


21. Hegyesdi-agyaggödrök | I11
Hegyesd | 2000 óta védett | 2,3028 hektár

A területet rendszeresen látogató vaddisznók túrá-

hulladék lerakása. 

22. Hegyesdi-gyepek | I11
Hegyesd | 2000 óta védett | 10,2145 hektár

Jellegét tekintve száraz 
gyep, melyen helyenként 
dolomit szikla kibúvások 
láthatók. Mivel a terület 

a csapadékviszonyoktól, 
ezért csak alkalman-
ként legeltetik, amikor 
épp érdemes. A mélyebb, 

részeken egy keskeny, 
de hosszú sávban megje-
lentek a kökény, galago-
nya és vadrózsa bokrok.

3. Balatonfüred, Brázay villa parkja | M–N10
Balatonfüred | 2006 óta védett | 3,6996 hektár

Mára az épület és az egykor páratlanul szép park álla-

azonban megmaradt néhány példány, amelyek túlél-
ték az elmúlt évtizedeket, és impozáns méreteikkel 

nyefák, japánakácok, és több olyan cserje és fa is, me-
lyek kerülete meghaladja a 2 métert: a háztól északra 

hárs, és korai juhar áll, de megtalálható itt számos 
örökzöld növény is: boróka, oszlopos tiszafa, andalú-

4. Balatonfüred, Club Imola parkja | M10–11
Balatonfüred | 2006 óta védett | 1,6999 hektár

A szállodát és a hozzá tartozó épületeket szépen kar-

azonban nem szabadon látogatható terület. A gyep és 
a tarka egynyári virágok mellett a park természeti ér-

1. Alsóörsi Szabadság-kilátó | N–O10
Alsóörs | 2001 óta védett | 0,1943 hektár

tervei alapján építettek, majd 2003-ban felújítot-
ták és egy további fából készült emeletet húztak rá.
Az immár 12 méter ma-

kilátás nyílik a Balaton-
ra, a Bakonyra és a Bala-
ton-felvidékre. 
A kilátó egy tisztáson 
található, körülötte cser- 
és kocsánytalan tölgy-

Találkozhatunk itt nagy 
szarvasbogárral, zöld- és fürge gyíkkal, erdei siklóval, 
énekes rigóval, vörösbeggyel, kakukkal, erdei pelével, 

ri zavarást, illetve a lakott területek közelségét.

2. Szent Erzsébet liget | O9
Balatonalmádi | 1977 óta védett | 10,4822 hektár

dós kezdeményezte 1882 táján, amikor a part még 
mocsaras, ingoványos 
terület volt. Kezdetben 

tettek, majd megérkez-
tek a kor divatos díszfái 

mocsárciprusok, me-
lyek ma is a Szent Er-
zsébet liget legszebb 
díszei. Igazi különlegességnek számít a strand be-

kiképzett platánfákkal és a hasonlóan formázott 

nök, pelék, cinegék, mezei verebek, barátkák, énekes- és 
fekete rigók, a ragadozó madarak közül pedig a karvaly.

13. Békási-láp | F3
Békás | 2003 óta védett | 54,9507 hektár
 
Békás határában található láp a Kis-Bitva patakhoz 

növényzettel. Nyílt víz-
felület sehol nem látha-

a nád és a sás. Éppen

att  a Békási-láp szinte 
egyáltalán nem járható, 
csak közvetlenül a Bitva-patak partján, egy keskeny 

ek mellett sok madárfaj is megtalálható itt: például 

tekercs, búbos banka, szürke gém, fehér gólya, vagy
a ragadozók közül a macskabagoly és a kabasólyom. 

14. Cseszneki várhegy | M3
Csesznek | 1952 óta védett | 7,8091 hektár

borította, de azt a vár felépítése után, hogy megköny-
nyítsék a támadók elleni védekezést, letarolták. Mára 
a növényzet részben visszahódította magának a terü-

25. Magyargencsi Széll-kastély parkja | F2–3
Magyargencs | 2006 óta védett | 17,0770 hektár

Széll-kastély az 1800-as évek második felében épült, 
neobarokk stílusban. Az épület 1916-ban leégett, de 

lították, ekkor nyerte el 
jelenlegi formáját.  Ma 
a település általános is-
kolájának, könyvtárá-
nak és a helytörténeti 
múzeumának ad helyet. 
A kastélyparkban már 
csak mutatóban vannak 

26. Nagyvázsonyi kastélypark | K10
Nagyvázsony | 2000 óta védett | 2,3028 hektár

A 18. században épült, eredetileg barokk stílusú kas-
télyt 1820-ban átala-
kították, ekkor kerül-
tek klasszicista elemek
az épület homlokzatára. 

lenlegi formáját is ebben 

rad hírmondók. Bükkök, 

harok, egy hatalmas ko-

vastag ágaikat a szélro-
hamok letöredezik, de így megtépázva is tekintélyt 

jén éveken keresztül hollópár költött. 

