


a parkban egy hatalmas 
gyantás cédrus, egy öreg 

liomfák és nyugati tuják 
állnak.
A park a város központ-
jától nem messze, a Bajza utca és a Batthyány utca 
sarkán található.

26. Deák tér | K–L11
Nagykanizsa | 1992 óta védett | 1,0416 hektár

rok (ezüst, korai, hegyi), 

A terület Nagykanizsa belvárosában található. Deák 

27. Eötvös tér | L11
Nagykanizsa | 1992 óta védett | 1,3304 hektár

A legtöbb fa vadgesztenye, 
amelyek között több mint 

dányokat is találhatunk. 
Egy robosztus, 3 méteres 

a parkban. Láthatunk 

hársakat, hegyi és korai 

Az örökzöldek közül

sában, az Eötvös tér háromszögében található.

hafákkal tarkítva. 

ra, ahonnan nyugatra 
tekintve már jól látszik
a Cserta völgye.

5. Pince-domb | J3
Egervár | 1992 óta védett | 6 hektár
A terület egy homokdomb, melyen nagyobbrészt 

jelentek. Találhatunk itt 

tarkakosbort, valamint 

gót, csilpcsalp füzikét és 
citromsármányt.

6.  | F6

A nagyjából egykorú, 

hány nagyobb faegyedet 
is fellelhetünk.

zül nyílik itt a kockás 
kotuliliom.

ki végén, az utcára me-

stb.) is találhatók.

tum bejáratához vezet.

23.  | H9

A gímpáfrányon kívül szártalan kankalin is található 
a területen.

poszá tát, a mezei poszátát,

kopáncsot, a vörösbegyet,
a meggyvágót, a erdei pintyet,

rátcinegét és a citromsármányt.
A területet a legkönnyebben 

24.  | G8

zó, korábban szabad állásban 

A kerékpárút mellett az egyik 
öreg tölgy képes faként ismert:

het bejutni. A terület a vasutat keresztezve, a ke-

25. Bajza utcai Gyermek- és Ifjúságvédelmi 
Intézet parkja | L11
Nagykanizsa | 1992 óta védett | 0,4134 hektár
A területen korábban két hatalmas platán állt.
Az intézet kerítése mentén oregoni hamisciprusok, 

törökmogyoró. 

31.  | L11
Nagykanizsa | 1992 óta védett | 1,934 hektár

sok állnak, a játszótér 

rúfüzek, korai juharok 

dal. A nyugati oldalon 

zódik. Dél felé találjuk 

lékot.

32. Milleneumi sétakert | L11
Nagykanizsa | 1992 óta védett | 4,2289 hektár

ni a pekándiót, a szivarfákat, a selyemakácot és egy 

lipánfát. Örökzöldek is 

fel a sétakertben, köztük 

pár vetési varjú fészkel, 
és rendszeresen költ itt 
az erdei fülesbagoly is.

ka, a lombok között pedig a megszokott parki fajok  
fészkelnek.

33. Nagykanizsa, Hevesi Sándor Általános 
Iskola udvara | L11
Nagykanizsa | 2003 óta védett | 2 hektár

A területen védett városi 
madárfajok költenek.

könyvtár parkja.

34. Palini általános iskola parkja | K10
Nagykanizsa | 1992 óta védett | 3,1119 hektár

zöldeket is találunk:

pos tuját, hamisciprust 

nuló énekesmadaraknak.

találjuk.

35.  | K–L11
Nagykanizsa | 1992 óta védett | 2,9461 hektár

A tölgyek között találunk

kozhatunk. A kastély közvetlen 
környékén sok az örökzöld.
Palin városrész a Zalaegerszeg 

tély kertje. 

1. Belezna, Báránkó tóka és környezete | K13
Belezna | 1999 óta védett | 2,1 hektár
Az egykori kenderáztató 

a területen álló égerek 
zes 

lás hatására kultúrgyeppé 
alakultak át.

utca északi végén talál-

2. Belezna, Zrínyi-forrás környezete | J13
Belezna | 1999 óta védett | 66 hektár
A területet az egykori ártéren fennmaradt égeresek, 

zergevirág, a mocsári 
kutyatej és a mérges sás.
A Dózsa utcán nyuga-

ra-völgybe, ahol a Prin-

3. Egzótakert | N5
Cserszegtomaj | 1981 óta védett | 2,2318 hektár

borókák és hamisciprusok.

