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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Gyékényesi Polgárok!
Amikor építünk, építtetünk, nem csak saját közvetlen környezetünket formáljuk, alakítjuk, hanem községünk arculatára, szomszédaink életére is befolyással vagyunk. Így
hazánkban, Magyarországon is, építeni szabályozott keretek között lehet.
Sajnos az elmúlt időkben olyan szigorú jogi szabályozás és végrehajtási módok jelentek meg az építések folyamataiban, melyek egyáltalán nem szolgálták sem az építtetők,
sem pedig a települések érdekét.
Az utóbbi évtizedben azonban olyan építést segítő gondolkodásmód kezdett kialakulni amely mind a településrendezési tervek készítésének, mind az egyes építési
tevékenységek szabályozásának területén jelentős előrelépést mutat.
Ez a kedvező változás azonban nem járhat gazdag építészeti örökséggel bíró településeink arculatának, településképének veszélyeztetésével.
Ezért Gyékényes község is új, kifejezetten a településképpel kapcsolatos közös elvárásainkat magába foglaló, akár új szemléletet is tükröző rendeletet hozhat. Ennek előzetes
feltétele, egy "Településlépi Arculati Kézikönyv" megalkotása. Ebben a település történetéből kiindulva összegezzük azokat az építészeti, táji és természeti értékeket, sokszor
egyedi jegyeket, melyek alapján megfogalmazhatjuk községünk elvárásait a jövőbeni építési tevékenységekkel kapcsolatban.
Szeretném megköszönni az arculat kézikönyv összeállításában véleményükkel, javaslatukkal közreműködő minden résztvevő munkáját. Olvassák a kézikönyvet olyan nyitott
szellemmel ahogy az készült. Tegyék ezt annak tudatában, hogy nem lezárt művet, hanem a jövőben is szabadon megújítható, bővíthető dokumentumot tartanak kezükben.
Tisztelettel,

Kisiván István
polgármester
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BEVEZETÉS
A Településképi Arculati Kézikönyv
készítésének
célja
a
települések
arculatának,
környezetének,
egyedi
jegyeinek, megismerése, feltérképezése.
Leltár, amelyik számba veszi a települések
értékeit, hogy a későbbi generációk is majd
megismerhessék azokat. Útmutató is,
mely lámpásként mutatja az utat egy
egységesebb településkép kialakítása felé.
Felgyorsult, változó világunkban az ember
szinte teljesen elszakadt a környezetével
való harmonikus együttéléstől. Ez nem
csak
a
természeti
környezetünk
megváltoztatását, formálását
jelenti,
hanem rányomta bélyegét falvaink,
városaink megjelenésére is. A nem túl
távoli múltban a tájban élő ember a
természet
adta
lehetőségeket
jól
kihasználva és az adott természeti
viszonyokhoz alkalmazkodva építette és
helyezte el házait, épületeit a tájban, ezzel
hozva létre településeit. Hasonlóan a
tájszóláshoz
sokszor
néhány
lakóépületből, utcarészletből meg lehetett
mondani, hogy hazánk melyik tájegységén
járunk.
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A technika fejlődésével azonban olyan
sablonok kerültek be a lakóházak
építésébe is, melyek sokszor már nem
láttatnak jelentős különbséget egy
somogyi és egy szabolcsi falu utcarészlete
között. Reményeink szerint e kézikönyv a
jövőbeli építők, építtetők részére olyan
útmutatást nyújt, amely hosszú távon
segíti egy egységesebb településkép
kialakítását és száműzi az országos
szinten mára egyre inkább elharapózó
magamutogató, a közösség igényei
semmibe vevő építkezési formákat.
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GYÉKÉNYES
BEMUTATÁSA
Gyékényes község a Dél-Dunántúli
régióban, Somogy megye dél-nyugati
csücskében a Csurgói járásban található
település.
A község környéke már a római korban is
lakott volt, melyet a 70-es évek elején
végzett ásatások is bizonyítanak. A község
területén
számtalan
nyilvántartott
régészeti lelőhely található, melyek védett
ingatlannak számítanak.
Első ismert birtokosai a Geregye
nemzetségből származó Écs és fia Pál
voltak. Pál, aki országbíró volt 1255-ben a
községet más birtokaival együtt elcserélte
Geregye fia Barnabással annak Bihar
vármegyei birtokainak egy részéért.
1380-ban a község nevét Gykynes
alakban olvashatjuk írásokban. A település
birtokosai viszonylag gyakran váltották
egymást. 1446-ban a Marczali család
birtokolja, majd Zákányi József leányai
tulajdonába került. 1489-ben Szerdahelyi
István a tulajdonosa, aztán a Báthoriak
kapták meg az itteni földeket. 1598-99
között Nádasdy Ferenc a birtokosa.
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A török 1600-ban elfoglalta Kanizsát, így a közelében található települések is, mint
például Gyékényes is, a török kezére kerültek. 1677-ben Kanizsa visszafoglalása után a
kalocsai érsek Széchényi György tulajdonába került. 1835-től a Zichy család a
tulajdonosa, akik 1945-ig birtokolták a falut.
A község területén 6 kavicsbányató található melyek közül a legnagyobb Kotró néven
vált ismerté. A Kotró 2011-ben elnyerte Örökségünk-Somogyország Kincse címet is. A
kavicsbányászatot az 1920-as években kezdték és a mai napig folytatják. Ennek
következtében a víz tiszta és jó minőségű. Évtizedekig Somogy megye
ivóvíztartalékának számított a tó. A Kotró körül üdülőövezet jött létre horgásztanyákkal
és a pihenni vágyókat kiszolgáló infrastruktúrával., éttermekkel, panziókkal, kempinggel,
wakeboard pályával. A kialakított szabad strandot nyáron több százan keresik fel
naponta. Jelentős a horgászturizmus és a búvárturizmus is. A község tulajdonában lévő
Búvárbázis kora tavasztól késő őszig fogadja a búváregyesületek versenyzőit.
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Tájékozódási búvárúszó versenyek közül az Amphora Kupát és Országos Bajnokságot is
itt rendezik. Évek óta Sárkányhajó Gyorsulási Bajnokságon mérhetik össze erejüket az
indulók. A tiszta víznek és a kitűnő körülményeknek köszönhetően immár 27 éve itt kerül
megrendezésre az eXtremaMan Hosszútávú Triatlon Országos Bajnokság 3800 méteres
úszószáma, amely a község legnagyobb rendezvénye. 2017-ben egyéniben és váltóban
összesen 1383-an indultak a versenyen. Jet-ski Országos Bajnokság egyik futamát is itt
rendezik meg több éve. A szabadidős sportok is egyre nagyobb teret nyernek, sokan
kajakoznak, kenuznak, szörföznek a vízen és egyre több a vitorlás is.
A falu lakossága római katolikus és evangélikus vallású, ennek megfelelően két templom
van. A két felekezet valamikor iskolát is fenntartott, így két különálló iskolaépület is
található a templomok közelében, amelyek mellé a 70-es évek legelején egy új iskola is
felépült a faluban, majd mintegy 30 év múlva mellé egy sportcsarnok is. A 1990-es évek
elejéig mindhárom épület iskolaként működött. Azóta mindegyik az önkormányzat
tulajdonába került. A volt katolikus iskolában ma öregek otthona üzemel, a legújabban
pedig még tanítás folyik, de már csak alsó tagozatban, összevont osztályokkal. A faluban
óvoda is működik.
A települést az itt lakók a mindennapi beszédben két részre osztották, a Fölszögre és az
Alszögre. A két részt a falu főtere választotta el egymástól. Községbe gázvezeték és
szennyvízcsatorna is kiépítésre került. Belterületen az utak aszfaltozottak és járdák
vannak minden utcában.
A község lakosai kiterjedt szőlőkkel rendelkeznek, mely a Zalai-dombság Dráva-síkra
lefutó általában délies kitettségű oldalában találhatóak. A szőlőhegy az Öreg-hegy és az
Új-hegy részekből áll. Főként szőlőültetvények, gyümölcsfák és akár több száz éves
szelíd gesztenyefák találhatóak itt. A faluban nagyobb volumenű mezőgazdasági
tevékenységet a Gyékényesi Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi ZRT.,
illetve néhány magángazdaság folytat. A Weitzer Parkett Hungária Kft. fűrészüzemet
működtet, egy vállalkozó benzinkutat üzemeltet, a Dráva-Kavics és Beton Kft.
kavicsbányászattal foglalkozik a község területén. A Gyékényes néven ismert nemzetközi
vasútállomás és vasúti csomópont ma már Zákány község területén található. A község
lakosainak száma 1050 a község területe 33,76 km2. A népsűrűség 31,1 fő/km2.