36. Várhegy | E–F10
Sümeg | 1957 óta védett | 8,1631 hektár
 

jén áll a tengerszint felett 270 méteres magasságban. 
A várat a tatárjárás után 

tetni, majd a veszprémi 
püspökök irányításával 
fejezték be.
Az egykor országos-, ma 

zömében fátlan oldala, mely helyenként sziklakibúvá-
sokkal tarkított. Fás növényzet csak a lankásabb déli, 
délkeleti és északkeleti oldalon található, mint pl. pél-

galagonya és vadrózsa bokrokból áll. Közvetlen a vár-
fal melletti sziklakibúvásokon a bejáratnál kövirózsa, 
varjúháj és íriszek virítanak.

37.  | H9–10

zépkorú cseresek és cseres-tölgyesek mellett nyílt 

borókás gyepek, akácosok és kisebb foltokban feke-

a szalmagyopár és az ezüstaszott. 

6.  | M10
Balatonfüred | 2006 óta védett | 0,3278 hektár

Balatonfüreden az Arács település részen találha-

csak 2003-2004-ben alakították ki, mégis több nagy-

hárs (Tilia platyphyllos), ezüst hárs (Tilia argentea), 
és mezei juhar (Acer campestre) található. A park két 
termetes mezei szilfája (Ulmus minor) közül mára 
már csak az egyik van életben a terület déli bejára-

gondozott, nyírt gyeppel, padokkal, és játszótéri be-
rendezésekkel várja a látogatókat.

7. Balatonfüred, Kelén szálló parkja | M10
Balatonfüred | 2006 óta védett | 1,8659 hektár

példány 16 méter magas, kerülete pedig 72 cm. Mére-

a társainál, körülbelül 100-120 éves lehet. A parkban 

hársakból, valamint több impozáns hegyi juhar is.

8. Balatonfüred, Lipták ház kertje | M10
Balatonfüred | 2006 óta védett | 0,1856 hektár

ratánál található ezüst 
hárs, melynek az átmé-

több mint 65 cm. Kora 

nál, így körülbelül 110 
éves lehet. A park továb-
bi ékességei a 3 db hatalmas vasfa, 1 korai juhar, és
6 db vadgesztenye.

19.  | G6

A község határában található klasszicista stílusú kas-

let a park legmagasabb pontján a Somlóvár (174 m) 

idején a tisztásokat és nyiladékokat úgy alakították 
ki, hogy a kastélyból rá lehessen látni a Somló-hegyre,

ra. A park északi részén a védett terület határán folyik
a Hajagos patak, melyen három halastavat alakítottak 

dik. A parkban számtalan ösvény és sétaút kanyarog, 
de csak az épülethez közeli részeket tartják karban.
A területen megtalálható több védett orchidea féle, 

20.  | J6

vágyók egészségét.
A területen tanösvény mutatja be a térség növény- 

világának igazi különlegessége a rendkívül ritka 
fekete gólya, amely csakis nyugodt, háborítatlan 

31. Kinder-tó és Csigás-tó | J10
Öcs | 1996 óta védett

ti tevékenységgel járó vízkiemelés miatt elapadtak

ták a cserjék, kórók, gyomnövények, amelyek néhol 

mára is áthatolhatatlanná váltak. A Kinder-tó neve 

ken Ginder-tó néven szerepelt, amely mocsaras lápos 

32. Nagy-tó és környéke | J9
Öcs | 1980 óta védett | 5,6 hektár

A terület egyharmada 

sze nyílt víztükör, a többi 
pedig nádas és zsombé-
kos. A tavat a csapadék-
vízen és a hozzáfolyó 
csurgalékvízen kívül
a tó északi részén fakadó 

elapad. Egy 1956-ban készült felmérés szerint szá-
mos ritka, védett növényfaj élt itt, például a kanka-
linfélékhez tartozó békaliliom, vagy a hangafélékhez 

lyen is látható, hogy a vaddisznók gyakran látogatják

költenek, csak táplálko-
zó területnek használják 
a Nagy-tó környékét.

