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Keszthely növényvilágáról számos, a Keszt-
helyi-hegység és a Balaton kutatásával foglalko-
zó tudományos közlemény, nem egy sajtóhír ol-
vasható, de összefoglalóan városunk 2000-ben 
kiadott újabb millenniumi monográfiájának 
mindenre kiter-jedő természetrajzi fejezetéből 
ismerhető meg alaposabban. A mű megjelenése 
óta eltelt több mint egy évtized folyamán vál-
tozik városunk élete, arculata és környezete. A 
belváros és a Balaton-part új létesítményekben, 
zöldfelületekben gazdagodik: belső és elkerülő 
úthálózata, kereskedelmi és ipari körzete fej-
lődik, kiterjedőben van, a beépített területek 
növekednek, a mező- és erdőgazdaságban új 
szempontok érvényesülnek, a házi- és díszker-
tek szerepe, fajösszetétele változik. 

A város növényvilágának kiemelkedő gaz-
dagsága – divatos kifejezéssel élve diverzitása, 
sokfélesége – alapvetően annak köszönhető, 
hogy a közeli és távoli tájegységek növényföld-
rajzi sajátosságai érvényesülnek, valamint a tó, 
a környező láp, a domb- és hegyvidék sokféle 
vízi, nedves, száraz, sziklás, erdei, réti élőhelyet 
nyújt. Keszthely központi fekvése a domb- és 
hegyvidék, a Balaton medencéje találkozásánál 
tájképi szempontból is egyedülálló szépségű. 

Az emberi munka, a város működése hasz-
nos vagy rontott művi környezetet hoz létre a 
természet rovására. Habár művi környezetnek 
is vannak természetes elemei, a természetes táj 
pótolhatatlan, és ember még nem tudott ter-
mészetes élőhelyet tökéletes életközösségével 
együtt létrehozni és helyreállítani sem. A ter-
mészettől fogva minden növényfaj egyforma 
abban az értelemben, hogy csupán az emberi 
értékítélet különböztet meg hasznos, káros, 
veszélyeztetettségüknél fogva védendő, túlzott 
szaporodásuk miatt gyérítendő gyomokat és 
veszélyes özönnövényeket. Az értékítélet a szép 
és a hasznos vonatkozásában történelmileg 
változó. Keszthely hagyományos mezővárosi 
arculata, főúri parkjának, közterületeinek faj-
összetétele, települési, közlekedési, kertészeti 
térszerkezete nagy átalakulásban van. Mun-
kánk az értékeket és a problémákat mutatja be.

Készült a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával, a 2012. évi „Zöld Forrás” 
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Földrajzi fekvés, föld-, víz- és talajtani jellemzés

Keszthely, a Balaton környék legrégibb városa, a róla elnevezett hegyvidék délnyugati előterében és 
a déli irányban húzódó halomgerincen épült fel. Ősi településmagva eredetileg a száraz, de források-
ban gazdag kiemelkedések egyikén van. Mára azonban eredeti, észak–déli tájolású főtengelyes telepü-
lési szerkezete megváltozott, elfoglalta nem csak a környező magaslatokat, hanem a lassan kiszáradó 
öblözeteket, patakvölgyeket, sőt a tóparti réteket is. Tengerszint feletti magasságát 132 m, földrajzi 
koordinátáit keleti hosszúság 17°15’17” és északi szélesség 46°46’14” értékben határozták meg. Leg-
magasabb pontja a 364 m magasságú Nagymesszelátó-hegy. A Balaton víztükrét 105 m körüli ten-
gerszint feletti magasságban szabályozták, de a keszthelyi berkek helyenként mélyebben fekszenek.

Kőzettani szempontból uralkodó a triász fődolomit, amely tömbös, kavicsos (murva, breccsa) és 
porló lehet. Tulajdonságainak megfelelően útburkoló és építőanyagnak bányásszák. A hévvizek kő-
zetet átalakító hatását tanúsítja a kertvárosi és cserszegtomaji pirit-markazit, limonit kiválás és ok-
kerföld. A pliocén végén – pleisztocén elején defláció alakította ki törésvonal mentén a Vári-völgy 
lapos szélbarázdáját, és a keményebb kőzettömbből Csókakő, Kígyóvár, Gombahát, Négyszögű-hegy 
sziklatornyait, és az értelmetlenül felrobbantott Függőköveket. Eddigi ismereteink szerint Keszthely 
közigazgatási határán belül ismert barlang nincsen, csak sziklahasadék, abráziós eredetű vagy szélfújta 
üreg (Kígyóvár, Csókakő). 

A Szigetben és a Pipáskert fölött jellemző a karbonátos kötésű, csillámos, lemezes homokkő, amely 
a Balaton medrében is előfordul a Laposköves partszakaszon. A balatonparti színlőn Fenék irányá-
ban fésűkagylós tömbös, pados homokkő kibukkanások vannak. A tömbökben fejthető homokkő a 
Vári-völgy ásványkincse volt, s építő- és díszítőművészeti emlékek formájában több napi járóföldre 
elkerült (Valcum, Zalavár–Récéskút, Somogyvár, Keszthely építőanyaga, a „keszthelyi kőfaragó mű-
hely” 18–19. századi műalkotásai). A keszthelyi halomgerinc alapanyaga pleisztocén lösz, rajta a város 
legjobb szántóföldjei vannak.

A keszthelyi dolomittönk aktív karsztos terület, és a Hévízi-tó másodfokú víztani védőövezeté-
hez tartozik. Keszthely hegyeiben források nincsenek. Folyóvizei mind közigazgatási területén kí-
vülről jönnek. A Csókakő-patak a rezi mezőn ered, és – ha van vize – a csókakői szurdokban ide s 

tova száz éve keletkezett víznyelőben búvópatakká válik. 
A többi időszakos vízfolyáshoz hasonlóan csapadékvíz 
utánpótlást kap. A régebbi mosodai, vágóhídi és tejüzemi 
szennyvízterhelés miatt a lakosság ma is büdösárok névvel 
„érdemesíti”. Időszakos víz lett az utóbbi évtizedekben a 
Zsidi–Vindornya-medencét lecsapoló, és a tomaji–bikedi 
karsztforrásokat összegyűjtő Gyöngyös-patak. Lejjebb a 
Hévízi–páhoki-csatornával, Büki-patakkal egyesülve a Za-
lába vezeti a gyógytó és a lápteknő vizeit. 

A Balaton tómedrének életkora 20–25 ezer, maga a tó 
17–20 ezer évesre, sőt fiatalabbra becsülhető. A sekély 
medencék feltöltődése révén létrejövő berkekre tőzegláp, 
mésziszap és lápföld rétegek jellemzőek. A feltöltődés se-
bességére és a lecsapolás következményeire jellemző, hogy 
a 19. század közepén tervezett rendszeres gőzhajójárat 
már nem jutott el Hídvégig, amely a mai fenéki parttól 
alig 10 km-nyi vízi útra van. 