ÖRÖKSÉGÜNK
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A községben nyilvántartott műemléki
érték a Szent József római katolikus
templom. A templomot 1830-1835 között
építették. Harangjait azonban csak az
1880-as évek elején kapta meg. Az i.
világháborúban ezeket elszállították és
csak 1921 és 1828 között pótolták őket új
harangokkal. Késő klasszicista főoltára az
1840-esévekben készült. 1887-ben a
templom felújítása és átépítése során
bádogtetejű tornyot építettek, a templom
új oltárt kapott és 4 falfreskó is készült. Az
utolsó nagy felújításon a templom 197071 között esett át a hívek adakozásából. A
templom
főhajójában
márványtábla
emlékezik meg a II. világháborúban
mártírhalált halt két papjára, Hajnal Zénó
atyára és Martincsevics Pál plébánosra.
Egy vizsgálat megállapította, hogy a festés
alatt
freskók
találhatóak,
melyek
restaurálását 2006-ban kezdték meg. Az
orgona felújítását az 1990-es években
végezték. 2006-ban a templom megkapta
harmadik harangját is.
A neogótikus stílusú evangélikus templom
1887-ben épült az olasz Valentin
Morandini tervei alapján. A templomot
1923-ban, majd 1988-ban renoválták.
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Mindkét felújításhoz a hívek adakozásából teremtették meg az anyagi forrásokat. 2002-ben a régi
parókiát is felújították és gyülekezeti házzá alakították. Az egyházközség legfontosabb
eseményére 1938-ban került sor, amikor a gyülekezet anyaegyházzá alakulásának 125.
évfordulóján 600 fős ifjúsági konferenciát rendeztek.
A község központjában, a parkban található az 1929-ben emelt emlékmű, mely az I.
világháborúban hősi halált halt 91 gyékényesi lakosnak állít emléket. A II. világháborúban elesett 21
gyékényesi katonának egy 1991-ben állított márványoszloppal tiszteleg a falu.
A község területén megtalálhatóak még az 1800-asévek végén és az 1900-as évek elején épített
házak is, bár nem nagy számban. Ezek közül többet felújítottak, vagy megkezdték a felújítást a
tulajdonosok, megőrizve a házak jellegzetességeit modern köntösbe bújtatva.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
A község területén jelentős nehézségbe
ütközik látványosan más-más karakterű
településrészeket elválasztani. Az idők
során nem maradt olyan településrész,
amely karakteresen megőrizte volna egyegy kor jellemző építészeti jegyeit, stílusát.
Az utcák lakóházai négy fő csoportba
oszthatóak, melyek vegyesen, egymással
keveredve jelennek meg, megakadályozva
egységes,
karakteres
utcakép
megjelenését. Jellemzően az 1900-as évek
elején épült néhány nyeregtetős épület
mellett megjelennek a 60-as, 70-es évek
sátortetős kockaházai, a 80-as évek
padlásszobás házai, illetve a 90-es évek
után épített földszintes újabb stílusú
épületek. A lakóházaktól eltérően a Kotró
mellett lévő pihenő övezet épületei
hasonló megjelenésűek. Az övezeti
beosztást a község területén ennek
megfelelően
a
következőképpen
alakítottuk ki: Központi zóna, Heterogén
beépítésű zóna, Horgászfalu, Szőlőhegy.
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KÖZPONT
Gyékényes településképi szempontból egyik meghatározó része, amely a történelmi
településnek is magja volt. Ez a terület magában foglalja az evangélikus templomtól a
katolikus templomig terjedő településrészt. Tulajdonképpen kicsit nagyobb csak, mint a
Szabadság tér terület. Itt található a két templomon kívül a település parkja, sétánya,
játszótere, a Polgármesteri Hivatal épülete, a Művelődési Ház, az Idősek Otthona, bolt,
italbolt és posta is. Jellemzően megmaradtak az 1800-as évek végén, 1900-as évek
elején épített házak, köztük néhány 1960-as 70-es években épített kockaházzal
kiegészítve. A park egyik oldalán találunk néhány padlásszobás és 1990 után készült
újabb építésű házat. Az itt található házak nagy többségében laknak. Az épületeket
tulajdonosaik vagy már felújították, vagy éppen most végzik a felújításukat.
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HETEROGÉN
BEÉPÍTÉSŰ TERÜLET
Ahogy a fejezet elején említettük, egyéb
karakteresen különböző településrészt
lakóházakkal nem lehet elkülöníteni az
erősen vegyes stílusú építkezések miatt.
Ezen a heterogén beépítésű zónán belül
random váltakoznak a 4 típusba sorolható
házak, igazi karakterességet nem adva az
utcáknak. Ezt a településrészt is
általánosan a hosszú, utcára merőleges
telkek és oldalhatáron álló beépítés
jellemzi. Néhány helyen kezd megjelenni a
szabadon álló beépítési mód is.
Ezen a településrészen található utcák
változatos, de nem egységes minőségű
képet mutatnak. Néhány utcában az
úttest és a házsorok között 4-6 méteres
zöldterület
található.
Ezeken
a
zöldterületeken
díszfákat,
fasorokat
találhatunk. Azonban vannak olyan utcák,
ahol az úttestet követő vízelvezető árok
mellett
futó
járda
közvetlen
szomszédságában húzódik a lakóházak
sora. Sokszor ezeken a
szűkös
zöldterületeken is találunk díszfákat,
bokrokat, melyeket a lakók, vagy az
önkormányzat telepített.
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HORGÁSZFALU
A Horgászfalu a település olyan része,
amely egységes beépítési koncepció
alapján alakult ki.
A beépítésre
szántterületet szektorokra bontották és
egy szektoron belül a szektorban lévő
építési telkek tulajdonosai eldönthették,
hogy megadott típusépületek közül
melyiket választják. Egy szektoron belül
csak a kiválasztottat lehetett felépíteni. Az
épületek alsó felébe több helyen
csónaktárolókat építettek a partfalba.
Ennek a koncepciónak következtében a
horgászfalu karakteres arculatú. A
szektorok közötti szélesebb lejárók
mindenki
számára
szabadon
használhatóak. A területen sok a
zöldfelület, jelentős a virágoskert és a
díszfák, sövények, fasorok mennyisége.

