
gulatos erdőtáj, a komfortérzés és alapvető kényelem megteremtése, az üdülő
erdők értékének meghatározója. Üj zöldövezet létesítésénél, a meglevők átalakí
tásánál ezek a legfontosabb szempontok. Ugyanitt kell figyelembe venni, hogy az 
elszigetelt erdőfoltok és a kultúrerdőtájak csak helyi jelentőségű vonzási körzetet 
képeznek. Igénybevételük elsősorban csak rövid sétára történik. Ugyanakkor a 
természetes erdők tömegeket vonzanak. Igénybevételük a rövid séták mellett egy-
és többnapos kirándulás céljára is történik. 

Nem elhanyagolható szempont erdeink fásításának értékelésénél az általános 
jóléti hatásoktól elválaszthatatlan kulturális jelentőségük. A természet és táj
kultúra szeretetére nevelés mellett az erdők, fásítások állandóan ható természeti 
élményükkel az ember világának kimeríthetetlen ismeretanyagát szolgálják, nem 
beszélve ezen ismeretek rendszerbefoglalásáról, amit az erdőben elhelyezkedő 
dendráriumok, arborétumok, természetvédelmi területek, madárvédelmi terüle
tek, vadaskertek, geológiai képződmények, munkásmozgalmi és történelmi emlé
kek stb. jelentenek, észrevétlenül, nyitott tankönyvül szolgálva az erdőtjáró szá
mára. 

Kultúréletünk állandó eseményei a sportrendezvények. A szabad természeti 
környezetben zaj dó sport mindig magas értékelést kapott és egyre nagyobb töme
geket vonz. Mint aktív résztvevőket és lelkes szemlélőket egyaránt leköti a téli 
sportok látványa, a sí, a ródli, nem kevésbé a hegymászás, a vadászat, a lovas
sport, a vitorlázás, a terepversenyek, a turista versenyek. Ezek a sportágak bátor
ságot, kitartást, leleményességet, alapos természetismeretet követelnek meg mű
velőiktől és bizonyos mértékig mindig kiváltságosak maradnak. Ahogyan az em
ber keresi az ősiség benyomását keltő környezetet és megtalálja az erdőben, úgy ad 
valamit az itt zajló sport is a természet és az ember örök küzdelméből, ahol nem 
egyszerűen a testi erő győz a versenyben, hanem mindig egy kicsit az ember is a 
természet felett. 

Az erdős környezet nyújtotta sportlehetőségek közül ki kell emelni a vadásza
tot, amely a sport mellett az anyagi javak figyelemreméltó forrása is és eredmé
nyéivel hazánk erdőségeit, természetvédelmi kultúránkat nemzetközi hírnévre 
emeli. Az ágazatok közötti összhang helyes megteremtésével a vadászat elismer
ten foglal első helyet erdészeti melléktermék tevékenységünkben. Vadgazdálkodá
sunk magas szintje a magyar erdészet és kiváló művelőinek érdeme, eredményei 
a kultúra nemzetközi értékeivé váltak és demonstrációi erdész-vadász szakembe
reink szakmai hozzáértésének, lelkesedésének. Vadászati eredményeink bemuta
tása mindig eseménynek számít itthon és külföldön. Világrekord trófeáink nagy 
szenzációt jelentettek és megbecsülést szereztek vadgazdálkodásunknak. Gemenc, 
Gyulaj, Gödöllő, Kaszó neve nemzetközi fogalommá, a hazai és nemzetközi turisz
tika sokat emlegetett objektumává vált. Az erdő és vad közötti ellentmondás fel
oldása szót érdemel a vadászatnál. A vadászati érdekek egyoldalú hangsúlyozása 
az erdő korlátozott hasznosítása felé fordítva a figyelmet, gazdaságilag elviselhe
tetlen károk forrásává válik, hosszú időre kiható befolyást gyakorol az erdőgaz
dálkodás fejlesztésére vagy olyan anyagi megterhelés elé állítja az erdészetet, hogy 
ez már a vadállomány létét veszélyezteti és kimagasló kulturális értékek elveszté
sét vonja maga után, természetszerűen csökkentve az erdők jóléti szerepét is az
zal, hogy az intenzív vadkárelhárítás, a permetezés, a kerítés, a kátrányozás me
rően szembenáll a jóléti erdő fogalmával. 

HÉDER SÁNDOR: Keszthely—Hévíz zöldövezetének kialakítása 
Az erdők közjóléti szerepe a Budapest környéki erdőkön kívül itt a Balaton mellett 

a legnagyobb hazánkban. Ennek a ténynek a felismerése és nagynevű erdész elődeink 
tapasztalatai alapján főhatóságunk már 1955-ben létrehozta a Balatonkörnyéki Fásító 



Erdészetet, melynek feladatát a Balaton körüli zöldövezet megtervezése képezte. Ennek 
a feladatnak egyik legfontosabb része a Keszthely—Hévíz üdülőkomplexum zöldöveze
tének kialakítása volt. A tervek az 1957—58-as években készültek el, s a Keszthelyi Á l 
lami Erdőgazdaság a kivitelezést már 1958-ban megkezdte. 

