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Érsekcsanád - Táji és természeti adottságok  

I. Természetföldrajzi jellemzők 

Természetföldrajzi tájbesorolás  

A földrajzi tájbeosztás szerint Érsekcsanád az Alföld nagytájában található, két középtáj találkozásánál 
helyezkedik el: 

a Dunamenti síkság, azon belül a Kalocsai-Sárköz kistáj földrajzi tájegységéhez, és  

a Bácskai síkvidék Illancs (Észak-Bácskai homokhátság) kistájához tartozik.  

 
Dunamenti síkság  

 

A Duna völgye - egykori ártere - Váctól az ország déli határáig húzódik 20-30 km-es sávban. Felszínét teljes 
egészében a Duna homokos-kavicsos, iszapos, öntésagyagos lerakódásai borítják. Az alföldi szakasza tökéletes 
síkság, csak helyenként élénkíti a felszínt néhány homokbucka sor vagy egy-egy parti dűne maradványa.  
A Duna völgy nagy része az árvízmentesítésekig ártér és kiterjedt mocsárvilág volt. A folyamszabályozások óta a 
mocsaras hajdani Duna-medrek, holtágak mélyedései mind szárazra kerültek. Az egykori vizes kaszálók helyét 
pedig szántóföldek foglalták el. A lecsapolási munkálatok eredményeként az árterületeken újabb elszikesedés 
következett be, melyeket újra termékennyé kellett változtatni.  
A Duna völgyének legtermékenyebb és legszebben művelt térsége a Duna mente. A folyó rendszeres árvizei 
ellen magas gátak védik az ártereket. A gátakon belül általában füzesek és fűz-nyár ligeterdők kísérik a folyót, 
amelyek a védelem alatt álló ökológiai hálózat rendszerébe illeszkednek be.  

 

Kalocsai-Sárköz 

 

A Kalocsai Sárköz a Dunamenti síkság része, egy földrajzi 
értelemben jól körülhatárolható kistájunk. Geomorfológiai 
tekintetben a Kalocsai Sárköz egységes tájat képez a Tolna 
megyei Sárközzel. Ez a mélyfekvésű sík terület a 
folyószabályozás előtt "vadvízország", élő ártér volt, melynek különös sajátossága, hogy a Duna folyam 
szomszédságában terül el a magas ártér, tőle távolabb, a Duna-Tisza közi hátság szomszédságában pedig az 
alacsony ártér, melynek széles mocsara szigetként zárta körbe a területet. Ennek következményeként 
változatos és sűrű vízrajzának jellegzetes formái azok a fokok és hosszan kanyargó széles erek, melyek a folyam 
árvizét szállították az alacsony ártérre, majd az apadás beállta után vissza a Duna medrébe. E gazdag vízhálózat 
lett az alapja és kerete a Kalocsai Sárköz településhálózatának. Az ártér sűrű vízhálózata fölé emelkedő 
árvízmentes göröndök az emberi megtelepedés kiváló térszíneinek bizonyultak. A nagyobb vízfolyások fölé 
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magasodó hátakat, dombokat kedvelték leginkább a megtelepedők, így egy-egy meder települések sorát fűzte 
sorozatba. 

A vizek védték a településeket, ivó-  és öntözővizet biztosítottak, gazdag halállományuk táplálékot adott ínséges 
időszakokban is, s nem utolsósorban közlekedési útvonalként szolgáltak a gyakran járhatatlan sárközön. 

A Kalocsai sárrétet nem az élő érvizek, inkább az állandó mocsarak jellemezték. A Duna völgyének ennek a 
kistájában különösen sok láp, mocsár és nádas volt. A lápokban jelentős mennyiségű tőzeg is képződött. Keleti 
határát a Duna-völgyi Főcsatorna jelöli.  
A Kalocsa – Baja környéki táj vályogtalajai és az országban legmagasabb napfénytartam a legjobb természeti 
adottságokat biztosítja a híres magyar fűszerpaprika és egyéb melegigényes növények termesztéséhez. 
 

 
Bácskai-síkvidék  
 
Érsekcsanád Duna-völgyi Főcsatornától 
keletre elterülő tája a Bácskai síkvidék 
jellemzőit mutatják. 

