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1.1. BEVEZETÉS 
 
 
Balatonvilágos község Polgármestere - más irodákkal együtt -  2013. június 4-én levélben árajánlatké-
réssel megkereste irodánkat a címben szereplő munka elvégzésére. A munkát irodánk nyerte el. A 
munka megkezdésére 2013 szeptemberében került sor. A Drobni és Morvay Kft a Club Aliga területén 
levő növényzet vizsgálatát végezte. 
A munkába bevontuk Szentkúti Kiss Gábor tájépítészt, aki a település Club Aligán kívüli területeivel fog-
lalkozott. 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény részletesen szabályozza a védetté nyilvánítás fo-
lyamatát. Jelen előkészítő munkarész kijelöli a fás növények azon csoportját, melyek helyi védelemére 
javasolhatók. Ugyancsak vizsgálat tárgyát képezte a szakadó part fedetlen kőzetfelszíne, melynek va-
lamilyen szintű védelme régi adóssága a Balaton keleti régiójának. 
 
A felmérés a meglevő anyagok felhasználásával és terepbejárással történt. A terepi munka során fotó-
dokumentáció készült. 
A meglevő anyagok között kiemeljük a Club Aliga területére 2008-ban készült rendezési tervhez kidol-
gozott dendrológiai vizsgálatot, valamint dr. Görzsönyi Vargha Lászlónak a Balatonvilágosi Hírmondó-
ban publikált írásait. Ezeket az anyagokat - melyek elsősorban lágyszárúakkal foglalkoznak - jelen vizs-
gálatba beépíteni nem tudtuk, mivel a védelemre javasolt fajok térképen nincsenek jelölve. Ehhez rész-
letes botanikai vizsgálatra van szükség a későbbiekben. 
A felmérés céljára rendelkezésre állt a településrendezési terv készítéséhez használt földhivatali térkép, 
valamint a község településrendezési tervének térképei. Az egyes védelemre javasolt területeket, egye-
dek helyét ezeken a térképeken ábrázoltuk. 
Munkánk során egyeztettünk a Balatoni Nemzeti Park szakértőivel. 
 
A Club Aliga területén nem területi védelemre tettünk javaslatot, hanem egyedi védelem módszerét al-
kalmaztuk. 
 
 
1.2.  A CLUB ALIGA TERÜLETE 
 
 
A VIZSGÁLT TERÜLET LEÍRÁSA 
 
A tervezési terület igen változatos domborzatú. A változatosság oka a Balaton medencéjének lesüllyedésével kiala-
kult szintkülönbség a tómeder és a pannon üledékes térszín között, valamint a szél és a vizek munkája a pannon 
üledékben. 
Megkülönböztethetünk vízparti sík területeket, magasparti sík területeket és a kettő közötti szakadékos (szakadó 
part) és vízmosásos területeket, ill. a lejtőtörmeléken konszolidálódott, teraszosan kialakult (jellemzően a Club Aliga 
sétányaitól a hegy felé eső, részben beépült) területeket. 
A puha kőzetbe a víz mély, meredek falú vízmosásokat vájt, melyeknek ma is nagy szerepe van a felszíni vízelve-
zetésben. A vízmosások meredek partját a növényzet „tartja össze”. A fák, cserjék gyökerei és a borostyán/Hedera 
helix, helyenként a télizöld meténg/Vinca minor összefüggő szőnyege védi meg a talajt a további pusztulástól.  
A sétányok és a magaspart közötti terület szintén nagyon változatos. A lejtőszög a sétányoktól a szakadópart irá-
nyában fokozatosan nő, míg a szakadópart felső éle alatti területnél eléri a 90 º-ot, azaz függőleges, vagy közel 
függőleges.  
A sétányok és a vízpart közötti terület többnyire sík, a sétányok északi és déli végén van jelentősebb emelkedés.  
A magasan fekvő térszíneken két plató található: a lejáró úttól É-ra (a volt konyhakertészet) és D-re (a volt virágker-
tészet) területe. A virágkertészetet keletről a vasút felé emelkedő és igen tagolt felszínű erdő határolja. A konyha-
kertészetet keleti irányból egy beerdősült vízmosás határolja. Miindkét területet nyugatról a Balaton felé a 
magaspart szakadékai határolják (l. a részletes területi leírásnál). 
 
Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezési terület zöldfelületei a következő típusokba sorolhatók: 

 parkosított területek intenzív fenntartással 
 beerdősülő parkrészek 
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 beerdősült területek 
 ruderális (parlag) területek. 

A részletes dendrológiai felmérés a parkosított és a beerdősülő parkosított területekre szorítkozik, ahol a geodéziai 
felmérésen a fák bejelölésre kerültek. A beerdősült területeket csak általánosságban jellemezzük. A ruderális terüle-
teket csak megemlítjük. 
 
