ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Szent István park
Utoljára módosítva: 2014-09-02 12:27:24
Megye: Vas

Községhatár: Szombathely

A terület kiterjedése: 2.7424 hektár

Védetté nyilvánítás év: 1997

GPS koordináták: EOV: 465045; 212200
Felmérést végző személy(ek) neve: Gyöngyössy Péter
E-mail címe(k): kerekerdo@invitel.hu
A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A terület Szombathely nyugati felén a város zöldövezeti, rekreációs városrészén található a
Kálvária-templom és az Emlékmű között a Jókai utcával párhuzamosan. Korábban hívták Jókai
parknak is. Autóval a belváros felől az Egyetem épülete felől a Gagarin útról közelíthetjük meg.
A Gagarín útról balra kanyarodva a Jókai utcára érünk. Az úttal párhuzamos, mintegy 30-40
méter széles és mintegy 500 m hosszú a terület
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Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
Szombathely mai parkjainak és sétányainak nagy része a XIX-XX. század fordulóján létesült.
Ebben nagy szerep jutott az 1885-ben létesült Szépítő Egyesületnek. A parkok fásítások
létesítésében olyan jeles személyiségek közreműködtek mint a Kámoni Arborétum alapítója
Saághy István, az örökzöldek apostola Ambrózy-Migazzi István, illetve Gayer Gyula. A kor
helyi faiskolái szolgáltatták a telepítések anyagát. Nyugat-Európából ekkor kerül be parkjainkba
tömegesen sok egzóta, melyek Észak-Amerikából, a Ázsiából, vagy a Távol-Keletről
származnak. Szinte minden ekkor létesült park egy kis gyűjteményeskert. A Szent István park
1898-ben létesült Szombathely egyik első parkjaként, melyet a Szépítő Egyesület hozott létre. A
park furcsa eklektikus egyvelegként hordozza a különböző korszakok hatásait. Déli végén vezet
felfelé a Kálvária templomhoz. A templom alatt az első stáció szomszédságában magasodik
Szent István modern szobra, tőle alig pár métere egy barokk Mária szobor, a park szélén pedig
egy I.világháborús emlékmű. Az idősebb szombathelyiek még arra is emlékeznek, hogy itt volt a
villamos végállomása is. A terep innen meredeken emelkedik felfelé. A helyiek csak "Hegy-nek
nevezik ezt a domboldali részt. Egykor itt volt a római város Savaria szabadtéri színháza, ma egy
pár éve létesült rozsdás acélból létesített modern Szent Márton emlékhely található itt néhány
idős vadgesztenye, vérbükk szomszédságában. Korábban itt volt Szombathely legnagyobb
játszótere sokféle hintával mászókával, ma egy bekerített aprócska játszótér van az egykori
terület szélén. Ha a nagylevelű hársakból ültetett állén felfelé ballagunk eljutunk a Május 1.
sörözőhöz, mely Szombathely kedvelt kerthelyiséges szórakozóhelye, valaha itt a domboldalban
volt a Kioszk, mely impozáns, főként fából épült szórakozóhely volt, még megvan az egykori
szökőkút helye. A dombtetőn ma is szórakozóhely (disco)áll. Az oda vezető lépcsősor mellett áll
Erzsébet királyné fája egy több mint 100 éves nagylevelű hárs. Ha tovább ballagunk észak felé a
rendszerváltás előtti Szombathely meghatározó szimbolumához a II. Világháború végét jelző un.
felszabadulási emlékmű alá jukadunk ki. A füves domboldalt telente szánkó dombként
használják. A park egy hosszú keskeny sáv, de a nyugatról határoló domboldal egy részén
természetes erdei fafajokból álló társulást, illetve szintén sok fát tartalmazó villákat, kerteket
találunk, csakúgy mint a Jókai utca kelet oldalán álló házak kerjeiben. Így a park hozzá
csatlakozó zöld területekkel ( Bagolyvár környéke, Emléklmű környéke, Csónakázó-tó
Sportliget) Szombathely legnagyobb összefüggő zöldterületét adja, ami ráadásul néhány ponton
már erdős területekkel is érintkezik. A park legidősebb fái öreg vörös tölgyek, de van egy szép
duglász és néhány szivarfa is. A játszótér alatt idős kaukázusi jegenye fenyőket találunk. A
templom alatt ígéretesen növekszik egy fiatal hegyi mammutfenyő. A korábban Szombathely
elitjének lakhelyéül szolgáló Jókai utcát mintegy 10 éve forgalmas körúttá fejlesztették. Az
útszélesítésnek esett áldozatul a parkot határoló gyertyánsövény. Felhasznált források: 1.)
http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Bechtold István
Természetvédelmi Látogatóközpont blogja; szerkesztő: Tompa Tibor) 2.) Somkuthy Ferenc Tóth József: Vas megye arborétumai és kúriakertjei; Életünk-Faludy Ferenc Alapítvány kiadása,
2000.
2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE
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2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen
Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:
2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
% Erdő
% Gyep
% Cserjés
% Vizes terület
100 % Egyéb
városi park
2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
P6: park
2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket):
Egyéb típus: Látogatás, átjárás
Jellemzőik, intenzitás: a városi parkokra jellemző fenntartási munkák: pázsit nyírása, levelek,
ágak összegyűjtése, nyesések, fák pótlása
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés, Fásítás,
Egyéb típus: A park jelleg fenntartását célzó fenntartási munkák.
2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Nincs
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):
2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Nem
Egy része: %
2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen
2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
A város ezen részén zöld területek, parkok, csónakázótó, strand, stb sorakoznak
2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Igen
2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? - Ezredévi-park helyi
jelentőségű természetvédelmi terület; Erzsébet királyné fája TE
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2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:
2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):
Nincs
3. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük felsorolása
(a becslés lehet tőszámra, vagy területnagyságra vonatoztatott, fokozottan védett faj esetében
pontos tőszámot kell megadni)
Szártalan kankalin (Primula vulgaris)
4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
éti csiga (Helix pomatia) Zöld varangy (Bufo viridis) Erdei béka (Rana dalmatina) Fürge gyík
(Lacerta agilis) Vízisikló (Natrix natrix) Nagy fakopáncs (Dendrocopos major) Zöld küllő (Picus
viridis) Nyaktekercs (Jynx torquilla) Sárgarigó (Oriolus oriolus) Énekes rigó (Turdus
philomelos) Fekete rigó (Turdus merula) Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) Vörösbegy
(Erithacus rubecula) Erdei pinty (Fringilla coelebs) Zöldike (Carduelis chloris) Meggyvágó
(Coccothraustes coccothraustes) Csicsörke (Serinus serinus) Barátposzáta (Sylvia atricapilla)
Csilpcsalpfűzike (Phylloscopus collybita) Széncinege (Parus major) Kékcinege (Parus
caeruleus) Barátcinege (Parus palustris) Csuszka (Sitta europaea) Mókus (Sciurus vulgaris)
Vakond (Talpa europaea) stb
5. Egyéb észrevétel
Felhasznált források: 1.) http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság,
Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont blogja; szerkesztő: Tompa Tibor) 2.)
Somkuthy Ferenc - Tóth József: Vas megye arborétumai és kúriakertjei; Életünk-Faludy Ferenc
Alapítvány kiadása, 2000. Felhasznált térképi források: 1.) www.vasteir.hu (Vas Megyei
Térinformatikai Rendszer) 2.) http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ (Nyilvános interaktív erdőtérkép a
NEBIH honlapján

4/4

