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Tanuljunk a természetben! 
 

Kirándulásra hívjuk meg az iskolásokat, turistákat, családokat, természetbarátokat 
tanösvényünkre, amelyet a Mecsek hegység keleti részén, a fokozottan védett Óbányai-
völgyben alakítottunk ki. 
A tanösvény végigjárása során a látogatók nemcsak az eddigi ismereteikhez kapnak 
kézzelfogható tapasztalatokat, hanem új élményekkel is gazdagodhatnak a terepi 
megfigyelések útján. 
 
Hogyan járható be a tanösvény? 
Néhány technikai információ, segítség, hasznos tanács: 
 
• A tanösvény bejárható önállóan, vagy igényelhetı szakvezetés a Duna-Dráva Nemzeti 

Park Igazgatóságtól (információ: Ökoturisztikai és Környezeti-nevelési Osztály, 72/517-
200, dunadrava@ddnp.kvvm.hu). 

• Az önálló bejáráshoz szükséges az alábbiakban közölt információk (a tanösvény 
tulajdonképpeni füzetének) kinyomtatása és a tanösvény adott, általában oszlopra festett 
számmal jelölt állomásánál történı elolvasása. Terveink szerint kétféle, az évszakoknak 
megfelelı (tavasz-nyár, ısz-tél) anyag áll majd az érdeklıdık rendelkezésére. (Tipp: a 
tanösvény-típusokról, köztük a füzetesrıl, Kiss Gábor: Hogyan építsünk tanösvényt? címő 
könyvébıl lehet érdekes dolgokat megtudni!) Ezen kívül az ún. okostelefonnal 
rendelkezık QR-kód segítségével az induló táblánál is letölthetik az anyagot, vagy 
hétköznap a Polgármesteri Hivatalnál is hozzájuthatnak! 

• A tanösvény Óbányától Kisújbányáig tart, körülbelül 3 km, nincsenek rajta extrém 
nehézségő szakaszok, bármely kiránduló teljesíteni tudja. A kiinduló pontra a K-S∆-P-Z+ 
és a K-Z-Z+ útvonalakon is visszatérhetünk. Így akár 3-4 óra is eltölthetı a bejárással. 

• A terepen való tájékozódást fákra, oszlopokra festett e-tanösvény ábrák, 
útirány-jelzı nyilak, kinyomtatható térkép és az állomások GPS koordinátái is 
segítik. 

• A fafajok könnyebb felismerését és megismerését avval igyekszünk segíteni, hogy az 
adott fafaj nevének – az erdészek által alkalmazott - rövidítését festjük a fa törzsére. A 
rövidítések a következık: bükk (B), kocsánytalan tölgy (KTT), gyertyán (GY), cser (CS), 
hegyi juhar (HJ), korai juhar (KJ), mezei juhar (MJ), hegyi szil (HSZ), virágos kıris (VK), 
mézgás éger (MÉ), madárcseresznye (CSNY), vadkörte (KT), nyír (NYÍ), kislevelő hárs 
(KH), nagylevelő hárs (NH), fehér főz (FFŐ), kecskefőz (KFÜ), rezgı nyár (RNY), 
közönséges dió (KD), vadkörte (KT), lucfenyı (LF). 
A fafajok vizsgálatakor tapintsuk meg kérgüket, nézzük meg levelüket, termésüket, és 
hasonlítsuk össze a füzet végén található Kislexikon fejezetben leírtakkal! 

• A kiránduláshoz általában és természetesen a „PRO SILVA Tanösvény” bejárásához is 
szükséges: esıkabát, zárt túracipı és sokat segíthetnek a különféle határozó könyvek. 

• A mecseki erdıkben is számítanunk kell különbözı kullancs fajok elıfordulására. A 
riasztó-szerek és a zárt öltözet csökkenti annak a veszélyét, hogy a túrán résztvevıkbe is 
belekapaszkodjanak. A kullancs-csipesz segíthet szakszerő eltávolításukban. Hívjuk fel 
társaink figyelmét arra, hogy otthon mindenki alaposan vizsgálja át testét, és ruházatát is, 
és az esetlegesen megtalált kullancsot a lehetı leggyorsabban távolítsa el magából. 

