LEÍRÁS ÉS TÉRKÉP KÉSZÜLT A HELYI TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEKRŐL

Védett megyei értékek
ötvenegy terület szerepel azon
a Ustán, amely a megye helyi
jelent6ség0 természetvédelmi
értékeit tartalmazza. A sorban
kiemelked6en sok kastély- és
kúriapark fordul el6.
GYŐR-MOSON-SOPRON
GÜLCH CSABA
Több mint 500 hektáron, 51
helyszínen végzett felmérést a
helyi jelentőségű természetvédelmi területek állapotáról a
Reflex két munkatársa. A felmérés alapján rövid leírással
lista és térkép készült a megye
zöldértékeiről.

Ezek között nagy számban
szerepelnek kastély- és kúriaparkok. igy például a dénesfai
Cziráky-kastély parkja a Répce
mentén, amely angol stílusú
park, 300-350 éves tölgymatuzsálemekkel. Hasonló különlegesség a fertődi Esterházy-kastély 200 hektáros parkja is,
amelynek fáin többek között
egerészölyv, karvaly és erdei fülesbagoly fészkel. A listán megtalálható a klasszicista stílusban épült farádi Sarlay-kúria,
valamint a győri Püspökvár
· kertje is, amelyet ~ 1800-as
években létesítettek. Védett érték a hédervári kastély parkja is,
amely számos különleges madár- és lepkefajnak ad otthont.
A helyi jelentőségű természetvédelmi értékek közé sorolták a fertődi vadászház facso-

A megye helyi jelent6ségíi természetvédelmi értékeir61 a Reflex egyesület két tagja, Nagy Péter (képünkön) és Lajtmann József állított össze egy listát, amelyen a győri Püspökvár kertje is szerepel. FOTÓ: BERTLEFF
portját, a Hercegasszony allét
is, amely 120-140 éves, hatalmas méretű kocsányos és mocsári tölgyekből, mocsári ciprusokból áll. Az écsi fenyves is
szerepel a listán, amely hazánk
három ősfenyvesének egyike.
Számos védett növény- és állatfaj található a területén. Megtalálható a felsorolásban a hidegségi Papkert is, amely többek
között öreg vadgyümölcsfái és
a területén élő különféle békafajok miatt került a listára. Védettként szerepel a nyúli őslápi
növények - például homoki fátyolvirág, csajkavirág - élőhe
lye is, miként Győr határában a
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legfiatalabb helyi vé<;lettségű
Bécsi úti nádas, amelynek 80
százaléka nád, 20 százaléka
mocsár. A listán szerepel a
nagycenki
gyurgyalag-fészkelőhely is, amely két egymás
melletti, 10 méter hosszú, 4 méter magas löszfal, ahol 30-35
fészkelő üreg található.
Védettség alá került az
1917-ben megnyílt soproni erdei
iskola parkja is, ahol egyedülálló
magas kőris-, mezei juhar- és
mézgás égerfák láthatók. Szintén
soproni érték az úgynevezett
felsőőrházi kert, amelynek 150
fájából UO szelídgesztenye. A
sopronnémeti Gémes-erdő is a

listán van. Nevét a területén lévő
szürkegém-telepekről kapta. Védettséget élvező a véneki Aranykert is, a Duna-töltés mentett oldalán. A hét vezérről elnevezett
hét kocsányos tölgyet a millennium tiszteletére 1896-ban ültették. Két évvel késoob Erzsébet királyné emlékére még öt fát is telepítettek melléjük.
A megye helyi jelentőségű
természetvédelmi
értékeiről
készült térkép és leírás néhány
példányát a Reflex eljuttatta az
érintett önkormányzatokhoz. A
kiadvány korlátozott példányban beszei:ezhető az egyesület
győri irodájában.