Földtani felépítése: 
Bácska tengeri, folyóvizi és eolikus (szél 
felszínalakító munkája) feltöltésű medence. 
Az aljzat gránitból, különböző üledékekből 
áll, melyen 500-2000 m vastag pannon 
üledéksor (agyag, agyagmárga, 
durvaszemcséjű üledékek, agyag, homokos 
agyag, kavics) húzódik. 
A hordalékkúp épülése a pleisztocénben 
indul meg, a Duna megjelenése után. A 
Bácskai síkvidék az ős-Sárvíz és a mecseki 
vízfolyások hordalékkúpja. A törésvonalak 
mentén a térség süllyedt. Az egyes 
felszínrészek váltakozó intenzitással töltődtek fel és süllyedtek le a harmadidőszak végétől. A süllyedés 
megszűnése után beindul a futóhomokmozgás, közepes és nagyméretű futóhomokformák keletkeznek. A felső 
pleisztocénban különültek el az Észak-bácskai Hátságot ma alkotó tájegységek. A negyedidőszakban a szárazzá 
vált térszín szintkülönbségeit a folyók hordalékai egyenlítették ki. Elsősorban löszfelhalmozódás ment végbe. 
Több futóhomokmozgási periódus után a homok mozgása leállt, majd a XVIII-XIX. században antropogén 
hatásra újraindult. A felszínfejlődés a jelenben is folyik, amit a társadalmi fejlődés (emberi beavatkozás) is 
befolyásol. 

Az észak-bácskai lösztábla Baja körzetében 
emelkedik ki a Duna árteréből, a megye 
legjobb termőképességű mezőségi talajai 
találhatók itt.  
Ennek északnyugati részét kimagasodó 
homoktakaróval fedett része az Illancs, 
melynek legmagasabb pontja 172 m 
tengerszint feletti magasságú Ólomhegy. A 
buckás táj nagy reliefenergiájú fedetlen 
(többnyire) futóhomok- terület. Illancsban a 
homok félig kötött. A Homokhátságon a 
legjellemzőbb talajtípus a csernozjom és a 
humuszos homoktalaj. Fizikai talajtípusként a 
vályog és a homokos vályog a 
legjellemzőbbek. A buckás, hullámos felszíni 
formák között az állandó vagy időszakos vízfolyások mentén húzódó mocsárrétek tűnnek fel.  A felszíni földtani 
képződmények közül leginkább a mozgalmas felszínt kialakító szélbarázdák, a 1,5-2 km-es szélbarázda- és 
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garmada sorok, parabolabuckák /az Illancs déli részén a hajtűszerű parabola a jellegzetes futóhomok-forma/ 
határozzák meg a tájat. 
Az Észak-Bácskai löszhátság többnyire lösszel fedett futóhomokvidék. Jellemző domborzati formája a tagolt 
löszös síkság és a vízfolyások mentén az alacsony ártéri síkság. A felszíni földtani képződmények közül leginkább 
a mozgalmas felszínt kialakító szélbarázdák határozzák meg a tájat.  

Vízrajzi adottságai: 
Az Érsekhalmi-Nemesnádudvari löszvölgyek területén a vízutánpótlása teljes egészében csapadékeredetű, a 
széles völgyekkel barázdált felszín lefolyása ÉNy-i irányú. A viszonylag magas fekvésű löszplatón vízfolyások, 
állandó és időszakos vízállások nem találhatók. A löszvölgyek hidrológiája is többnyire természetes, és vízi 
létesítményektől (csatornáktól, gátaktól) mentes, vízgazdálkodásuk természetesnek mondható. 
Vízutánpótlásuk teljes egészében csapadékeredetű, a széles völgyekkel barázdált felszín lefolyása általában 
ÉNy-i irányú. 
 A területekről szivárgó csapadékvizet a nyugati irányban nem messze - már a Duna-völgyi síkon húzódó - Duna-
völgyi-főcsatorna gyűjti össze és vezeti el.  
A talaj vízáteresztő képessége nagyon jó. Az első vízadó rétegben tárolt talajvízkészlet a szennyezéssel szemben 
védtelen. 

