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Ágneslaki Arborétum - az Ágneslaki-völgyben a Máriás-patak 
felduzzasztásával létrehozott halastavak közötti félszigeten, Dél-Dunántúl egyik legjelentősebb 
fafajgyűjteménye található.

Ez az erdőterület a török pusztítások után a Kisfaludy, majd az Inkey család birtokába került. Az 
arborétumot 1920 és 1925 között létesítette Metzl Kamill erdőgondnok, 8 hektáros területet, a 
munkát később Pogány Károly folytatta.

A védett völgyben érvényesülő szubmediterrán hatás és a tavak 
éghajlat-kiegyenlítő hatása miatt, valamint a jó talajadottságoknak 
köszönhetően a fák napjainkra párját ritkítóan nagyra fejlődtek. Ma 26 
lombos- és 52 tűlevelű faj, valamint ezek változatai vannak képviselve; 
fenyők, ciprusok, borókák, és főleg tuják meg hamisciprusok a 
legnagyobb egyedszámú fajok a Dél-Dunántúl leggazdagabb örökzöld 
állományú arborétumában, különlegessége az ámbrafa.

Az arborétum kiválóan alkalmas oktatásra, tudományos megfigyelésre, 
díjmentesen  látogatható  hétköznaponként  8-15-óráig.  Csoportos 
megtekintésre  az  arborétum  bemutatására  a  Sefag  Zrt.  Iharosi 
Erdészete nyújt segítséget.

Tavasszal virágzik itt a liliomfa (Magnólia) és 
a tulipánfa. Jelentősebb fajták: oregoni 
hamisciprus 12 fajváltozata, nyugati és óriás 
tuják termetes példányai, gyönyörű 
simafenyő, jegenyefenyők, borókák és kínai 
szúrós fenyő. A fenyőgyűjteményben mintegy 
100 fajt, ill. fajtaváltozatot tartanak nyilván. 
A lombos fajok közül legértékesebb a japán 
juhar és az amerikai ámbrafa.

Ágneslaki Vadászház és Ökoturisztikai centrum
Igazi kikapcsolódás, feltöltődés várja mindazokat, akik az Ágneslaki Vadászház és Ökoturisztikai  
Centrumba látogatnak. Festői tájon, kellemes környezetben, családias hangulatú panzió várja  
vendégeit.
A Vadászház Somogy megye nyugati szélén, a Zalai dombvidékek lábánál, egy halastavakkal és 
erdőktől  körbevett  félszigeten,  az  Inkey báró  által  létesített  nyolc  hektáros  arborétum közepén 
található ez a 2003-ban, a Széchenyi terv keretén belül átépített Ökoturisztikai centrum.

6 db kétágyas fürdőszobás, zuhanyzós, televízióval felszerelt pótágyazható szobával rendelkezik.

Az arborétum területén található az Ágneslaki vadászházat 1934-ben építtette Inkey báró, melyet a 
Sefag Rt. részvénytársaság 2002-ben újított fel. Nevét Inkey Pál feleségéről Sztankovszky Ágnesről 
kapta.
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