
A program a NEA – TF-20 – O – M – 0236 

projekt támogatásával valósult meg.



 I. tanösvény: Végig a főutcán

 II. tanösvény: Túra az iskolától a fátyolos 
nőszirom élőhelyére

 III. tanösvény: Hosszú séta a Madarász-tóhoz

 IV. tanösvény: Gyálai Holt-Tisza és környéke

 V. tanösvény: Kancsal-túra

 VI. tanösvény: A Dorozsma-Majsai-homokhát
természeti értékeit felfűző tanösvény

(Röszke-Domaszék-Üllés)

 VII. tanösvény: Túra a Kisszéksós-tóhoz



 Az útvonal mentén a Szegedi-sík természeti
értékeit tekinthetjük meg (például a helyi védett
Börcsök-széket)



 Orbán Dénes Általános Iskola

 Szent Antal tér, Szent Antal szobor

 Dugonyi út, Kurta domb

 Börcsök-szék helyi védett terület

 Kancsal csatorna

 Horgosi rét (átkelési lehetőség a 
határállomásokon)



Előfordulás Röszkén: Börcsök-
szék, Molnár-rét



 Fátyolos nőszirom 
(Iris spuria)

 Virágzás: Május-
júniusban

 Méret: 30-80 cm 
magas

 Élőhely:  Láp- és 
mocsárréteken, 
enyhén szikes 
réteken fordul elő





 E tájban a homokot a falu felé haladva egyre inkább a
löszös homok, majd a lösz váltja fel, ami a talajok
termőképességének javulásán is tetten érhető.

 Sok szántó van a tájban, jó mezőségi talajokon. 

 A természetes növényzet csak az egykori Ős-Duna
medrek futóhomokkal és löszös homokkal
betemetett, szikesedő mélyedéseiben (lásd Börcsök-
szék és további 4 szikes mélyedés), a Sáros-völgy
még ma is jól felismerhető egykori folyómedrében,
illetve az azt övező lösz-magaspartokon őrződött
meg, és fontos a mezsgyék szerepe is főleg a
szárazabb sztyeppréti fajok megőrzésében.



A Szegedi-sík növényzete legépebb formában 
a Börcsök-széken őrződött meg, amit az 
élőhelyek sokfélesége és a védett fajok nagy 
száma is jelez.



A legritkább védett növényfajok a hátak 
igencsak megfogyatkozott löszgyepein 

találhatók meg. A kék vagy sárga virágú apró 
nőszirom, illetve a ritkán előkerülő 

agárkosbor áprilisban virágzik, amelyek 
Röszke környékén csak itt fordulnak elő, s 

regionálisan is ritkák.



 Apró nőszirom  (Iris pumila)
 Jellemzők: 5-10 cm magas, 

szára a tőleveleknél rövidebb, 
egyszerű. Levelei kard 
alakúak, 4-20 mm szélesek. A 
virágok magánosan nyílnak a 
szár csúcsán, rendszerint 
sötétlilák, vagy halvány 
sárgák, de színük változatos 
lehet. 

 Virágzás: Április-május. 

 Méret: 5-10cm 

 Élőhely: Sziklagyepekben, 
löszfalak szélén. 



Elérhetőségeink: 

kornyezetved@roszkenet.hu

www.termeszetvedo.roszkenet.hu

Elérhető több, mint 15 kiadványunkból néhány példa, 
melyek segítik az információszerzést: 


