
Dél-Zselic Baranya me-
gye északnyugati csücs-
kében elterülõ kistáj.
Keletrõl a Mecsek, nyu-
gatról a Somogyi-domb-
ság, északról a Zselic,
délrõl az Ormánság ha-
tárolja. Elhelyezkedésé-
bõl adódóan rendkívül
változatos, többféle élõ-
hellyel tarkított. Szép-
sége miatt a kirándu-
lók kedvelt célpontja,
ahol jelzett túraútvona-
lakon kisebb-nagyobb
sétákat tehetnek, és
gyönyörködhetnek a
dimbes-dombos zselici
tájban.

Földrajzi viszonyok

A dombvidék fõ tömegét pannon-
kori üledék építi fel, amelyre lösz
rakódott. A lösz a belsõ területeken
több helyen erodálódott, de a Dél-
Zselic perifériás lankáin megma-
radt. A lösz alól a Mecsek szom-
szédságában néhol gránit bukkan a
felszínre, míg nyugaton belesimul a
Somogyi-homokvidékbe. A domb-
hátak átlagos magassága 200-250 m
között van, melyek közé a területen

lehulló csapadék mély völgyhálóza-
tot vágott.

A területen legelterjedtebb talaj-
típus a lösz alapkõzeten kialakult
agyagbemosódásos barna erdõtalaj,
és ennek podzolos változata is. Az
eróziós, meredekfalú, mély vízmo-
sásokban rendszeresek a csonka ta-
lajszelvények. A patakvölgyekben
lévõ erdõk alatt kialakultak fekete
színû réti talajok is. 

A Dél-Zselic a Dráva vízgyûjtõjé-
be tartozik. A területen lehullott
csapadékot három patak szállítja el.
A Kadarkút alatt eredõ Határpatak,

a Kardosfa határában eredõ
Márcadói-árok és a több kisebb pa-
takot egyesítõ Almás-patak, amely a
térség legbõvizûbb vízfolyása, és
ami Szigetvárnál lép ki a Dráva-sík-
ra. A dombvidéken számos forrás is
fakad. Akad közöttük állandó és idõ-
szakos, nagyobb és kisebb vízhoza-
mú is. A legjelentõsebb az Ibafa ha-
tárában lévõ Istenkúti-forrás. 

A Dél-Zselic éghajlatára jellemzõ
a Földközi-tenger erõs hatása, mi-
szerint a tél enyhe, a nyár meleg, de
nem túl forró, bõséges, de nem túl
sok a csapadék. A területen a
szubmediterrán klímahatások érvé-
nyesülnek. 

Egy kis történelem

A történelmi idõk kezdetén a
Zselic még áthatolhatatlan, õsi
erdõvadon volt. Ennek ellenére az
õsember a patakok mentén már ta-
nyát vert az erdõk között. Errõl ta-
núskodnak a kõkori és bronzkori le-
letek. Ezzel szemben a népvándor-
lás elkerülte a területet, és a római
korból sincsenek emlékek, így a
honfoglalás magyarsága sem telepe-
dett itt le. A Zselic névvel I. László
király adománylevelében találkoz-
hatunk elõször, melyben az áll,
hogy a bencés rendi Szent Jakab
apátságnak „30 kanászháza van az
erdõségben”. Egy XIII. századbeli
birtokjegyzékben pedig az olvasha-
tó, hogy az „apátságnak 10 kanász-
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faluja van az erdõségben”, amelyek
közül Szentlászló a Dél-Zselic terü-
letére esik. Az itt élõ kanászok kü-
lönbözõ adókat tartoztak fizetni,
amelyek között ott szerepelt a méh-
tized is, ami abból a szempontból is
érdekes, hogy félreismerhetetlen
jele a jól mézelõ ezüsthárs jelenlé-
tének.

A terület védelmét a késõbbi
idõkben több vár is biztosította. A
legnagyobb erõsség a dombvidék
déli peremén megépült és az Al-
más-patak mocsaraival körülvett
Szigetvári vár volt. Az 1566-os szi-
getvári nagy csatának több emléke
is maradt. Ilyen például Szulimán és
Turbék községek neve, a Mozsgó
és Csertõ közötti török temetõ, ahol
a csatában elesett 20.000 török ka-
tonát temették el. A nagy ütközet-
nek ma a Szigetvár és Csertõ köz-
ség között emelt Zrínyi- és
Szulejmán-szobrok állítanak emlé-
ket.