AZ EGYES TERÜLETRÉSZEK LEÍRÁSA  
  
Parkosított területek 
 
A parkosított területekre jellemző a sokféleség. A magyarországi őshonos fajokon túl sok exota is található, első-
sorban tűlevelűek. A fák döntő többsége középkorú vagy idős. Kevés az új telepítésű fiatal fa. A fiatal példányok 
többsége spontán feljövő magonc. Egyes fajok (pl. tiszafa/Taxus baccata) hatalmas termésmennyiségét a madarak 
is terjesztik. Véleményünk szerint a tiszafák/Taxus baccata jó része spontán magonc.  
A felújítás hiánya miatt a jelenleg igen attraktív képet mutató „ősfás” park faállománya közel egy időben fog kipusz-
tulni. A helyzetet tovább súlyosbítja a liánnövények károsító hatása. 
Megállapítható, hogy a sűrű telepítés nem kedvez a fák fajra, fajtára jellemző habitusának kifejlődéséhez.  Különö-
sen vonatkozik ez a fenyőfélékre, melyekből helyenként erdőre jellemző sűrű folt került telepítésre.  A foltok belse-
jében elsősorban feketefenyő/Pinus nigra, ezüstfenyő/Picea pungens, mocsári ciprus/Taxodium distichum példá-
nyai gyenge növekedésűek, felkopaszodtak.  
Ugyanez vonatkozik az Platánfa sétány menti platán/Platanus acerifolia sorra is. A túlzott sűrűség miatt a fák felko-
paszodtak, a magasban levő korona súlypont eltolódást okoz, mely fokozza a széltörés, szélkár, kidőlés veszélyét. 
Más esetekben a szélnyomás miatt megdőlt fáknál lép fel statikai probléma. 
A magaspart lábánál a csúszásveszélyes területeken a földmozgás miatt a gyökerek kilazulnak, nem tartják meg a 
fákat, fokozódik a kidőlés veszélye. 
 
A park növényállományának jelentős részét képviselik a tűlevelű örökzöldek. Nagy tömegben kerültek telepítésre 
tuják/Thuja occidentalis, Thuja orientalis, Thuja plicata, tiszafák/ Taxus baccata, hamisciprusok/Chamaecyparis 
lawsoniana, Chamaecyparis pisifera, fekete fenyő/Pinus nigra, ezüstfenyő/Picea pungens, közönséges luc/Picea 
abies és ezek kerti változatai. Kevés a jegenyefenyő/Abies sp., a vörösfenyő/Larix sp. és a cédrus/Cedrus sp. Szin-
tén viszonylag kevés a lomblevelű örökzöld, elsősorban cserjeszintben. 
A tűlevelű örökzöldek túlzott mértékű alkalmazása miatt sok helyen merev és egyhangú képet mutat a park (pl. 2 
sz. területrészen a medence környéke, 6 sz. területen az étterem melletti parkrészlet stb.). 
 
Az őshonos fajok közül ki kell emelni a nagylevelű hársat és a gyertyánokat, melyek egyes példányai nagyon szép 
koronaformát növesztettek. A nem őshonos fajok közül a platánok dominálnak, a termőhelyet kedvelik szépen fej-
lődnek.  
A parkosított területek a termőhely különbözősége folytán szintén további részterületekre oszthatók: 

 feltöltött területen kialakított park 
 Balaton parti, de nem feltöltött  területen kialakított park 
 magasabb térszíneken kialakult park (elsősorban az északi és déli sétánytól a magaspart felé eső terüle-

tek. 
A termőhelyi jellemzés az egyes területrészek leírásánál található. 
 
A tájra jellemző őshonos fafajok jegyzéke (153/2009 (XI. 13.) FVM rendelet 2. sz. melléklete szerint (a 
vastagon kiszedett fajok a parkban megtalálhatók): 
 
fehér fűz 
kecskefűz 
törékeny fűz 
fehér nyár 
fekete nyár 
rezgő nyár 
ezüst hárs 
 

tatár juhar 
kocsányos tölgy 
gyertyán  
magas kőris  
mezei szil 
madárcseresznye 
tatárjuhar 

vénic szil 
mezei juhar 
kislevelű hárs 
közönséges nyír 
mézgás éger 
vadkörte 
zelnicemeggy. 
vadalma 
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Utak mentén levő fasorok 
 
A bejáró út mentén idős vadgesztenye/Aesculus 
hippocastanum fasor található. A vadgesztenyék/Aesculus 
hippocastanum rossz egyészségi állapotban vannak, a fasor 
hiányos. 
 
Platánfa sor: 
A vízparttal párhuzamos fasornak a bejáró út és az északi te-
lekhatár közötti szakasza. Platán/Platanus acerifolia fasor a  
VIII. sz villától (5/84) a bejáró útig húzódik. Ettől északra egy 
szakaszon a platán/Platanus acerifolia és a nagylevelű 
hárs/Tilia platyphyllos vegyesen fordul elő, majd tisztán nagy-
levelű hárs/Tilia platyphyllos fasor következik. 
 
A platán/Platanus acerifolia fasor: 
A park talán legimpozánsabb eleme, annak ellenére, hogy a 
sűrű telepítés miatt a fák nem tudják a fajra jellemző legszebb 
alakjukat kifejleszteni. A fák nagyon megnyurgultak, az ág-
rendszerben torzulások keletkeztek. 
 