Eltérő karakterű településrészek |17

SZŐLŐHEGY
A Szőlőhegy a község külterületi részéhez
tartozik, azonban egyre többen választják
ezt a területet állandólakóhelyükké. A
szőlőhegy jelentős részén áram és
vízvezeték elérhető, csatornázás és
gázvezeték még nem található meg. A hegy
két részre osztható, Öreghegyre és
Újhegyre. Az itt található épületek
valamikori funkciói a jelentős múlttal
rendelkező szőlőtermesztéshez kapcsolódóan présház és borospince voltak. Mára
a szőlőtermesztés, borkészítés sok
tulajdonos
esetében
megmaradtak,
azonban egyre nagyobb szerepet kap a
területek és az épületek hasznosításában a
szabadidő eltöltése, a pihenés is. A
szőlőhegy
egyes
részein
még
megtalálhatóak az ősi présházak, boronás
alappal és vert vályogfallal. Zsúptető helyett
azonban
már
cseréptetejük
van.
Szerencsére vannak olyan törekvések,
melyek ezeket az több száz éves
présházakat meg szeretnék menteni az
utókornak. Néhány új, a városokból érkező
tulajdonos azonban nem tudja megfelelően
kezelni a terület adta sajátosságokat és
emeletes hétvégi házakat, úszómedencéket
kezdett építeni, sokszor a meredek lejtők
talaját eltúrva. Ezek a törekvések itt
egyáltalán nem kívánatosak.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Az építészeti útmutató célja felsorakoztatni azokat az építészeti formákat építési
lehetőségeket, melyek a községben elfogadhatóak, illetve felhívni a figyelmet azokra az
építészeti irányokra, melyek nem támogatottak.