• Fel kell készülni arra, hogy kijelölt WC, szemétlerakó nincs a területen, ezért 
MINDENT el kell takarítanunk magunk után! Az erdı csendjét mi is ırizzük, 
ne zajongjunk, járjunk minél csendesebben és semmit ne győjtsünk, semmit 
ne vigyünk magunkkal! 
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A tanösvény az 1977-ben védetté nyilvánított Kelet-Mecsek Tájvédelmi 
Körzetben lett kialakítva. Fokozottan védett terület, így a turistaút 
nyomvonaláról letérni nem szabad! A védett területrıl részletes 
információkhoz juthatnak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
honlapján: 

http://www.ddnp.hu/index.php?pg=menu_1973  
 

 
A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet 

(kékkel a fokozottan védett területek vannak lehatárolva, a piros pont pedig Óbánya) 
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A tanösvény megközelítése: 
 
• Menetrend szerinti autóbusszal: 

Pécs-Óbánya közvetlen járattal. 
• Közúton: 

A 6-os fıközlekedési útról  
Mecseknádasdnál leágazva. 

• Gyalogosan: 
Jelzett turistautakon Óbányáig. 

 
 
 
 
 
 
A parkolásra alkalmas terület és a tájékoztató tábla helye 

 
Az Óbányán található parkoló és a Polgármesteri Hivatal, valamint a tanösvény fogadó, 
tájékoztató táblájának a GPS koordinátái a következık:  
Parkoló: N46.219952, E18.415133 
Polgármesteri Hivatal: N46.220354, E18.411487 
Fogadó, indító tábla: N46.220688, E18.400557 
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A tanösvény útvonala: 
 

Állomások 
1. Erdıszegély 
2. Elegyesség 
3. Holtfa 
4. Vadállomány 
5. Természetes megújulás 
6. Csepegı-szikla, Ferde-vízesés 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

IRÁNY A TANÖSVÉNY! 
 

Az elsı állomás rögtön az indító táblánál található! 
 

1. állomás: Erdıszegély 
N46.220688, E18.400557 
 
Szemben velünk, a domboldalon, az erdı és a gyep határán erdıszegélyt figyelhetünk meg. 
Ahhoz, hogy megértsük fontosságát, olvassuk el az alábbi anyagot! 
 
Utána induljunk tovább a tavak mellett! 
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A Pisztrángos-tavak mellett elhaladva 
érdemes megfigyelni az ún. malom-árkot. 
Ez a kis mesterséges csatorna ma a két 
tavat táplálja. Régen –ahogy a neve is 
jelzi- a völgyben nagy számban 
elıforduló vízimalmok kerekét  is ilyen 
csatornák segítségével hajtották meg. 
Késıbb keressük meg a malomárok 
leágazását, feljebb pedig egy régi zsilip 
maradványai is feltőnnek a figyelmes 
szemlélınek. 
 
 
 

Pisztrángos-tavak 
 
 

 
 

Zsilip maradvány 
 
 

2. állomás: Elegyesség 
N46.217108, E18.395999 
 
A természetes erdık egyik alapvetı jellemzıje az elegyesség, azaz a fafajok sokszínősége, 
változatossága. Olvassuk el, hogy miért fontos ez több szempontból is az erdınek! 
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Figyeljük meg utunk során a szétszórva fekvı, kidılt fatörzseket! Az erdı talaján felgyülemlett 
holtfa fontos szerepet tölt be az ökoszisztéma életében, jelenléte számtalan gombának, 
gerinctelen és gerinces állatnak elengedhetetlen. 
 
