
A Mecsek egy eldugott szegletében az elmúlt években bukkan-
tak rá a tavaszi tõzike néhány példányára, a kakasmandikó tavasz-
köszöntõ virágaira pedig a Zselicben is csak szerencsével, vagy jó
helyismerettel lelhetünk rá. Ezért is örültem a hírnek, hogy a Tõ-
zike Tanösvényt kora tavasszal avatják.

Nem szeretem az erdõben a nagy tömeget, így az avatás utáni
hétvégére szervezzük barátainkkal az utazást. Kora reggel indu-
lunk, mert Mesztegnyõ messze van, bár a kisvonatot kibéreltük,
azért nem árt pontosnak lenni. Másfél órás autózás után parkolunk
le a mesztegnyõi vasútállomáson, gyorsan átszállunk, és már pö-
fög velünk a kisvasút. Elméletileg nyolc kilométert kell döcög-
nünk, de számításainkat – a mozdonyvezetõét is – áthúzza egy
„apró” technikai malõr. Egy kilométerrel a cél elõtt óriási robajjal,
rázkódással kisiklunk. 

A nagy riadalom hamar elmúlik, leszállunk, és
gyalogosan indulunk a kakpusztai végállomáshoz,
azzal az ígérettel, hogy mire körbejárjuk a tanös-
vényt, szalonnát sütünk, kiküszöbölik a mûszaki
akadályokat. Mi ezt készséggel el is hisszük.

A nemzeti park weblapjáról letöltött és kinyomta-
tott útmutató alapján rövidesen már a tanösvényen
járunk. Ritka látványnak lehetünk tanúi, egy fölöt-
tünk körözõ, fokozott védettséget élvezõ rétisas
párt pillantunk meg, mely a közeli, évszázados ko-
csányos tölgy koronájában fészkel. Elvétve találunk
még hóvirágot és májvirágot, majd a földes úton ha-
ladva lápos, mocsaras területre érünk. A „Felrob-
bantott halastavak” után délre fordulunk, egy csoda-
szép tölgy-kõris-szil ligeterdei részt hagyunk ma-
gunk mögött, majd a hatalmasra nõtt gyertyánok és
tölgyfák alatt bukkanunk rá a kakasmandikó és a ta-
vaszi csillagvirág védett példányaira. 

Néhány száz méternyi séta után – az út jobb olda-
lán – lápos, mocsaras erdõligetben felfedezzük a ta-

vaszi tõzike tömegesen nyíló virágait. Most már mindenki számá-
ra világos, hogy én miért izzasztottam lábamat a gumicsizmában.
Bevetem magam a mocsárba, a többiek továbbmennek, itt a víz-
hatlan túracipõ sem segít. Egyébként is: ismernek, s tudják, hogy
egy jó ideig onnan ki nem jövök. Legalábbis, amíg nem készítet-
tem több tucat felvételt e kedves tavaszi virágról. (Nem aggódom,
a kisvonat megvár, és legfeljebb a nyársamat is kifaragják, mire
visszaérek).

Duna–Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság jó-
voltából idén tavasztól
szépen kialakított tan-
ösvényen ismerhetjük
meg a Boronka-mellé-
ki Tájvédelmi Körzet
természeti értékeit.

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

A tanösvény tõzike áb-
rákkal feljelölt útvona-
la hat kilométer
hosszú, és nyolc állo-
mást érint. Ezeken a
helyeken érdemes elõ-
venni az ismertetõ fü-
zetet, sok érdekes in-
formációhoz juthatunk
a segítségével. A körsé-
ta 2,5-3 órát vesz
igénybe. Kakpusztán,
a kisvasút végállomá-
sánál ismertetõ táblát
és tûzrakó helyet is ta-
lálunk.

A

Tõzike Tanösvény

MOCSARAS, 
LÁPOS TERÜLETEN JÁRUNK AZ ARANYOS-PATAK
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A mocsárból kigázolva az Aranyos-patak partján talá-
lom magam. Egy lenyûgözõ, vadregényes, háborítatlan
világ tárulkozik elém. Mindenütt vadcsapások, burjánzó
növényzet és a kígyózó patak látványa. Pazar panoráma,
már csak ezért is megérte ilyen messzire eljönni. A Len-
csei-tó gátjánál érem be a csapatot, innen már visszafelé
indulunk a körtúráról.

A tanösvény ezen szakaszának érdekességét jelentik
az út jobb oldalán látható erdei fenyõk, melyeket gyanta-
nyerés céljából bekarcoltak, megcsapoltak. A valamikori
Kakpusztán járunk, az 50-es években itt még iskola mû-

ködött, és mintegy 700 lakosa volt. Mára a tájvédelmi
körzet pusztái gyakorlatilag elnéptelenedtek.

Meleg tavaszi nap van, lábunk alatt mélyen besüpped
a kocsiút homokja (itt is nagyon hasznos a gumicsizma),
így bandukolva érkezünk vissza a kisvasút állomására.
Vonatnak se híre, se hamva. Nem baj - gondoljuk -, leg-
alább lesz idõnk szalonnát sütni. A piknik végére megér-
kezik a vonat, és a beharangozott vihar gomolyfelhõi is
feltornyosulnak felettünk. Gyorsan szedelõzködünk, és
indulunk a mûszakilag rendbe rakott kisvasúthoz. Lassan
haladunk visszafelé, dörög, villámlik, esik az esõ, és a nap
csúcspontjaként átdöcögünk a felhõkbõl kinyíló szivár-
vány alatt… 

KÉP ÉS SZÖVEG: MÜLLER NÁNDOR

Kuglóffesztivál
Váralja Parkerdõ, 2011. június 17–18.

PROGRAMOK
Június 17. (péntek)

Ingyenes gyermekprogramok délután 18 órától
Pedálos gokart, trambulin, légvár

21 órától zenél a HANG-ZAVAR zenekar
� Éjszakai túra – Váralja fényei 

(kb. 3 órás vezetett túra, rajt: 20.30 Ifjúsági Tábor)

Június 18. (szombat) 
Programok reggel 7 órától
� Horgászverseny (helyszíni jelentkezéssel) 
� 8.30-tól Kuglófkeresõ túraverseny 

(nevezés elõzetesen, illetve a helyszínen) 
– Országos teljesítménytúra 
– Országos túraverseny

� Kirakodóvásár, borértékesítés
� Lovaskocsizás
� Kézmûves sátor
� Focikupa (helyszíni nevezéssel)
� Szabadtéri fõzõcske, ételspecialitások

– egyesületek, baráti társaságok
� Fõzõverseny
� Szépségverseny több kategóriában

A Magyar Vöröskereszt helyszíni véradást szervez 
14–18.00 óráig.

Programok 14.00 órától
� Kuglóf dagasztás, tekerés, kóstolás
� Habparti gyermekeknek
� Tájfutó szerencsefutam
� Katonai bemutató csoport

Kulturális mûsor a színpadon:
Hagyományõrzõ és modern tánc csoportok, kórusok, 

zenekarok fellépésével

Vastag Csaba mûsora

20.00 ABS zenekar
22.00 órától MOBILMÁNIA élõ koncert

Kuglóf kóstoló egész nap!
Mindkét napon eredeti helyén látható 

a XII. századi Várfõ-hegyi vár.
Idõpont-egyeztetéssel megtekinthetõk 

a Népmûvészeti Ház és Bányászmúzeum
állandó kiállításai.

www.varalja.hu
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KAKASMANDIKÓ TAVASZI CSILLAGVIRÁG

MEGCSAPOLT ERDEI FENYÕK FAMATUZSÁLEMEK