5
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TELEPÍTÉS
Gyékényes településen a családi házak
telepítése oldalhatáron álló, telken belüli
elhelyezkedésük általában az utcára
merőleges.
A nem utcára merőlegesen telepített, vagy
a többi házhoz képest indokolatlanul előre,
vagy hátrahúzott, vagy az utcasor
vonalához épest indokolatlanul elfordított
családi ház építése nem elfogadható.
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MAGASS ÁG
Gyékényes településen az épületek
magassága
általánosságban
véve
hasonló,
azonban
kis
számban
előfordulnak
a
környezetükből
aránytalanul nagy mértékben kiemelkedő
épületek. A meglévő épületek közé
újonnan épülő házak az illeszkedés miatt
hasonló, közel azonos magassággal
készüljenek, mint környezetükben lévők.
A környező beépítésből jelentősen
kiemelkedő, túlzottan magas ház nem
illeszkedik a településrész utcaképébe,
építése nem elfogadható. Egyedi estekben
főépítészi konzultáció szükséges.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
Gyékényes
településen
az
tetők
hajlásszöge
általánosságban
véve
hasonló,
azonban
nagy
számban
fordulnak elő a környezetüktől jelentősen
eltérő hajlásszögű tetők. A meglévő
épületek közé újonnan épülő, vagy
felújítandó házak az illeszkedés miatt
hasonló, közel azonos tetőhajlásszöggel,
készüljenek, mint a környezetükben lévők,
a hagyományokhoz illeszkedve 35-45°
között.
A környező beépítéstől jelentősen eltérő, a
településrész utcaképébe nem illeszkedő,
túl nagy, illetve túl kis hajlásszögű tetővel
rendelkező épület építése nem javasolt.
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TETŐFORMA
Gyékényes településen lévő családi házak tetőformája
egyszerű. Új házak építésénél a szomszédos épületek
tetőformáját figyelembe véve kell törekedni az
illeszkedésre. Lapos tető építése egyáltalán nem
javasolt
Sátortető
Amennyiben az építési telek környezetében
sátortetős épületek állnak, új építés esetén a
szomszédos épületekhez hasonló, sátortetős
kialakítású épület készüljön.
A környező beépítéstől kialakítását, formaképzését,
összetettségét tekintve jelentősen eltérő, a
településrész utcaképébe nem illeszkedő tetővel
rendelkező épület építése nem javasolt.
Nyeregtető
Amennyiben az építési telek környezetében
nyeregtetős épületek állnak, új építés esetén a
szomszédos épületekhez hasonló, nyeregtetős
kialakítású épület készüljön.
A környező beépítéstől kialakítását, formaképzését,
összetettségét tekintve jelentősen eltérő, a
településrész utcaképébe nem illeszkedő tetővel
rendelkező épület építése nem javasolt.
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SZÍNEK, ANYAGHASZNÁLAT
Gyékényes
településen
az
épített
környezetben található elemek színezése,
anyaghasználata,
homlokzatképzése
általánosságban véve hasonló, azonban
előfordulnak a környezetüktől jelentősen
eltérő, élénk színezésű vagy a szokásostól
nagyban
eltérő
anyaghasználatú,
homlokzatképzésű épületek.
A meglévő épületek közé újonnan épülő, vagy
felújítandó házak az illeszkedés miatt
hasonló,
közel
azonos
színvilággal
készüljenek, mint a környezetükben lévők. A
homlokzati
és
lábazati
felület
színválasztásánál javasolt a finom, halvány
tónusú,
természetközeli
árnyalatok
használata, a tetőfedéssel és egyéb
megjelenő burkolóanyagokkal való színbeli
összehangolás.
Új épületek építése, vagy felújítás esetén a
környező beépítéstől jelentősen eltérő, a
településrész utcaképébe nem illeszkedő
színhasználattal rendelkező épület építése
nem javasolt. Új épületek építése, vagy
felújítás esetén a feltűnő, kirívó szín- vagy
anyaghasználat, a rikító színű fémlemez vagy
egyéb anyagú fedés, burkolat és felületképzés
használata nem elfogadott. Egyedi estekben
főépítészi konzultáció szükséges.
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KERÍTÉSEK
Gyékényes településen a kerítések kialakítása
több helyen hasonló, a teljes településrészt
tekintve vegyes képet mutat. Csak alacsony
számú tömör, áttörésmentes épített kerítés
fordul elő.
Az újonnan épülő, vagy felújítandó kerítések a
környezetükhöz
illeszkedő
módon,
a
lehetőségekhez mérten a lehető legnagyobb
fokú áttörtséggel készüljenek. A kerítés
kiváltására természetes határ képezhető
összefüggő növényzet telepítésével.
Épített kerítés esetében a nem átlátható, tömör
megoldások használata, a belátás korlátozása
érdekében alkalmazott utólagosan elhelyezett
nádszövet, vagy egyéb burkolat alkalmazása
nem elfogadott. A falszerű áttörésmentes
kerítések nem elfogadhatóak.
A kerítéseknek felület arányosan minimum 40%ban áttörtnek kell lenniük. Ez alól kivételt
képezhet a gazdasági udvarok eltakarását
szolgáló kerítések, kapuk.
Kérdéses estekben a megfelelő kerítés
kialakításhoz főépítészi konzultáció szükséges.
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MELLÉKÉPÜLET ELHELYEZÉSE
Gyékényes településen a melléképületek
elhelyezésére alkalmazott megoldások
vegyes képet mutatnak.
Az újonnan épülő melléképületek esetén a
telken való pozicionálás és elhelyezés az
utcakép minimális megváltoztatását, a telek
használhatóságát
figyelembe
véve
készüljön.
Előkertbe melléképület kialakítása nem
elfogadható. A melléképület utcaképet
jelentősen befolyásoló, a saját vagy a
szomszédos telek használatát korlátozó
elhelyezése nem elfogadható. Egyedi
estekben főépítészi konzultáció szükséges.
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NAPELEM, NAPKOLLEKTOR ELHELYEZÉSE
Az újonnan elhelyezésre kerülő napelemek
és/vagy napkollektorok összes felületének
nagysága a tetőfelülethez képest maximálisan
1:2 aránnyal készüljön, elrendezését tekintve
egyenletes,
szimmetrikus
kiosztás
alkalmazása javasolt.
A
napelemek
és/vagy
napkollektorok
felületarányának
jelentős
eltérése
az
előirányzott 1:2 értéktől, ezáltal a teljes
tetőfelületen való alkalmazás, továbbá a
rendezetlen elhelyezés és a tetőfelületből való
aránytalanul nagy mértékű kiemelés vagy
dőlésszög kibillentés nem elfogadható.
Egyedi estekben főépítészi konzultáció
szükséges
a
legideálisabb
kialakítás
megtaláláshoz.
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TEREPALAKÍTÁS
Gyékényes település Horgászfalu parti szektoraiban és a
Szőlőhegyen a domborzati viszonyok miatt az épületek,
házak építésénél általában kisebb vagy nagyobb
mértékben lejtős terepre kell számítani.
A terep eredeti lejtésviszonyainak lehető legkisebb
mértékű megváltoztatása, valamint a földmunka
minimalizálása érdekében új építés esetén a
legkedvezőbb megoldás az épület terepbe illesztése.
Amennyiben a terepbe illesztés nem megoldható, szem
előtt tartva az előbbi szempontokat, az épület terepbe
való részleges bevágása javasolt.
A
terep
lejtésviszonyainak
nagymértékű
megváltoztatása, valamint a magas földmunka igény
miatt az épületnek, annak környezetének síkra
helyezése a terep jelentős lesüllyesztésével vagy
kiemelésével nem elfogadható.
Lesüllyesztés esetén a kialakuló mélyedében az esővíz
felgyűlik és/vagy lemoshatja a talajt, kiemelés esetén az
épület egy feltűnő platóra kerül, kiemelkedik a szomszéd
épületek közül.
Egyedi estekben főépítészi konzultáció szükséges a
legideálisabb telepítés megtaláláshoz.
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HÍRDETÉS ÉS REKLÁMTÁBLA ELHELYEZÉS
Gyékényes településen a hirdetések, reklámtáblák
vizuális
megjelenése, mérete, színkezelése és
anyaghasználata széles határok között mozog, így
megtalálhatóak a befogadó közeghez szépen illesztett,
de abból jelentősen kirívó felületek is.
Hirdetés és reklámtábla az épületen, vagy külön
szerkezeten való elhelyezésekor szükséges figyelembe
venni
illeszkedési,
a
vizuális
minőségi
és
léptékhelyességi szempontokat. A reklámfelület
minden esetben előzetes grafikai tervezést igényel,
mely kiterjed a színhasználat, az alkalmazott betűk
típusának és méretének, a felületen való optimális
pozíció megválasztására is.
Előnyben részesítendőek a visszafogott, halvány
tónusú színárnyalatok és a jól olvasható, egységes
betűtípust tartalmazó, egyszerű geometriai formájú
felületek.
Nem elfogadható az eltúlzott méretű vagy túlzottan
nagy mennyiségű reklámfelület elhelyezése. Kerülendő
a rikító színek és azok kombinációinak alkalmazása, a
nehezen olvasható, vagy egymástól formailag
jelentősen eltérő betűtípusok vegyítése. Zavaros
grafikai összetételű, véletlenszerűen elhelyezett vagy
egymásra tapasztott reklámfelületek, LED világítású
táblák elhelyezése nem elfogadott.
Reklámtáblák elhelyezésekor főépítészi konzultáció
szükséges a legideálisabb megoldás megtaláláshoz.
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RÉSZLETEK
Nagy kiterjedésű reklámhordozó a településen
nem található, illetve cégérek és feliratok is csak
csekély számban fordulnak elő a belterületen,
köszönhetően a lakófunkció túlsúlyának.
Elvétve találkozhatunk egy-egy szolgáltatás
vagy kereskedelmi egység hirdetésével vagy
cégérével, amelyek általában nem okoznak
zavart a településképben.
A postaládák széles skálája fordul elő színben
és formában egyaránt, találkozhatunk rendkívül
ízléses, visszafogott és letisztult darabokkal,
amelyek példaként szolgálhatnak.
Az utcanév- és házszámtáblák szintén
egyszerű, letisztult formavilágot és tipográfiát
alkalmaznak. Egyre terjednek a faluban élő
fafaragó által készített táblák. Az utcabútorokat
tekintve a kandeláberek a település egyes
részein egységes kialakításúak, míg a
homlokzaton
megjelenő
gépészeti
berendezések sem okoznak általában utcaképi
disszonanciát. A hírközlő és elektromos
hálózatot döntően felszíni vezetékek biztosítják,
amely utcaképet negatívan befolyásoló hatása
folytán a továbbiakban nem javasolt. Ehelyett
földkábeles megoldás ajánlott.
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KÖZTERÜLETEK - UTCÁK, TEREK, ZÖLDFELÜLETEK
Gyékényesen kiemelt figyelmet szentelnek az utcák, közkertek, játszóterek, sportpályák
és egyéb közterületek fenntartására, hiszen ezek a közösségi találkozási pontok
legfontosabb helyszínei.
A
rendezettség
elérését
a
tájba
illesztés,
a
helyi
adottságoknak
megfelelő'
növényfajok,
az
utcabútorok
esetében
pedig
a
helyi
anyagok használata is segíti. Előnyös az út menti zöldsávokon fasorok illetve
zöldfelületek alacsony növénytakaróval való kialakítása.
A község területén hét kőkereszt található, melyek rendezettek, karbantartottak. A
helyben élő fafaragó több faszobrot is adományozott a községnek, melyek a
közterületeket díszítik.

