
JAVASLAT 
 

Fás legelő (őstölgyes) 
települési értéktárba történő felvételéhez 

 
Készítette: Pető Piroska, Balatonfüred, 2016. november 
 
I. A javaslattevő adatai: Pető Piroska, 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 
halomhegy83@gmail.com, www.balatonitaj.com  
 
II. A nemzeti érték adatai 
1. A nemzeti érték megnevezése: Fás legelő (őstölgyes) 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 
természeti környezet, agrár-és élelmiszergazdaság 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, Déllő 035/4. hrsz.                    

EOV koordináták (X Y): 175850 555473 (közbülső koordináta) 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 
települési értéktár, Örvényes 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása: 
 
Örvényes egyik kiemelkedő értéke a falu belterületéhez közel eső fás legelő, a biológiai 
egyedi tájértékként is jegyzett őstölgyes (Örvényes egyedi tájérték katasztere, Pető 
Piroska, 2006.). Az egykor legelőként használt terület mára erdősül, a tekintélyes 
méretű, szép formájú idős fák néhol már megbújnak a burjánzó növényzet között. A 
körülbelül 90 tölgyfát magába foglaló, az Udvari-erdő nevű erdős rész, a Séd-völgy és a 
Mezőföld (golfpálya) által közrefogott terület már a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
védett területét képezi. A legelőerdő kicsi része 2007-ben az Örvényes és Balatonudvari 
határában létesített golfpálya fennhatósága alá került, ma elkerített részen van. 
Láthatunk nagyon jó állapotú, kivételes formájú egyedeket, és utunkba kerülhet 
pusztuló vagy már elpusztult példány is. E különleges élőhely a természetvédelmi 
szempontokon felül a tájkaraktert erősítő tényezőként is végtelenül fontos, és néprajzi 
szempontból is jelentőséggel bír, hiszen egy egykori, jól működő életformának a 
hozadéka, az ember és természet „fenntartható” együttműködésének bizonyítéka. Helyi 
értékként pedig kimagasló, az örvényesiek álláspontja szerint is.  
Örvényes Község Története című kötetben, dr. Sonnevend Imre erdőmérnök, 
természetvédelmi szakember adott kiváló összefoglalót az „Örvényes község 
természeti képe” című fejezetében: 
„Az erőszakos TSZ szervezés előtt itt legeltették a falu gazdáinak szarvasmarháit és 
sertés kondáját. Akkoriban a céljának megfelelően csak az idős cser és molyhos tölgy 
fák álltak a területen, közte kevés vadkörtével, mezei juharral és idős, hatalmasra nőtt 
húsos som bokrokkal. A közös gazdaság idején aztán rohamosan csökkent a háztáji 
tehénállomány, a házi sertéseket pedig már nem hajtották ki a legelőre, az évente 

korábban végzett legelőtisztítás is elmaradt. Ennek következtében a fás legelő elkezdett 
bebokrosodni.” A terület kitisztítására nem volt lehetőség, ugyan legeltetés és 
folyamatos ápolás híján ismét elhanyagolttá válna, jó volna erre megoldást találni.  
„Az erőteljes bebokrosodás miatt manapság már csak a részben bokrok által körülvett 
idős fákban gyönyörködhetünk, melyek a Balaton-felvidék egyik legszebb ilyen jellegű 
faegyüttese. A fák közötti még gyepes területen sok védett és nem védett különleges 
virág figyelhető meg. Mivel a Fás legelő alatt a talaj meglehetősen sekély, több értékes, 
védett, a száraz, dolomitos-mészköves gyepekre jellemző növény virít itt. A felhagyott 
murvabánya peremén nő a Magyarországon ritka, védett mediterrán faj, a 
keménytövisű lucerna. Ugyancsak itt virít a kis termetű, nyár elején rózsaszínen virágzó 
sulyoktáska. De a sziklás talajon díszlik ugyanitt a május végén selymesen hullámzó 
hegyi árvalányhaj is. Májusban díszlenek a fás legelő vad orchideái is, a bíboros kosbor, 
és a vitézvirág. Gyakori védett növénye a citromillatú, fél méteresre is megnövő nagy 
ezerjófű.”  
 
Intézkedési javaslat: A terület teljes körű bejárásával szükséges a fák vizsgálata, 
megszámlálása, állapotának leírása. Sonnevend Imrével előzetesen tervbe véve! 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Kiemelkedő természeti érték.  
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 
Örvényes község története (dr. Hudi József szerk. 2010.) 
 
III. Mellékletek 
1. Fényképek és térképrészlet 

 

mailto:halomhegy83@gmail.com
http://www.balatonitaj.com/


 

 

 

 



 

 
forrás: településrendezési terv, Völgyzugoly Műhely 

 
 

2. Szakértői ajánlás: Jelentős természeti érték, élőhely jellegzetes növényzettel.  
 
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban 
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név 
megjelöléssel.                                              


