Kallósd
településképi arculati kézikönyv
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1
Bevezetés

Kallósd arculati kézikönyve a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben megfogalmazott, a község jellemző
építészeti jellegzetességeinek dokumentálását tartalmazza annak érdekében, hogy rögzítse a település épített környezetének
napjainkban létező arculatát, feltérképezze és védelemre javasolja építészetének kiemelkedő, országos védelemmel nem rendelkező örökségét, hangsúlyozva, hogy ez az örökség a település identitását hordozza.
A dokumentum célja, hogy a település épített körnezetéből kiemelje a jellemző építési módokat, építészeti tömegképzést,
anyaghasználatot és a községre jellemző egyedi elemeket, kiemelje és megfogalmazza az értékeket. Ennek a vizsgálatnak, valamint a dokumentum lakossági ismertetésének, egyeztetésének és elfogadásának eredményeként az önkormányzat tudatosítani
kívánja ezen értékek, a település saját arculatának mibenlétét és fontosságát, melynek következtében az értékekhez történő
igazodás szabályai felállíthatók és megkövetelhetők.
Az arculati kézikönyv dokumentuma a község mai életének, épített környezetén keresztül megnyilvánuló értékrendjének,
rendezettségének és minőségének. Dokumentuma a jelen és a múlt épített öröksége viszonyának. Azáltal, hogy a múlt és a
jelen építészetének értékeit felmutatja, javaslatot tesz azok védelméről, esélyt ad a településnek arra, hogy értéket őrizzen és
teremtsen a jövő számára.
A kézikönyv az épített környezeten túl a táji és természeti értékeket is rögzíteni kívánja összhangban azok országos védettségével. Fel kívánja hívni a figyelmet a település zöldfelületeinek, a közterek növényzetének fontosságára, településképet befolyásoló szerepére. Javaslatot kíván megfogalmazni a táji ls természeti értékek védelmére, felülvizsgálva, kiegészítve esetleg módosítva a község ezzel kapcsolatos jelenlegi szabályozását.
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KALLÓSD bemutatása

Kallósd község Zala megyében, a Zalaszentgróti járásban található. A Zala folyó alsó szakaszán a folyómedertól nyugatra, a Apáti hátság északi részén, a nyugat-keleti irányú Kallósdi-patak völgyében bújik meg. Közúton megközelíteni csak egy irányból,a
Zalaszentgrót–Zalacsány–Galambok útról Barátszigetnél nyíló 73208. számú bekötőúton lehet. A környező községekkel, Almásházával, a Zeleszentgróthoz tartozó Zalakoppánnyal és Bezeréddel földutak kötik össze.
A Kallósdi-patak déli oldalán a domboldalon áll a Szent Anna-körtemplom, a falu ismert nevezetessége, körülötte temető, maga
a település a patak északi, bal partján fekszik.
Kallósd aprócska zalai falu a dombok között megbújva, melynek intézményei a szomszédos Kehidakustányban találhatóak.
Népessége mindössze 87 fő. A néhány családot eltartó mezőgazdaságon kívül nem rendelkezik munkahellyel, így főként alvótelepülésként funkcionál. Táji és környezeti elhelyezkedésének köszönhetően a környező idegenforgalmi célpontok potenciális
háttértelepülése lehet. A táj különlegessége a mozaikos, tagolt szerkezet, a művelésbe nem vont területek, a természetes élőhelyek viszonylag nagy aránya gazdag biodiverzitást eredményez.
A település varázslatosságát a táji és természeti környezete, a zártsága, bensőségessége, országos szinten is jelentős műemléki
körtemploma adja.
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örökségünk
A Település története
A település első említése 1217-ből származik mint Zalavár birtoka.Ezután nem sokkal hűbéri birtokká vált, plébánia templomát
már 1260 körül Karacs fia Miklós építette eredetileg Szent Miklósnak szentelve. Kallósd a 14. századtól a kapornaki apátság
birtokának részévé válik.
A falu eredetileg azon a domboldalon feküdt, ahol a temető és a rotunda jelenleg is megtalálható. A 17. században a Kanizsa elveszte utáni rendszeres török dúlások során elhagyatottá válik. A visszatelepülés 1711-ben kezdődik, a kapornoki apát alacsony
adókat igérő ajánlatára főleg magyar és horvát nyelvű telepesek érkeznek, akik új helyen, már a völgy északi oldalára építkeznek. A népesség gyarapodásnak indult, a templomot 1740-ben építik újjá, miután véletlenül találják meg a régi falut teljesen
elnyelő bozótosban.
