


36. Szent István park | I5
Szombathely | 1997 óta védett | 2,7424 hektár

tett modern Szent Márton-emlékhely is itt található 

A templom alatt ígérete-

37. Park és fasorok | L1
Tormásliget | 1995 óta védett | 3,4616 hektár
A hársfasort Csepreg és Tormásliget között, a vadgesz-
tenye fasort Tormásliget és Újkér között a közút mellett, 
a parkot a település köz-
pontjában a kápolna kö-

a kápolnához méretes vadgesztenye fasor vezetett, ma 

éves korai- és hegyi juharok, vadgesztenyék uralják a 

látás nyílik a Marcal-medencére, a Ság-hegyre és

ezen a sekély, száraz talajjal borított vulkanikus kép-

állhattak, de a területet 
az évszázados haszná-

olyan védett növények, 

vény is található a területen, mint például a tarka 

növények közül gyakori a barázdált csenkesz, az erdé-

29. Sitkei Kastélypark (Gurgya) | O5
Sitke | 2007 óta védett | 3,2402 hektár
A kastélyhoz tartozó park egy része az épület közvetlen 

hársak: törzskörméretük 

44-féle lombos fa, illet-

tölgy, a mezei juhar és 
a csertölgy uralta, de a 
molyhos tölgy és a bibircses kecskerágó jelenléte már 

A védett és fokozottan védett növényfajokat tanös-

veszélyeztetett faj egye-
deit tekinthethjük meg 

az arborétum mellett 

számos védett és foko-
zottan védett madarat, 
köztük gólyákat, ölyveket, baglyokat, vércséket és sa-

6. Csónakázó-tó | H–I1, H–I2

A parton csak néhol találunk természetközeli vízparti 

a hamisciprus és

taúton járható körbe,
a halfajokat bemutató 

7. Evangélikus templom kertje | I2

A park az 1783-ban, to-
rony nélkül épített evan-
gélikus templom körül 

néhány 20-30 év körüli 

koronájú gyertyán és 
némi nyírott gyep alkot-

1. Acsádi kastélypark | K3
Acsád | 1983 óta védett | 3,1544 hektár
A gondozott parkban több mint 40-féle fás szárú 

kell megemlítenünk az ország legöregebbikének tar-

éves platánt és egy 1871 
és 1875 között ültetett 

keresztül folyó kis patak 

2. Egyházasrádóci-mocsár | I8

Korábban a terület mocsaras volt, de fürdésre is al-
kalmas kis tavakat is találhattunk ott, ahol ma már 

Az 1965-ös árvíz után 
árokrendszert éptettek 
ki, a mocsaras részeket 

egy kis bozótost látha-
tunk, csupán a rekettye-
füzek utalnak rá, hogy 
valaha nedvesebb lehe-

8. Fehér sáfrányos terület | H2

9. Gyógypedagógiai Intézet parkja | I2

A park büszkesége, a leg-

egyik legöregebb itt talál-
ható fa a hegyi mamutfe-

rancsoló a mocsárciprus, 
a tulipánfa, a piramis 

Tudománytörténeti ér-
dekesség, hogy a hajda-
ni alreáliskola parkjából 

20. Kastélypark | G10
Rátót | 1983 óta védett | 1,5601 hektár
A kastélyt Széll-kastélyként emlegetik, mert Széll Kál-
mánnak, Magyarország egykori miniszterelnökének

