


a parkot, melynek nagy fáiból máig megmaradt né-
hány példány. A régi és új beültetéseknek, illetve ter-

aljnövényzet alakult ki. A területen a kakasmandikó 
mellett több más védett faj, például a keleti zengevirág, 
az illatos hunyor, a ta-

megben a medvehagyma 
is megtalálható. A kert 
elhelyezkedése, a Kutya-
hegy és Sánc-hegy pa-

így tájképi értéke is ma-
gas. Régebben a soproni 

egyik kutató- és oktató-
területe volt.
A kert Sopron belvárosa 

33. Soproni Erzsébet Kórház parkja | C7
Sopron | 1999 óta védett | 8,557 hektár

díszcserje-parcellák lettek kialakítva. A kert észa-
ki részén régi gyümölcsös található. A 45 fafaj közel 
500 egyede és több mint húszféle cserjefaj ékesíti

14. Hidegségi Papkert | E8
Hidegség | 2006 óta védett | 2,0749 hektár

ték 8518-as – országosan a „békaátjárós” útnak hívott 
–  közút felett található 

Hanság Nemzeti Park-
hoz kapcsolódik. Forrá-
sokban gazdag terület, 

számban található vad-
gyümölcs és természetesen különféle békafajok. 
Jelenleg a római-katolikus egyház tulajdonában és 
kezelésében van.

15. Höveji-tölgyesek | H9
Hövej | 2004 óta védett | 22,0222 hektár

az egykori kavicsbányatavak melletti külterületen,
a Bereg Horgászpark és a rendszeresen ka-

let három részre osztható: a régi, öreg tölgye-
sek, a vegyes állományú úgynevezett „Nyáros” és

mészeti érték található itt melyek közül érdemes ki-

az erdei pintyer, a csuszkát és a macskabaglyot.

méter széles út dísze a hatalmas fákból álló, kétoldali 
fasor, melyben 24 darab platánt, 17 db vadgesztenyét 

21. Nagycenki Széchenyi-kastély parkja | E8
Nagycenk | 2007 óta védett | 8,0186 hektár

A védett Nagycenki Széchenyi-kastély parkját két 

természetvédelmi szempontból értékes. Érdekesek a 
platán és a vadgesztenye-
fák mellett az egzóták, 

A védett állatfajok közül 
a denevérek, macska-
bagoly és erdei fülesba-
goly érdemel említést.
Bár nem közvetlen telek-
határon találhatók, de 
említésre érdemesek a 

1.  | N4
Darnózseli | 1996 óta védett | 6,9 hektár

A szántóföldekkel körülvett Közép-Szigetközre jel-

található. A terület egyik sajátossága a csapadék és

A védett állatfajok közül említést érdemel a nagy 
gyöngyház lepke, az egerészölyv és a csilpcsalp füzike.

2. Dénesfai Cziráky-kastély parkja | I11

Az angol, tájképi stílusú park a Répce mentén, egykor 
rendszeresen árvízjárta területen, került kialakítás-

tuzsálemek bizonyítják, 
hogy itt korábban ártéri 

számos észak-ameri-

is található a parkban.

rán egy tavat is kialakítottak a területen, amely jelenleg

7.  | G8

szetvédelmi területe. A park három részre osztható: 
egyrészt a kastély körüli rendszeresen kaszált, met-
szett tiszafákkal tarkított füves területre, másodrészt 
a látványos, sok eset-
ben tájidegen fafajokból 
kialakított fasorokra, 
valamint a legnagyobb 

állományú úgynevezett 

madárfajok közül érde-

karvalyt, balkáni fakopáncsot, fekete harkályt és az 

is él.

8. Bácsai Szent Vid domb és környéke | R6

a névadó Szent Vid domb kiterjedése 2 hektár.
Ez a hordalékkúp az egyetlen geológiai forma,

18.  | D–E8
Nagycenk | 2007 óta védett | 6,4892 hektár

pen két egymás melletti 10-10 méter hosszúságú és 
4 méter magasságú lösz-
fal, amelyek a nagycenki 
vasútállomás épületével 
szemben helyezkednek 

található a falban.