Az ember által kezelt, vágásos erdıkben, faültetvényekben a holtfa mennyisége sokszor a 3 
m³-t sem éri el, míg a természetes, mérsékelt övi ıserdıkben ez a szám akár 300 m³ is lehet! 
A holt fa jelenléte több szempontból alapvetı fontosságú! 
• Merılegesen feküdve a lejtésirányra, meggátolja a csapadék által bekövetkezı 

talajeróziót! 
• A bennük élı rovar álcák, pajorok táplálékot biztosítanak a fekete 

harkálynak. De miért fontos ez az erdınek? A fekete harkály úgynevezett 
pillér-faj. Olyan pillér, mint a boltíveket egyedüliként összetartó záró-, 

vagy pillér-k ı (keystone). 
E nagy termető harkály-féle minden évben új 
odút ácsol magának. Az elhagyott régieket 
pedig számtalan más, olyan állatfaj használja, 
amely képtelen lenne e nehéz mőveletre: 
odúlakó énekesmadarak, kisebb harkályfélék, 

macskabagoly, az egyetlen odúban költı galamb-féle, a kék galamb, 
denevérek, pele-fajok, mókus, nyuszt, de akár az odú késıbbi 
kibıvülésével még vadmacska is. Így tehát a holtfa és az ezáltal 
bekövetkezı táplálékhiány miatt a fekete harkály eltőnésével 
„összedılne a boltív”, és elköltözne a felsorolt rengeteg állatfaj is az 

erdınkbıl. 
Gondoljuk meg! 
Biztos, hogy a 
sokak által 
igényelt „tiszta, 

rendezett” erdı az igazi erdı? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Erdı vagy faültetvény? 
 
 
 
 
 

 

3. állomás: Holtfa  
N46.216094, E18.393381 
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Gímszarvas                                                 Vaddisznó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             İz                                                            
 
 
 
Figyeljük meg utunk során, hogy a sárosabb 
szakaszokon találkozunk-e az itt látható 
vadnyomokkal! 
A nagyvadállomány létszáma az utóbbi 
évtizedekben a sokszorosára nıtt! A múlt 
század 60-as éveiben az egész országban lıttek 
annyi vaddisznót, amennyit ma csak Somogy 
megyében! 
 
 
 
 

Vadtól elzárt és szabad terület 
 
 
 

4. állomás: Vadállomány 
N46.214205, E18.390203 
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Ha az állomástól déli irányba, az északi kitettségő völgyoldal irányába nézünk, néhol apró 
tisztásokat, ún. lékeket láthatunk. 1998 telén többfelé hótörések keletkeztek a Mecseken. Egy-
két fa kidılt és a helyükön fény jutott az erdı talajára. Hasonlóan az ıserdıkben, az idıs, 
elöregedett fák ledılésével beinduló folyamatokhoz, itt is elkezdett a fiatal fák nemzedéke 
versenyezni azért, hogy sok-sok évtized múlva ı tölthesse be koronaszintben keletkezett hiányt. 
Mára már ember-magasságot is meghaladják a környezı anyaállomány védı, árnyékoló 
hatása alatt cseperedı faegyedek. 
 

 
 

 
 

Jellegzetes, sátor alakú újulat a lékben 
 

5. állomás: Természetes megújulás 
N46.213892, E18.387576 
 
Nézzük, hogy a természetes erdımőködtetı folyamatok ismerete és alkalmazása hogyan 
segítheti a fenntartható, folyamatos erdıborításra törekvı erdıgazdálkodást! 
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A reményeink szerint tanulságos túra zárásaként még érdemes megtekinteni az Óbányai-völgy 
két, csodálatos földtani nevezetességét! 
 

6. állomás: Csepegı-szikla N46.213602, E18.384080 
Ferde-vízesés N46.213709, E18.384014 

 
A vízben oldott mész a 
lehullott leveleken, 
apró ágakon újra 
kicsapódik. Az így 
keletkezı, likacsos 
szerkező kızetet 
mésztufának nevezzük. 
A meredek part 
szivárgó vízébıl 
képzıdı Csepegı-
sziklák a legszebb ilyen 
jellegő képzıdmények 
az Óbányai-völgyben. 
A sziklák felett a védett 
gímpáfrány ép, fényes 
zöld levelei sajátos 
dekorációt, hangulatot 
adnak az amúgy is 
mesebeli látványnak. 

 
Pár métert feljebb sétálva az ösvényen átkelhetünk egy hídon a patak felett, majd elénk tárul 
egy nagyon érdekes vízesés. 

