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ácbánya   

egykori bánya területét mára teljesen   visszahódította 

a természet. Erre a területre pihenőparkot szeretne 

létesíteni a város önkormányzata. Ehhez 2006-ban a 

város környezetvédelmi bizottsága az Alcoa Alapítványtól 7,5 millió 

forintot kapott egy nyertes pályázat útján.  

 

A terület legnagyobb részben önkormányzati tulajdonban van, csak 

néhány magántulajdon nyúlik ide. Ezek rendezésével megkezdődtek 

a terepmunkák, majd a kerti építmények, játszóeszközök kihelyezése, 

a tanösvény kijelölése, valamint egy tó kialakítása. 

 

A Rácbánya pihenő park a Budai úti református templom mögött 

található, egy évtizedek óta elhagyott kőbányából alakították ki. 

 

A park közepén egy gránitkúp található. A mélyebb pontokon az év 

legnagyobb részében tószerű vizes terület van. 

 

Az Apatini utca felőli partoldalt májustól szeptemberig a fokozottan 

védett gyurgyalag tekinti otthonának. 

 

A parkban található a telepített alpesi aranyeső szép sárga 

virágzatával, de megtalálható itt a vadon élő gyalogakác is. 

 

A vizes területen vízi növények élnek. Bejárata az Apatini utca felöl 

van.  

  gyalogakác (Amorpha fruticosa) 

 

 

 
                                 gyurgyalag (Merops apiaster) 

 

alpesi aranyeső (Laburnum alpinum)   
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ÓSTÓ HOMOKBÁNYA 
 

 A Székesfehérvárt körülvevő mocsárvilág egyik maradványa 

és legértékesebb eleme. A Sárvíz mocsarából alakult ki. Legrégebbi 

említése 1473-ból való, Istvánffytól ered.A tónak már az 1710-es 

években külön intézősége volt. Bérbe adták a rákászatot, halászatot, 

vadászatot. Ezek egykor jó jövedelemforrást biztosítottak a városnak. 

 

A XIX. században a Sóstót övező ligeterdőket gondozták, a tehetős 

polgárok vadászhattak itt apróvadakra, szárnyasokra (pl.: nyúl, fácán, 

fogoly stb...). A tóban termő nádat értékesítették. 

 

Az 1900-as évek első felében élénk fürdőélet folyt itt. A gyógyhatású, 

alkálisót tartalmazó víz mellett strandot, stéget, kabinokat, vendéglőt 

építettek. Lehetett csónakázni, télen korcsolyázni. Szép sétányokat 

alakítottak ki, ezeket gondozták, felügyelték. 

 

Az 1940-es évektől elhanyagolták, a tórendszer egyik része a város 

szennyvíz ülepítőjévé vált. Erősen szennyeződött, feltöltődött, 

elmocsarasodott. Ennek ellenére nem pusztult el. Élővilágának 

biológiai tisztító hatása megmentette. 

 

A tó 93 hektáros, ehhez a területhez egy 121 hektáros Homokbánya is 

tartozik, sok különleges növénnyel. Kilenc védett kosbor (orchidea) 

él a területen, pl.: hússzínű ujjas-kosbor, poloskaszagú és vitézkosbor. 

További hat védett és mintegy tíz igen ritka növényfaj (pl.: békaponty, 

gyíkpohár, fehér madársisak, kék szamárkenyér, érdes csűdfű). 

A bejárható útvonal teljes hossza 7 km, az útszakasz 20 információs 

táblával van ellátva.  

 

                                             
          gyíkpohár (Blackstonia)                        kosbor (Orchis)    

Több mint hetven fészkelő madárfaj jelenlétét regisztrálták a 

területen. Madárvilága gazdag, pl.: nagykócsag, szürke gém, barna 

rétihéja, nádi rigó, cigányréce, nyári lúd, vörös gém stb... 

 

                                 
          nyárilúd (Anser anser)                kékvércse (Falco vespertinus) 

 

A homokos oldalban gyurgyalag és partifecske kolóniák telepedtek le. 

Távolabb pedig kékvércse telep van. 

 

Csigák, pókok, rovarok, hüllők, lepkék, halak sokszínű 

változatosságával találkozunk itt. A terület érdekességét az adja, hogy 

ez a Természetvédelmi Terület a város területén helyezkedik el.  