Hársfa sor: 
A fenti névvel jelölt útszakasz mentén csak egy rövid szakaszon 
van nagylevelű hárs/ Tilia platyphyllos fasor, melyet a mozihoz fel-
járó úttól délre levő szakaszon a vadgesztenye/ Aesculus 
hippocastanum vált fel a keleti oldalon. 

„A” jelű területrész 
A Hársfa sétány, a vízpart és a kikötő között fekvő terület. A 
vízpart felőli része feltöltött terület. 
Ez a terület nagy gyepes felületeivel a Club Aliga strandjaként 
is szolgál, az ehhez szükséges létesítményekkel (sportpályák, 
medencék, oltözők, játszóhely stb.). 
A hidromechanizációs eljárással feltöltött terület gyenge talaj-
adottságai miatt az itt telepített fák gyengébb növekedésűek, 
mint a parkban máshol. Jó példa erre az éger/Alnus glutinosa 
és a platán/Platanus aceifolia. Mind égerből/Alnus glutinosa 
és mind platánból/Platanus aceifolia a magasabb térszínű te-
rületen, termett talajon hatalmas példányokat találunk. Ezen a 
feltöltött területen találjuk a park legfiatalabb növényállomá-
nyát. 
A feltöltésen túli területeken a térszín emelkedésével a fák 
egyre szebbek. Jelentős értéket képviselnek a platá-
nok/Platanus acerifolia, ezüst juharok/Acer saccharinum, 
gyertyánok/Carpinus betulus, mocsárciprusok/Taxodium 
distichum, bibircses nyírek/Betula pendula, hársak/Tilia sp. 
Értékes elemei a területnek az idős vénic szil/Ulmus laevis 
példányok, melyekből Magyarországon a szilfavész miatt 
csak nagyon kevés van. 
 
„B” jelű területrész 
 
A sétányok és a vízpart közötti kikötő területe. 
A terület arculatát meghatározzák a hatalmas szoliter 
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jegenyenyárak/Populus italica idős példányai. A kikötő funkciójához szükséges nagy szabad gyepes területek ren-
delkezésre állnak. A telepített fák azonban eléggé esetlegesek. Kontrasztos például a gyönyörű mocsári cipru-
sok/Taxodium distichum előterében sínylődő, a termőhelyi viszonyokat rosszul tűrő madárberkenyék/Sorbus 
aucuparia. 
„C” jelű területrész 
 
A kikötőtől északra fekvő terület.  
A növényzet a termett talajon tenyészik, ennek megfelelően 
igen szép idős példányokat találunk. A jegenyenyár/Populus 
italica fasor a víz felől messziről felismerhetővé teszi Club  
 
Aliga kikötőjét. Kevésbé illik a vízpart közelébe a két fekete-
fenyő/Pinus nigra csoport. A nagy sűrűségben telepített fák 
miatt a facsoport belsejében levő példányok egészségi álla-
pota gyenge, esztétikai megjelenésük kifogásolható.  
 
„D” jelű területrész 
 
A Platánfa sétány és a vízpart közötti északi területrész.  
Az északi telekhatár menti 50 m-es szakasz összefüggő, átha-
tolhatatlan erdő hatalmas nyárakkal/Populus alba,canadensis, 

nagy 
nyír/Betul
a pendula 
csoporttal 
égerek-

kel/Alnus 
glutinosa 

és platá-
nokkal/Pla

tanus 
acerifolia, 
mocsári ciprussal/Taxodium distichum.  Itt található a tervezési 
terület talán legidősebb fája egy kocsányos tölgy, mely része 
lehet az eredeti növénytakarónak.  
Az I. sz. villától délre idős, hatalmas égerek/Alnus glutinosa és 
nyírek/Betula pendula csoportja díszlik.  
A „C” jelű területrésszel együtt a park exkluzív területét jelentik. 
Ez meglátszik mind a fák, mind a cserjecsoportok és a gyep ki-
alakításán, ápoltságán, a növények megjelenésében.  Értékes 
példányok: óriás tuja/Thuja plicata  az uszoda és a XI sz. épü-
let között, törökmogyorók/Corylus colurna, mocsári cipru-
sok/Tax
odium 

distichum, görög jegenyefenyő/Abies cephalonica, balzsa-
mos nyár/Populus simonii (az egyedüli a parkban). 
 
„E” jelű területrész 
 
A Platánfa sétány és a magaspart közötti terület.  
Jellemzője a sűrű növényzet. Különleges a platá-
nok/Platanus acerifolia és a tiszafák/Taxus baccata együtte-
se. Gyakori a dió/Juglans regia is. A diók/Juglans regia ma-
gonc eredetűek, legtöbbjük nem éri el a geodéziai felvételnél 
előírt törzsméretet, ezért nem kerültek ábrázolásra, de jelen-
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létük a termőhely és az ökoszisztémák tekintetében jelzés értékű. A sétányt ezen a szakaszon hatalmas példá-
nyokból álló hársfasor/Tilia platyphyllos kíséri. A platán/Platanus acerifolia az V. sz. villánál tér vissza. 
A sétánytól a magaspart irányába haladva a fajok száma csökken. A magaspart közelében már uralkodóvá válik a 
fehér akác/Robinia pseudo-acacia. Az erdő ezen a területrészen is terjed, az épületekig lehúzódott. 
A szakadópart állékonysága ezen a szakaszon gyenge, erről tanúskodnak a gyakori omlások. 
 