19. Nagycenki Ikva-völgy | E8
Nagycenk | 2007 óta védett

teljes hosszában a mederrel, a déli és északi parti sá-
vokkal együtt védetté nyilvánította. A parti, jórészt 

sávokban kerültek véde-
lem alá.
A védelem el lenére 
két oldali parti zónára

20. Nagycenki Kisallé | E8
Nagycenk | 2007 óta védett | 0,8568 hektár

A Széchenyi kastély északi oldalán található az orszá-

oldalon telepített platánfasor, az úgynevezett Kisallé. 

30. Soproni Bécsi úti
 | C6

Sopron | 1999 óta védett | 0,4297 hektár

A Szent János templom szomszédságában található 

zöldfelületen mintegy negyven fa áll. A kertben 14 féle 

hárs, a korai juhar és a szelídgesztenye egy-egy példá-
nya érdemel említést. 

31. Soproni Deák étterem udvara | C7
Sopron | 1999 óta védett | 0,1096 hektár

épület nyitott kertje, hangulatos, záródott koronájú 

fasor  volt az étterem kerthelyiségében. Az udvarban 

tal hárs található a beépített és burkolt területen.

32. Soproni Erdei malom kertje | C7
Sopron | 1995 óta védett | 0,55551 hektár

ködött, ehhez telepítették a Rák-patak jobb íve köré

42. Soproni Washington park | C7
Sopron | 1999 óta védett | 0,7577 hektár

kap, városképileg hangulatosan illeszkedik a környe-

fekete diót ültettek.

43.  | C7
Sopron | 1999 óta védett | 0,6987 hektár

telepítették be az akkori kor kertészeti divatjának 

kocsányos-, kocsányta-
lan- és csertölgy, hegyi 

szil és szelídgesztenye.
A kertet az erdészeti 
szakma dendrológiai ér-
tékként tartja számon. 

kert elegy korszakának tipikus, és utolsóként fenn-
maradt alkotása. 

12. Hédervári lovaglópálya | N4

A Héderváry család községhez kapcsolódó birtokán 
alakították ki a gesztenyefasorokkal övezett lovag-
lópályát. A közel öthektáros egykori gyepterületen
az öreg fák és a kaszáló ma is megtalálhatók. A vé-

kefarkú lepkét, citrom sármányt, mezei pacsirtát, 
barátposzátát, balkáni fakopáncsot.

13. Héderváry-kastély parkja | N4

rült kialakításra a Héderváry család kastélyának 
parkja, melynek kialakítása az 1800-as évek elejére 

atalantalepke, barátposzáta, csilpcsalp füzike, erdei 
pinty, csuszka és mókus. 
A kastélyépület jelenleg 
idegenforgalmi funkciót 
lát el, de a park szabadon 
látogatható.

24. Rábapordányi
 | L9

Rábapordány | 2005 óta védett | 0,5676 hektár

A község egyetlen, 2005 év óta védelem alá helyezett 

A faragott faoszlopokkal, kapuval ellátott zöldterület 

A növényvilága fiatal 
újonnan telepített fafa-
jokból áll, természetvé-
delmi szempontból nem 
kifejezetten értékes. 

a falu központban található felületforrásos mélyterü-
2

25. Erdei iskola parkja | C7
Sopron | 1995 óta védett | 1,8544 hektár

Sopron várostól nyugatra a Rák-patak völgyében,

sített és ápolják. A közel 2 hektáros területen védel-

36. Soproni Ikva-part Papréti szakasza | D6–7
Sopron | 1999 óta védett | 0,7528 hektár

A patak védett városi szakasza közvetlenül a belvá-

nemesnyárak találhatóak.

