgy felől a sárga keresztről leágazó sárga kör jelzésű ösvényen. Vize
egy betonhengerből merhető ki. Felirata az egyik kőbe vésett márványtáblán olvasható. A
hagyomány szerint egy elpusztult falu helyén található, melynek neve Cikó volt. Az innen
induló völgyet Cikói-völgynek is nevezik. A forrás vízhozama 3-15 liter/perces értékek között
mozog. 2009-ben csorgó medencével látták el és táblával jelölték (Biki E.).

Csengő-forrás, Völgységi-forrás (Kelet Mecsek)
A Pap-rét közelében, a Csengő-hegytől délre, az erdészeti műút hajtűkanyarja alatt található
forrás, mely a jura időszaki márgás képződmények feletti negyedidőszaki takaróösszletből lép
ki. A tágabb környezetben előbukkanó rétegfejek és törmelékek alapján okkal feltételezhető,
hogy a márga repedéseiben összegyűlt víz jelentkezik, nem nagy hozamokkal. A forrást 1997ben foglalta Tasnádi János és Dománszky Zoltán. Foglalatán a „Völgységi-patak Csengő
forrása” feliratú, Solymár Imre emlékére elhelyezett tábla látható.
Érdekesség: Az 1959-es turista térképen még Zrínyi-forrásként van feltüntetve.

Csepegő-szikla (Kelet Mecsek)
Az Óbányai-völgy déli oldalában (kék sáv jelzés), a völgytalp felett mintegy 4–6 m-rel
magasabb helyzetben, közel 30 m-es hosszúságban található, jelenleg is alakuló és formálódó
forrásmészkő (édesvízi mészkő, mésztufa, travertinó, szederkő stb.) lerakódás, amelyen a
természetes eredetű üregeinek többségében folyamatos vízcsepegés tapasztalható a szabálytalan felületű főte irányából. Ritka természeti látványosságot jelentő vízmegjelenési hely,
hiszen – az intenzív mészkiválás következtében – nem lehet egyértelműen meghatározni az
egymáshoz közeli források számát és jelentkezésük pontos helyét. A jura malm időszakában
kialakult mészkő és márgás mészkő repedéseiből a felszínre törekvő karsztvíz valójában olyan
– közel egyenes – vonalban jelentkezik (egyben réteghatárt is jelölve), ahol a mésztufa
folyamatos kiválása nemcsak gátolja, hanem lefedi a forrás(ok) egyértelmű megmutatkozását.
A jelzett hosszúságnak megfelelően (néha még azon túlnyúlóan is) tapasztalható az intenzív
csepegés az üregekben, vagy vízkilépés a mészkővel borított felületen, ám e helyszínek sem
változatlan helyzetűek. Az édesvízi mészkő-előfordulás üregeinek mennyezetéről lehulló
vízből összeálló patakocskák (melyek egyenkénti hozama esetenként meghaladhatja a 30
liter/percet) szabad elfolyással csatlakoznak be a Csepegő-szikla előtt elfolyó Óbányai-patakba. Az év minden időszakában nedves térszínen az azonnal megkezdődő mészkiválás
eredményeként nagy kiterjedésű, egyedi megjelenésű forrásmészkő-előfordulás keletkezett a
lejtő alsó sávjában. A folyamatos, de nem állandó mennyiséggel több ponton megjelenő
vízből a mésztufa felületére települt mohaszőnyeg is kedvező lehetőségeket jelent a
karbonátanyag gyors ütemű kiválásához. Az ily módon kialakult mészkőfal mederhez tartozó
részletét a patakvíz állandóan erodálja. Így a mederben nagyobb méretű – akár több m3-es –
forrásmészkő-tömbök találhatók, míg a fal felső pereme már részben a vízfolyás fölé nyúlik.
Korábban a völgytalpon (akár azt elzáróan) is keletkezett édesvízi mészkő, hiszen a Csepegősziklával átellenes oldalon is lehet találni néhány olyan ellenállóbb forrásmészkő roncsot,
amelyek eredeti településre utaló helyzetben mutatkoznak.

Cserfa-forrás (Kelet Mecsek)
Máza településtől délre, a Kandina nevezetű területrész irányából érkező völgy nyugati
oldalában, a patakmeder felett található, táblával jelölt forrás. Jelzett turistaút nem vezet
hozzá. Foglalását habarcsos kötéssel összerakott faragott kövekkel végezték. A támfalas

építményből vas kifolyócsövön át lehetséges a víz kifolyása. Hozamai nem jelentősek,
időszakosan el is apadhat a forrás, mivel a forrásküszöb szintje néha a kifolyócső szintje alá
süllyed. A forrásra a Mecsek Egyesület épített be gránit táblát.

Csöpögő-forrás (Kelet Mecsek)
A Vékény településtől délnyugatra tartó Csepegő-árok keleti oldalában jelentkező forrás.
Megközelíthető a zöld kereszt jelzésről leágazó zöld kör jelű ösvényen. A forrás a völgy talpa
felett egy jól felismerhető, sziklás tömbökkel jellemezhető hely közelében jelentkezik. A
természetes állapotában feltörő víz egy vékony cső segítségével távozik a sziklafalból. A kis
csövön keresztül a mohás sziklafalra, s arról 2 m-re a patakba csöpög le a víz. Innen az
elnevezés is. A sziklán a forrás neve fekete gránit táblán olvasható, melyet 2002-ben épített be
Biki Endre Gábor. Szép mésztufa kiválás figyelhető meg a kifolyás helyszíne alatt. A forrás
stabil vízhozamú, 2–4 liter/perc érték jellemzi. A forrástól felfelé 500 m-re a völgyben az
egyik nagy sziklafalban szép Szűz Mária szobor látható. A szobrot Brandt Gyula
fogadalomból helyezett ide, mivel felesége súlyos betegségből gyógyult fel.
Elnevezés: A víz kis csövön keresztül a mohás sziklafalra, s arról 2 m-re a patakba csöpög le.

Csurgó-forrás (Kelet Mecsek)
Minden bizonnyal a Kelet-Mecsek legismertebb vízesését jelenti sokak számára e forrás, a
kék sáv jelzésű turistaút mentén. A Hidasi-völgy északi oldalában található Y alakú
bevágódást kialakító mellék völgyecskék találkozásának aljában, helyesebben azoknak
végződésében találhatók a foglalatlan vízjelentkezések. Nagyobb hozamok jelentkezésekor
több helyszínen is érzékelhető a víz megjelenése, így a találkozó mellékvölgyekben
esetenként magasabb helyeken is felszínre bukkanhat a víz. A forrás(ok) - ból származó víz
csermelye egy tisztáson keresztül jut a Hidasi-völgy patakjába. A patakhoz közeledően a
vízből megkezdődik a mészanyag kiválása. Ennek során a jelentkezéstől kb. 30 m-re már
olyan mennyiségű mésztufa halmozódott fel, amely kitöltötte a mellékvölgy talpát legalább
30 m hosszban és szélességben, valamint 1–7 m vastagságban. Így a völgyecskében ék
alakban elhelyezkedő mészanyagon át, azt tovább építve és egyúttal erodálva folyik tovább a
patakocska vize. A mészanyag peremére jutva több ágra oszlik szét a víz, vagy esőfüggönyt
alkotva jut (bukik) le a 6–7 m-es magasságú forrásmészkő falról, amely az előbbiek szerint
egyben völgykitöltés is. A forrás(ok) patakjában mért hozamok szélsőségesek, miután a
karsztos jellegnek megfelelően 5–500 liter/perces értékek között váltakozott az elfolyó
vízmennyiség a mérések során. A tartósan már kisebb hozamokat produkáló forrás igen szép,
és környezetéhez viszonyítva nagy mennyiségű mésztufa (helyenként ellenálló) kiválását
eredményezte. A felhalmozott édesvízi mészkő teljesen kitölti a mellékvölgy alját, és újabban
már a Hidasi-völgy peremén is jelentkezik kiválás a vízesés lábánál. A mészkőfal
védettebbnek tartott zugában helyezték el a névtáblát. A patakvíz állandó rombolása és a
fagyhatások eredményeként néhány nagyobb mészkőtömb már kivált a falból, így lehetőség
adódik arra, hogy üregek alakuljanak ki a további fejlődése során.

Daragói-nagy-forrás (Kelet Mecsek)
Pusztabányától délkeletre, a Kistóti-völgy kezdetében található forrás, a kék háromszög
jelzésű turistaút mentén. A forrást 1967–68-ban foglalta Csokonay Sándor és Kiss Lajos.
Jelenleg – a közeli Bába-kúttal együtt – Hosszúhetény vízellátásába bekötött, foglalt forrás.
Az archív leírások szerint természetes állapotában tipikus karsztforrás volt, amelynek hozamai
akár több száz liter/perc értéket is mutattak. A forrás irányából egy nagy átmérőjű vascső
vezeti ki a – feltehetőleg az elszökő vagy túlfolyó – vízmennyiséget, amelynek hozamai már

nem jelentősek. A korábbi foglalását a kerítéssel körbezárt terület északi részletében lehet
fellelni. Hagyományos támfalas építmény, amelyben a forrás névtáblája is látható. A forrástól
délebbre a patakmederben, a foglalástól kb. 150 m-re a kibukkanó rétegfejeken némi mészkiválást is fel lehet ismerni, mely igen lassan növekszik, vagy hirtelenül csonkára változik,
mivel a csapadékvíz által mozgatott törmelékek erőteljesen erodálják.

Diós-kút (Kelet Mecsek)
Püspökszentlászlótól észak–északkeletre, a település felé irányuló völgy kezdetében található,
támfalas foglalással is védett vízkilépés, névtáblával ellátva. A sárga sáv jelzésű turistaút
vezet mellette. A foglalás felépítménye oldalirányokba elnyújtott, így ülőhelyként is használható. Pihenőhelyként való kiépítésekor betonozott felülettel rendezték a forrás előtti teret.
A forrás kifolyócsövéből csak gyenge vízkifolyást, esetenként már csak csepegést lehet
regisztrálni. Korábban végzett mérések során jelentősebb vízmennyiségek kilépését észlelték.
A víz kifolyását nagymértékben akadályozza a foglalásánál kiváló mésztufa. Erre utalóan
(mészkiválást is jelzően) a foglalás falán erőteljesen megtelepült a moha, amelyet néha-néha
leszednek. A kifolyás gátoltsága és a vízmennyiség csökkenése miatt a forrás előterében
megszűnt az édesvíz mészkőképződése. A foglalás előtti növényzettel benőtt helyszíneken
szinte teljesen szétmállott a korábban közel 1 m-es vastagságú és majd 50 négyzetméteres
területen kivált mésztufa. A forrás által szolgáltatott víz a kilépés helyétől 20–30 m-re
fokozatosan elszivárog a laza kőzettörmelékes takaróban. A közeli erdészeti műút déli
oldalán, az eróziós árokkal folytatódó völgytalpon megjelenő víz jelentős része bizonyára a
Diós-kút magasabb helyzetben elnyelődött vizéből származik.

Disznós-kút (Kelet Mecsek)
A Mecseknádasd irányába tartó Réka-völgyben (Halász-patak völgyében) található forrás, a
fővölgybe csatlakozó, baloldalról érkező vízmosás elvégződésében, a völgytalp közelében.
A piros kereszt jelzésről a piros kör jelű ösvény vezet hozzá (kb. 30 m). Bővizű forrás,
hozamai 20-60 liter/perc értékek között változnak. Vize az elfolyó patakba folyik. A
vízkilépést Katica-forrásként, valamint Turista-forrás is említik. A kövesút mellett a fán egy
forrásjelzés látható, alatta fába bevésve: Kati-kút. 2006-ban felújították, kifolyócsővel és
névtáblával látták el (Baumann J.).

Dombay-forrás (Kelet Mecsek)
A Dombay-tó mellett jelentkező, annak vízellátásában is szerepet vállaló, foglalt forrás. A tó
északi peremén található, faragott kövekből emelt, kötéssel összerakott felépítménnyel. A vízkilépés a közeli patakmeder szintje felett történik. A foglalásból vascső kivezetéssel távozik a
víz. A forrás hozamai nem jelentősek, tartósan kb. 8–10 liter/perc vízmennyiséget szolgáltat.
A foglaláson újabban feltüntetik, hogy a víz emberi fogyasztásra alkalmatlan. A vízminőség
romlását a forrás vízgyűjtőterületének nagyfokú beépítettsége (hétvégi házak, vegyszerek stb.)
okozza. Ahogy a tavat, úgy a forrást is Dombay János régészről nevezték el.

Etelka-forrás (Kelet Mecsek)
Pécsváradtól északra, a Réka-völgy kezdetében mellékvölgyek találkozásában, a Rékakunyhóval szemben, a kék négyzet és a piros kereszt jelzésű turistautak kereszteződésénél
található forrás. A forrás falazata mórágyi gránitból van kiépítve, kifolyócsöve előtt kis
csorgómedence látható. A forrásvíz a kő padozat alatt folyik a patak felé. A forrás csöve fölött
kicsiny fülkében látható a forrás eredeti, vésett, márványból készült táblája. Stabil, 2–5
liter/perc vízhozammal rendelkezik. Régen kis házas, merítős forrás volt. Az építmény hátoldalán 1939-es dátum látható, ami valószínűleg az első foglalás évét jelenti.
A márványtáblát Csokonay Sándor véste. Az átépítéskor ezt a táblát építették be a jelenlegi
falazatba. Felújítva 2009-ben (Baumann J., Varga J.). A környezet ideális kirándulóhely,
padokkal és tűzrakókkal.

Gergely-Éva-forrás (Kelet Mecsek)
A magyaregregyi Vár-völgy déli oldalában található mellékvölgyben, annak felsőbb
részletében jelentkező foglalt vízkilépés, a piros sáv jelzésű turistaút mentén. A forrás
foglalása a hagyományos támfalas kivitelezéssel létesült, amelyből vascsövön keresztül
történik a kifolyás. A forrás falazatába építve mészkőlapon olvasható a forrás megnevezése.
Vízhozamaira alacsony értékek a jellemzők, így tartósan csak néhány liter/perces vízmennyiségeket szolgáltat. Nagyobb hozamok jelentkezése esetén a foglalás környékén is kilép a víz.
A patakocska medrében gyenge mésztufa kiválást is lehet látni, amelynek intenzitása időszakosan változó. A forrásfoglalatot 1972-ben a Kárászi Erdészet építette Csokonay Sándor
szakmai irányításával. Gárdonyi Géza: Egri csillagok c. regényének története ezen a vidéken
kezdődik, innen a forrás elnevezése.

Gizella-forrás (Kelet Mecsek)
A Réka-völgy kezdetét jelentő Bodzás-völgy talpán található forrás. A kék négyzet jelzésű
turistaútról leágazó kék kör jelzés vezet hozzá. A jura márgás rétegsorozat repedéseiből a
törmelékes völgykitöltő üledékanyagba átadott vízből lép ki. Hozamai a mindenkori
csapadékhullástól függnek, így esetenkénti elapadása is bekövetkezhet. A kis falazatba
beépített táblán olvasható a forrás neve. Felújítva 2006-ban (Tasnádi J.).

Hetyey-forrás (Kelet Mecsek)
Püspökszentlászlón, a Bazsarózsa kulcsosház és a kápolna szomszédságában található, a kék
négyzet jelzésű turistaút mentén. A forrás foglalásának helyszíne a kifolyási helytől északra
van, a mögötte látható épület mellett, magánterületen. Az aknás foglalásból vezetéken jut el a
víz a kifolyás helyszínére. A támfalas foglalásban kb. 1x1 m-es vízgyűjtő medence van,
amelynek megtelése után történik túlfolyás a beépített vascsövön keresztül az előtérben
található kővályúkba. A forrás vízszegénysége esetén a jelentkező víz fokozottabb
hasznosítása (természetes elfolyásának megakadályozása) céljából a támfalból kiálló
legalacsonyabb helyzetű csővégre golyóscsapot helyeztek. A forrás hóolvadások után szélsőségesen nagy hozamokkal is jelentkezhet. Ennek ellentéteként esetenként nincs mérhető
hozam a kifolyás helyszínén. A forrás alacsonyabb hozamainak jelentkezése során némi laza
mésztufa kiválás is jelentkezik. A forrás a nevét Hetyey Sámuel püspökről kapta, aki azt
1898-ban kiépíttette. Mivel évtizedeken át nem volt táblája, ezért Csokonay Sándor az 1960as években fehér márványtáblával látta el. (A tábla szövegében a Hetyey név tévesen Hettyey
alakban került bevésésre, így olvasható ma is.)

Hidasi-forrás (Kelet Mecsek)
Zobákpusztától északra, a Hidasi-völgyben a kék sáv jelzésű úton, a piros kör jelzés leágazásánál
található. A forrást, mely a patak mederfalából jelentkezik, 1957-ben Csokonay Sándor építette ki.
Eredetileg egy beépített eternitcsőből folyt a víz és szárazon rakott kövekből volt megépítve. A forrás
állandó kifolyású, kb. 8–25 liter/perc érték körüli vízkifolyással. Megnevezése a kifolyócső feletti
nagy sziklába vésett ovális márványtáblán olvasható. A forrás a völgyről kapta a nevét, mely
eredetileg Hidas-völgy volt. Felújítva 2006-ban (Baumann J.).

Iharos-kút (Kelet Mecsek)
A forrást a piros sáv jelzésű úton, a Máré-vártól keletre találjuk az erdészeti úton vezető Várvölgyi geológiai tanösvény közelében. A völgytalpnál keskenyebb medret kialakító patak
közvetlen közelében, annak jobb oldalában jelentkezik. Mellette kiépített pihenőhelyet
találunk. Lépcsőn lehet a forráshoz lejutni. Vízhozamaira tartósan alacsony értékek a
jellemzők, de időszakosan előfordulnak jelentősebb vízjelentkezések is. A maximumok
jelentkezésekor a támfalas foglalásból a kifolyócsőtől független helyszíneken is történik
vízkifolyás. Vízhozama 12–50 liter/perc értékű, de a vízhozamok döntő többsége a
kifolyócsőtől független helyszíneken jelentkezik. Régi neve Iharfás-kút. Akkoriban a merítős
forrás mellett egy nagy kőben elhelyezett márványtábla állt. Az átépítés után ez a feliratos
kőtömb átkerült a jelenlegi építmény tetejére, de az 1990-es évek elején a márványtábla
összetört, és a kőtömb is eltűnt. 2007-ben új névtáblával látták el (Mecsek Egyesület).

Jágerok-kútja (Kelet Mecsek)
A Farkas-árok déli oldalában, a kék kereszt jelzésű út közelében, a kék kör jelzésen, a
patakmeder felett 1 m-rel fakadó forrás. Az addig kiépítetlen forrást – melynek vízhozama 4–
12 liter/perc értékű – 2005-ben foglalta Baumann József. A vízkilépés helyétől 2 m-re egy
szép mésztufa dombocskát figyelhetünk meg, melyen három irányban csorog le a víz. A
lerakódott mésztufa vastagsága folyamatosan fejlődik. Felszínét összefüggően borítja az
intenzíven rátelepült mohaszőnyeg, mely elősegíti a további forrásmészkő gyorsabb
képződését is. A forrástól balra kb. 20 m-re egy bővizű, foglalatlan forrás is van.

Kalán Miska-kútja (Kelet Mecsek)
A Farkas-árok északi oldalán, egy gyengén fejlett repedésrendszerből kilépő, alacsony
hozamú vízkilépés, melynek vizéből forrásmészkő kiválást lehet azonosítani. A kék kereszt
jelzésű turistaút vezet el mellette. A tágabb repedéstől balra található a jura időszaki márgába
vésve a felirata. A forrás előtti földúton átfolyó vízből a patakmeder oldalán, a becsatlakozás
előtt lehet legjobban a mésztufakiválást azonosítani. A kialakuló forrásmészkő meglehetősen
laza, kézzel könnyen törhető. A 7–8 m magas falon néhány kicsiny tetarátás vízesés mellett
többnyire az intenzív bekérgeződés a jellemzőbb. A forrás hozamai meglehetősen alacsonyak,
tartósan kb. 2 liter/perc mennyiségű vizet szolgáltat, így a kialakult mésztufa nem igazán
szembetűnő. A felső liász márga vízadóképessége meglehetősen alacsony, így e mésztufa
előfordulás inkább csak érdekesség. Merítős forrás, felirata kőbe vésve olvasható.

Kata-forrás (Kelet Mecsek)
A Vörösfenyő kulcsosháztól nem messze, attól keletre, a Balincai-kút mellett található forrás,
melyet 2004-ben a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület tagjai építettek ki Tasnádi
János és Rácz János vezetésével. A sárga kör jelzésű turistaúton érhető el. A forrás
feltárásakor megtalálták egy nagyon régen kiépített forrásnak a vízgyűjtőmedencéjét (kb. 60 x
60 cm), és ezt felhasználva építették meg – termésköveket felhasználva – az új
forrásfoglalatot, két kifolyócsővel ellátva. Korábban semmilyen leírás vagy térkép nem
jelezte, hogy itt kiépített forrás létezett, így e felfedezés külön érdekességnek számít. Vizét
valószínűleg a Balincai-kút vízgyűjtőterületéről kapja, bár a két forrás vízhőmérsékletében –
közelségük ellenére –némi eltérés mutatkozik. A kifolyócsövek felett fekete műkő táblán
olvasható a forrás megnevezése. A forrás vízhozama 2-10 liter/perc körüli értékek között
változik.

Kis-kút (Kelet Mecsek)
Az Egregyi-völgy nyugati oldalában, a Zobákpuszta–szászvári országút autóspihenőjének
területén található, több évtizede foglalt vízkilépés, mely a völgy nyugati oldalát felépítő
kőzetek hasadékaiból származó vizet lépteti napfényre a völgykitöltő üledékek közvetítésével.
Jelzett turistaút nem érinti. Hozamai viszonylag alacsonyak, de ennek ellenére a forrás
működésére inkább a tartósság a jellemző. Szárazabb időszakokban nem mindig mutat
határozott kifolyást, hanem inkább csak szivárgást. Nevét a közeli Kis-hegyről kapta.

Kő-kút (Kelet Mecsek)
Az Egregyi-völgyben, a Mézes-rét melletti autóspihenőtől északra, 200 m-re, a völgyoldalban
futó földút mentén található forrás, turistaútvonal nem érinti. 1972-ben foglalták Csokonay
Sándor közreműködésével. Három oldalról andezitből falazott támfalas építménnyel
rendelkezik, melynek közepén az alumíniumcső felett megtalálható a márványból készült
névtábla. A laza üledékekkel fedett szilárd kőzetek repedésvize jelenik meg igen kicsiny
vízgyűjtőterületről származva. Vízhozama 0,3–4 liter/perc.

Kútfő-forrás (Kelet Mecsek)
Püspökszentlászlón a kastély melletti arborétum területén kifolyó forrás, mely az előtte lévő
tavat táplálja. Építménye egy kör alakú kőből falazott építmény, melynek belsejében
kútgyűrűt helyeztek el. A víz egy nagyméretű műanyagcsövön folyik ki. Az itt kifolyó víz a
Hetyey-forrás medencéjéből csővezetéken át jut el ide, az eredés a hegy oldalában van, a
Hetyey-forrás építményétől 100 m-re. Állandó kifolyású, általában bő vízhozammal
rendelkező forrás. Vízhozama 8-100 liter/perc értékek között mozog. Vize a jura időszaki
márgás rétetegsorozat repedéseiben összegyűlt vízből utánpótlódva jelenik meg. Felújítva
2011-ben.

