Óbányai-völgy, túra a Keleti-Mecsek legromantikusabb völgyében
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Óbánya, Ferde-vízesés, Csepegõ-szikla, Kisújbánya, Cigány-hegyi kilátó
A Keleti-Mecsek páratlan szépségû, vadromantikus völgye az Óbánya és Kisújbánya közt húzódó
Óbányai-völgy, olyan természeti csodákkal, mint a Ferde-vízesés vagy a Csepegõ-szikla. A bájos
sváb faluból, Óbányáról kiindulva, a Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán járjuk végig a völgy legszebb
szakaszát az újraéledõ Kisújbánya üdülõfaluig, majd felmászunk a Mecsek vonulataira gyönyörû
kilátást nyújtó Cigány-hegyi kilátóba. Visszafelé kellemes, árnyas úton térünk vissza a faluba.A túra
hossza: 11 kmA túra idõtartama: 3 óraSzintkülönbség: 280 m fel, ugyanannyi le.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
Óbánya, faluközpont, buszforduló. Parkolóhelyek. Megközelíthetõ a 6-os útról, Mecseknádasdtól leágazó
bekötõúton.A túra jellege:
Könnyû, nem túl hosszú, családi kirándulás. 8-10 éven felüli gyerekekkel nyugodtan mehetünk. Az
Óbányai-völgyben futó út több helyen a patakmederben halad, sokszor köveken, gázlókon kell átugrálnunk.
Nagyobb esõzések, hóolvadás után legyünk nagyon óvatosak.
Térképkivágat: Mecsek 1:40 000 (Cartographia), http://www.cartographia.hu/mecsek-turistaterkep-15.html A
túra leírása
Az óbányai Fõ utcáról indulunk a Kéktúra útvonalán, egy darabig még a Z+ is kíséri utunkat. Szépen
rendben tartott, fehérre festett sváb házak közt gyalogolunk, két fazekasmûhelyt is érintünk, majd az utca
felsõ végén a Turistaház az Öreg malomhoz épülete, kissé feljebb pedig a Pisztrángos Vendégház mellett
megyünk el. Az utóbbi elõtt jobbra tér le a Z+ jelzésû ösvény.
Egy kis füves focipálya után érjük el a csodaszép környezetben fekvõ, kerítéssel védett, szépen gondozott,
két medencébõl álló Pisztrángos-tavakat. Turistautunk a patak feletti oldalba vágva bújik be a völgybe, de
késõbb kiszélesedik a völgy, és széles sétaúton haladva gyönyörködhetünk a romantikus tájban. Hamarosan
feltûnnek a völgyre oly jellemzõ sziklalépcsõk, majd a volt Krémer-malomnál kétszer is gázlón kelünk át a
patakon.
Megkapó látványt nyújt a patak sziklalépcsõkön gurgulázó vize, gyönyörû bükkösben hatolunk egyre feljebb
a völgyben. Balról egy vadregényes mellékvölgy ágazik le, majd újabb sziklépcsõk következnek, aztán utunk
nemes egyszerûséggel közvetlen a széles patakmederben folytatódik tovább. Több helyen kõrõl kõre ugrálva
tudjuk csak elkerülni a vízbe lépést.
Megérkezünk a völgy egyik természeti csodájához, a híres Csepegõ-sziklához, a kissé a patakmeder fölé
hajló, mohával fedett több méter magas, mésztufa sziklafal üregeibõl folyamatosan csepeg, szivárog a víz. A
fal elõtt, a mederben hatalmas sziklatömbök teszik teljessé a képet. Továbbhaladva kis fahíd vezet a
túlpartra, jobbra lent láthatjuk a másik látványosságot, a Ferde-vízesést. A félrebillent, lapos
mészkõrétegeken átbukva ferdén vízesésszerûen zubog le a patak vize.
Régi, részben letört Krisztus-szobros kõkereszthez érünk, elõtte dr.Péceli Endre emlékköve áll. Innen is
megkapó látványt nyújt a számtalan sziklalépcsõn átbukdácsoló patak. Kis tisztásra érünk, pihenõhely,
esõbeálló házikó és a Bodzás-forrás marasztal egy kis ideig. Egy újabb gázlón kelünk át a patakon, majd
pár perc alatt beérünk Kisújbánya ritkásan álló házai közé. A K
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