„F” jelű területrész 
 
A Hársfa sétány és a magaspart közötti területrész. 
Jellegében nagyon hasonlít az 5 sz. területrészre. A kedvező 
termőhelyi viszonyoknak köszönhetően a fák elérik a fajtára 
jellemző nagyságot és formát. Ilyenek a mozihoz vezető út 
menti hatalmas platánok. Ezen a területen még a közönséges 
luc/Picea abies és az ezüstfenyő/Picea pungens is szépen 
díszlik. 
A sétánytól távolabb (XXXII. sz. villa, régi posta) a fenntartási 
munkák elmaradása miatt az erdő sikerrel hódítja vissza a te-
rületet. A borozó és környéke már szinte teljesen be van nő-
ve. Erőteljesen terjednek a liánnövények: komló/Humulus 
lupulus, iszalag/Clematis vitalba, vadszőlő/Parthenocissus 
quinquefolia, borostyán/Hedera helix. Jellemző fafajok a 
beerdősült területeken: fehér akác/Robinia pseudo-acacia, korai juhar/Acer platanoides, hegyi juhar/Acer 
pseudoplatanus, eperfa/Morus alba, bálványfa/Ailanthus altissima, magas kőris/Fraxinus excelsior. 
 
„G” jelű területrész 
 
A bejáró út és a felső parkoló területe és környéke. 
A  bejáró út mentén idős vadgesztenye/Aesculus hippocastanum fasor található. A vadgesztenyék/Aesculus 
hippocastanum rossz egyészségi állapotban vannak, a fasor hiányos. A hiányos szakaszokat a fekete bo-
dza/Sambucus nigra foglalja el. A trafóház közelében lucok/Picea abies és fekete fenyők/Pinus nigra díszlenek. A 
parkoló mellett áll egy nagyon idős, hatalmas fehér nyár/Populus alba. 
A parkoló középső egységébe korai és hegyi juharokat/Acer platanoides, Acer pseudoplatanus telepítettek nagy sű-
rűségben. A parkolóból a kertészetbe vezető út mentén platánok/Platanus acerifolia sorakoznak. 
 
  
Összefoglaló értékelés 
 
A tervezési terület igen jelentős értéket képvisel a vízpart és a magaspart alkotta szegélyek nagy energiájú terüle-
teként: 

 ritkaságszámba menő nagy kiterjedésű, nagy biológiai diverzitású és biológiai aktívitású, összefüggő zöld-
felületével; 

 a sok fajt, fajtát (különlegességeket is) számláló, zömmel idős fákból álló dendrológiai gyűjteményével; 
 geológiai képződményeivel, melyek különleges látványt nyújtanak a vízfelület és a túlsó tópart felől; 
 azáltal, hogy értékes menedéke az állatvilágnak, elsősorban madaraknak. 

 
Bármilyen fejlesztés esetében ezeket az értékeket meg kell őrizni. Az értékek megőrzésének egyik eszköze 
a valamilyen szempontból legértékesebb példányok helyi védetté nyilvánítása 
 
A kevésbé intenzíven fenntartott területeken a beerdősülés intenzív, a fedettség – elsősorban „E”, és „F” jelű terü-
letrészeken meghaladja a parkok esetében kedvezőnek mondható 50-60 %-ot. 
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1.2.1 A felmérés módszere 
 

A meglevő dendrológiai anyag aktualizálása: 
A 2008-ban készített dendrológiai felmérés a geodéziai felmérésre készült. A faállományt egyenként 
végignéztük. Mivel azok a fák, amik kimaradtak a geodéziából a dendrológiai felmérésből is kimaradtak, 
a jelen vizsgálat során a védelmi szempontból értékesnek minősülő fákat bejelöltük és a listát ezekkel a 
példányokkal kiegészítettük (a szám+betűjellel jelöltük az utólag felvett egyedeket). 
Az eltelt idő alatt több fát kivágtak, ezeket a példányokat a listából töröltük. 
Minden egyes védelemre javasolt fát, fasort, facsoportot lefotóztunk. A fotókat a listában is megjelenít-
jük tömörített formában. A dokumentációhoz tartozó fotódokumentáció a fotókat nagy felbontásban, tö-
mörítés nélkül tartalmazza. A fotódokumentáció csak elektronikus formában kerül dokumentálásra. 

 
 
1.2.2. A felmérés leírása 
 

A részterületek jelöléséhez a rendezési terv által alkalmazott betű jelölést alkalmaztuk. A fák sorszámát 
is megtartottuk, a geodézián nem szereplő példányokat betű kiegészítéssel jelöltük (pl.184/A). 
Minden részterületen a számozás 1-től kezdődik, ezért a fák sorszáma előtt megjelenik a részterület be-
tűjele (pl. A-184). 
 