itt írta meg Szép Ilonka 

ban számos méretes faegyed található, a kastélyba 

kocsányos tölgy fogadja, amelynek törzskörmérete kö-

21. Szentgyörgy-Horváth kastélypark (MÁV 
 | L3

Répceszentgyörgy | 1981 óta védett | 4,3368 hektár

l

és 55-féle lombos fa 

A kastély mögött két 

Méretes példányok találhatók a kertben platánokból, 

32. Bogáti kastélypark | J5
Szombathely | 1983 óta védett | 11,7056 hektár

találunk itt és több, cso-
korba ültetett fa is van

tölgyek, hársak és szilek 
öregebbek a kastélynál, 
ami azt jelzi, hogy ezek

nokat, a tulipánfát és

33. Brenner-park | J5
Szombathely | 1997 óta védett | 2,1226 hektár
A Brenner-villa mögötti területen létesült parkban 

mentén az egykori árté-

csányos tölgy és mézgás 

japánakácok vannak, 
köztük szomorú válto-

latát ma is a használaton 

49. Körmendi piramistölgy fasorok | I9
Körmend | 2007 óta védett | 2,5758 hektár

50.  | I2

51.  | I2

52.  | H–I2

53.  | I1–2

54.  | H-I2

55.  | I2

56.
fák | I10
Nádasd | 1999 óta védett | 3,69 hektár

57.  | I5
Nárai | 2007 óta védett | 0,4865 hektár

14. Széchenyi park | I2

gyertyán, korai juhar, 

obeliszket 1864-ben állí-

gárai Széchenyi István 

15.  | I2–3

Ma az egykori csarabos-borókás helyén egy

róka látható, de csarab 

fenyvesben hazai fafajok 
is megtelepedtek, mint
a madárcseresznye, a sze-
lídgesztenye, a kocsány-

16.  | J8

A terület változatos képet mutat, mert egyes szaka-

26. Sárvári Várpark | N4
Sárvár | 2007 óta védett | 6,3 hektár
A növényzettel borított terület mára egy 30-40 méter 

A park legöregebb, leg-

kocsányos tölgyek, pla-
tánok, mocsárciprusok, 

intenzíven használt vá-
rosi terület, kavicsos, 

27.  | O4
Sitke | 1975 óta védett | 145,8 hektár
A liliomfélék családjába tartozó, impozáns megjele-

áll, mely valaha az egész 
Kemenesháton elterjedt 

tyájának a legnagyobb 

rág, a selymes boglárka, 
a kövi pimpó és az ágas 

ben találhatunk kocsánytalan tölgyet, madárcseresz-
nyét, cserjeszintjében pedig az egybibés galagonya,

28.  | N–O5
Sitke | 2007 óta védett | 0,6589 hektár

38. Kastélypark | K5

tás cédrus és a platán 
több méretes példánya 

ten átfolyik a Kazár- és 
a Borzó-patak, me-
lyek mellett helyenként 
természetközeli vizes 

letnek, de az északnyugati részen található nádas 

A park nagy részén évtizedek óta nem volt semmilyen 
fenntartási munka, így az egzotikus növényeket hazai 

39. Kastélypark | L7
Zsennye | 1957 óta védett | 17,7045 hektár

hogy igen változatos: 
vannak arborétumsze-

nagyobb, kaszált rét jel-

lyei, itt-ott földig ágas 
óriási fákkal, egy kisebb 

tölgyek nem ritkák, de 
találunk itt sokkal öre-
gebb (300-400 éves) 

rebélyes bükk, vérbükk 
emeli a park színvona-

legnagyobb vasfáját, 
amelynek törzskörmérete közel 4 méter, illetve az 
ország legnagyobb amerikai ámbrafáját, amelynek 

A regény alapján felismerhetjük a park nevezetes 

10. Gyöngyös-parti sétány és sziget | I2

környezetben, a hídtól 
északra található a te-

tük mintegy 3,5 méter, 
koruk pedig 150-160 év-

11.  | H2

ségei azok az egykori szekérutak, melyek a hegyen fo-
lyó gazdálkodást, illetve 
a hegyen való közleke-

degvölgyi-mélyút, ahol 
a meredek sziklafalak 
olykor 10 méter magas-
ságban szakadéksze-

rok összezáródnak, így az árok alján mélyárnyék van, 

A szomorú japánakác egy különösen szép és érdekes 

22. Hatvany-Deutsch-kastély parkja | N4
Sárvár | 2007 óta védett | 4,7 hektár

gondozott parkban több 

amelyek még az egykori 

23.  | N4
Sárvár | 2007 óta védett | 115 hektár

kocsányos tölgyerdeinek utolsó hírmondója közé tar-

megjelennek a galambvirág, a kapotnyak, az odvas- 

34. Ezredévi park | I5
Szombathely | 1997 óta védett | 2,7598 hektár

35. Gayer-park | J5
Szombathely | 1997 óta védett | 1,9255 hektár

néhány megmaradt kis-

A park közepén egy óri-

területén találunk még 

58.  | M8
Oszkó | 1996 óta védett | 0,1465 hektár

59. Rátóti Deák-tölgyek | G10
Rátót | 1998 óta védett | 0,5874 hektár

60. Táplánszentkereszti
Széchenyi-park | J–K5
Táplánszentkereszt | 2013 óta védett | 23,275 hektár

12.  | I2

A belvárosi park, amely 
mellett pavilonsor ta-

kedvelt tartózkodási 

terebélyes fa látható a 
parkban: déli felén egy 

13.  | I2

kezek alakították, for-
málták a francia parkot 

A gondosan megkompo-
nált parkban láthatunk 
puszpángsövényt, trom-
bita folyondárból álló 
lugast, rózsákat és ren-