37. Soproni Julianeum parkja | C7
Sopron | 1999 óta védett | 0,1082 hektár

Az alig több, mint 1000 négyzetméteres templomker-
tet nagy fajgazdagság jellemzi. Otthont ad országos 
ritkaságoknak, de  helyi 

nak is. Érdemes megem-

fákat, a berkenyéket, 
a sövényt és az ápolt 
gyepet a hátsó kertben. 
Védett állatfajok közül 

bogár, leveli béka, für-
ge gyík, búbos banka és
a kakukk. 

mely kiemelkedik a mocsári-lápi füves, illetve fás nö-

vény- és állatvilággal találkozunk a területen. A védett 

tunk a farkasalma lepkével, a fülemülével, a barátká-

tékei miatt a Bácsai Szent Vid domb és környéke ma 
már Natura 2000-es terület. 

9.  | P7

1-es számú közút mellett helyezkedik el, ennek ellené-

vannak. A hazai védett állatfajok közül a vízi sikló, 
fülemüle, csilpcsalp füzike, nádirigó és vetési varjú 
érdemel említést.

44. Soproni Zsilip utcai Óvoda kertje | C6
Sopron | 1999 óta védett | 0,512 hektár

Az óvoda és kertje a szintén helyi természeti érték-
ként nyilvántartott Múzeumkerttel szemben talál-

tizede védett területe. 

megtalálható a madár-
berkenye, a hegyi ju-

Az udvar domináló fája egy 

45. Szent Imre tér fái | C7
Sopron | 1995 óta védett | 0,162 hektár

mészetvédelmi értéke nem 

tartott városi park, melyet 
ápolt gyep, és többek kö-
zött hét tiszafa és egy ma-
dárcseresznye díszit.

46. Széchenyi-kastély parkja | E10
Sopronhorpács | 1954 óta védett | 15,1171 hektár

Moson-Sopron megyében. Változatosságát jelzi, 
hogy találkozunk gyertyános-kocsányos tölgyes, 

foltokkal. Számos fafajból, így hársból, gyertyánból, 

10.  | P7

Az 1800-as évek derekán került feltöltésre a Rába által 

övi és szubmediterrán, lombhullató, illetve örökzöld 

telepítettek a területre. Öreg fái számos madárfajnak 

házi tulajdonban van, csak korlátozottan látogatható.

11.  | P8

A zömében kisebb parcellákból álló, de védettségé-

ható fokozottan védett 
növény, a méhbangó. 

kakontyot, bíboros kos-
bort, vitéz kosbort, sely-
mes boglárkát és nagy 
pacsirtafüvet. Védett ál-

a farkasalma lepke, az atalantalepke, a kis rókalepke, 
a gyurgyalag, a molnár fecske, az erdei fülesbagoly,
a búbos pacsirta, a fülemüle, a vakond és a mókus.  
A természeti értékekben gazdag, rét, kaszáló, gyü-

22.
 | R8

Nyúl | 1999 óta védett | 11,6556 hektár

A 82-es és a 8222-es számú közutak között találha-
tó a védettség alatti két, egymástól független terület. 

míg a másik – szinte az 

mokdomb. A védettség-
gel megjelölt Potyondi 

felidézik a Pannonhalmi 

védett elemét. Védett 

és csajkavirágot találhatunk itt. A homokdombon fész-

23.  | R9
Nyúl | 1999 óta védett | 0,1404 hektár

romszög alakú, akácfa csemetékkel beültetett, alig 
1400 m2-es területen helyezkedik el a nagyjából negy-

8-10 m magasságú löszfal.

leg elhanyagolt állapot-
ban van helyreállítása 
fontos feladat. 

tük a balkáni fakopáncs, a vörösbegy, a búbos banka 
és a nagy fakopáncs.

34. Soproni Erzsébet kerti fák | C6
Sopron | 1942 óta védett | 5,4015 hektár

ta meg a város és alakítatta közparkká. A századfordu-

az Erzsébet-kert elne-
vezést. A kert több mint 
70 éve védett, nevezetes 
fajai közül kiemelkedik 

A terület városképi érté-

35.  | C7
Sopron | 1999 óta védett | 0,9694 hektár

A közel egy hektáros helyi védelem alatt álló terület 

a Soproni-hegységnek. 

a faállomány értékes, 

a nagyszámú, egészsé-

rülbelül 150 fából közel 
120 a szelídgesztenye. Öt 

is megtalálható itt.