A helyi védelemre jelölés szempontjai: 
Alapvetően az idős, szép, a fajra jellemző habitussal rendelkező, a park karakterét meghatározó példá-
nyokat javasolunk védelemre. 
A szempontok részletesen: 
 
1/ Településrendezési szempont: 
A szabályozási tervben építési helyen levő fát azzal a feltétellel javasolunk védelemre, hogy a fát lehe-
tőleg vegyék figyelembe a beépítésnél. 
 
2/ Kor 
A helyi védelemre javasolt fák zöme általában 40 évnél idősebb. Kivételt teszünk a parkban ritkán elő-
forduló egyedeknél és a különlegesen szép példányoknál. 
 
3/ Habitus 
A kiválasztás fontos szempontja az esztétikai megjelenés. Csak a fajra jellemző habitusú szép példá-
nyokat javasoljuk védelemre. 
 
4/ Faj, fajta 
Védelemre javasoljuk a tájra jellemző fajokat (elsősorban a lombhullatókat, örökzöldeket csak nagyon 
indokolt esetben). 
Mivel telepített parkról van szó, és a sokféleséget fontosnak tartjuk, kiemelt figyelmet szenteltünk a 
parkban ritkán előforduló fajoknak, botanikai ritkaságoknak, a ma már ritkán ültetett fajoknak. 
 
5/ Egészségi állapot 
Védelemre javasolt egyedek esetében fontosnak tartjuk a jó egészségi állapotot. Azokat az egyedeket, 
melyeket betegség miatt a közeljövőben el kell távolítani, nem javasoljuk védelemre. 
Mérlegeltük a Hedera károsítását, ami nagyon gyakori. Ha úgy ítéltük meg, hogy a Hedera eltávolításá-
val a fa megmenthető, védelemre javasoltuk. 
Kivételt tettünk olyan esetekben, amikor a korhadt törzs természetvédelmi jelentőségű (madárfészkes 
odvak Salix törzsekben). 
A nagytermetű, törékeny, puhafák esetében (elsősorban nyárak, fűzek, ezüst juhar stb.) az egészségi 
állapot megítéléséhez fakopp vizsgálatot javasolunk a védetté nyilvánítást megelőzően. 
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6/ Térképzés 
Védelemre javasoljuk a park karakterét meghatározó egyedeket (vezér növények), a térképzés szem-
pontjából fontos egyedeket, a fasorokat, facsoportokat. 
 
7/ Természetvédelem 
Védelemre javasoljuk a fészkelő helyeket, a madarak vonulását segítő magas fákat. 
 

1.2.3. A felmérés dokumentálása 
 

Lista 
A helyi védelemre javasolt fákat fotókkal ellátott listában soroltuk fel területegységenként. 
Helyszínrajz  
A listában szereplő fákhoz tartozó sorszámokat helyszínrajzon ábrázoltuk, minden egyes fa a helyszín-
rajzon azonosítható. 
Fotódokumentáció (csak CD-n). 
A listában az egyes fákhoz tartozó fotók tömörített formában szerepelnek, ezért a felbontásuk alacsony. 
Az eredeti fotókat külön fotódokumentációban összegyűjtöttük. Ezek a nagy felbontású fotók jól nagyít-
hatók, a részletek is jól láthatók. 
 
 
1.3. A TELEPÜLÉS CLUB ALIGÁN KÍVÜLI TERÜLETEI 
 
 
1.3.1.   A MAGASPART TERÜLETE 

 
1.3.1.1. A felmérés módszere 

 
Az egyes zónákat az alsó Rákóczi és Zrínyi valamint Csalogány közről, továbbá a fentebb lévő vasúti 
pályatestről ,a le és feljáró lépcsőkről ,valamint a világosi vasútállomás le-és felhajtó útjáról való szem-
revételezéssel, esetenként az erdőbe való behatolással, és a fenti plató széltében - hosszában való be-
járásával oldottuk meg.  
A bejáráskor számbavett értékes növényegyedeket (esetenként tapasztalt károsító tényezőket, veszély-
forrásokat) lefotóztuk, míg  a lefotózott növényeket ,helyszíneket  azonosító számmal ellátva téképen is 
megjelöltük. 

 
1.3.1.2. A felmérés leírása 

 
A település külterületének  területbejárással való áttekintése – ellenőrzése után megállapítotuk, hogy  a 
területen olyan természeti érték nincs ,amit a településrend. terv ne vett volna számba , lévén a külterü-
let nagyrészt mezőgazdasági művelés alatt álló kultúrtáj.   
Azonban egész más a helyzet a közigazgatási terület belterületi hányadán, mivel abba beleesik a Fűz-
főtől  Kenesén át Siófokig tartó balatoni magaspart (az ún.: szakadópart ) kanyarulatának cca.a fele.  
A Magaspart  vasút által nem érintett szakasza a Klub – aliga területébe esik ,amit jelen munka előző 
fejezete részletesen vizsgált. A Magaspart fennmaradó részével ebben a fejezetben foglalkozunk. 
 
