DR. BOROMISZA ZSOMBOR
A zalakarosi termáltó tájbaillesztése
A zalakarosi Termáltó és Ökopart projekthez kapcsolódóan a tájépítészeti eszköztár szinte minden elemére szükség volt, hiszen
védett növények áttelepítési terve, tó növénykiültetési koncepciója, üzemeltetési terve, illetve tanösvény terve is szerepelt a
kihívások között. A tavi növénytelepítés, és az üzemeltetési feladatok meghatározása az egyedi adottságok miatt nemhagyományos kivitelezései és fenntartási módszerek alkalmazását igényelte (pl. Kis-Balatonból átszállított gyékény rizómák
telepítése). Az „Égerösvény” tervezése során a szabadkézi rajz alapú grafikára, a humor tudatos alkalmazására, folyamatok
élményalapú szemléltetésére, és az interaktivitásra helyeztük a hangsúlyt. A tanösvény az Év Ökoturisztikai létesítménye
pályázaton 2. helyezést nyert el 2016-ban. A teljes zalakarosi projekt esettanulmányként egyetemi előadások anyagába is beépül,
és tudományos publikációk, előadások témája is egyben. Az egyes munkafolyamatok számos együttműködést és kommunikációs
feladatot is jelentettek.
Társtervezők / társszerzők / közreműködő partnerek: Dr. Szilágyi Ferenc, Becsei Renáta, Cser Júlia, Németh Orsolya, Gergely
Attila, Mészáros Szilvia, Dr. Csányi Béla, Patkós Stúdió, Zalakaros Város Önkormányzata, Karos-Park Kft., Gránit Gyógyfürdő
Zrt., Kertrendező Kft., Komfortkert Kft.
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kép: A zalakarosi projekt elemeinek áttekintése
kép: A termáltó növénytelepítési koncepciójának alapelvei
kép: A növénytelepítési koncepció tervlapja
kép: A termáltó és környezetének kialakulása
kép: A tó üzemeltetése számos feladat meghatározását tett szükségessé
kép: Az „Égerösvény” tervezési alapelvei
kép: A tanösvény indítótáblájának információs felülete
kép: Az „Égerösvényt” az Év ökoturisztikai létesítményei között is díjazták
kép: A tanösvény tervezői az „Égerösvény tőzike” tündére mellett
kép: Az interaktív elemek, a humor, az egyedi grafika hozzájárulnak a látogatók élményeihez és az ismeretszerzéshez

Fitting into the landscape - the thermal-lake in Zalakaros
In case of the Thermal-lake and Eco-lakeshore in Zalakaros almost each and every tool of landscape architecture were needed, as
the challenges included the plan of replanting the protected herb species, the concept of the lake’s planting, the operation plan, as
well as the nature trail. Because of the specific, individual conditions, defining the lake’s plant establishment and that of the
operational tasks required non-traditional methods for execution and maintenance methods, alike (e.g. planting of rush rhizomes
delivered from Kis-Balaton).
While planning the “Alder-pathway”, graphics based on freehand-drawings, conscious application of humour, continuous,
experience-based demonstration of every process coupled with interactivity were highlighted. The educational trail ranked in
second place at the Year’s Eco-touristic establishment in 2016. The full project of Zalakaros - as case study - is integrated in
university lectures, being also the topic of scientific publications and lectures. Each particular workflow of the project represented
major co-operation- and communication-related tasks.
Co-operating planners (co-authors), partners involved: Dr. Ferenc Szilágyi, Renáta Becsei, Júlia Cser, Orsolya Németh, Attila
Gergely, Szilvia Mészáros, Dr. Béla Csányi, Patkós Stúdió, Local Government of Zalakaros, Karos-Park Kft., Gránit Gyógyfürdő
Zrt., Kertrendező Kft., Komfortkert Kft.
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picture: Review of the Zalakaros project’s elements
picture: Basic principles of plant establishment’s concept for the thermal-lake
picture: Planning-sheet of plant establishment’s concept
picture: Development of the thermal-lake and its surroundings
picture: Operation of the lake involved many tasks to be defined
picture: Basic planning principles of “Alder-pathway”
picture: Information space of the interpretative panel at the nature trail
picture: „Alder-pathway” was even awarded a certificate among the Year’s eco-touristic establishments
picture: The designers of the nature trail, the picture next to the fairy of „Alder-pathway snowflake”
picture: The interactive components, the humour, the individual graphics do contribute to provide more experiences and
knowledge for the visitors.