500 lombos és 150 örökzöld növény között. A terü-

érdemel az ország legöregebb gyertyánfája, a Szé-

ter magas japán ciprus. 
Az egykor szabályos ki-
alakítású park jelenleg 
szabadon burjánzik, így 
számos védett állatnak 

47.  | S6
Vének | 1982 óta védett | 1,0000 hektár

A Szigetköz alsó csúcsánál, a Duna és a Mosoni-Du-
na összefolyásánál található Vének község természe-

töltés mentett oldali lábánál a millenniumi, 1896-os 

év alkalmával ültetettek a község lakosai hét darab,

zsébet királyné emlékére. Szigetköz és Csallóköz egy-
kori neve a „tündérek aranykertje” volt, innen szár-
mazik az emlékpark elnevezése.

50. Régi Keszeg-ér mente | K9–10

ai mind területi értelemben egy egységet alkotnak.

egykori mederrel.

51. Sopronnémeti kastélypark | K9
Sopronnémeti | 2011 óta védett | 1,1709 hektár

A védett terület az egykor egységes Saághy kastély-
park zöld területét foglalja magába. Az egykori park 

harmonikusan van jelen a telepített és a természetes 

zárt lombozata alatt alig található aljnövényzet.

– a kastély szociális intézményi funkciója miatt – csak 
engedéllyel látogatható.

3.  | I11

A Dénasfai Cziráky-kastély parkja mellett található 

vízjárta terület sok szabadonálló öreg fával – köztük 

tölgyekkel – és foltsze-

kívül védett növény-
ként a csillagvirágot és
a Répce partoldalában 

tan védett fehér gólya, egerészölyv, valamint a tengelic,
a csilpcsalp füzike, a barát poszáta és a macskabagoly 

4. Écsi fenyves | R9
Écs | 1977 óta védett | 2,2504 hektár

nál valamivel nagyobb erdei fenyves, amely az úgy-
nevezett Csillaghegyen 
helyezkedik el. A védett 
növényfajok közül fel-

dársisak, a vitéz kosbor, 
a dombi és a homoki 
ibolya. A természetvé-
delmi oltalom alatt álló 
állatfajok közül a fenyves díszbogár, a daliás cincér
és a keresztes pók is él a területen.

a területen.

26.  | C6
Sopron | 1995 óta védett | 19,6271 hektár

A Soproni-medence déli részén a Liget-patak és

let nagyobb részben mocsárrét, mely védett fajokban 
ugyan szegény, de a rendszeres kaszálás hatására jó 
állapotban van, kisebb 
részben kiszáradó mo-
csárrét. Megtalálható itt 
a zergeboglár, a magyar 
lednek, a mocsári lednek, 

a békakonty, az agár-

27.  | C6
Sopron | 1995 óta védett | 1,1259 hektár

Sopron belvárosának szélén található a város számos 
védett természeti értékeinek egyike: a Múzeumkert. 
A Deák térrel szerves és egységes zöldfolyosót képez 
a kerítéssel elválasztott díszkert. Az épület egykor
a Lenck család villája 

mára is nyitott kertben 

ris, korai és hegyi juhar, 

hárs, és hét cserjefajjal találkozhatunk. 

38.
 | D7

Sopron | 1999 óta védett | 0,9622 hektár

A közel egy hektáros zöldterületen az egykori szélma-
lom, és számos kültéri 

Nagy számban találha-
tó itt örökzöld (tiszafa, 

virágzó cserje (arany-

Sziklakert és rendsze-
resen nyírt gyep díszíti
a kertet. Az állomás kert-
je nem látogatható.