Lajos-forrás (Kelet Mecsek)
A Hidasi-völgyben, a patak bal oldalában található, kis vízhozamú forrás, a kék sáv jelzésű
turistaútról leágazó kék kör jelzés vezet hozzá. Az 1950-es évek elején Csokonay Sándor
foglalta. A lapos kövekből összerakott falazatban látható a márványból készült tábla, alatta a
kifolyócső. Vize a felső jura mészkőrétegekből lép ki alacsony hozamokkal. Vízhozama 1-8
liter/perc között változik. A forrástáblát 2007-ben építették be (Biki E.). A forrást Pintér Lajos
erdőmérnökről nevezték el, aki a zobáki erdőgondnokság vezetője volt, 1949-ben halt meg.
Régen a forrás közelében egy vadászház állt.

Lencse-kút (Kelet Mecsek)
A Dobogó-hegy keleti oldalában, a Farkas-árok kezdetében található forrás. Megközelíthető
a sárga kereszt jelzésről leágazó sárga kör jelzésen. A völgy legfelső, névvel jelzett merítős
forrása. A víz egy kis beton csorgón folyik ki. A forrás nevét egy háromszög
alakú márványtáblába vésték. Esetenként több közeli vízkifolyás is tapasztalható, de ezek
csak igen rövid ideig jelentkeznek. A hagyomány szerint a nevét onnan kapta, hogy a forrás
előtti víztükör békalencsés volt.

Lendület-forrás (Kelet Mecsek)
A Farkas-árok északi oldalán, a völgytalp felett kb. 7-8 m-rel magasabban jelentkező,
folyamatosan bővizű, foglalt forrás. Megközelíthető a kék kereszt jelzésen. A vízkilépés a
jura időszaki dogger mészkő és márga területen történik, egy távolabbról is jól látható

repedésből. A turistaúton átfolyó vízből a völgyoldalon vagy inkább a patakmeder falán
folyamatosan válik ki a forrásmészkő, amely helyenként néhány ellenállóbb mészkőpadot is
magában foglal. A 0,2–0,3 m magas tetarátagátak mellett igen jellemző a változó intenzitású
bekéregződés. A forrás általában bővizű, hozamai 5–50 liter/perc értékek között változnak. A
forrást valamikor a Pécsi Lendület SE természetjárói foglalták, 1998-ban felújították (Tasnádi
J.), és új névtáblával látták el. (Az eredeti márványtábla a forrástól balra 1 m-re egy nagy
kőtömbben látható.) Jelenleg a forrásvíz természetes úton folyik a sziklák repedéseiből.

Lobogós-kút (Kelet Mecsek)
A Somos-hegy aljában fakadó foglalt, névtáblával és kifolyócsővel ellátott forrás, mely
az északkeletről becsatlakozó völgyben a Miklós-vár nevű területrészről indul. A Várvölgyben vezető piros sáv jelzésű erdészeti aszfaltútról leágazó piros kör jelzésen közelíthető
meg. Régen a forrást Csokonay Sándor egy nagy kőbe helyezett márványtáblával látta el,
mely a forrás bal oldalán volt. A forrás szárazon rakott kövekkel volt kirakva. Az eredeti
névtábla az 1990-es évek elején tűnt el. Nevét onnan kapta, hogy a víz nagy erővel
„lobogósan” tör fel. Nagyon bővizű forrás, hozamai 40–150 liter/perces értékeket mutatnak.
Felújítva: A forrást 1997-ben Tasnádi János és Dománszky Zoltán újította fel és helyezte be
az új táblát, melyet Bakó László szobrászművész készített.

Máré-forrás (Kelet Mecsek)
A magyaregregyi Vár-völgyben, a Máré-vár alatti autóparkolótól délkeleti irányban, a
patakmederben található forrás, a piros sáv és a sárga kereszt jelzésű turistautak közelében.
Elhelyezkedése meglehetősen sajátos, mivel a patakmederrel közel azonos szintben
jelentkezik, és foglalással ellátott. Távolról is feltűnő, jellegzetes felépítményéből nincs

minden esetben vízkifolyás, valójában a rosszul kivitelezett felépítmény déli és nyugati oldalán, inkább a kötéssel összerakott henger mögötti vízkilépés a jellemző. Helyzete alapján
okkal feltételezhető, hogy nincs független felszíni vízgyűjtője, így a magasabb helyzetben
elszivárgott patakvízből történik utánpótlása. Vízhozama 30–100 liter/perc. 2009-ben száraz
kőrakással újrafoglalták (Baumann J.).

Margit-forrás (Kelet Mecsek)
Jánosipusztától északkeletre található forrás, a piros sávjelzésű turistaúton, a gerincen
haladva, a vadászháztól keletre a vadföldek előtt egy piros kör jelzés vezet le hozzá, az úttól
kb. 100 m-re. Patakjának vize Jánosipuszta felé folyik tovább a vadkerítések mentén. A
forrást 2002-ben a Mecseki Erdészeti Rt. építette ki andezitből készült foglalással. Gránitból
készült névtáblája az építmény homlokfalán, a cső felett található. Bővizű forrás, vízhozama
kiegyenlített (10–35 liter/perc). Mellette egy kis pihenőpad van.

Mária-kút (Kelet Mecsek)
A Magyaregregyi Vár-völgyben, annak felső szakaszán, a patak bal oldalán, található
a piros jelzés mellett. A forrás foglalatlan állapota ellenére jól észrevehető, mivel a földből
erős intenzitással tör elő a víz. A sziklában látható MÁRIA-KÚT feliratot Csokonay Sándor
véste. A repedés szelvényéből kilépő merítős forrásból bátran ihat az arra járó. Egyértelműen
karsztforrás, hiszen nemcsak a víztartó kőzet, de a hozamok nagysága is erre utalnak. Felszíni
vízgyűjtőjén titon és berazzi mészkő található nyílt feltárásokkal a kréta vulkánosságot jelző
kőzetek mellett. A forrás további különlegessége, hogy esetenként kisebb méretű koptatott
köveket is kiszállít szűk repedésén keresztül. A forrás a nevét a közelében elhelyezett Máriaképről kapta a nevét, valamikor zarándokhely volt. A képtartó eredetileg azon a hatalmas

bükkfán volt elhelyezve, ami kidőlve ma is ott fekszik a forrás eredésénél. Az egyik
leggazdagabb vizű forrás a Keleti-Mecsekben. Vízhozama 150-250 liter/perc érték körül
mozog. Régen Iskola-forrásnak is nevezték. A forrás mellett 2005-ben egy Mária képoszlop
lett elhelyezve, amit azonban kivágtak, így az átkerült Püspökszentlászlóra a Mária-kápolna
mellé. A forrás felett egy bükkfán lévő régi képtartóba 2007-ben egy új Mária-kép került
elhelyezésre. Az új Mária képet Baumann József építette be a vas keretbe.

Mosó-kút (Kelet Mecsek)
A forrás Pécsváradon, a vár szomszédságában található a parkban. Vizét feltehetően a Csigergödör forrásaiból kapja csővezetéken keresztül. Falazata gránitból készült rajta fehér
márványtáblán olvasható a forrás neve. A forrásvíz saválló csövön folyik egy merítős
medencébe, majd onnan a patakba. A forrás folyamatosan bő vízhozamokkal jelentkezik,
hozama 20-50 liter/perces értékeket mutat. A forrást Baumann József foglalta 2010 évben.

Nyomákói-kút (Kelet Mecsek)
A Nyárádi kunyhó és a Vörösfenyő kulcsos ház közelében, azoktól délre, a zöld kereszt
jelzésű turistaút mentén található, táblával jelölt vízkifolyás. Márgafalból jelentkező, nem
jelentős szivárgás volt természetes állapotában, melynek foglalását is elvégezték. A
kifolyócsövön nincs állandó vízjelentkezés.

A forrás építése: A forrást 1954-ben építette S. Lajos, mint az a betonba vésve látható.
Vízhozama 0-5 liter/perc körüli értékek között mozog. A forrás mellett folyik el a Nyomákóipatak.

Pásztor-forrás (Kelet Mecsek)
A magyaregregyi Vár-völgy legfelső foglalt forrása, 1973-ban foglalták. A piros sáv jelzésű
turistaút mellett található. Vízgyűjtő területén néhány kisebb méretű dolina is ismert. A kőből
felépített támfalas foglalásból kiálló vascső biztosítja a kifolyást. A cső felett megtalálható
névtáblája is. A kilépés helyétől mintegy 80 m-re kezdődik meg a mésztufa kiválása, mely
jelentős nagyságú, elnyújtott legyezőhöz hasonlítható völgykitöltést eredményezett,
helyenként több méteres vastagsággal. A több száz liter/perces vízhozamokat is produkáló
forrás jelenlegi patakjának medrében 7 db nagyobb méretű tetarátagát található, amelyeknek
magassága 1–2 m. A gátakkal alkotott vízesés-sorozat hossza a 60 m-t is meghaladja, így a
Kelet-Mecsek egyik legszebb forrásmészkő előfordulási helyének tekinthető. A forrás vizének
utánpótlása a jura időszak titon emeletének, és az alsó kréta berriázi emeletének mészkőrétegeiből történik. Viszonylagosan bővizű forrás, amely a mellette fakadó Boszorkányforrással is kapcsolatban van, hiszen közös a vízgyűjtő területük, és fakadási szintjük is közel
azonos. A forrás a nevét onnan kapta, hogy a kisújbányai pásztor itt itatta a nyáját.

Pius-forrás (Kelet Mecsek)
A Hidasi-völgyben, a patakmeder bal oldalán, a meder falát jelentő mészkőfal aljában
jelentkező jelölt vízkilépés. A kék sáv jelzés vezet a patak mellett. Az 1934–1935. évi
foglalására emlékeztet a falba bevésett felirat az évszámokkal. A forrás vize a felső jura
mészkőrétegekből lép ki. Hozamai alapján egyre inkább gyérebb kifolyású, időszakosan
kiapadó. A repedéséből kifolyó vízmennyiség néha arra is képtelen, hogy eltakarítsa a
patakocskájának medrébe hullott leveleket. A forrás elnevezése onnan ered, hogy a pécsi Pius
Gimnázium cserkészcsapata több éven keresztül itt táborozott; ennek emlékére páter Tüll
Alajos cserkészparancsnok és Csokonay Sándor cserkésztiszt foglalták a forrást. Felújítva
2009-ben (Biki E.)

Somosi-kút (Kelet Mecsek)
A Somos-hegy északkeleti lejtőjén, a sárga kereszt és piros kereszt jelzésű turistautak
találkozásánál lévő foglalt, merítős forrás, amelynek foglalása nyitott negyedgömbre
emlékeztető. A névtáblán felül még emléktáblát is elhelyeztek a homlokzaton. A forrás szélsőséges hozamokat is produkálhat, mivel nemcsak a foglalásból, hanem mellette és felette is
megjelenik a víz. A jura időszaki malm mészkőből kilépett vízből jelentős mennyiségű mészanyag vált ki, amelynek vastagsága az 5 m-t is meghaladja, habár elterjedését igen nehéz
megállapítani. A foglalásnál megjelent vízből a lejtőn a völgytalp felé haladóan folyamatosan
válik ki a mésztufa (leginkább gyenge bekérgeződés formájában), majd a patakocska
fokozatosan elnyelődik a korábban kivált igen laza, szinte teljesen szétesett állapotú mésztufában. A vízmosásos völgytalp peremén viszont ismételten megjelenik az elnyelődött víz
három, egymással azonos szintben lévő, közel egyforma hozamokat mutató forrás alakjában.
A források alatti eróziós völgy déli falán ismerhető fel leginkább a korábban képződött
mésztufadomb megmaradt részlete, miután a jelenlegi kiválás intenzitása alatta marad a korábbinak. A forrástól távolabb, a völgyben – annak lejtését követve – további időszakos
jelentkezésű források vízéből kivált mésztufa lerakódásokat lehet fellelni. A forrást 1934-ben
Pintér Lajos erdőmérnök foglalta Pintér János emlékére, aki a zobáki erdőgondnokság
vezetője volt.

Szederindás-kút (Kelet Mecsek)
A Sín-gödör nevezetű völgy felső részén, a piros kör és a zöld kereszt jelzésű turistautak
találkozásában, a völgytalpon található kifolyócsöves forrás. Vize egy kör alakú kis
betonmedencébe folyik, majd onnan a patakba távozik. A cső fölött egy hatalmas
mészkőtömbben látható a vésett márványtábla. Bővizű és stabil kifolyású forrás, melynek
vízhozama 10–25 liter/perc értékek között változik. A forrás névtábláját Csokonay Sándor
véste, de már az ez előtti időkben is ismert és hasznosított forrás volt, ugyanis már az 1918-as
Mecseki útmutató is említi.

Takanyó-forrás (Kelet Mecsek)
Zobákpusztától északkeletre, a Takanyó-völgyben található forrás, melyet a sárga
kereszt jelzésen közelíthetünk meg. A forrás a turistaút alatt van, jól észrevehető.
Folyamatosan bővizű, vizét a jura időszaki dogger márga mészköves rétegeiből vezeti le. A
kifolyó vízből a felszínre jutása után hamarosan megkezdődik a forrásmészkő kiválása,
melynek eredményeként 2–3 m vastagságú dombocska települt a völgytalpra. Eredetileg a
forrást Csokonay Sándor foglalta, 2006-ban felújították (Baumann J.). A törött márványtábla
helyére az eredeti stílusban építették be az új gránit névtáblát, melynek felirata: TAKANYÓ.
A forrás vízhozama 5–120 liter/perc értékek között változik.

Textiles-forrás (Kelet Mecsek)
Magyaregregy külterületén, a Vár-völgy vége előtt, a patak jobb oldalán található foglalt
forrás, az erdészházhoz közel, a piros sáv jelzésű turistaút mentén. A forrás eredeti
jelentkezése a térképen jelölt helyszíntől – ahol a sokak által ismert jellegzetes, bástyára
emlékeztető építmény is található – magasabb térszínen történik. Tekintettel a forrás célzott
hasznosítására, a térképen is jelölt forrásból csak a felhasználásra nem kerülő, túlfolyó
vízmennyiség folyik ki, ami csak töredékét jelenti a valójában jelentkező vízmennyiségeknek.
A forrás eredeti foglalása a kiszélesedő völgytalpon történt – közel annak hossztengelyében –,
ahol kútgyűrűket is lehet találni. Innen vezetik le vezetéken a völgy lejtésének megfelelően a
forrás vizét. A „bástyánál” kilépő vízmennyiségnél minden esetben nagyobb a forrás valódi
hozama. Völgytalpi helyzete alapján pleisztocén korú törmelékes képződménycsoportból lép
ki, de valójában a jura kőzetek repedésvizének jelentkezési helye. Nagyobb vízhozamok
időszakában a rejtett helyzetű foglalás környezetében további időszakos vízkilépések
mutatkoznak, melyek néhány hetes vagy egy-három hónapos működés után fokozatosan
elapadnak.
A szegedi textilesek táboroztak a forrás melletti réten, ők adták a forrásnak a nevet.

Vadvirág-forrás (Kelet Mecsek)
A Farkas-árokba északról becsatlakozó völgy aljában, annak nyugati oldalán, közvetlenül a
völgytalpon, a Lapátvár nevezetű területrész alatt található forrás, a kék kereszt
jelzésű turistaúttól 50 m-re. Kék kör jelzés vezet be hozzá. A forrás egy foltszerűen található
forrásmészkő előfordulás peremén jelentkezik. A forrástól délre mintegy 3-6 m-re szintén
mésztufán át kiszivárgó, alacsony hozamú forrást lehet felismerni, mely korábban sokkal
bővizűbb lehetett, ha ilyen nagy mésztufadombot hagyott maga után. Jelenleg már csak az
aljában történik vízmegjelenés. A forrást bányászjelképpel ellátott feliratos kőtömb jelöli. Két
kifolyócsövén folyik a víz. A forrás hozama 5–25 liter/perc értékek között változik. Felújítva
2002-ben (Tasnádi J.).

Vagabund-forrás (Kelet Mecsek)
Hosszúhetény község keleti határában fakadó, a helybeliek által régóta használt, foglalás
nélküli forrás. A víz egy nagy bükkfa gyökerei közül folyik ki, és egy természetesen kialakult
kis medencében gyűlik össze. A forrást 1996-ban a pécsi Apáczai Nevelési Központ 1. sz.
Általános Iskola „Vagabund” természetjáró csoportja kitisztította, és fatáblával jelölte. A tábla
Niebling Károly fafaragó művész munkája.
A víz egy nagy bükkfa gyökerei közül folyik ki, és egy természetesen kialakult kis
medencében gyűlik össze. A forrást 1996-ban a pécsi Apáczai Nevelési Központ 1. sz.
Általános Iskola VAGABUND S.V.C.K., Természetjáró és Honismereti Egylete kitisztította,
és fatáblával jelölte.
A tábla Niedling Károly fafaragó művész munkája.

Vár-kút (Kelet Mecsek)
Az út A Máré-várhoz vezető, sárga kereszt jelzésű műút mellett, a kerítéssel védett vízkivételi
helynél található forrás. árkában a vízkivételt biztosító foglalás túlfolyócsövének megjelenése
látható, hiszen az aknás foglalásból induló csövön keresztül folyik be a víz az árokba. A
csővégen és az árokfalon, továbbá az út alatti átvezetés után kb. 20 m-es hosszban
mésztufaképződés figyelhető meg a patakocska medrében. A túlfolyó víz mennyisége nem
jelentős, tartósan néhány liter/perces hozamok jellemzik.

Vasas-forrás (Kelet Mecsek)
A Zobákpuszta és Hosszúhetény közötti országút hajtűkanyarja alatt található forrás, a
kövestetői autóbusz-megállótól, vagy Zobákpusztától közelíthető meg a kék sáv jelzésű úton.
A vízkilépés a völgy jobb oldalából jelentkezik. A mély eróziós völgytalpon jelentkező forrást
Csokonay Sándor irányításával foglalták 1967-ben a Vasas Elektromos Természetjáró
Szakosztály természetjárói, a köves-tetői turistaház vízellátását segítve ezzel. Támfalas
felépítményt alakítottak ki, innen egy vascsövön át folyik ki a víz. A forrás közepes, 1–25
liter/perc közötti vízhozamú. Száraz időszakokban előfordulhat, hogy elapad. Felújítva 2006ban (Mecsek Egyesület).

Wein György-forrás (Kelet Mecsek)
A Hidasi-völgy közepe táján található, az utóbbi években egyre nagyobb hozamokat
produkáló forrás, melyet 1993 tavaszán foglaltak – sajnos szakszerűtlenül. A forrás a felső
jura és alsó kréta mészkőrétegekből lép ki a patakmederrel közel azonos magasságban.
Foglalása előtt természetes módon egy barlangocskából lépett ki. A barlangi patakocska medrében korábban sarkos és koptatott kőzettörmelékek mellett vulkáni kőzetek kavicsait is meg
lehetett találni. A forrás mögötti barlangos tér leürülését gátló jelenlegi foglalás alatt és
mellett próbál kifolyni a víz úgy, hogy a betonépítmény mellett és alatt folyamatos a víz fel-,
illetve kitörése. Ennek következményeként arra kell számítani, hogy a kifolyás helye fokozatosan áthelyeződik, mivel alacsonyabb hozamok esetén már nem lesz energiája és lehetősége
a rossz foglalás helyén történő megjelenésre. A forrásról elsőként Wein György közölt adatot
(1950-es évekből), melyben jelentéktelen hozamú vízkilépésként jellemezte. Megfigyelései
szerint olyan alacsony hozamokkal jelentkezett a forrás, hogy csak említésre és térképi
jelölésre volt méltó. Jóval nagyobb jelentőséget tulajdonított a közeli Pius-forrásnak, mivel
annak akkori kifolyása sokszorosa volt a jelenleginél. Napjainkban viszont a korábbiakkal
ellentétes jelenségek figyelhetők meg, hiszen a Pius-forrás fokozatosan elapadó tendenciát
mutat, míg e forrás folyamatosan fejlődve már a völgy egyik legnagyobb forrásává vált. A
forrást Wein György geológus (1912–1976) – aki a korszerű mecseki kőszénbányászat
kialakításában játszott jelentős szerepet – emlékére foglalták munkatársai. A forrás tetején,
gránittáblán olvasható a neve. A táblát és az új kifolyócsövet a Mecsek Egyesület tagja Biki
Endre Gábor helyezte el.

Zarándok-kút (Kelet Mecsek)
Püspökszentlászlótól délre, a Mária kápolna közelében, attól nyugatra néhány száz méterre
található, a gyalogút mellett. Turistaúton a Püspökszentlászlóról a Zengőre vezető sárga sáv
jelzésű útról leágazó sárga kör jelzésen közelíthető meg. A völgyben több, egymáshoz közeli
helyzetben tapasztalhatók vízjelentkezések, melyek közül a nagyobbnak mutatkozókat és a
déli oldalon találhatókat kezdetlegesen foglalták. A foglalások meglehetősen egyszerűek,
mivel a márgás kőzetanyag repedéseiből megmutatkozó vízkifolyási helyekre egy-egy vascsövet erőltettek. Emiatt a kifolyócső mellett szinte ugyanannyi víz távozik a kőzetből, mint
amennyit a cső kivezethet. A vízkilépések helyén és előterükben foltszerűen előfordul a
mésztufa is, mely a későbbiekben a források vizéből összeállt patakocska medrében

ellenállóbb forrásmészkőpadot is alkot, néhány kisebb méretű tetarátás vízesés mellett.
Vízhozama 2–20 liter/perc értékek között változik. Felújítva 2008-ban (Biki E.).

Közép Mecsek forrásai:
Andor-forrás (Közép Mecsek)
A volt Kozári vadászház közelében, az attól délre található völgy kezdetében, az épület
vízellátását biztosító foglalt forrás, a zöld kereszt és zöld kör jelzésű turistautak mellett
található. Csak folyamatosan el- vagy túlfolyó vizét lehet észlelni a sárkányfejre emlékeztető
kifolyócsövön. A forrás a középső triász kori fekete agyagos mészkőből lép ki, mint repedésvíz. Meglehetősen szélsőséges hozamokat is produkálhat, de időszakos kiapadása sem
ismeretlen jelenség. Az utóbbi évtizedekben változó intenzitással megmutatkozó mésztufaképződés figyelhető meg a forrás patakjának medrében. A kiválás a foglalástól 15 m-re
kezdődően, mintegy 20 m-es hosszúságban követhető a patakmederben. A kivált mészkő
meglehetősen laza állagú, így a tetaráta padok magassága alig 0,2 m-es, ráadásul a
völgytalpon időszakosan végigfolyó, erőteljes eróziót jelentő csapadékvizek esetenként teljes
egészében elbontják. Az eredeti forrásház – ami a jelenlegi túlfolyótól 3–4 m-re található –
homokkőből épült, rajta olvasható az Andor-forrás felirat. A forrás régi neve Bojna voda
(Zavaros víz); azért nevezték így, mert állatokat itattak itt, amelyek összejárták a forrás
környékét, ezért a forrás vize zavarossá vált. Sajnos, az elhanyagolt vízkivételi tárgyak nem
illenek a forrás szép környezetébe.
Jellemzés: Ha forrás víztározó medencéi megteltek, akkor van vízkiáramlás az öntöttvasból
készült sárkányfejes kifolyón.