 
Talajtípus 
 
A Dunamenti síkság talajai: 

Az öntésföldön, öntéstalajokon - amelyek a talajképződési folyamat kezdetén álló, nyers váztalajok - kialakult 
talajok a jellemzőek. A hajdani árterek azon szintjén, ahová az árvíz csak ritkán jutott el, ott a humuszosodás 
megindult és az öntéstalajok réti talajokba és réti mezőségi talajokba mehettek át, ezek jellegüknél fogva 
termékeny humuszos öntéstalajok, amelyek a Duna mentén általában meszesek. Kalocsától délre főként fiatal 
öntésvályog és öntésagyag talajféleséget található. Az ártéri szint jellemző talaja a sárga öntésiszap és lösziszap, 
réti öntéstalaj. 
Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna-völgyi Főcsatornától nyugatra eső tájának nagyobb része kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterületté van nyilvánítva. 

 
Illancsra jellemző talajok: 

Illancs területét zömmel futóhomok, kisebb területet lösz, homokos lösz borítja. Előfordul mészlepedékes 
csernozjom is.  
A Kecel – Bajai magaspart mentén húzódó területeken felszínre bukkan a lösz, majd kelet felé haladva a felszínt 
borító futóhomok egyre vastagabbá válik. A szélbarázdákat vastag lösztakaró borítja, kiváló termőképességű 
talajt biztosítva. A lankás buckákon az erózió nem jelentős. 
A buckavonulatok közötti vizes élőhelyeket leginkább a réti talajok jellemzik.  

 
Éghajlat 
 
Ez az ország egyik legmelegebb tájegysége. Az erős kontinentális hatás miatt a telek hidegek, a nyarak forróak, 
szárazak. Itt a legerősebb a hőmérséklet ingadozás: évi 25°C. Nagy a valószínűsége a késő tavaszi és a kora őszi 
fagyoknak. 
Az országban itt a legmagasabb a napfényes órák száma: évi 2100 óra. Az évi középhőmérséklet 10,7°C. A fény- 
és hőmérsékleti viszonyok igen kedvezőek, de a csapadékviszonyok nem. Környezetéhez viszonyítottan száraz 
terület. Az éves csapadékösszeg 600 mm körül van. 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. 
Az uralkodó szélirány ÉNY-i. 
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Növényvilág 
 
Növényföldrajzilag az Alföld erdőssztyepp lenne, de az emberi tevékenység folytán ma már inkább 
kultúrpusztának tekinthető. A potenciális erdőtársulások a borókás fehérnyárasok, a pusztai és sziki tölgyesek, 
tatárjuharos lösztölgyesek, amelyek foltokban láthatók. Az eredeti növényzet emlékeit a lápos-ligetes árterek, a 
füzes-nyáras-tölgyes-kőrises-égeres ligetek őrzik. Az eredeti erdei növénytársulások, a valamikori tájra jellemző 
kocsányos tölgy (Quercus robur) eltűnése, helyettük az akác nagy elterjedtsége társadalmi hatásnak tudható 
be. A felszín legnagyobb részét a különböző mezőgazdasági növények hasznosítják. 

A természetes növénytakaró szempontjából Érsekcsanád környezete az Alföld flóravidékébe (Eupannonicum), 
azon belül a Mezőföld és Solti-síkság flórajárásába (Colocense) és a Duna-Tisza köze flórajárásába 

(Praematricum) tartozik. 

Mezőföld és Solti-síkság: 

