


1. Líviai (Cikolai)-halastavak | H–I6
Adony | 1977 óta védett | 160,0629 hektár

borítja. Az egyik tavon (Líviai 2-es) található két 
nádsziget, ahol gémek fészkelnek. A gátakon ezüstfa,
bodza, szil, akác és néhány nyárfa található. 

ad otthont, mint például a bölömbika, a bakcsó, a kis 
kócsag, a nagy kócsag, a vörös gém, a kanalasgém,
a cigányréce, barna rétihéja, kis vízicsibe és gólyatöcs.
A települést a vasútállomás felé kell elhagyni, majd az 
állomás mögött a kiépített úton haladni. Menjünk át
a vasúton, majd a M6-os út hídja alatt. Kb. 200 m után 
a bitumenes utat földút váltja fel, amelyen a csatorna 

a védett területre érkeztünk.

10. Etyeki Természetvédelmi Terület | H2
Etyek | 2006 óta védett | 20,4683 hektár

Az Etyeki-vízfolyás mentén kialakított halastórend-

kedik el. A területen horgászati hasznosítás folyik.  

helyet.

11. Fehérvárcsurgói Kastélypark | C4
Fehérvárcsurgó | 1976 óta védett | 43,7621 hektár

A védett területen helyezkedik el az Ybl Miklós 

talan tölgy, platán, vérbükk, japán császárfa, fekete, 

dísztó is van.

17.  | E8

csolódó oldalvölgyek természetközeli löszgyepek, 

barna rétihéját, kékbegyet, gyurgyalagot, vidrát, 

mentén került kialakításra a védett terület, meg-

helyen lehetséges.

18. Móri-víz és környéke | C3
Mór | 2009 óta védett | 120,2479 hektár

A hajdan szabályozatlan vízfolyás területe napjainkra 

28. Meleg-hegyi gránitsziklák | F4

gét gránit alkotja. Egyik 
legrégebbi hegységünk 

gránittömbök állnak ki. 
Geológiai adottsága és 

lága egyedülálló az or-

bánliliomot, valamint zöld gyíkot, rézsiklót, lábatlan 

térve, majd a piros turistajelzésen haladva tudjuk 
bejárni a területet.

29. Cifrakert | D5–6
Szabadbattyán | 1979 óta védett | 7,9169 hektár

A Nádor-csatorna és a Malom-csatorna között a XIX. 
században telepített parkban kiemelt értéket képvi-

matuzsálemeken található jelenleg Fejér megye leg-
nagyobb vetési varjú telepe. A parkban egy kisebb 
dísztó, illetve sétaút hálózat került kialakításra.

30. Sósi-ér | F2
Szár | 2003 óta védett | 88,2398 hektár

A Sósi-ér Szár és Szárliget között ered. A falu északi 

füzesek, facsoportok, kisebb-nagyobb nádas foltok 

sége is van.

6.  | D3–4
Csákberény | 1998 óta védett | 40,2046 hektár

cei-hegység nyílt szilikát szikla gyepjeihez hasonló.

getá
aszott, a sulyoktáska, a bunkós hagyma, a sárga köviró-
zsa, a magyar gurgolya, a bíboros kosbor, az agárkosbor, 

felé, a két település közigazgatási határán balra for-
dulunk egy fasor mellett és kb. 500 méter után elér-

7. Csákvári Kastélypark | E3
Csákvár | 1993 óta védett | 88,0404 hektár

A parkot az Eszterházy család építtette egy angol-

rület sajátosságait, a dolomit hatást, a gyéren csor-
dogáló patak vízben gazdagabb területeit. A park 

nal, tiszafával, molyhos tölggyel és csertölggyel.

13. 
Terület | B4

azoknak a ritka – sok esetben reliktum – növény- és 
állatfajoknak melyek most jellemzik a területet. Egye-
dülálló geológiai értéket képviselnek a szurdokvölgy 

a területen nagy számban található barlangok és más 
karsztjelenségek. 
A területen több védett faj is megtalálható, mint 
például a cifra kankalin, a magyar gurgolya,

csíkos medvelepke, a darázsölyv és a kispatkósorrú 
denevér.

terület északi része.

23. Rácalmási Duna-ág | J6

borítják a területet, ezek néha nemes nyárasokkal, 

magaskórósokkal, rétekkel váltakoznak. Az emberi 
jelenlét (horgászok, csónakázók, kirándulók, moto-
rosok) ellenére, sok védett fajjal találkozhatunk itt, 

mú fakusz, a kis színjátszólepke, az atalantalepke és 
a fürge gyík.

34.  | G3

A terület változatos: zárt száraz gyeppel borított lösz-

tyés sáv, erdei tó is található itt. A terület ökológiai 
folyosó, ragadozó madarak (darázsölyv, kígyászölyv) 
táplálkozó helye.

lát. Ha egyenesen haladunk tovább az aszfaltúton, 

35. Madárcseresznyés út | F4
Vereb | 2010 óta védett | 

ben folytatódik.