32 | Mai példák

MAI PÉLDÁK
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VÉDETT ÉRTÉKEK

MŰEMLÉKI VÉDETTSÉG
Rk. templom és kereszt, Szabadság tér 91.

HELYI ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG
Lakóház, József A. u. 16.
Lakóház, Kossuth L. u. 5.
Lakóház, Kossuth L. u. 22.
Lakóház, Rákóczi u. 44.
Lakóház, Rákóczi u. 46/1.
Lakóház, Rákóczi u. 46/2.
Lakóház, Rákóczi u. 51.
EV. templom, Szabadság tér 1.
Lakóház, Szabadság tér 3.
Művelődési ház, Szabadság tér 10.
Lakóház, Szabadság tér 19.
Általános iskola, Szabadság tér 89.
Lakóház utcai homlokzata, Hunyadi u. 31.
Lakóház utcai homlokzata, József A. u.18.
Lakóház utcai homlokzata, József A. 27.
Lakóház utcai homlokzata, Kossuth L. u. 10.
Lakóház utcai homlokzata, Kossuth L. u.12.
Lakóház utcai homlokzata, Rákóczi u. 38.
Kereszt, Dózsa Gy. u.
Kereszt, József A. u.
Kereszt, Kossuth L. u. bevezető része
Emlékmű, Szabadság tér
Kukorica góré, Szabadság tér 31.
Településkép-karaktervédelem, Szabadságtér É-i része 21-38., 457., 458., 102/4., 102/5. hrsz.
Fésűs beépítés-telekosztás, Szabadság tér D-irésze 48-58., 102/3., 102/4. hrsz.
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TERMÉSZETI KÖRNYEZET
Általános jellemzés
A Gyékényes település a Dél-dunántúli régióban, Somogy megyében
található. Magyarország Kistájkatasztere (Marosi szerk. 1990) alapján
kettő kistáj találkozásánál, a Közép-Dráva-völgy és a Zalaapáti-hát
mikrorégiókban helyezkedik el.

Domborzat
A két kistáj domborzati karaktere erősen különböző. A Zalaapáti-hát
esetében triász és kréta időszaki karbonátos kőzetekből, valamint
devon és szilur korabeli metamorfit összletekből felépülő
alaphegységet jégkorszaki vályog, helyenként pedig lösz, illetve löszös
üledék borítja. Az észak–déli tengely mentén hosszan elnyúló, déli
irányban kiszélesedő hátság, voltaképpen erősen lepusztult derázióseróziós dombság felszíne rendkívül tagolt. Alapvető szerkezeti
jellemzőit a dél felé lépcsőzetesen alacsonyodó, nyugat–keleti irányú
nagy lejtésű harántvetődések határozzák meg. Magassága Gyékényes
közelében 150-160 m körüli. A Dráva-menti süllyedékben a
felsőpliocénben de még a pleisztocén elején is létezett a Pannoniai-tó
kiédesedett utóda, egy átfolyó mocsárvidék, melynek feltöltődése volt
folyamatban. Az erőteljesen emelkedő Alpokból a Mura-Dráva
vízrendszere hatalmas mennyiségű hordalékot szállított a területre.
Az üledékritmusok általában kavicsos durva üledékkel kezdődnek és
fölfelé egyre jobban finomodnak. A legalsó kavicsréteg agyagos, ami a
kiemelkedő pannon-rögökről lemosott agyagnak, a kis esésnek és a
túltengő lebegtetett hordaléknak az eredménye. A Közép-Drávavölgy tengerszint feletti magassága 122-124 méter körüli.
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Talajok
Gyékényes talajviszonyait alapvetően az éghajlati adottságok határozzák meg,
ezért a Zalaapáti-háthoz tartozó területei, mint az ország egyik
legcsapadékosabb térsége, a barna erdőtalajok övéhez tartozik, a nagyobb
kiterjedésű síksági területeken viszont a Dráva folyó által meghatározottan
magas talajvízszint hatására inkább réti talajok (intrazonális talajok) képződtek.
A folyó völgyében a Dráva által lerakott öntéstalajokat találhatóak. A nyers
öntéstalajokon puhafa ligeterdőket, az öntés réti talajokon gyepeket, az öntés
erdőtalajokon égerligeteket és tölgy-kőris-szil ligeteket találhatunk. A fűz- és
égerlápok tőzeges láptalajon fejlődnek.

Éghajlat
A felszínre jutó közvetlen és szórt napsugárzás évi összege kb. 440-448
KJ/cm2-re tehető. A maximum júliusban, a minimum decemberben van. A
napsütés évi összege 2000-2050 óra. A be- és a kisugárzási viszonyokat
leginkább befolyásoló felhőzet évi alakulását tekintve a táj az eléggé borult
területekhez tartozik, az égbolt 64-66%-ban borult. A derült napok évi száma a
térségben 60-80, a borult napok száma nagyjából 80-120 között alakul. Az évi
középhőmérséklet sokévi átlaga 10-10,5°C körül van. A hőmérséklet évi járása
a hazánk többi részéhez hasonlóan csaknem megegyező vonásokat mutat. A
leghidegebb hónap a január, -1 ºC feletti középhőmérséklettel. A hótakarós
napok átlagos száma 40-50 közötti. A hőmérséklet maximumát júliusban éri el,
általában 21-21,5°C közötti értékekkel. A közepes évi hőmérsékleti ingás
viszonylag alacsony értékei a hőmérsékleti kiegyensúlyozottságot tükrözik. A
nyári napok száma 65-70 nap. A szélviszonyok igen változatosak, az uralkodó
szélirány É-i, ÉNy-i, de számottevő lehet a D-i szél is. Az évi csapadék
mennyisége kb. 750-800 mm. A csapadék eloszlása az Alföldhöz képest sokkal
egyenletesebb. Éghajlati beosztása szerint a mérsékelten meleg-mérsékelten
nedves körzethez tartozik.
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Vízrajz
Gyékényes legnagyobb vízfolyása a falu
határában induló Dombó-csatorna, és
jelentős vízfelszínnel rendelkeznek a
községet félkörben ölelő bányatavak. A
Dombó-csatorna vízjárását a mindenkori
csapadékviszonyok határozzák meg. Nagy
esőzésekkor jelentősen megemelkedik a
vize, azonban a kétoldalt melléépített
töltések egy helyet kivéve megakadályozzák,
hogy a medréből kilépjen. Legnagyobb
mellékvize
a
Porrogszentkirály
felől
folydogáló Rigócz-patak. A község déli
területére érkezik Horvátországból a Zsdálapatak, mely rövid 5 km út megtétele után
Horvátországba távozik. Az utóbbi évtizedek
jelentős csapadékdeficitjének következtében
a patakok egyre inkább időszakos
vízfolyásokká válnak. A község területén
található bányatavak, összesen 6 db tó,
jelentős
édesvíztartalékot
jelentenek.
Lefolyásuk és ráfolyásuk nincs. A
bányatavak vízszintjét rövid távon a
mindenkori csapadékviszonyok, hosszabb
távon pedig a közelben található Dráva folyó
vízjárása befolyásolja. A község területén
általánosan kijelenthető, hogy a talajvíz
szintje magas, melyre legnagyobb hatással
szintén a Dráva folyó bír, hiszen a talajfelszín
alatt található kavicságyon a víz könnyen
közlekedik.
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Természetvédelmi helyzet
Potenciális vegetáció