 A táj egykori növényzete a Duna mentén ártéri erdőkből és mocsarakból, a mentett ártéren 
keményfaligetekből, a Duna-erekben mocsári növényzetből állt. A kanyargó víztestek között a hátakon száraz 
sztyeppi és erdőssztyepp-vegetáció uralkodhatott. 
A Duna hullámtér ártéri növényzete a szabályozások miatt elkeskenyedett, degradált; leginkább puhafás, fűz-
nyár ligeterdő jellemzi /Salicetum-albae-fragilis/. A parton és a szigeteken bokorfüzes társulások /Salicetum 
triandrae/ mandulalevelű fűzzel (Salix triandra), csigolya-, csörege-, kosárkötő fűzzel. A magasabb térszíneken 
keményfás ligeterdő maradványok találhatók, legelterjedtebb társulása a tölgy-kőris-szil ligeterdő /Querco-
Ulmetum/, ahol a kocsányos tölgy keveredik a magyar kőrissel és a vénic szillel. Ezek természetes állapotukban 
80-90%-os záródású szálerdők, fejlett cserjeszinttel – amelyben megtalálható a védett jerikói lonc (Lonicera 
caprifolium) és a ligeti szőlő (Vitis silvestris) -, és gazdag lágyszárú-szinttel rendelkeznek. Az ártéri rétek ritkák, 
csak a gátak közelében vannak túlélő foltjaki. A hátak korábbi tölgyesei teljesen, a sztyepprétjei szinte teljesen 
elpusztultak, átvették helyüket a termesztett növények.  
A keményfás ligeterdők potenciális termőhelyén ma kaszálók, mocsárrétek és kezelt erdők (tölgyesek, 
nyárasok, akácosok) és mezőgazdasági területek terülnek el.  
 
Illancs élőhelyei:  

A homokterületeken nyílt homokpusztagyepek (jellemző növények a Festuca vaginata, Stipa borysthenica, 

Alkanna tinktoria, Dianthus serotinus, Centaurea areneria) és homoki sztyepprétek (Festuca rupicola, Stipa 
capillata, Adonis vernalis, Allium moschantum) mutatkoznak: moha, zuzmó, egyéves homoki gyep, évelő 
homokpusztagyep, zárt homokpusztarét, boróka- galagonya, fehérnyár, pusztai tölgyes.  
A magaspart mentén löszsztyepprétek jelentkeznek. A tipikus löszpusztarét zárt gyep. Jellemző és állandó fajai 
mediterrán kapcsolatokra utalnak. Tömegesen jelenik meg benne a pusztai csenkesz – Festuca rupicola, a 
vékony csenkesz – Festuca valesiaca, a kunkorgó árvalányhaj – Stipa capillata. Virágzáskor feltűnő a magyar 
kutyatej – Euphorbia pannonica, a ligeti zsálya – Salvia nemorosa, a mezei zsálya – Salvia pratensis, Taraxacum 
serotinum, Astralagus exscapus.  Ez a vegetáció csak a meredek partoldalakon maradt meg, mivel a többi – jó 
termőtalajú –felszínt már rég művelésbe vonták. 
A buckaközi mélyedésekben előfordulnak löszhöz, vízhez, szikes talajokhoz kötődő társulások is. Ezen 
élőhelyeknek jellegtelenedése tapasztalható az utóbbi évtizedek szárazodási folyamatának következtében. 

 
Állatvilág 

Az állatföldrajzi beosztás szerint az Alföld-Pannonicum faunakörzetbe, azon belül a Nagy-Alföld-

Europannonicum faunajárásba esik.  

Duna mente: 
A folyómenti terület változatos állatvilággal rendelkezik. 51 halfaj található a dunai területen. A Duna halai 
közül a kecsege és a menyhal még elég gyakran előfordul. A holtágak ragadozó hala a csuka. Sokféle kétéltű él a 
területen. A hüllők közül a vízisikló és a mocsári teknős a leggyakoribb. A fekete gólya és a rétisas állomány 
európai jelentőségű. A rétisas Európa egyik legritkább ragadozó madara, évtizedeken keresztül használja 
hatalmas, nagy magasságban épített fészkét. Gyakori a barna kánya, mely a környezeti hatások változásaira 
érzékenyen reagál, ezért indikátor fajnak tekinthető. A gémfélék közül a nádasokban fészkelnek a kis kócsagok, 
nagy kócsagok, bakcsók, vörös gémek, néhány pár bölömbika. A gyakori szürke gém fűzligetekben költ. A 
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terület déli részén a nyári lúd szigetszerű előfordulású. A vonulási időszakban madárvendégek ezrei találnak 
táplálkozó és pihenőhelyet az ártéren. A récék, ludak, kárókatonák gyakran áttelelnek. A veszélyeztetett 
denevérfajok menedéket találnak a háborítatlan erdőkben. Az öreg fák odúiban szülőhelyet és nappali 
szálláshelyet talál a tavi denevér és a pisze denevér. A vízi életmódhoz alkalmazkodott vidra halakkal 
táplálkozik.  

