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Táji és természeti adottságok  

Természetföldrajzi tájbesorolás, földtani felépítés és tájjellemzők 

Fülöpszállás a Duna-ártér és a Homokhát találkozásánál fekszik: földrajzi tájbeosztás alapján a 
közigazgatási területének nyugati része a Dunamenti síkság középtájnak a Solti síkság kistájába, keleti 
része aDuna – Tisza közi síkvidék középtájnak a Kiskunsági-homokhát nevezetű kistájába tartozik. A 
táji megjelenést ez a kettősség határozza meg. A térségen észak – dél irányban áthúzódó Dunavölgyi 
- Főcsatorna határolja el a tájegységeket.  

A Solti-sík: 

A Dunamenti síksága Duna egykori ártere, amely a Kiskunság és a Duna-meder között 10-25 
kilométer szélességben húzódik. Alluviális síkság. Több, mint 200 km hosszú, 20-30 km mély 
tektonikus és eróziós mélyedés. Ennek egy része a Solti-sík, melyet a pleisztocén során kisebb erek 
hálóztak be, melyek szikesedő laposokat, szikes tavakat gátoltak el. Létrejött a Duna-Tisza köze 
legnagyobb kiterjedésű szikes tórendszere, a Felső-Kiskunsági tavak, amelyek a Kiskunsági Nemzeti 
Parkhoz tartozó országos jelentőségű védett területek. Fülöpszállás határában a Duna-völgyi 
Főcsatornától nyugatra esőmélyebb fekvésű, vizenyős turjánvidéken ezek képviselői a Kelemen-szék, 
a Zsebők-szék, Fehér-szék és Csaba-szék.  
Szikes tavak és puszták láncolata jellemző a tájra: tanyás területek és mezőgazdasági táblák(a magas 
ártéri térszíneken a természetes növényzet helyét szántók foglalják el);a laposokban szikes tavakat, 
vaksziket, mézpázsitos szikfok növényzetet, ürmös szikes pusztát, sziki rétet, valamint nádast és 
mocsárrétet találni. Mindez mozaikos tájszerkezetet hoz létre. 

  Kiskunsági-homokhátság 

Solti-sík, Kelemen-szék 

Kiskunsági-homokhátság: 

A Duna – Tisza közi síkvidék a felső-pliocén és pleisztocén korban alakult ki, az ős-Duna 
hordalékkúpjának homokmozgások során átformált maradványaként. Enyhén hullámos síkság, 
jellemzően ÉNY-DK irányú buckasorokkal és löszvonulatokkal, amelyek között szikes – egykor vízzel 
borított – elzárt deflációs mélyedések találhatók mocsarakkal, lápokkal, elszórt szikes tavakkal. 
Változatos futóhomokformák jellemzik. A térség 30-50m-rel magasabban helyezkedik el a Duna és a 
Tisza árterénél. 
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Felszín, talajtípus  
 

A Solti-síkt ökéletes síkság, helyenként néhány tektonikus kiemelkedés, ill. homokdomb élénkíti a 
felszínt. Keleti határa a Duna-völgyi Főcsatornánál húzódik. 
Felszínét teljes egészében a Duna homokos-kavicsos, iszapos, öntésagyagos lerakódásai borítják. A 
talaj átmosott löszön képződött, a szikeseket leszámítva termékeny. Talajai rendkívül változatosak. A 
magas ártereken, infúziós lösz alapkőzeten jobb termőképességű, mélyben sós réti csernozjom 
talajok találhatók. A kis homokformák talaja humuszos homok, a víz befolyásolta területeken főként 
szoloncsák-szolonyec talaj, az óholocén Duna-meder mentén pedig szolonyeces réti talaj és 
helyenként lápos réti talaj jellemző. 

Az ősi Duna- medrek mélyedéseiben jöttek létre a szikes tavak, amelyek területéta 
folyószabályozások előtt a Duna rendszeresen elöntötte. Ma már a vízutánpótlásukat csak a 
csapadékból és az ide áramló magas sótartalmú talajvízből nyerik. A szikes vizek elsősorban nátrium- 
és hidrokarbonát-ionokban gazdagok, s a szódatartalom miatt az erősen lúgosak is. A legaszályosabb 
időszakban a medrek teljesen kiszáradnak és az oldott sók kristályok formájában csapódnak ki a 
felszínen. A felszín közelében nagy sótartalmú talajvíz hatására meszes-szódás szoloncsák talajok 
alakultak ki. A tavak környékének felszínét jellegzetes mikrodomborzati formák: szikfokok, szikpadkák 

és vakszikfoltok tagolják. 

 
  szikpadka     Kelemen-szék 

A Kiskunsági-homokhátság hullámosabb felszínén 
alacsony humusztartalmú, futóhomokos váztalajok, 
humuszos homoktalajok, a lösszel keveredett 
üledékeken csernozjom jellegű talajok fordulnak 
elő. A víz által befolyásolt területeken lápos réti talaj 
a meghatározó, foltokban szoloncsák-szolonyec sziki 
talaj is megjelenik.  
Fülöpszállás közigazgatási területén kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterület csak elvétve 
fordul elő, a homokhátsági részen. 
 