 
A Ferde-vízesés 
mészkılapjai az észak-
déli irányú 
hegységképzı erık 
hatására kibillentek 
vízszintes helyzetükbıl. 
A ferde lépcsıkön 
alábukó víz egyedülálló 
látványt és emléket 
kölcsönöz a völgyben 
tett kirándulásnak. 
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A figyelmesen és halkan túrázók szerencsés esetben a következı madárfajokat figyelhetik 
meg a tanösvény bejárása során: ökörszem, vörösbegy, hegyi billegetı, erdei pinty, örvös 
légykapó, meggyvágó, nagy fakopáncs, közép fakopáncs, fekete harkály, csuszka, 
széncinke, kékcinke, barátcinke, fenyvescinke, holló, egerészölyv. 
Ha a talajszintre is fordítunk figyelmet, rengeteg lágyszárúval, csodás virággal is 
megismerkedhetünk: kontyvirág, májvirág, farkasölı sisakvirág, odvas keltike, gímpáfrány, 
salátaboglárka, bogláros szellırózsa, galambvirág, illatos hunyor, enyves zsálya, pettyegetett 
tüdıfő, orvosi salamonpecsét, bókoló fogasír, hagymás fogasír, vicsorgó (a vastagítottak 
védettek!). 

 
Kislexikon 

 
• Betelepített: Az ember tudatos tevékenysége során a hazai élıvilág részévé vált 

idegenhonos fajok. 
• Bolygatás: Olyan térben és idıben elkülönülı esemény, amely megváltoztatja az 

ökoszisztéma vagy a társulás szerkezetét. Lehet abiotikus (szél, hó, jég, tız, árvíz, 
földrengés, vulkánkitörés) vagy biotikus (gomba- és rovarkártevı, stb.). A bolygatások 
egymásutánisága, dinamikus egyensúlya mőködteti az élı rendszereket. 

• Bükk (Fagus sylvatica): Kérge idıs korban is vékony, sima, világos vagy sötétszürke. 
Jellegzetes kéregrajzolata az alvórügyek feletti íves „kínai bajusz”. Rügyei orsó alakúak, 
2-3 cm hosszúak, elállóak. Levelei rövid nyelőek, elliptikusak, 4-10 cm hosszúak, ép 
szélőek. A levél széle hullámos és pillás. Termése 2-3 cm hosszú, visszahajló, kampó 
szerő függelékekkel borított kupacs, amely éréskor négy felé nyílik (négy kopáccsal 
nyílik). Magja három élő makk, mely emberi fogyasztásra is alkalmas. 

• Csertölgy (Quercus cerris): A kifejlett fák törzsét vastag, durva, hosszanti irányban 
mélyen repedezett kéreg borítja. A repedések alja vörös színő. Rügyei kicsik, kúposak, 
melyeket hosszú, szır szerő, módosult rügypikkelyek borítanak. Levelei 8-18 cm 
hosszúak, lekerekített vállúak, hegyes csúcsúak. A levéllemez sekélyen vagy mélyen 
tagolt, többé-kevésbé háromszög alakú, rövid szálkahegyő karéjjal. Termése nagy, 2-4 cm 
hosszú makk, mely 1/3-ig ül a kupacsban. A kupacs hosszú, szálas kupacspikkelyekkel 
borított. 

• Élıhely: A környezı területektıl elhatárolható földrajzi hely, táj, termıhely, amely 
nagyjából egységes életfeltételekkel és jellegzetes növény- és állatfajokkal rendelkezik. 

• Erdıklíma: A talaj, a rajta kialakult fás életközösség és a légkör olyan rendszere, amely 
az erdı számára fontos szabályozó tényezı. Elınyös hatása a kiegyenlített 
mikroklimatikus viszonyokban jelentkezhet. 

• Erózió: a víz és a szél felszínalakító tevékenysége, melynek eredménye a talaj elhordása, 
barázdák, árkok, vízmosás vagy szakadék keletkezése. 

• Faállomány: Erdészeti szakkifejezés, egy-egy fás növénytársulás fı állományalkotó 
fafajainak nevébıl alkotott elnevezés (pl. gyertyános-tölgyes). 