Andorlaki-forrás (Közép Mecsek)
A Rücker-aknától északra, az egykori külfejtéses területre kifutó eróziós völgy talpán, annak
felső részletében található; a kék sáv jelzést Pécs-Somoggyal összekötő kék négyzet jelzésű
útról érhető el. Nevét a közelben lévő Andorlaki-vadászházról kapta. A vadászházat
Kolossváry Andorról (1863-1941) nevezték el, aki a székesegyházi uradalom erdőgazdasági
vezetője, erdészeti szakíró, a Sikondai Gyógyfürdő létesítője volt. Eredetileg a forrásnak a
völgytalpba süllyesztett aknás foglalása volt, melyből egy kiálló vascső biztosította a kifolyást. A foglalást jelentő építménynek csak a déli fala mesterséges, míg a másik három inkább
természetes kőzetfal, a meredek tereplejtés miatt. Tetejét egy betonból készített fedlap alkotja.
A forrás viszonylag alacsony vízhozamú, de ennek ellenére tartós kifolyásúnak ismert, hiszen
a háttérben lévő felső triász homokkő területen kialakult rés- és hasadékvíz megjelenési helye.
A forrás minden évszakban biztosítja az 1–5 liter/perc közötti vízhozamot, mely a felső triász
homokköves agyagos, márgás rétegekből ered. Felújítva 2013-ban (Baumann J.).

Anyák-kútja (Közép Mecsek)
A Meleg-mányi-völgy legfelsőbb helyzetű foglalt és sokak által ismert karsztforrása a piros
kereszt jelzésű turistaút mellett. A forrás vize a háttérben található víznyelőn keresztül
megközelíthető patakos barlangon át juthat el kifolyási helyére. A vízadó képződmény a
középső triász mészkő, melyből ez a tipikus karsztforrás állandó kifolyással utánpótlódhat.
Vízhozamait a mérések szerint 30–2000 liter/perces szélső –értékek jellemzik. A forrás
vízgyűjtője nem határolható el egyértelműen a „szomszédos” Kánya-forrásétól, mely szintén a
karsztvízből kap utánpótlást. Inkább csak a felszíni vízválasztó határa jelölhető ki a két
karsztforrás között morfológiai szempontok alapján. A forrás elnevezése dr. Kessler Huberttől
származik, és napjainkban is látható foglalása az ő munkájának eredménye. A foglalásban
kőbe vésetten található a felirat, míg a sokszor elmozgatott (ledöntött) zárókövében – a felújítás évszámaként – „1952” olvasható. A támfal középső részében a „Melegmány” felirat is
megtalálható. A foglalás helyétől kb. 20 m-re kezdődik meg a forrásmészkő kiválása, amely
ezek után több száz méteres hosszban, változó intenzitással, de állandó jelleggel jól nyomon
követhető a völgytalpon. Kezdetben csak erős bekérgeződés tapasztalható a mederbe dőlt fák
törzsén, a későbbiekben azonban már alacsonyabb tetarátás vízeséseket alakít ki a patakvíz,
majd megkezdődik a mésztufa intenzívebb és folyamatos jellegű kivastagodása, amely végül

a teljes völgyszélességet elfoglalja. Az északabbra lévő vízesésnél jól érzékelhetően szembetűnővé válik, hogy a felső patakmeder alatt is forrásmészkő található. A már messziről is jól
hallható vízesésnél a forrásmészkő vastagsága a 10 m-t is meghaladhatja. Itt általában 0,5–1,5
m-es magasságú lépcsők alakulnak, formálódnak – folyamatosan változó arculatot mutatva –,
melyek egymást követő elhelyezkedésükkel képezik a vízesés-sorozatot. A völgy teljes
keresztmetszetét kitöltő édesvízi mészkőnek ez az előfordulása és állandó továbbfejlődése a
környék egyik legszebb természeti látványossága. Előterében a mélyebb térszínen szintén
mésztufa völgykitöltés található, melybe erózióval vágódott be a jelenlegi patakmeder. A
forrást 1943-ban foglalta a Mecsek Egyesület. Felújítva 2003-ban (Baumann J.)

Aranyeső-forrás (Közép Mecsek)
A forrás Pécs belvárosában a Balokány-ligetben, a tó északi partján, a sétaút alatt
található. Vize lapos mederben a Balokány-ligeti tóba folyik. Vízhozama 5–20 liter/perc, a víz
hőmérséklete 14-15 fok között változik. A forrás az 1800-as évektől biztosította a környék
ivóvíz ellátását. A forrást 1996-ban (Baumann J., Kovács Szabó J., Kraft J.), majd 2011-ben
(Balokány Ligetért Összefogás) felújították. Vize fogyasztásra nem alkalmas.
Felújítás: A forrást 1996-ban újította fel a Mecsek Egyesület, valamint a BAVTRANS
Mélyépítő Kft.
Az elmúlt tizenöt év, és az EKF (Európa Kulturális Fővárosa) építkezései tették szükségessé a
Balokány-liget rendbetételét, mert sok építkezési hulladék került a park környezetébe.
Megalakult a Balokány-Ligetért-Összefogás, akik a park gondozói lettek. A forrás nagyon
elhanyagolt állapotban volt ezért a forrás felújítást a Balokány-Ligetért-Összefogás civil
szervezet, a Hidro-Szer Kft. valamint a Tettye Forrásház elvégezte.

Árpádtetői-forrás (Közép Mecsek)
Árpád-tetőtől északra, a Mecsek-pihenőtől kb. 60 m-re, a beágazó kocsiút alatt található
forrás. A kék sáv jelzésről a kék kör jelzésű út vezet hozzá. Téglából falazott, belső aknás, és
kifolyócsöves forrás. Kvarclapokkal mintázott támfalában kőlapba vésve látható a felirata.
Vízhozama 1,5–5 liter/perc értékek között változhat. Érdekesség, hogy vizében erős
vaskiválás jelentkezik, ám ennek ellenére ivóvízfogyasztásra kiválóan alkalmas. Felújítva
2007-ben (Biki E.).

Bányász-forrás (Közép Mecsek)
Komló-Sikonda területén található forrás. Korábbi közismert elnevezése József-forrás volt, dr.
Wurster József (egykori nagyprépost és pécsi püspöki helynök) iránti tiszteletből. A miocén
korú agyagos és homokos képződmények rétegvize jelentkezik a kifolyás helyén nem jelentős
mennyiségben, így a forrás esetenként kiapadhat. Felújítva 2003-ban (Tasnádi J.).

Barátság-forrás (Közép Mecsek)
A Páfrányos nevezetű területrészen, annak déli oldalát jelentő völgy északra lejtő térszínén, a
völgytalp felett mintegy 10–12 m-re fakadó, foglalt forrás. A zöld sáv jelzésű útról a zöld kör
jelzés vezet hozzá. Az újabban egyre több helyen is jelentkező vízmegjelenések közül a

legerőteljesebbet már évtizedekkel korábban foglalták. Kiépítéskor egy cementhabarccsal
összerakott (falazott aknára emlékeztető) felépítményt emeltek, amelyet névtáblával is
elláttak. A felépítmény nemcsak az elnevezést jelző feliratot foglalja magában, hanem egy
emléktáblát is, melyen „Mészáros Dezsőné, Katics András emlékére” felirat olvasható.
Az állandóan közel azonos mennyiségű vizet szolgáltató forrás előterében a völgytalpi
vízfolyásig legyezőszerűen szétterülő forrásmészkő felhalmozódás fejlődött ki. A mészkő
laza, kézzel könnyen törhetően lejtői típusú. Korábban a forrás vize természetes állapotában
szabadon és szétterülően, a mészkőfelszínen vékony rétegként – nem koncentráltan – folyhatott le, ebből adódóan nagyon jellegzetes, ún. mikrotetarátás kifejlődésű mészkő is képződött.
Az említett képződési forma időnként még ma is megfigyelhető, amikor a kivásott patakmederből, annak gátolódása miatt a víz oldalirányba is elfolyhat.
A forrás eléggé kiegyenlített hozamú (értékei általában 6–12 liter/perc között váltakoznak),
eltérve a hagyományosan ismert karsztos jellegtől. A vízadó képződmény a középső triász
korú anizuszi mészkőre települt, miocén kárpáti emeletében kialakult kavicsos, laza
konglomerátumos homok. Az utóbbi években egyre inkább tartósan jelenik meg szomszédságában két időszakos forrás, amelyek jelentkezése a foglalás felújításának szükségességét is
indokolhatja.A forrást 1934-ben a Természetbarátok Turista Egyesületének (TTE) Pécsi
Csoportja foglalta. 2003-ban felújították (Mecsek Egyesület, Mecseki Erdészeti Rt.). 2013ban a forrásra egy nagy bükkfa rádőlt és összedöntötte, ezért 2014-ben újbóli felújítása vált
szükségessé (Baumann J.).

Bikfa-forrás (Közép Mecsek)
Mánfa külterületén, a Kőlyuk-barlangtól északra kifutó Nagy-Mély-völgy keleti oldalának
alján található, a piros sáv jelzésű út mellett (zöld kör jelöli). Kifolyásának helye rejtettnek
tűnik, mivel általában nehezen megközelíthető. A forrás a mellette elhelyezkedő földúttal
közel azonos magasságban jelentkezik. A kötéssel összerakott kőrakat felső részében olvasható a forrás neve. A támfallal kiépített foglalásból kiálló fémcsövön kifolyó víz a miocén rétegvíz megjelenési helye. A forrás által szolgáltatott víz mennyisége nem jelentős, időszakosan el is apadhat. Ilyenkor a foglalás aljában gyenge, nem mérhető szivárgást lehet csak érzékelni. 2001-ben felújították (Baumann J., Nagy G.), majd 2004-ben átépítették (Baumann
J.).

Bokor-forrás (Közép Mecsek)
Árpád-tetőtől nyugatra, a Tripammer-fa felé vezető műúttól délre, vízmosásos völgyecskékkel
szabdalt felszínen található aknás foglalású, állandó kifolyással ismert forrás, a zöld sáv és
zöld kereszt jelzésű turistaút mentén. Elnevezését Bokor Dénes főerdészről kapta, aki a
káptalani erdőségekben turistaút-kijelöléseket végzett. A kifolyás a miocén rétegvízből
utánpótlódik. A foglalás helyszínéről – az akna irányából – egy erősen korrodált vascső
közbeiktatásával távozik el a túlfolyó víz a közeli völgyecske irányába. A kifolyás
helyszínénél azonnal megkezdődik a mésztufa kiválása, amely végül egy apró dombocska
alakjában halmozódik fel. Ez az igen laza állapotú dombocska leginkább a völgyecske oldalára települ, ahol folyamatosan elmállik. Felismerését nehezíti a növényzet közel állandó takarása. A forrás vízhozama 2–50 liter/perc közötti értékekkel becsülhető, mivel nagy hozamok
jelentkezésekor a foglalás környezete igencsak tocsogós. Oka, hogy a kifolyócső – szűk keresztmetszete miatt – képtelen a vizet folyamatosan elvezetni. Felújítva 2008-ban (Baumann
J.).

Bugyogó-forrás (Közép Mecsek)
A Rákos-völgy északi irányultságú mellékvölgyének kezdetében található, szakszerű
foglalással nem rendelkező, de ennek ellenére névvel jelölt vízmegjelenés, a zöld sáv jelzésű
turistaút mellett. Az elnevezésnek megfelelően – némi bugyogással – jelentkező, állandó kifolyással ismert forrás. Mindezt egy nagyobb kőbe vésetten is megerősítették az elődök a vésés
évszámával (1942). A forrásvíz a miocén kárpáti emeletében kialakult konglomerátum pados
kavicsos homokból lép ki, a nevének megfelelően kissé bugyogva. Ezt a jelenséget

feltehetőleg egy erősebben kötött és kibillentett helyzetű konglomerátumos pad jelenléte
okozza. A pad visszaduzzasztó hatásaként magyarázható a gyengén iszapot is kavargató, néha
pipáló bugyogásra emlékeztető jelenség. A három helyen is feltörő – de csak egyiknél
bugyogó – vízmegjelenések közül a legnagyobbat kőrakattal – így foglalásra utalóan –
jelölték. Az enyhén lejtő térszínen az elfolyó forrásvízből – kb. 30 m-re a jelentkezés helyétől
– megkezdődik a mésztufa kiválása. A távolabbi meredekebb lejtőre érkezve egyre inkább
folyamatos kiválás tapasztalható a forrás vizéből, mely kezdetben laza, majd később keményebbé válik. Magyarázata, hogy a meredekebbé váló lejtő következtében a folyamatos kilevegőzésre kedvezőbbek a lehetőségek, így néhány ellenállóbb mészkőpad is kialakulhat. Ezen
a helyszínen, viszonylag rövid szakaszon történik a tetarátás mészfelhalmozódás, miután kb.
4–5 m hosszban egymást követően 5–6 mésztufalépcső kialakulása ismerhető fel. A lépcsők
magassága 0,3–1,0 m között változik. A patakocska medrébe hulló elhalt növényi maradványok gyors bekérgeződése is jellemző.
A forrás régebbi nevei: Körtélösi-kút, Radincsai-forrás.

Büdös-kút (Közép Mecsek)
Remete-réttől északra található forrás, az azonos nevű kulcsosház közelében, a kék sáv és
sárga kereszt jelzésű turistaút mellett. Megjelenése Rónaki László szerint „karsztcsurgó”,
amelynél időszakosan szünetelhet is a kifolyás. Vasajtós támfalas foglalása hagyományosnak
tekinthető, amelynek alján történik a kifolyás. A szépen elkészített felépítményből kiálló vascsövön kilépő víz a középső triász anizuszi emeletében képződött mészkő karsztvize.
Vízgyűjtője feltételesen kicsiny részben önálló, de nagyobb források vízgyűjtőjétől nem
elkülöníthető részletből lép ki. Az orfűi Vízfő-forrás vízgyűjtőjéhez tartozva, annak
vízhozamát csökkentheti némiképpen, de az itt kilépő vízmennyiség csak jelentéktelen
töredék a Mecsek legnagyobb forrásának hozamaihoz képest. Valószínűleg az erős
tektonizáltság, valamint a felső triász homokkő pikkely – amely a forrás előtt becsípődve ismeretes – okozza jelentkezését. Az itteni hozamok egy nem jelentős karsztforrást jeleznek.
Vízhozama 1–200 liter/perc értékek között mozog, de az 5 liter/perc alatti érték a gyakoribb.
Szárazabb időszakokban csak a kútban van forrásvíz.
A forrást már az 1894-ben megjelent, Kiss József által írt és szerkesztett „Pécs és környéke
vezetőkönyv a városban és annak környékén” c. könyv is említi. Feliratát 2000-ben Baronek
Jenő és Baumann József újracserélték, mivel a régi kőbe vésett felirat már megkopott.
Felújítva 2005-ben (Tasnádi J., Őri Zs.).

Církó-forrás (Közép Mecsek)
A Nagy – Mély - völgy és a Meleg - mányi - völgy között összeköttetést jelentő Petnyák völgyben található forrás, a zöld sáv jelzésű út alatt, a patakmederben. A völgytalpon elfutó
patak déli oldalában, közvetlenül a patakmeder szélén, a meder szintjével közel azonos
magasságú forrásküszöb. A szárazon rakott kövek tetején, márványtáblán látható a forrás
felirata. A középső triász karsztterületen kilépő vízmegjelenés folyamatosan bő kifolyású, 20–
50 liter percenként. A karsztvíz ilyen helyzetű megjelenése – a patakmederben és a mélyvonal
szintjében – a Mecsekben meglehetősen ritka. (A forrás régi neve Éva-forrás, Angster Imre
egyik lányáról elnevezve. Angster Imre hosszú éveken, évtizedeken át tisztogatta, gondozta
ezt a forrást, mielőtt befoglalta volna. Közvetlenül a forrás kifolyása feletti kövön halványan
bevésve látható is ez a név.) Az új gránit forrástáblát Biki Endre Gábor építette be.

Cserkész-forrás /Eta-forrás/ (Közép Mecsek)
A Kőlyuk-barlang előtt, a piros sáv és a zöld sáv jelzésű turistaútvonal mellett található forrás,
Eta-forrásként is említik. A forrás tetején egy nagy mészkőbe vésve az Eta-forrás felirat
olvasható. A forrás kifolyócsöve feletti szép gránittáblán olvasható a Cserkész-forrás nevű
felirat. Beleznay József cserkészparancsnok feleségéről (akinek leánykori neve
Szekeres Eta volt) nevezték el Etának a forrást. A forrás tetején a cserkész jelkép, a liliom
látható. Egy táborozás alkalmával épült. Korábban szabad elfolyású merítős forrás volt, 2004ben felújították, és kifolyócsővel látták el (Baumann J.). A forrás három oldalról mészkőből
betonos kötéssel készült. A forrás általában bővizű, de hóolvadáskor vízhozama eléri a több
száz litert percenként. 2013-ban az összetört Cserkész-forrás táblát kicserélték.

Csonka Ferenc-forrás (Közép Mecsek)
Kisbattyántól északra, a zöld sáv jelzésű útról leágazó rövid zöld kör jelzésen, a
Cseresznyési-völgy után a réten egy facsoport árnyékában található forrás. 2006-ban foglalta
Baumann József. A félköríves támfalában a kifolyócső felett látható az ovális fekete gránitból
készült névtábla. A táblán a felirat: Csonka Ferenc, alatta a cserkészliliom, alatta forrás, alul
pedig a 2006-os évszám. A réten rendszeresen cserkészek táboroznak, ezért került a forrás
névtáblájára a cserkészek jelképe, a liliom. A forrás időszakos, de csak hosszabb száraz
időszakokat követően apad el. Vízhozama 0–12 liter/perc. A forrás mellett pihenőpadok
vannak. A forrást Csonka Ferenc cserkésztisztről, katolikus papról nevezték el, aki a
kommunista rendszer alatt a „katakombacserkészet” egyik jelentős alakja volt.

Elnevezés: A forrás Csonka Ferenc cserkésztisztről, katolikus papról lett elnevezve, aki a
kommunista rendszer alatt a „katakomba cserkészet” egyik jelentős alakja volt.

Dagonyázó-forrás (Közép Mecsek)
A Tripammer-fától északnyugatra tartó völgyben, az abba elsőként nyugatról becsatlakozó
mellékvölgy alján jelentkező foglalatlan vízkilépés. A zöld sáv jelzésű turistaútról leágazó zöld kör
jelöli. Szárazabb időszakokban csak szivárgó vízfolyások láthatóak, a forrás medencéjében vízhez
lehet jutni. A közelben több kisebb dagonya található. Vize a karsztosodott középső triász mészkőfelszínt borító miocén takarórétegből lép ki időszakosan. A baloldali kis vízfolyásba 2006-ban Biki
Endre egy csővel ellátott kis forrást alakított ki. Az eredeti Dagonyázó merítős forrásra 2018-ban egy
vadkant ábrázoló gránittáblát épített be Baumann József és a forrás falazatát is felújította.

Darázs-kút (Közép Mecsek)
Évtizedek óta közismert és foglalt forrás a Zsidó-völgybe délkeletről becsatlakozó
mellékvölgy kezdetében, a zöld sáv jelzésű turistaút közelében (zöld kör jelöli a hozzá vezető
ösvényt). A kötéssel összerakott, faragott kövekből emelt támfalra emlékeztető felépítményből kiálló vascsövön át történik a gyér kifolyás, amelynek hozamai nem jelentősek. A forrás a
karsztos területben pikkelyként megtalálható felső triász homokkőben összegyűlt rés- és
hasadékvíz megjelenési helye. A kifolyócső feletti 1941-es évszámot említő tábla a foglalás
időpontját jelenti. A „Kiss József Asztal” – a Mecsek Egyesület asztaltársasága – építette
1941-ben Kiss József emlékére. 1999-ben, majd 2003-ban felújították (Baumann J.).
A forrás közismert verse:
„Ez a Darázs soh' se csíp,
Senki tőle be nem csíp.”
(A Mecsek Egyesület évkönyvéből)

Eta-forrás (Közép Mecsek)
Lásd: Cserkész-forrás.

Évi-Jenci-forrás (Közép Mecsek)
Remete-réttől északra, a Büdös-kúti kulcsosház közelében található három forrás egyike,
melyet 2000-ben foglalt Tasnádi János és Baronek Jenő. Építménye terméskőből épült,
felirattal ellátott. Vizét valószínűleg a Büdös-kút vízrendszeréből kapja.

Feketekő-forrás (Közép Mecsek)
Kanta-vártól északra, a Rábay-fa közelében, attól mintegy 150 m-re déli irányban található
forrás, a zöld kereszt jelzésű turistaút mentén. Vize a felső triász homokkő és aleurolit rétegek
rés- és hasadékvize, amelyhez a kivastagodó negyedidőszaki takaróréteg vize is hozzáadódhat. Kora tavaszi hozamai számottevőek, míg máskor csak gyengén túlfolyó dagonyaként
jelentkezik. A forrást a Mecseki Erdészeti Rt. Árpádtetői Erdészete foglalta 1996-ban, az
építmény a volt Kanta-vári kőbányában található bitumenes mészkőből készült.

Feri-forrás (Közép Mecsek)
Remete-réttől északra, a Büdös-kúti kulcsosház közelében jelentkező forrás, melyet 1986-ban
foglaltak. Módos Ferenc építette ki, és róla van elnevezve. Hozamai nem jelentősek, de
állandó kifolyású: a vízhozama 1–12 liter/perc érték között mozog. A felső triász homokkő
rétegekből kap utánpótlást. Felújítva 2003-ban (Tasnádi J.).

Gyöngy-kút (Közép Mecsek)
Komlótól délre található forrás, a Komló-Kökönyösről kivezető piros kereszt jelzésű
turistaútról leágazó piros kör jelzésű úton érhető el. A jelentősen kivastagodó negyedidőszaki
takarórétegből lép ki a forrás vize, melynek felszíni vízgyűjtője a Határ-tető tágabb
környezete. A víztartó képződménycsoport erősen agyagos, így a forrás hozamai nem
tekinthetők jelentősnek, többnyire nem érik el a 10 liter/perces mennyiséget, a forrás
esetenként ki is apadhat. A forrásnak Lafferton Henrik természetjáró adta a nevét arra utalva,
hogy a forrás vize lassan, „gyöngyözve” csordogál. A forrás falazatán kavicsokkal kirakva
olvasható a forrás neve.

Hármas-forrás (Közép Mecsek)
A Fehér-kúti kulcsosháztól délre fakadó, korábban „Piczivoda” elnevezéssel is ismert forrás.
Környezete és megjelenése alapján inkább forráscsoport, mivel esetenként öt különálló helyen
is tapasztalható a vízjelentkezés. A legerőteljesebben és tartósan kifolyó helyszínen egy
kötéssel összerakott, faragott kövekből álló foglalást emeltek, amelynek homlokfalára a „3as” forrásfeliratot helyezték el műkő kiöntéssel. A foglalásból kiálló cső mellett még további
négy helyen történhet eseti vízjelentkezés. Kettő a foglalás szomszédságában északi és déli
irányokban, amelyek a felépítmény előtt patakként egyesülnek; távolabb jelentkezik a további
kettő, amelyek délnyugati és északnyugati irányokban találhatók a jelzettől. Utóbbiak szerepe
főleg az árvízi hozamok levezetésekor jelentős. A források vize a felső triász homokkő és
aleurolit rés- és hasadékvizéből, valamint esetenként a takarórétegben tározódó vízből
utánpótlódik. A megjelenő vizek együttesen a 100 liter/perces hozamot is felülmúlhatják.