Bácska: 
A növényzettel együtt az állatvilág is kicserélődött. Az egykor itt fészkelő madarak többségét már csak az őszi – 
tavaszi vonulásukkor láthatjuk. 
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. 
 
 
Területhasználat: 

A két különböző termőhelyi adottságú kistáj találkozásánál elterülő Érsekcsanád tájképe tükrözi a kettősséget, 

amely a tájhasználatában is megmutatkozik. A település Dunamenti síkon fekvő szakasza /a Duna hullámterét 

kivéve, ahol védett erdők terülnek el/, jó termőhelyi adottságú terület, amelyen szántóművelés folyik. A 

régebben jelentősebb szőlő- és gyümölcstermő területek lecsökkentek, de a mezőgazdasági termelés szerepe 

nagy a falu életében.  

Illancs területén a vidéket főként homokmegkötésre szolgáló szárazságtűrő erdők (az uralkodó fafaj az akác) és 

legelők, rétek uralják. A buckavonulatok közti mélyedésekben a hajdani szikes -, ill. lápi élőhelyek nagy része 

kiszáradt, beszántották, a megmaradt természeti területek védettséget élveznek. 

Az évszázadok során kialakult változatos területhasználatú táj mozaikszerűsége napjainkra csökkent, a keleti 

homokvidék egységes erdőkké és gyeppé alakult, a Duna és a főcsatorna közti sík pedig egybefüggő 

szántóművelésű felületté.  

 

 
II. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

 
A térségében a jelentős ökológiai értékekkel bíró Duna mente a legjobban védendő terület, de a Bácskai 
síkvidékhez tartozó területrészek is élveznek többféle védettséget.  
Mind a két a két kistájból tartoznak területek a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

övezetébe.  

A Duna - Dráva Nemzeti Park illetékességéhez tartozik a Dunáig húzódó /gemenci/ területek és a Duna, attól 
keletre elterülő védendő egységek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságához tartoznak. 

Natura 2000 területek:  

A 275/2004 (X. 8.) Kr. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 
jogszabály alapján védett NATURA 2000 (ld. 45/2006 KvVM r.) terület mindkét tipusa, a természetes élőhelyek 
védelmét szolgáló különleges természetmegőrzési területek és a vadon élő madarak védelmében létrejött 
különleges madárvédelmi területek is teljesen lefedik a Duna menti területeket, de a keleti buckás, Illancshoz 
tartozó erdős felületek is állnak a Natura 2000 élőhelyvédelmi oltalma alatt.  

Természeti területek, ex lege lápok:   

A 8005/2001. (MK 156. szám) KöM tájékoztató közzétette a természet védelméről szóló többször módosított 
1996. évi LIII. T. (Tvt) erejénél fogva, annak 23. § (2) bekezdése alapján védett lápok jegyzékét, és a 8006/2001. 
(MK 156.) KöM tájékoztató pedig közzétette a természet védelméről szóló többször módosított 1996. évi LIII. 
törvény erejénél fogva, annak 23. § (2) bekezdése alapján védett szikes tavak jegyzékét. Ilyen ex lege lápok és 
természeti területek találhatók Illancs tájegységében a homokbuckák között.  Ezek természetközeli állapotban 
megmaradt vizes élőhelyek és erdős területek, amelyek egyúttal az ökológiai hálózat részét is képezik.  
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Ökológiai hálózat:  

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. t. 3/1. számú melléklete kihirdette a Nemzeti 
Ökológiai Hálózatot, melyben a település közigazgatási területe a magterületekkel és az ökológiai folyosókkal 
érintett.  
A fokozottan védett magterületeibe sorolt a bácskai térségben fekvő lápok, mocsarak és erdős területek, a 
kapcsolódó buckás térség és a Duna-völgyi főcsatornát övező felület folytonos folyosóként funkcionál. 
Pufferterület itt nem található. 