2.  | F–G3
Alcsútdoboz | 

A területen egy erdei fenyves található, illetve a gyep-
felület egy részét kaszálóként hasznosítják. A kaszáló 

3. Alcsútdobozi Rézhegyi-fenyves | G3

A területet tájképi értéke miatt nyilvánították védet-
té, az út bal oldalán erdei fenyves, jobb oldalon cser-
jés-akácos található.  A területen járva láthatunk hol-

légykapót, énekes rigót, 
erdei fülesbaglyot vagy 
akár rézsiklót és lábat-
lan gyíkot is.

utcán, Etyek irányába 
hagyjuk el, majd a te-
lepüléstábla után jobb-
ra kanyarodunk. Az út 
végén balra fordulunk, 
majd a hármas elágazásnál egyenesen haladunk 

a védett terület.

12. Észak-Vértes Természetvédelmi Terület | 
D–E2 | Gánt, Szárliget, Szár | 1994 óta védett | 

Észak-Vértes TT. Három Fejér megyei (Szár, Szárli-

kormányzat (Tatabánya, Várgesztes, Vértessomló) és 

jött létre.

terület.  A rengeteg kisebb völggyel tagolt hegyvidéki 

rület körbeveszi Vérteskozma  és Várgesztes telepü-
léseket. 

padékosabb területeken a bükk, a gyertyán és a hárs 

arculata folyamatosan változik. Ezek az erdészeti te-
vékenységek csekély mértékben érintik a természeti 
értékeket. 

A területen többek között az alábbi védett növényfa-

aszat, agárkosbor és a fehér zászpa.

19. Vajal-forrás és környéke | C3

szürke nyár adja.

földes útra, majd 200 méter után jobbra kanyarod-

legzetes szürke nyárral.

20. Nádasdladányi Kastélypark | C5

kialakított park egy angolkert. A parkban számos 

mocsári ciprus, vérbükk, törökmogyoró, tiszafa,
fekete dió). A park szervesen kapcsolódik a kastélyhoz, 
benne mintegy 1 hektáros dísztó került kialakításra.

31. Csalapusztai tájképi kert | E4–5
Székesfehérvár | 1983 óta védett | 18,6698 hektár

A XIX. sz. második felében épített kastély köré táj-
képi parkot telepítettek. A felújításra szoruló kastély 

nagyobb facsoportokkal. Egyes fák kora a 100 évet 
is meghaladja. Fajössze-
tételük változatos, egy 
részük honos fafajokkal 
ültetett, találhatunk ko-
csányos tölgyet, virágos 

harokat, keleti tuját és 

lálható.

32. Sós-tó | E5
Székesfehérvár | 1999 óta védett | 91,7278 hektár

lyek számítanak természetvédelmi szempontból érté-

A hatalmas fák több évtizede sok állatfajnak bizto-

tarkaharkályt, erdei szürkebegyet, örvös légykapót 
és a hantmadarat is.

resztül jutunk a parkba.

14. Vörösmarty Emlékmúzeum parkja | G4–5

a kaputól öreg bokrétafák szegélyezik, tekintélyes fa-
sort alkotva (20 db kb. 

vadgesztenyefa). A fák 
alatti kis táblácskákon 

szóló idézetet.
A parkban még hatalmas 

díszbokrok, és rózsák 
találhatók.

bejáratához.

15. Szárhegy | D6

hegyvonulatról, amit két egymásba  olvadó hegy al-
kot: a Somlyó-hegy és a Szár-hegy. A területen olyan 

különleges „kristályos mészköveket” találhatunk, 

24. Rácalmási Jankovich-kúria | I–J6

adnak az énekes rigónak, a feketerigónak, a zöldi-
kének a nagy fakopáncsnak a barátposzátának,
a csicsörkének és a mezei verébnek.

25. Sárosdi-Kápolnakert | G6 

kevés bokorral. Találhatunk itt egy világháborús em-

lyezkedik el. A területen láthatunk erdei pintyet, nagy 
fakopáncsot, fekete rigót és csicsörkét.

téren.

lethez érünk.

36. C3
1992 óta védett

37. Ürge-hegy | F2
Szár | 2003 óta védett

38. Batthyány-kastély parkja | G2
Bicske | 2011 óta védett | 12,9391 hektár

4. Alcsútdobozi-égeres | F–G3

marad vizes terület, így a madarak számára is fontos 
itatóhely.

az égeres.

5. Fehérvárcsurgói Gaja-szurdok | C4

A Gaja-patak erodáló hatására keletkezett hasadék. 

geológiai értéket képvisel. A terület, amely egy na-

A védett növények közül megtalálható itt a tavaszi 

zó madarak közül pedig láthatunk darázsölyvet vagy 
karvalyt.

részeken találhatók, ezeket többnyire a vadállomány 

dolomit, mely mállása során folyamatosan aprózódik 

borítják a felszínt.  A területet több turistaútvonal 
szeli keresztül, amelyek bemutatják a Vértes termé-

túrpark címet Vértesi Natúrpark néven. A Natúrpark 
területén található települések, szervezetek, egyesü-
letek szoros összhangban dolgoznak együtt a tájképi, 

szerteágazó formában ismertetik meg az ide látoga-
tókkal az értékeket.