Hármasbükk-forrás (Közép Mecsek)
Koszonya-tető közelében, a Vasas felé vezető völgy jobb oldalában található forrás, a patak
medre mellett, a völgytalp felett fakad. A zöld sáv jelzésről a zöld kör jelzésű ösvény vezet
hozzá. Homokkőből épített forrás, a kifolyócső felett egy nagy kőtömbbe építve látható
márványtáblán a felirata. Az eredeti merítős forrást még Csokonay Sándor foglalta.
A Hármasbükk elnevezés onnan ered, hogy a közeli hegyen egy öreg bükkfa állt, amely
három falu (Vasas, Somogy és Budafa) határát jelezte. Vízadó képződmény a felső triász
homokköves agyagos, márgás réteg, amelyből állandó jelleggel, de igen alacsony hozamokkal
(0,5-1,5 liter/perc) lép ki a rés- és hasadékvíz. Régen Hármas-forrásnak, Hármas-bükfaikútnak, Örvényes-kútnak és Keleti-kútnak is nevezték. 2008-ban Biki Endre Gábor
kifolyócsövesre építette át.

Hársas-forrás (Közép Mecsek)
A Vasasra bevezető Dervendi-völgyben, a volt Hársas kulcsosház előtt, a völgy nyugati
oldalának aljában található kifolyócsöves forrás. A zöld sáv jelzésű úttól 25 méterre található,
zöld kör jelzés mutatja. A forrást eredetileg Csokonay Sándor foglalta, és helyezte el a
márványtáblát egy nagyobb homokkőben. Később a forrás teljesen tönkrement. 2008-ban új
formában került felújításra (Biki E.). A forrás fakadásánál ülepítő medencét alakítottak ki,
innen a forrás vize műanyagcsövön egy távolabb kialakított kőfalazatnál jelenik meg. A forrás
eredeti tábláját itt helyezték el. A forrás 0–2 liter/perces értékeket mutató vízhozama a felső
triász homokköves és márgás rétegekből utánpótlódik.

Hideg-kút (Közép Mecsek)
A Kis-rét közelében, a Hideg-völgy déli oldalán fakadó foglalt forrás, a zöld kereszt jelzésű
turistaút mentén. Állandó kifolyású vízkilépés, faragott kövekből kötéssel összeállított felépítménnyel, amelynek felső részén látható a felirat, alatta a kifolyócső. A felső triász homokkő
és aleurolit rés- és hasadékvize jelentkezik a kiépített forrásnál. Mellette – tőle nyugatra –
időszakos vízmegjelenés lelhető fel, amely közel azonos magasságban kialakult
szökevényforrást jelent. A két vízkifolyás összes hozama sem jelentős. A forrást már az 1894ben megjelent, Kiss József által írt és szerkesztett „Pécs és környéke vezetőkönyv a városban
és annak környékén” c. könyv is említi. A forrásfoglalaton olvasható 1961-es évszám a
felújítás évére utal.

Isten-kút (Közép Mecsek)
Pécsett, a Nagy-deindoli-völgy végződésénél – azzal átellenben – található, szépen foglalt,
régóta ismert, korábban a vízellátásban is hasznosított forrás. Az út mellett minden oldalról
falazottan, északi oldalán lelépcsőzött aknás foglalású, melynek déli oldalából nagy átmérőjű
csövön át lép a napfényre a víz. A támfalas felépítmény felső részletét egy dombormű uralja,
ahol a megnevezése is olvasható. A foglalástól keletre található a folyamatos vízkivétel
aknája, amely jelzi, hogy a foglalásnál csak a túlfolyó víz jelenik meg. Alsó triász gipszes és
anhidrites rétegekből származó repedésvíz jelentkezik váltakozó hozamokkal. A forrás
történetéhez tartozik, hogy az 1990-es években, több esetben is elfertőződött a vize, vérhas
megbetegedéseket okozva. A vízminőség romlását a gyűjtőterület szinte teljes egészére kiterjedő lakó- és üdülőterület, valamint a mezőgazdasági hasznosítás okozta. A víz minősége a
csatornázásoknak köszönhetően mára már egyre jobb minőségű. (Lásd még: A Mecsek-vidék
népmondái.)

Jószerencsét-forrás (Közép Mecsek)
Az Erzsébet út nevű erdészeti úton lévő Jó szerencsét vadászház közelében található
forrás, a piros keresztről a vadászháznál leágazó piros kör jelzésen érhető el. A forrás
vízhozama 1-6 liter/perces értékek között mozoghat. A miocén homokos képződményekből
származó rétegvíz jelenik meg itt nem jelentős hozamokkal. Az eredeti merítős forrást
bányászok foglalták 1962-ben. A forrás az 1990-es évekre teljesen elhanyagolódott, feledésbe
merült. 2009-ben újjáépítették (Baumann J.), és kifolyós rendszerűre alakították. A forrás
építménye és névtáblája egy tárna bejáratát (trapéz vágatot) szimbolizálja.

Kálmán-forrás (Közép Mecsek)
A forrás a Jó szerencsét vadászháztól 350 m-re található északi irányban, a piros kereszt
jelzésű turistaútról a piros kör jelzés vezet hozzá. A forrást 2004-ben Baumann József építette
ki az Árpádtetői Erdészet közreműködésével. A forrást kollégái ajándékozták Papp
Kálmánnak, a Mecseki Erdészeti Rt. Árpádtetői Erdészet akkori igazgatójának, nyugdíjba
vonulása alkalmából. Építménye egy kivágott tölgyfát szimbolizál, a cső fölött egy kerek
gránittáblán olvasható a felirat: MELEGMÁNY-TETŐI KÁLMÁN-FORRÁS 2004.
Vízhozama változó, 0–15 liter/perc értékek között változik. A csapadékhullásra gyorsan
reagál, ekkor vízhozama gyorsan nő, majd csapadékhiányos időszakokban fokozatosan
csökken.

Kancsal-forrás (Közép Mecsek)
Szentkút fordulótól, a 24-es autóbusz végállomásától induló piros kör jelzésű úton néhány
perc alatt elérhető forrás. Régen a foglalatán elhelyezett vörösréz táblán volt olvasható a neve.
Sajnos a fémtábla eltűnt, amit egy gránit táblával pótoltak. Nevét egyesek szerint a forrás első
foglalójáról kapta, mások szerint arra utal, hogy a falba épített kő két „szeme” kancsal
tekintetet mutat. A forrás jelenlegi építményét az 1970-es években a Mecseki Ércbányászati
Vállalat Bánki Donát Szocialista Brigád tagjai építették, és az eredeti táblán nevük is
olvasható volt. Sajnos ezt a vörösréz táblát a fémgyűjtők lefeszítették és elvitték. Helyére
Kassai József kőfaragómester díjmentesen egy szép gránittáblát készített. A mészkövekből
összerakott forrásépítmény kifolyócsövéből érkező vízmennyiség kiegyenlített, 3–5 liter/perc
értékek között váltakozik. A kifolyó víz a Szentkúti-völgybe csordogál. Vize az alsó triász
werfeni emeletébe tartozó mészkőből lép ki. A forrás előtt asztal, pad és szalonnasütő várja a
kirándulókat. A forrástól néhány méterre szép mésztufa kiválást lehet felismerni.

Kantavári-forrás (Közép-Mecsek)
A Kanta-vári romoktól északnyugatra, a völgy keleti oldalában található közismert, sok
évtizede foglalt forrás, faragott, kötéssel összerakott kőtömbökkel kiépítve, és kifolyócsővel
ellátva. Megközelíthető Kis-rét felől a piros sáv, Lámpás-völgy felől a piros kereszt, illetve a
Sötét-völgy felől érkező sárga kör jelzéseken. A forrás a felső triász homokkő, aleurit és
agyagkő rétegek hasadékaiból utánpótlódik. Vízhozama kiegyenlített, 2,5–10 liter/perces
hozamokat produkál. A forrást először 1903 őszén a Mecsek Egyesület építette ki. A forrás
foglalását 1908-ban felújították, majd a Természetbarátok Turista Egyesülete Pécsi Csoportja
foglalta újra 1922-ben.

Kánya-forrás (Közép Mecsek)
A Nagy-Mély-völgy felső részén fakadó igen bővizű, három kifolyócsővel ellátott
karsztforrás, melyet Csokonay Sándor és Molnár István erdész irányításával foglaltak. A
forrás neve a foglalaton márványtáblába vésve olvasható. A közelében jelentkező Mariskaforrással tarthat kapcsolatot oly módon, hogy mindegyikük azonos vízgyűjtőterületről
táplálkozhat. A nevezett forrás a fejlődők csoportjába, míg közeli szomszédja a lassan elhalók
közé tartozik. E sajátosságnak felel meg az a tény, hogy a Kánya-forrás kifolyásának pontja
valamivel alatta van a szomszédosnak, és további fejlődését a három vascsővel kiépített
jellegzetes foglalása mögötti patakos barlang is biztosítja. A középső triász időszak anizuszi
emeletének mészkövéből kilépő forrás hozamai a karsztos jellegnek megfelelve nagyon
szélsőségesek. A foglalástól és a források vizeinek találkozásától mintegy 50 m-re kezdődik
meg a mésztufa kiválása, amely a foglalás helyétől kb. 150 m-re már nagyobb vízesést is
alkot. E helyszíntől indulva, a völgy irányát és az abban folyó patakot követve közel 400 m-es
hosszúságban követhető a folyamatos mészfelhalmozódás. Ezek után a patakvíz már elveszíti
mészfelhalmozó képességét. A kialakult üledékanyag jellegzetes völgyi típusú lerakódásnak
tekinthető, mivel az elfolyó patakvíz az említett szakaszon olyan mészkőgátak sorozatát
építette fel, melyek a patakmederben vízeséseket is létrehoznak. A kifejlődött mészkő általában lazább kötésű, és nagyobbrészt a biogén anyagok fokozatos bekérgeződéséből épült fel.
Egyes helyeken, ahol a víz nem a szűkebb patakmederben folyik, a lehullott növényi részek,
esetleg a kidőlt fák nagyban elősegítik a mészanyag fokozottabb kiválását. A patak medrébe
jutó levelek, ágak, fatörzsdarabok a kialakult tetarátagátakig sodródnak, és ott megakadva,
majd bekérgeződve fokozatosan magasítják a gátak koronáját. Az így kialakuló gátrendszer a
viszonylag gyors fejlődés mellett üregekben igen gazdaggá válik, miután a növényi részek folyamatosan kirothadnak. A forrás alatti édesvízi mészkő-előfordulás a legjelentősebb mecseki
lerakódások közé sorolható.

Kincskereső-forrás (Közép Mecsek)
A forrás a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán található, Koszonya-tető
környékén. A kék sáv jelzésről ágazik le a száz méter hosszúságú kék kör jelzés a forrásig.
Egy régi, romos forrás felújításával, a dél-dunántúli geocacherek (kincskeresők)
támogatásával építette ki Baumann József 2014-ben. A forrás minden évszakban
folyamatosan adja – 1,5-10 liter/perc közötti hozamokkal – a finom ízű forrásvizet, ami a

felső triász homokköves és márgás rétegekből ered. A forrás táblája a geocacherek
szimbólumát tartalmazza.

Kismélyvölgyi-forrá (Közép Mecsek)
A Pécs–abaligeti úttól északra, a Remete-réttől délre, a Kis-Mély-völgyben, közvetlenül
a piros kereszt jelzésű turistaút közelében, a piros kör jelzésen kb. 30 m-re fakadó forrás. A
völgytalp tengelyébe süllyesztett foglalás falának tetején látható a névtábla, alatta a foglalás
belsejébe betekintést lehetővé tevő vasajtó. Legalul a kifolyócső, melyen át az állandónak
mutatkozó kifolyás történik. Vízadó képződmény az alsó triász karbonátos üledékanyag,
amelyből nem jelentős hozamokkal jelenik meg a repedésvíz.

Kőfejtő-kút (Közép Mecsek)
A Nagy-Mély-völgybe nyugatról – a Bikfa-forrással szemben – beérkező mellékvölgyben
található vízkilépés, a Mecsek egyik legérdekesebb forrása. A piros kör turistajelzés vezet
hozzá. A vízmosás talpa felett kifolyó vízjelentkezést egy hatalmas kőbe vésett kis tábla jelzi;
a kő alól folyik ki a víz. 2005-ben a víz kivezetésére egy csövet építettek be (Baumann J.),
kényelmesebbé téve így a vízhez jutást. Vize – melynek mennyisége az eddigi észlelések

alapján nem mondható jelentősnek – feltehetőleg a középső triász mészkő által alkotott karsztosodott terület felől átadott szökevényvízből kap utánpótlást. A forrás a nevét a mellette lévő
egykori kőfejtőről kapta.

Kő-kút (Közép Mecsek)
Az Egregyi-völgyben, a Mézes-rét melletti autóspihenőtől északra, 200 m-re, a völgyoldalban
futó földút mentén található forrás, turistaútvonal nem érinti. 1972-ben foglalták Csokonay
Sándor közreműködésével. Három oldalról andezitből falazott támfalas építménnyel
rendelkezik, melynek közepén az alumíniumcső felett megtalálható a márványból készült
névtábla. A laza üledékekkel fedett szilárd kőzetek repedésvize jelenik meg igen kicsiny
vízgyűjtőterületről származva. Vízhozama 0,3–4 liter/perc.

Körtvélyesi-forrás (Közép Mecsek)
A Pécs – Mánfa közötti 66-os út Árpád-tetőtől északra lévő hajtűkanyarjának közelében
fakadó forrás, a kanyartól kék kör jelzésű ösvény vezet le hozzá. Mellette asztalt és padot is
találunk. A karsztcsurgónak tekintett forrást – mely régen szárazon rakott kövekből volt
kirakva – 2006-ban újrafoglalták (Baumann J.). Szép íves támfalas foglalású forrás, melyben
a kifolyócső fölött látható a márványból készült névtábla. A kifolyástól 10 m-re kezdődik meg

a mésztufa kiválása, mely kb. 20 m-es hosszúságban folyamatosan követhető, majd a
későbbiekben csak foltszerűen fordul elő. Bő vízhozamú, csapadékosabb időszakban több
helyen lehet vízmegjelenést tapasztalni. Vízhozama kiegyenlített, 15-35 liter/perc értékek
között váltakozik. A forrástól 3 m-re vascsöves vízkivezetés látható, ez volt az eredeti foglalt
forrás kivezető csöve. E vízkilépés hozama 0-10 liter/perc.

Kőszegi-forrás (Közép Mecsek)
Koszonya-tető közelében jelentkező forrás, mely a Budafa felé tartó Rákos-völgy déli
oldalában lép a felszínre. Megközelíthető a zöld sáv jelzésű útról leágazó zöld kör jelzésen. A
miocén kárpáti emeletében kifejlődött konglomerátum pados, kavicsos homokkőből
jelentkezik a víz, viszonylag nagy hozamokkal. Foglalását a helyi kavicsok és görgetegek
felhasználásával Csokonay Sándor végezte. Felirata az építmény homokkövébe vésve
olvasható. A foglalástól kb. 5 m-re némi forrásmészkő lerakódás található a patakmederben,
amely két kisebb méretű mésztufagátat jelent. Vízhozama egész éven át stabil, 12–20
liter/perc értékek között változhat.

Laura-forrás (Közép Mecsek)
Komló-Sikonda területén, a gyermektábor melletti völgy felső részében található kiépített
forrás, melynek vize a miocén korú homok közbetelepüléses agyagos és márgás képződménycsoport területén lép a felszínre. A gyenge vízadóképességű kőzetek miatt gyakran elapad, így
esetenként csak a völgytalpi negyedidőszaki rétegekből észlelhető igen gyenge szivárgás.
Napjainkig megfigyelt működése során maximum hozama nem haladta meg a 20 liter/perces
értéket. Felújítva 2007-ben (Baumann J. Biki E.).

Lóri-forrás (Közép Mecsek)
A Lóri erdészháztól nem messze, a Lóri vadászház alatt, a zöld sáv jelzésű turistaúttól
bevezető zöld kör jelzésen található forrás. Az eredeti forrásháztól 20 m-rel lejjebb építette ki
2005-ben Baumann József, a 43-as PCF Cserkészcsapat közreműködésével. Ide csővezetéken
jut el a forrás vize a foglalástól. A régi kútgyűrű most ülepítő medenceként szolgál, a teteje be
van fedve. A forrás csöve felett látható a forrás nevének felirata és egy szarvasagancs
szimbólum. 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.

Mariska-forrás (Közép Mecsek)
A Nagy-Mély-völgy felső forrása. A Kánya-forrás közelében, attól kissé délre található a
piros sáv jelzésű turistaút mellett. Foglalása egy szép támfalas építmény, melyben felül a
forrás névtáblája látható, alatta a kifolyócső. A forráson bal oldalt egy túlfolyó is van. A
Kánya-forrással mutat közeli kapcsolatot, mivel azonos vízgyűjtőterületről táplálkoznak. Vízhozama változó: 6–80 liter/perces értéket produkálhat. Régen Mária-forrásnak és
Mária-kútnak is nevezték. Felújítva 2003-ban (Baumann J.).

Mecsek-forrás (Közép Mecsek)
A Meleg-mányi-völgytől nyugatra, a jellegzetes mészkőfal előtt kifejlődött völgy kezdetében
megjelenő karsztforrás. A kék kör jelzésű turistaútról letérve a völgy aljában található meg. A
középső triász karbonátos üledékekből lép a felszínre állandó jelleggel. Kövekből emelt
foglalásának zárókövébe vésték a foglalás évszámát: 1952. A fakadási ponttól 70–80 méterre
a patakmederben némi mésztufakiválás is felismerhető. 1995-ben felújították (Mecseki
Erdészeti Rt.). Korábban merítős forrás volt, ma kifolyós rendszerű. Vízhozama 2–50
liter/perc értékek között változik. Hóolvadás után kiugróan magas hozamot is produkálhat.

Melegmányi-forrás (Közép Mecsek)
A Meleg-mányi-völgyben, az Anyák-kútja vizéből kivált mésztufa vízesés-sorozat keleti
oldalában, a nagy tetarátagát alatt található forrás, a piros kereszt jelzésű turistaút mellett.

Kötéssel összerakott foglalással bíró, kis vízhozamú forrás. A vízhozam 1–6 liter/perc értékek
között változik. Felirata a kifolyócső felett olvasható. Vizének utánpótlódása a karsztvízből
származik. A forrást 1961-ben Csokonay Sándor és segítői foglalták. Felújítva 2003-ban
(Baumann J.).

Mihály remete-forrás (Közép Mecsek)
A Szuadó-völgy felső részén, annak nyugati oldalában, a völgytalphoz közel található forrás.
Megközelíthető a kék kereszt jelzésű turistaútvonalon. A földút mentén jelentkezik a forrás
vize, melynek hozamai 3-6 liter/perc értékűek. A forrást Csokonay Sándor foglalta 1955-ben.
Az itt kilépő víz az alsó triász homokkő és aleurit réseiből és hasadékaiból utánpótlódik. A
forrás a nevét a valamikor ezen a környéken lakó Mihály nevű remetéről kapta. Az 1950-es
évekig a turistatérképeken Remete-forrásként szerepelt. 2013-ban felújították (Baumann J.),
melynek során új foglalást építettek.

Nagy-forrás (Közép Mecsek)
A Nagy-forrás-völgy (a zöld sáv jelzés vezet benne) nyugati oldalában kb. 75 évvel ezelőtt
működő és közismert forrás, melyet immár évtizedek óta elapadtnak tekintenek. A korábban
bővizűnek ismert nagyhírű karsztforrás elapadását – a közeli Szárazgödör-forráshoz hasonlóan – a Budafa környezetében lemélyített vízfúrások okozhatták, miután az általuk kiemelt
rétegvíz jelentős része itt forrás alakjában lépett felszínre, a karsztvízből kapva utánpótlást. A
napjainkban is azonosítható egykori forrásszáj előterében, a keleti völgyoldalra is

támaszkodva jelentős nagyságú forrásmészkő kiválása látható, mely három jól felismerhető
lépcsővel folytatódik a völgy irányát követve, kb. 200 m-es hosszúságban. A kivált mésztufa
két részre osztható; annak felső szakaszát immár ellepte a rátelepült növényzet, míg alsó szakaszát ez még nem érinti. Az alsó mésztufa-előfordulást a fokozatosan hátravágódó patakos
vízmosás erőteljesen pusztítja, amelynek állandó, de nem meghatározó mértékű utánpótlását
az édesvízi mészkőből kilépő forrás is biztosítja. Az alacsony hozamú forrás kilépési helye
nem határozható meg egyértelműen, miután az eróziós vízmosás medrében a falról levált
mészkőtömbök közül lép a napfényre. Csapadékos időszakokat követően folyamatosan
emelkedik a kifolyó víz mennyisége, mely valószínűsíti a karsztvíz eseti felszínre lépését is –
igen rövid ideig. A mészkő egyes sávjaiban igen kemény, ám nagyobb elterjedésben a lazább
kifejlődés a jellemző. Növénymaradványokban és lenyomatokban rendkívül gazdag. A
forrásvízi mészkő vastagsága helyenként a 10 m-t is jóval meghaladja. Az ismert mecseki
előfordulásokhoz viszonyítva e mésztufa előfordulás igen jelentős.

Pécsi barlangkutatók-forrása (Közép Mecsek)
Az orfűi Vízfő-forrás előterében fakadó kiépített forrás, a zöld sáv jelzésről leágazó, a Vízfőforráshoz vezető zöld Ω jelű ösvény mellett. A forráskő, melyen a forrás névtáblája látható,
valójában egy – az orfűi temetőből származó – sírkő. A forrás vize karsztos eredetű. Minden
bizonnyal a közeli barlangi patakos forrásnak a szökevényforrása, mivel annak
hozamváltozásaival mutat párhuzamosságot az itt kilépő vizek mennyisége. A forrást
Csokonay Sándor közreműködésével Rónaki László és Vass Béla foglalta 1968-ban. Felújítva
2007-ben (Baumann J., Biki E.).

Rigó-kút (Közép Mecsek)
Árpád-tetőtől délre, az István-akna felé induló műúttal átellenben, a völgyoldal felső
sávjában, egy mellékvölgyecske kezdetében található, közismert és foglalt forrás, a zöld sáv
jelzésű turistaút mentén található. Támfalas foglalásának zárókövében látható a felirata. Alatta
a kifolyócső, mely egy kicsiny medencébe juttatja a vizet. Tartósan csak kis hozamokkal
jelentkezik, de állandó kifolyással. Vize a kivastagodott takarórétegből származik, de utánpótlásában szerepet kaphat a felső triász homokkő hasadékvize is. A forrást 1936-ban – Rábay
Gyula erdőmester tervei alapján – a Mecsek Egyesület Kiss József Asztala foglalta.

Rózsa-forrás (Közép Mecsek)
A Szentkúti-forrástól délnyugatra, a piros sáv jelzésű turistaúton található, kötéssel
összerakott foglalt forrás, az átkelő fahíd mellett fakad. Az alsó triász karbonátos képződményekből származó repedésvíz megjelenési helye. A foglalás tetején márványtáblán
látható a felirat. Az erdészet foglalta 1972-ben, a táblát Csokonay Sándor véste. Csapadékos
időszakban a foglalás körül több helyen is megjelenik a víz. Hozamaira mérések szerint a 2–8
liter/perc érték a jellemző. Felújítva 2001-ben (Baumann J.).

