
 

 

 

 

 

 

 

A Kis-Balatonnal ismerkedtünk 

 

2021. augusztus 12. 
  

 

„Ha majd az Időben eljön az a korszak, amikor az em-

ber minden barlangot szétrobbantott, amit valami 

célra fel nem használhatott, és minden öreg fát már 

régen kivágatott, akkor már késő lesz siránkozni a 

megbillent természeti egyensúlyon, amelyet helyreál-

lítani sem atombombával, sem mindentudó elektroni-

kus gépekkel nem lehet” 

Fekete István 
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Kirándulási tervünk szerint augusztus 12-én megvalósítottuk elképzelésünket és 

elindultunk, hogy megismerkedjünk a Kis Balaton természeti adottságaival, be-

pillantsunk, annak élővilágába. Amikor kigondoltuk nem hittük, hogy a gyilkos 

kór megengedi, hogy útnak induljunk, de reménykedtünk. 

A Kis-Balaton a környezet gazdasági célú tönk-

retételének és helyrehozásának szép példája. 

A Kis-Balatont sokféle módon, sokszor káros-

nak, máskor hasznosnak mondták ki. A Zala 

azonban mindig egyformán folyt medrében, 

hozva a hordalékot, káros anyagot és az hol 

megszűrve, hol nem letisztítva közvetlenül ke-

rült a keszthelyi öbölbe, feltöltve azt, ezzel ká-

rosítva a Balatont. Ennek az áldatlan helyzet-

nek vetett véget egy egységes, nagy szabályo-

zási terv, mely megvalósult, ami szerint helyre-

állt a terület ökológiai állapota, a Balaton víz-

minőségének biztosítása, valamint a Kis Bala-

ton árvízvédelmi funkcióinak bővítése. A siker ékes bizonyítéka annak, hogy van 

visszaút, ha van akarat, így a Kis Balaton a természetvédelem bölcsője. 

Azt mondhatnánk, hogy ez a kis siker reményt adhat a Föld egészére kiterjedő 

természeti katasztrófa kezelésére is, de mint tudjuk nincs meg arra az akarat. 

Bebizonyosodott, hogy korosodó utastársaink, 

már nem bírják a hosszú sétákat. Talán a pandé-

mia miatti kényszerű bezártság is hozzájárult fi-

zikai állapotuk romlásához. Ezért az autóbusszal 

bejárható 3 órás tájismerkedő túrát választottuk 

a szigorúan zárt területen, ahova csak szakve-

tető kíséretében lehet belépni, és nem csalód-

tunk. A lápos, nagy vízfelületekkel szabdalt közel 

150 km2 terület megmutatta minden szépségét 

és gazdagságát. Csodálatos madárvilággal talál-

koztunk. Túravezetőnk ismertetője alapján mint-

egy 200 madárfaj él itt, a réti sastól a kócsagon 

át a gyurgyalagig. Miért is emelem ki a kócsagot? 
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mert, hogy egy időben divat volt a kócsagtollal 

díszített föveg, ezért rendkívüli tömegben va-

dászták ezt a kecses madarat. Mire megkapta a 

védelmet alig találtak a tájon néhány példányt, 

de elmondható ez a réti sasra is, igaz az utób-

biból most már 20 pár lakja a tavat. Utazótár-

saink sok felvétele bizonyítja ezt a gazdag ma-

dárvilágot. Szemet gyönyörködtető volt látni a 

gazdag ligeteket, élvezni a friss levegőt, azt hi-

szem mindannyiunk tüdője kiszellőzött.  

Utunk során eljutottunk a Diás szigetre a Fe-

kete István emlékházhoz és mindjárt találkoz-

tunk az író nagyszerű műveivel a Bereget be-

mutató Tüskevárral, a Téli berekkell, a Matula kunyhóval, de ismeretterjesztő 

film pl. Homoki Nagy István filmje, vagy Tildy Zoltán képei is komoly szerepet 

játszottak a terület népszerűsítésében. 
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A túra végére átfogó képet kaptunk a Kis Bala-

ton jelentőségéről és arról, hogy miként óvják 

a tájat az ott található élővilágot, hogy ne csak 

a mai nemzedék, de utódaink is felüdüljenek 

és örömüket leljék az itt látottakban. 

A központban megtekintettünk egy interaktív 

kiállítást és megnéztünk egy a terület az élővi-

lágáról készólt filmet, melynek keretében 

megemlékeztek Fekete Ist-

vánról. 

 

 

Mire mind ezt átéltük, meg-

éheztünk, elfogyasztottuk 

„ebédünket” kicsit, pihen-

tünk, majd buszra szálltunk és 

Sándor barátunkra 

bíztuk magunk, sze-

rencsésen hazaér-

tünk. 

 

Jó lenne, ha erőnk 

még engedné jövőre 

újból meglátogatni a 

Kis Balatont és azok-

kal a részekkel is is-

merkedni, amit most 

nem látogattunk 

meg. Tanulságos utazásunk volt. 

A szöveget összeállította: Varga István és Scharek Ferenc 

A képeket készítette: Becsei Tamásné Zsuzsa, Horváth János, Kiss Edith, Omajni-

kov Valentin, Scharek Ferenc, 
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