A vizsgált terület Klub - aligán kívül eső hányadát az 1800-as évek második felében lezajlott déli vasút-
építés  jelentősen átalakította. A vasútiépítés nyomvonalvezetését  bírálni – mondván , hogy azt a 
magaspart sérelme nélkül is meg lehetett volna  oldani azidőben – semmi értelme. Az okozott táji –
természeti kárért  kárpótol bennünket, ill. a vasúton érkezőket  a Balaton  hirtelen feltáruló lélegzetelállí-
tó látványa. 
 
A magaspart eredetileg függőleges szakadófalát ( ami az akarattyai szakadóparthoz volt hasonló, Mé-
szöly Géza vonatkozó alkotásainak  tanúsága szerint ) hatalmas földmunkával belépcsőzték.  A merdek 
rézsűvel  - bevágással kialakított tereplépcsőn lett elhelyezve a vasuti pályatest. 
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 A földmunkákat követően két hatalmas rézsű alakult ki : a vasút fölötti meredekebb, és a vasút alatti  
valamivel menedékesebb sáv. 
Az alsó rézsű állékonyságát ,ami elsősorban a felülről  kitermelt  laza löszös anyagból alakult ki nagy 
körültekintéssel igen magas színvonalon biztosították. E célból különf. vízelvezető műszaki létesítmé-
nyeket  építettek, valamint   akác és juhar fajokból álló erdősítés , növénytelepítés is történt  a területen. 
 
A fentiek értelmében a terület vizsgálatát három zónára osztva végeztük el : 
 

1. Vasút alatti rézsű - zóna 
2. Vasút feletti rézsű - zóna 
3. A  felső plató zónája 
 
1. VASÚT ALATTI  ZÓNA 

 
A vizsgált részterület élőhelyi adottságai különlegesnek tekinthetők, ami itt nem annyira a nagy lejtés-
nek mint az erős leárnyékoltságnak köszönhető. Az északra néző magaspart alá csak délutánonként 
süt be a már alacsonyabban álló nap. Ennek következtében az egész területen megfigyelhető (mind az 
erdősült rézsű faállományában, mind az alsó szélen telepített díszfák esetében), hogy azok a „fényért 
való ágaskodásban” erősen megnyurgultak, nem az adott fajra jellemző habitust mutatják. 
 
Az alsó rézsűt borító jobbára fehér akácból (Robinia pseudoacacia) és különféle juhar fajokból (Acer 
platanoides, A. negundo, A. campestre) álló erdő egyedei változó korúak.  Az évtizedek óta nélkülözött 
erdészeti állománykezelés következtében a teljesen és részlegesen kiszáradt fáktól kezdve az egész-
séges egyedeken keresztül a fiatal magoncokon, sarjakon kersztül minden megtalálható. 
 
Hasonló okok miatt jelentős a fák között a borostyán (Hedera helix) és az erdei iszalag (Clematis 
vitalba) kártétele. 
 
Valószínűleg az erős árnyékoltság miatt nincs cserjeszint, illetve csak a vasutat kísérő szegélyzónában 
jelenik meg a bodza (Sambucus  nigra) kevés gyepürózsa (Rosa canina) de leginkább a veresgyürűs 
som (Cornus sanquinea) alkotta  cserjés. 
 
Az erdőállomány jelentősége kettős. Egyrészt fontos a tájképi hatásuk, de a rézsű állékonyságában  az 
erózió elleni védelemben betöltött szerepük a legfontosabb! 
Ezért tartjuk kimondottan veszélyesnek a világosi vasútállomás alatt végzett széles tarvágást. Az állo-
más-resti kilátását a felső zóna szelektív szálaló vágásával problémamentesen biztosítani lehettt volna. 
 
EX lege védett a rézsű aljában található vörös homokkő forrásfoglalással hangsúlyozott  Mészöly Géza 
forrás. 
A területen a forráson túl fakadóvizek is valószínűsíthetők erre utalnak a rézsűben fellelhető különf. 
spontán nőtt nyárfacsoportok (Pl. a Csalogány köz vízmű területe melletti fehér nyáras állomány) 
 
A Klub-aliga felé haladva a rézsű esése némileg enyhül az erdő fái – különösen a juharok - itt szebbek.  
 
A térképen jelöltük azokat a területeket is ,ahol a fák (kiöregedésből eredő?) csoportos kiszáradása bal-
esetveszélyt jelenthet. 
 
A rézsű  menedékesebb aljába a régi villatulajdonosok parkosítási céllal különféle díszfákat ültettek 
nagyrészt  a két világháború elötti időszakban. 
Ezen idős díszfák képezik a terület természeti - botanikai értéket képviselő fáinak zömét . 
 