Sárkány-forrás (Közép Mecsek)
Orfű településen az északi irányba kifutó Sárkány-szakadékban található forrás. A forrást
megközelíthetjük Orfűről a zöld sáv jelzésen déli irányba indulva, a leágazó zöld kör jelzésen,
mely a forrásig vezet. Az aknás jellegű foglalás tetején laposan rakott kövek egyikében
megtalálható a forrás felirata. Az aknából alumíniumcsövön folyik a víz. A forrást 1958-ban
Csokonay Sándor építette ki. A forrás előtt szép mésztufakiválást lehet felismerni. A
völgyben több szivárgó vízjelentkezés van. A forrás gyenge vízhozamú, de állandó kifolyású,
így vízhozama 0,5–3 liter/perc értékek között váltakozik. Felújítva 2005-ben (Baumann J.).

Szamár-kút (Közép Mecsek)
Pécsett, a Gyükés alatt évszázadok óta közismert és foglalt forrás. Nemcsak saját vízgyűjtő
területéről, hanem feltételezhetően a közeli karsztos területről is kaphat részbeni utánpótlást.
Felszínre lépésének helye nem azonos a jelenlegi foglalást jelentő helyszínnel, mivel a
kifolyás helyétől nyugatra, annál több m-rel magasabb helyzetben, már magánterületen van a
forrás eredeti foglalása. Archív információk szerint több állandó vízjelentkezési helyet
foglaltak, amelyeket egy vezetékbe kényszerítetten vezettek el a jelenlegi helyre. A távolabbi
foglalást és a karsztból származó részleges utánpótlást támasztja alá az a tény, hogy a kifolyás
helyszínéhez közeli kőbányában több méteres vastagságban kemény forrásmészkő roncsok
ismeretesek. A kút használati engedélyét a Duna Gőzhajózási Társaság kérte a várostól. A kút
mellett régen egy szamár szobra állt. (Lásd még: A Mecsek-vidék népmondái.)

Széchenyi-forrás (Közép Mecsek)
Az Abaligeti úttól északra kiágazó Kis-Mély-völgy legfelsőbb helyzetű foglalt forrása, a piros
kereszt jelzésű turistaút mellett. Kifolyása állandó, csapadékos időszakokban már nem elég a
kifolyatásra szánt cső, ilyenkor a támfal két oldaláról is csorog le a víz. Vasajtóval is ellátták,
hogy a foglalás belsejébe betekinthessenek. A kőfalban látható a forrás márványból készült
névtáblája, melyen tölgyfaág szimbólum található. Ez a tábla 2007-ben készült, mivel az
eredeti réztábla már korábban eltűnt. A forrás egyik oldaláról a másikra egy kis kőhídon
juthatunk át. Vízhozama 0,2–50 liter/perc értékek között változhat. Csak nagyon hosszantartó
szárazság után apadhat ki.

Szent Bertalan-forrás (Közép Mecsek)
Pécsett, a Középgyükés út 28. sz. ház mellett, attól nyugat–délnyugati irányban, a jelzett
épületnél magasabb térszínen található. Az útról emelkedő gyalogút vezet a teljesen zárt aknás
foglaláshoz. A felépítmény előtt kéziszivattyús kút, míg a foglalás tetején a névadó szobra
látható. A több aknát is magában rejtő foglalásból nincs állandó túlfolyás. Az esetenként
túlfolyásként jelentkező víz tisztasága nem megnyugtató, mivel a felső triász homokkő és
aleurolitból kilépő víz a szennyezett takaróréteg közvetítésével jut a foglalás helyére.

Szent Imre-forrás (Közép Mecsek)
A forrás Mánfa és Magyarszék között, a 66-os út közelében található. Megközelíthető a zöld
sáv jelzésű turistaút és a 66-os főút kereszteződésétől: a zöld sáv jelzésű földúton keletre,
majd az arról leágazó zöld kör jelzésen kb. 150 métert haladva érünk a forráshoz. A terület
neve Szent Imre-rét vagy Csonka-rét, a mögötte lévő erdő neve: Szent Imre-erdő. A forrás
kiépítése régebben egy betonból épült ciszterna volt. 2004-ben a forrást – mivel az rossz
állapotban volt – felújították (Baumann J.): új falazatot és kifolyócsövet építettek. A vésett
márványtábla alatt egy kereszt látható. A Szent Imre-forrás mellett a középkorban egy falu
állt, amely a török hódoltság alatt elpusztult. Templomának helyén – ahová egykor szemfájós
betegek zarándokoltak, gyógyulást remélve – egy kereszt töredékei láthatóak. A forrás
vízhozama alacsony (2–3 liter/perc), de kiegyenlített.

Szent-kút (Közép Mecsek)
Pécsett, Mecsekszentkúton, a völgy felső részén található kis harangtorony alatti forrás. Helye
alapján tévesen „Harangláb-forrás”- ként is említik. Több száz éve ismert és foglalt forrás,
melyet mindvégig folyamatosan hasznosítottak. A tornyos építmény előtt található támfalból
kiálló vascsövön át lép a forrás vize a napfényre, mint a völgy legfelsőbb helyzetű vízkilépése. Alsó triász karbonátos üledékekből származó repedésvíz megjelenési helye, mely az
utóbbi években alacsony hozamokkal jelentkezik. Vizéből némi mésztufakiválás is
tapasztalható, amit a helybeliek folyamatosan elbontanak.

Sziklás-forrás (Közép Mecsek)
A Nagy-Mély-völgyben a Kánya-forrástól északra, a patak bal oldalában található a piros sáv
jelzésen (piros kör is jelöli). Kilépésének helye a patakmeder szintje felett 1 m-rel magasabbra
tehető. Az időszakosan nagy vízhozam miatt három kifolyócsövön folyik a víz. A kövekből
összerakott támfalon fehér márványtáblára vésve látható az elnevezés és az évszám. A víz a
középső triász mészkőből lép ki szélsőséges hozamokkal. Vízhozama az elmúlt évek mérései
alapján állandó, de – karsztforrás jellegből adódóan – erősen ingadozó, 2-100 liter/perc
értékek között mozog. 2006-ban a forrást újrafoglalták (Baumann J. Biki E,).

Szőke-forrás (Közép Mecsek)
Zobákpusztától keletre, a kék négyzet jelölésű turistaút mentén, a Takanyó-völgy felé induló
mellékvölgy kezdetében fakadó forrás. Az erdei turistaút mentén dagonyák találhatók,
amelyek a völgy felé irányulóan esetenként túlfolynak. Ezen dagonyák vizét elvezető
vízmosás kezdetében jelölték ki a forrást, ahol időszakos kifolyást is lehet azonosítani. A
vízhozamok általában nagyon gyérek. A forrást tábla jelöli.

Tettye-forrás (Közép Mecsek)
A Mecsek egyik legismertebb és legjelentősebb karsztforrása, mely Pécs város területén
található, a Tettye tér északnyugati sarkában. A jellegzetes felépítményű, zárt foglalásnál a
karsztforrás kilépési küszöbszintjét kb. 233 m-es abszolút magassággal rögzítették. A város

legjelentősebb forrása, így a település történelmi múltjában mindvégig nagy szerepet kapott.
Középső triász anizuszi emeletében képződött, tektonikusan erősen megviselt mészkőtömbök
(gyűrt és tört állapotban) építik fel vízgyűjtőjét. Mezozoós képződmények által duzzasztott
nyílt karsztból jelentkezik vize; mért vízhozamai karsztforrásokra jellemző szélsőségekkel
jelentkeztek. A krónikák több szökevényforrásáról is említést tesznek, ezek a forrás vizéből
kivált forrásmészkő területén vagy peremén jelentkeztek. A leírások szerint jelentősebbek
voltak az „Ó-forrás”, a „Püspökmalmi-forrás”, és a „Kniffer-forrás”. Utóbbi források
napjainkban már csak érdekességek, mivel a Tettye fokozottabb hasznosítása miatt elapadtak,
vagy korábbi jelentőségüket elveszítették. A Tettye-forrás napjainkban is látható foglalását
1892-ben építették, mely szinte változatlanul fennmaradt. A forrásra alapozott városi vízmű
felavatása Ferenc József személyes jelenlétében történt, mely igen nagy esemény volt. Korának egyik legértékesebb műszaki alkotásaként a reá telepített vízvezetékrendszer az akkori
város nagyobb részének biztosított megfelelő minőségű ivóvizet. A karsztvízből az évezredek
során igen tekintélyes nagyságú területen völgykitöltésként halmozódott fel az édesvízi
mészkő, mely változó keménységű padokkal a kilépés helyétől kezdődően több száz m-es
hosszban helyezkedik el. Napjainkban erősen megcsonkított állapotban és nagymértékben
lefedetten (beépítetten) található, mivel csak a Tettye téren lehet a felszínen látni. Nagyobb
méretű természetes üregek is kialakultak az édesvízi mészkő képződésekor. Az üregek
részbeni felbővítésével és összekötésével alakították ki a Tettyei mésztufa-barlangot.

Tibor-Gábor-forrás (Közép Mecsek)
A Kisvaszartól déli irányba húzódó Bikkági-völgy műútja egyik kanyarjának közelében, a
műúttal párhuzamos erdei kocsiút mellett található forrás. Jelzett turistaútvonal nem érinti.
Régen egy kettős kifolyású fakéreg vályúból folyt a víz egy kútgyűrűbe. 2005-ben
felújították, és a kifolyócső felett helyezték el a névtáblát, melyre Tibi–Gábor kút elnevezés
lett vésve. 2009-ben a forrást átalakították, és a bal oldali forrásmezőt is befoglalták. A két
falazat összeépült, és két kifolyócsőből folyik a víz. Nevének eredete: valamikor a terület
erdészének ikerfiai születtek, akiket Tibornak és Gábornak hívtak, így lett a forrás neve
Tibor–Gábor-forrás. A forrás teljes vízhozama 2-6 liter/perc.

Vízfő-forrás (Közép Mecsek)
Orfű külterületén fakadó forrás, a Mecsek legnagyobb forrásaként ismerjük. A zöld sáv
jelzésről leágazó zöld Ω jelű ösvény vezet hozzá, vagy megközelíthető a Malommúzeumtól
odavezető tanösvényen is. Jellemzően karsztos jelleggel működik, hiszen esőket követően
néha napokig mutatkozik árvízi túlfolyója a forrás állandó kifolyásának közvetlen szomszédságában. Vízgyűjtőjén számos akna, zsomboly és hosszabb-rövidebb szakaszán ember által is
járható víznyelő található. A felszíni vízgyűjtő terület jelentős részén karsztosodásra
alkalmatlan kőzetek találhatók, így nemcsak az oldó, hanem a koptató hatás is alakította a
barlangot, melynek jelenlegi bejárata mesterséges. Patakos barlangjában igen szép
cseppkőképződmények találhatók, melyek messze felülmúlják az Abaligeti-barlangét. Az
eddigi kutatások szerint bebizonyosodott, hogy szifonok sora, valamint a talp egyenetlenségei
miatt csak részlegesen ismerjük a barlang teljes kiterjedését, melynek hosszát több km-re is
becsülik a barlangászok. A forrás vize egykoron malmok meghajtásához szolgáltatott
energiát, s ma is működteti az orfűi Malommúzeum malmát. Több évtizeden keresztül a
közvetlen környék és Komló vízellátásában volt szerepe. Ilyen irányú hasznosításra utal a
bejárata előtti szivattyúház építménye (melyet Csete György tervezett), hiszen az összegyűjtött karsztvizet csővezetéken juttatták fel a magasabban, a Vágoti-gerincen lévő „Vízműnyelő”-be, ahonnan a Kőlyuk-barlang közbeiktatásával jutott el végül Komlóra. Napjainkban
a barlangrendszert közel természetes állapotába visszaállították.

Zipernovszky-forrás (Közép Mecsek)
Orfűn, a Pécsi-tó irányába lejtő völgy alsó részletében a Gépipari Technikum diákjai foglalták
1967-ben Csokonay Sándor és Medovarszky László vezetésével. A kék kör jelzés vezet
mellette. Zipernovszky Károlyról, az iskola névadójáról kapta nevét. A vízkilépés a miocén
agyagos és márgás képződmények elterjedési területén jelentkezik, melyek igen gyenge
vízadó-képességűek. E természeti adottság és az alacsony hozamok ismeretében a forrás vize
a negyedidőszaki takarórétegből származik, melybe a forráshoz közeli karsztos területről
származó szökevényvizek is átadódhatnak.
Felújítás: Biki Endre Gábor 2008-ban a forrás körüli területet alaposan kitisztították, az
omladozó falazatot és az előteret cementes habarccsal megerősítették, valamint ülepítő
medencéket (2db) is beépítettek, hogy az elfolyó vizek a forrás kivezető csövén jelenjenek
meg. Sajnos jelenleg sem ad több vizet, mint előtte.

Zsolnay-kút (Közép Mecsek)
Árpád-tetőtől nyugatra, a Tripammer-fa közelében található, támfalas foglalással rendelkező
forrás, a zöld sáv – zöld kereszt jelzésű turistaút mellett. A forrás vize a Köször-patakba
folyik. A homlokfalon található a Zsolnay család címere és alatta a forrás névtáblája. A forrás
a miocén képződmények rétegvizéből lép ki. A támfal előtt egy kis betonmedence található. A
forrásvízből mésztufa kiválás figyelhető meg a patak medrében. A kivált anyag nagyon laza, a
forrásvízből kicsapódó mész hatására. Vízhozama nagyon változó és szélsőséges, 1–50
liter/perces értéket képviselnek. Szárazabb időszakokban az alsó kifolyóból nyerhető víz. A
forrást 1890-ben foglalták. Közelében volt a Zsolnay-gyár agyag- és márgabányája. A forrást
régebben Zsivány-forrásnak nevezték. Felújítva 2009-ben (Baumann J.).

Nyugat Mecsek:
Apacsok-kútja (Nyugat Mecsek)
A Jakab-hegy keleti oldalában, a Szörnye-völgy felső szakaszán, a völgy kezdetéhez közel
fakadó, igen szélsőséges hozamokat produkáló forrás. Hozzá közel vezet a kék sáv jelzésű
turistaút. Többnyire a kötés nélküli, kövekkel összerakott foglalásból kiálló kis átmérőjű
kifolyócső alatt jelentkezik vize. Időszakos jelentkezésű, de tavasszal rövid ideig jelentősebb
hozamokat is produkálhat. A forrás utánpótlódása részben a triász homokkő rés- és
hasadékvizéből, részben a pálos kolostor környezetében kialakult talajvízből történik. A
szárazon rakott kőfal aljában kiépített ikermedencében vízhez juthat a turista. A kőfalon egy
festett indián fej és a forrás neve látható. Felújítva 2009-ben (Baumann J.).

Árnyas-forrás (Nyugat Mecsek)
Pécs patacsi városrésze felett, a Süle-völgy végénél található forrás. Patacs utolsó házait
elhagyva, a piros háromszög jelzésről letérve a piros kör jelzésű út vezet hozzá. Vörös
homokkövekből megépített forrás, melynek egy része cementes habarccsal van megerősítve.
A forrásnak a kőbe vésett névtábla feletti része szárazon rakott kőfal. Vize alumínium csőből
folyik a három oldalról zárt betonozott térbe. Az alsó triász képződményekből kilépő víz
közepes mennyiségű és állandó kifolyású. A hozamok 2–20 liter/perc érték között változnak.
Régebben Káposztási-forrás néven ismerték, mert a völgyben valamikor káposztát is
termesztettek. Később György - Kárló-forrásnak is nevezték. Felújítva 2006-ban (Biki E.).

Avar-kút (Nyugat Mecsek)
A Jakab-hegy déli oldalában, a délkeletre lefutó Páprágy-völgyben fakadó forrás. Az Égertetőről a Jakab-hegyre vezető zöld sáv jelzésről leágazó zöld kör jelzésű erdei kocsiúton
érhető el. A forrás egy kis aknaszerű építmény, cementezett kövekkel kicsit felmagasítva. A
forrás kövei között az 1981-es évszám látható. Általában kevés vízhozammal rendelkezik, de
időnként nagyobb vízmennyiségeket juttat felszínre. Mellette még egy időszakos
vízjelentkezés is mutatkozik. A triász homokkő rés és hasadékvize, valamint a takaróréteg
vize jelenik meg 0–30 liter/perces vízhozammal. A forrást Páprágy-forrásnak is nevezték, ez a
felirat a kifolyócső melletti betonba vésve olvasható. A névtábla a forrás tetején betonágyban,
kaviccsal van kirakva.

Bagoly-forrás (Nyugat Mecsek)
A Szuadó-völgy keleti oldalának alján, a kék kereszt jelzés közelében, a völgytalp peremén
jelentkező, támfalas, kifolyócsöves forrás. A forrás tetején egy nagyobb zárókőben helyezték
el a – mészkőlapba kiemelt betűkkel vésett – névtábláját. Az alsó triász gipszes és anhidrites
képződményeiből kilépő repedésvíz állandó, de nem nagy hozamú (1–30 liter/perc). A régi
merítős forrást Csokonay Sándor foglalta. Felújítva 2002-ben (Baumann J.)

Bajmi-kút (Nyugat Mecsek)
Pécs északnyugati területrészén, a Bajmi-dűlőben, a gyalogút mentén található, foglalt forrás.
Foglalása szabálytalan alakú akna, amelyet három oldalról falazattal a terepszint fölé is felmagasítottak. Tetejére utólagosan öntött beton fedőlapot helyeztek el, amelyen feltüntették a
forrás nevét. Az időszakosan túlfolyó forrás az alsó triász homokkő réseiből utánpótlódik,
nem számottevő hozamokkal (0–20 liter/perc). Kifolyásának hiánya esetén merítéssel lehet
vizet venni.

Botos-kút (Nyugat Mecsek)
Boda vagy Bükkösd felől, a sárga sáv jelzésű turista¬úton meg-közelíthető forrás, az úttól 50
m-re (sárga kör jelzi). Közelében valamikor erdészház volt, amelyet az 1960-as évek végén
bontottak le; egykori helyére csak a téglatöredékekből következtethetünk. Ez a forrás látta el
vízzel a ház lakóit és az állatokat. A víz valamikor favályúkba folyt. A forrás a nevét az
egyenes boltjáról kapta. A téglából épített forrás homlokfalán a kifolyócső felett gránittáblán
olvasható a megnevezése. A másik változat szerint a falu boltosának volt itt kútja. Innen ered
a Botos-, Botosi-, illetve a Boltos-kút elnevezés. A forrás vízhozama 2–5 liter/perces
értékeket mutat. A kiépített forrás környezetében még több forrásmező is található. Felújítva
2010-ben (Biki E.).

Bögrés-kút (Nyugat Mecsek)
Az Orfű irányába vezető Körtvélyesi-völgy felső szakaszán, a völgytalp jobb oldalában
található foglalt forrás, a mellette elfolyó patak medrével közel azonos szinten jelentkezik.
Jelzett turistaút nem vezet hozzá. Faragott kövekből kötéssel felrakott támfalából kiálló
fémcsövön át folyik ki a forrásvíz. A cső felett a névtábla, amelyen függőlegesen olvasható a
megnevezés. Alsó triász lemezes mészkő repedésvize jelenik meg itt, mely nagyobb hozamok
esetén a foglalás környezetében is napfényre léphet.
A forrást Csokonay Sándor építette ki, a tábláját is ő faragta. A forrás kiépítése után állítólag
egy bögre volt található a forrás tetején, hogy aki erre jár, ennek segítségével tudjon inni a
forrás vízéből. (Bögre manapság is szokott lenni a forrásnál.) Felújítva 1999-ben (Baumann
J.).

Bükkös-forrás (Nyugat Mecsek)
A Jakab-hegy északi oldalában, a volt Petőc-aknához vezető műút kanyarja alatt a Nagygödörben található forrás, kövekből szárazon összerakott foglalással, kőbe vésett felirattal,
melyet Csokonay Sándor vésett 1952-ben. A kék és piros sáv jelzésekről leágazó kék kör
jelzésű ösvény vezet le hozzá. Nevét a körülötte lévő bükkös erdőről kapta. Vize a takarórétegen átszivárogva jut a napfényre, vízadó képződmény az alsó triász homokkő, amelyből a
forrás nem jelentős hozamokkal jelentkezik. A forrást 1996-ban felújították (Baronek J.,
Márton Z.), 2005-ben pedig újjáépítették és kifolyócsővel látták el (Baumann J.).

Csepegő (Nyugat Mecsek)
A Csokonay-kút túlfolyója. A Virágos-völgyben, a kék háromszög jelzésű út mellett, a
Herma-hegy lábánál találjuk a forrást, a Csokonay-kúthoz bevezető kék kör jelzésen. Változó
vízhozamú, időszakonként elapadó forrásvíz, a hozamok 0-15 liter/perc értékűek lehetnek. Az
alacsony kis támfalas foglaláson, márványtáblán szerepel a CSEPEGŐ név. A túlfolyót 1998ban Baumann József építette.

Cser-kút (Nyugat Mecsek)
Cserkút település névadó forrása, a falu központi részén, a templom közelében található. E
helyen valamikor tölgyes-cseres erdők álltak. Itt, egy csendes ligetben fakadt a forrás, amely
mellett már a honfoglalás idején megtelepedtek őseink. A forrás mindig fontos szerepet
játszott a község életében. Idejártak ivóvízért az emberek, itt mosták a ruhát az asszonyok,
itatták állataikat a férfiak. Mai formájában 1933-ban foglalták a forrást, előterében egy
mosóház is épült. A forrás az uránbányászat következtében 1968-ban ideiglenesen elapadt,
akkor minden tönkrement. Az 1990-es években a közeli bányaműveletek befejeztével az
éltető víz újra megjelent. A forrást a községi önkormányzat 1994-ben kitisztította. A
környezetét rendbe hozatta, hogy méltó emléket állítson az itt élt elődöknek. Hozamai 0,3–30
liter/perc értéket mutatnak.

Csokonay-kút (Nyugat Mecsek)
A forrás a Virágos-völgyben található, a kék háromszög jelzésű útról letérve, a kék kör
jelzésű ösvényen kb. 40 m-re. A kutat 1998-ban Baumann József és segítői építették,
Csokonay Sándor (1898-1983) forrásépítő tiszteletére, aki a Pius Gimnázium testnevelő
tanára volt. A kút triász mészkőből épült, három oldalról falazott kútfővel ellátott kis ajtóval.
A kút túlfolyója a Csepegő, ami a forrástól az erdészeti út irányába található néhány méterre.
A kútnál csak időszakosan nagy csapadékok után, a hó olvadásakor van vízkifolyás. A kút
vize a Csepegő elnevezésű túlfolyón keresztül az év nagy részében hozzáférhető.

Delelő-kút (Nyugat Mecsek)
Az Éger-völgyben, a tó nyugati oldalában, annak szintje felett pár méterrel magasabban
jelentkező forrás. Kötéssel összerakott, egyes darabjaiban faragott vörös homokkő tömbökből
felépített foglalása a zöld sáv jelzésű turistaút mellett található. A támfalból kiálló kifolyócső
felett látható a névtáblája, a felirat fölött az 1961-es évszám olvasható. A tartósan igen
alacsony hozamokat biztosító forrás az alsó triász homokkő réseiből és hasadékaiból
utánpótlódik. A gyéren kifolyó vizet egy mesterséges patakmederrel a tó irányába vezették el.