A vizsgált terület potenciális vegetációja a Zólyomiféle vegetáció-térkép alapján rekonstruálható.
Növényföldrajzi értelemben a Zalaapáti-hát a
Pannóniai flóratartomány (Pannonicum), DélDunántúl flóravidékén (Praeillyricum) belül Zalaidombvidék flórajárásba (Saladiense), annak Délzalai-dombság tájegységébe sorolható. A KözépDráva-völgy területe a Pannóniai flóratartomány
(Pannonicum), Alföld flóravidékén (Eupannonicum)
belül a Dél-Alföld és Dráva-sík flórajárásba
(Titelicum), annak Somogyi-Dráva-sík tájegységébe
sorolható. A térképen jól elkülönülve látszanak az
eltérő vegetációtípusok. A vízfolyások mentén
jellemző abiotikus élőhelyek, ártéri ligeterdők,
mocsarak zónája található, melyek az évszázadok
során erdőirtásokkal az állattartáshoz szükséges
rétekké (kaszálókká és legelőkké) alakultak. A víz
jelenlétéhez köthető fás vegetáció, az égeresek,
puhafás fűzligetek, bokorfüzesek a vízfolyások
mentén és fragmentálisan ma is megtalálhatók. A
mélyebb erdei területeken jelentős kiterjedésű
égeres
mocsárerdőket,
illetve
égerlápokat
találhatunk. Kissé magasabb térszínen tölgy-kőrisszil ligeterdőket élnek. A dombok növényzetét
alkotó illír jelegű gyertyános tölgyesek többnyire
megtalálhatóak, néhány extrazonális bükkössel.
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Országos védettség

A település közigazgatási területén országos jelentőségű
természetvédelmi védelem alatt álló területet 1991-ban alakítottak
ki, Lankóci-erdő Természetvédelmi Terület néven. 1996-tól a DunaDráva Nemzeti Park megalakulásától a Nemzeti Park védett,
fokozottan védett területei közé került.

Helyi védettség
A település közigazgatási területén helyi jelentőségű természeti érték
nincs.

Természeti területek
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 15. § (1) pontja
alapján természeti területnek minősül az erdő, gyep, nádas művelési
ágú termőföld. A természeti terület jogi kategóriát a törvény azért
alkotta, hogy a természetes, illetve természetközeli állapotú
élőhelyek védelme a helyi, vagy országos védettség kimondása nélkül
is biztosítva legyen. A természeti területek vonatkozásában az 1996ban történt megyei felmérés áll rendelkezésre, törvényi kihirdetése
nem történt meg. Ennek alapján a község területén a természeti
területekhez a Dombó-csatorna mellett elhelyezkedő gyepek, illetve
a falu keleti oldala és a Lankóci-erdő között található jó
természetességű gyepei sorolhatók.

Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) és Magas
Természeti Értékű Területek (MTÉT)

A 2/2002 (I. 23.) KöM-FVM együttes rendeletben megjelölt kiemelten
fontos, valamint fontos ÉTT-k listáján a település nem szerepel.
Szerepel azonban a tervezett Érzékeny természeti Területek listáján
(2. számú melléklet a 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes
rendelethez; 4.3.1. Zákány-Őrtilos környéke)
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Natura 2000 területek
A település külterületét az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendeletben kihirdetett, majd az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel
érintett földrészletekről szóló 14/2010 (V.11.) KvVM
rendelettel közzétett Natura 2000 területek közül a
HUDD20068
Gyékényesi
erdők
nevű
különleges
természetmegőrzési terület, valamint a HUDD20062 NyugatDráva-sík
nevű
kiemelt
jelentőségű
különleges
természetmegőrzési (NATURA2000 SCI) terület érinti. A
HUDD10002 Nyugat-Dráva nevű különleges madárvédelmi
(NATURA2000 SPA) terület érinti.

Ökológiai hálózat

A település közigazgatási területét az országos ökológiai
hálózat érinti. Területileg a Lankóci-erdő lett kijelölve. A
rendelkezésre bocsátott digitális fedvény alapján az ökológiai
hálózat övezetei közül magterületként van kijelölve az érintett
terület.

Egyedi tájértékek
A település vonatkozásában az egyedi tájértékek listája ez idáig
nem készült el. A településen a szőlőhegy idős gyümölcsfái,
főképp a gesztenyék (Castanea sativa) sorolandók ide.

Tájképvédelmi szempontból kiemelt övezet

A rendelkezésre bocsátott alapadatok alapján a település
területén tájképvédelmi szempontból kiemelt övezet került
kijelölésre. A kijelölés érinti a Lankóci-erdő és a Gyékényesi
erdők területeket, illetve a szőlőhegy egy kisebb részét.
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Természeti értékek
bemutatása
Flóra
Somogyi-Dráva-sík
E területek a község K-i, D-i és Ny-i fekvésű síksági
részei, melyek valamikor a Dráva öntésterületei voltak. Itt
ma üde réteket, mocsarakat, fűzlápokat, liget- és
láperdőket, a magasabb területeken üde lomboserdőket
találhatunk.
Gyékényes község határában még a 80-as évek elején is
nagy kiterjedésű gyepeket ismertünk. Egy részüket
kaszálóként
hasznosították,
a
téli
takarmány
biztosítására, másik részükön pedig legeltettek. A 70-es 80-as években a falunak két csordáját is hajtották
naponta a legelőre, ma már talán 15-20 szarvasmarha
van a faluban. Az állattartás ilyen nagy arányú
visszaesése következtében nincs szükség a legelőkre,
kaszálókra, ezért ezek területi kiterjedése napjainkra
jelentősen lecsökkent, nagy részüket ma már szántóként
hasznosítják. Így pusztult el a község címerében is látható
kockás liliom (Fritillaria meleagris) legnagyobb állománya
is. A még megmaradt ecsetpázsitos mocsárréteken (Carici
vulpinae-Alopecuretum pratensis) gyönyörű védett
orchideák, mint a pompás kosbor (Anacamptis laxiflora
subsp. elegans), a hússzínű ujjaskorbor (Dactylorhiza
incarnata) virágoznak, de itt találják meg életfeltételeiket
más védett növényfajok is, mint a kockás liliom (Fritillaria
meleagris), a szibériai nőszirom (Iris sibirica), vagy a nyári
tőzike (Leucojum aestivum) is. Ezeket a gyepeket ma
kaszálóként használják.