A 19. század első felében folytatódik a növekedés, 1814-re felépül az iskola, a kapornoki apátságtól pedig hosszú évszázadok
után 1863-ban függetlenedik egy önrendelkezési jogot biztosító szerződéssel.
Ahogy a korábbi századokban, úgy az 1900-as években is a mező és erdő gazdaságból éltek a település lakói. A falu földterületének többsége a század első felében 3-4 család birtokában volt. 1959-ben alakult meg a Termelői Szövetkezet, ami rövid
időn belül a Kustányi TSZ-hez csatlakozott több környékbeli településsel együtt (Kustány, Barátsziget, Zalacsány, Tilaj). Ez végül
2000-ben szűnt meg. A TSZ-en kívül egyéb gazdasági tevékenységet végző vállalkozás nem működött, és ma sem működik. A
településen elsősorban a szántóföldi művelés jellemző, az állattartás minimális, mezőgazdasági termékek feldolgozása nincs.
Ma három család műveli a földeket, ebből egy helyi. A gazdálkodók rendelkeznek saját tulajdonnal és bérlik a kallósdiak földjeit.
A 19. század második felében a lakosok száma 280 fő körül volt (1870-ben 278 fő), ami a századfordulóra 447 főre gyarapodott.
A 20.század első felében 450 fő körül mozgott, mely 1920-ban 474 lakossal tetőzött.Ezt követően lassú fogyás tapasztalható.
A második világháború után az 1949-es népszámláláskor 432-en éltek itt. A ötvenes évektől rohamosan csökkenni kezdett a
népesség, óriási volt az elvándorlás, 1990-re már csak 171 lakosa volt a településnek. Ez a folyamat a rendszerváltozással sem
mérséklődött, 2010-re 83-ra csökkent. Más településekről történő beköltözés nem jellemző.
A 1990-ig működő Községi Közös Tanácshoz Kehidakustány és Kallósd tartozott. A rendszerváltást követően a falu ismét önálló
önkormányzatként működik. Az 1991-ben megalakuló Körjegyzőséget szintén e két település alapította Kehidakustány-Kallósd
Községek Körjegyzősége elnevezéssel. 2013-tól Kallósd, Kehidakustány, Dötk és Pakod községek Önkormányzatai alakították
meg a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatalt.
Az egykori egyházi majd később állami elemi iskola a 20. század közepétől általános iskolai alsó tagozatként működik, melyet
1973-ban bezárnak. Azóta a kehidakustányi iskolai körzethez tartozik a település. Az óvodás gyermekek a Kehidakustány Község
Önkormányzata által fenntartott Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvodába, az általános iskolások a szintén
kehidakustányi Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium Deák Ferenc Általános Iskolájába járnak, amelynek fenntartója a Kaposvári Református Egyházkerület.
A falu közepén álló egykori iskola mellett a 20.században emeltek harangtornyot (az 1941-es katonai felmérés már kereszttel
jelöli a helyszínt), 1993-ban pedig az egykori iskola és a harangláb egyesítésével kialakult, a falu területén kívül eső román kori
körtemplom mellet az a templom amit a helyiek jelenleg is rendszeresen használnak.
A község történelméhez tartoznak területének földrajzi nevei melyek napjainkra feledésbe merülnek. Az egykor sokak átal lakott község mezőgazdaságból élt, így minden egyes szegletének tulajdonosa, története és neve volt. Zala megye fölrajzi neveit
Végh József és Ördögh Ferenc irányításával gyűjtötték össze a 60-as évek elején, mely gyűjtés eredménye 1964-ben jelent meg
könyv formában.
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MŰEMLÉK
A település egyetlen műemléke, híres nevezetessége a Szent Anna kerektemplom. Különlegessége, hogy a nagyon kevés jó
állapotban fennmaradt rotundáink egyike. A jelenlegi településtől elkülönülten egy domboldal festői környezetében, a temető
közepén áll. Román stílusú, kő alapzaton tégla falakkal rendelkezik, keleti oldalán kisebb félköríves apszis, lizénázott, délnyugati
oldalán lőrésszerű félköríves (enyhén csúcsíves) ablakokkal épült. A harang alakú lemeztető és a belőle kiemelkedő kis faszerkezetes torony későbbi, az 1800-as években került az épületre, ebben az időben előtérrel is bővítették,de ezt az 1989–1993 közötti
műemléki felújítás során elbontották, visszatérve az eredeti tiszta rotunda struktúrához.
Bejárata a délnyugati oldalon, belső átmérője 5,8 méter, a szentélyt félkúptető fedi — maga a hajó kupolaboltozatos, a szentély
födéme (belülről) félkupola, belülről nyolc csúcsíves ülőfülke van a falba vájva, lépcső vezet a fa karzatra. Oltárképe a névadóját,
Szent Annát ábrázolja