39.  | C6

Sopron egyik legforgalmasabb részén található. En-

fák alatt sziklakert, mesterséges tó és ápolt kert talál-

tók itt bükk, hárs és juharfák is. A legnagyobb szám-
ban tiszafa él a kertben. Gazdag 12 fajból álló cserje 

5. Farádi Sarlay-kúria kertje | K8
Farád | 2001 óta védett | 1,0556 hektár

A Farád központjában ta-
lálható, kicsivel több mint
1 hektáros park a Sarlay-
család által építtetett 
klasszicista stílusú kú-
riát veszi körül. Számos 
madárfaj található itt, 
mint például a széncin-
ke, a zöldike, a mezei veréb és a házi rozsdafarkú.
A terület magántulajdonban van, nem látogatható. 

6.
Hercegasszony-allé és Sírdomb | H7

Mindkét területet közel hetven éve a Magyar Kirá-
ly i nisztérium nyilvánította 

melyek között hatalmas 

csári tölgyek, a mocsári 
ciprusok, valamint ma-

ak. A környezetükben 
a Hanság lecsapolá-
sa óta csatornákkal 

tetvények vannak. Védett állatfajok közül megta-

a fehér gólya, a szürke gém és a nagy fakopáncs.

16. Lipóti Holt-Duna-part | N4
Lipót | 2004 óta védett | 2,9966 hektár

nádassal szegélyezett Holt-Dunához kapcsolódik az 

lága nagyon gazdag csakúgy, mint az egész morotva 

tündérrózsát, valamint  
levelibékát, nádi poszá-
tákat, nádi rigót és szürke 
gémet. Jelenleg a három 
hektáros terület országos 

17.  | L3
Mosonmagyaróvár | 1990 óta védett | 15,7506 hektár
Mosonmagyaróvár északi, óvári részében az Egye-
tem mögött, a Lajta partján található a számos öreg 
fával díszített városi park. A több mint 15 hektáros 

védett növény a tavaszi csillagvirág, a gyöngyvirág,

28. Paprét | C6
Sopron | 1995 óta védett | 0,8246 hektár

Sopron belvárosának egyik hangulatos és kedvelt 
parkja a Paprét. A rét 
két részét egy gyalogút 
szeli át. A park értéke

platán, de található itt 
még korai juhar és kis-

városképi szempontból 

29.  | D7
Sopron | 1999 óta védett | 4,9776 hektár

Különösen értékes és fajgazdag az örökzöld állomá-
nya, több olyan fafajjal, melyek más parkokban elég 

A park bejá-
rati részénél méretes platánok és vadgesztenye fasor is 

Láthatunk itt mókust, tengelicet, erdei pintyet, szén-
cinegét, kerti rozsdafarkút és seregélyt. 

40. Soproni Szent István park | C7
Sopron | 1999 óta védett | 1,6251 hektár

kus közpark, melyben megtalálható a gondosan ápolt 
virágágyás, a rend-
szeresen nyírt gyep,

szett cserjék, fák, va-
lamint gyalogjárdák, 

A parkban találhatunk 

akkor inkább városképi 

kusan illeszkedik a város züldfelületi rendszerébe.

41. Soproni Szent János kápolna parkja | C7
Sopron | 1999 óta védett | 0,0595 hektár

parkja, a kápolna és 
kertje nem éri el a hat-
száz négyzetmétert.
A területen harmonikus 
egységet alkot az épület 
és a növényzet. Az épület 
funkciójából adódó meg-
hitt hangulathoz sokban 
hozzájárulnak a hatal-

körbefogó duglászfe-

48. Höveji új tölgyes | H9

A község nyugati oldalán található szórványban elhe-

a védett csillagvirág. 

49.  | K9

A község keleti oldalán helyezkedik el a szürke gémek 

erdei béka, a búbos banka, a kakukk, az ökörszem és 
a mókus.

Kiadta: 
www.provertes.hu

felmérését elvégezte:

Szerkesztette:
Haraszthy László, Karsa Dóra, Schmidt Hajnalka

Fotók:

Haraszthy László

Pharma Press Nyomdaipari Kft.

www.pharmapress.hu

Papír: 
Példányszám: 10 000 db

az „Összefogással a természeti 

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE HELYI JELENTŐSÉGŰ

TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEI 