9
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A Lankóci-erdő területén nagy kiterjedésű mocsarakat,
fűzlápokat, láperdőket és ligeterdőket találunk. Ezeknek a
vízhez kötött élőhelyeknek a megvédése fontos feladata a
a
természetvédelemnek,
hiszen
Magyarországon
valamikori 40.000 ha területükből alig 2.000 maradt meg
a lecsapolások következtében.
Ezeken a területeken nagy számban fordul elő a védett
lápi hínárnövény a békaliliom (Hottonia palustris), a
tőzegpáfrány (Thelypteris palustris), a lápi csalán (Urtica
kioviensis), vagy a nádi boglárka (Ranunculus lingua). Nagy
kiterjedésű sásréteket és zsombéksásosokat is
találhatunk itt. Érdekes látványt nyújtanak az égerlápok
lábas égerei, melyek a lazább nedves talajon ezekkel az
támasztógyökerekkel biztosítják stabilitásukat. A lábakon
páfrányok (széles pajzsika - Dryopteris dilatata, szálkás
pajzsika - Dryopteris carthusiana), sások (nyúlánk sás Carex elongata) telepednek meg. A patakpartokon,
csatornák partján találkozhatunk az örménygyökér (Inula
helenium) sárga virágaival. Fontos élőhelyek a tölgy-kőrisszil ligeterdők (Fraxino pannonicae-Ulmetum) is. Gyékényes
környéke valamikor a Dráva medre, majd árterülete volt, a
kavicságyon közlekedő talajvíz azonban ma is kielégíti
ennek a valójában ártéri zárótársulásnak a vízigényét.
Lombkoronájukat főként a kocsányos tölgy (Quercus robur)
a magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) és a
vénic szil (Ulmus leavis) alkotja. Cserjeszintjük fajgazdag, jól
fejlett. Gyepszintjükben sok védett növényt találhatunk.
Ilyenek a kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum ), a szártalan
kankalin (Primula vulgaris), a széleslevelű nőszőfű (Epipactis
helleborine), a kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia), a
tavaszi tőzike (Leucojum vernum).
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Az üde vagy nedves folyami hordaléktalajon kialakult
síksági
gyertyános-tölgyesek (Fraxino pannonicaeCarpinetum) rendszerint a tölgy-kőris-szil ligeterdőkkel
érintkeznek, aljnövényzetük is nagyon hasonló.
Lombkoronaszintjükben a kocsányos tölgy (Quercus robur)
és a gyertyán (Carpinus betulus) uralkodik. A keményfa
ligetekhez képest cserjeszintjük kevésbé sűrű és fejlett,
jellemző fajai a Cornus sanguinea, a Ribes rubrum, a Frangula
alnus. Védett növényeik a farkasboroszlán (Daphne
mezereum), a békakonty (Listera ovata), a pirítógyökér
(Tamus communis), vagy a madárfészek kosbor (Neottia
nidus-avis).
Dél-zalai-dombság
A község ÉNy-i területei már a Zalai-dombság délkeleti
részén találhatóak, melynek növényzete már eltéréseket
mutat a síkvidéki területek növényzetéhez képest. Itt
jellemzően illír gyertyános-tölgyeseket és illír gyetyánosbükkösöket találhatunk. Ezek az erdők szerkezetükben
hasonlítanak a Dunántúl hasonló erdeihez, eltérést a
jelentős
mennyiségű
csapadék
(800
mm),
a
kiegyenlítettebb klíma és az illír, szubmediterrán, keletalpesi flóraelemek előfordulása jelent.
A gyertyános-kocsányos tölgyesekben, kocsányos és
kocsánytalan tölgy (Quercus robur, Q. petraea) mellett a
gyertyán (Carpinus betulus) második lombkoronaszintet
alkot. Gyakran keveredik még állományaiba bükk (Fagus
silvatica) vagy cser (Quercus cerris). Jellemző fásszárú
növénye a vadcseresznye (Cerasus avium), aljnövényzete
geofitonokban gazdag. A dél-dunántúli gyertyános-tölgyesek
(Helleboro dumetorum-Carpinetum) jól záródó, többszintű
lombkoronája kevesebb fényt enged be mint a tölgyesek,
ezért cserjeszintjük alig, vagy közepesen fejlett.
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Fontos védett növényük többek között a kardos
madársisak (Cephalanthera longifolia) vagy a
bíboribolya nőszőfű (Epipactis purpurata). A déldunántúli bükkösök (Vicio oroboidi-Fagetum)
jellemző fásszárú növénye a bükk (Fagus silvatica),
néha szálanként előfordul az erdei fenyő (Pinus
sylvestris). Második lombkoronaszintjében a
gyertyán (Carpinus betulus) és a kocsánytalan tölgy
(Quercus petraea). Cserjeszintje nem túl fejlett.
Gyepszintjükben
jellemző
az
illír
fajok
előfordulása. Jellemző védett növényei a díszes
vesepáfrány (Polystichum setiferum) és a ciklámen
(Cyclamen purpurascens).
Bolygatott, mesterségesen létrehozott területek
Sokszor előfordul, hogy olyan területek, melyeken
emberi beavatkozás történt, vagy emberi
beavatkozás által jöttek létre, megfelelő élőhelyet
nyújtanak bizonyos védett növényfajoknak.
Példaként
Gyékényesen
a
kavicsbányák
környékét,
árokpartokat,
szőlőhegyeket,
udvarokat, temetőt lehet megemlíteni. Ritka
védett növényeik a téli zsurló (Equisetum
hyemale), a mocsári nőszőfű (Epipactis palustris), a
fehér madársisak (Cephalanthera damasonium), a
vitézkosbor (Orchis militaris), a fokozottan védett
pókbangó (Ophrys sphegodes), a kutakban
előforduló gímpáfrány (Phyllitis scolopendrium), a
temetőben virágzó agárkosbor (Anacamptis
morio), vagy az udvarokban, árokpartokon
megjelenő
fürtös
gyűrűvirág
(Carpesium
abrotanoides)
és
bársonyos
görvélyfű
(Scrophularia scopolii).
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Fauna
Gyékényes környékének állatvilága nem olyan jól
kutatott mint növényvilága, szakirodalmi adatokat
kis számban találhatunk. A 90-es évek elején a
terület könnyebb megközelíthetősége (határsávi
korlátozások feloldása), és a tervezett Duna-Dráva
Nemzeti Park kissé fellendítette a faunisztikai
kutatásokat. Az állatvilág tárgyalása során csak a
fontosabb állatcsoportok tárgyalására térünk ki,
melynek legfőbb oka a terjedelmi korlátok.
A hidraállatoknak hazánkban főleg olyan
képviselőivel találkozhatunk, melyeknek nincs
medúza alakjuk. Egy faj kivételt képez amely a
község bányatavaiban is előfordul, a kétpolipos
medúza (Craspedacusta sowerbii). Gyékényesen
jelentős területeket foglalnak el bányatavak,
kubikgödrök, erdei tavak, melyek kiváló vízteret
biztosítanak a szitakötők fejlődéséhez, a változatos
biotópok pedig megfelelő élőhelyet kínálnak
számukra.
A
község
területe
ezért
szitakötőfajokban gazdagnak mondható. Talán
közülük a védett zöld acsa (Aeschna viridis) és tócsa
szitakötő (Leucorrhinia caudali) érdemel említést. A
lepkékről feltétlenül tudnunk kell, hogy számtalan
fajuk speciális tápnövényt igényel, ha ez a növény
eltűnik, akkor lepke is kihal a környéken. A sok
lepkefajból mindenképpen meg kell említenünk a