Helyi értékvédelem
A községben helyi építészeti értékvédelemről szóló rendelkezés nincs, ugyanakkor javasoljuk néhány lakóépület, a központban
elhelyezkedő iskolaépületből átépített templom és harangtorony, az Antal hegyen található Páduai Szent Antal kápolna, valamint
a falu bel és külterületén egyaránt előforduló szakrális emlékek, kőkeresztek helyi védelmét. A lakóépületek közül a hagyományos paraszti építészet napjainkra megmaradt legértékesebb egyedeinek védelmét tartjuk szükségesnek annak érdekében, hogy
a község 19. század végi-20.század eleji öröksége ezen épületek megőrzésével fennmaradjon.
A védelemre javasolt épületek a következők:
Petőfi Sándor utca 37. hrsz: 3
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Petőfi Sándor utca 14. hrsz: 97

Antal-hegyi Páduai Szent Antal kápolna, hrsz: 618
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A falu központjában levő Szent Anna templom, hrsz: 123
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Kőkereszt, Petőfi Sándor utca 1. hrsz: 21
1903-ban állították

Kőkereszt, Gátoki dűlő n az országút
mellett, hrsz: 034/...
1930-ban állították

Kőkereszt, Kossuth Lajos utca 16. hrsz: 29
19. azázadi
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Kőkereszt, Zártkert, Szegvölgy, hrsz: 811/9, 1867-ben állították
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Településszerkezet kialakulása
A falu területe az észak-dél irányú Apáti hátság dombjai között a Kallósd-patak keresztvölgyében helyezkedik el. A nyugati irányba szűkülő völgyben felfelé haladva a dombvonulat nyugati oldalán elhelyezkedő Bezeréd községbe lehet eljutni földúton. A
patakvölgy a Zala folyó völgye felé szélesedve kinyílik, de a falu területe a sík folyóvölgyig, így az országútig sem nyúlik le.
A község a török hódoltsági időkig a patak völgy déli oldalán helyezkedett el. A hódoltság idején elnéptelenedett falu a 18.
század elején újratelepült. Az első katonai felmérés térképén az egyutcás település a jelenlegi helyén, a patak északi partján található Kálós néven. Ez a szerkezet napjainkig megőrződött, mely a jelenlegi Kossuth és Petőfi utcák elődje. Az 1858-as kataszteri
térképen Kallos néven szerepel. Ebben az időszakban alakul ki a falu közepén az a „sziget” ami az egyutcás szerkezetet megbontotta. A kis sziget területe -mint egy központi tér- az egykori iskolaépület, egy lakóház és a 20. századi harangtorony helye.
A második katonai térkép alapján tudjuk, hogy ebben a században a belterülettől délkeletre fekvő Öreg-hegy területét is használatba veszik szőlőműveléssel és a hozzá kapcsolódó kis gazdasági épületekkel. Ekkor épül az Antal-hegyi Páduai Szent Antal
kápolna, melyet ez a térkép még nem jelzez. Arról csak az 1941-es katonai térkép ad információt, aminek a tanúsága szerint a
falutól északra a kápolna felé vezető úton megjelenik néhány gazdasági épület, a falu központjában pedig felépül a harangtorony. Ekkora a falu beépített területe megegyezik a jelenlegi állapottal, a lényegében egyutcás település lakótelkei rendezett
szalagtelekként sorakoznak.
Kálós az Első katonai felmérés (1782-1785) térképén
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Kallós az 1858-as térképén
Kallósd az 1941-es katonai felmérés térképén
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táji és természeti értékek
A terület általános jellemzése
Kallósd község Zala megye északi részén
helyezkedik el, az Alsó-Zala völgy nyugati oldalán. A település Magyarország
kistájainak katasztere alapján a Nyugatmagyarországi Peremvidék nagytájban
a Zalai-dombvidék mezorégión belül
a Zalaapáti-hát északi részén található,
keleti széle benyúlik a Felső-Zala-völgy
kistájba.

Domborzat
A táj mai arculatát a pleisztocén és
holocén folyamán lezajlott események
alakították. A település és környezete a
felszíni formák tekintetében rendkívül
változatos, amit a Zalaapáti-hát dombjaiba mélyülő, a Zala felé lejtő Kallósdipatak völgye határoz meg. A magassági
értékek is ennek megfelelően alakulnak,
a község legalacsonyabb pontja 125 m,
míg a nyugati és északi dombok magassága a 225 m szintet is eléri a Balti-tenger
feletti.

A település elhelyezkedése a kistájak rendszerében

Geológiai felépítés
A tektonikai aljzatot a felszín alatt
mélybe süllyedt felsőtriász fődolomit
alapkőzetet képezi, erre rétegződtek a
különböző neogén (miocén, pliocén)
üledékek, melyek felszíni megjelenése
adja a táj mai geomorfológiai arculatát. A község területén a dombok
építőanyagát a felszínközeli aljzatban
a karbonáttartalmú homok, homokkő,
ill. az arra települt jégkorszaki eredetű
löszköpeny, helyenként agyag alkotja,
teszi változatossá.
A változatosságot jelzi, hogy az agyag
is megjelenik sok helyen a felszínen.
A patakvölgy aljzatát vízzáró iszap és
agyagrétegek üledéke, a völgy mélyebb
szintjén alluvium szegélyezi a vízfolyást.

A település a GoogleMap légifotóján
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Talajok
A dombokon löszös üledék, ill. barna
jégkorszaki vályog települt, melyen
az egykori erdőborításból adódóan
agyagbemosódásos barna erdőtalajok
fejlődtek, ezek nagyobbrészt a zártkerti szőlők, gyümölcsösök és kiskertek
területén találhatók. A főképp szántóművelés alá vont völgyalji részeken megjelennek a mechanikai összetételében
vályogos talajok, ezek vízgazdálkodásuk
kedvező, besorolásuk VI. termékenységi
kategóriájú.

Éghajlat
Az alapkőzetek határainak elhelyezkedése: 1 Glaciális és alluviális üledékek
2 Löszös üledékek

Éghajlata mérsékelten hűvös – mérsékelten nedves. A napsütéses órák száma
éves viszonylatban 1900 közül alakul.
Az évi középhőmérséklet 9.5 °C feletti,
a hóborította napok száma átlagosan
40, míg a fagymentes napok száma 170
körül alakul. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 32,0 °C és –133,0 °C.
Az északi, ill. déli szél a gyakori, melynek
sebessége átlagosan 3,0 m/s körül alakul.
A csapadék évi átlaga 750-800 mm, mely
az elmúlt időszakban csökkenő tendenciát mutat.

Vízrajz

A talajok és határaik:

7 Agyagbemosódásos barna erdőtalajok
28 Síkláp talajok

A dombokra hulló csapadék- és olvadékvizet a hegyi mélyutak és az erdőkben
kialakult, helyenként mély és meredek
vízmosások, löszszurdokok gyűjtik össze,
ám az utóbbi időben egyre gyakoribb
csapadékdeficit következtében időszakossá válnak, csak a nagyobb esőket
követően van bennük víz. A község
területén található vízfolyások tekintetében meghatározó a Padári-erdő dombjai
közt eredő Kallósdi-patak, mely keleten
a határt elhagyva Barátsziget után folyik
a Zalába. Vízhozama változó, mellékágai
északon az Antal-hegy horhosaiból,
délen az Új-hegy felöl érkeznek.
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Potenciális vegetáció
A természet megítélésében ma a tudomány az ember megjelenése, tájalakító
tevékenysége előtti, az utolsó jégkorszakot követően kialakult tájat tekinti
kiindulási pontnak. A kb. 10 – 15000
évvel ezelőtti növényzet, az un. potenciális vegetáció rekonstrukcióját a múlt
században készült Zólyomi-féle térkép
alapján ismerjük. Ennek megfelelően a
község területe növényföldrajzi értelemben a Pannóniai flóratartományon
(Pannonicum) belül a Preaillyricum részét
képező zalai flórajárásba (Saladiense)
tartozik. A térkép alapján az egykori természetes növényzet jelentős részben illír
bükkösökből állt, míg a Zala-völgy síkját
borító abiotikus élőhelyek - ártéri ligeterdők, láperdők, mocsarak – és bükkösök
közt a völgy szegélyén illír gyertyánostölgyesek voltak. Napjainkra az ember
tevékenysége következtében a táj sokat
változott. A település nyugati részét ma
is kiterjedt erdők borítják, melyben az illír
bükkösök mellett cseresek, gyertyánoskocsánytalan tölgyesek is láthatók.

