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Fókuszban:

A

a somogyi arborétumok

SEFAG Zrt. Somogy megyében számos közjóléti
létesítményt, így például parkerdőt és arborétumot is gondoz. Ez utóbbiak feladata, hogy
ritka, hazai és más országokban őshonos fa- és
cserjefajokat, esetleg virágokat mutasson be a
nagyközönségnek. Összeállításunkban a
Csurgóhoz közeli Ágneslaki, valamint a
Kaposvár mellett található Desedai arborétumot mutatjuk be.

Desedai arborétum

A SEFAG Zrt. jogelődje és Kaposvár
városa 1973–1976 között – a Desedapatak felduzzasztásával – Kaposvár
mellett kialakított egy nagy tavat, és
annak félszigetén 1978-ban „megszületett” az arborétum. Messze volt még a
„serdülőkortól”, amikor már az érdeklődőknek is tudott valamit mutatni, és
mára csinos ifjúvá vált. Kaposvár mellett 28,6 hektár (57 futballpálya) területet foglal el. A tó által körülölelt félszigeten 73 lombos és 38 örökzöld fajt,
illetve ezek számos kertészeti változatát ismerheti meg a látogató. A Deseda
Magyarország leghosszabb mesterséges tava, mely az arborétum környezetének a varázsát adja. Az arborétum
folyamatosan fejlődik, fajokban gazdag-

szik. Az 1978-ban elültetett növényanyag most érte el azt a méretet, hogy
az már nemcsak a szakmabeliek,
hanem a látogatók csodálatára is szol-

gál. Az arborétum pihenőhelyeiről jól
megfigyelhető a tó madárvilága is.
Ezek többségét vadkacsák jelentik, de
a hattyú, nyárilúd és a kis nádlakó énekesek jól megfigyelhetők. A tó környéki erdőkben tanösvények, tájékoztató
táblák, valamint egy fedett foglalkoztató is található.
Az arborétum és a környék folymatosan fejlődik, hiszen a város és a
SEFAG kiemelt figyelemmel kezeli a
területet: az ide látogató mindig újdonsággal találkozhat. „A tudás a bennünket körülvevő természet tökéletes
ismerete” – mondta Anonymus.
E tudás megszerzésére a Desedán
minden lehetőség adott.

Ágneslaki arborétum
A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.
és Porrog község önkormányzata nem
véletlenül jutott arra az elhatározásra,
hogy az Ágneslaki arborétum területét
– az ott lévő növényi értékeket – helyi
védettség alá helyezi. A hely nemcsak
kiváló klímájával és a szép arborétummal érdemelte ki a védettséget.
A magyar történelemnek a török
korban is az egyik érdekes helye volt
ez. Szigetvárt 1566-ban vette be a
török szultáni had, 1600-ban Kanizsa
várát is elfoglalták. Ezt követően
Babócsa is török uralom alá került.
Maradt egy „senki földje”, egy háromszög alakú terület, melyben az akkori
Porrog még fiatal település volt (első
említése: 1536). Ezeket a településeket az összes hadviselő fél sarcolta,
nem volt egyszerű az életük. A török
idők utáni megújulást viszont magában hordozta a falu. A háborús pusztítások után a Kisfaludy, majd az Inkey

család birtokába került. Ezt követően
a környék – főleg az Inkey család
jóvoltából – virágzásnak indult, ennek
a legújabbkori bizonyítéka az Ágneslaki arborétum. Az arborétumot 1920 és
1925 között létesítette Inkey báró
megbízásából Metzl Kamill erdőgondnok. A 7,6 hektáros terület Inkey Pál

felesége, a lengyel származású
Sztankovszky Ágnes után kapta a
nevét. A védett völgyben érvényesülő
szubmediterrán hatás és a tavak
éghajlat-kiegyenlítő hatása miatt,
továbbá a kiváló talajadottságoknak
köszönhetően a fák napjainkra párját
ritkítóan nagyra nőttek. Jelenleg 26
lombos és 52 tűlevelű fajban, valamint
ezek változataiban gyönyörködhet a
látogató. A Dél-Dunántúl leggazdagabb
örökzöld állományú arborétumának
különlegessége az ámbrafa. Az arborétum kiválóan alkalmas oktatásra, és
tudományos megfigyelésre is.
Az arborétum díjmentesen látogatható. Csoportos megtekintésre, az
arborétum bemutatására a SEFAG
Zrt. Iharosi Erdészete nyújt segítséget. A fenyők északiasan komor szépsége és a lankák mediterrán szelídsége közötti kontraszthatás kertművészeti értékű.