 

Vízrajz 
 

A Duna-Tisza közi hátság erei a Duna menti síkságra futnak le, amelyeket a Duna-völgyi főcsatorna 
gyűjt össze. A terület a Duna vízgyűjtő területébe tartozik. Fülöpszállás területén a Duna-völgyi 
főcsatorna és a Kiskunsági főcsatorna is áthalad. 
A Homokhát kifejezetten száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület. Régebben sok volt a kisebb-
nagyobb állóvíz, de mára nagy részük kiszáradt. Napjainkra a megmaradt szikes tavak víztani és 
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természetvédelmi értéke felbecsülhetetlen. A tavak vizének sajátosságai - sokszor igen lúgos (9-12 
pH) kémhatás - speciális életközösségnek adnak otthont. A vizekben csak apró rákok és egyéb 
szervezetek képesek életben maradni, amelyek az itt megtelepedő parti és sziki fészkelő madarak 
táplálékbázisát jelentik.  
A Duna-völgyi területrészre jellemző a belvízelvezető hálózat, amely fokozatosan alakult ki, s ahol 
erre lehetőség adódott, követte a régi erek, fokok irányát.  
A talajvíz az alluviális síkságokon 2-3 m mélyen van, a löszhátakon 6-8 m-re. 

 
Éghajlat 
 

Mérsékelten meleg – száraz éghajlati körzetbe tartozik. Ez az ország egyik legmelegebb tájegysége. 
Az erős kontinentális hatás miatt a telek hidegek, a nyarak forróak, szárazak. Itt a legerősebb a 
hőmérséklet ingadozás. Nagy a valószínűsége a késő tavaszi és a kora őszi fagyoknak.  

A Kiskunság éghajlatának sajátosságai közé tartozik, hogy igen magas a napfényes órák száma (évi 
2000 - 2050 óra). Az évi középhőmérséklet 10,7°C. Nagy a hőmérséklet napi és évi ingadozása. A 
fény- és hőmérsékleti viszonyok igen kedvezőek, de a csapadékviszonyok nem. Környezetéhez 
viszonyítottan száraz terület. Az éves csapadékösszeg 520 – 540 mm. Tartós hótakaró általában csak 
a tél közepén alakul ki, a hóréteg legnagyobb vastagsága 30 – 35 cm. 
Alacsony a páratartalom. A relatív légnedvesség (58-60%) gyakori csökkenése miatt az országos 
átlagot meghaladó itt a légaszály. A lehetséges párolgás jelentősen meghaladja a csapadék 
mennyiségét. 
A beáramló légtömegek főn jellegűek, az uralkodó szélirány ÉNY-i. 

 

Növényvilág 

Fülöpszállás környezetének természetes növénytakarója az Alföld flóravidékébe tartozik 
(Eupannonicum), ezen belül két flórajárás: a Mezőföld és Solti-síkság(Colocense)és a Duna-Tisza köze 

(Praematricum)találkozásánál terül el. 

A Solti-sík szikes tavakkal tarkított területén a mikrodomborzat határozza meg a növénytársulások 
különböző formáit. 
A tavakat övező padkahátak legmagasabb részein, a löszös termőhelyeken löszpuszta gyepek, míg a 
homokos termőhelyeken a homoki sztyepprétek maradványai találhatóak. Itt találhatók pl. a védett 
agárkosbor (Orchismorio) és a törpe nőszirom (Irispumila). A padkahátak lejtős szélein az 
/időszakosan nedves, de legtöbbször száraz részek/ a sovány csenkesz vagy a sziki üröm 
(Artemisiasantonicum) növényállománya növekszik - az ürmös szikespuszta -, míg a humuszban 
gazdagabb helyeken a mezei cickafark (Achillea collina) a jellemzője a füves szikespuszta 
társulásoknak. 
Az átmeneti zónában találjuk a gyérebb 
növényzetű vakszik társulásait. A sekély víz nyár 
derekára rendszerint kiszárad. A nagy só és 
szódatartalmú és igen nagy hőingadozású szikes 
felszínt csak az ún. sós sivatagi ill. félsivatagi 
növények bírják elviselni. A tavak parti zónájában 
található a szikfok növényzete: a pozsgás zsázsa 
(Lepidiumcartilagineum) a sziki mézpázsit 
(Puccinellialimosa) elegye. A huzamos vízborítású 
helyeken a szikes mocsarak alakulnak ki magas 
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növésű mocsári növényzettel, melynek jellegzetes fajai a zsióka (Bolboschoenusmaritimus), a nád 
(Phragmitesaustralis), valamint a sziki és a tavi káka (Schoenoplectustabernaemontanus, S. litoralis). 
A kiszáradt kopár tófenéken, elszórtan egyéves só- és szárazságtűrő növények jelennek meg. A 
kiskunsági tómedrekben fordul elő a négyporzós madárhúr (Cerastiumsubtetrandum) és a sziki 
ballagófű (Salsolasoda). Ezek mellett jellemzőek egyes libatop (Chenopodiumsp.)- és laboda 
(Atriplexsp.) fajok is. 