Az erdőirtásokat követően egy évszázad alatt átlago-
san 5–10 centiméterrel csökken a termőréteg magassága, 
vagyis a lejtős területekről hektáronként 30–60 tonna ta-
laj mosódik le, és a tó felületén a levegőből leülepedő, szél 
hordta szilárd anyagok (por) mennyiségét évi 50 t/km2 

értékűnek becsülik. A Keszthelyi-öbölben olyan áramlá-
si holttér van, ahol a tóra jellemző átlagos 0,2 mm he-
lyett évente 2–3 mm-t is vastagodik az iszapréteg. Ezt a 
strandokon 1910 óta észlelik, sőt a Szigetfürdőnél már az 
első tíz év után több száz métert gyalogoltak a fürdőzők 
a bokáig – térdig érő latyakban. A mederkotrások során 
az 1970–80-as években 700–800 ezer köbméter anyagot 
emeltek ki évente és helyeztek el a parti tároló kazetták-
ban, de ez a feltöltődés veszélyét nem hárította el.

Keszthely talajtakarójának változatosságát az alapkőzetek 
és a talajképző tényezők sokfélesége alakította ki. A lomb-
erdők alatt barna erdőtalajok, dolomit alapkőzeten rendzina 
talajok keletkeztek. A felszíni és talajvizek miatt a mély fek-
vésű, nedves területeken réti talajok, az állandó vízborítás 
alatt pedig tőzeg és abból láptalajok alakultak ki. Kiszáradás 
esetén a tőzeg kotusodik. Hazánk legnagyobb tőzegvagyo-
na Keszthely nyugati határában húzódik mintegy 30 km 
hosszúságban Hévíztől Zalakomár – Csákány vonaláig.

A már sajnos degradálódó lápvilág jelentősége – a csak-
nem teljesen tönkrement Nagyberekhez hasonlóan – az 
Ecsedi-láp lecsapolása után nőtt meg. A rendszerváltást 
követő kárpótlás révén több száz birtokos elaprózott, osz-
tatlan közös tulajdonába került. A láp helyi természetvé-
delmi terület.

A Csókakó-patak száraz medre

Az első fürdőház a vasút alatt volt

Feltöltődés a Szigetfürdő előtt

A keszthelyi lápvilág
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 A Balaton és a Kis-Balaton

A Keszthelyi-öböl területe 39 km2, ami nem több mint a Balaton egész területének 6,5%-a. A 
tavi vízmérce 0 pontja 104,09 m az Adria felett. A tómeder jogi partvonala ehhez mérten +100 
cm, a vízszint +70 cm, és éves viszonylatban ±30 cm-es vízállásváltozás az engedélyezett. A tómeder 
alkatából adódóan igen hosszú, és nagy fontosságú a parti öv, mert sekély és természetes vízkészlet-
változásaiban kontinentális szélsőségek jellemzik. A felszíni vizek területéhez tartozó hidrobiológiai 
és ökológiai parti tájék csak részben egyezik meg a köznyelvi part szó jelentésével. Vízügyi műszaki 
szempontból egyértelműen meghatározott vonalként értelmezik: partvonal. A jogi partvonal az ere-
deti, természetes geomorfológiai, ökológia parti tájékot közigazgatási tómederre, illetve köz és magán 
területrészekre hasítja szét, és nincs tekintettel a természetes szerveződésre. Számos környezetállapot 
romlási folyamat következik ebből a hivatalnoki döntések, a természetes tájelemek tűrőképességét 
meghaladó beavatkozások miatt. Keszthelynek csak a Csókakői patak és a Zala torkolata között van 
természetes, tehát nem kiépített, vagy iszapdepóval nem fedett partszakasza.

A nádas a parti öv nyíltvíz felőli határát képezi, majd a legyökerező és lebegő hínárok következnek. 
A mezőgazdaság műtrágya-felhasználása következtében 
bemosódó tápanyagok miatt az 1950-es évek elejétől a 
nádasok erőteljesen növekedtek, a 60-as évek közepére 
hatalmas hínármezők alakultak ki, majd a !!rovásukra 
kékbaktériumok és az algák szaporodtak fel. A víz átlát-
szósága csökkent, színe zöldes, zöldes-szürkés barna 
lett. 1973-tól hatalmas nádtömbök kezdtek ritkulni, 
keskenyedni, pusztulni, amit fokozott a kő és beton 
partépítés, a bejáró utak, csatornák, csónakbeállók és 
horgászállások létesítése. Az emelkedő part nádasaiban 
a nyári kiszáradást átmenetileg tűrő mocsári növények 
jellemzőek, majd a nád elmaradásával magassás- és mo-
csárrétek, helyenként láprét töredék, lápi füzes, éger- és 
fűzliget maradványok színezik a parti tájékot. A ter-
mészet- és környezetvédelmi szempontból kiegyenlí-
tő zónaként számításba vehető szárazparti öv javarészt 
már a civilizáció áldozatául esett, sőt ingatlanértékesí-
tés, partfeltöltéses vagy anélküli építkezés már a valódi 
(eulitorális) partot veszi igénybe. A mocsári növények-
kel elegyes nádtömbök a móló tövénél és a szigetfürdő 
hídjánál az öböl feltöltődésének újabb fokozatát jelzik. 
Kéz Andor már 1931-ben borúlátóan fogalmazott: „A 
Zalamedence feltöltődése után a Kisbalatonra került sor... 
A Kisbalaton hamarosan temetkezni fog, de nyomában, az 
emberi beavatkozás jóvoltából sokkal hamarabb, mintsem 
gondolnánk, a Keszthelyi-öbölben, a fenéki part előtt meg 
fog születni az új mocsárvilág, az új Kisbalaton.”

A keszthelyi tómedence hínárosodásának és feliszapolódásának oka a 18. századra vezethető 
vissza, amikor a megélhetés alapja a termőföld lett. Az erdőirtások miatt a folyók vízjárása ki lett 
téve az időjárás szélsőségeinek, hordalékkal telítődtek a völgyek. A Zala alsó völgyének lecsapolása 
már a 18. század végén felmerült, majd 1836 és 1865 között 19,4 km hosszan csatornázták. A 
hatalmas ingóláp, amelyben addig megtisztult a folyóvíz, ezáltal leült, megtömődött, felszíne mű-
velhető lett. 1822-ben „a Balatont Siófoknál „megeresztették”, amit 1833-37 között szárazság kö-
vetett. 1839-ben megépült a Balaton hídja a fenéki szűkületben. 1863-ban a tó vízszintjét további 
1–1,5 métert csökkenteni kellett a Sió-zsilippel, mert a déli vaspálya töltése a Balaton alacsony 
vízállásához mérten épült meg. Az 1873-83 közötti csapadékbőséget követően „hétöles-árokkal” 
vágták át a Diás-szigeti lapost. A helyiérdekű vasutat 1888-ban egy homokturzáson vezették át 
Szentgyörgyről Keszthelyre. A minden oldalról zárt, rohamosan feltöltődő, mocsarasodó meden-
cét már a 19. század elején Kis-Balatonnak nevezték, és most már csak a Zala torkolata fűzte a 
tóhoz. Cholnoky 1918-ban nem is tekintette tovább a Balaton részének. 1922-ben helyi tőzeggel 
fűtött kotróhajóval csatornázták, gátak közé szorították a Zalát, így kettészelték a medencét. A zsi-
lipeket egy irányba kezdték működtetni, hogy a berek vize a Balatonba távozhasson. Ezt követően, 
ahogy zsugorodott a lápvilág, úgy kezdett iszapolódni a Keszthelyi-öböl, és átalakulni a Balaton 
élővilága.