A község és környezetének vízfolyásai

A szőlőhegyeken az egykori erdőalkotó őshonos fafajok mezsgyékben,
sövényekben, parcellák szélén, a hegyi
mélyutak oldalában maradtak fenn, mára
többnyire akáccal vegyesen találhatók.
A vízfolyás mentén magaskőris- égeres
galériaerdők szalagjai húzódnak, amik
mellett az egykori erdőirtások következtében réteket – legelőket, kaszálókat,
találunk, felettük a domboldalakban
szántók, szőlőhegyek uralják a tájat.

Országos védettség
A település közigazgatási területén
országos jelentőségű természetvédelmi védelem alatt álló terület nincs. A
természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvényben meghatározott ex lege
védett forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes
tó, kunhalom, földvár nem található.

A település a Zólyomi-féle potenciális vegetációtérképen
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Helyi védettség
A településen jelenleg helyi jelentőségű
természetvédelmi terület a kerektemplom és környezete. A közigazgatási
területen található botanikai és zoológiai
értékek védelme érdekében Kallósd
Község Önkormányzati Képviselőtestülete helyi jelentőségű természetvédelmi
területet alakít ki a térképen jelzett
területeken.

2

1

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 területek vonatkozásában
elérhető, aktuális adatbázis, kimutatás
jelenleg nem áll rendelkezésre.

Természetközeli területek
A helyi védettségre javasolt területek:

1 Új-hegy
2 Öreg-hegy

Az OTÉK 30/A § (1) bekezdése alapján a mocsár, nádas és sziklás terület
természetközeli területnek minősül.
A földhivatali nyilvántartás szerint a
településen több mocsár művelési ágú
földrészlet nem található.

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.

Natura 2000 területek
A település a 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendeletben kihirdetett, majd az érintett
földrészletekről szóló 14/2010 (V.11.)
KvVM rendelettel közzétett Natura 2000
területek listáján nem szerepel.

Ökológiai hálózat

Az országos ökológiai hálózat térképe:
		

ökológiai folyosó
pufferterület

A település közigazgatási területét az
országos ökológiai hálózat jelentős
kiterjedésben érinti. A hálózat kategóriái
közül az ökológiai folyosó az őshonos
fafajú erdőterületre, valamint a szőlőhegyekre, a pufferterület a patakvölgy felett
emelkedő északi lejtő gyepeire, gyümölcsöseire terjed ki.

Egyedi tájértékek
A településre vonatkozóan az egyedi
tájértékek listája ez idáig nem készült el.
Kallósd kül- és belterületén a kerektemplom, kápolna, a szőlőhegyek régi présházai, keresztjei, idős gyümölcsfái, főképp a
gesztenyék sorolandók ide.

Tájvédelmi szempontból kiemelt
övezet
A rendelkezésre bocsátott digitális térkép
alapján a település teljes közigazgatási
területe a tájképvédelmi zónában kijelölésre került.

A tájképvédelmi övezet érintettsége

A lakóházak fölé emelkedő kerektemplom és az erdők látképe az Antal-hegy felöl

Az Antal-hegy a Páduai Szent Antal kápolnával áprilisban
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A természetvédelmi értékek részletes bemutatása
A természeti értékek helyzetét a korábbi állapotokkal való összevetéssel, a táj változásának mértékével mérhetjük, megítélését a
település múltjának elemzésével, a rendelkezésre álló tájtörténeti eszközök vizsgálatával végezhetjük. Ehhez segítséget nyújtanak a rendelkezésre álló történetileg hiteles dokumentumok, a korabeli katonai és kataszteri térképek.
A Mária Terézia uralkodása idején készült Első Katonai Térképen már a mai térstruktúra látszik. A községet horizontálisan kettészelő patakvölgy, a mellette létesült belterület a lakóházakkal, a domboldalra felfutó telkekkel, majd a déli lejtésű oldal a szántókkal,
fent kis szőlőkkel. A pataktól délre erdők, szőlőhegyek, gyümölcsösök mozaikja. A Második Katonai felmérés gyakorlatilag változatlan térstruktúrát jelenít meg, a tájhasználati elemek helyzete alapvetően nem változott, csupán kiterjedésük kismértékben.
Mindez azonban a térképen már sokkal pontosabban látszik.

Az 1948-49-es szabadságharc után elkészült első kataszteri térképen a tulajdonviszonyok és földterületek teljes körű bemutatása látható korábban nem látott részletességgel kidolgozva. Ezek a térképek többnyire színezve készültek, ám Kallósd esetében csak monokróm térkép áll rendelkezésre. Az apró részleteket is megjelenítő, mívesen megrajzolt térképek bemutatják az
egykori birtokviszonyokat; az akkor általánosan jellemző keskeny nadrágszíj-parcella, ill. kis mozaikok alkotta szántók, rétek,
szőlők hálózatát, csupán a Cserháti-erdő (ma Padári-erdő) tömbje nincs megosztva, bizonyára közbirtokossági volt. A belterületi
telkek szabályos elrendezése jól látható; az oldalhatáron álló lakóházak, majd a gazdasági udvar a merőleges elhelyezkedésű
melléképületekkel, hátul a kerttel, gyümölcsössel jól elkülönülő, szabályos beépítést mutat. A déli szőlőhegyeken a hegyi pincék
elhelyezkedése már nem mutat ilyen szabályosságot, bár a gyümölcsös, szőlő, kaszáló elhatárolása ott is jól látható. Az erdők
esetében hasznosak a térképen látható piktogramok, a faábrázolásokkból a korabeli erdő fafaj-összetételére következtethetünk.
Ez alapján a községben túlnyomórészt lomboserdők voltak, amik a mai állapotnak megfeleltethetők. Megjelennek a határ, ill.
dűlőnevek: a patakvölgyben a Gátoki-dűlő, Kis-mezői dűlő, a déli szőlőhegyeknél az Öreg-hegy, Új-hegy, Dongai-oldal, a szántóterületeknél a Vörösi-, Kertek felöli-, Kaponyai- és Kút-völgyi dűlő. A korábbi erdőkre utalnak a Cserkúti, Cserháti elnevezések.
A Magyar Királyság Harmadik katonai Felmérésének kiegyezés-korabeli térképe a maihoz nagyon közeli állapotot mutat be, ám
ábrázolása a korábbiakhoz képest elnagyolt, információtartalma meglehetősen szűkös. Újdonsága, hogy a magaslati pontokhoz
tartozó értékeket is megjeleníti. A régi térképeken a vízjárta patakvölgy, a szántók, szőlőhegyek elhelyezkedése, a belterület és
az erdők helyzete alapján megállapítható, hogy a település határa állandó, a tájhasználat alapvető térstruktúrája legalább 250 éve
már kialakult és nagyságrendjét tekintve azóta nem változott. A kisebb eltérések a lakóterület bővülésében és az erdőterületek
fogyatkozásában érhetők tetten.
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A község közigazgatási területén előforduló természeti értékek
Kallósd község területén a természetvédelmi értékek a külterületi erdőkhöz és a zártkertekhez kapcsolódnak. Értékeik alapján
elsősorban az alábbi területek érdemelnek figyelmet:
• Erdők
• Patakvölgy
• Szőlőhegyek (egykori zártkertek)