Ahomokterületeken nyílt- és zárt homokpuszta gyepek alakultak ki homoki kikericcsel 
(Colchicumarenarium), homoki csenkesszel (Festucavaginata), árvalányhajjal (Stipasabulosa) és 
báránypirosítóval (Alkannatinctoria).Homoki legelői számos csüdfű-félét rejtenek. Számos példa 
látható itt a homoki, a szikes és lápi szukcesszió változataira és átmeneteire. A legmélyebb fekvésű 
nádasokat, sástársulásokat a magasabb térszinteken kiszáradó láprétek, fehér tippanos mocsárrétek 
és réti csenkeszes kaszálók váltják fel. A réteken megannyi védett növény található, úgymint a 
szibériai nőszirom, a poloskaszagú kosbor, a mocsári kosbor, a szúnyoglábú bibircsvirág, vagy a 
fokozottan védett pókbangó.  

 

 
Állatvilág 
 

A vizsgált terület állatföldrajzi beosztás szerint 
az Alföld (Pannonicum) faunakörzetébe, a 
Nagy-Alföld (Eupannonicum) faunajárásába 
tartozik. 

A vizes élőhelyek adnak még fészkelési 
lehetőséget a madárvilág számára, melynek 
leggyakoribb képviselői a kis vöcsök, búbos 
vöcsök, tőkés réce, barna réti héja, vízityúk, 
szárcsa, bíbic, sárszalonka, kakukk, nádirigó. 

A terület állatvilága nagyon változatos. Mind a vizes élőhelyek állatfajai, mind a puszták, a homok 
élővilágának képviselői élnek itt. A szikes, mind a homokterületekre jellemző fészkelő madárfajok 
előfordulnak. A buckavidék állatvilága változatos, a népes rovarvilág sok madarat vonz a homoki 
területekre. A fokozottan védett túzok, az ugartyúk megtalálja az életfeltételeit. A terület értékes 
földön fészkelő madárfaja még a hamvas rétihéja. A szalakóta legnagyobb hazai állománya a Duna-
Tisza közi homokhátságon található. A szárazodás, a talajvízszint tartós csökkenése, és az intenzív 
erdősítések az élővilág elszegényedését vonja maga után. Ennek megakadályozásának egyik fontos 
eszköze lehet a hagyományos extenzív gazdálkodás fenntartása. 

A szikes tavak nagy felületű, sekély, és táplálékban gazdag nyílt vizei a vízimadarak tömegeinek 
nyújtanak ideális élőhelyet. 
Ősszel és tavasszal nagy tömegekben pihennek itt az északról érkező vadludak, a nagy lilik 
(Anseralbifrons) és a nyári lúd (Anseranser). A nádas területeken a nyári lúd fészkel is. 
Az átvonuló úszórécék közül jelentősebb fajok a csörgő réce (Anascrecca), a fütyülő réce 
(Anaspenelope), a nyílfarkú réce (Anasacuta. Az átvonuló partimadarak száma a tavaszi vízbőség 
időszakában a legmagasabb: pajzsoscankó (Philomachuspugnax), nagy póling (Numeniusarquata), 
réti cankó (Tringaglareola), havasi partfutó (Calidrisalpina) és apró partfutó (Calidris minuta), 
sárszalonka (Gallinagogallinago). A tavak környéke fészkelőhelyéül is szolgál az Európában tipikusan 
tengermelléki elterjedésű fajoknak /gulipán (Recurvirostraavosetta), széki lile 
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(Charadriusalexandrius), gólyatöcs (Himantopushimantopus)/. Jellegzetes szikes pusztai fészkelők a 
bíbic (Vanellusvanellus), a piroslábú cankó (Tringatotanus), és a nagy goda (Limosalimosa). 
A ragadozó madarak kevésbé mutatnak fajgazdagságot. A nádasokban a barna rétihéja (Circus 
aeruginosum) fészkel jelentősebb számban. A rétisas (Haliaeetusalbicilla) és a kerecsensólyom 
(Falcocherrug) látogat el táplálékért a szikes tavak környékére. 
A Kelemen-széken egy 1000-1500 párból álló tradícionális dankasirály (Larusridibundus) telep 
található, de közöttük rendszerint másféle sirály is költ. Mesterséges fészkelő szigetek létesítésével 
sikerült növelni a küszvágó csérek (Sternahirundo) állományát. A gémfélék közül gyakorlatilag az 
összes hazai jellemző faj előfordul a területen. 
A szikes tavak növényzettel borított parti vizeiben és mocsaraiban a kétéltűek közül a vöröshasú unka 
(Bombinabombina) él nagyobb számban. A tavakban a zooplanktont elsősorban az evezőlábú rákok 
és az ágascsápú rákok jellemző sótűrő fajai alkotják.  
Fülöpszállás térségének nagy része madárvédelmi és élőhelyvédelmi védettséget élvez. 