Éger-forrás (Nyugat Mecsek)
Éger-völgyben, a kék kereszt és a piros sáv jelzésű turistautak találkozásától 100 m-rel délre,
a kék kereszt jelzésű út mellett, egy nagy bükkfa tövében található kis forrás, nevét a körülötte
lévő égerfákról kapta. A forrást eredetileg Csokonay Sándor építette ki, de az eredeti forrás
szárazon rakott építménye tönkrement. A forrást 2007-ben felújították (Biki E.): a régi
homokkőbe épített márványtábla előkerült, és az új falazat záró elemeként került beillesztésre.
A trapéz alakú táblán a felirat felülről lefelé: ÉGER, majd alatta vízszintesen: FORRÁS
felirat. Időszakos gyenge vízmegjelenésű forrás, hozamai 0-4 liter/perc értékek között
változnak.

Egészség-forrás (Nyugat Mecsek)
A Jakab-hegy északi oldalában, a Sötét-völgy felső szakaszán (majdnem annak kezdetében), a
völgy egyik legjelentősebb vízkilépéseként jelentkező forrás. A piros sáv jelzésű turistaútról
leágazó piros kör jelöli a hozzá vezető ösvényt. Kötés nélküli, homokkő tömbökkel
összerakott, vagy inkább csak jelölt forrás, amelynek a kifolyása feletti nagyobb homokkőtömbbe süllyesztetten, műkő kiöntéssel található a felirata. Alsó triász vörös homokkő réseiből és hasadékaiból történik az állandó jelentkezést biztosító utánpótlódás, amelynek
mértéke nem jelentős. A Pécsi Orvos Egészségügyi Sportkör Természetjáró Szakosztálya
foglalta és nevezte el. 2008-ban felújították (Biki E.), és – mivel az eredeti forrásfelirat köve
nem került elő – új névtáblával látták el.

Farkas-forrás (Nyugat Mecsek)
Az Éger-völgybe nyugatról becsatlakozó Szörnye-völgy északi oldalán, kisebb méretű
függővölgyecske becsatlakozásánál található forrás, a piros sáv jelzésű turistaút mentén.
Évtizedek óta közismert, ennek megfelelően igen régi foglalású forrás, melyet 1928-ban
foglalt a TTE Pécsi Csoportja. Tartósabb kifolyásai inkább a mellékvölgyecske oldalán
történnek a foglalás mögül induló és ott elvégződő csövön keresztül. A foglalás támfalából
kiálló, az előbbinél alsóbb helyzetű vascsövön (feltehetőleg tömődött volta és tisztítatlan
aknája miatt) csak gyér kifolyást lehet regisztrálni. Az alsó triász korú homokkő és aleurolitos
homokkő alkotja a forrás vízgyűjtőjét. A jelzett kőzetekből esetenként jelentős mennyiségű
hasadékvíz kifolyás történik a foglaláson keresztül és annak közvetlen környezetében.
Felújítva 1999-ben, majd 2015-ben (Baumann J.).

Farkas-forrás Déli (Nyugat Mecsek)
A Bika-dombon, a Szentmiklósi-hegy közelében, a délre tartó völgy kezdetében, a völgy talpa
felett található forrás. A zöld sáv és a piros háromszög jelzésű utak találkozásától a piros kör
jelzés vezet hozzá. Kövekkel szárazon rakott építménnyel rendelkezik. Felirata a forrás jobb
oldalán látható homokkő tömbbe van belevésve. A kifolyócsővel ellátott forrás hozamai 0-8
liter/perc értékek közt változnak. Felújítva 2007-ben (Biki E.).

Fecske-forrás (Nyugat Mecsek)
Az Éger-völgyben, a zöld sáv és a kék kereszt jelzésű turistautak elágazásától déli irányban
kb. 40 m-re található, 2001-ben foglalt forrás, melyet – több éves megfigyelés után – Marton
József tárt fel. A foglalást a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. végezte, a forrás
építménye – mely fecskefészekre hasonlít – vörös homokkőből készült. A forrás neve az építmény formájára utal. A forrás névtáblájával szemben lévő oldalon, fehér márványtáblán
repülő fecskék láthatóak.

Fenyves-forrás (Nyugat Mecsek)
A Szuadó-tető északi pereméről elinduló völgy kezdetében található, kövekkel kirakott
foglalással és névtáblával is ellátott forrás, a kék sáv és piros sáv jelzésű turistautak kereszteződésénél. A foglalás építményének helyszínén nincs állandó kifolyás, miután onnan csak
hosszabb csapadékos időszakokat követően történik vízkilépés. Máskor – a szárazabb hónapokban – a foglalásnál mélyebb helyszínen történik a vízmegjelenés, amely az alsó triász
homokkő elterjedési területéről származik. Hozamai ennek megfelelően gyakran változnak,
továbbá előterében is történik vízjelentkezés, így patakjának hozama néha jelentős.

Gégen-kút (Nyugat Mecsek)
Az Éger-völgy felső részében, a délre tartó völgy jobb oldalában található forrás.
Megközelíthető a piros sávról leágazó piros kör jelzésű úton. Megjelenése a patakmeder felett

kb. 1 m-rel magasabban történik. Részleges foglalással bíró közismert forrás, amely az alsó
triász pelites képződményekből jelentkezik. Felirata rózsaszín márványtáblába van vésve. A
forrás tartós kifolyással ismeretes, vize közvetlenül az előtte elfolyó patakba folyik.
Vízföldtani érdekesség, hogy a patak a forrástól mintegy 5 m-re kicsiny vízesésen hullik le,
ahol gyenge mésztufakiválás tapasztalható a rétegfejeken. Ugyanez a jelenség – forrásmészkő
képződése – ismerhető fel a vízesés lábánál, ahol a keleti oldalon található kőzetrésekből
kiszivárgó vízből is folyamatos a kiválás. Utóbbi helyszínen két jól elkülöníthető, de
egymáshoz igen közeli időszakos működésű forrás jelentkezik szinte azonos magasságban.
Felújítva 2003-ban (Baumann J.).

Gubacsos-forrás (Nyugat Mecsek)
Az Abaligetre vezető műút déli oldalához közel, a Gubacsos kulcsosház alatt, az Egresi-tó
nevű területrészen található forrás, a kulcsosháztól kék kör jelzésű ösvény vezet hozzá. A
forrást 1973-ban építette ki a Hetvehelyi Erdészet megbízásából a Kishajmási TSZ, Csokonay
Sándor és Molnár István közreműködésével. Nevét a felette található kulcsosházról kapta. A
forrást az akkor nyaranta itt lévő úttörőtábor vízellátásának céljából foglalták. Foglalása
magas támfalas terméskő felépítmény, ebbe helyezték a névtáblát. A forrás két kifolyócsővel
rendelkezik, ezeken csak időszakosan – de az év nagyobb részében – tapasztalható
vízkifolyás. Vízhozama 0–15 liter/perc értékek között változik. Felújítva: 2008-ban (Baumann
J.).

Horgász-forrás (Nyugat Mecsek)
A Hermann Ottó-tó északnyugati végénél, a Füstös-lik mellett húzódó völgyben lévő forrás. A sárga
kereszt jelzésű úttól 200 méterre található, a sárga kör jelzés vezet hozzá. A laposan, fehér színű
kőtömbökből összerakott kifolyócsöves forrás felirata fehér márványtáblán olvasható. Vízhozama 110 liter/perc értékű, vizét a meszes, gipszes, üledékes szemcsés kőzetrétegekből nyeri. A forrást 1970ben foglalta a Komlói Vízmű, később horgászok használták. Innen ered az elnevezése. A forrás vizét
csővezetéken juttatták el a tó melletti kifolyóig. Idővel a csővezeték tönkrement. Jelenleg a forrás vize
a foglaló medencétől 15 méterre van kivezetve, ahol az új forrástáblát is elhelyezték 2009-ben (Biki
E.).

Jancsi-forrás (Nyugat Mecsek)
Bodor-hegytől délre, az erdei utak találkozása mellett fakad a P jelzésű turistaút mentén. Egy
nagyobb, de mozdítható kőben elhelyezett névtáblával is jelölték az időszakos jelentkezésű
forrást. A feliratos kőtömb közelében szabadon jelentkezik a természetes módon elfolyó vize,
melynek fakadási pontja felett egy jellegzetes fa is megtalálható. Az év nagyobb részében
csak mérhetetlen szivárgás vagy száraz vízmosás jelöli a forrás patakjának medrét. Az alsó
triász kőzetek (aleurolit és homokkő) legfelső mállott és repedezett kőzettörmelékes
zónájában, valamint a reájuk települt negyedidőszaki takarórétegben összegyűlt víz
jelentkezik itt forrás formájában. A vízszolgáltatására a szélsőségek a jellemzők, hiszen volt
olyan működése, amikor mennyiségét csak becsülni lehetett környéke nagyfokú átázása miatt,
míg máskor alig észrevehető szivárgást mutatott, vagy csak egyszerűen időlegesen kiszáradt.

Kiss Lajos-forrás (Nyugat Mecsek)
A Nyáras-völgyben található forrás, az időszakosan vizet adó Lenke-forrástól felfelé a
völgyben, 50 m-re, a kék háromszög jelzésű út mellett. Terméskövekből épített kifolyócsöves
forrás, melynek közepén egy vörös homokkő tömbben olvasható a forrás neve. 2008-ban
foglalta Baumann József. Vizét az alsó triász időszaki mészköves és márgás kőzetek
repedéseiből nyeri. A forrás időszakos, vízhozama igen változó, nagysága 0–25 liter/perc
lehet. Nevét Kiss Lajosról (1919–2014) kapta, aki a mecseki kulcsos turistaházak első építői
és üzemeltetői közé tartozott, és sok mecseki forrás kiépítésében is részt vett.
A forrás a 2014 évi erdészeti munkáknál megsérült, valamint a forrás előterében a víz pangása
miatt dagonyás térszín alakult ki, ami nehezítette a víz elfolyását és így, a forrás
megközelítését. Ezért a szükséges engedélyek megszerzése után 2016. évben, a forrást újjá
kellett építeni. A régi galléros foglalás alá egy ülepítő medence lett elhelyezve. A forrásvizet
15 méter távolságra csőben vezették el, ahol a forrás falazata és előtere lett kiépítve. A forrás
mellett az erdészet rönkhidat épített a patakon való átjutás érdekében.
A forrás újjáépítését a Mecsek Egyesület és a Mecsekerdő Zrt. végezte.

Laci-forrás (Nyugat Mecsek)
A Szuadó-völgy egyik keleti mellékvölgyében található kiépített forrás, a kék kereszt jelzésről
leágazó kék kör jelzésű ösvény vezet hozzá. Csokonay Sándor foglalta 1947-ben, és fiáról nevezte el. A forrás előterében eredetileg egy időszakos víztükrű tavacska volt, ami ma már
nincs meg. A támfalas foglalásban a kifolyást biztosító fémcső felett helyezték el a névtáblát.
A forrás az alsó triász gipszes és anhidrites összletből kilépő repedésvízből utánpótlódik.
Előterében nem jelentős mennyiségű mésztufa kiválása is észlelhető. Tőle dél–délnyugati
irányban további időszakos vízjelentkezések találhatók. Felújítva 2007-ben (Baumann J.).

Lenke-forrás (Nyugat Mecsek)
A Virágos-völgyben, a kék háromszög jelzésű út mellett található az 1964-ben kiépített
forrás. Alsó triász időszaki mészköves és márgás kőzetek repedéseiben összegyülekezett víz
megjelenési helye, melynek hozamai 0–6 liter/perces értékek között változtak. Időszakos
működésű, szárazabb időszakokban nem folyik. A forrást Csokonay Sándor forrásépítő az
Ordas-tanya és más turistalétesítmények építésében segédkező Papp Lenkéről – aki a Vasas
Elektromos Természetjáró Szakosztály tagja volt – nevezte el.

Mohosi-kis-kút (Nyugat Mecsek)
Az Éger-völgybe nyugati irányból becsatlakozó mellékvölgy felső szakaszán található, 1961ben foglalt forrás, a nagy forgalmú, a Jakab-hegyre vezető zöld sáv jelzésű turistaút mentén,
melyről a leágazó zöld kör jelzi a forrást. A támfalas és gyűjtőmedencés felépítményből kiálló
csöveken nincs mindig túlfolyás, mivel az alsó triász rés- és hasadékvizekből történik az
utánpótlása.

Nádasi-mosókút Cserkút (Nyugat Mecsek)
Cserkút déli felén, a 6-os útról kiágazó bekötőút felső végén, a házakkal szemben egy kis
réten található forrás. 1929-ben épült a gémeskút a mosóval. Régen az asszonyok ide jártak
mosni, évente háromszor tartottak nagymosást. Az 1960-as évek végétől a mosás megszűnt
itt, és az építmény is feledésbe merült. 2008-ban már csak az alapfalak romjait lehetett

azonosítani a növényzettel elvadult területen. 2009-ben a cserkútiak az eredeti állapotnak
megfelelően helyreállították a mosóházat és a gémeskutat. A forrás vize a mosóház
talajszintjén tör fel és az építmény „ajtaján” folyik ki. A bővizű forrás hozamai 10–50
liter/perces értékkel jelentkeznek.

Nagy-paplika-forrás (Nyugat Mecsek)
Az Abaligeten található és részlegesen kiépített barlang forrása, melynek teljes vízgyűjtője meghaladja
a 6 km2-t. A barlang kiterjedt repedésrendszere miatt a bejáratnál mutatkozó karsztforrás hozamait
nagyobb esők után gyakran a szélsőségek jellemzik, hiszen számos nyitott víznyelőn vagy
zsombolyon keresztül jut be barlangos patakjába a csapadékvíz. Vízgyűjtőjét nemcsak a bejárata
környékén található középső triász karsztosodásra alkalmas kőzetek (mészkő és dolomit), hanem a
morfológiai viszonyok miatt az idősebb (alsó triász időszaki) és távolabbi fekükőzetek is alkotják.
Utóbbiak törmeléke a karsztosodott repedésekbe jutva koptatóanyagot jelentett a patakos barlang
szelvényének kialakulásához és felbővüléséhez.

Négy barát-forrás (Nyugat Mecsek)
A Szuadó-tető alatt a piros sáv jelzés mellett, a délre lejtő völgy kezdetében található forrás,
piros kör jelzésű ösvény vezet hozzá. Eredetileg több, egymáshoz közeli ponton jelentkező
forráscsoport volt, amelyet 1964-ben foglalt Csokonay Sándor, majd a PTTE nyugdíjas
szakosztálya 1984-ben felújította. Az alsó triász homokkő mállott felső zónájában, valamint a

fiatal fedő üledékekben mozgó vízből utánpótlódó források az év jelentős részében csak
dagonyák. A vízkilépések összes hozama nem jelentős, de a foglalást jelentő helyszínen
csapadékos időszakban a vízkifolyás közepes. Vízhozama 1-8 liter/perc értékek között
mozog. A forrás a nevét négy jó barátról kapta, akiknek monogramja a felirat (NÉGYBARÁT
1964) négy sarkába vésve olvasható: BA (Baranyai Aurél), CS (Csokonay Sándor), MJ
(Millner Jenő), MP (Millner Pál). A merítős forrást 2001-ben felújították és kifolyós
rendszerűvé alakították, mert a régi forrás gyakran eliszaposodott. Az eltelt tizennégy év alatt
a forrásmezőre épült falazat megrepedezett, elmozdult, balesetveszélyessé vált, így 2015-ben
újjáépítették (Baumann J.).

Nyáras-forrás (Nyugat Mecsek)
A Nyáras-völgyben a völgytalp közelében, a kék háromszög jelzésű erdészeti úttól nem
messze, az erdészháztól kb. 25 m-re található, természetes módon kialakult forrás, mészkőből
falazott szép foglalással. A mecseki jól karsztosodott kőzetek (középső triász időszaki mészkő
és dolomit) feküjét alkotó alsó triász korú képződménycsoport márgás és lemezes mészkő
repedéseiből kilépő alacsony hozamú forrás, mely csapadékhiányos időszakot követően kiapadhat. Felújítva 2000-ben (Mecseki Erdészeti Rt.).
Felújítás: Eredetileg, két kútgyűrűből felépített, és vas fedővel ellátott forrás volt. Az alsó
kútgyűrű ki volt fúrva és azon keresztül egy vályúba távozott a víz.
2000-ben a Hetvehelyi Erdészet lebontotta és új mészkő falazattal látta el.
A közelében van a Nyáras kulcsos ház, szép nagy réttel, nyársalóval, padokkal az előtérben.

Orfűi-csorgó (Csorda-kút) (Nyugat Mecsek)
Orfű belterületén, még az Orfűi-tó előtt, az út mellett a házaknál található forrás, a sárga
kereszt jelzés vezet el mellette. A kőfalon lévő csövön keresztül érkezik a távolabb foglalt
forrás bőséges vize, mely egy mesterségesen kialakított kis dísztóba folyik, majd egy
csatornán át távozik. Vízhozama 7–50 liter/perc értékek között mozog. A tó építésekor már
üzemelő forrás volt. Felújítva 2005-ben (Orfűi Önkormányzat). 2017-ben egy új forrástábla
került elhelyezésre a forrás tetejére Csorda-kút felirattal.

Pálos-kút (Nyugat Mecsek)
A Jakab-hegy északi oldalában, a Nagy-gödör nevű területrészen lévő völgy kezdetén, a műút
nagy kanyarja felett, a kék sáv és kék háromszöggel jelzett turistaút mentén – attól 10 m-re –
található forrás. A műútról tábla, a turistaútról pedig kék kör jelzi. Az alsó triász rés- és
hasadékvíz jelentkezik itt forrás formájában. Közelében több forrásmező is ismeretes. A
forrást az 1950-es években foglalta Csokonay Sándor. Először 1996-ban (Baronek J., Márton
Z.), majd 2002-ben (Baumann J.) újították fel. Foglalása három oldalról kötéssel kialakított
támfalas felépítmény, melyben a kifolyócső felett a falazatban a Pálos-címer látható. A forrás
vízhozama 0-100 liter/perc értékek között váltakozik, de a 15–20 liter/perc mennyiségek a
gyakoriak. Időszakos kiapadása csak hosszú száraz periódusok után következhet be.

Pipás-forrás (Nyugat Mecsek)
A Körtvélyesi-völgy kezdetében fakadó foglalt forrás. A piros sáv jelzésű turistaútról leágazó
piros kör jelöli. A kövekkel kirakott, támfalra emlékeztető foglalás közepében kifolyócsövet
helyeztek el. A fedett kis medencéből történő leürülést biztosító cső felett kőbe vésetten
olvasható a megnevezése, a foglalás évszámával (1953) együtt. A jelentkező víz az alsó triász
homokkő és aleurolit réseiből és hasadékaiból származik. Felújítva 2001-ben (Baumann J.).

Elnevezés: A forrás elnevezésére többféle magyarázat is létezik: az 1950-es években a Pécsi
Geodéziai és Térképészeti Vállalat a környéken több próbafúrást végzett, és ebben az
időszakban épült a forrás. Ezen a területen egy Pipás nevű ember vezette a munkálatokat, így
lehet, hogy róla nevezték el, de az is lehet, hogy Csokonay Sanyi bácsira utal, aki nagy
dohányos volt és gyakran pipázott is. Mások szerint maga a merítős medence formája adhatta
az elnevezést.

Rigó-forrás (Nyugat Mecsek)
A forrás a volt uránbánya IV-es üzeme közelében, az aszfaltút kanyarjában található, a kék
sáv jelzésről leágazó kék kör jelzés vezet hozzá. A forrás finom ízű vizét az alsó triász
hasadék rétegekből nyeri. A forrást évtizedeken keresztül nem használták, feledésbe merült.
Állandó vízhozama indokolttá tette, hogy környezetét rendbe hozzák. A forrást vörös
homokkövekből szárazon rakott technikával Baumann József foglalta újra 2009-ben. Lejjebb
a völgyben ötven méter távolságban található a Bükkös-forrás.

Ravasz-kút (Nyugat Mecsek)
Kovácsszénájától keletre, a völgy déli oldalában, a tó felett fakadó foglalt forrás, a sárga
négyzet jelzésű út mellett. A forrástól délre található oldalban miocén korú, karbonátos kötésű
szilárd kőzetek és szemcsés üledékek váltakoznak egymással. A szilárd kőzetek között elhelyezkedő homokos rétegek nemcsak vízvezetők, hanem víztartók is. Emiatt a forrás olyan
repedésvíz, mely huzamosabban kiegyenlített hozamokkal is mutatkozhat. Elsősorban a horgászok használják ivóvíznek. A forrástáblán Ravasz-kút olvasható. A forrást régen Rohaszkútnak hívták. Felújítva 2009-ben (Baumann J., Biki E., Szűcs A.).

Elnevezés: A forrás eredeti neve Szilasi-forrás vagy Csorogó (Csorgó) volt, mert vize egy
sziklából folyt ki. Az eredeti Ravasz-kút (egy időben Rohasz-kút) a jelenlegi Kovácsszénájaitó helyén volt. A tó építésekor tűnt el ez a forrás és ezt a vízkilépést kezdték Ravasz-kútként
említeni. Az 1987-es kataszterben Kohász-kútként is szerepel.
Felújítás: A forrást 2007-ben Biki Endre Gábor, Baumann József, Baumann Józsefné
alaposan kitisztították és névtáblával látták el.
2009-ben a felső forrásmező vizéhez ülepítő medencét építettek be a biztosabb vízhozam
érdekében, ezzel az ott fakadó szökevényvizet terelték a kifolyóba. Így a forrás vízhozama
kétszeresére nőtt.

Sárkány-forrás (Nyugat Mecsek)
Orfű településen az északi irányba kifutó Sárkány-szakadékban található forrás. A forrást
megközelíthetjük Orfűről a zöld sáv jelzésen déli irányba indulva, a leágazó zöld kör jelzésen,
mely a forrásig vezet. Az aknás jellegű foglalás tetején laposan rakott kövek egyikében
megtalálható a forrás felirata. Az aknából alumíniumcsövön folyik a víz. A forrást 1958-ban
Csokonay Sándor építette ki. A forrás előtt szép mésztufakiválást lehet felismerni. A
völgyben több szivárgó vízjelentkezés van. A forrás gyenge vízhozamú, de állandó kifolyású,
így vízhozama 0,5–3 liter/perc értékek között váltakozik. Felújítva 2005-ben (Baumann J.).

Sárkány-kút (Nyugat Mecsek)
Az Orfűi-hegy északi lejtőjén lévő, jelentős hírnévvel rendelkező, időszakos karsztforrás, a
sárga kör jelzésű turistaút közelében. A forrást éveken át folyamatosan figyelték, hogy a szűk
barlangos forrásszájon át milyen rendszerességgel történik kifolyása. Vizsgálták, hogy
működése összefüggésbe hozható-e a korábbi időszakokban történt csapadékhullásokkal. Az
itt elhelyezett regisztrációs műszer szerint a forrásszájon olyan vízkitörések történtek, melyek
a forrás teljesen önálló, sajátos működésére utalnak. A triász mészkőben kialakult, nem feltárt
szifonrendszerben a karsztvíz olyan szinteket érhet el, melynek következményeként időszakosan megindulnak a vízkitörések. A kifolyások igen intenzíven indulnak meg, majd
fokozatosan csökkenő tendenciára váltanak. Működésének huzamossága is egyedi, hiszen pár
perctől akár napokig tartó is lehet, így hidrogeológiai szempontból igen ritka természeti
jelenség. Napjainkban a víz egy felsőbb hasadékon keresett magának kitörési helyet, mivel az
eredeti vízkitörési hely egyre jobban eltömődik.(Lásd még: A Mecsek-vidék népmondái.)