védett zanót boglárka (Maculinea nausithous), a
vérfű boglárka (Maculinea teleius), a kardoslepke
(Iphiclides podalirius) és a fecskefarkú lepke (Papilio
machaon) fajokat.
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A falut nagy területű bányatavak ölelik körül
gyűrűszerűen, melyek halban gazdagok, hiszen az
itt működő horgászegyesület rendszeres halasítást
végez. Más magyarországi vizekhez hasonlóan itt is
nagy számban találhatóak nem honos fajok (amur,
naphal, ezüstkárász, törpeharcsa, pisztrángsügér),
melyek telepítés útján és spontán kerültek a
tavakba. Az erdei vizekbe (kisebb erdei tavak,
égerlápok, patakok) feltehetően csak természetes
úton kerültek halak, melyek közül csak azok a fajok
maradtak meg, melyek elviselték a sokszor
szélsőséges élőhelyi viszonyokat is. Védett
képviselőjük a vágó csík (Cobitis taenia) és a réti csík
(Misgurnus fossilis). A kétéltűek a község és
környékének egyik igen látványos állatcsoportját
képezik. A bányatavak, az erdei tavak, égerlápok
kiváló élőhelyet és szaporodási lehetőséget
biztosítanak ezeknek az állatoknak. A kedvező
ökológiai viszonyok lehetővé teszik, hogy a
kétéltűek nagy faj és egyedszámban éljenek a
területen. A hazánkban előforduló 18 fajból 12
megtalálható a község területén. Talán legszebb
képviselőjük a mocsári béka (Rana arvalis) és a barna
ásóbéka (Pelobates fuscus). Magyarországon
minden kétéltűfaj védett! A változatos élőhelyeket
a hüllők is kihasználják, hiszen a haza előfordulású
14 fajból 8 megtalálható a területen. Közülük
mindenképpen említést érdemel az egyre
fogyatkozó egyedszámú mocsári teknős (Emys
orbicularis). A madarak olyan képviselői az
állatvilágnak, melyekkel naponta találkozhatunk,
hiszen vannak fajok, melyek a lakott környezet által
nyújtott habitatokat kihasználva velünk élnek.
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Gyékényes kétségtelenül leggazdagabb gerinces
csoportját a madarak alkotják. A változatos
élőhelyek, a sokféle táplálkozási igényt kielégítő
területek,
természetvédelmi
és
madártani
szempontból is értékes ornisz kialakulását tették
lehetővé. A madarak esetében vannak olyan fajok,
melyek csak átvonulók, így tavasszal, vagy ősszel
láthatjuk őket. Vannak fajok, melyek téli vendégek
és az északi vidékek hidege elől délre repülnek
hazánkba. Vannak fajok melyek itt is fészkelnek. A
sok madárfaj közül csak azokat emeljük ki, melyek
fokozottan védettek és fészkelnek is a község
területén. Ezek közül egyik legszebb az üstökös gém
(Ardeola ralloides). Néhány évtizeddel ezelőtt a
fehér gólya Ciconia ciconia több párja fészkelt a
faluban, azonban a táplálkozóterületeik kiterjedése
a gyepek beszántásával jelentősen csökkent, így
már csak egy pár fészke látható. Ugyan ez az
egyedszám csökkenés igaz a fekete gólya (Ciconia
nigra) esetében is, de ott a fő ok, a nyugalmat adó
öreg fákból álló tölgyerdők eltűnése. A mocsaras
vizes területek egy ritka fészkelője a cigányréce
(Aythya nyroca). Az egyik bányató kis szigetén költ a
küszvágó csér (Sterna hirundo) stabil állománya. A
fészkelő réti sasok (Haliaetus albicilla) száma
szerencsésen növekedett a község területén az
elmúlt években. A templomtornyok, elhagyott
istállók madara a gyöngybagoly (Tyto alba) a
macskabagoly (Strix aluco) és a kuvik (Athene noctua)
is. Mindenképpen meg kell említeni hazán egyik
legszínesebb madarát a gyurgyalagot (Merops
apiaster), melynek kisebb állománya élt a község
területén, azonban a mai napig nagy csapatai
használják táplálkozóterületként a környéket.
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Az emlősök a már említett
változatos
élőhelyek
következtében nagy fajszámban és
egyedszámban is képviseltetik
magukat. Közülük kiemelkedő
természeti érték a vidra (Lutra lutra)
és a vadmacska (Felis sylvestris).
Vadászati szempontból nagyvadas
területnek számít a község
területe, mely két vadásztársaság
vadászterületéhez
tartozik.
A
vaddisznó
és
gímszarvas
állománya jelentős, de őzek is szép
számmal előfordulnak a területen.
Összességében megállapíthatjuk,
hogy Gyékényes község kiemelt
értékei közé tartoznak a természeti
értékek. Ezt a magyar állam és az
Európai Unió is kiterjedt védett
területekkel próbálja megőrizni. A
község területén 41 védett és 1
fokozottan
védett
növényfaj,
illetve 176 védett és 17 fokozottan
védett állatfaj fordul elő.
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Összefoglalás
Gyékényes területét, felszínét, évszázadok óta formálja
ember és természet közösen. A község mai természeti
képét, döntően, az utóbbi két évszázad emberi tevékenysége
alakította ki. Ebben fontos szerepet játszott a XVIII.-XIX.
században kezdődő fokozott erdőirtás, a természetes vizek
elvezetése, lecsapolása, a csapadék elvezetése, valamint a
mezőgazdasági termelés gyorsütemű fejlődése. A
lecsapolások, vízelvezetések következtében az állandóan
vizes területek száma erősen lecsökkent, az időszakosan
vízzel borítottak szinte teljesen megszűntek. Ez szintén,
természetvédelmi
szempontból
jelentős
élőhelyek
megszűnését, átalakulását eredményezte. A mezőgazdaság
fejlődése természetes gyepek feltörését, a lecsapolt
területek szántóföldi művelésbe vonását, a kemizálás
elterjedését, meliorációs munkák elindulását jelentette a
természet számára. Az ember mint civilizált lény egyre
inkább elszakad a természettől, hiszen a világ nagy részén
ma már nem a természettel való harmonikus együttélés
biztosítja a megélhetést, hanem a természet vég nélküli
kizsákmányolása. E változások következtében Gyékényes
flórája és faunája is sokat szegényedett, azonban a meglévő,
még gazdagnak mondható természeti értékeink védelme,
további megőrzése mindannyiunk fontos feladata, hiszen ezt
a tájat, annak értékeit nekünk kell megőriznünk, akik itt
dolgozunk és élünk, hiszen mi is belőle egy darab vagyunk.
Összességében megállapíthatjuk, hogy Gyékényes község
legnagyobb értékét a természeti környezete jelenti. A tiszta
levegő, a változatos és védett élőhelyek, a ritka növény- és
állatfajok előfordulása. Ez egy olyan potenciális lehetőség,
melyet a községnek mindenképpen jól kell felhasználnia!

Védett fajok
száma

Fokozottan védett
fajok száma

Összesen

Növények

41

1

42

Állatok

176

17

193

Összesen

217

18

235
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