 

Táji adottságok 

Tájtörténet, tájhasználat 
 
A Solti-síkon kétszáz évvel ezelőtt a Duna áradásainak idején az ereken keresztül érkező víz 
elárasztotta a szikeseket is. A lakosság a gazdálkodást az éltető Duna-vízre alapozta. A gyepeket, 
mocsarakat legeltették, és széksót gyűjtöttek. 
Az állattartás színterei eleinte az ideiglenes szállások voltak, majd megjelentek az állandó 
lakóépületek is, és elkezdődött a gyepek feltörése, a földművelés is. A 19. században virágzott a 
marha- és lótenyésztés. A magyar szürkemarhát fokozatosan magyar tarka marhára cserélték 
(istállózó állattartás elterjedése), ezért a szántókon lucernát és lóherét, később kukoricát is 
termesztettek. 
A térségben a kiterjedt mocsárvilág, vizes kaszálók helyét szántóföldek foglalták el.A 
folyószabályozások és belvízrendezések előtt a gyepes és a vizes élőhelyek - melyek között voltak 
vizenyős, kevésbé legelt, dúsabb füvű élőhelyek, túllegeltetett szárazabb hátakat - hatalmas 
kiterjedésűek voltak. A mozaikos tájszerkezet rendkívül gazdag élővilágnakbiztosított élőhelyet.  
A szőlő- és gyümölcsültetvények mennyisége is folyamatos növekedést mutatott, de a prosperáló 
tanyasi gazdálkodás az intenzív mezőgazdaság térhódításával hanyatlásnak indult.  

A „szocialista átszervezések” során nagytáblás mezőgazdasági rendszer alakult ki, a kisparaszti 
gazdálkodás, a tanyasi életforma nagyrészt megszűnt. A táj arculata megváltozott. Az ember 
tájalakító tevékenysége miatt a természetközeli állapotú növényzettel mára már szinte csak a 
természetvédelmi oltalom alatt álló területeken találkozhatunk. A napjainkra megmaradt 
gyepterületek jó része elsősorban a vízzel telített talajának (vizes élőhely), ezáltal a szántóföldi 
művelésre való alkalmatlanságának köszönheti létét.  

A 19. század második felében elkezdődött folyószabályozás, így a Duna vize többé nem éltette a 
kialakult hagyományos gazdálkodást. A hátsági vízrendszerek nagymértékű átalakítása csak a 20. 
században történt meg. 1929-ben a Duna-völgyi-főcsatorna, a népnyelv szerint „Átokcsatorna” 
megépítésével elkezdődött a Dunamenti sík vizes élőhelyeinek lecsapolása, amely gyökeresen 
megváltoztatta a táj vízháztartását. A Solti-sík területén a 60-as évek végén szintén történtek vízrajzi 
változások. Ekkor öntötték el vízzel az újonnan kialakított Kiskunsági-főcsatornát(az átalakított 

Kígyós-eret), mely a környező TSZ-eket öntözővízzel látta el. A székek elárasztását is tervbe vették .A 
komplex hasznosítás szellemében a Kelemen-szék termelésbe vonására halastórendszereket 
terveztek a két tómeder között átvezetető, 1967-ben elkészült magasvezetésű tápcsatornával. A 
halastórendszer teljes kialakítása a Kiskunsági Nemzeti Park az 1975-ös megalakulása miatt 
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szerencsére meghiúsult, mivel számos ritka és veszélyeztetett madárfaj otthona e vidék. Az ökológiai 
problémát és negatív tájképi hatást is jelentő tápcsatornát és 0,5-3 m magas töltéseit 2014-ben, az Új 
Széchenyi Terv keretében sikerült elszámolni. Megvalósult a tájképi rehabilitáció. A Kelemen-szék 
újra tágas horizontú, „pusztai” jellegű a táj, ami egyedi tájértéket jelent.  