Összegezve ;   
A vasút alatti zóna természeti értékét  elsősorban maga a rézsű, ill. annak magassága adja ,ami az ere-
deti partfal vasúti tereplépcsőig felnyúló „félmagasságát mutatja. Az erdősültség pedig ennek a mérnöki 
létesítménynek az állékonyságát  biztosítja. 
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2. VASÚT FELETTI ZÓNA 

 
A felső rézsű az alsónál  meredekebb. Erre az adott lehetőséget, hogy a termett löszös alapkőzetbe  
alakították ki bevágással. A lösz alapkőzet – mint az a partszakadásban másutt látható – függőlegesen 
is állékony.  
 
Ennek a rézsű zónának az erdősültsége változó. A teljesen erdősült keleti harmadtól kezdve az erdő-
sültség részleges (csak a partfal felső ,v. alsó sávját borító) vagy  szórványos, ahol a gyepes vagy cser-
jésült szakaszok váltogatják a kisebb erdőfoltokat. 
 
A nagy meredekség, a talajnedvesség hiánya és az erős árnyékoltság miatt a terület igazán extrém élő-
helynek számít ,ami nagyon lassítja a gyeptársulásból a cserjésen keresztül az erdő felé tartó szukcesz-
szió folyamatát.  
Ebből ered ,hogy itt már szinte csak az akác tud megkapaszkodni, életteret nyerni , miközben az egyes 
fák csökött , gyengébb növekedésűek.(A partfal tetején több helyütt megtelepült ördögcérna (Licium 
barbarum), amely növény igen jó talaj és rézsűvédő tulajdonsággal rendelkezik a fényhiány miatt nem 
tud lejjebb teret nyerni.) 
 
A terület botanikai – természeti értéket képviselő fás növényegyedekkel nem rendelkezik. A lágyszárú 
növényzet értékeinek számbavétele a meredekség és az évszak miatt nem volt megoldható. 
A meredek partfal gyeptársulással fedett részein bizonyosan vannak (már csak az igen nehéz körülmé-
nyek miatt is) botanikai értékkel bíró lágyszárú növények azonban ezek bemutatására nincs mód, így 
csak - az egyéb tekintetben is szükséges - életteret jelentő meredek löszfal megóvásával  őrizhetjük 
meg azokat. 
 
Megítélésünk szerint a meredek rézsűn megtelepült fás és lágyszárú növényzet  összességének igazi 
értéke-haszna a rézsűvédelemben betöltött szerepe, ezért állományuk bármilyen megbontása, a szuk-
cesszió folyamatának megzavarása mindenképpen kerülendő! 
Ezért kell nagyon körültekintően eljárni a partfal tetején a kilátás megőrzése céljából végzett akácirtások 
során. Így kimondottan kockázatosnak nevezhető a Harkály - köz  közelében lévő gyalogfeljáró környé-
kének tarra vágása.   
  
Összegezve : 
A vasút feletti meredek partfal a vasút alatti rézsűvel együtt jelen állapotában is jól mutatja a partszaka-
dás ,ill. a tó kialakulását lehetővé tevő földtörténeti területsülyedés mértékét ,ami különleges táji értékkel 
bír. 
 A terület növényzetének igazi értéke nem az egyes növényritkaságokban ,különleges társulásokban, 
hanem az egyedi (részben mesterségesen kialakított) domborzati helyzet megóvásában rejlik.  
 

3. A FELSŐ PLATÓ ZÓNÁJA 
 
A plató alatt az üdülőtelkek É-i vonalától  a partélig terjedő területsávot értem. 
 
A magasparti plató az eredeti térszínt „szembesíti” a csak tízenvalahányezer  éves balaton  vízszintjével 
az együttlátás révén. Ez a helyzet némileg analóg a tanúhegyekével , bár az sokkal- sokkal régebbi 
földtörténeti térszínt őrzött meg. 
 
A plató magassága Ny-i irányba haladva fokozatosan csökken, a közig. terület ny-i szélén a térszint már 
harmadára csökken, miközben  a partél és az üdülőterületi beépítés közötti távolság a kezdeti 30-40m-
ről 10m-re csökken. 
 
Megjegyezzük, hogy a vasúti pályatest körül kialakított telek túlnyúlik a partélen és belemetsz a plató 
síkjába, majd a Csók István sétányon már közvetlenül az építési telkekkel határos.  
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A plató ,ami az üdülőterületi beépítés előtt egy fátlan rét volt, ma közparkként, zöldterületként funkcionál 
(függetlenül a tulajdonviszonyoktól). A terület nagyrészt megőrizte gyepes mivoltát, eredeti jellegét, mi-
vel csak a kilátást nem zavaró ritkás fás növényzettel rendelkezik, de a zöldterületi fenntartás (rendsze-
res kaszálás)  következtében  a természetes vadvirágos rét  mivolta megszűnt. 
Ebből eredően a terület jelentős botanikai értékkel nem rendelkezik!  
 
A magasparti plató azonban az egyedi  balatoni panorámája  révén  különleges tájképi értékkel bír! 
 
Az egész szakasz (a Harkály köztől kezdve a Csók István és a Mészöly Géza sétányokon át, de még az 
ezek vonalát folytató Petőfi S . utca jó részén is) lélegzetelállító összbalatoni panorámát tár fel. 
 