A Zala felelősségéről a 
Keszthelyi-öböl állapotának 
romlásában az 1880-as évek 
óta vitatkoznak. 1910-ben 
korát megelőző terv készült 
a Zala vizének szétárasz-
tására a mocsárban azért, 
hogy megtisztulva érkez-
zen a Balatonba. A hosszú, 
küzdelmes időszak során a 
Kis-Balaton a hazai termé-
szetvédelem jelképe lett. 
Ugyanis a fehér kócsag a víz-
rendezések következtében 
ennek kivételével fokozato-
san elveszítette valameny-
nyi hazai fészkelőhelyét. Az 
1891-ben a II. nemzetközi 

madártani kongresszus vendégeit lenyűgözte a kis-balatoni gémtelep. 1951-ben 1403 ha terü-
leten természetvédelmi terület létesült, amit 1979-ben, hazánk ramsari egyezményhez csatlako-
zását követően, felvettek a nemzetközi jelentőségű vadvizek jegyzékébe. Az egyezmény hatályát 
a Balatonra is kiterjesztették 1976-ban a Magyar Hidrológiai Társaság keszthelyi vándorgyűlése 
állásfoglalását követően 1981-ben megkezdődött vizek összegyűjtése és időszakos tárolása az Alsó-
Zalavölgyben.1986-ban 14745 hektáron megalakult a Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet, amely a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park és egyúttal a kis-balatoni vízminőségjavító rendszernek (KBVR) 
része lett. A vízminőség- és a természetvédelem érdekei több fronton ütköznek, és rendszer ha-
tékonyságával kapcsolatban eltérőek a vélemények. A gondok gyökere az, hogy egy gátakkal és 
szivárgó csatornákkal körülhatárolt, elárasztott, és egy másik, belvízöblözetként víztelenített részre 
szakadt szét az egységes lápi ökológiai rendszer.

Hínáros, nádas, fűzligetes partszakasz 

A „régi” Zala (1973)

A Helikon szálloda előtti part 
a 2012-es aszályban
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A balatoni természetes vegetációfejlődési (szukcessziós) irány ere-
detileg kettős volt. A főleg ásványi felhalmozódást kísérő formáját 
a szilvalevelű hínár, a káka és nád társulásainak sorozata képezte. A 
feliszapolódó partszakaszokon a sulyom és a tócsagaz hínár volt a jel-
lemző. A nádasokon kívül, a part felszínalaktani sajátosságaitól függő-
en keskenyebb-szélesebb zónákat képeztek a magassás társulások. Ezt 
a természetes folyamatot és rétegződést a partszakasznak Algyenestől 
a Szentgály villáig való igénybevétele (strand, sétány, kikötő, partvé-
dőmű, zagytér, magántelek) gyakorlatilag megszüntette. Az egyetlen 
természeteshez közelálló fenékpusztai, Zala-torkolati szakaszt a felisza-
polódási folyamat jellemzi. 

Keszthelyen és a somogyi parton 1880 előtt nem ismerték a hí-
nárt, de 1889-től már olyan tömegesen nőtt a süllőhínár és a békaszőlő, 
hogy a tudósok kétségbeesetten hívták fel a figyelmet az elhínárosodás 
veszélyeire. A Balaton legjellegzetesebb hinara a békaszőlő, vagy helyi 
nevén a szilvalevelű hínár. Az 1960-as években, a legnagyobb hínárve-
szély idején az öbölnek csaknem 10%-át borította hínár. Eluralkodtak 
a sekély, tápanyagdús, mocsári vizekre jellemző fajok – pl. a kolokán, 
a sima és az érdes tócsagaz, az átokhínár. 1966-ban a kékbaktériumok 
vízvirágzást okoztak, majd 1973 táján a hínármező egyik évről a má-
sikra eltűnt. A vízminőség tekintetében az 1990-es évek második fele 
javulást hozott.

Hévíz lefolyójában a tengerparti káka és a Keszthelyi-öböl partján 
a tengeri szittyó a földtörténet melegebb korszakaiból fennmaradt re-
liktum növény. Gyakran a Zaláig lesodródik Hévízből az indiai vörös 
tündérrózsa, s vele együtt megtalálható a kabomba. A lefolyó sajátos 
növényritkasága a kisvirágú fehér tündérrózsa, amely Keszthely jelképe 
lehetne, hiszen az országban másutt nem ismeretes. Kis populációja 
a mederkotrások miatt veszélyben van, fokozott védelmet igényel. A 
Kis-Balaton apró nyíltvizein és a fenékpusztai tószakaszon díszlik a 
sárga virágú vízitök. Dísznövénytermesztők révén került be a trópusi 
eredetű kagylótutaj (amelynek tömeges felszaporodását 1985-86-ban 
nagyon nehezen sikerült elfojtani), a rovaremésztő púpos rence továb-
bá vízi bojt, vízi tölgylevél, hínárfüzény, agresszív tündérrózsa hibridek, 
nagy és szúrós átokhínár, vízipáfrány, vízi izsóp (bakópa).

Régi malomárkok dísze volt a békaliliom és a vízi-lófark hínár. Ko-
rábbi behurcolás után terjedt el a kanadai átokhínár, a tövises levelű 
kolokán. Valószínűleg a vízimadarak hurcolták be a világ legkisebb vi-
rágos növényét, a vízidarát. Talán az 1920-as években vált tömegessé 
a Balatonban a sulyom. Jellegzetes levélmozaikjai a víz minőségének 
romlása, az iszapkotrások miatt mára csaknem eltűntek. Sajnos más 
növényritkaságok is erre a sorsra jutottak, és csak Wierzbicki csodála-
tos akvarelljei (pl. a tőzegrozmaringról, a tőzegeperről, a rucaörömről, 
a tündérfátyolról) tanúsítják már a 19. század elejéről az egykori gaz-
dag Keszthely környéki lápvilágot.

