ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Rátóti Deák-tölgyek
Utoljára módosítva: 2013-11-09 06:37:52
Megye: Vas

Községhatár: Rátót

A terület kiterjedése: ____ hektár

Védetté nyilvánítás év: 1998

GPS koordináták: EOV.: 450644; 183134
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 "Rátóti Deák-tölgyek" elnevezésű helyi jelentőségű természetvédelmi terület Rátót község
területén található. Ez egy országosan is nyilvántartott emlékpark, mely a 1848-49-es forradalom
és szabadságharc mártírhalált halt 13 tábornokának állít emléket. A területet is inkább "Aradi
vértanúk parkja"-ként v "Aradi emlékpark"-ként emlegetik, a területnél kitett táblákon is ez
szerepel. Rátót Szentgotthárd és Körmend között található Rába-menti település. Az emlékpark a
település belterületének déli felén található. Megközelíthető a 8. sz főútról a települést jelző
táblánál, a vasúti felüljáró valamelyik végéről leágazó útról. A település nyugati felén haladó
Ady Endre utcát kell megkeresni. Ez az út vezet át Rábagyarmatra. Amint a falu utolsó házait
érzékeljük balra, az útról keletre vezet le egy köves út az emlékparkhoz, ami már a rábagyarmati
útról is látszik.
Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A Rátót határában a Vörös-patak partján található "Aradi vértanúk parkja" c. emlékparkot a
hagyomány szerint Deák Ferenc ültette az 1860-as években. Az aradon 1849 október 6-án
kivégzett 13 tábornok emlékére kis emlékköveket és mindegyik mögé egy -egy kocsányos
tölgyet ültetett. Az eredeti fákból 7 van meg, illetve egy korábban pótolt, de némileg fiatalabb
faegyed található még. A meglévők többsége még jó állapotban van, szép földig ágas
matuzsálemek lettek belőlük. A megöregedett, elpusztult fákat pótolják, és a közelmúltban az
egész területet felújították, kerítéssel táblával látták el. A terület országos megemlékezéseknek is
helyszíne volt a közelmúltban. Deák Ferenc volt a gyámja Vörösmarty Mihály leányának
Ilonának, akit Széll Kálmán (miniszterelnök, belügyminiszter, stb.) vett feleségül. A Széll
családnak Rátót környékén voltak birtokai, nem messze innen áll a kastélyuk, melynek parkja
szintén helyi védettségű. Deák Ferenc eme családi kötődések okán gyakran megfordult Rátóton.
Felhasznált források: 1.) http://koszegitk.blogspot.hu (Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság,
Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont blogja; szerkesztő: Tompa Tibor) 2.) "Az
aradi vértanúk parkja" c. szabadtéri tájékoztató tábla Rátóton (2012.)
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
kegyeleti 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, rendezvények lebonyolítása
Jellemzőik, intenzitás: bizonyos időszakokban (március, október) intenzíven látogatott
2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Igen
Őrzés, Kaszálás, Fásítás, Rekonstrukció
Egyéb típus: Parkfenntartói munkák: lehullott ágak levelek összegyűjtése, ágnyesés, stb.
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 területtől délre folyik a Vörös-patak, melyet keskeny szegélyben patak-menti vegetáció kísér
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? - Rába és a Csörnöc-völgy
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

2/3

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP
2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Igen
Darabszám: 1 db hivatalos ovális TT tábla
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)
-4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)
Zöld levelibéka (Hyla arborea) Fürge gyík (Lacerta agilis) Karvaly (Accipiter nisus) Nagy
fakopáncs (Dendrocopos major) Zöld küllő (Picus viridis) Énekes rigó (Turdus philomelos)
Fekete rigó (Turdus merula) Vörösbegy (Erithacus rubecula) Erdei pinty (Fringilla coelebs)
Zöldike (Carduelis chloris) Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) Széncinege (Parus
major) Csicsörke (Serinus serinus) Barátposzáta (Sylvia atricapilla) Csilpcsalpfűzike
(Phylloscopus collybita) 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.) "Az
aradi vértanúk parkja" c. szabadtéri tájékoztató tábla Rátóton (2012.) Felhasznált térképi
források: 1.) www.vasteir.hu (Vas Megyei Térinformatikai Rendszer) 2.)
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ (Nyilvános interaktív erdőtérkép a NEBIH honlapján
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