Szarvas-kút (Nyugat Mecsek)
A Nyáras-völgy déli oldalában található, nyitott, merítős forrás, fehér márvány névtáblával. A
kék kör jelzésű turistaút vezet mellette. A forrásban – jelentéktelen hozamai és megjelenési
helyzete alapján – a szilárd kőzetek feletti takaróréteg vize jelenik meg. Vízhozama átlagosan
6 liter/perc. Felújítva 1999-ben (Baumann J.).

A pontos foglalás időpontját nem tudjuk viszont egy 1959-ben megjelent mecseki leírás név
szerint említi, és a foglalását Csokonay Sándor végezte.

Szuadó-forrás (Nyugat Mecsek)
A Szuadó-völgy jobb oldalában jelentkező közismert forrás, a kék kereszt jelzésű turistaút
mentén. 1930-ban foglalták érdekes alakú, földbe mélyített építménnyel. Faragott kövekből,
kötéssel összerakott foglalásából kerámiacsövön át folyik ki a víz, amely egy medencés
gyűjtőből távozhat tovább a völgytalp irányába. Alsó triász karbonátos üledékanyagban
összegyűlt repedésvíz biztosítja utánpótlását.

Foglalás: 1930-ban foglalta Csokonay Sándor, érdekes alakú, földbe mélyített építménnyel.
Érdekesség: A Turistaság és alpinizmus 1921-es számában Hensch Aladár szerint "a TTE
tagjai 1921-ben rendbe rakták a Szuadó-forrást", hogy ez pontosan mit jelent azt nem tudjuk.
- A TTE (Természetbarátok Turista Egyesülete) 1933-ban már rendszeresen tisztította,
gondozta a forrást.

Tixi-forrás (Nyugat Mecsek)
A Szuadó-nyereg északnyugati oldalában fakadó forrás, a kék sáv jelzésű turistaútról a
„blokkházzal” szemben leágazó kék kör jelzés vezet hozzá. Vörös homokkőből foglalt forrás.
A forrásfoglalás falából kiálló cső biztosítja a vízkifolyást. Felette fehér márványtáblán a
forrás neve, alatta vésett szöveg olvasható. A forrás vize az alsó triász homokkő és aleurit

rétegből tör elő. Állandó kifolyású, vízhozama 3–12 liter/perc között mérhető. A forrást a
névadója, Tegzes Béla (Tixi) és családja építette ki 1951–1955 között. A tábla felirata:
TIXI-FORRÁS 1951–1955

Turista-forrás (Nyugat Mecsek)
A Pécsi-tó strandterülete mellett, a tóparti büféknél eredő forrás, a sárga kereszt jelzésről
leágazó sárga kör jelöli. Hatalmas, három oldalról falazott támfalának közepén,
alumíniumcsövekből történik a kifolyás. A forrás előtere kockakövekből, ívesen van kirakva.
A márványtábla felirata: TURISTA-FORRÁS, az emléktábla szövege pedig: CSOKONAY
SÁNDOR „A MECSEKI FORRÁSOK ATYJA” EMLÉKÉRE. Az építmény tetején
alumíniumból készült északjel látható. A Zipernowsky Szakközépiskola (volt Gépipari
Technikum) diákjai építették ki Csokonay Sándor vezetésével 1975-ben. A régi Csokonay
emléktáblát Mercz János építette be 1985-ben. A táblát 1985. március 16-án a Kiss Lajos
vezette Csokonay Sándor emléktúrán avatták fel, melyen részt vett Csokonay Sándor özvegye
is. Az emléktábla azonban hamarosan eltűnt a forrás homlokfalából. A forrás vize a miocén
agyagos és márgás területen jelentkezik a felső karsztterületről. Vízhozama 8–30 liter/perc
értéket mutat. 2009-ben felújították (Tasnádi J.), ekkor az eredetinek megfelelő méretű és
stílusú Csokonay emléktábla is pótlásra került.
Foglalás: Mostanában került hozzánk egy 1967-es fotó amin Csokonay Sándor és a
Zipernovszky Szakközépiskola diákjai a forrás építése közben lettek fotózva. A fotót Hellényi
Miksa készítette. Tehát kiderült, hogy 1967-ben épült a forrás, és ezt igazolja az 1967-es
turista térkép is, ami név szerint említi. 1973 (június 3-án) már érthetően kiépített forrás volt,
a maitól eltérő felépítménnyel. Az első Csokonay emléktáblát Mercz János építette be a forrás
falába, és 1985. március 16-án, a Kiss Lajos vezette Csokonay Sándor emléktúra alkalmával
avatták fel, melyen részt vett Csokonay Sándor özvegye is. Az emléktábla azonban
hamarosan eltűnt a forrás homlokfalából.
Felújítás: 2009-ben a forrást a Mecsek Egyesület és az Orfűi Önkormányzat anyagi
támogatásával felújították.
A falazat mögé új vízgyűjtő medencét építettek, a fal tetejére az elmaradhatatlan északi irányt
mutató tábla lett beépítve. Az eltűnt Csokonay emléktábla is pótlásra került.

Vacak-forrás (Nyugat Mecsek)
A Nyáras-völgyben, a Szúnyog-forrástól kb. 500 m-re a Virágos-völgy irányába, a kövesúttól,
ahol a réten a magasles látható – kb. 200 m-re, egy bekerített terület mellett található forrás, a
rét felső harmadában. Az útról – melyen a kék háromszög jelzés vezet – egy kék kör jelzés
hívja fel a forrásra a figyelmet. Mészkőből falazott foglalással építették ki, a kifolyócső felett
megtalálható a márvány névtáblája is. Vízhozama 2–6 liter/perc értékű. Nevét a terület
gazdájának kutyájáról kapta, melyet Vacaknak hívtak.

A mecseki forrásfoglalások, felújítások és nyilvántartásuk története
Rónaki László 2010

Bevezetés:

A régóta ismert természetes forrás megjelenések felhasználása, kiépítése és névvel
azonosítása már helyi történelem, melynek során név átfedések bonyolítják e források
azonosítását. Úttörő munkaként merült fel annak megvalósítása, hogy készüljön egy forrás
név katalógus, mely a későbbi kataszter igényének előhírnöke volt. Ennek és folytatásának
szerteágazó történetét hiteles adatokkal időrendben mutatjuk be az érdeklődők számára. Ezzel
kívánjuk elősegíteni újabb szerzők jó akaratú munkájuknál az előzmények ismeretét. (Sajnos

már nem meglepő, hogy a „titánok” spanyolviaszt felfedező munkáikban a hivatkozást
többnyire mellőzik, ami általános jelenségként megfigyelhető egyéb szakterületek kutatása
során is.)
A kezdet
Az első térkép, mely már forrás helyeket is jelez az 1687-ből származó Joseph de
Haűy hadmérnök munkája a töröktől megszabadult Pécsről. A város és a környékbeli
források megismerésének igénye már a rég múltból ismert. Így 1876-ból Böckh János: Pécs
városa környékének földtani és vizi viszonyai c. tanulmánya a M. Kir. Földtani Intézet IV.
kötetében és különnyomatú könyvként kihajtható színezett térképmelléklettel jelent meg.
Ugyanezen év „october” hóban jelent meg nyomtatott füzet Zsilla Vilmos városi főmérnök
írása a Pécs sz. kir. város tekintetes vízvezetéki bizottságához a helybeli vízvezeték rendezése
iránti előterjesztése” mely munkák több forrásról közölnek adatokat. Jóval később az 1970-es
évekből Nagy Lajos és Fetter Antal, majd Somogyi Géza munkáiból a Pécs régi
vízvezetékeinek történeti feldolgozását olvashatjuk. E munkák hivatkoznak (és bemutatják
Nagy-Fetter dolgozat mellékleteként) a feltehetően 1891-ből származó Lukrits féle
térképet.(Felirata: Pécs sz. kir. Városban az 1891. év előtt létezett tettyei stb. forrásból táplált
régi vízvezeték térképe. A lépték ölben szerepel, a rajz dátum nélküli.) Mindezekhez még
Kovács Valéria munkáját említjük, aki a térképen nem jelölt – újabban felfedezett – Káptalan
utcai forrás vizsgálatáról tudósít. Ez a dolgozat a Jan. Pann. Múzeum 1977-es Évkönyvében
található.
A mecseki források első nyilvántartása vitéz Csokonay Sándor tanár úr nevéhez
kötődik. (Személyéről bő ismertető olvasható a Mecsek Egyesület (ME) 2008-as
Évkönyvében Baranyai Pál munkájaként. pp. 59-70.) a forrásfoglalások és neveinek
márványtáblákon történt megörökítésének révén a „Mecseki források atyja” elnevezéssel illeti
az őt tisztelő utókor forráskutató gárdája. Az általa, majd később munkatársaival 1975-ben
írásba foglalt forrás név-katalógus 67 tétele kiindulási alapul szolgált a Magyar Karszt- és
Barlangkutató Társulat (MKBT) –hoz tartozó, a Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV)
támogatásával megalakult Mecseki Karsztkutató Csoport (MKCs) úttörőnek számító
forráskutatást célzó közösségének lejjebb ismertetendő munkájához. A fenti név katalóguson
túl, a közösségnek célja volt ezek térképre rögzítése és az azonos források eltérő, neveinek
tisztázása, valamint a név-katalógusban nem szereplő további források kataszterezése. Ez a
munka úttörő kötetként 1987-ben elkészült. A kezdeti szerény célok későbbi bővítése is
tervbe volt véve. Mégpedig újabb kötetben a források geológiai és morfológiai jellemzésén túl
egyéb jellemző adatok sorát (hozam, hőmérséklet, vegyelemzés) is rögzíteni kívántuk. (A
tervbe vett második kötet ugyan nem készült el, de anyagának összeállítása Kraft János
munkájaként az óta is folyamatban van.)
A kezdeti forrásnyilvántartás pontosítását Csokonay tanár úrral személyes
megbeszélésekről jelen szerző hangfelvételt készített, melynek anyagát egy régi Polimer
kazettán a Mecsek Egyesület (ME) számára átadta, hogy az ünneplő közönség hallhassa a
néhai cserkész tiszt baritonját a 2003 szeptemberében-tartott Cinke-tanya emlékkő
avatáson.(Az általuk épített kunyhót romjaiból a ME munkabrigádja újjáépítette és
emlékkővel látta el. Ld. ME Évkönyve 2003.) Sajnos a hangidéző terv meghiúsult, mert a
kazettának nyoma veszett.
Mindezeket megelőzte a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetben (VITUKI)
Kessler Hubert által kezdeményezett Országos Forrás-nyilvántartás (1959), ami a Mecsek
területén csupán néhány forrásra terjedt ki. Később a VITUKI munkatársai 1982-ben
ennek folytatásaként Ágotai György által összeállított bővített katasztert készített, mely a
Mecsekre vonatkozó 95 forrásról rögzít adatokat.

Meg kell említenünk hajdani szakemberek nevét. Dr. Szabó Pál Zoltán a Dunántúli
Tudományos Intézet (DTI) alapító igazgatójának több közreadott dolgozata alapismereteket
tartalmaz néhány mecseki forrásról. A későbbi kataszterekhez felhasználható még dr. Wein
György főgeológus összefoglaló munkája, ami a Bauxitbánya Váll. 2. sz. Expedíciójának
megrendelésére 1955-ben készült „Pécs környékének hidrogeológiája” c. 51 oldalas gépírásos
tanulmány, külön iratgyűjtőbe rendezett nagyszámú melléklettel. Ebben számos forrásról
közölt adatokat és a mellékletei között szereplő 25 000-es térképen ábrázolta is e források
helyét.
A Kővágőszöllős környéki hidrogeológiai felvételezést – köztük a forrásnyilvántartást
– 1954-55 években Barinyin Sz. A. Szovjet hidrogeológus a 2. sz. Expedíció munkatársaként
végezte. Ekkor 60 forrásról készült adatfelvétel. Később (1956-tól) e forrásnyilvántartás
Rónaki által 1958-ig 79-darabszámra bővült. (A mérési adatok szerző birtokában lévő
eredeti füzetben fellelhetők.)
Jelen szerző a Pécsi Uránércbánya (PUV), korai elnevezéssel még, mint a Bauxitbánya
Vállalat, később a Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV) névvel ismert hidrogeológus
dolgozója volt 1956-tól. E minőségben több évig Kővágószöllőstől Bodáig terjedő terület
forrásainak hozam és hőmérsékleti (továbbá egyes ásott kutak vízszint) adatait Lendvai
László munkatársával felváltva mérte. Ezek némelyikéről nagyon rövid ismertetést közölt a
ME. 2006–os Évkönyvében (Pécs. 2007. p. 190-193. 8 forrás ismertetése 2 táblázattal a
vegyelemzésekről.) „Kővágószőlős környéki források régi vizsgálati adatai” címmel. A MÉV
keretében végzett munkaként 1965-ben Ádám Imre munkatárs közreműködésével sor került
a Deindolok környékén található – többnyire névtelen – forrás és ásott kút dokumentálására,
mely adatok jelen szerző terepfüzetében vannak, majd a Pécsi Vízmű megrendelésére készült
vízbeszerzésre irányuló szakvéleményez csatolt 10 000-es térképmellékletén is szerepelnek.
(A hidroizohipszás térkép átdolgozott részlete a Hidrológiai Közlöny 2008/4 sz. 1. ábrájaként
megtekinthető a 19-edik oldalon. Ezen a +300 m-es domborzati rétegvonalat félkövér
szaggatású vonallal kiemelve utaltunk összehasonlítási céllal a Misina-Tubes vonalán észlelt
+301 m-es maximális karsztvízszintre, mely differencia kizárja e szakaszon a D-i irányú
szökevényvizet. Ugyanis a domborzat emelkedő részén elhelyezkedő fekü képződményben
megjelenő források a karsztvízszintnél magasabb helyzetben vannak. Publikálva a ME 2007es Évkönyv pp.280-289. )
A Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat (FTV) Pécs építésföldtani térképezése c. munka
során 1977-ben megkezdte a városban és környezetében található vízkilépések kataszterének
összeállítását. A felvételezéseket Hidasi János indította, majd végül Kraft János fejezte be
1985-ben a nyilvántartási munkát. E kataszter keretében a lezárásakor 417 db pécsi és Pécs
környéki forrás szerepelt térképi ábrázolással, vízföldtani jellemzéssel, többszöri
hozammérésekkel, továbbá nagy többségükről még fotó is készült. Ez a Pécs MJV számára
átadott munka egyik alapadat gyűjteménye lett végül a több mint ezer forrást tartalmazó
későbbi összeállítású és a lejjebb említett ’87-es Mecseki Forráskataszter elkészítéséhez. (E
térkép sorozat egyikének részletét a fentebb már hivatkozott 2008/4 sz. Hidrológiai
Közlönyben „a Tettye-forrás vízgyűjtő területe…” c. Rónaki dolgozatának 4. ábrájaként –
p.25. – szerepeltette.)
A mecseki forrás név összeállítás kataszterszerű, mérési adatokkal kiegészített
bővítését a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársai Györei Lászlóné - Eszéky Ottó
1974-ben 53 forrásról kéziratos könyvecskét készített „Vízhozammérések 1968-73” címmel.
Kvéder László 1977-ben kezdte 160 tétellel a „Forrás törzskönyvet kartonokon ”.
Molnár István - Csokonay Sándor - Karádi Károly még 1975-ben összeállította a
mintegy 130-152 tételből álló névjegyzéket „Mecseki források nyilvántartása” címmel. (Az
utóbbi darabszám távolabbi területeket is felölel.)

Az 1972-ben alakult Mecseki Karsztkutató Csoport vezetője (Rónaki L.) un. Társadalmi
munkaként 1979 évet megelőzően a karsztforrások nyilvántartását a Nyugat-mecseki karszt 1: 10.000 es térképein feltüntetett pontokkal kezdte, még a korábbi hivatali munkájának folytatásaként. 1981-ben
a „Mecseki karsztforrások katasztere” c. kéziratos munkája (p.16.) 47 karszt eredetű és néhány nem
karsztos vízmegjelenésről rögzít adatokat.(Ez az összeállítás térképpel a MKCs 1981 évi jelentésében
– p.18-33. –fellelhető.)

Ugyanebben az évben Rónaki 22 oldalas tanulmányt készített megrendelésre „A
közhasználatú ásott kutak és források nyilvántartása Pécs M. Város Tanácsa vb közig.
területén” címmel. Ebben 51 forrás részletes leírása adatokkal, térkép részletekkel és bő
irodalomjegyzékkel olvasható.
1982-ben a MKCs tagjaként Kraft J. elkészítette a K-i Mecsek forrásainak
kataszterét (Hidasi-völgy, Püspökszentlászló, Takanyó-völgy. Összesen 17 forrás adatai.)
ami a kutató csoport évi jelentésében (pp.17-26 + 3 térkép) az illetékesek felé (MKBT Bp,
DDNPI Pécs) továbbításra került.
Az 1983-84 években Hellényi – Kraft – Molnár – Ormai - Rónaki összeállításában
327 gépelt oldalon 504 forrásról találhatunk leírást rajzokkal és fotókkal, mely alapját
képezte az 1987-es új kataszter – alább külön fejezetben tárgyalt – első könyvszerű
megjelenéséhez. Ezt közvetlenül követte egy Juhász József által szerkesztett egyetemi
tankönyvben (Műszaki földtani és vízföldtani tanulmányutak II. kötet Bp. 1984) Rónaki
dolgozatának „Mecsek hegység vízföldtani áttekintése” c. anyag, melyben a 142-149. oldalon
részletes adatközléssel bemutatott 26 forrás szerepel – köztük első esetben a Sárkánykút
1971-73 évek során végzett vizsgálatának eredményei a legintenzívebb kitörési periódusának
ábrájával. (Utóbbi országosan is ritkaságként nyilvántartott időszakos működésű forrás
részletes vizsgálatának eredményeit jelen szerző kiadás alatt lévő – lejjebb még említendő –
könyvében adja közre.)
Módszertanok
A vízmegjelenések hidrológiai-földtani-morfológiai-genetikai nomenklatúrája
kezdetben csak az egyetemi tankönyvekben volt megtalálható. Egységesítésének igénye
folytán említhető első lépcsőként a karszt vonatkozásában Venkovits István 1953-ban kezdett
munkája lehet meghatározó, mely első esetben Karsztnevezéktani vita c. 1960-ban megjelent
(Karszt- és Barlangkutatás I. évf. 1959) cikkével indult. Ebben a „Karsztvízzel kapcsolatos
fogalmak” kapcsolhatók a forrásokhoz. E cikk nyomán jelent meg Rónakitól a
„Karsztnevezéktani javaslat” a Karszt és Barlang folyóirat 1970 II. kötetében. (MKBT
Bp.1972. p.77-84.) A források osztályozását tárgyaló munkaként jelent meg Schauer GyulaKraft János: A pécsi források vizsgálata c. dolgozat a Pécsi Műszaki Szemle 1985/3.
számában. Ebben a források osztályozása mellett egyetlen forrásról kaphatunk képet.
Mégpedig a 3. ábrán a Perczel Mór u. 33. sz. alatti pinceforrás földtani szelvénye látható. E
témakörhöz illeszthető Baumann József: A forrásépítés alapjai c. módszertani munkája
(MEÉ. 2002. p.277-289.) mely az általa kezdeményezett – lejjebb még idézett –
forrásfelújításokkal kapcsolatos.
Az új kataszter első kötete
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (MKBT) Mecseki Területi Szervezetének
munkabizottsága, mint a mecseki forrás bizottság tagjai (Eszéky Ottó, Hellényi Miksa, dr.
Kassai Miklós, Kraft János, Molnár István, Navratil Géza, Rónaki Lászkó) által készített
anyag 1987-ben könyvformát öltött. Ez a „Mecseki forrás-kataszter” első kötetének szánt
keménykötésű könyvekként (A/2, A/3, A/4 formátumban) saját használatra készített példányai

Molnár István szerkesztésében, Navratil Géza által rajzolt térképekkel készültek. [A
térkép magyarázó a forrás – név katalógussal – 45 oldal terjedelmű, valamint eredetileg 1:10
000 méretarányú 98 db. – Navratil által rajzolt – térképlappal bővült a 144 oldallal bezáróan.
(Az eredeti méret A/3. Kicsinyítve A/4 és A/5 formátumban zöld színű kemény kötéssel .) A
térkép lapok területi kiterjedését a Mecsek turistatérképéhez szabtuk.] A kötet összesen 664
tételt tartalmaz, mely a több elnevezéssel ismert források számával növelt érték. Az
elkészült úttörőnek számító munka teljes anyagának másolatát a Baranya megyei
Természetbarát Szövetség elnökének (Baronek Jenőnek felhasználásra ellenérték nélkül,
hivatkozási kötelezettséggel munka alapként) átadtuk. E munkáról a MTESz rendezésében
1992. febr. 25.-i előadó-ülésen külön 1-1 dolgozattal Kraft János és Rónaki L. számolt be (Ld.
Pécsi Műszaki Szemle XXXVII. Évf. 1. sz.. 1992. május 4. pp.19-26.) A kataszter készítés
gyakorlatilag egyrészt az irodalmi adatok rendszerezése, helyi személyek megszólaltatása,
térképi azonosítások elvégzése után hetenként egy alkalommal Molnár Pista-bácsi lakásán
fehér asztal mellett kerültek végleges formában papírra.
Ez az első kötetnek szánt térképeken is rögzített név-azonosító katalógus
nyilvánosságra került, melynek folytatásaként Kraft János geológus kolléga e források további
szakirányú értékelésének elkészítését vízföldtani adatokkal irányozta elő. A forrás
kataszterezés munkája a publikációkban tükröződik és így a fellelhető irodalomjegyzékek jó
szolgálatot, tesznek ezek megismerésére. Hivatkozunk hát a MKCs Jubileumi Évkönyvében
(1972-1997) annak 39-40. oldalán 22 tétel révén áttekinthető irodalmi felsorolásra, mely a
’87-es kataszter ismertetéséhez a ’92-es Pécsi Műszaki Szemlében is megjelent.
Megismétlésétől a terjedelmi keretek miatt itt eltekintünk.
A továbblépések
A ’87-es kataszter folytatásaként tervezett második kötethez készült munka egy részlete
Kraft-Baronek szerzők tollából fellelhető„ A Mecsek természetjáró kalauza” 2002-es kiadásában a
26-95. oldalon. Nyomtatásban az eredeti ’67-es összeállítás több mint félezer felsoroltból 162 forrásról
találunk ebben szakmai ismertetőt. Kéziratként 2003 dátummal a tovább fejlesztett még befejezetlen
mecseki forráskataszterből részletként „Karsztforrások” címmel 19 oldalon 73 forrás leírása van
Kraft összeállításában az MKCs vezetőjének adattárában. (Kraft János forrás értékelő hidrogeológiai
munkája természetesen még mindig folyamatban van.) Itt kell megemlíteni a ME 2002-es
Évkönyvében Kraft által közzétett újdonságként ismereteket, adó dolgozatát „A mecseki forrásmészkő
képződés sajátosságai” címmel.(pp.79-96. Számos színes képpel és ábrával.)
A Természetbarát Szövetségnek átadott ’67-es térkép sorozat a kataszteri listával tette lehetővé
Baronek által 1997-ben összeállított első képes albumot „a Mecsek hegység forrásainak, turista
emlékeinek és érdekességeinek képes gyűjteménye” címmel. Ebben fekete-fehér kép van 184
forrásról. Majd ezt követte a Mecsek Egyesület Évkönyveiben, 2006-ban megjelent Biki Endre
Gábor forrásokat színes fotóval bemutató anyaga„ A Mecsek forrásai” címmel (pp.252-363.) Ebben
209 forrásról kaphatunk bő ismertetést.
2007-ben a ME évkönyvében a SZEKSZÁRDI- ÉS GERESDI-DOMBSÁG FORRÁSAIT
gyűjti össze a ME évkönyvben a 340-354. oldalakon.
Baumann Józseffel közösen az előző összeállítás szerzője a ME 2008-as évkönyvében „A
Zselic forrásai” c. dolgozatként (pp.310-335.) újdonságnak számító anyagot publikáltak. Ebben
„elöljáróban” a 24 már nem működő forrásról közölnek táblázatos ismertetést, majd színes fénykép
illusztrációval 48 forrás adatait adják itt közre GPS helymeghatározó koordinátáival.
A ME. Évkönyveiben a forrás felújító munkákról kaphatunk ismereteket többnyire színes
fotókkal. (Elsőként Kovács Szabó János számolt be egy forrás felújításról az 1996-os évkönyvben,

majd Baumann József beszámolóit találjuk az alábbi évkönyvekben: 1998. pp.33-51.+2 old. 1999.
pp.91-112. 2000. pp.43-66 + fotók, 2001. pp.76-95.+4 old. 2002. pp.191-206. 2003. pp.224-247. 2004.
pp.313-332. 2005. pp.282-302. 2006. pp.206-229. +230-232. ) Tovább Biki Endre Gábor számol be a
forrásfelújításokról (2007. pp.318-331. ) A Munka Osztály beszámolója Baumann József írásaként
további forrás felújításokról ad számot.(2008. pp.280-283.)
A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség információs kiadványa a Mecsek Híradó 1993
óta Strasser Péter szerkesztésében havonként tudósít a mecseki történésekről. (E periodika fellelhető a
Csorba Győző Megyei Könyvtár Helytörténeti Osztályán.) Így a forrásokkal kapcsolatos információk
Többnyire Baumann József tollából, vagy egy-egy esetben Dománszky Zoltán és Ivasivka Máttyás
írásából származnak.