A nád terjeszkedésének 1863 után a csökkenő vízszintingadozás 
kedvezett. Eredetileg az északi parton és a kis-balatoni, somogyi ber-
kekben nőtt, de a századfordulót követően a parton megjelenő apró 
foltok hatalmas nádrengetegekké fejlődtek. Keszthelyen már csak 
a Csókakő-patak és a Zala torkolata közötti partszakaszon vannak 
összefüggő, zagyterekkel nem háborgatott, ennek ellenére általában 
gyengülő, ritkuló nádasok. A kis-balatoni nádrengetegben a víztároló 
létesítése (1992) óta gyérülés, ritkulás, kipusztulás figyelhető meg. A 
nádszálakon kialakuló, baktériumokból, algákból, alacsonyabb ren-
dű állatfajokból összetevődő élőbevonatnak (perifiton) jelentős szere-
pe van a víz minőségének javításában. Az egészséges nádasok külső 
szegélyére vízimoha fajok jellemzőek. Az időszakosan szárazra kerülő 
termőhelyek nádasai fajgazdagok, gyékényes társulások vagy tiszta 
keskeny- és széleslevelű gyékény állományok alakulnak ki. A nádon, 
gyékényen és sásokon számos rozsda-, üszög- és torzsgomba faj él. A tó 
és a part halofiton (sótűrő) szervezeteinek sorában a gumós tarackú 
zsióka, az igen szép, lila virágú sziki őszirózsa, a sziki útifű, a kisfészkű 
aszat. Tőzeges mocsárban él az árokvirág, iszapos helyeken fordul 
elő az apró egérfarkfű.

A magassás társulások közül elsősorban az élessás rét és a posványsás 
rét, a zsombéksás rét a parti horpaszokra jellemző. Néhol még megta-
lálható benne a ritka gázló. A Kis-Balatonban mindhárom társulás 
nagyon elterjedt. A Közép-keresztcsatorna feletti keszthelyi lápon 
városi szennyvíz-kazetták létesültek. A zsombéksás rétek szép dísze a 
tőzegpáfrány, egykori úszólápokra utal a lápi nádtippan, míg a termő-
helyek nem kívánatos kiszáradásának jele a siska nádtippan. A telelő 
sás a Kis-Balatonban alkot terjedelmes állományokat.

A magassás rétek között sötétzöld foltjaival tűnnek fel a lápi szity-
tyó társulás kicsiny foltjai. Ezeket szép kosborfélék díszítik, például 
a hússzínű ujjaskosbor és a kecses mocsári kosbor. A nálunk megho-
nosodott kálmos állományai védettek. A kékperjés kiszáradó láprétek 
és a fehértippanos, ecsetpázsitos és réticsenkeszes mocsárrétek erősen 
meggyérültek, kiszáradás, kaszálás és legeltetés elmaradása miatt gyo-
mosodnak. A homokos partokat, homokdűnéket takaró pusztarétek 
apró maradványa Fenékpusztánál szép florisztikai összetételű, és ritka 
fajokat (sarlós gamandor, magyar szegfű, pókbangó, holdruta) rejteget.

A partmenti és a kis-balatoni fűzlápokat a hamvasfűz gömbös bo-
korcsoportjai mutatják. A fűzlápok élőhelye és növényzete erősen 
átalakulóban van. A partmenti bokorfüzeket egyébként törékeny- és 
mandulalevelű fűz alkotja. A szép és eltűnő serevény- vagy cinegefűz 

aprócserje állományaira iszapot terítettek. Fenékpusztánál az 1960-as évek végén kosárfonó füzet telepítettek.
Ugyanott azokra a fűz-nyár ligetekre emlékeztet néhány vénséges fekete- és fehérnyár, amelyeket Mészöly 
Géza örökített meg a Balatoni halásztanya című festményén. A halomgerinc horpaszában, a Kis-Balatonon 
és a keszthelyi lápon gyakoriak a hibridnyár ültetvények, ahogy égerláp erdők helyett is éger ültetvények 
vannak. A rendszerváltást követő kárpótlás révén több száz birtokos elaprózott, osztatlan közös tulajdonába 
kerültek a kaszálórétekkel együtt.

A sulyom

Kormos csáté tövén a gázló levelei 

Nádi sarlós boglárka és 
mocsári kosbor 

Kiszáradó láp, süntökkel fedett 
rekettyék 

Kisvirágú fehér tündérrózsa

Tőzegeper (1820)
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A hegyvidék

A Keszthelyi-hegység magassági viszonyait tekintve dombvidéki táj, 
azonban felszínalaktani sajátosságai, gerincek, letörések, viszonylag 
meredek oldalak, különböző égtáji kitettség miatt hegyvidékre emlé-
keztetik. Valóban, Keszthelyen már kezdenek nyílni a tavaszi virágok, 
amikor ott a hó még kitart a völgyekben, északi lejtőkön. A sziklás do-
lomit jellegzetes növényzete a kibukkanó kopárokat körülvevő ritkás 
gyep és gyér cserjés. A sziklagyepi növények a déli oldalon szélsőséges 
nyári hőséghez, téli kemény fagyhoz, északi oldalon hűvös, árnyas he-
lyi klímához, porló, aprózódó sziklákon korlátolt talajképződéshez al-
kalmazkodtak. A virágdíszes szikla- és pusztafüves lejtők ritkaságokban 
gazdagok; gyér sziklai cserjésekkel, karszt-bokorerdő csoportokkal vál-
takoznak, és a molyhostölgy szálerdőkkel együtt kiemelkednek a cseres 
és kocsánytalan tölgyesek övezete fölé. Gyertyán és bükk előfordul, de 
állományban Csornakút, Csókakő és Kígyóvár elegyes karszt és szur-
dokszerű erdeiben jellemző csak.

A pusztafüvesek legeltetés híján cserjésednek, vagy a fekete fenyő 
magról, a bálványfa magról és sarjadzással hódítja meg őket. A fekete 
és erdei fenyő telepítéséből kimaradt élőhelyek természetvédelmi vagy 
Natura 2000-es területek, és nemzeti parki felügyeletbe tartoznak.

A dolomitkopárok rövid életű kora tavaszi dísze a ködvirág és a kissé 
hasonló szirtőr. Tűpárnaszerű levélrozettája fölé apró, sárga virágzatot 
emel a húsos daravirág. A  félsivatagi moha-zuzmó társulások érdekessége 
a zsákos moha. 

A nyílt dolomitsziklagyep a déli kőtörmelékes lejtők, gerincélek laza 
növénytakarója. Fűcsomókat alkot a deres csenkesz, és a törpesás, amelyek 
között sziklai perje és gumós perje, naprózsa és sulyoktáska, pozsgás növé-
nyek (kövirózsa, varjúháj), fokozottan védett bennszülött növényfajok 
(magyar gurgolya, Lumnitzer szegfüve) láthatók, továbbá árvalányhajak, 

törpe nőszirom, hangyabogáncs, a sziklákra tapadó ezüstaszott, szőke 
oroszlánfog, stb. Legszebb állományaik a Négyszögű-hegyen, Csóka-
kőn, imitt-amott a Kis- és Nagymesszelátón, sziklakibúvások vállain, 
útbevágások, kőfejtők meredélyein találhatók.