41. Veszprémi Benedek-hegy | M–N8

csak körben a meredek oldalak lankásabb részein te-

kopva, mivel kiépített út 

tetején 1904-ben felállí-

itt eltemetett halottakra 
emlékeztet. A nyílt szik-
lafalakon házi rozsda-
farkú, a bokros, cserjés 
részeken fekete rigó, énekes rigó és barátposzáta fész-
kel, az érseki palota padlásán pedig denevérkolónia 
talált otthonra.

42. Veszprémi Betekints-völgy | M8

a természetvédelmi szempontból nem kívánatos, 

mazó özönfafajok, mint 
amilyen a bálványfa és
az akác, és még a termé-
szetvédelmi szempont-
ból értékes sziklagyepe-
ket és sziklakibúvásokat 
is kezdik elárasztani. 

sajmeggy ma már csak helyenként találhatók. 

15. | M4
Csesznek | 1979 óta védett | 15,8522 hektár

A birtok egykori tulajdonosa Eszterházy Géza után 

és vadgesztenyével.
A 70-es években a Géza-

rándulóhely volt, amely
a rendszerváltás után 
magánkézbe került. Je-
lenleg a terület egyik 
része osztrák tulajdonosé, aki az épületeket szépen 

fafajokkal pótolta. A park másik része a vadászkas-
téllyal azonban folyamatosan pusztul. Az épület álla-
ga gyorsan romlik, a park és az utak elhanyagoltak.

16.  | N10
Csopak | 2008 óta védett | 95,9784 hektár

mandulával, dióval, meggyel jelzik, amelyek kora ta-
vasszal csodálatos virágpompába borítják a dombol-

odúkat helyeznek ki, melyekben cinegék, mezei vere-
bek, rozsdafarkúak,  búbos bankák fészkelnek.

27.  | N5
Olaszfalu | 2000 óta védett | 58,8927 hektár

A terület változatos mozaikos táj, az Eperjes-hegy 
erdeivel, gyepekkel, cserjés-bozótos foltokkal és itt-

famatuzsálemek sokasága és néhány ritka, védett 

chideaféle, a kardos madársisak, valamint a pusztai 
árvalányhaj, és a selymes boglárka. Mivel ma már 
nem nagyon legeltetik a területet, megindult a termé-

17 állomásból álló 4,5 km-es tanösvény, és egy kirán-

28. Birkadomb | J10
Öcs | 1996 óta védett

A terület száraz gyepfelület fák nélkül, helyenként tövi-

hány igazi növényritkaság is, például a szalmagyopár, 
valamint 
és agárkosbor. A Birkadombon jól látható lyukak gazdái

38. Jutaspusztai szikla alakzat | M–N7

Jutaspuszta. Itt található egy kis domb tetején a védett 
dolomit szikla alakzat, 

triászban sekély vízben, 
trópusi viszonyok között 

növényzet és helyenként 
sekély talajtakaró fedi.
A lankásabb oldalon 
lösszel kevert rendzina talaj alakult ki. A nyugati ol-
dalon középkorú gledicsia fasor határolja. A délnyuga-

kökény alkot. 

39. Veszprém, Ördögszikla | M8

mély kanyonokat vájtak 

Az Ördögszikla, egyik 
névváltozatát is er-

tágabb környezetének 
erdeit a város közelsége 
miatt folyamatosan ir-
tották, így természetes 

jakon maradt fenn. A dolomit kopárokon csak az új 

dett növényfajunk, például a tavaszi hérics, a magyar 

9. Balatonfüred, Széchényi F. Kertészeti 
 | M10

Balatonfüred | 2006 óta védett | 2,399 hektár

szett a Füreden gyakran megforduló Jókai Mórnak, 

Mihály kastélyát is.  

képviseli: az utcai kerítés mellett öles eperfák állnak, 
egyikük törzsének kerülete nem kevesebb, mint
245 cm. Ezen kívül említést érdemelnek az öreg vad-

rancseperfák. Az örökzöldeket tuja és oregoni ciprus 
képviseli. A park legnagyobb fája pedig 2 japánakác, 
melyek közül a termetesebb 20 m magas és 300 cm 

10. Balatonfüred, Tagore sétány és
Széchenyi park | M11
Balatonfüred | 2006 óta védett | 6,7209 hektár

A Balaton-parti Tagore-sétány a Balaton part talán 

Rabindranath Tagore 1926-ban, miután felgyógyult 

33.  | H3
Pápa | 1977 óta védett | 15,573 hektár

let egy vár volt, melyet a Garaiak építettek a 15. szá-
zad elején az észak-dunántúli birtokaik védelmére. 
Amikor katonai szerepe 

renc úgy döntött, hogy 
az épületet barokk kas-
téllyá alakítja át. A mun-

tek és még az 1780-as 
évek végén is tartottak.
Az igazi botanikai ritka-

török világutazó is megemlítette egy írásában, mint 

A parkban ma is látható 
néhány megmaradt öreg 
platán, melyek sok ölnyi 
törzsei, irdatlan ágkar-

gesztenyék, sajmeggyek, 

kert megújulását ígérve. 

leghatalmasabb platán-
fája. Számtalan sétaút, 
padok és játszótér várja 
a pihenni vágyókat.