Mára már csak szikes gyepek kisebb foltjai, és néhány megmaradt szikes tó idézi fel a hajdani 
különleges, változatos élővilágot, amelynek fenntartásához szükség van tervszerű természetvédelmi 
kezelésre, hogy a kisebb és kedvezőtlen vízellátású területeken biztosítható legyen a mozaikosság. A 
táj adottságaihoz legjobban magyar szürke szarvasmarha alkalmazkodik, legelése a táj szinte minden 
életközösségére kedvezően hat. 

Napjainkban – egész Európában - a táj gyors átalakulása zajlik. Leginkább a tájhasználat felhagyása 
alakítja át nagymértékben az élőhelyeket és a tájszerkezetet. A gazdálkodás alól felhagyott 
természetközeli gyepterületeken a biodiverzitás csökkenése jelentkezikA vizes élőhelyek szárazodása 
az élőhelyek jellegtelenedésével jár együtt. 
A hajdani szőlő- és gyümölcskultúrák nagyrészt megszűntek, mára kevés a művelt szőlőterület, a 
felhagyott kertészeti területeken gyepgazdálkodás folyik. A természetszerű védett tájon 
környezetbarát gazdálkodás folyik. A ritkán lakott vidék legnagyobb része az itt élők megélhetését 
biztosító mezőgazdasági terület. A hajdani pusztaközpontokban, majorokban, tanyákon zajló 
állattartás az állattenyésztés napjainkban is tartó fontosságát jelzi. 

Védett táji-, természeti értékek, területek 

Fülöpszállás közigazgatási területének legnagyobb része valamilyenféle természetvédelmi oltalom 
alatt áll. A település tágabb környezete jórészt megőrizte az eredeti természeti táj jellegét, amely sok 
védett és fokozottan védett állat-és növényfajnak nyújt élőhelyet. A térségében többféle védettségi 
kategória megtalálható, amelyek részben átfedik egymást, vagyis jellemző a kettős vagy többes 
védelem. A különféle védett természeti területi kategóriák elhelyezkedését a Természetvédelmi 

érintettségű területek a KNP Igazgatóság adatszolgáltatása szerint – lap ábrázolja. Az itt található 
területi természetvédelmi védettségek a következők:  

- nemzeti parki terület: A Kiskunsági Nemzeti Park „Felső-Kiskunsági tavak” egységébe tartozik 
térségének kb. egyharmada - a szikes tavak és környezetük. Ezek közül a Kelemen-szék MAB 
/UNESCO Ember és Bioszféra Programja/ által bioszféra rezervátum, magterületté nyilvánított 
fokozottan védett térség.  

- Ramsari terület: A nemzetközi jelentőségű vizes területek, különösen mint a vízimadarak 
élőhelyének megőrzésének elősegítését célzó  egyezmény alapján bejegyzett terület is található 
Fülöpszállás határában – e térség megegyezik a nemzeti park területtel. 

- Natura 2000 területek: mindkét EU-s irányelv alapján történt kijelöléshez tartoznak:  
--a vadon élő madarak védelmében létrejött madárvédelmi területekhez a szikes tavak és azoktól 
keletre eső lápos területek tartoznak,  
--a természetes élőhelyek védelmét szolgáló élőhelyvédelmi területek a madárvédelmi területekhez 
tartozókon kívül Kurjantó és Balázspuszta körüli lápos területeket is tartalmazzák. 

- ex lege(a törvény ereje által) védettség alatt is állnak a nemzeti parkos területeken kívüli lápok és 
szikes tavak (pl. Zsebők-szék) és egy kunhalom. 

- A közösségi jelentőségű európai ökológiai hálózat részét képező területek is képviselik magukat 
Fülöpszállás határában: a folytonos folyosórészei főként a csatornák mellett találhatók, a 
magterülethez foltokban elhelyezkedő természeti területek soroltak, az átmeneti pufferterülethez is 
tartozik egy kisebb felület. Az ökológiai folyosó területsávja építési tilalom alá esik. 
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Az élőhelyvédelmi területeket lefedő térség tájképvédelmi övezetbesorolt terület.   

-Helyi jelentőségű védett természeti emlék: Jelenleg nincs a közigazgatási területen. Az 52. sz. főutat 
a településsel összekötő országos közút mindkét oldalán végighúzódó platánfasor – amely 
madárvédelmi és élőhelyvédelmi területen, egyúttal tájképvédelmi övezeten is áthalad - 
különlegesen jelentős egyedi természeti érték, melyet érdemes a helyi önkormányzatnak védelem 
alá helyezni. A 40-60cm törzsátmérőjű platánfák állapotfelmérése megtörtént, közülük a beteg, 
pusztuló egyedek irtása megkezdődött. A zárt fasor egységes megjelenésének megőrzéséhez a 
kivágott, hiányzó egyedeket a meglévővel azonos fafajjal pótolni kell egységes tőtávolságra való 
telepítéssel végig, az út mindkét oldalán. 