A sziklagyepek záródása az északi oldalakon zárt dolomitsziklagyepet 
eredményez, a déli oldalakon pedig a sziklafüves és a pusztafüves 
lejtősztyeppeket. Az első azonban nem alakult ki Keszthely hegye-
iben, az utóbbiak pedig szelídebb lejtőn, a dolomitkopáros, nyílt 
sziklagyepes, molyhostölgyes csúcsok előterében bukkannak fel a 
feketefenyő telepítésből kimaradt helyeken: Bottyán-hát egyes ré-
szei, Csókakő, Vári-völgy, Szár-hegy, Tüskés. Nemegyszer – akár az 
előzőek – nyiladékokra szorulnak, például a Pilikáni-erdőben. A 
zárt dolomit sziklagyep fajainak tartott növények közül igen érté-
kes a henye boroszlán, a légybangó, a harangvirág-féle varjúköröm, 
a hüvelyes koronafürt és az apró borkóró. Borbás szerint a 19–20. 
századfordulón a henye boroszlán volt a „környék havasi rózsája, né-
mely tetőkön maga seregesen” nőtt. A sziklafüves lejtőket a törpesás 
mellett a magas termetű sikárfű jellemzi. Gyakoriak a hagymás és a 
gumós növények. Közülük vala mennyi orchidea-féle védett: sömö-
rös kosbor, tarka kosbor, légybangó, poszméhbangó. Gyakori a borzas 
szulák, a selymes boglárka és a pusztai kutyatej. A pusztafüves lejtők 
uralkodó füve a barázdás csenkesz. A legvastagabb  rendzina talajo-
kat díszíti. Több, sziklafüves lejtősztyeppel közös faj mellett jellemzi 
még a fehéres csűdfű. Kiveszőfélben levő szépsége a leánykökörcsin 
és a feketéllő kökörcsin. Gyakori a tavaszi hérics, a lila ökörfarkkóró.

A sziklagyepektől az erdőkig

Magyar gurgolya a Csókakőn 

Henye boroszlán 

Leánykökörcsin és fekete kökörcsin Apró nőszirom 

Keszthely magaslata a Nagymesszelátó-hegy, a háttérben Rezi és Tátika

A sziklás Négyszögletű-hegy 
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A sziklai cserjések jellemző faja a madárbirs pl. Csókakő, Kígyóvár, Négyszögű-hegy szikláin a cserszömörcés 
karsztbokorerdő fajaival látható: molyhostölgy, olasz tölgy, virágos kőris, cserszömörce, berkenye kisfajok. A hegyek-
ben sokfelé találkozunk a boróka öreg példányaival. A karsztbokorerdők együttesen fordulnak elő a rendzina 
és váztalajok gyepjeivel. A hegyvidék legszebb természeti látványosságai közé tartozik ez az igen fajgazdag – és 
ezen belül pannóniai és déli elemekben különösen bővelkedő – társulási komplex. A Négyszögű-hegy, a Kis- 
és Nagy-Messzelátó déli előterében gyakoribb, mert a fenyvesítésből kimaradt oldalakon, vagy nyiladékokon 
tovább tud létezni. Érdekesebb fajai a sárga koronafürt, a nagy ezerjófű, a nőszőfüvek, a pirítógyökér.

Az előbbiekben bemutatott állományok erdészeti szempontból véderdők szerepét töltik be, vagy ko-
párfásítás címén feketefenyőt telepítettek bennük. A termőfölddel megtöltött ültetőgödrös fenyvesítés a 
19. század harmadik negyedében kezdődött a Festetics birtokon. Az 1950-es években új lendületet vett, 
szintvonalak mentén ültetőszántásba rakták a csemetéket. A fenyvesek száradásos pusztulása az 1980–90-es 
években kezdett jelentkezni, s ma már a legidősebb állományok összeroskadnak, a még jó állapotban lévőket 
pedig a faanyag mentése érdekében letermelik. A feketefenyő gyantatermő és ipari fa. Az erdei fenyőt gyertyá-
nos tölgyes termőhelyen, a lombhullató vörösfenyőt és a duglászt bükkös termőhelyen telepítik. A fenyvesek 
sűrű borítása következtében az eredeti növénytakaró erősen elszegényedik, a termőréteg a meszes alapkőzet 
ellenére helyileg elsavanyodik. A fenyves vágásterületeket az eredeti növénytakaró szívós, takarást túlélő fajai 
közül a virágos kőris hódítja meg.

A molyhostölgy a ritkás, napfénytől gazdag aljnö-
vényzetű mészkedvelő karszttölgyesben 5-10 m magas, 
girbe-gurba fává nő, de mellette és a virágos kőris 
mellett megjelenik a cser és a kocsánytalan tölgy, a 
barkóca és a lisztes berkenye több hibrid kisfaja. Meg-
lévő szép maradványait az illatos pázsit nőszirom, a 
tarka nőszirom, a gérbics, inkább bolygatott helyeken 
a sodortajk orchidea, és a cserjés koronafürt díszíti. A 
cser-erdők jellemző fajai a fehér pimpó és a szépséges 
genyőte. Érdekes növényei közé tartozik még a fekete 
zászpa, a méhfű, a legénybab, a sokvirágú boglárka, a 
korai kankalin hibridje a tavaszi kankalinnal, to-
vábbá a bíbor kosbor, a szúrós csodabogyó. Karszttöl-
gyessel együtt Csókakő, a Kőhát, a Bottyán-tető, a 
Csornakúti-völgy fölötti Függőkövek szikláinak, 
a Négyszögű-, és a Messzelátó-hegyek, a Tüskés, a 
Pénzesgödrök – Szoroshad – Szár-hegy környékének 
uralkodó erdeje volt, de különösen az utóbbi években 
nagy területeken véghasználatba vették (Bottyán-hát, 
Gomba-hát, Tömlöc-hegy, Farkas-ágya, Pilikáni-
erdő). A vadaskerti erdőben az öreg cserek megha-
gyásával új köztemető létesült.