útra. Kb. másfél km után 

nál van a terület bejára-

nunk Tatabánya felé, 
majd 2 km után találha-

ahonnan  a terület szin-

kb. 800 méterre jobbra Vérteskozma felé letérünk. 
Ekkor az Észak-Vértes TT. legdélebbi határát érhet-

Várgesztesre érünk. Ennek a településnek bármelyik 

21. Pázmándi Kvarcitsziklák | G4
Pázmánd | 1978 óta védett | 13 hektár

A Velencei-hegység sziklaalakzatai között, a gránit-
ban lezajlott utóvulkáni hidrotermális tevékenység 
hatására alakultak ki ezek az igen kemény, egyedi 
hidrokvarcit formák.

földtani szempontból ér-
tékes.
Pázmándra Kápol nás-

úton érkezve, közvetle-
nül a településtábla után 
induljunk balra fel a hegyre, hogy elérjük a területet 

22. Pázmándi-Stáció | G4
Pázmánd | 2008 óta védett | 10,4983 hektár

A stációt már az 1796-os Canonica Vistatió is említi. 

mellett találjuk a fehér kereszteket, majd egy rövid, 

a Hármas-kereszthez.

sziklák közelségének és a jelzett túraútvonalnak kö-

kesebbnek. Amikor a Sós-tó vízszintje magas, a vízi-

itt kis vöcsköt, üstökösrécét, barátrécét, cigányrécét, 

csökmadarat is.

33.  | G3

magába. Fontos ökológiai folyosó és ragadozó mada-
rak (kerecsensólyom, parlagi sas) táplálkozó helye. 

el a Váli-víz menti réteket.

8. Baracsi úti arborétum | I7

fafaj (egzotikus és hazai egyaránt) egyede megcsodál-
ható. Az arborétum mellett fut az Alsófoki patak. 

ahol az arborétum bejárata van.

9.  | J7
Dunaújváros | 2004 óta védett | 8,3397 hektár

folt felé kerülve betonút visz le. A teraszokon kaszált 
füves utak vezetnek, a meredek falakon bokrok és
a löszgyep fajai élnek. A terület északnyugati részén 

A Dunasor Hangulat és Holdfény utcák által közre-
fogott szakaszán van egy kis út, mely kivisz a Duna 

dulnak benne továbbá gazella, kardfogú tigris
és elefántmaradványok is. A Szárhegyet helyenként 

16. Tóhelydomb | Magyaralmás | D4

A Tóhely-domb és környéke része annak a Vértes 

gyaralmás községhatárban található egyik legszebb 
természetközeli sziklagyep. Uralkodó a dolomit és

hogy a területen együttesen van jelen az ezüst aszott 

ürgekolónia is, amely több ragadozó-madárnak (pél-

a kabasólyomnak jelentenek zsákmányt.
A csodálatos kilátás miatt a területet gyakran látogat-
ják kirándulók és iskolás csoportok.

26. Kastélypark | D5
Sárszentmihály | 1977 óta védett | 23,1348 hektár

vérbükk.

hatunk itt  fekete harkályt, balkáni fakopáncsot és tö-
visszúró gébicset is.

meg a park.

27. Gyapjaszsák és környéke | F4

A Gyapjaszsák hatalmas gránittömbje jól kiemelke-
dik a többi gránitszikla közül. A területet gyep borít-
ja. Találhatunk itt fülemülét, széncinegét, feketerigót, 

tön jobbra fordulunk, ahol táblák mutatják az utat

jén találjuk meg a területet.

fasor is található. Fekete harkályt és balkáni fakopán-
csot is láthatunk a parkban.

39. Dégi Festetics-kastélypark | E8
Dég | 2011 óta védett | 286,804 hektár

A Festetics-kastély környezetében kialakított, törté-
neti kertként is védett, nemzetközi rangú kastélypark 

takon kialakított tórendszer, a mesterségesen létesí-
tett szigeten található ún. Hollandház. Az angolpark 

ség természetes lösztölgyes maradványai is. Találha-
tunk itt vöröshasú unkát, törpegémet, egerészölyvet, 
fekete harkályt, karvalyposzátát, vidrát, vízi dene-

40. Soponyai Bagolyfüves TT | E6
Soponya | 2008 óta védett | 2,3409 hektár

helyezkedik el a terület.

41. Soponyai Kastélypark TT | E7
Soponya | 1978 óta védett | 37,3067 hektár

A XIX. században Pollack Mihály által tervezett klasz-
szicista stílusú kastély parkját alkotó cserje és fafajok 

sét. A parkban található ritkább fafajok: a vérbükk,
a vasfa, a platán, a vadgesztenye, a méretes hegyi ju-
harok és a kocsányos tölgy. A területen tömeges a tél-

Csákvári Kastélypark
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