 

Busszal könnyen megközelíthető, a kikapcsolódni, sétálni vágyóknak, 

családoknak hasznos időtöltést biztosít. 
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SZAL-VÖLGY 

 

Sok vonatkozásban a Bakony és a Vértesalja élővilágának a 

folytatása. Olyan erdősáv-hálózatnak a része, amely részben 

természetes, részben telepített. Székesfehérvártól északra esik. 

Sajnos, a külső szakaszon mezőgazdasági területek közé ékelődött 

széles, lankás völgy. A völgy, a mélyén csörgedező sekély 

patakocskával végig kíséri az Erzsébet utcát, a Halesz-parkot, s a 

Fiskális utca házainak kertje alatt elhaladva, a Videoton gyár mellett 

hagyja el a várost. Természetvédelmi terület. 

 

     Figyelmet érdemelnek a természetes helyeken nyíló védett 

növényei. Így a macskahere, leánykökörcsin, kisvirágú hunyor, nagy 

ezerjófű, bíboros kosbor, őszi kikerics. Szinte  a teljes területén honos 

az egyik igen szép védett, kora tavasszal nyíló virágunk, a tavaszi 

hérics. Ugyancsak jellegzetes tavaszi virág itt a fekete kökörcsin. A 

védett apró nősziromnak három különböző színben pompázó 

változata (sárga, ibolyalila, vöröses lila) változata.  

 

     Számos egyéb érdekességgel találkozhat még az idelátogató, pl. az 

egyetlen védett meténg faj a völgyzárógát melletti hepehupás, szinte 

bokormentes területen egészen nagy mennyiségben fordul elő. A 

mindenfelé gyakori közönséges bojtorján kevésbé elterjedt rokonára, 

a pókhálós bojtorjánra (amelyet fontos gyógyszernövénynek tartanak) 

is rálelhetünk. A sokféle virágos növény, a változatos füves-bokros 

területek adottságait a rovarok, bogarak, pókok, lepkék jól ki tudják 

használni, így nagy fajgazdaságban élnek itt, pl.: szalagos 

méhészbogár, rózsabogár, bogáncslepke, karolópók, darázspók. 

 

 A sokak által nem igazán kedvelt pókok többségét nehéz felfedezni, 

mert olyan színűvé válnak, mint amilyen a növények színe. 

 

 A völgy egy része művelésre bevont területet ölel fel. A szántó 

traktort gyakran kísérik sirályok, seregélyek, varjak, ölyvek. Látni 

lehet erre a szántók fölött mezei pacsirtát, parlagi pintyet, fürjeket. 

Fel-feltűnnek ritka, védett madárfajok is, pl.: rétisas, halászsas, 

hamvas héja, gatyás ölyv, vércse. A terület fészkelő helyei jelentősek: 

egerészölyv, örvös galamb, vadgerle, erdei énekesek raknak itt 

fészket. 

 

Az Aszal-völgy ökológiáját szeretné a város mai formájában 

megőrizni. A környező szántókon sokszínű, kis parcellás 

vetésszerkezet, ökoszántók kialakítását szorgalmazzák. Ezek a 

törekvések biztosíthatják az Aszal-völgy jelenlegi ökoszisztéma 

fennmaradását. 

 

      macskahere (Phlomis tuberosa) 

 

darázspók (Argiope bruennichi)     
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ALOTAVÁROSI TAVAK  
 

 

     A megyeszékhelyen, a Gaja-patak mentén, a Varga-csatorna 

mellett a Palotaváros városrészben terülnek el. 

 

 
 

      Az 1980-as években a közeli lakótelep építéséhez szükséges 

földet innen termelték ki. Az így keletkezett gödrök megteltek vízzel 

és kis tavacska jött létre. A környék kedvelt sétálóhelye lett. 

 

     A tavak partvonalának hossza kb. 1000 méter, átlagos mélysége 

2,5 méter, de néhol eléri a 6 méteres mélységet is. 

 

     Felkapott horgászhely, halállománya változatos, él benne ponty, 

amur, süllő, csuka, kárász, keszeg halfajta.  

 

 

                        
 

süllő (Sander lucioperca)                          amur (Ctenopharyngodon idella) 
 

 

KIRÁLYOK PARKJA  
 

 

 

 
 

 

     A tavak mellett található fás, ligetes terület.  Nyári 

gyermektáborokat szoktak ide szervezni, de több alkalommal tartottak 

már itt horgászversenyt is. Nagyszerű kikapcsolódási lehetőséget 

nyújt a családi sétákhoz, iskolai tanulmányi kirándulásokhoz, 

szabadidős tevékenységekhez.  
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