Erdők
A község külterületének mintegy 25 %-át erdők borítják. A Padári erdő ma is őrzi régi értékeit; itt a bükk, kocsánytalan tölgy és a
gyertyán a fő erdőalkotó fafaj, mely mellett a cser, kocsányos tölgy, juharok, kislevelű hárs is megtalálható. A változatos gyepszintben a gyöngyvirág, medvehagyma mellett a védett fajokat a farkasboroszlán, kétlevelű sarkvirág, fehér- és piros madársisak,
madárfészek kosbor képviseli.
Az erdő zoológiai értékekben is gazdag. A madarak közül leggyakrabban az erdei pinty, csuszka kerül a szemünk elé, de az idősebb bükkösben a védett örvös légykapó, kék galamb és a fekete harkály sem ritka.
A ragadozók közül az egerészölyv, héja, a fenyvesekben fészkelő karvaly és a májusban érkező darázsölyv említendő. A nagyvadak közül jelentős a gímszarvas, őz és a vaddisznó állománya, a domboldal puha homokkőrétegei közé a vörös róka és a borz
építi kotorékát.
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Az erdő védett növényei: farkasboroszlán, fehér madársisak, kétlevelű sarkvirág
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Patakvölgy
A Kallósdi-patak szűk völgyében a vízfolyást kétoldalt szegélyező puhafák (bodza, fehér-, kecskefűz, éger) zöld szalagja
a meghatározó, melyhez a kisparcellás
szántók, rétek futnak a domboldalban.
A mély meder rézsűjén a közút és a
művelt területek közelségéből adódóan
a természetes növényzetet a gyomos,
jellegtelen nitrofil fajok váltották fel.

Szőlőhegyek
A település zártkertjei ma változatos képet mutatnak. A lakóházak felett emelkedő Antal-hegy déli lejtőit az évszázados
gyakorlatot követve ma is szántók uralják, csupán a gerinc közelében található
néhány szépen gondozott birtok.

Az Öreg-hegy, háttérben a Keszthelyi-hegység

A déli dombokat napjainkra a művelt területek és felhagyott, elhanyagolt részek
mozaikja jellemzi. Az Öreg-hegy lejtőin
a felhagyott szőlők, gyümölcsösök
helyén nagy kiterjedésben a tájidegen
fehér akác térhódítása figyelhető meg,
mely mára tájképileg is uralkodóvá vált.
Az akácosokban az akác alatt a fekete
bodza alkotja a cserjeszintet, a talajban
a felhalmozódó nitrogén következtében
a gyepszintet az egykori erdei fajokat
kiszorítva nitrofiton gyomnövényzet
veszi birtokba: bodza, vérehulló fecskefű, csemegebaraboly, meddő rozsnok,
ragadós galaj.
Az északi lejtők gyümölcsösei, gesztenyései alatt fajgazdag gyepek, sztyeprét
refúgiumok találhatók. A kötött, vályogos részeken ma is kaszált szép hegyi
kaszálórétek díszlenek, ahol gyepekben
az ecsetpázsit, csenkeszek, aranyzab és
borjúpázsit mellett domináns a rigószegfű. A gyepek, parlagok védett növényfajai az agár sisakoskosbor, vitéz- és
bíboros kosbor, mocsári nőszőfű, pók- és
méhbangó. A terület értékeit olyan, a
tájban ritka fajok erősítik, mint a boróka,
élesmosófű, örménygyökér és a borzas
peremizs.

Sztyeprét nyári aspektusa az Öreg-hegy lejtőjén
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Az erdő védett növényei: farkasboroszlán, fehér madársisak, kétlevelű sarkvirág

Tavasz a szőlőhegyen

A rétek virágai számos rovarnak nyújtanak élőhelyet, a növényevő sáskák,
szöcskék mellett a virágokon karolópók,
darázspókok lesik áldozatukat: főképp
méheket, lepkéket. A nyíló virágokon
számos védett lepkefaj táplálkozik, mint
a fecskefarkú lepke, kardoslepke, Atalanta-lepke, a kutak, nádas foltok környékén
gyakorta láthatjuk a kinyúló ágvégeken
zsákmányra váró kisasszony szitakötőt és
a sebes röptű légivadászokat, acsákat.
A gyümölcsösökben, bokrosokban számos madár fészkel és táplálkozik, mint a
cinegék, seregély, nyaktekercs, balkáni
gerle, rigók, varjúk, szajkó.
Az emlősök közül a mókus és a pele
említendő.
A déli községhatár melletti kis domb is figyelemre méltó értékeket rejt; az egykori
homokbánya magas partfalában a fokozottan védett gyurgyalagok költenek, a
gyepekben a tarka pettyeskosbor, bíborés vitézkosbor nő. Védelemre érdemes
terület, ahonnan szép panoráma nyílik a
völgyre.

