
Környezettudatosság a zalai dombok-völgyek között 

 

          A természet szerintem minden embernek a legszebb a világon. Kimenni egy este az 

erkélyre, hallgatni a madarak hangját, nézni a fákat, ahogy néha- néha belekap lombjukba a 

szellő… Egyszerűen megnyugtató. Ha jól akarod indítani a napod, menj ki az utcára és fuss 

pár métert, válj eggyé a természettel! Utána sokkal jobb lesz a közérzeted. 

          Mivel az apukám erdész, ezért sok mindent tudok én is az erdőről. Számtalan madárnak 

a fajtáját tudom, a vadállatokat is jól ismerem, vadászni is járunk néha. Valaki azt gondolja 

erről a tevékenységről, hogy csak az állatok gyilkolásáról szól. Pedig ez nem így van. Este 

odaérni az erdőbe, gyalogolni, megkeresni a pozíciót ahonnan szép kilátás nyílik az erdőre és 

a vadakra egyaránt, ezek is a vadászat részei. Ha sikerült elejteni a vadat, akkor sajnálja a 

vadász is, de az megnyugtató, hogy kiérdemelten fekszik a lábunk előtt. Apával gombászni is 

sokat járok, főleg a mostani gombaszezonban. Imádom megtalálni a jó minőségű és finom 

gombát. Általában délelőtt megyünk, és ha sikerrel járok, ebédre megsütjük, vagy megfőzzük. 

 A kertünk végében is láthattuk nyár elején a szentjánosbogarak párzását, ami egy gyönyörű 

természeti jelenség. Az a fény, az a hangulat leírhatatlan. Nagyon sok népmesében is helyet 

kaptak ezek a csodás kis lények. Régebben sokkal több volt belőlük, de mostanára ez már 

megváltozott. A bokros, sötét helyeken szeretnek lenni és csak este tíz, tizenegy felé jönnek elő. 

A szarvasbőgés a kedvencem. Járni egész este az erdőt, és a bőgő bika felé cserkelni… Volt 

egyszer, hogy láttunk egy, az agancsával együtt két méteres bikát. Farkasszemet néztünk 

egymással, 9-10 méterről. Az tény, hogy elég rossz szag van ilyenkor az erdőn az állat miatt, 

de ez a „szépség szaga” az én fejemben. Ebben az időszakban nagyjából egymás hangját se 



halljuk meg, annyira hangos az erdő. Egy este, amikor próbáltam elaludni, nem tudtam, mert 

a házunk feletti kiserdőben éppen bőgött egy.  

Horgászni is gyakran járunk apával, ez is a kedvenc elfoglaltságaim közé tartozik. Rendszerint 

a Balatonra, esetleg a falunk melletti kis horgásztóhoz megyünk. Az utóbbiban tavaly 

kifogtunk egy 22-23 kilós Amúr nevű halat. Életem egyik legszebb emléke a horgászat kapcsán. 

A horgászatról is ugyanaz az az érzésem és a véleményem, mint a vadászatról. Gyönyörű, 

röviden és tömören. Néha kicsit unalmas, de ha nagyon sikeresek akarunk lenni, akkor ez 

benne van a pakliban. Szerencse, hogy közel lakunk a Balatonhoz, mert a tó körül gyönyörű 

hegyek vannak, amiknek a nevük összefoglalva „tanúhegyek”.  

A crossmotorosoknak és a quad-osoknak nem szabadna behajtani az erdőbe, mert 

megzavarják a vadakat, és nagyon szennyezik a friss levegőt, így oda lesz az a csodás érzés, 

amiről az elején írtam. Ha magunk előtt látunk a bozótból kifutni valamilyen állatot, azt 

valószínűleg ember zavarta meg. Illetve ha egy járművel egy járatlanabb útra rátérünk, ki 

tudja, mennyi védett növénynek vetünk véget. Biciklizni nagyon sokan szeretnek, többek közt 

én is. Főleg Zalában, ahol nagyon sok szép hely van és gyönyörű dombok, völgyek. Emiatt 

szeretem űzni ezt a sportot. Szerencsére olyan helyen lakunk, ahol 2 perc alatt kint is vagyunk 

egy szép erdei úton. Ezek mellett persze egészséges is, nagyon el tud benne fáradni az ember. 

Nyaranként, ha megyünk Nagykanizsára a mamámékoz, néha ellátogatunk Magyarország 

egyik legszebb bányatavára strandolni, Gyékényesre, ami ugyan Somogy megyében található, 

de nagyon közel a megyehatárhoz. Reggel a legszebb, amikor még az emberek nem kavarják 

fel a vizet, én mindig nagyon figyelek, hogy ne zavarjam fel a tavat túlságosan. A 

természetvédelembe még az is beletartozik, hogy a fákat ne vágjuk ki engedély nélkül, ne 

tépkedjünk ki semmilyen növényt a földből. De ennek ellenére kicsit szomorú, hogy nap, mint 



nap mennyi fát vágnak ki illegálisan az egész világon, vagy mennyi esőerdőt gyújtanak fel több 

legelő és szántóföld reményében. Mennyi madár veszíti el így az élőhelyét… Szörnyű 

belegondolni. Mennyi ártatlan életnek vége lesz… Emiatt is gyűjtsük szelektíven, és ne dobáljuk 

el a szemetet, mert ki tudja, hány állat eszi meg a műanyagot a földről, eledelnek nézve azt...  

          Védjük meg a természetet, és legyünk a barátai! A saját emlékeimre gondolok, és tiszta 

levegőjű környezetben szeretnék felnőtt lenni, még nagyon sok ember természetszeretetével 

kérem a felelőtlenebb embereket, vigyázzanak a gyönyörű zalai vidékre, mert nem szeretnénk 

elveszteni ezt a számtalan természeti csodát. Húsz-harminc év múlva természetvédelmi őrként 

szeretnék dolgozni, hogy minél nagyobb erővel harcolhassak érte. 
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