Fülöpszállás belterületének zöldfelületi rendszere 

A település belterületén a növényzettel fedett, biológiailag aktív területe a zöldfelület. Ezek részei a 
termesztési célú zöldfelületek (kertek, szőlők, gyümölcsösök), és a kondicionáló célú zöldfelületek, 
melyek ökológiai, rekreációs, és esztétikai szolgáltatásokat nyújtanak. Ide tartoznak a települési 
zöldterületek (közkertek, fasorok) és korlátozott közhasználatú zöldfelületek (temető, sportterület). 

Ezek az elemek zöldfelületi rendszert alkotnak. 

A Duna árterületén létrejött település szerkezetét, utcahálózatát a domborzati viszonyok alakították 
ki. A jelenlegi telekstruktúra, az utcák elhelyezkedése a beépítés történeti, földrajzi adottságaiból 
következik.  Főként a mélyebb fekvésű, a be nem építhető területeken helyezkednek el a 
zöldfelületek.  

Területfelhasználási felosztás szerint zöldterületre, vízgazdálkodási – és különleges területre 
oszthatók, melyekre sajátos jogszabályi előírások vonatkoznak (HÉSZ). A zöldterületek, a zöldfelületi 
rendszer kiemelt tagjai csak közterületek lehetnek.  

 

Zöldterület 

Z-1 településközponti díszkert övezete:  

Parkosított a település központi tere. A térhatárt alkotó intézmények, kereskedelmi- szolgáltató 
létesítmények előtti terek zöldfelületek, melyet út- és parkoló burkolt felületei, és az útcsomópont 
oszt parkrészletekre. A kertekben idős fák, fasorok találhatók, a vadgesztenyék és hársfák a 
jellemzők. A Városháza előtti értékes, szép gesztenyefasor a Kossuth L. utcában folytatódik. 

A Polgármesteri Hivatal előtti kertben a térkő járdaburkolat és a park felszereltsége (padok, 
hulladéktartók) igényesen kialakításúak, de a gyalogos felületek vonalvezetése, irányultsága nem 
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mindig logikus. Az emlékművek, szobrok elhelyezése néhol esetleges. Érdemes lenne egy átgondolt, 
egységes rendszerbe foglalt terv alapján átalakítani a parkot. 

A hivatal bejáratához vezető ezüstfenyő fasor túl sűrű telepítésű és a fenyők végleges méretének 
elérésével egyre masszívabb falként jelenik meg a kert közepén. Az ezüstfenyők kivágásával /vagy 
jelentős ritkításával/ a park levegősebb, jobb térképzésűvé alakulna. 

 

A református templom előtti parkrészlet járdáinak burkolata és felszereltsége hasonló kialakítású. A 
zöldfelülete, a pázsit felújítandó, a cserjék, talajtakaró növények hiányosak, pótlandók. 

A közutak kereszteződése átépítésre kerül. Az új csomópontot úgy kell kialakítani, hogy a környező 
zöldfelületek mennyisége ne csökkenjen. Az átalakításkor a parkosított felületeket hozzá kell 
illeszteni az új burkolatszélhez, a növénytelepítést ki kell egészíteni az új le nem burkolt felületen. 

Z-2 közkert övezete: 

A gyermekek játékigényét kiszolgáló közterületi zöldfelület jelenleg nem található a településen. 
Játszótér elhelyezésére alkalmas közkert két helyen alakítható ki:  

- a település középső részén, a víztorony telkén padok, játszószerek elhelyezésével, gyalogos forgalmi 
felület kialakításával, fa- és cserjetelepítéssel (az előfásítást kívánatos mielőbb elkezdeni, hogy a 
játszótér beüzemelésére már rendelkezésre álljon az árnyékot nyújtó, méretes növényállomány); 

- a település szélén, a Teleki Pál u. és Garai Gábor utca találkozásánál fekvő háromszög alakú 
zöldfelületen hasonló kialakítással. Itt előnyös adottság az út mentén álló négy idős, szép nyárfa.  
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Z-3 védelmi zöldterület övezete: 

A település határainál található olyan növényzettel fedett összefüggő, nagyobb zöldfelület, mely 
ökológiai szereppel is bíró, elsősorban kondicionáló funkcióval rendelkezik. Mélyfekvésű, ligetes, 
nádas területek, melyek vízgyűjtő szereppel is rendelkezhetnek. 