A felhagyott homokbánya
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4
Településképi szempontból meghatározó,
eltérő karakterű településrészek

Kallósd területe három településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű településrészre osztható fel. Az egyik maga a
falu belterülete, ami hagyományos egyutcás szerkezetű, lényegében évszázadok óta változatlan. Kallósd belterületéhez északkeletre, és dél-keletre két zárkerti terület kapcsolódik, melyek a második eltérő karakterű településrészt képezik. A domboldalakon kialakult külterületi beépítés táji környezetével és épületeivel meghatározó karaktert képvisel. Szintén sajátos, elkülönülő
egységek a temető az annak közepén található Szent Anna kerektemplommal valamint az egykori termelőszövetkezeti majorság.
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Hagyományos falusias karakterű terület
A hagyományos falusias karakterű
belterület épületállománya vegyes,
különböző korszakokat, évtizedeket
képviselő épülettípusok találhatóak
egymás szomszédságában. A legjellemzőbb, egyben legkorábbi épülettípus
az utcára merőleges, hagyományos,
hosszházas, egytraktusú, alacsony
lábazatú parasztház, mely a 19. század
végi, 20. század eleji népi lakóház alaptípusa. A korabeli épület jellegzetessége
az utcafronti két kisméretű pallótokos
ablak melyeket napjainkra legtöbbször
kicserélték, a homlokzati felület korábbi
tagozását egy nagy, többnyire három
osztatú ablak elhelyezésével alakították
át. A tető utcafronti lezárása a legtöbb
esetben kontyolt, de a falazott oromzat
is megjelenik. Az egytraktusú hosszépület szélességét a fa gerendával áthidalható tér mérete határozta meg, így az
épületek külső szélessége 5-6 méternél
nem több. A hosszanti keskeny épület
utcafronti szobája mögött elhelyezkedő
konyha előtt a lakás bejáratát védő nyitott, fedett keresztszárny, általában két
falazott oszlopra támasztott tetőzettel
kialakított kódisállás épült. Ez az épületrész nagyobb méretekkel kialakítva ablakokkal körbezárva, a lakás előtereként,
zárt verandává alakult át. A tájegység
jellegzetes építési módjának megfelelően a házak előtt néhány méteres
előkertet hagynak, melyet korábban fa
léc kerítéssel, napjainkban beton lábazatú fémkerítéssel határolnak. Az épületek
szűk közterület mentén, kis méllységű
előkertekkel egymáshoz közel, összehúzódva helyezkednek el, kerítéseik
jelképesek, áttörtek, az egymás irányába
történő áttekintést nem akadályozzák.
Így az épületek és porták együttese szűk,
bensőséges faluképet formál.
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Az egykori parasztportákhoz tartozó
gazdasági épületek szintén meghatározó
elemei a faluképnek. A gazdasági épületek kamra, istálló, pajta és ól részekből tevődnek össze. Azok többsége a lakóház
folytatásaként a telken hátranyúló épület
de külön álló pajták is megtalálhatóak.
Jellegzetes a különálló kamrák elhelyezése, melyeket a telek lakóházzal átellenes
oldalán az utcafronthoz közel helyeztek
el. Ezek nyeregtetős, egyszerű tömegű kis
épületek, a lakóházak kicsinyített másai.
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Az egytraktusos hosszházak utcára merőleges elhelyezése mellett néhol megtalálható azok utcával párhuzamos kialakítása
is, melyek tehetősebb gazdák lakóházai
voltak, és több szobával rendelkeztek.
Később, többnyire a két világháború
között kilakult típus a hajlított ház. Ezek
sok esetben a meglévő hosszház utcafronti L-alakú bővítéseként, máskor már
emeltebb lábazattal újonnan épültek. Ez
az épülettípus utcafronton két szobával
rendelkezik, tetőzete az utcával párhuzamos irányba fordul, így az utcafronton
két irányból kontyolt hosszanti tetőzetté
alakult.
E típus mellett gyakori még az úgynevezett „kockaház” amely a második
világháborút követően, az 1960-as években jelent meg. Ezekben jellemzően két
lakószoba van az utcafronton szobánként
egy-egy nagy hármasosztatú ablakkal. A
lábazat emelt, az alaprajz közel négyzetes, és sátortetővel fedett.
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A községháza kivételével nincs nagyobb
léptékű kétszintes tömeggel megjelenő
épület, és nem fordulnak elő a 21. században divatos, a hagyományos településképtől idegen építészeti stílusok sem.
Néhány új épület illetve épületfelújítás
található csak a településen melyek többnyire igyekeznek megtartani a hagyományos épületek léptékét, tömegalakítását.
A falu építészetére általában nem jellemző, de előfordul a tetősík fölé nyúló díszes
oromzat kialakítása is. Ez az elem a népi
építészet hagyományainak közelmúltban
alkalmazott értelmezése, melynél egy
a faluban található későbarokk stílusú,
íves oromzatos lakóépület lehetett az
előkép. Ugyancsak előképül szolgálhatott
a szomszédos Kehidakustányban a Deákkúria területén a szakiskolához kapcsolódó tanári lakások építészeti kialakítása.
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A 20. század első felében a homlokzatképzések festettek illetve meszeltek voltak. Színezésre földfestéket használtak, így azok világos árnyalatokat képeztek. A cement használatának elterjedését követően a kőporos homlokzatképzés vált általánossá. Napjainkban a felújítások, hőszigetelések és új építések során műgyanta kötőanyagú, szemcsés, vékony vakolat alkalmazása terjedt el. A
most használatos homlokzatképzés anyaga lehetővé teszi a telített színek alkalmazását, melyek megjelenése újszerű és egyúttal
idegen a falu építészeti közegében.
A község tájban történő megjelenését az épületek tetőzetének halmaza alkotja. Ennek a halmaznak az egységességét vagy
rendezetlenségét a tetők formája, a tetősíkok hajlásszöge és a tetők héjazatának anyaga határozza meg. Az épülettípusok ismertetése során említésre került, hogy szimmetrikus nyeregtetők és kontyolt tetőzetek egyaránt előfordulnak. A tetők jellgzetes hajlásszöge 35-40 fok közötti, a héjazat anyaga nagy többségben agyagcserép. Emellett a 60-as, 70-es évekből származóan néhány
esetben megtalálható a palafedés, valamint a későbbiekből a betoncserép alkalmazása.
A falu központja -ahol kettéválik az egyutcás szerkezet- a két utca ölelésében egy szigeten és annak keleti előterében található. Itt
van a katolikus templom, előtte pedig egy kis tér került kialakításra. Keletre a Kossuth utcán, a körtemplom felé vezető út torkolatában található a község önkormányzati épülete, a frissen felújított művelődési ház, és annak udvarán a nemrég épített fedett
közösségi tér.
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kertes mezőgazdasági területek
A település keleti szélén déli és északi
dombokra felkúszva találhatóak kertes
mezőgazdasági területek, zártkertek,
helyi szóhasználattal a hegyek. Ezeken a
területeken évszázadok óta foglalkoznak
szőlő és kert műveléssel, gyümölcstermesztéssel. Az építészeti karaktert a
területek hagyományos műveléséhez
kapcsolódó gazdasági épületek határozzák meg. Az épületek a dombtetőn és
domboldalakon egyaránt előfordulnak,
de elhelyezésük során mindig egy lankás
terepszakaszt választottak, így azok minden irányból földszintes, tájba simuló
épületként jelentek meg.
A hegyeken az egyszerű tömegalakítású,
egytraktusú hosszházak szimmetrikus
nyeregtetővel, cserépfedéssel készültek.
A déli területeken lévő épületek jellemzően téglából épültek, többségüknél
a hosszház tetőzete kontyoltan záródik. Az északi Vörös- és Antal- hegyen
találhatóak korábbi épitésű pincék is,
melyek falazata vert vályog, tetőzetük
oromzattal záródik. A korábban épült
pincék eredetileg zsúpfedéssel készültek
mely héjazatot később cserépre cseréltek. A tömésházak fala mindenesetben
meszelt, míg a téglaépületek esetében
az gyakran kőporos vakolattal készült.
Az épületek egy része mai napig megtartotta gazdasági funkcióját, néhányuk esetében találkozunk a pihenő és
lakó funkcióra történő átalakítással, ez
utóbbiaknál sem történik lépték váltás
az épületek tömegében, azok korábbi
arányukat, nagyságukat megtartják.
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különleges területek
A korábban ismertetett területeken túl
találhatóak olyan egységek, melyek
használata speciális, beépítésük módja
a használattal összefüggően egyedi.
Kallósd esetében ilyen a falu temetője,
az ott található Szent Anna körtemplommal, valamint a település keleti határán
található jelenleg használaton kívüli
egykori termelőszövetkezeti majorság.
Ezeket a területeket a településképi arculat vizsgálata szempontjából különleges
területnek tekintjük. Jellegzetességeik a
funkcióból adódnak, ebből következően
építészeti arculatuk befolyásolását, szabályozását a településképi rendeletben
nem tartjuk szükségesnek, az arculati
kézikönyvben építészetükre vonatkozó
ajánlásokat nem fogalmazunk meg.
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezete

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben meghatározott és szabályozott „tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezetétének” lehatárolása a Balaton Felvidéki Nemzeti Park adatszolgáltatása
szerint áll rendelkezésünkre. Ez a lehatárolás a település teljes területét az övezet részeként jelöli.
A táj nagy kiterjedésen beépítések által érintetlen, természetes állapotú, melynek táji és természeti értékelését a 3.5 fejezet
ismerteti.
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5
AJÁNLÁSOK AZ ÉPÍTÉSZETI ARCULAT SZABÁLYOZÁSÁRA

Az 4. fejezetben ismertetett területek építészeti karakterének megtartása, minőségének javítása érdekében ebben a fejezetben
megfogalmazásra kerülnek a területek arculati fejlesztésének legfontosabb céljai. Javaslatot adunk a területen történő építések
arculatot meghatározó elemeinek kialakítására, illetve azok településképi rendeletben történő szabályozására.
A helyi építési szabályzat az Országos Telelepülésrendezési és Építési Követelményekről szóló kormányrendelettel szinkronban
általános elveket fogalmaz meg a meglévő épített környezetbe történő új építés illeszkedésére vonatkozóan. Ezeket a szabályokat a településkép védelméről szóló törvény értelmében az építési szabályzatból törölni szükséges, ugyanakkor javasoljuk a
településképi rendeletbe általános elvként történő beillesztését. Az említett szakasz a következőket tartalmazza:

