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öbrök, víz nye lõk, for rá -
sok, bar lan gok, le nyû gö -
zõ mésztufagátas víz esé -
sek, zú gók, a szur dok -
völ gye ket ta vas  szal el le -
põ medvehagymatenger:
ez a Meleg-mány kör -
nyé ki te rü let, mely a
Me csek egyik gyöngy sze -
me, 2009 ta va sza óta a
Nyu gat-Me csek Táj vé del -
mi Kör zet ré sze, a Me -
cse ket já ró tu ris ták ked -
velt cél pont ja.

A fo ko zot tan vé dett te rü let ré szét
ké pe zik a cso dá la tos szur dok völ -
gyek, mint a Meleg-mányi-völgy, a
Petnyák, a Nagy-mély-völgy, a Zsi -
dó-völgy és a Far kas-gö dör. Vé dett -
sé gét el sõsor ban föld ta ni ér té ke i nek
kö szön he ti, a völ gyek ben fá tyol sze -
rû en alá hul ló mésztufagátas víz esé -
sek nek, bar lan gok nak. Sû rû gyer -
tyá nos-töl gyes, bük kös er dei rend -
kí vül gaz dag  ál lat- és nö vény vi lá got
rej te get nek a kirándulók szá má ra. A
te rü let re jel lem zõ vé dett nö vénye a
szú rós és a lónyelvû cso da bo gyó, a
ve se páf rány-fé lék, a gím páf rány, a
tur bán li li om, a farkasölõ si sak vi rág,
rit kább pe dig a sá padt kos bor, a ha -
va si tisz tes fû, a ke le ti zer ge vi rág és
a pá zsi tos nõ szi rom. Ér té kes ál lat fa -
jai a vé dett te rü let nek a bar lan gi pa -
ta kok ban élõ vak víziászka és csi ga-
fé lék, a fel szí ni víz fo lyás ok hoz kö tõ -
dõ, fo ko zot tan vé dett, en de mi kus
me cse ki õszitegzes és a nagy ter me -
tû sár ga sá vos he gyi szi ta kö tõ. Fész -

kel a te rü le ten fe ke te har kály, kék
ga lamb, he gyi bil le ge tõ és né ha kis
légy ka pó is. 

Több tu ris ta ös vé nyen is meg kö -
ze lít het jük a kör nyé ket: a pi ros ke -
reszt  Dömörkaputól Mánfára ve ze tõ
jel zé se át sze li a te rü le tet, de a zöld
és a pi ros sáv jel zé se ken is út nak in -
dul ha tunk. Az au tós tu ris ták a Kõ -
lyu ki be té rõ tõl, vagy a mánfai Ár -
pád-ko ri temp lom tól  in dul va fe dez -
he tik fel leg kön  nyeb ben a ter mé -
szet vé del mi te rü le tet. Te gyünk
most egy kép ze let be li kör tú rát a
kör nyé ken, meg is mer ve eze ket a
ter mé sze ti cso dá kat.

A Kõ lyu ki be té rõ tõl in dul va (pi -
ros sáv) elõbb a Cif ra-ma lom mel lett
me gyünk el, majd a nem rég épí tett

mes ter sé ges ta va kat ma gunk mö -
gött hagy va,  bal ra a Bikfa-forrást
pil lant juk meg. Jobb ra, a pa ta kon át -
kel ve rö vid ki té rõ vel egy vad re gé -
nyes völgy ben a Kõ fej tõ-kút hoz ka -
lan doz ha tunk el (pi ros kör). Rö vi de -
sen a Kõ lyu ki-bar lang le nyû gö zõ
be já ra tá hoz ér ke zünk, ahol az Eta-
for rás vi zé bõl me rít he tünk. Jobb ra a
zöld sá vot kö vet ve a szin te min dig
szá raz Zsi dó-völgy fe lé ve het jük
utun kat, a bar lang tól bal ra in dul va a
ro man ti kus Nagy-mély-völgyben
ka lan doz ha tunk to vább. Itt át ke lünk
egy, a part ol dal ban íve lõ fa hí don,
majd a vad re gé nyes szur dok völgy -
ben foly tat juk utun kat a pi ros jel zé -
sen. A Me csek egyik leg szebb ré -
szén já runk, ta vasszal itt min dent
ten ger ként bo rít a med ve hagy ma. A
völgy ben ro ha nó pa tak ki sebb zú gó -
i ban, víz esé se i ben gyö nyör köd he -
tünk. El me gyünk a  Szik lás-for rás
mel lett, majd a bõ vi zû Ká nya-for -
rás nál pi hen he tünk meg. Itt ta lál juk
a Mély-völ gyi kõ fül két és a Ma ris -
ka-for rást is. 

A kék kö rön in du lunk vis  sza fe lé,
mely ha ma ro san ta lál ko zik a pi ros
ke reszt jel zés sel, itt mi le fe lé in du -
lunk to vább. El me gyünk a Meleg-
mányi-barlang, majd az Anyák-kút ja
mel lett, így ér ke zünk a Me csek leg -
na gyobb mésztufagátas víz esés éhez,
mely fá tyolsze rû en, 6-8 mé ter ma -
gas ból hull alá. Gyö nyö rû bükk er dõ -
ben  já runk, több ször át ke lünk a pa -
ta kon (már a zöld sá vot kö vet jük) és
ha ma ro san a Petnyák völ gyé ben kí -
gyó zó pa tak víz esés éhez ér ke zünk.
A mé lyen alat tunk hú zó dó pa tak -
völgy part ol da lá ban ér ke zünk vis  sza
a Nagy-mély-völgybe.
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