 

 

Utcatengelyben húzódó fásított zöldsáv: 

A régi vízgyűjtő mélyvonalak mentén alakult ki (Ady 
Endre utcában). Ennek folyatása a József Attila 
utcában alakítható ki telekrendezéssel: A széles 
utcakeresztmetszetbe benyúló néhány telek 
megrövidítésével az utca középső részén egységes 
fásított zöldsáv hozható létre az Ady u. mintájára. 

Ezek a zöldsávok az utcafásítás mellett elősegítik a különböző zöldterületek összekapcsolását, 
összefüggő rendszerbe foglalását – ezáltal felerősítve a zöldfelületek kondicionáló szerepét. 
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Utcafásítás: 

A település legtöbb utcája szakaszosan fásított. Az 
utcafásításra a vegyes fajú, rövidebb fásított és 
fátlan szakaszok a jellemzők. A legtöbbet 
alkalmazott fajok az ostorfa, japánakác, gesztenye, 
vérszilva és gyümölcsfák.  Ritkább a hosszan 
húzódó, egyöntetű fasor. Erre példa a Kossuth 
utcán, a Kiskunság térről induló cca. 300m-es 
szakasza az egyoldali vadgesztenye 
(Aesculushippocastanum) sorral. Az idős fasor 50-
60 cm törzsátmérőjű, egymástól 4-5m-re ültetett 
egyedekből áll; helyi jelentőségű védelemre 
javasolt. 
A Rákóczi utcába kétoldali, egységes fasor telepítendő: széles zöldsávokkal rendelkezik, amely 
biztosítja a nagyméretű fák helyigényét is. A többi utcában – ahol az utcaszélesség lehetővé teszi – a 
fasorok fokozatos kiegészítésére kell törekedni a helyi adottságoknak megfelelő fafajokkal (melléklet: 
Fásítások, fasorok telepítésére ajánlott - tájjelleghez, természeti adottságokhoz alkalmazkodó 
növényfajok listája). 

 

Zöldfelület jellegű, beépítésre nem szánt különleges terület 

SP – sportterület: A település déli határánál elterülő sportterület egy füves futballpályával, 
lelátódombbal és egy öltözőépülettel rendelkezik. A területen növényzet alig található, csak egy 
nemrég telepített facsemete sor húzódik a pálya mellett.  

Kívánatos a további fásítás, intenzívebb növénytelepítés és burkolat kiépítése a fő gyalogos forgalmi 
irányokban és a parkolóhelyek kijelölése, fásítása. A rendezetlen megjelenést meg kell szüntetni az út 
mellett felhalmozott törmelék, murva elszállításával, rendeltetés szerinti elhelyezésével. 

T – temető: 

Református és katolikus temető részre oszlik. Az új temetkezések a régi sírhelyek közötti szabad 
terekben zajlanak. A temetőben burkolt út nem található, a sírok megközelítését elősegítő utak 
hiányoznak. Jól fásított, a borostyánnal befutott fák ódon hangulatot idéznek. A régi, lebontott 
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sírkövek betontörmelékkel, szeméttel együtt való tárolása nem megfelelő. Hiányzik az áttekinthető 
parcellafelosztás, a terület rendezetlen, elhanyagolt jellegű. 

Szükséges lenne a temetőben a hosszútávú használatot elősegítő áttekinthető rendszer kialakítására: 
a szabad sírhelyek felmérésére és kijelölésére, utak felszabadítására – amely egyúttal parcellákra 
felosztást is jelent; szeméttartó konténerek sűrűbb kihelyezésére és a kolumbáriumfal 
környezetének, hátterének esztétikus kialakítására. 

A református temető régebbi, változatos tereppel rendelkező részében értékes, igen régi sírkövek is 
találhatók és a kopjafák alkalmazása a temetkezés ritka, egyedi jellegét mutatja.  Ez a temetőrész 
védelemre javasolt. 

 református temető    védelemre javasolt régi temetőrész 

 

KP – kegyeleti park: 

A temetőterület sarkában elkülönülő régi zsidótemető kegyeleti parkká lett kijelölve. A régi sírok, 
sírkövek védendők. A temetőrész kulturáltabb lehatárolása, megközelítésének kialakítása kívánatos 
lenne. 
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I - Zöldfelület jellegű intézményterület: 

Templomkert:  

a műemlék református templom mögötti zárt 
kert. Idős, szép, sűrűn telepített ezüstfenyő 
csoportokkal beültetett füves felület, amely míves 
kovácsoltvas kerítéssel van körbekerítve. 

A kertet érdemes a közhasználat számára nyitottá 
tenni a megtartandó kerítésen nyitott bejáratok 
által, és bekapcsolni a településközpont díszkert 
hálózatába. A zarándokút fejlesztés esetén a 
templomkert adottságai ideálisak zarándok-
pihenőhely kialakítás számára. 