Cserszömörcés bokorerdő (b) homoki vértő árvalányhajjal (j)

Sodortajk és cserjés koronafürt 

Korcs kankalin és szúrós csodabogyó

Fajgazdag molyhostölgyes és fajszegény feketefenyves Molyhostölgy szálerdő tavaszi hériccsel és cseres
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A gyertyános kocsányos- és kocsánytalan tölgyesek 
már inkább az északias lejtők és a hosszú, mély 
völgyek állományai, ezért ritkábbak (Kígyóvár, 
Tömlöc-hegy, Csornakút környéke, Hideg-völgy). 
Gyakori, termőhelyi jelzőnövénye a kis télizöld, a 
bükksás, a szagos müge, a kapotnyak, az erdei ibolya, 
a keltike, a medvehagyma, a hóvirág, a májvirág, a 
farkas- és a babérboroszlán, a gumós fogas-ír. Tiszta 
gyertyánerdőt a Csornakúti-völgyben neveltek fel. A 
tölgyesekbe is elegyedhet bükk, de tipikus előfor-
dulása a keszthelyi hegyekben az elegyes karszterdő, 
amely a hűvös, északias, meredek, kőfolyásos olda-
lakat borítja. Ez egyedül Csókakő–Kígyóvár kör-
nyékén fordul elő a Csókakő-patak aszójára alásza-
kadó meredélyeken. Jellemző módon, a sziklás talaj 
miatt lassú növekedésű bükk magas kőrissel, virágos 
kőrissel, kislevelű hárssal és berkenyékkel elegyedik. 
Érdekes harasztféleségek az édesgyökerű páfrányok, 
és a szurdokokra jellemző gímpáfrány. Szorosad üde 
falait moha–páfrány társulás fedi, hólyagpáfránnyal. 
Az erdei pajzsika mindenfelé gyakori. Újabban ag-
resszíven terjed a saspáfrány.

Az erdőhasználat gazdasági, természetvédelmi 
rendszabályokhoz kötött. A tarvágás mellett mind-
inkább a szálalásos véghasználatot, fokozatos felújító 
vágást és a természetszerű erdőfelújítást alkalmazzák, 
mert kíméli a termőhelyet, az élővilágot, kedvező az 
erdőújulatra, fafaj, aljnövényzet, korcsoport és gene-
tikai összetétel szempontjából. Szomorú, és egyelőre 
kiküszöbölhetetlen tény, hogy minden egyes beavat-
kozás, de az elhanyagolás is, a bálványfa robbanássze-
rű fellépésével jár együtt.

Másutt a kőrislevelű (zöld) juhar szaporodott el, és 
megjelent az inváziós szempontból szintén veszélyes-
nek ígérkező fa, a kései meggy.

A város közvetlen környéke

Keszthely belterületén egyáltalán nincsenek, a halomgerincen általában szórványosak és ruderalizálódtak 
a természetközeli vegetációegységek, vagyis eluralkodtak bennük a tápanyagigényes, nagytermetű, agresszív, 
zavarást tűrő növényfajok. A Téglagyári-dűlőben a szántóföldek, kertek közötti horpaszokban ismerhetők 
fel réticsenkeszes, kékperjés és magassásos rétek maradványai. A Sömögye-dűlőben és a Faludi-mezőn barázdás 
csenkeszes, a mélyedésekben hernyópázsitos rétek voltak. A legeltetés elhagyásával, szemétlerakatok létesítésé-
vel elgyomosodtak, más részüket az északi kereskedelmi és ipartelep foglalta el. Az Algyenes felőli határrész 
franciaperjés, réticsenkeszes és réti ecsetpázsitos rétjein új lakónegyed létesül. – Ezzel záródik a Györöktől Keszt-
helyen át Hévízig tartó urbanizált övezet, amely ökológiai folyosó nélkül elszakítja egymástól a hegyvidék 
és a tó természetes élőhelyeit.

A barázdás csenkeszes gyepek Keszthely legjelentősebb marhalegelői voltak a Vári-völgyben, Sömögyében, 
a Faludi réten, a Balaton parton és a Szigetben. Az üdülőkörzetben az állattartás betiltását követően csak 
Úsztató környékén maradt meg a legeltetés. A többi legelőt benövi az akác, a bálványfa, a feketefenyő. A Bala-
tonhoz közeli legelőkön, ecsetpázsitos és franciaperjés kaszálókon iszapdepók, lakó- és üdülőkörzetek épültek 
(Libás, Laposköves). A Keszthely és Hévíz közötti kékperjés és nyúlfarkfüves láprétek jelentős részét égerrel, 
nyárral ültették be, vagy felszántották. Leromlott, mocsaras részeiken sajnos tömeges lett a kőrislevelű juhar, 
az aranyvessző, a süntökkel benőtt rekettyés. A fenéki réten és legelőn a nemzeti park szürke marhát tart a 
génmegőrzés és természetes tájgondozás érdekében.

Sziklai cserjés és bokorerdő a Csókakőn 

Elhanyagolt, gyomos láprét, magyar szegfüves száraz gyep, fenéki marhalegelő, mocsárrét, kaszálórét 

Medvehagymás erdő 

Üde moha–páfrány társulás 

Bálványfa sarjadék sorozata 

Szálalásos erdőhasználat, a bálványfa erőszakos szaporodása 
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Közterületek, magánkertek

A keszthelyi táj koronája a halomgerinc fő tengelyében 
6 km hosszan végighúzódó kettős feketefenyő fasor, és má-
sik jellegzetessége a Balaton-parttal csaknem párhuzamo-
san futó országutat 3 km hosszúságban kísérő kettős fehér 
vadgesztenye sor. A vadgesztenye a város több utcájában és 
a vadaskerti országúton is díszlik. Az öregedő, viharkárok-
tól és taplógombától szenvedő fasorok egységes felújításá-
ra már évtizedek óta szükség lenne! A vadgesztenyelevél 
aknázómoly kártételével szemben a hússzínű és a hússzí-
nű (piros) vadgesztenye ellenállónak bizonyul (Zsidi úti, 
Sopron utcai fasor). Így Keszthely továbbra is a vadgesz-
tenye és fenyves allék városa maradhat, különösen abban 
az esetben, ha az évszázados fasorok fiatalítása megvalósul.

Régi, mezővárosi jellegű képet kölcsönöz vá-
rosunknak a Tapolcai út kettős japánakác sora. 
Az éltes fák sajnos erősen taplósodnak, de tör-
zsükön a gazdag zuzmó-flóra még összességében 
kedvező levegőtisztaságról tanúskodik. Jelleg-
zetes kisvárosi fasorok voltak a Kossuth Lajos, 
a Széchenyi, Dobó és a Bem utcát szegélyező 
gömbakácok. Helyettük szép gömbkoronájú kő-
rist, oszlopos gyertyánt, illetve díszkörtét ültettek. 
A Hévízre vezető sétaút kettős mocsárciprus sora 
közelében a hazánkból csaknem kipusztult mezei 
szil öt éltes és egészséges példánya díszlik. Vé-
delmük és megbecsülésük feltétlenül kívánatos, 
mert a szelídgesztenye és a szil matuzsálemekkel 
gombabetegségek, nevezetesen a gesztenye- és a 
szilfavész végeznek, ezek ellenállónak ígérkeznek. 

