Röszke Egyedi Tájértékei
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Szalakóta

R5-4 | Nagy gyöngyházlepke

Természeti egyedi tájértékek
Semlyékek

„Röszke északnyugati részén húzódik a Homokhátság délkeleti pereme. Lapos, kiterjedt lepelhomok-hátait szélvájta északnyugat–délkelet irányú szélbarázdák tagolják, amelyeket a helyiek semlyékeknek
hívnak. Kialakulásukban és fennmaradásukban jelentős szerepet
kapnak a lokális, illetve a Homokhátság magasabb részei felől érkező
regionális talajvízáramlások is. A csapadékhiány és a belvízelvezetés
hatására bekövetkezett talajvízszint-süllyedés jelentősen veszélyezteti az élővilágukat. Röszke legszebb állapotú semlyékei a Molnárrét, a Kókai-rét, a Kancsal-rét és a Madaras-rét. Az előbbi kettőn még
vannak láprétek, míg az utóbbi kettőn szikes rétek dominálnak.” (Sára
Endréné, 2011)
A lápréteken a védett növények közül a fátyolos nőszirom és a fokozottan védett réti angyalgyökér, míg a szikes rétek növényei közül
a mocsári kosbor és a kisfészkű aszat számít a legnagyobb védett
természeti értéknek. A semlyékeket övező maradékgerincek homoki sztyepprétjeinek növénye a budai imola. A semlyékek jellegzetes
kétéltűi a vöröshasú unkák, a kecskebékák, gyakoribb hüllői a vízisikló és a fürge gyík. Az állatfajok közül a mezei pacsirtát, a gyurgyalagot, a szalakótát, a fehér gólyát, az egerészölyvet és a bíbicet érdemes kiemelni. A fontosabb madárodú-típusokat és a tanyavilág
fákban költő madarait a Molnár-rét odúparkja mutatja be a látogatók számára. Az emlősök közül az európai őzzel és a mezei nyúllal
lehet leggyakrabban találkozni.
A Szegedi-sík a Homokhátság keleti pereme és a Tisza ártere közt
terül el az 5-ös út és Röszke belterülete közt, mely döntő részben
szántó művelés alatt áll, így a természetes vegetáció már csak az
egykori Ős-Duna medrek futóhomokkal és löszös homokkal betemetett, szikesedő mélyedéseiben (lásd a Börcsök-szék, a Kurtadombi-gyep homoki- és löszsztyepprét, és további 3 szikes mélyedés),
a Sáros-völgy még ma is jól felismerhető egykori folyómedrében,
illetve az azt övező lösz-magaspartokon őrződött meg.
E táj növényzete legépebb formában a Börcsök-széken őrződött
meg, amit az élőhelyek sokfélesége és a védett fajok nagy száma is
jelez. A kék és sárga virágú apró nőszirom, a kerekded piros virágzatú bunkós hagyma, illetve a
ritkán előkerülő agárkosbor, a poloskaszagú kosbor Röszke környékén csak itt fordul
elő, s regionálisan is ritka. A pillangósvirágúak
közé tartozó, sok apró sárga virággal bíró érdes
csüdfű jelentős állománya megtalálható a RöszkeMórahalom út mezsgyéjében is a falu és az 5-ös út
közt. A Börcsök-szék vizenyősebb szikes rétjei is rejtenek védett fajokat, itt virít itt a fátyolos nőszirom és a
mocsári kosbor. (Az alsó képen: konkoly)
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