• Gyertyán (Carpinus betulus): Törzse hosszanti irányban bordázott, kérge sima, szürke. 
Rügyei orsó alakúak, hegyesek, szárhoz simulók, hegyük ferdén elhajlik. Levelei nyúlánk 
elliptikusak, 6-12 cm hosszúak, kihegyesedı csúcsúak, szélük kétszeresen főrészes. 
Termései 6-15 cm hosszú, lelógó füzéreket alkotnak. A makk háromkaréjú kupacslevélen 
ül. A makk lapított, 5-9 mm hosszú, bordázott. 

• Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus): Kérge hosszú ideig sima, szürkésbarna. 
Termıkorban alakul ki a vastagabb héj, melyet szabálytalan alakú, leváló kéregcserepek 
borítanak, amik leválás után sárgásbarna foltokat hagynak maguk után. Rügyei nagyok, 
tojásdadok, sárgászöldek. Levelei nagyok, szíves vállúak 8-16 cm átmérıjőek. A 
levéllemez 5 karéjú. A karéjok közötti bemetszések zártak, hegyes szögőek. Termései 
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csüngı, nyúlánk csoportokban fejlıdnek, egyenként 3-5 cm hosszúak. A magházak borsó 
nagyságúak, gömbölyőek. A terméspárok szárnyai hegyesszöget zárnak be. 

• Hegyi szil (Ulmus glabra): Kérge sokáig sima, késıbb sekélyen repedezett. Rügyei 
tojásdadok, feketésbarnák. Levelei többnyire visszás tojásdadok, 8-14 cm hosszúak. 
Csúcsuk hirtelen kihegyesedı. A levéllemez élesen, kétszeresen főrészes. Az erısebb 
hajtások levelei a csúcsuknál három karéjúak. Termése kerekded, 2-2,5 cm hosszú szárny 
közepén ülı makkocska. 

• Holtfa : élı fák elhalt részei, lábonszáradt fák, törzscsonkok, földön fekvı törzsek, vastag 
és vékony ágak, gallyak, korhadó tuskók. 

• Hónyomás: Olyan természetes bolygatás típus, melynek során a koronára rakódott 
hótömeg nyomására sérülés (ág-, koronatörés) vagy a faegyed teljes kidılése következik 
be. 

• Idegenhonos: Az ember nem tudatos (behurcolás) vagy tudatos (betelepítés) 
tevékenysége folytán a hazai élıvilág részévé vált élı szervezetek.  

• Invázíós fajok: Olyan idegenhonos fajok, amelyek természetes elıfordulási területükön 
kívülre történı véletlen behurcolásukat vagy szándékos betelepítésüket követıen képesek 
ott megtelepedni, tért hódítani, veszélyeztetve ez által a természetes életközösségek 
ökológiai egyensúlyát. 

• Kis erdıciklus: Egy meghatározott élıhelyen optimális fázisban lévı záró- (klimax) 
erdıtársulásban, kis területen bekövetkezı természetes bolygatás hatására, az 
anyaállomány csemetéinek fejlıdésével meginduló regeneráció. 

• Klíma (éghajlat): Egy adott térségben elıforduló idıjárási események összessége. 
• Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea): Kérge idıs korban repedezett, apró 

kéregcserepekkel borított. A többi tölgyhöz képest vékony, puha, kézzel morzsolható. 
Rügyei kúpos tojásdadok. Levelei hosszú nyelőek, visszás tojásdadok, 8-14 cm hosszúak. 
A levéllemez közepesen tagolt, oldalanként 5-8 ép szélő karéjjal. A legalsó karéj után a 
levél hirtelen elkeskenyedik, ék vagy szíves vállú. Termése kocsánytalan, vagy nagyon 
rövid kocsányú. A makk 1,5-3 cm hosszú, 1/3-ig ül a kupacsban. A kupacspikkelyek 
aprók, szorosan ráfekvık.  

• Korai juhar (Acer platanoides): Kérge fiatalon sima, szürke, míg idısebb korban sőrő 
hosszanti repedésekkel tarkított, majdnem fekete. Rügyei tojásdadok, pirosasbarnák. 
Levelei nagyok 8-22 cm átmérıjőek. A levéllemez 5, ritkán 7 karéjú. A karéjok közötti 
öblök szélesek, kikerekítettek. A karéjok hegyes csúcsúak. Termései hosszú kocsányon 
csüngnek, széles szárnyúak. A szárnyak kissé felfelé íveltek, tompa szöget zárnak be. 