Festetics úti fehér vadgesztenyék

A fenyves allé részlete 

A Tapolcai út japánakácai 

A Kossuth utca gömbkoronájú virágos kőrisei 

Gyertyánok a Széchenyi utcában 

Mocsárciprusok, Bem utcai díszkörte, a part felé piramistölgy fasorSopron utcai hússzínű vadgesztenye fasor 
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A keszthelyi kertkultúrának a viszonylagosan enyhe klíma, ki-
egyenlített időjárás alapvetően kedvez. Dendrológiai értékekben, 
őshonos és egzotikus fajokban való gazdagságához hozzájárul a fő-
úri kastélykert igényessége által mutatott példa, és a meghatározó 
tudós és szenvedélyes kertész egyéniségek szerepe, végül, de nem 
utolsó sorban a takaros házi kertekkel, virágos kertekkel rendel-
kező lakosság igényessége, a közterületek rendszeres, választékos 
feltöltése egynyári és évelő dísznövényekkel. Sajnos előnytelen 
változások is tapasztalhatók. Egyre több kerttulajdonos cseréli fel 
gazdag virágágyásait egyhangú, nyírott gyepekkel. A közterületek 
fejlesztése hazánkban – kevés kivételtől eltekintve – sajnos idős 
fák, beállt díszfelületek felszámolásával kezdődik. Erőteljes kultúr-
sivatagosodás tapasztalható, mert az új lakó-, üzleti és középületek 
sok esetben „lelógnak” a telkekről, és a zöldfelületek rovására, va-
lamint az ember lelki és testi egészsége szempontjából kedvezőtle-
nül növekszik a korábban murvás, majd aszfaltozott, betonozott, 
újabban természetes kőburkolatú utcák, terek felülete. Ugyanak-
kor Keszthely országos és helyi védettségű természeti értékeinek, 
közöttük fáinak, fasorainak száma gyarapodik is.

A város életéhez hozzá tartozik a füves közterületek rendszeres 
kaszálása, és az utcai sorfák nyesése. A gyakori fűnyírás megfosztja a 
gyepet margarétától, kakukkszegfűtől, harangvirágtól; de elmulasz-
tása gondozatlansághoz vezet. A fakoronák sokat vitatott szabályo-
zása a légvezetékek védelme, a túlnőtt, száraz, veszélyessé vált ágak 
eltávolítása végett szükséges. 

De a fák gondozása ezzel nem ér véget…

A kastélypark dendrológiai értékei közül különösen csodá-
latra méltó a szomorú japánakác pár és liliomfa a főbejárat 
előtt, a két páfrányfenyő, a liliomfa, az oszlopos tölgy, a szomorú 
kőris. Sajnos az aszály és a fehér fagyöngy fertőzés megviselte 
a Festetics György korát és műveltségét, a kertépítő Milner 
munkásságát idéző feketediókat, és évszázados hársak és töl-
gyek kerültek végveszélybe. A Festetics-mauzóleum egykor 
gondosan tervezett kertmaradványa és a Szent Miklós temető 
ünnepélyes szépségét fokozzák az örökzöldek és a fehér szivar-
fa. A Georgikon alapításának 175. évfordulója alkalmából 
létesített, de sajnos elhanyagolt parkban lombosfák, tűlevelű 
nyitvatermők alak- és színváltozatai élnek a közeli, a Dunántúl 
központi részén egyedüli egyetemi botanikus kerthez hason-
lóan. Itt még lombhullató fák és sok száz termesztett növény, 
vadvirág, védett növényritkaság, kultúrnövényfajta tanulmá-
nyozható. 

Több magánkertben látunk oszlopos növésű örökzöld cip-
rusokat, hatalmas hársakat, diókat, kőriseket és platánokat, 
fagyérzékenységük ellenére szépen áttelelő gránátalmákat, és 
a füge több, bőven termő fajtáját. A kor divatja szerint az új 
fajok között rendszeresen próbálkoznak a kivi gyümölccsel, a 
havasszépével (azálea), golgotavirággal, rozmaringgal, stb. 

A Georgikon Majormúzeum udvarán emlékfák vannak, és 
élménygazdaság formájában újult meg a Georgikon taninté-
zet kertje a hagyományos gazdálkodás módjainak, növény- és 
állatfajtáinak bemutatására. A georgikoni időkre emlékeztet 
az áramszolgáltató Csókakő-patak parti udvarán élő hatalmas 
platán. A zsinagóga kertjében a Biblia növényei láthatók. Ta-
karos gyógynövénykert húzódik meg a Fő téri templom déli 
pillérei védelmében. A kastély kertészetében újra üzembe he-
lyezték az Eiffel-féle üvegházat. A Helikon park felújítása kez-
detét vette. A Helikon emlékmű elé 1921-ben a magyar iro-
dalom nagyjai emlékére ültetett fákat ezüsthársakkal pótolták. 
Nem messzire, a kettős platánsor mellett, magyar kőris őrzi 
Bartók Béla keszthelyi gyűjtőútja emlékét. A volt Gazdasági 
Tanintézet (ma Lovassy utca 2.) japánakác és juhar matuzsá-
leme a csaknem vele szemben, a vásártéri tömbházak előtt 
díszlő, a messze környéken legszebb kőrisfával együtt védett 
lett. Több helyen pompázik a lila virágzatú császárfa. Ezt a fajt 
újabban „smaragdfa” néven csoda energianövényként hirde-
tik. Az egyetem fő épületének udvarát 1997-ben emlékkertté 
nyilvánították, és keszthelyi kertészek, volt egyetemi tanárok 
és diákok adományaiból felújították a száz éves arborétum fa-
állományának felújítását.

További ismeretszerzéshez a gazdagon illusztrált „Keszthely 
zöld kincsei” várostérképet ajánljuk.

A régi és az új Fő tér, illetve 
a Balaton part egy-egy részlete

… öntözni 
is kell! Lackfi nádor szobra kislevelű hárssal, a régi indóház platánjai

Szomorú japánakác

Zenepavilon

Georgikon major élménygazdaság

Liliomfa és tulipánfa

Szent Miklós temető és magas kőris

Japánakác és juhar
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Gyomnövények

A gazos kert, járda és útszél, a gazos szántóföld, parlag, rét és legelő ki-
ábrándító látvány és gondozatlanságot, a tulajdonosok gondatlanságát jel-
zi. A jó gazdák és lakóközösségek rendszeren kigazolják kertjeiket, házaik 
környékét, kisebb földbirtokaikat. Az útszéli, árokparti fű nem gaz, hanem 
értékes takarmány volt egy olyan értékrenddel bíró világban, amikor az 
emberek házi állattartással foglalkoztak. Manapság ez Keszthely belterüle-
tén üdülőhelyi kategória szerint tiltott–korlátozott. A zöldfelületekhez való 
viszonyunkat a dísznövény ágyások kivételével az éves menetrend szerin-
ti kaszálás jellemzi. Emiatt szegényebbek lettünk a vadvirágok, például a 
margaréta, kakukkszegfű, ziliz, mályva, pillangósok látványával, a menták 
illatával. A rendszeres kaszálással kordában tartatók az allergén pollent ter-
melő parlagfű, feketeüröm, a sok pázsitfű féle virágzása.