34. Sümeg, Nyírlaki Szociális
Otthon parkja | E10
Sümeg | 1986 óta védett | 8,4 hektár

Eredetileg barokk stílusban épült a 17-18. században, 
de a 19. század második felében romantikus stílusban 

 
készített Madonna-szobor áll, északi kapujának osz-

43. Veszprémi Erzsébet-sétány | N8

Bár a parkoló árnyat adó nagy fái – vadgesztenye, ko-

de alattuk szinte talpalatnyi zöld sincs. Más a helyzet 
a valódi sétányon, ahol csak a sétaút, illetve kerékpár-
út van kikövezve, a többi nyírt gyep, vagy természetes 

dok, asztalok, játszótér és fák alatti asztalok várják az 
erre járókat. A sétány útjait öreg korai juhar és vad-
gesztenye fasor kíséri. 

44. Veszprémi Kálvária-domb és
környéke | N8

A sziklaalakzatot körben fák és bokrok karéja öve-

templomának alapjai, 
amelyet 1237-ben emlí-

Szentmiklósszeg való-

Nagyút, és több kisebb 
útvonal csomópontjában jött létre, a Kálvária 
domb pedig az akkori település központi helye volt.

 melyek a park keleti részében talál-

5. Balatonfüred, Ferencsik János Zeneiskola 
parkja | M10
Balatonfüred | 2006 óta védett | 0,306 hektár
  
Az itt található épületet Pálóczi Horváth Ádám 

lakott 1797-ig. Az építészetileg és kultúrtörté-

helyezett odúkban széncinege költ.

17. Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás 
parkja | N10
Csopak | 1979 óta védett | 2,8719 hektár

Magát a neogótikus, romantikus kastélyt 1861-ben 
Ranolder János püspök építtette nyaralónak, mely-
hez igen tekintélyes, állítólag 3000 akó bort is befo-
gadni képes pincét készíttetett. A kastély 2 hektáros 

találhatók. Az egyik legszebb példány egy hatalmas 
malonyai tuja. A felújításra szoruló épületet ma nem 
használják, és bár a parkot ápolják, a terület nem lá-
togatható. 

18. Szabadság park | H7–8

mai arculata gróf Eszterházy Ferenc munkájának 

tás során külön gondot fordított az angolpark kiala-
kítására. Ekkorra datál-

platánok, kocsányos töl-

az egzotikus, távoli vi-

császárfa, tulipánfa, va-
lamint mocsárciprusok.
A 2010. október 4-én bekövetkezett vörös iszap ka-

túl. A terület napjainkra kiritkult, ligetes képet mu-

de a katasztrófa nyomai a fák törzsén még most is 
láthatók. A parkban számos más madárfaj mellett, 
évtizedek óta megtalálható egy 150-200 párból álló 
vetési varjú telep.

29. Halál-völgy környéke | J9–10
Öcs | 1996 óta védett

szi ékességei a völgynek 

tavaszi csillagvirág, és

rág. A területen emberi 

fajok élnek, pl. sün, nagy 
pele, mezei pacsirta, ba-
rátka, csilpcsalpfüzike, házi rozsdafarkú, egerészölyv, 
fürge gyík és imádkozó sáska. 

30.  | J9
Öcs | 1996 óta védett

platón benyúló sziklaormokon száraz gyepek vannak, 

A terület kedvelt kirándulóhelye gyalogosoknak és 
kerékpárosoknak egyaránt. 

40.  | N8

amely valójában a Séd völgye és a Jutasi út fennsíkja 

A Fenyves utcai park-

szabad nyírt gyepfelüle-
tekkel, hanem a terület 
meredeksége miatt cser-

aljnövényzettel borított 
terület. A park jelleget 
kiépített gyalogutak, 
padok, asztalok, kilátó 
helyek és lépten-nyomon 
sétáló, kocogó, vagy ku-
tyát sétáltató emberek jelenléte adja.