A védett területek jelenlegi állapotban való megőrzése, illetve javítása nem csak ökológiai célok miatt fontos, 
hanem a jellegzetes kettős táj képének megőrzése szempontból is jelentős.  
A természetvédelemmel érintett felületet, a különféle védett természeti területi kategóriák elhelyezkedését a 
Természet és tájvédelem összesítő lapja ábrázolja. 

 
 
Érzékeny természeti terület: 

A 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet alapján kiemelten fontos érzékeny természeti terület a Duna és a 
Duna-völgyi főcsatorna között  húzódik, ahová a talajt és a felszín alatti vízbázist veszélyeztető létesítmény, 
tevékenység nem kerülhet. 
 
Helyi jelentőségű védett természeti terület: 

Érsekcsanád a 33/2007. (XII.21.) Kt. rendelet alapján rendelkezik helyi jelentőségű védett természeti területtel: 
az 1,6 ha nagyságban a Tölgyes erdő (Hrsz: 0329/2, 0328/3). A község Önkormányzatának határozata alapján a 
területén található értékes növényzet: a közel száz esztendős kocsányos tölgyek /Quercus robur/  védettek. Az 
alföldi tölgyes maradványai, melyek átmenetet képeznek a gyöngyvirágos és a pusztai tölgyes között. A hosszan 
tartó szárazabb évek alatt a gyöngyvirágok eltűntek, lecserélődtek erdei ibolyára, hamvas szederre és szilka 
nádtippanra, gyöngykölesre.  
 

A védettséggel érintett, adott helyrajzi számú 
területen húzódó erdő vegyes akácos, a védelemre 
érdemes tölgyek a belsőtérségekben helyezkednek 
el, az útról nem láthatóak. Az önkormányzati 
határozattal védett terület nem fedi teljesen az 
erdészeti nyilvántartás szerinti védett erdőrészletet, 
ezért célszerű a védett terület lehatárolásának 
pontosítása a helyi rendeletben.  
A Budapest – Baja út tervezett nyomvonala a 
területen áthúzódik, de a védett erdőtag részletet 
nem érinti. 

 

pusztai tölgyes 

  

 

 

III. Érsekcsanád belterületének zöldfelületi rendszere   

 

A település zöldfelületi rendszerét a be nem épített, beépítésre nem szánt területen a növényzettel fedett, 
biológiailag aktív felületek hálózata alkotja. A rendszer részei, a zöldfelületi elemek különböző típusúak 
lehetnek felhasználásuk célja szerint: a termesztési célú zöldfelületek (kertek, szőlők, gyümölcsösök), és a 
kondicionáló célú zöldfelületek, melyek ökológiai, védelmi, rekreációs, és esztétikai szolgáltatásokat nyújtanak 
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és erdőfoltok. Használatuk módja szerint ezek a közterületek feloszthatók korlátlan használatúakra (közkertek, 
fasorok) és korlátozott közhasználatú zöldfelületre (temető). 

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

 

Zöldterület 

 

Közkert: Mérete és funkciója alapján a település két játszótere sorolható ide. 

1. Játszótér, Újsor utca  

 

A település déli részén, nagyméretű, szép 
nyárfák alatt felállított, rönkfából készült 
játékszerekből készült játszótér. Egy 
természetes tavacska is növeli a park 
vonzerejét. A terület egy része az új 
gyermekszületések alkalmával telepített 
facsemetékkel van beültetve. A fák egy 
része a kellő fenntartási munkák hiánya és 
a szakszerűtlen növénytelepítés 
következtében nem fejlődik, illetve kihalt. 
A játékszerek telepítésükkor az EU-s 
szabványnak megfeleltek. Intenzívebb 
karbantartással, növénytelepítéssel 
növelhető a közkert használati értéke. 