Gyomnövény az a faj, amelyet nem termesztés céljából vetünk, jóllehet, 
sokszor vetőmaggal kerül kertjeinkbe, földjeinkre, máskor váratlanul és nem 
szándékaink szerint jelenik meg, de mindenképpen a gazdálkodás körülmé-
nyeit nehezíti. A fogalom használata az erdei, mezei, mocsári, vízi természetes 
és természetszerű növénytársulások hívatlan növényvendégeire és a lágyszá-
rúak mellett a fákra is kiterjeszthető. 

Az őshonos fajok között érdekességnek számít Keszthelyen a terpedt rezeda, a csillagfű, a vetési oroszlánszáj, a 
tátos és a vénusztükre, de az intenzív gazdálkodási körülmények között visszaszorultak – mint például a tarló tisz-
tesfű, a szarkaláb, a pipacs, a konkoly, a kis gomborka is.– Felváltották a nagy tápanyag adagokat hasznosító fajok, 
és gyomirtó szereknek ellenálló változataik (pl. a kakaslábfű, a muhar, a libatop, a disznóparéj nemzetség fajai). 
Az utóbbi évszázadokban a köz- és vasúti forgalom növekedésével terjedő új fajok kerültek be a hazai flórába. 
Különösen sok bosszúságot okoz az allergén virágporát bőven ontó parlagfű, a betyárkóró, a gombvirág, az utóbbi 
évtizedekben az aranyvessző, a szépasszony tenyere, a fenyércirok. Vannak olyan fajok, amelyek a dísz- és haszonnö-
vényeknek szóló vendégszeretettel éltek vissza, pl. az őszirózsák némelyike, az alkörmös, a kaukázusi medvetalp, a 
japán keserűfű, a bálványfa, a kőrislevelű juhar, vagy a hévízi tó vizében a púpos rence, meleg vízű lefolyójában pedig 
különösen a sarjadzó levelű nemesített tündérrózsa, a mohapáfrány, a valiznéria, a tóalma, a vízi izsóp, és a közeli 
kukoricásban volt a mogyorós palka. A szerbtövis a 19. században jelent meg, a selyemmályva, a fenyérfű a 20. végén. 

Egyre több helyen okoz bosszúságot a haszonfának behozott akác és bálványfa, újabban a kései meggy; veszé-
lyesnek ígérkezik a császárfa („smaragdfa”) és a japán keserűfű. Az erdei vágásnövényzetben bozótot képez a szeder, 
a száraz réteken is fellépő siska nádtippan. A parlagföldek, hasznosítatlan rétek és legelők szintén gyomosodnak, 
cserjésednek. A berki, a tóparti réteket és egykori kaszálókat feltartóztathatatlanul elborítja az aranyvessző, amely 
„szerencsére” kiváló méhlegelő. Súlyos környezeti gondot jelentenek a zagyterek bozótjai és gyomnövényzetük.

Javaslatok

Kőzetek és földtani alakulatok védelme: Csókakő, Kígyóvár sziklatornyainak és élőhelyeinek védelme 
érdekében kíméletes kőbányászat, tájsebek rekultivációja talaj- és növényfedettség kialakításával, újabb 
anyagnyerőhelyek, eróziós károk megelőzése, tőzegvagyon védelme a lápterületek egészére érvényesítendő 
ökológiai vízgazdálkodással.

A tómeder és élőhelyeinek védelme: tevékeny kapcsolódás a vízgyűjtő stratégiához a szeszélyes csapadékvi-
szonyok, a feliszapolódás hatásának mérséklése, a vízkészlet és a vízminőség szabályozása, a Balaton-törvény 
adta lehetőségek és kötelezettségek érvényesítése a természeti értékek érdekében.

Aranyvessző, sarjadzó levelű 
tündérrózsa, szerbtövis

Idegenforgalom, turizmus, vendéglátás: a természeti és épített környezet megóvása, természetbarát szem-
léletformálás és fejlesztések, a természeti elemek kellő megbecsülése.

Lakóterület, ipari, közlekedési és kereskedelmi épített környezet: műemléki és egyéb régi épületek és 
környezetük rendben tartása, állaguk romlásának megakadályozása, foghíjak, beépítetlen terek karbantar-
tása, a kő-, aszfalt-, beton és egyéb szilárd burkolatok, a beépítettség korlátozása a zöldfelületek védelmére, 
a kősivatagosodás mérséklésére. A növényzet alkalmazása a közlekedési, ipari por- és zajártalmak hatékony 
csökkentésére a közútfejlesztési programban (elkerülő, tehermentesítő utak, lakó- és üdülő övezet stb.). 

A városi és városkörnyéki növényzet átfogó kezelési stratégiája és terve a fák és faállományok, a fajgaz-
dagság védelme, az esztétikus és egészséges zöld környezet fejlesztése, a veszélyes és özöngyomok korlátozása 
érdekében. A zöldterület gyarapítása zöldtetők és zöldhomlokzatok létesítésével a már beépített területeken.

A védett természeti területek kezelési terve, faj- és élőhelyvédelmi programok végrehajtása, felülvizsgálata, 
újak kidolgozása. Faj- és élőhelyvédelem fokozása nem védett természeti területeken, az épített környezet 
természeti elemeinek megőrzése.

A klímaváltozáshoz és inváziós gyomosodáshoz alkalmazkodó erdővagyon védelem, erdőhasználat és fel-
újítás már bevezetett módszereinek fejlesztése, kiterjesztése. Esővízgyűjtő ciszternák létesítésének szorgalma-
zása a locsolás lehetőségének biztosítására nyári aszály idején.

A védett területek, védett és jellegzetes fák, fasorok és facsoportok, utcai fásítások leltározásának 
időszerűsítése, megóvás, szakszerű ápolás, pótlás és fejlesztés, töréskárok megelőzése, a vonzó és a Balaton 
fővárosához méltó városkép jövőbeli megalapozása.

Kertbaráti, közterület gondozási társadalmi programok szervezése, a házi kerti gyümölcs- és zöldségter-
melés hagyományainak felélesztése az egészséges életmód és egészséges, helyben megtermelt élelmiszerek, 
fűszerek és gyógynövények érdekében. Biológiai gazdálkodási ismeretek terjesztése, növényvédőszerek hasz-
nálatának mérséklése, veszélyeinek tudatosítása.

A természetközpontú és környezettudatos szemlélet további fejlesztése a fiatalok és az idősek körében 
egyaránt.

Állami- és magánvállalatok, vagyonkezelők, egyetem, agrárcentrum, múzeumok, bemutatóhelyek, ki-
rándulóközpont, élménygazdaság és állatpark, iskolák, gazdálkodók, egyházi, társadalmi egyesületek, és 
további szervezetek együttműködése; az önkéntesség, a karitász kiterjesztése a természetre.

Az olvasók javaslatait várja a Keszthelyi Környezetvédő egyesület!
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Méhfű, genyőte, vörös nőszőfű, vitézvirág 
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Kossuth utca, Rákóczi utca, egyetemi arborétum, ciprus 
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