 

Régi iskola kertje: 

A Kurjantó belterületen elhelyezkedő régi 
Klebelsberg iskola épülete és udvara felújítása 
után a tanyás térség élénkítését segítheti elő. Az 
ingatlan turisztikai, oktatási célú hasznosításra 
alkalmas. A kertje az épület kialakítandó 
funkciójának megfelelő korlátozott 
közhasználatú zöldfelületként hasznosulhat. Az 
udvar padok, asztalok, kihelyezésével, 
tűzrakóhely kialakításával, növénytelepítés 
felújításával fejleszthető, vagy kemping 
létesíthető benne. 

 

 

Zöldfelület jellegű vízgazdálkodási terület 

V-2 belterületi vízgyűjtő zöldfelülettel övezet: 

A belterület mélyebben fekvő, beépítésre alkalmatlan részei, illetve az utcák közötti, lakótelkek hátsó 
frontjánál a kerteknél húzódó vízállásos sávok találhatók, nádassal, réttel, néhol nyílt vízfelülettel. 
Ezek a zöldfelületek a környező térségek vízgyűjtő és vízszikkasztó felületeiként szolgálnak. Ezek a 
biológiai aktív felületek elősegítik a belterületi zöldfelületek ökológiai hálózathoz való kapcsolódását. 
Közpark- kialakítás szempontjából tartalék területnek tekinthetők. 
Az utcához közvetlenül kapcsolódó vízgyűjtő területeknél ezekből hosszabb távon kialakítható 
szabadidő eltöltésére is alkalmazható közpark (tűzrakóhely-piknikezés, szabadtéri tornapálya, 
pihenőhelyek funkciókkal). A hasznosításhoz állandó vízállásos tavat lehet kialakítani a legmélyebb 
részek kikotrásával, a parti sávok szintjének megemelésével, a környezet rendezésével és fásítással. 
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Növénytelepítéshez ajánlott fajok listája: 

Védett természeti területen történő növénytelepítéshez - Duna-Tisza közén őshonos fajok 

listája 

Fák: 

Acercampestre - mezei juhar    Pyruspyraster – vadkörte 

Acertataricum – tatárjuhar    Padusavium – zselnicemeggy 

Alnusglutinosa – mézgás éger    Quercuspubescens – molyhos tölgy 

Betulapendula – közönséges nyír    Quercusrobur – kocsányos tölgy 

Betulapubescens – szőrös nyír    Salix alba – fehér fűz 

Carpinusbetulus – gyertyán    Salixcaprea - kecskefűz  

Cerasusavium – madárcseresznye   Ulmuslaevis – vénicszil   

Fraxinusangustifoliassp.pannonoca – magyar kőris Ulmus  minor – mezei szil 

Fraxinusexcelsior – magas kőris    Tiliacordata – kislevelű hárs 

Malussylvestris – vadalma    Populus alba – fehér nyár 

Populuscanescens – szürke nyár    Populusnigra – fekete nyár 

Populustremula – rezgő nyár Juniperuscommunis–

közönségesboróka 

Cserjék: 

Berberisvulgaris – sóskaborbolya    Prunusspinosa – kökény 

Cerasusfruticosa – csepleszmeggy   Rosa canina – vadrózsa 

Cornusmas – húsos som     Salixcinerea – rekettyefűz 

Cornussanguinea – veresgyűrű som   Salixrosmarinifolia – serevényfűz 

Corylusavellana – mogyoró    Salixviminalis – kosárkötő fűz 

Crataeguslaevigata – cseregalagonya   Sambucusnigra – fekete bodza 

Crataegusmonogyna – egybibés galagonya   

Euonymuseuropeus – csíkos kecskerágó   Viburnumlantana – ostorménfa 

Ligustrumvulgare – közönséges fagyal   Viburnumopulus – kányabangita 
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Egyéb területen történő telepítéshez, utcafásításhoz ezeken kívül: 

Fásítások, fasorok telepítésére ajánlott -tájjelleghez, természeti adottságokhoz 

alkalmazkodó növényfajok listája 

 

Acerplatanoides – korai juhar    Sorbusdomestica – házi berkenye 

Acerpseudoplatanus – hegyi juhar   Sophorajaponica - japánakác 

Gleditsiatriacanthos – lepényfa    Koelreuteriapaniclata - csörgőfa 

Juglansregia – dió     Catalpabignonioides – szivarfa 

Prunus cerasifera - cseresznyeszilva   Pyruscalleryana – díszkörte 

Rhustyphina – torzsás ecetfa    Morus alba Fegyvernekiana – gömb

         eperfa   