jegenye-, fekete-, sima 

gött egy teljesen elvadult gyümölcsös található, többfé-

24.
N5 | Sárvár | 2007 óta védett | 14,2 hektár

maradéka, több 120-150 éves kocsányos tölggyel,
a tórendszer legdélibb tavából, valamint egy közép-

kis megszakításokkal 25 méteres nádszegély vesz 

25.
N4 | Sárvár | 2007 óta védett | 6,1 hektár

rekreációs és környe-
zetvédelmi szempont-
ból is felbecsülhetet-

keresztes- és bojtos bé-
kalencse, viziboglárka, 
sárga vízitök, békatutaj), a szárazulatra került 
iszapfelszínen pedig partmenti vízi növények tele-
pedtek meg (békabuzogány, torzsika boglárka, vízi 

3.  | C–D11

A templom mellett ma rendezvényteret találunk, ami 
az egykori templomkert 

dezvénytér parkolókkal, 
burkolattal ellátott séta-
utakkal, padokkal, pa-
vilonnal és színpaddal 

4.  | I9
Körmend | 1985 óta védett | 29,9 hektár

a Rába völgyében egykor nagy kiterjedésben megta-

A Dunántúl egyik legje-

zike nyílik itt március 

hárssal, a Pinka mentén 
pedig bokorfüzes sze-

kimagasló, olyan értékes 
növényfajokat találunk 
itt mint a nyugati csil-
lagvirág, a madárfészek, 

5. Chernel kert | H–I2

akácok sorakoznak, de 

17.  | J8

A terület egy önkormányzati intézmény mellett talál-

álló fasor látható, míg 
az északi oldalán egy 

nehézszagú borókákból 

18. Csörnöc-patak menti égeres láprét | I9
Nádasd | 1985 óta védett | 79,385 hektár
A gyertyános tölgyesekkel, bükkösökkel borított me-

zsombéksásos, mo-
csárrét- és láprét-foltok 

Körmend és Nádasd  
között a Rába illetve

mentén igen gazdag 
és változatos „holtág”- 

növényfajok populációi maradtak fenn, mint a pajzs-

rom, a sárgaliliom, a dárdás nádtippan, a vízitök,

40. Mária Terézia-forrás | N6
Bejcgyertyános | 2007 óta védett | 7,0700 hektár

41.  | G5

42.
Saághy Mihály sétány | H5

43.  | I4

19. Kastélypark | J1
Peresznye | 1985 óta védett | 5,8699 hektár

két részre tagolódik: a völgyben húzódó úttól észak-
ra a domboldalban a kastélyt és a hozzá kapcso-
lódó gondozott parkot, a déli domboldalon pedig

szen, a völgy alján az egykori patak mentén fehér füzek, 

platánfa áll, melynek törzskörmérete mellmagasságban 

míg az üde erdei aljnövényzetben podagrafüvet, erdei 

30. Sitkei Lánka-patak melleti égeres és 
láprétfolt | N5
Sitke | 2007 óta védett | 3,0751 hektár

Az égerlábakon védett 
páfrányfajok fordulnak 

séri, ahol a nagy szittyó,
a lápi-, a bugás- és a 

31. Kolostorpark | E10
Szentgotthárd | 1983 óta védett | 4,9947 hektár

A park keleti részén 
öreg, göcsörtös gyertyá-
nok (gyertyánalagút) 
alatt játszóteret alakítot-

44. Az Apáti-kereszt környéke | I3–4

45.  | M5
Ikervár | 2012 óta védett | 73,14 hektár

46.  | M6
Ikervár | 1999 óta védett | 61,4216 hektár

47.  | N6
Káld | 2007 óta védett | 11,73 hektár

48.
tanufái | N6
Káld | 1995 óta védett | 9,7535 hektár
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