47. Veszprémi Szerelem-sziget | M–N8

csúszdás játszótérrel sok látogatót vonz egész évben. 

ingatlan is van, amelyek közül néhány, igen elhanya-

a vadgesztenye, jegenyenyár, zöld juhar, platán, luc-, 

48.  | F10
Sümeg | 2007 óta védett | 5,6064 hektár

tanösvényt alakítottak ki, amely védett geológiai szel-

falán tengeri liliomok vázait is tartalmazó, kréta korú 

a meredek oldalakat is elborította az agresszívan ter-

helyütt látható illegálisan lerakott hulladék. 

A sétány tarka 

szobra mögött található 
a park legvastagabb 
ezüstjuhar fája, melynek 
közelében hársak, nyír-
fák, vadgesztenye és egy 
hatalmas narancseper 

áll, de vannak még a területen mocsárciprusok, vasfa, 

11. Balatonfüred, Terasz étterem parkja | M11
Balatonfüred | 2006 óta védett | 1,4235 hektár

tók, gyep helyett pedig 
aranyhalakkal teli mes-
terséges tavak látványa 
üdíti fel az étteremhez 

12. | M10–11
Balatonfüred | 1979 óta védett | 9,3592 hektár
 
A zöldterület két nagy egységre bontható: az 1790-es 
években telepített tölgy ligetre, és a csaknem 100 évvel 

Az öreg fák alatt talál-
hatók még cserjefoltok, 
valamint gyertyánok, 

zei juharok és tiszafák.
A parkon jól karbantar-
tott tanösvény kalauzol-
ja végig a látogatókat, 
amely bemutatja a park történetét.

pockokra vadászó barna rétihéját, valamint vörös 
vércsét. 

23.  | J7

Megtalálható itt a zöld levelibéka, zöld gyík, vízi sikló, 
sárgarigó, a füsti fecske, molnárfecske, a búbos banka 
és a gyöngybagoly. 

24.  | H5
Kup | 1976 óta védett | 93,7315 hektár
 
A vidék különleges természeti értéke a rendkívül ritka 
halvány sáfrány, amely 
itt tömegesen virágzik 

csányos tölgyesben. A 

sáfrány mellett megta-
lálható a tavaszi csillag-
virág, és több tízezernyi 
hóvirág. A területet el-

szal érdemes felkeresni, 
amikor az virágtengerbe 
borul.

néhány öreg, hatalmas kocsányos tölgy példány. Mel-

A csaknem 10 hektáros park egyik része alig járt, ke-

mint pl.: erdei pinty, fakusz, vörösbegy, barát cinege, 
macskabagoly.

35. Sümegi-borókás | F10
Sümeg | 2007 óta védett | 50,8762 hektár

A boróka között több helyen csertölgyek és feketefe-

A boróka mellett a cser-
jék közül gyakori a gala-
gonya és kökény, amelyek 

biztosítanak a madarak-
nak, például a tövisszúró 
gébicsnek, amely táplá-
lékát – tücsköket, kabó-

is – a bokrok töviseire felszúrva tárolja.

A platóra több, részben kiépített, részben spontán ki-
alakult gyalogösvény vezet föl a meredek oldalakon 
keresztül. 

45. Veszprémi Sintér-domb | M8

A helyi védett terület tulajdonképpen két domb és a kö-

mazó feketefenyves található, addig a keleti oldal szinte 

közti vízmosásban sajnos burjánzanak a más kontinen-

váziós növények, például

fa, a zöld juhar és az akác. 
A száraz gyepben azon-
ban több olyan növény is 

természeti értéket képvi-
selnek. Ilyenek a magyar 

46. Veszprémi Színház-kert | M–N8

A védettség a Megyei Könyvtár épületét keskeny zöld 

gyepterületre terjed ki, 
rajta néhány örökzöld-

49. 
felhagyott agyagbánya | 

Sajnálatos módon a bánya bezárása és rekultiválása 
után illegális hulladéklerakás és terepmotorozás szín-
terévé vált a több teraszos bányaudvar, ahol korábban 
parti fecskék és színpompás gyurgyalagok fészkeltek. 
Azonnali beavatkozás szükséges a természeti értékek 

50.  | F10
Sümeg | 2007 óta védett | 0,6775 hektár
A Sümegen a Szent-István téren álló Püspöki Palota 

elképzelései alapján 1755-ben elkészült az elegáns, 
négy tornyos, kápolnát is magában foglaló rezidencia. 

dekkel díszített, mindenki számára nyitott közpark-
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