Eredmények és a jövő
Újabban – mint korábban már a barlangok – vízföldtani adatokkal országos védelem alá
kerültek a források. Az 1996. évi LIII. a természet védelméről szóló törvény I. részének 1.§-a rögzíti
a természeti értékek általános védelmét. A II. rész 6.§ (3) pontja kimondja, hogy „Egyedi tájértéknek
minősül az adott tájra jellemző természeti érték …” ,majd a III. rész 23.§(2) pontja, hogy „E törvény
erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás …. Az e bekezdés alapján védett természeti
területek országos jelentőségűnek minősülnek.” Továbbá a III. rész 23.§(3) pontja, -amely hivatkozik
a (2) pontra-, b) alpontjában határozza meg a források védettségének milyenségét „a forrás a felszín
alatti víz természetes felszínre bukkanása, ha a vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/percet, akkor
is, ha időszakosan elapad;”.
Visszatérve a törvény I. rész 2.§(1) pontjára „E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell: e) a természet
védelmével kapcsolatos nyilvántartási,….,tevékenységek,…során.” A törvény II. rész 6.§(4) pontja
pedig egyértelműen kimondja, hogy „Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a
természetvédelem állami területi szervei (nemzeti park igazgatóság, illetve természetvédelmi
igazgatóság;…)feladata.”

A fent leírtak alapján a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2003-2004-ben megkezdte a
források számbavételét és dokumentálását nyilvántartását. Ennek kezdeti eredményeként 146 tétel
(ebből 52 Pécs közigazgatási területére eső forrás, míg a többi a K-i Mecsekre vonatkozik) szakszerű
több szempontra kiterjedő elektronikus dokumentálása történt meg a rendelkezésre álló pénzügyi keret
felhasználásával.. (Kvéder L. által szerkesztett adatlapra Fotók, EOV-GPS koordináták, hozamhőmérséklet és környezet-biológiai adatok rögzítése.) A DDNPI-nál a munkák szervezését Angster
Mária kezdte, majd az irányítást Havasi Ildikó vette át A kataszter kezdeti összeállításához a DVI-tól
Kvéder László hidrológus és a Pécsi Bányakapitányságtól Kraft János geológus (valamint néhány
egyéb közreműködő személy) munkáját használták fel.
A fent ismertetett szempontoknak megfelelően újszerűnek számító forráskataszteri munka
alapjait a ’87-es összeállítás és Kraft későbbi dolgozata képezte. Ennek felhasználása vezetett a
földtani és fotó kiegészítésekkel készült későbbi változatokhoz. Nem tagadható, hogy alapját képezte
az 1987-es kataszter még a dicséretesnek minősíthető forrás felújító munkáknak is.
Nincs tudomásunk számos olyan forrás vizsgálatról, melyek különböző szervezetek, vagy
vállalatok végeztek. Ezek közül talán a KÖJÁL vizsgálatok eredményei érdemelnének külön
tanulmányt.
Az interneten az utóbbi időszakot (2009) felölelő vegyelemzési eredmény közlés megtalálható
a Pécs környéki forrásokról a http:// efrira 1. antsz.hu /baranya /közeg/ vízforrások.. htm révén.

Kétségtelen, hogy a DDNPI által megkezdett nyilvántartás (ami Baranyán túl egyben
kiterjedten Somogyra is terveztek) jelentős lépésnek számít, mivel a név katalógus szakmailag több
irányú adatközléssel párosult. Ebben a megnevezett közreműködő személyek elévülhetetlen
érdemekkel bírnak. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az összeállítás célirányosan történt,
kihagyva számos ismert forrást, továbbá ez még befejezetlen munkaként tartható nyilván. Folytatása
kívánatos, de a tervek szerint csak bizonyos jellemzőkkel bíró forrásokat ölel fel. E legújabb kataszter
fellelhető a DDNPI-nál.
Legújabban az egyes források részletesebb ismeretanyagát dolgozzák fel a kutató szerzők
publikációikban. Köztük figyelemfelkeltő a forrás megjelenés egy sajátos előfordulási formája, amiről
Baranyai Pál a kutatásai nyomán tájékozódhatunk. Ez a pécsi forrás alagutakról készített 65 oldal
terjedelmű kéziratos tanulmány. Ebben a Petrezselyem- a Kaposvár utcai- és a közelmúltban
felfedezett Káptalan utcai forrásokról ad fotókkal és rajzokkal illusztrált figyelmet keltő adatokat. A
dolgozat megjelent a Mecsek Egyesület 2009-es Évkönyvében (pp.135-156. 3 ábra, 23 színes fotó.) A
teljes anyag – további mellékletekkel – CD-n fellelhető a Megyei Könyvtár Helytörténeti Osztályán. A
tanulmányban figyelmet érdemel az első ábra, mely térkép részlet „Pécs sz.. kir. Városban az 1891dik év előtt létezett forrásokból táplált régi vízvezeték térképe” c. aláírással szemlélhető. (Ezen
csak a Petrezselyem és a Kaposvár utcai forrás szerepel.) Viszont ebben a petrezselyemforrást eredeti
nevén, mint Frühweiszi-forrást írják le a vár vízellátását biztosító vezetékkel. Továbbá a Lukrits féle
térképen nem ábrázolt Szeminárium-forrás alagútjáról is írnak (p.136. 4. ábra.) ahol az 1636-os
Novák féle rajz is szerepel. Ennek részletén a metszet – mint írja – az „ új A-B” szakasz a Káptalan
u.4.sz. ház udvarán feltárt kút-alagút rendszerhez hasonlatos. Baranyai P. sajnos nem vizsgálta a
Kaposvár utcai –forrás közelében fakadó, attól K-re az utca túl oldalán lévő Szemináriumi-forrás
feltáratlan alagútját. Ez a Kaposvár utcai forrásalagúttal párhuzamosan vezet a Széchenyi tér felé
ismeretlen hosszban, mely forrás feltárásának igényét ugyan közvetíti (p.156.) egy 2006-ból született
ötlet pályázatból Arató Csongor nyomán.
Itt kell felhívnom a figyelmet egy még feldolgozandó fehér foltra, a város területén lévő pince
források felkutatásának igényére. Ez a munka a tulajdonosok féltve őrzött titka miatt sok nehézséggel
jár, mint azt annak idején már megtapasztaltam.
Jelen anyag összeállítójától (Rónaki) két nemrég megjelent – fentebb egyikre már hivatkozott
– dolgozat tartalmára utalhatok. Ezek:.„A Tettye-forrás vízgyűjtő területe , barlangjai és
szökevényvizei” (Hidrológiai közlöny 2008/4) Ebben –mint a Mecsek második legnagyobb
karsztforrásának – címben megjelölt dokumentálásán túl elsőként történik ismertetés a forrás felszín
alatti rekonstrukciós munkáinak adatszerű eredményeiről, a forrás szifon-barlangról és a
duzzasztásos vízkivétel műszaki létesítményeiről. A másik: „A Büdös-kút forrás földtani környezete
és barlangja” (Mecsek Egyesület Évkönyve a 2009-es egyesületi évről) egy ritkaságnak számító
vízföldtani helyzetben az általános karsztvízszint fölött kialakult u.n. függő karsztnak minősülő
patakos karszt-barlangból eredő forrás vizsgálatáról kapható tájékoztatás.
Megjelentetés előtt számolhatunk be még két további dolgozat kéziratos létezéséről. Az egyik:
a „Sárkány és ördög elnevezések a Mecsek-villányi karszton – Bemutatom a karsztot” (Kézirat. 2009)
nagyobb terjedelmű könyvként megjelenésre tervezett munka, melyben az orfűi Sárkány-kút
tudományos szintű íróműszeres vizsgálati anyaga mellett az 1873-ban kiapadt jelentős hozamú
Cassian-telepi Drachen quelle [Sárkány-forrás] múltjáról és elfeledett helyéről kaphatunk
tájékoztatást.
A második még szintén kiadásra váró dolgozat „Az orfűi Vízfő-forrásbarlang vízgyűjtő
területén történt vizsgálatok és eredményeinek áttekintése” címmel (Kézirat. 2010) a Mecsek
legnagyobb karsztforrását (a Vízfőt) hivatott méltóképpen részleteses adatközléssel bemutatni.

A Mecseket járó turisták közül sokan érdeklődnek a fellelhető források iránt, azonban közülük
kevesen vannak, akik bizonyos dokumentációt is készítenek ezekről. Így találkoztunk Végh
Károllyal, aki a Mecsek-hegység forrásain kívül az ország egyéb hegyvidékein fellelhető
forrásokat felkeresve azokról remek színes fotókat, leírásokat készített. Több albumot töltött
meg a felkeresett és kitisztított források fényképeivel. Itt kell kiemelni a Mecsekre vonatkozó
albumait. Így a Nyugat-Mecsek 160 fotó, Közép-Mecsek 80 fotó, Pécs és környéke 90 fotó és
Kelet-Mecsek 140 fotó. Természetesen, mint Ő közölte, további fotókkal fognak
folyamatosan kiegészülni ezek a kötetek.

Névmutató:
Felhasznált irodalom:
Baumann József: Ember és a víz. Részlet a Forrásépítés alapjai c. munkából.
Strasser Péter: A Mecsek természetjáró kalauza 2017
Kraft János: Mecsek Természetjáró Kalauza 2017 A Mecsek hegység földtani tagozódása
Rónaki László: 2010 évi Mecsek Egyesület évkönyve. A mecseki forrásfoglalások, felújítások
és nyilvántartásuk története.
Fotók: Baumann József színes fotók
Búzás Tibor fekete fehér fotók

A Mecsek forrásainak GPS adatai
Haramia-forrás (Kelet Mecsek) 46.3264 18.62748
Henrik-forrás (Kelet Mecsek)
Tértörő-forrás (Kelet Mecsek)
Amália-forrás (Kelet Mecsek) 46.22161 18. 37809
Balincai-kút (Kelet Mecsek) 46.24076 18.3548
Bába-kút (Kelet Mecsek) 46. 19371 18.35383
Betyár-forrás (Kelet Mecsek) 46.2047 18.34558
Béke-forrás (Kelet Mecsek) 46.21024 18.37651
Bodzás-forrás (Kelet Mecsek) 46. 21233 18.38203
Boszorkány-forrás (Kelet Mecsek) 46.21831 18.35926
Büdös-kút (Kelet Mecsek) 46.22973 18.37338

Cigány-forrás (Kelet Mecsek) 46.18483 18.32656
Cikai-forrás (Kelet Mecsek) 46.22963 18.33465
Csengő-forrás, Völgységi-forrás (Kelet Mecsek) 46.11463 18.20698
Csepegő-szikla (Kelet Mecsek) 46.12822 18.23056
Cserfa-forrás (Kelet Mecsek) 46.14894 18.23624
Csöpögő-forrás (Kelet Mecsek) 46. 2621 18.34853
Csurgó-forrás (Kelet Mecsek) 46.20254 18.32524
Daragói-nagy-forrás (Kelet Mecsek) 46.19776 18.3549
Diós-kút (Kelet Mecsek) 46.19599 18.36944
Disznós-kút (Kelet Mecsek) 46.20695 18.41418
Dombay-forrás (Kelet Mecsek) 46.14853 18.39679
Etelka-forrás (Kelet Mecsek) 46.19323 18.39013
Gergely-Éva-forrás (Kelet Mecsek) 46.22203 32653
Gizella-forrás (Kelet Mecsek) 46.1861 18.38411
Hetyey-forrás (Kelet Mecsek) 46.19041 18.36544
Hidasi-forrás (Kelet Mecsek) 46.20309 18.32903
Iharos-kút (Kelet Mecsek) 46.22304 18.33508
Jágerok-kútja (Kelet Mecsek) 46.23091 18.39598
Kalán Miska-kútja (Kelet Mecsek) 46.22908 18.39145
Kata-forrás (Kelet Mecsek) 46.24088 18.35434
Kis-kút (Kelet Mecsek) 46. 21929 18.30201
Kő-kút (Kelet Mecsek) 46.20548 18.29933
Kútfő-forrás (Kelet Mecsek) 46.1902 18.36636
Lajos-forrás (Kelet Mecsek) 46.20471 18.33448
Lencse-kút (Kelet Mecsek) 46.22671 18.36658
Lendület-forrás (Kelet Mecsek) 46.22258 18.37176
Lobogós-kút (Kelet Mecsek) 46.2223 18.346
Máré-forrás (Kelet Mecsek) 46.13659 18.19318
Margit-forrás (Kelet Mecsek) 46.22056 18.29235
Mária-kút (Kelet Mecsek) 46.22043 18.34598
Mosó-forrás (Kelet Mecsek) 46.16024 18.41094
Nyomákói-kút (Kelet Mecsek) 46.23696 18.34794
Pásztor-forrás (Kelet Mecsek) 46.2181 18.35943
Pius-forrás (Kelet Mecsek) 46.20443 18.33548
Somosi-kút (Kelet Mecsek) 46.22791 18.34936
Szederindás-kút (Kelet Mecsek) 46.21363 18.32788
Takanyó-forrás (Kelet Mecsek) 46.19153 18.33373
Textiles-forrás (Kelet Mecsek) 46.23143 18.31299
Vadvirág-forrás (Kelet Mecsek) 46.22541 18.38441
Vagabund-forrás (Kelet Mecsek) 46.17103 18.35718
Vár-kút (Kelet Mecsek) 46.31328 18.02128
Vasas-forrás (Kelet Mecsek) 46.17458 18.32538
Wein György-forrás (Kelet Mecsek) 46.20388 18.33768

Zarándok-kút (Kelet Mecsek) 46.18496 18.36824

Közép Mecsek forrásai:
Andor-forrás (Közép Mecsek) 46.1296 18.23575
Andorlaki-forrás (Közép Mecsek) 46.14416 18.2929
Anyák-kútja (Közép Mecsek) 46.13686 18.22518
Aranyeső-forrás (Közép Mecsek) 46.07656 18.24613
Árpádtetői-forrás (Közép Mecsek) 46.14203 18.25006
Bányász-forrás (Közép Mecsek) 46.17468 18.22013
Barátság-forrás (Közép Mecsek) 46.14146 18.22612
Bikfa-forrás (Közép Mecsek) 46.15446 18.21089
Bokor-forrás (Közép Mecsek) 46.13235 18.2441
Bugyogó-forrás (Közép Mecsek) 46.15841 18.2805
Büdös-kút (Közép Mecsek) 46.12306 18.18133
Církó-forrás (Közép Mecsek) 46.8633 18.12743
Cserkész-forrás /Eta-forrás/ (Közép Mecsek) 46.14896 18.21066
Csonka Ferenc-forrás (Közép Mecsek) 46.24003 18.26214
Dagonyázó-forrás (Közép Mecsek) 46.13917 18.2321
Darázs-kút (Közép Mecsek) 46.13239 18.2014
Évi-Jenci-forrás (Közép Mecsek) 46.12313 18.18191
Feketekő-forrás (Közép Mecsek) 46.11991 18.21738
Feri-forrás (Közép Mecsek) 46.12371 18.18244
Gyöngy-kút (Közép Mecsek) 46.17996 18.24531
Hármas-forrás (Közép Mecsek) 46.12004 18.22501
Hármasbükk-forrás (Közép Mecsek) 46.15702 18.29876
Hársas-forrás (Közép Mecsek) 46.15741 18.30511
Hideg-kút (Közép Mecsek) 46.6273 18.13281
Isten-kút (Közép Mecsek) 46.09189 18.18926
Jószerencsét-forrás (Közép Mecsek) 46.14551 18.22496
Kálmán-forrás (Közép Mecsek) 46.14788 18.22146
Kancsal-forrás (Közép Mecsek) 46.10098 18.1788
Kantavári-forrás (Közép-Mecsek) 46.11444 18.21513
Kánya-forrás (Közép Mecsek) 46.1346 18.21279
Kincskereső-forrás (Közép Mecsek) 46.15275 18.29287
Kismélyvölgyi-forrá (Közép Mecsek) 46.10549 18.18766
Kőfejtő-kút (Közép Mecsek) 46.15549 18.20661
Kő-kút (Közép Mecsek) 46.20548 18.29933
Körtvélyesi-forrás (Közép Mecsek) 46.14821 18.24373
Kőszegi-forrás (Közép Mecsek) 46.16093 18.28543
Laura-forrás (Közép Mecsek) 46.18298 18.22966
Lóri-forrás (Közép Mecsek) 46.15151 18.18165

Mariska-forrás (Közép Mecsek) 46.1342 18.21319
Mecsek-forrás (Közép Mecsek) 46.13838 18.22039
Melegmányi-forrás (Közép Mecsek) 46.13918 22406
Mihály remete-forrás (Közép Mecsek) 46.1049 18.15502
Nagy-forrás-forrás-völgy (Közép Mecsek)
Pécsi barlangkutatók-forrása (Közép Mecsek) 46.13838 18.16049
Rigó-kút (Közép Mecsek) 46.13026 18.25113
Rózsa-forrás (Közép Mecsek) 46.10509 18.17553
Sárkány-forrás (Közép Mecsek) 46.13286 18.15388
Sárkány-kút (Közép Mecsek) 46.14421 18.14995
Szamár-kút (Közép Mecsek) 46.09254 18.24531
Széchenyi-forrás (Közép Mecsek) 46.10536 18.18745
Szent Bertalan-forrás (Közép Mecsek) 46.10155 18.23525
Szent Imre-forrás (Közép Mecsek) 46.17026 18.20974
Szent-kút (Közép Mecsek) 46.1077 1817989
Sziklás-forrás (Közép Mecsek) 46.14141 18.21083
Tettye-forrás (Közép Mecsek) 46.08821 18.23464
Tibor-Gábor-forrás (Közép Mecsek)
Vízfő-forrás (Közép Mecsek) 46.1391 18.16219
Zipernovszky-forrás (Közép Mecsek) 46.14396 18.14003
Zsolnay-kút (Közép Mecsek) 46.13116 18.24108

Nyugat Mecsek:
Apacsok-kútja (Nyugat Mecsek) 46.09439 18.15086
Árnyas-forrás (Nyugat Mecsek) 46.04925 1809791
Avar-kút (Nyugat Mecsek) 46.08945 18.16156
Bagoly-forrás (Nyugat Mecsek) 46.11365 18.15263
Bajmi-kút (Nyugat Mecsek) 46.08203 18.17403
Botos-kút (Nyugat Mecsek) 46.08031 18.02683
Bögrés-kút (Nyugat Mecsek) 46.11334 18.14373
Bükkös-forrás (Nyugat Mecsek) 46.10699 18.1322
Csepegő (Nyugat Mecsek) 46.11965 18.12709
Cser-kút (Nyugat Mecsek) 46.45328 18.79660
Csokonay-kút (Nyugat Mecsek) 46.11954 18.127
Delelő-kút (Nyugat Mecsek) 46.08919 18.17939
Éger-forrás (Nyugat Mecsek) 46.09486 18.17238
Egészség-forrás (Nyugat Mecsek) 46.10243 18.15043
Farkas-forrás (Nyugat Mecsek) 46.09743 18.16288
Farkas-forrás Déli (Nyugat Mecsek) 46.08115 18.15513
Fecske-forrás (Nyugat Mecsek) 46.09004 18.17861
Fenyves-forrás (Nyugat Mecsek) 46.1005 18.15484

Gégen-kút (Nyugat Mecsek) 46.09988 18.1714
Gubacsos-forrás (Nyugat Mecsek) 46.13116 18.14587
Horgász-forrás (Nyugat Mecsek) 46.18003 18.12256
Jancsi-forrás (Nyugat Mecsek) 46.10051 18.15374
Kiss Lajos-forrás (Nyugat Mecsek) 46.11758 18.12861
Laci-forrás (Nyugat Mecsek) 46.1119 18.15428
Lenke-forrás (Nyugat Mecsek) 46.11841 18.12826
Mohosi-kis-kút (Nyugat Mecsek) 46.0998 18.17105
Nádasi-mosókút (Nyugat Mecsek) 46.07425 18.13743
Nagy-paplika-forrás (Nyugat Mecsek) 46.8212 18.6986
Négy barát-forrás (Nyugat Mecsek) 46.09954 18.15889
Nyáras-forrás (Nyugat Mecsek) 46.13253 18.07006
Orfűi-csorgó (Csorda-kút) (Nyugat Mecsek) 46.08266. 18.09306
Pálos-kút (Nyugat Mecsek) 46.10345 18.13098
Pipás-forrás (Nyugat Mecsek) 46.10883 18.14336
Rigó-forrás (Nyugat Mecsek) 46.10648 18.13198
Ravasz-kút (Nyugat Mecsek) 46.17346 18.11386
Sárkány-forrás (Nyugat Mecsek) 46.13286 18.15388
Sárkány-kút (Nyugat Mecsek) 46.14421 18.14995
Szarvas-kút (Nyugat Mecsek) 46.13557 18.08177
Szuadó-forrás (Nyugat Mecsek) 46.11154 18.15283
Tixi-forrás (Nyugat Mecsek) 46.10354 18.15654
Turista-forrás (Nyugat Mecsek) 46.14706 18.13854
Vacak-forrás (Nyugat Mecsek) 46.13656 18.10173
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