4. Csertalakosi Cserta-patak, Berek-patak és 
környéke | H8

A két vízfolyás összekapcsolódásánál kisebb medencét 
találunk többfelé nedves foltokkal, sásos, helyenként

10. Deák-kút és környezete | M4
Kehidakustány | 1981 óta védett | 4,2862 hektár

maradt löszvölgyben 

gyertyán és bükk alkotja, 

ák-kutat.

11. Iskolapark | M5

egyedek mellett Zala György 

már kiszáradt, ezért kivágták.
A kertben láthatunk fekete rigót, 
barátposzátát, szürke légykapót 
és zöldikét.
A park a község központjában, 
a Dózsa utcában található.

12.  | F5–6

éves kocsányos tölgy 
áll. A legeltetés hiánya 
miatt a terülélet mára 

égerrel. 

28. Erzsébet tér | K11
Nagykanizsa | 1992 óta védett | 2 hektár

juharok sora szegélyezi.
A zöld gyepfoltokon fehér 

tánok, díszcseresznyék, 
tatárjuharok láthatók.
A gyepeket fagyalból és 

az út fölé látványos ostorfasor borul.
A terület a nagykanizsai városháza melletti monu-

29.  | K11
Nagykanizsa | 1992 óta védett | 2,4062 hektár

fasor is található. Az 
északi fal mellett áll két 
hatalmas tuja, több mint

30. Károlyi-kert | L11

hatunk több 3 méteres 

tenyét, hársakat, korai 

fákat, bükkött, magyalt, 

Az egzotikus növények 

45. Csibiti-völgy | L9

mély löszszurdokkal, melyben

geológia formákat rajzolnak ki.

és cseres díszlik, illetve nagy 

dabogyó.

a Dózsa utcán át a tévétoronyig  

46.  | O4–5

magyar repcsény, békakonty és 
vitézvirág  is található.

György utcán át nyugatra elhagyva a zalaszántói el-

47. Általános Iskola parkja | M5

A parkban sokféle fa és díszcserje található, közöttük  

gyepfoltok terülnek el. 
Látható itt kaliforniai 

gesztenye, trombitafa, 
japánakác, ostorfa.

64.  | K6

gyása után kialakult tó, 
ahol tömegesen jelentek 

a tó közepe felé haladva 

a vízen a fehér tavirózsát is.

határolt területen található. 

65. Platán- és gesztenyefasor | P6

ból szép árnyékos sétányt alakítottak ki.

66. Szépkilátó | P6

kilátás nyílik a Balatonra.

67. Vadgesztenyefák | P6

19.
botanikus kert | N6

mentén található.   

a kollégium mögött található.

20.  | N6

telente pár tucat erdei 
fülesbagoly használja 
nappalozásra.

21. Várkert | O6
Keszthely | 1999 óta védett | 0,4238 hektár

a gyertyán. A fás rész 
mellett kis park található 
sétautakkal, játszótérrel.

22. Budafapusztai arborétum | H10

Az arborétum magába 
foglal egy vadászkastély 
köré létesült parkot, és

36. Szurkosfenyves | K11
Nagykanizsa | 1981 óta védett | 6 hektár
A terület homokpusztai gyepre telepített fenyves, 

Gyepszintje korábban 
fajgazdag volt, (például

található volt itt), mára 
azonban elgyomosodott.

nál található.

37.  | L11

hatunk. Sok egyed több 

38.  | L10

sebb arányban bükk, gyertyán, 

ható itt. A nagyobb fák közötti 

55. Zalaegerszeg, Csácsi arborétum | K5

A védett terület három 

nek mondható bükkösök 
és gyertyános tölgyesek 
alkotják, ezek mellett 

kosbor és a madársisak.

56.  | J4

ben tájidegen fafajok alkotnak. 

gyepekben az egykori Zalarét 

ránnyal, szártalan kankalinnal, 

57. Zalaegerszeg, Pálosfai-patak völgye | I–J6

rétek, kaszálók, égeresek 
voltak, amelyek jórészt 
elgyomosodtak. Néhány, 
még ma is kaszált réten, mélyebb tocsogósban viszont 
fajgazdag sásláprétek, szittyósok, lápi magaskórósok, 

található. Korábban több forrás is fakadt a területen.

13. Fenyves | G5
Kerkakutas | 1981 óta védett | 11,3 hektár

fafajok (gyertyán, bükk 
és cser) is találhatók. 

fakuszt is.