• Lék: Kis számú (1-5) faegyed kidılése (vagy kidöntése) nyomán a lombkorona 
záródásában, valamint ennek vetületeként a talajon keletkezı idıs faegyedektıl mentes 
terület. 

• Madárcseresznye (Prunus avium): Kérge barnás, fényes, keresztben elnyúlt sőrőn 
felszakadozó szalagokkal tagolt. Rügyei tojásdadok, hegyesek. Levelei visszás 
tojásdadok, vagy elliptikusak, 6-15 cm hosszúak. A levéllemez hirtelen kihegyesedı 
csúcsú, tompán főrészes. Termései gömbölyőek, 1-1,5 cm átmérıjőek, éretten pirosak 
vagy feketések, édesek vagy enyhén kesernyés ízőek. 

• Magonc: Magról nevelıdött csemete. 
• Menedékhely (refúgium terület): Egy faj vagy egy közösség számára a (rendszerint 

negatív irányba) megváltozott környezeti feltételek helyett, jelentısebb vándorlást nem 
igénylı távolságban lévı, optimális élıhelyet biztosító terület. 

• Mezei juhar (Acer campestre): Kérge viszonylag mély hosszanti és keskenyebb 
keresztirányú repedésekkel, négyzetesen tagolt. Puha, parás, szürkésbarna, gyakran fehér 
foltokkal. Rügyei kicsinyek, tojásdadok, barnák. Levelei kicsik 4-7 cm hosszúak. 5 ritkán 
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3 karéjúak. A karéjok ép szélőek, tompák. Termései 2-4 cm hosszúak, csüngı 
terméságazatokban fejlıdnek. A szárnyak egymással 180 fokot zárnak be.   

• Mikro-él ıhely: Egy vagy egy-két egyedet eltartani képes térrész. 
• Mikroklíma : Kisebb térségek, tágabb környezetüktıl jelentısen különbözı éghajlata. 
• Nagy erdıciklus: Jelentıs területi kiterjedéső bolygatás (tőzkár, széldöntés stb.) hatására, 

a nagy méretı fátlan területeken meginduló másodlagos szukcesszió (a változó növényzeti 
típusok idıbeni egymásutánisága: magaskórós növényzet, cserjék, pionír fafajok, klimax 
erdı). 

• Nyír (Betula pendula): Az idısebb fák törzse a tövénél durván repedezett, feljebb 
jellemzıen fehér színő, mely vékony kéreg győrőszerően leválik. Rügyei kúpos 
tojásdadok, hegyes végőek. Fiatal hajtásai sőrőn bibircsesek. Levelei háromszög 
tojásdadok, vagy rombusz alakúak, 3,5-7 cm hosszúak. A levéllemez kétszeresen főrészes 
szélő. Termése 3-5 cm hosszú főzér. Melyben murvapikkelyek között ülnek a 1,5-2 mm 
hosszú makkocskák.  

• İshonos: Mindazok a vadon élı szervezetek, amelyek az utolsó két évezred óta a Kárpát-
medence természetföldrajzi régiójában – nem behurcolás vagy betelepítés eredményeként 
– élnek illetve éltek. 

• Pionír növénytársulások: A nyílt területeken elsıként megjelenı, azokat meghódító 
növényfajok csoportjai. 

• Termıhelyidegen: Adott faj, emberi hatásra, nem a neki megfelelı termıhelyen 
(társulásban) fordul elı. Pl. bükkös termıhelyre telepített cser állományok. 

• Vadkörte (Pyrus pyraster): Kérge idıs korban vastag, apró négyzetes cserepekben 
repedezik. Rügyei kúposak, sötétbarnák. Levelei kerekdedek, vagy széles tojásdadok, 2-5 
cm hosszúak. A levéllemez finoman főrészes, ritkán ép szélő. Termése kicsi, 2-3 cm 
átmérıjő, fanyar íző körte. 

 
 
 

Reméljük, hogy hasznosan töltötték idejüket és kellemesen érezték magukat 
a séta során! További jó túrázásokat kívánunk! 

 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 
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