 

 

 

 

2.  Játszótér, Jókai utca 

 

Egy másik játszótér a település északi 
felén, utcaelágazásban fekszik. 
Közlekedési területen található, de 
közkertként funkcionál. A játékszerek 
az előzőhöz hasonlóan rönkfából 
készültek és már karbantartást, 
felújítást igényelnek. Számottevő 
növényzet nincs rajta, csak itt is az új 
gyermekszületések alkalmából 
telepített facsemeték láthatók, 
amelyek az évek során sem fejlődtek 
megfelelő méretűvé. Szakszerű 
gondozást igényelnek, illetve új, 
nagymérető fák telepítését az 
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árnyékolás biztosítására és cserjecsoportok ültetését a terület lehatárolása, esztétikusabbá változtatása 
céljából. A növénytelepítésekhez a könnyebb fenntarthatóság érdekében az adott természeti adottságoknak 
megfelelő, ellenálló fajokat kell használni. 

 

Közpark: a település egészének aktív pihenési igényeit kiszolgáló reprezentatív megjelenésű zöldfelület. A 
közparki funkciókat a különleges területbe sorolt Szabadidőpark és sportterület látja el. 

 

Kondicionáló zöldterület: 

A lakóterületet a gazdasági területtől elválasztó védő zöldsáv térsége. A település határainál található, 
összefüggő, nagyobb zöldfelület, mely elsősorban védelmi célú, ökológiai, kondicionáló szereppel bír.  

Utcai zöldsávok: 

A település utcái széles zöldsávval rendelkeznek, melyek általában rendezettek, füvesítettek és különböző 
típusú növényzettel betelepítettek. A zöldsávok jelentős szerepet játszanak a főként a település szélén található 
zöldfelületi elemek összekötésében, összefüggő rendszerré alakításában - ami által a zöldterületek ökológiai és 
mikroklimatikus kedvező hatása megsokszorozódik.  

Egységes utcafásítással (díszcseresznyéből) csak 
a Zrínyi utca rendelkezik. A legtöbb utca 
szakaszosan fásított. Az utcafásításra a vegyes 
fajú, rövidebb fásított és fátlan szakaszok a 
jellemzők. A Zrínyi utca példájára egységes 
fasorokkal / fasorszakaszokkal lehet ellátni a 
többi utcát is, mivel a széles utcákban a legtöbb 
helyen még a légvezetékek, árkok mellet is van 
számukra hely. (melléklet: Fásítások, fasorok 
telepítésére ajánlott - tájjelleghez, természeti 
adottságokhoz alkalmazkodó növényfajok 
listája). Főként a Szőlő utca és a Széchenyi utca 
széles zöldsávjaiból hiányzik az egyöntetű fasor, 
ott kezdhető a fasortelepítés. 

jellemző utcakép 

Több helyen láthatunk szép,  ̴50 cm törzsátmérőjű idős hársfákat, amelyek védelemre érdemesek; pl. a 
Kossuth, a Móra, a Zrínyi utcában, a református templom előtt.  
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Különleges terület /beépítésre nem szánt, zöldfelület jellegű terület/ 

 

Katolikus temető 

Területe megfelelő, bővítésre nincs szükség. Az új 
temetkezések a régi sírhelyek közötti szabad terekben is 
zajlanak, de üres tartalékterülettel is rendelkezik. A 
ravatalozó épület megfelelő. Szép, rendezett terület, de 
kevés a fa, fasor – legalább a központi út fásítására lenne 
szükség. A kálvária és a telekhatár közötti üres terület 
védőfásításként betelepítendő, legalább egy fasor kívánatos.  

Református temető 

A terület nagysága megfelelő, rendelkezik bővítési 
területtel. Szép, idős kúszófenyő bokrai 
jellegzetesek, de lombos fák nem találhatók a 
temetőn belül.  Az utcai telekhatár mellé szükséges 
lenne egy fasor telepítésére, de az utak mellett is 
kívánatos lenne. A temető mellett akácerdők 
fekszenek, de a védő zöldsávot még ki kell 
terjeszteni a lakóterülettel szomszédos oldal felé is. 
 Parkolásra az idevezető út mellett van lehetőség.  

Az út fásítását a parkolók helyszükségletének figyelembevételével kell megoldani. 