14. Balaton múzeum kertje | O6
Keszthely | 1999 óta védett | 0,4909 hektár
A múzeum kertjében 

pos tujákat találunk.

ként meghagyott fagyal, 

hegységben is gyakori 

um u. 2. sz. alatt található.

15. Deák 16., 57. PATE udvar | N6
Keszthely | 1999 óta védett | 2 hektár

ros virágú vadgesztenye, 
a tiszafa, a japánakác,

nyos tölgy, a kaukázusi 

A területen láthatunk 

kes rigót, barátposzátát, erdei pintyet és zöldikét.  

48. Azáleás-völgy | J5
Zalaegerszeg | 1994 óta védett | 24 hektár

a szálkás pajzsika, a szártalan 
kankalin, a farkasboroszlán, 
a ciklámen, a fehér zászpa és
a turbánliliom.

49. Deák téri park | J4

tó számos öreg platán és 

díszfák, díszcserjék és 

tóak itt. A platánokon a 

sebb vetési varjú telep 
alakult ki.

50.  | J5

talabb fák (luc, hárs, juhar, nyír) állnak, köztük egy 

51.  | J5
Zalaegerszeg | 1994 óta védett | 1 hektár

68. Vérbükkfa | P6

A fa hatalmas kerületével, 20 m feletti magasságával 

zsén óriási bükkfataplókat láthatunk.

69. Beleznai tölgyfa | K13

kozhatunk. Anyagát javarészt megette a farontó lepke 
hernyója és más farontó bogarak. A törzsét borostyán 
lepte be.

70. Kastélypark | H11
Letenye | 2 hektár

zetessége a közel 2 m 

nül mellette áll a Városi 

dett madarak és mókusok élnek, tavasszal a hóvirág 
is nagy számban nyílik itt.

találjuk.

71. MAORT telep | L11
Nagykanizsa | 6 hektár
A Vécsey és az Olaj utcán öreg, 

öreg Vénic szilt is láthatunk itt, 
az örökzöldek között pedig egy

a Vécsey utca, a Babóchay utca 

16. Helikon park | O6

A város impozáns, nagy múltú parkja, melynek

cserje például a lonc, a fagyal, a bangita és a magyal.

17.  | N6

8 hektárnyi területén 
pompás kertet találunk, 
amely emeli a kastély 
szépségét. 

18.  | N6
Keszthely | 1999 óta védett | 1329 hektár

az éger, a puhafaligetek 

pítések, a magassásos, a bokorfüzes, a mocsárrétek és 

csalán, mocsárpáfrány és orchideák találhatók. 

a 2 km-t.

52.
szelídgesztenyefa | I4
Zalaegerszeg | 1981 óta 
védett | 0,1 hektár

szelídgesztenye kb. 400 

hány ága elszáradt.
Zalaegerszeg nyugati ré-

településrészen a Völgyi 

53.  | I4

portjai találhatók. 

rület a 33/A szám alatt található.

54. Zalaegerszeg, Bozsoki-domb | J5
Zalaegerszeg | 2010 óta védett | 10,2201 hektár
Az évtizedek óta nem 

lás szántókon, gyepeken, 

lagos gyepek, láprétek, 

és  számos védett, illetve 

lepedett be.
A terület a Zalaegerszeg 

72. Vétyemi bükkös | G9

sek és a 40 méteres magasságot is elérik. Rengeteg

háknak, gombáknak ad otthont. Az aljnövényzetben 
találhatunk védett fajokat: például cikláment vagy 

például a rendkívül ritka nyolcpettyes virágbogár.

73.  | O–P6

74. Bíró Márton úti platánok | J5
Zalaegerszeg | 1993 óta védett | 
1 hektár

ton út keleti oldalán található.

rigó, az erdei pinty, a csicsörke 
és a tengelic.

75. Platánsori platánfák | J4–5
Zalaegerszeg | 1994 óta 
védett | 2 hektár
A hosszú, egyenes út 
mindkét oldalán sorba 
ültetve áll a több mint 
200 platánfa, melyek 
magassága mára elérte 

goly, csicsörke, erdei pinty, zöldike, tengelic, fekete 
rigó) fészkelnek .

83. Biológiai oktatókert | J4
Zalaegerszeg | 12,3 hektár
A lakosság pihenését és oktatását szolgáló kertet 
három domb létesítésével alakították ki, a területet
a Zala holtága vágja ketté. Az északi részen, amely
a Zala folyóhoz közelebb esik, fenyves, bükkös, illetve 

teményt.

