
Szikla és kõ: 
élettelen természet

A hegyre kirándulók számtalan
érdekes geológiai formával találkoz-
hatnak. Az elsõ talán, ami szembeöt-
lik, az a talaj és a kõzet vörös színe.
A földtörténeti korokban (perm, tri-
ász) lerakódott üledék az idõk során
kõzetté szilárdult. Ennek málláster-
méke a vörös színû talaj. A homok-
kõ rétegzõdése kiválóan megfigyel-
hetõ a meredek sziklafalakon, ahol a
víz hullámzása fedezhetõ fel a réte-
gek elhelyezkedésében. A homok-
kõbe ágyazódva kisebb-nagyobb ka-
vicsokat láthatunk. Valamikor moz-
gó víz alakította, formálta õket. Ké-
sõbb leülepedve a homok közé ra-
kódtak, és masszív egységet képez-
ve összecementálódtak. Szaknyel-
ven ezeket a rétegeket konglomerá-
tumnak hívják. A szél és víz erodáló
hatása folytán a kemény kavicsok
közül helyenként kimállott a ho-
mokkõ, és bizarr formákat alkotva
létrejöttek a ma Babás szerkövek-
ként ismert sziklaalakzatok. 

Ugyanezen módon kialakult for-
mák a cserkúti dombokon is megta-
lálhatók. Ha képzeletben egy íves
vonallal összekötjük a Jakab-hegyi
és a cserkúti konglomerátum réte-
get, máris évmilliókat repültünk 

vissza az idõben, ugyanis ennek az
ívnek a megsüllyedésével keletke-
zett a Cserkúti-medence. 

Érdekes földtani képzõdmény a
hegyen a néhány méter hosszú Re-
mete-barlang. Mint korábban már
szó volt róla, kialakulása vitatott.
Tény viszont, hogy homokkõben rit-
ka ez a jelenség. Sajnos 2006-ban a
nagy esõzések után a barlang tetejét
adó hatalmas sziklatömb kimozdult a

helyébõl, és lecsúszott a barlang be-
járata elé. 

A homokkõ repedésein keresztül
leszivárgó csapadék számos forrást
fakaszt a hegy oldalából. Ilyenek töb-
bek között a Cigány-kút, az Avar-
kút, a Farkas-forrás, a Szuadó-forrás.

Erdõ és vad: 
élõ természet

Természetesen nem csak geoló-
giai értékeket szemlélhetünk meg a
Jakab-hegyen. Csodálatos erdõkben
járhat, védett növényekkel és álla-
tokkal találkozhat a természetjáró.
Kezdjük talán a déli oldallal. A hegy
lábánál belépve az erdõbe, elõször
cseres-tölgyes állományokat látha-
tunk. Állományalkotó itt a cser,
mely közé kocsánytalan tölgy és
ezüst hárs vegyül. A cserjeszintben
találhatunk barkóca berkenyét, fa-
gyalt és húsos somot. A meredek ol-
dalon felfelé igyekvõ turistaösvé-
nyek feljebb már alacsony növésû,
girbe-gurba fákkal tarkított, sok he-
lyen sziklagörgeteges erdõben ha-
ladnak. Itt a fõ fafaj többnyire a
molyhos tölgy, elegyfafajok a ko-
csánytalan tölgy és virágos kõris.
Ezen a helyen kell szólni arról az er-
dõtípusról, mely a világon kizárólag
a Jakab-hegy oldalában található
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meg. Ezt a szakemberek rekettyés-
tölgyes növénytársulásnak hívják. A
fõ fafaj ebben az esetben a kocsány-
talan tölgy, az aljnövényzetben leg-
elterjedtebb pedig a selymes re-
kettye. A hegy platóján és északi
kitettségû oldalain már a bükk hó-
dítja el a fõ fafaj szerepét. Közéje
elegyedik a gyertyán, kocsánytalan
tölgy és ezüst hárs. Szálanként lát-
hatunk madárcseresznyét, korai és
hegyi juhart. 

Ezek az erdõk számtalan értékes
védett növényt rejtenek. Több he-
lyen megtalálható az örökzöld szú-
rós csodabogyó, és kisebb fajtársa, a
lónyelvû csodabogyó. Kora tavasszal
sárgán virít a szártalan kankalin, és
kéklik a májvirág. Kicsit késõbb már
fekete kökörcsin és mecseki zerge-
virág hajladozik a lenge szélben, a
cserjékre felkúszva pedig a pirító-
gyökér fényes levelein csillan meg a
napfény. A figyelmes szemlélõ or-
chideákkal is találkozhat. Barna szí-
nével beleolvad az avarba a madárfé-
szek, ám annál feltûnõbb a bíboros
kosbor és a majomkosbor bordós-
rózsaszínes virágaival. A nyárelõn
már turbánliliom nyílik a fák alatt, a
nyitottabb sziklagyepekben pedig a
sárga kövirózsa díszlik. Igazi finom-
ságokat is tartogat a hegy a cseme-
gézõk számára. Az egyik ilyen nö-
vény a vörös áfonya. Eredete kétsé-
ges, lehet, hogy a szerzetesek tele-
pítették ide. Alátámasztja ezt a felte-
vést az a tény, hogy termést nem ér-
lel ez az állomány. Jelenléte azonban
mindenképpen figyelemreméltó. A
másik érdekesség a Heuffel zanót. E
növényt a 60-as években találták
meg itt. Élõhelyét azóta homály fedi.
Megtalálása mindenképp kívánatos,
mert Magyarországon ez az egyet-
len lelõhelye ennek a növénynek.  