Almamelléki 
kisvasút

Almamellék és Sasrét között
közlekedik a környék egyetlen kis-
vasútja. Az egykoron a kitermelt fa
szállítására épült vasúti pálya ma
már csak személyszállítással foglal-
kozik. A szép környezetben csatto-
gó kis vonat felejthetetlen élményt
nyújt a rajta utazóknak, akik az al-
mamelléki állomáson lévõ múzeum-
ban ismerkedhetnek meg a kisvasút
történetével.

Ibafai 
pipamúzeum

Mindenkinek ismerõs a mondó-
ka: „Az ibafai papnak fapipája van,
ezért az ibafai fapipa, papi fapipa”.
Az országos hírû múzeumban meg-
ismerheti a látogató a füstölés eme
hagyományos formáját, a pipák
számtalan alakját, méretét, és a pi-
pázás tradícióját.

Almamelléki 
õsbükkös

Almamellék község határában,
Sasréten található ez a helyi védett
természetvédelmi terület. A mint-
egy 3 hektáros erdõfolt érdekessé-

ge, hogy évszázadok óta nem folyt
benne erdészeti munka. Így megfi-
gyelhetõk azok a természetes folya-
matok, amelyekre az erdõ mint öko-
szisztéma épül. Ilyenek például a
holt faanyag jelenlétének szerepe, a
kidõlt fák helyén elõretörõ újulat
versengése, az eltérõ korú és mére-
tû fák megléte, az erdõszegély fon-
tossága stb. Így végigkövethetõ,
hogy mi történik az erdõvel az em-
ber beavatkozása nélkül. Az õsbük-
kös szomszédságában erdei iskola
mûködik, ahol az oda látogató diá-
kok megismerhetik ezt a nem min-
dennapi csodát.

Gyûrûfû

1996-ban jött létre a helyi védett-
séget élvezõ Gyûrûfû Természet-
védelmi Terület. Az 1991-ben alapí-
tott Gyûrûfû Alapítvány azt tûzte ki
célul, hogy az Ibafa, Almáskeresztúr
és Dinnyeberki községek között el-
helyezkedõ, immár közel 30 éve ki-
halt kis falut újra benépesítsék, és a
majdan itt lakó családok ter-

mészetközeli életmódot folytathas-
sanak a festõi környezetben. Ma
már jó néhány család él itt. Házaikat
természetes anyagokból, hagyomá-
nyos építészeti módszerekkel épí-
tik. Ételüket maguk állítják elõ, me-
lyek elkészítési módjuk miatt
egészségesek, és mentesek a civili-
záció „ártalmaitól” (vegyszerek,
szmog…). Az ökológiai szemléletû
közösség célja megõrizni és ápolni a
társadalmi és emberi értékeket,
megóvni a környék sajátos termé-
szeti környezetét. A faluban ven-
dégház áll az érdeklõdõk fogadásá-
ra, akik megismerkedhetnek ezzel
az életformával és a természeti kör-
nyezettel. 

Erdõk

A Zselic neve szinte egybefonó-
dott az erdõvel. Az itt élõ emberek
az erdõben és az erdõbõl éltek. Ma
is a Dél-Zselic jelentõs hányadát bo-
rítja ez a növénytársulás. A terület
északi részén, a Zselic belsõ terüle-
teivel határosan jellemzõ állomá-
nyok az ezüsthársas bükkösök.
Bennük járva az emberben tisztelet
ébred az erdõ iránt, hiszen hatalmas
méreteket öltenek a fák. Jellemzõ
ezekre az erdõkre, hogy természe-
tes úton felújíthatók. Az ezüsthárs
mellett jellemzõ elegy fafaj a ko-
csánytalan tölgy, hegyi juhar, korai
juhar, hegyi szil. Délebbre baran-
golva járhatunk kocsánytalan töl-
gyesekben, ahol elegyként jelenik
meg a bükk, gyertyán, virágos kõ-
ris, madárcseresznyen. A szárazabb
dombhátakon cseres tölgyesek tûn-
nek fel gyertyánnal, mezei juharral.
A völgyaljakban megtalálhatók az
égerligetek, az erdõszéleken szür-
ke nyárral.   

Fellelhetõ védett növények a
májvirág, duna-völgyi csillagvirág,
szártalan kankalin, farkasboroszlán,
kakasmandikó, néhány helyen virít
a fehér madársisak és a bíboros kos-
bor. Az erdõk képéhez hozzá tarto-
zik az örökzöld szúrós és lónyelvû
csodabogyó, és néhány kisebb folt-
ban a téltemetõ virágaira is rábuk-
kanhatunk. 

(Folytatás téli számunkban)
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