Ez a kilátás adja a terület semmihez nem fogható értékét.(Véleményem szerint ez az adottság nincs ér-
tékének megfelelően feltárva, kihasználva.) 
 
Van azonban  növénytani –táji ertéket is jelentő adottság a területen, nevezetesen a Mészöly G. sétány 
13.sz. alatti  romantikus villaépület elött  közel 100 éves parkosítás eredményeként  gyönyörű idős fa-
csoport teremt különleges hangulatot. Nyolc-tíz magastörzsű fekete fenyő (Pinus nigra) , egy hatalmas 
fehér nyár (Populus alba) és két Idős ostorfa (Celtis australis) dacol a partélen felerősödő széllel.  
 
Meg kell említsük a plató  egyedi tájértékeit  jelentő kisebb emlékműveket – szobrokat is, melyek már 
ma is gazdagítják a sétány adta élményt. (ezt az irányt folytatva a különleges panoráma adta hátteret 
kihasználva, neves művészek bevonásával egy olyan  Balatoni-szoborparkot  lehetne a magasparton  
kialakítani, ami Balatonvilágos  különleges turisztikai nevezetességévé  válhatna). 
 
Véleményünk szerint a plató teljes hosszára egy olyan  (tájréndezési ) részletes zöldterület rendezési 
tervet kellene készíttetni, ami  magasabb szinten biztosítja a terület táji értékeinek megóvását, közpark-
ként való hasznosítását,( Lásd a fenti javaslatot !) és egyben megoldaná a partfal erózió elleni védelmét 
is.  
 
Összegezve : 
 
A partszakadás platójáról nyíló különleges összbalatoni panoráma ezen részterület legnagyobb értéke. 
A különleges táji –tájképi, domborzati adottság az egész  partszakadás,vagy világosi magaspart védel-
mének legnyomatékosabb indoka .  

 
Javaslat a helyi jelentőségű természetvédelmi terület  kialakítására : 
 
A fent leírt (a Club Aliga területén kívül eső térség) értékvizsgálatból az alábbi védelemre tett javaslat 
alakítható ki : 
 
A balatoni magaspart  Club Aligán kívül eső része azonban mindenképpen érdemes a védelemre teljes 
területével, az alábbi indokok alapján: 
 
A világosi szakadópart, amit a  déli vasút megépítése az 1800-as évek közepe táján ugyan erősen át-
alakított (a kor igen magas építéstechnikai szintjét is reprezentáló módon), mai formájában is olyan geo-
lógiai-földtörténeti , tájképi (és egyben vasúttörténeti) értéket képvisel ami mindenképpen érdemes a 
védelemre. 
A partfal fölötti ,a tó kialakulását megelőző eredeti térszínt reprezentáló magasparti  platóról mint közte-
rületről (legalábbis használatát tekintve)  pedig  különleges panoráma tárul fel. 
Mindezek mellett nem elhanyagolhatók a terület számbavett botanikai- természeti értékei sem.   
 
Az indokok alapján javasoljuk az egész szakadópart ( a vasút alatti rézsű zóna ,vasút feletti rézsű zóna 
és  a felső plató zónáját) helyi védelem alá vonni. Ezt a területet majdnem teljesen lefedik a vasúti pá-
lyatestet kísérő MÁV területek telkei.  
A felső plató védelmét javaslom egységesen kiterjeszteni az üdülőtelkek vonaláig. 
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A helyi védelem jogalapot biztosít minden a védett területet veszélyeztető tevékenység kivédésére és a 
terület érékeinek megóvására.  

 
 

1.3.2.  Volt tsz. majorban levő erdei fenyő csoport (hrsz. 052/1) 
 

 
 

 
 
 
 
A facsoport az útról már messziről jelzi a major épületcsoportját. A szép, idős fekete fenyők jól érzik 
magukat termőhelyükön. A fekete fenyők az utóbbi évek tömeges pusztulása miatt fel fognak értékelőd-
ni, ezt a facsoportot ezért javasoljuk védelemre. 
 
 
1.3.3. Mathiász lakótelepen levő hatalmas rezgőnyár (hrsz. 082) 
 
A gazdasági területen levő különlegesen szép és hatalmas nyár feltétlenül érdemes a védelemre. 
A hely megjelölését l. a 1.3.4. szövegrész alatti térképen. 
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1.3.4. A gazdasági terület melletti természetközeli erdők (hrsz. 079/3, 079/4, 081/53, 081/57)  
 
Összefüggő erdőterület a község ÉK-i részén található. Ennek igen értékes része a vízfolyás és a forrásvidéke, 
mely természetközeli állapotú területnek tekinthető, ezért védelemre javasoljuk. 
Az itt található erdő az erdészeti üzemtervi térképen is véderdő.  Azért fontos a védelme, mert Balatonvilágoson a 
magaspart kivételével jórészt csak természetvédelmi szempontból kevéssé értékes telepített erdők vannak. 
Jelenlegi állapotában a terület erősen leromlott, szennyezett, de jó kezelési tervvel a természetközeli állapot hely-
reállítható. 
 

 

 
 

   

 
 
 
 