Nem csak a védett növényekben
rejlik viszont szépség. Tavasszal a
medvehagyma elárasztja az erdõket.
Hagymaillat lengi be az erdõt, és a
zsenge, húsos, sötétzöld levelek kö-
zül elõtörõ hófehér virágfejek szõ-
nyege feledhetetlen élményt nyújt a
szemnek. Az útravalónak pakolt
szendvics közé csúsztatott medve-
hagymalevél pedig az ízlelõbimbó-
kon keresztül erõsíti meg ezt a ha-
tást.

A szemfüles erdõjáró ember
gombát is lel az avar között. Az év-

szaknak megfelelõen különbözõ fa-
jok várják az ínyenceket. Sárga ró-
kagomba, ízletes vargánya, nagy õz-
lábgomba, lila pereszke, csak hogy
néhány ehetõ gombát említsünk. De
természetesen mérgezõk is akad-
nak: gyilkos galóca, légyölõ galóca,
hánytató galambgomba. Néhány
alapszabály: a gyûjtött gombát min-
dig lássa szakértõ gombavizsgáló, a
nem ehetõ fajokat pedig nem kell ki-
rúgni, eltaposni, hiszen azok is a ter-
mészet részei. 

Az apró rovartól a nagyvadig szá-
mos érdekes és sok védett állat él
itt. A déli oldal kõgörgetegein a pi-
ros potrohú bikapók fut át, miköz-
ben a nyári melegben a fákon ülõ
énekes kabócák jellegzetes hangját
hallgathatjuk. A fák nedveit szívo-
gatják a zajosan repülõ szarvasboga-
rak, és ugyancsak kedveli a kicsor-
duló nedveket a fõleg bükkösökben
élõ havasi cincér. A nyíló virágok fe-
lett számtalan lepke szálldos. A leg-

szebbek talán a nappali pávaszem,
atalanta lepke, kardos lepke, fecske-
farkú lepke. A rovarokra vadásznak,
és az erdõben lévõ kisebb-nagyobb
vizekbe rakják petéiket a hegyen el-
terjedt sárgahasú unkák, az erdei
békák és a hangos zöld levelibékák.
A hamar felmelegedõ sziklákon fali
gyíkok sütkéreznek, de néha meg-
pillanthatjuk az óvatos, ámde gyö-
nyörû zöld gyíkot is. Az erdõ tavasz-
szal madárdaltól hangos. Így van ez
a Jakab-hegyen is. Kora tavasszal a
fák törzsén ügyesen közlekedõ
csuszkák kiáltozásait halljuk. Szén-
és kék cinege védi énekével revír-
jét. Ugyanezt a nagy és közép fako-
páncs dobolással teszi. A bokrok kö-
zül szelíden szól a vörösbegy, és a
termetéhez képest meglepõ hangú
ökörszem. Mindenhonnan az erdei
pinty csattogó éneke zeng. A fák kö-
zött pedig fekete szellemként suhan
át a fekete harkály, melynek elha-
gyott odúit a kék galamb használja.
Feketerigó kutat az avarban élelem
után, míg a fák fölött egerészölyv
kering és figyeli birodalmát. Az est
leszálltával macskabagoly veszi át
nappali rokonai szerepét. Hozzá
csatlakoznak az éjszaka csapongó
vadászai, a denevérek. Odúját ilyen-
kor hagyja el a korai denevér, a tör-
pedenevér és a fokozottan védett
nagyfülû denevér. Szintén szürkü-
letkor kel útjára a keleti sün és a fé-
lelmetes ragadozó, a nyuszt. Az éj
leple alatt keresi táplálékát a vad-
disznó és a gímszarvas is. 

Gyalogszerrel
a Jakab-hegyre

Számtalan turistaút vezet fel, és
halad át a területen. Pécsrõl Éger-
völgyön keresztül, Kõvágószõlõsrõl
a millenniumi kereszt mellett, Orfû
felõl pedig a Vásáros úton juthatunk
fel ide. Az országos kék túra útvona-
la is áthalad a hegyen, és kijelölt ke-
rékpárút is van. A túraútvonalak ál-
talában a hegy fennsíkján kereszte-
zik egymást, ahol a pálos romok
mellett egy esõbeállót is találunk.
Az 1930-as években, eredetileg pá-
los rendháznak készülõ épületbõl ki-
látó lett. Tornyából szép kilátás nyí-
lik északi irányba.
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