 

 

Sportterület és szabadidőpark  

A sportolásra, szabadidő aktív eltöltésére szolgáló térség a település nyugati határánál, a katolikus temető 
közelében kapott helyet. A több sportpályával, piknik- és kiülőhelyekkel, tűzrakóhellyel, büfével, vizes kiszolgáló 
építménnyel és játszótérrel rendelkezik. Felnőttek és gyermekek számára is nyújt kikapcsolódási lehetőséget a 
szép, jól kiépített, rendezett park. Növényzettel jól ellátott, a változatos korú és fajú növényzete esztétikus 
megjelenést nyújt.  
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A településtől fásított, megvilágított, térkő gyalogos járda vezet a szabadidőparkhoz, de nem ér el a meglévő 
útburkolatig, csak a terület határáig. A becsatlakozását az út kiszabályozásával meg kell oldani. 

Vízgazdálkodási terület 

 A Duna-völgyi főcsatorna nyílt vízfelülete és 
parti sávja vízgazdálkodási terület. Az 
ökológiai folyosó részét képezi. Ezek a 
biológiai aktív felületek elősegítik a 
belterületi zöldfelületek ökológiai 
hálózathoz való kapcsolódását.  

Hullámtér 

Érsekcsanád belterületéhez közel, a Duna 
partján, a Veránka-szigetnél üdülőterület 
alakult ki a hullámterében. A vízparti védett 
erdők, a dús természetes növénytakaró 
domináns, az épületek a zöldbe ágyazottan 
jelennek meg. A többszörösen védett 
vízparti élőhely a bioszféra megőrzésében 
kiemelkedő szerepet játszik.  
        Duna-völgyi főcsatorna 

     Dunapart – Veránka sziget 
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Növénytelepítéshez ajánlott fajok listája: 

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

Fák: 

Acer campestre - mezei juhar    Pyrus pyraster – vadkörte 

Acer tataricum – tatárjuhar    Padus avium – zselnicemeggy 

Alnus glutinosa – mézgás éger    Quercus pubescens – molyhos tölgy 

Betula pendula – közönséges nyír    Quercus robur – kocsányos tölgy 

Betula pubescens – szőrös nyír    Salix alba – fehér fűz 

Carpinus betulus – gyertyán    Salix caprea - kecskefűz  

Cerasus avium – madárcseresznye    Ulmus laevis – vénicszil   

Fraxinus angustifolia ssp.pannonoca – magyar kőris  Ulmus  minor – mezei szil 

Fraxinus excelsior – magas kőris    Tilia cordata – kislevelű hárs 

Malus sylvestris – vadalma    Populus alba – fehér nyár 

Populus canescens – szürke nyár    Populus nigra – fekete nyár 

Populus tremula – rezgő nyár    Juniperus communis – közönséges boróka 

Cserjék: 

Berberis vulgaris – sóskaborbolya    Prunus spinosa – kökény 

Cerasus fruticosa – csepleszmeggy    Rosa canina – vadrózsa 

Cornus mas – húsos som     Salix cinerea – rekettyefűz 

Cornus sanguinea – veresgyűrű som   Salix rosmarinifolia – serevényfűz 

Corylus avellana – mogyoró    Salix viminalis – kosárkötő fűz 

Crataegus laevigata – cseregalagonya   Sambucus nigra – fekete bodza 

Crataegus monogyna – egybibés galagonya   

Euonymus europeus – csíkos kecskerágó   Viburnum lantana – ostorménfa 

Ligustrum vulgare – közönséges fagyal   Viburnum opulus – kányabangita 

 

Egyéb területen történő telepítéshez, utcafásításhoz ezeken kívül: 

Fásítások, fasorok telepítésére ajánlott - tájjelleghez, természeti adottságokhoz alkalmazkodó növényfajok 
listája: 

Acer platanoides – korai juhar    Fraxinus angustifolia ’Raywood’ - kőris 

Acer pseudoplatanus – hegyi juhar    Sophora japonica - japánakác 

Gleditsia triacanthos – lepényfa    Koelreuteria paniclata - csörgőfa 

Juglans regia – dió     Catalpa bignonioides – szivarfa 

Prunus cerasifera - cseresznyeszilva   Pyrus calleryana – díszkörte 

Rhus typhina – torzsás ecetfa    Morus alba Fegyvernekiana –gömbeperfa                             
            