84. Zalamerenye, Szelidgesztenye-csoport
M9 | Zalamerenye

85. Kemendollár, Várdomb | K4
Kemendollár

86. Kemendollár, Akasztó-domb | K4

39.  | F7

gyertyános, kocsányos 
tölgyes, néhány öreg és 

gyes erdeifenyvessel.
A terület a Nemesnépet 

40.  | N11

Az egykori rétisas-

ki irányban elhagyva,

lén található.

41.  | K3
Pókaszepetk | 1996 óta védett | 14,3 hektár

mint puhafaligetek együttese 
jellemzi. A területen a kockás 
liliomon kívül védett állatfajok  

gyík, a kakukk, a fülemüle és
a cigánycsuk.
A terület a községet a központból keletre elhagyva,

42.  | J10–11

jelen állapotában is látványos és értékes. A 200 év 
körüli fák (kocsányos tölgy, cser, bükk) közötti teret 
gyertyán, mezei juhar, vadkörte, valamint tölgyek és 

58. Zrínyi úti platánok | J5

leti és nyugati platán 

kat 300 évre becsülik.
A fákon sok varjú, csóka 

bagoly fészkel.

59.  | K–L3
Zalaistvánd | 2004 óta védett | 60 hektár

szálórétek, valamint 

se jellemzi. Igen nagy 
számban található itt 

A központból a községet nyugatra elhagyva 

60. Ormándi kastélypark | N10

A kastély közvetlen 

cinke, sárgarigó, erdei pinty. A kastély és parkja nem 
látogatható.

m-re található a kastély és körülötte a park. 

7. Hotel Helios park (korábban: SZOT Szana-
tórium park) | N6

a területet

8.  | K10

ket a szél épített. Számos 
olyan faj él itt, amely 

te, valamint sok, a nyílt 

a karvalyposzáta.

9. Kerektemplom és környezete | M4
Kallósd | 1981 óta védett | 

mányt, meggyvágót, zöldikét és 
csilcsalp füzikét.

egyed gazdagítja.

gyi utcán át elhagyva,

43.  | K13
Surd | 1981 óta védett | 1,6 hektár
A területre egy matuzsálemi korú platánfasor vezet 

fa és több öreg kocsányos tölgy, 

Balra található a park, jobbra a tó.

44.  | N3

A területen bükkösök és cseresek találhatók. Védett 

dársisak, szártalan kankalin, 

sólyom, karvaly, macskabagoly, 

61. Kastélypark | M3

amelyeken egy vetési varjú telep alakult ki. Az épületet 

har, a lombos fák közül 

csányos tölgy. 

62. Zalaszentgrót, Zala folyó ártere | M3

Az ártérben több ritka, 

nyoglábú bibircsvirág, 

kú lepkét és farkasalmalepkét is. 
A területet nyugatról a Zalabér-Zalaszentgrót-

63. Tölgyek | H4

matuzsálem. A lábon álló példány 
két alsó nagy ága csonkolt.

utca nyugati végén érünk

76. Aranyoslapi-forrás | J5

cserjesorok húzódnak. Az Aranyoslapi forrás a csepp 
alakú Aranyoslapi tavat táplálja. A patak mentén öreg 

77.  | L2
Batyk | 26 hektár

78. Pölöske, Platánfák | K6
Pölöske | 
A területen többszáz éves védett platánfa csoport áll.

79. Pölöske, Kastélypark | K6

Jelenleg gyümölcstermesztési fajtakísérleti állomás 
található a területen.

80. Pölöske, Bükkös | J–K7
Pölöske
A területen egy szántóföldekkel és erdei fenyvesekkel 
kerített bükkös található.
A területet a Nagykanizsát Zalaegerszeggel össze-

81.  | J–K6
Pölöske

82. Pölöske, tölgyfa | J6
Pölöske

Kiadta: Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány
www.provertes.hu

felmérését elvégezte:

Szerkesztette:
Haraszthy László, Karsa Dóra, Schmidt Hajnalka

Fotók:

kivitelezés:
Pharma Press Nyomdaipari Kft.

www.pharmapress.hu

Papír: 

Példányszám: 10 000 db

A kiadvány az „Összefogással a természeti értékeink 

meg.

2013. december

védett természeti területeinek 
ökológiai felmérése a Pro Vér-
tes Természetvédelmi Közala-
pítvány koordinálásával, az 
„Összefogással a természeti ér-

keretében, a Svájci-Magyar 

ZALA MEGYE
HELYI JELENTŐSÉGŰ

TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEI 


