
ért el a fasorokkal telepíte� utak hosszúsága, amelyből csak 
töredékesen maradtak fenn változó hosszúságú szakaszok. 

Legismertebb a Keszthelytől Balatonszentgyörgyre kivezető, 
71-es ú�al párhuzamosan futó, ke�ős fekete fenyő fasor, a 
„Fenyves allé”, amely a Festetics majorhoz vezető egykori 
kocsizó- és lovagló utat szegélyezi. A ma „Festetics allé”-nak 
neveze� rövid mocsárciprus fasor egykor a Fenyves alléba 
csatlakozva a hévízi birtokrészt kapcsolta össze a család uradalmi 
központjával, a keszthelyi kastéllyal. Az allénak a gyógytó 
környezetébe eső nedves tőzeges szakaszára telepíte�ék a ke�ős 
mocsárciprus fasort, amely az Ady Endre és a Széchenyi István 
utcák tó körüli szakaszát is szegélyezik. A Hévízre érkezőket is a 
mocsárciprus rejtelmes, ősvilági hangulatot árasztó fasora fogadja.

10. Festetics allé
Lombja ősszel barnásvörösre színeződik és a rövidhajtások a tűkkel 
együ� hullanak le. 

A „Festetics allé” mocsárciprus fasora is részét képezi hazánk 
kiemelkedő jelentőségű dendrológiai, tájépítészeti értékeinek. Az 
egyes fák kora, esztétikai értéke és a fasor kultúrtörténeti jelentősége 
mia� megóvása a műemlékvédelem és természetvédelem együ�es 
erőfeszítésével járó kiemelt fontosságú feladat. A fasor környezetének 
méltó rendezésére és a nagyközönség által is rendszeresen használható 
gyalogos- és kerékpárösvény kialakítására az utóbbi években került sor. 
A fasort alkotó egyedek jó egészségi állapotban vannak, de pótlásukra 
szükség van. A kezelésével megbízo� Hévízgyógyfürdő és Szent 
András Reumakórház Nonpro�t K�. ezt a természetvédelmi kezelési 
tervben rögzíte�ek szerint szükség esetén elvégzi. 

A ciprusfélék családjába tartozó, tűlevelű, lombhullató Észak-Amerika 
déli részének mocsaras területeiről származik, átlagos magassága 30-40 
méter. Fája igen rugalmas, teherbíró és minden körülmények közö� 
rendkívül tartós.

Kérge vöröses- majd később szürkésbarna, hosszanti csíkokban 
leválik.

A tűhöz hasonló puha, fűnemű világoszöld levelei 0,5-2 cm hosszúak, 
a hajtástípustól függően spirálisan vagy fésűsen állnak. A rövidhajtásai 
– ellentétben a hozzá nagyon hasonló megjelenésű kínai ősfenyővel 
(Metaseqoia glyptostroboides) – többé-kevésbé váltakozva állnak. 

A környék gazdasági és 
társadalmi életét évszázadokon 
át meghatározó Festetics család 
emlékét őrzi a „Festetics 
allé”-nak neveze� virginiai 
mocsárciprus (Taxodium 
distichum) egyedekből álló 
ke�ős fasor. A barokk 
kertépítészet nagyhatású 
eszközét alkalmazó fasorral, vagy 
idegen szóval „allé”-val egykor a 
birtokrendszer különböző 
egységeit kapcsolták össze. A 
Festetics család kisebb megyényi 
területet felölelő keszthelyi 
birtokán a múlt század elejére 
több tíz kilométeres hosszúságot 

Törzse többé-kevésbé sima, az 
alsó részén – különösen az idős 
példányoknál – támpillérekhez 
hasonlóan kiszélesedik. A 
gyökérzetből a nedves vízállásos 
termőhelyeken különleges 
kinövések, a „gyökérbabának” is 
neveze� légzőgyökerek 
emelkednek a felszín fölé. A belül 
üres, pórusos szövetű 
légzőgyökerek akár két méter 
nagyságúra is megnőhetnek és 
bizonyos idő után elfásodnak. A 
gyökérlégzés melle� jelentős 
szerepük van a mocsaras talajban 
növő fák stabilitásának 
biztosításában. 

Virágai: egyivarúak, egylakiak. A 
porzós virágzata barkaszerű 
vöröseszöld színű, míg a 
nővirágzata gömbös zöld. Korán, 
január végén, februárban virágzik.

Termése 2-3 cm átmérőjű, gömb 
alakú, 10-12 részből áll. Mindegyik 
részben 1-2 mag található.

Készí�e�e: Hévízgyógyfürdő Nonpro�t K�.