A község területén minden építményt a környezettel, a településképpel összhangban kell létesíteni és fenntartani. A településképileg meghatározó területen a rendeltetésének megfelelően, a helyszíni adottságokat figyelembe véve úgy kell a területet hasznosítani, beépíteni, hogy a létesítmény ne zavarja a szomszédos telkek és építmények, önálló rendeltetési egységek
rendeltetésszerű használhatóságát, illeszkedjen a környezet és a környező beépítés természeti és építészeti adottságaihoz. Az
építészeti adottságokhoz és környezethez történő illeszkedés során figyelembe kell venni a környezetben kialakult épülettömeg nagyságát, arányait, kialakításának módját és az épület terepre illesztését.
Az ismertetett három eltérő karakterű községrésszel kapcsolatos településképi célokat ez a dokumentum a továbbiakban megfogalmazza és ajánlást tesz a településképi rendelet segítségével megvalósítható eszközök meghatározására.
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Hagyományos falusias karakterű terület
Kallósd második világháború utáni történelmének, valamint az urbanizációs folyamatoknak köszönhetően a község épített
környezetét nagyobbrészt a múlt század első felének építészeti öröksége határozza meg. A század második felében és az
ezredfordulótól eltelt időszakban létrejött építészet új területek beépítése nélkül, a korábbi korok területének részbeni átépítésével jelent meg, mely átépítés mértéke és jellege alapvetően nem változtatta meg a falu építészeti arculatát. A falu területén a
fejlődés és a változások elmaradásának köszönhetően az építészeti karaktert a múlt század fordulóján és a század első felében
létrejött, a falu identitását és arculatát meghatározó épületek, a parasztság portái határozzák meg még akkor is, ha számos helyen találkozunk későbbi, elsősorban a 60-70-es években épített házakkal. Cél a napjainkban építészeti egységben megmaradt
örökséget, a település jelenlegi karakterét megőrizni. A település arculatát meghatározó egységesség megtartása és megteremtése az illeszkedő, egyszerű és osztatlan épülettömegek és tetők kialakításával, a tetők héjazatának azonosságával és a régi
épületek korhű felújításával érhető el.
Ajánlott építészeti eszközök a következők:
Új épület építése esetén
- lakóépületet a telek közterület felőli frontján oldalhatáron álló építési mód szerint környezetének megfelelő előkerttel kell elhelyezni.
- utcára merőleges beépítés esetén hagyományos építési mód szerinti tagolatlan épülettömeget kell kialakítani,
mely középső vagy hátsó keresztszárnnyal egészülhet ki. Az épület közterület felé néző oromzatán erkély, vagy
loggia nem helyezhető el.
- utcával párhuzamos beépítés esetén az épület közterület felőli tömegét osztatlanul, zárt egységben kell kialakítani.
- az épület tömegét meghatározó tetőzetet szimmetrikus magastetővel kell kialakítani, melynek hajlásszöge 35-40
fok, héjazatának anyaga natúr agyagcserép. A melléképületeket a főépülettel azonos hajlásszögű és héjazatú tetővel
kell ellátni.
- a vakolt homlokzati felületeken világos pasztellszínek használhatók.
Meglévő épület felújítása, átalakítása és bővítése
- az épület építészeti arculatának egységességét megtartva az eredeti építési korának megfelelő stílusban és anyaghasználattal, vagy az épület stílusát a mai kor építészetének megfelelően egységesen átírva történhet.
- során a magastető héjazatának anyaga piros színű agyagcserép lehet, rajta közterület felé nézően domináns tetőfelépítmény nem helyezhető el.
A 20. század közepe előtti épület korhű felújítása során
- meg kell tartani vagy vissza kell építeni az épület közterület felőli jellemző nyílásrendjét. Közterület felőli új földszinti nyílás az épület eredeti homlokzati architektúrájához illeszkedően alakítható ki.
- a korabeli homlokzati tagozatokat és díszítőelemeket meg kell tartani, megsemmisülésük esetén másolatukat
vissza kell építeni.
- A vakolt homlokzati felületen világos pasztellszínek használhatók.
Utcafronti kerítés
- az épület stílusával összhangban, áttörten építhető, a belátás gátlása csak növényzettel alakítható ki.
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Kertes mezőgazdasági terület
Cél, hogy a falunak ezen a gyönyörű táji adottsággal és sajátos építészeti örökséggel rendelkező területén az új építések tömegalakításukkal, léptékükkel, tetőzetük formájával és héjazatukkal, az épületek terepre helyezésével illeszkedjenek a meglévő
környezethez.
Ajánlásunk a terület építészeti szabályozására a következő:
Meglévő épület felújítása, átalakítása, új épület építése során
-az épületet egyszerű, hagyományos tömegalakítással, hosszházként, tetőzetét szimmetrikus 35-40 fokos hajlásszögű magastetővel, piros színű agyagcserép héjazattal kell kialakítani,
-homlokzatát festetten fehér színnel vagy látszó fa felülettel kell megépíteni,
-új épületet úgy kell elhelyezni, hogy az a völgy felöl nézve csak egyszintes épületként jelenjen meg, sziluettje a
dombhát vonalából csak kis mértékben emelkedjen ki, épített és természeti környezetéhez illeszkedjen.
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezete
A község területét tájképvédelmi övezet teljes egészében lefedi. Az egyes területek beépíthetőségéről, az ott elhelyezhető épületek és építmények rendeltetésérő, a beépíthetőség normatív szabályairól a helyi építési szabályzat állapít meg rendelkezéseket. Ajánlásunk az építési szabályzat szerint elhelyezhető építmények építészeti kialakítására vonatkozóan tartalmaz javaslatot a
településképi rendelet megalkotásához.
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő övezet a mező- és erdőgazdasági területekre javasolt építészeti követelményei a következők:
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő országos övezet területén
- a hagyományos tájhasználatot meg kell tartani,
- adótorony, hírközlési építmény, szélerőmű nem létesíthető,
- építményt elhelyezni a tájszerkezetbe illeszkedő beépítési móddal lehet, melynek érdekében a csarnok jellegű
épületeknél az épületek hossztengelyét a lejtős domboldalakon a szintvonalakkal párhuzamosan kell elhelyezni, a
csarnokot a tájképfeltárulás irányából zárt fasorral kell takarni,
- a tájra jellemző építészeti hagyományok megőrzése érdekében a nem csarnok jellegű épületeket 35-40º hajlásszögű, piros színű agyagcserép héjazatú szimmetrikus magastetővel, a csarnok jellegű épületeket szürke, vagy bordó
színű tetőzettel, és burkolattal kell ellátni,
- a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemei, közművezetékek és járulékos közműépítmények a
tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti
vonalvezetést is – helyezhetők el.
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