Keszthely zöldövezetét két szempont alapján kellett megtervezni. Egyrészt az erős 
északi, északnyugati szelek ellen kellett a város számára védelmet nyújtani, másrészt a 
városhoz csatlakozva nagyobb összefüggő területeket tartottunk szükségesnek befásí-
tani azzal a céllal, hogy azok később a város zöldterületei lehessenek. Közel 10 év távla
tából most megállapíthatjuk, hogy ez az elképzelés helyes volt. A város körül telepített 
szélvédő sáv szépen fejlődik és kezdi védő szerepét betölteni. Az északnyugati oldalon 
kívánatos volna a védőhatás fokozására a sávot legalább 50 méterre kiegészíteni, vagy 
még inkább vele párhuzamosan 200—250 méter távolságban egy újabbat telepíteni. Á 
város közvetlen környékén azért javasoltunk több területen egybefüggő zöld felületet 
kialakítani, mert a tervezés előtti felmérés szerint a belterületen további zöldterületeket 
létesíteni nem lehet, pedig az ilyen irányú igény az idegenforgalom növekedésével foko
zódik. Ezt az elképzelést rajtunk kívül álló okok miatt csak részben lehet megvalósítani, 
pedig az idő ennek szükségességét igazolta. Nemcsak az ilyen irányú igény nőtt meg az 
elmúlt években, hanem a város belterületének zöldfelületei is erősen megcsappantak, 
jórészt beépítés miatt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az építkezéseknél jobban fi
gyelembe kellene venni azt, hogy a talajvíz emelkedését, vagy süllyedését az idős fák 
nehezen tudják elviselni. Erről mindenki személyesen meggyőződhet, aki a móló felé 
elsétál. 

Hévíz zöldövezeti terve elsősorban a tó körüli égeres feltárását és a meglevő zöld
övezet továbbfejlesztését irányozta elő. Az égeres feltárását úgy kellett elvégezni, hogy 
a tó szélvédelmének biztosítása végett minél kevesebb fa és cserje eltávolítására kerüljön 
sor. Az égeres több méter vastag tőzegrétegen áll. Idős kora miatt rendkívül kényes a 
talajvízszint és a talajvíz áramlás megváltoztatására, ezért a terv a feltáró sétautakat 
dorongút kialakításával írta elő. A Keszthelyi Állami Erdőgazdaság e — hazánkban 
egyedül álló — munkát a tervek alapján olyan jól oldotta meg, hogy sem a felső, sem az 
alsó koronaszintben nem tapasztaltunk pusztulást. A meglevő erdőkoszorú továbbfej
lesztése is megindult elsősorban éger és nyár fafajjal. 

Érdekességként megemlítem, hogy a két üdülő (Keszthely és Hévíz) közti gyalogos
forgalom lebonyolítására árnyas sétaút kialakítását terveztük. Mind a sétaút, mind a 
fásítás elkészült. Az utóbbi években — lehet, hogy a gépkocsik számának emelkedése 
következtében — a gyalogosforgalom annyira lecsökkent, hogy a sétautat nem veszik 
igénybe. 

Bár közigazgatásilag nem Keszthely határában terülnek el — a teljesség kedvé
ért azonban meg kell emlékeznem — a Gyenesdiás feletti hegyoldalak fásításáról is, 
mert azok nagy vertikális kiterjedésük miatt hozzátartoznak a város panorámájához, 
s a korszerű tervezési szemlélet szerint, mint a város külső zöldövezetének összetevői 
szerepelnek. A hegyoldalakon részben idős erdők — elsősorban feketefenyvesek —, rész
ben bokros, kopárosodó legelők találhatók. A kopár legelők befásításra szorulnak. 
Amennyiben ez még nem lehetséges, a Balatonról jól látható részek eltakarására kell 
törekedni. 

A feketefenyvesekkel kapcsolatban hosszú évek óta húzódó vitára szeretném fel
hívni a figyelmet. Számos bírálat ért már bennünket a feketefenyő tájidegen volta miatt 
Ezek szerint különösen itt a Balaton mellett, ahol a déli lejtős oldalakra tavasszal a 
mandula, őszibarack pasztell színei, ősszel a cserszömörce, húsossom és virágoskőris 
vörös árnyalatú színei a jellemzőek, nagyon kontrasztosan hat a feketefenyő sötétzöld 
lombja. Ezt a problémát azért említem itt meg, mert a Keszthelyi hegység feketefeny
vesei részben kiöregedtek és felújításukra ezekben az években kerül sor. A feketefenyő 
— mint kiváló pionír fafaj — jelentősége gazdasági erdőkben vitán felül áll. A Balaton 
zöldövezetében azonban ezek esztétikai értékét is figyelembe kell venni. Dr. Tóth Sándor 
mérései is ezt igazolják, melyek szerint a kirándulók szinte teljesen elkerülik az elegyet-
len fenyveseket. Fentiek miatt kívánatos volna, ha a Balatonra néző hegyoldalakon a 
fenyő a felújítás során kisebb százalékban szerepelne, s ahol lehet, lobmvédősáv eléülte-
téssel takarva legyen. Ezt a munkát megkönnyíti az, hogy a kiritkuló idős fenyvesek
ben természetes úton megtelepszenek a karsztbokorerdők fái és elsősorban cserjéi. Az 
elképzelés jól összeegyeztethető a Keszthelyi Állami Erdőgazdaság karsztbokorerdő át
alakítási tervével is, mert abban mintegy 200—300 hektár ilyen területet szándékoznak 
meghagyni természetvédelmi célból és tudományos megfigyelésekre. Mivel a legszebb 
karsztbokorerdők nagyrészt éppen a Balatonra néző hegyoldalakon fekszenek, a kérdés 
megnyugtató megoldására ilymódon lehetőség nyílik. 


