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VIZSGÁLAT 
 

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 
 
Domborzati és talajviszonyok 
 
Domborzat 
 
Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a 
Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. 
A Sárköz a Duna – völgy ártéri területén helyezkedik el. Földtani kialakulása a 
következőképpen történt. A pannon időszak végétől a pleisztocén időszak végéig 
észak-dél irányú törésvonal mentén, lépcsős vetődéssel 100-150 m-re süllyedt le a 
terület. A pleisztocén végére kialakult az Ős- Duna. Az Ős-Duna először kavicsos, 
majd homokos és iszapos üledékkel töltötte fel a süllyedéket. Erre a vastag folyóvízi 
rétegsorra a pleisztocén utolsó szakaszában jelentős vastagságú lösz rakódott le, ami 
a nedves felszínen vályogos üledékké alakult. A Duna gyakran váltogatta medrét, 
számos mellékágat alakított ki, amelyek közt alacsony hátakként terasz-szigetek 
alakultak ki. A szigetek környezetükhöz képest egykor magasabbak voltak, de 
részben a Duna oldalazó eróziójával lerombolta, részben pedig a környező területet 
töltötte fel a szabályozásig itt haladó a Sárvíz és a Szekszárdi- dombvidékről 
leszakadó záporpatakok törmeléke. Így vált lassan a terület tökéletes síksággá. A 
Duna szabályozása folytán a Sárköz lefolyástalan területté vált. Az ideömlő patakok 
vize a talajvízzel együtt a Bátai zsilipen keresztül került átemelésre a Dunába. A 
Sárköz nyugati részét a dombvidék törmeléke tölti fel, keleti részét a Duna magas 
védgátja védi az ártól. 
 
Sárpilis területe ennek megfelelően síkvidék, a tengerszintfeletti magasság: 85-90 
mBf. 
 
Talajviszonyok 
 
A Sárközre jellemző talajtípus a réti talaj, amely idősebb öntésterületeken, sásos- 
savanyúfüves, buja növényzet alatt alakult ki. A termőterületek a szántóföldi 
mezőgazdasági termelés szempontjából kiemelkedően jó minőségű termőterületek. 
Az átlagos aranykorona (AK) érték 28,39, a szántóterületek mutatója 29,37 AK. 
 
Vízrajz 
 
A Sárköz fő folyója a Duna. Sárpilis a Duna árteréhez tartozik. A településtől 20 Km-
re ömlik a Sió a Dunában. 
A község csapadékvíz levezető főgyűjtője a községet átszelő Szekszárd- Bátai 
főcsatorna (42 km, 257 km2). A Szekszárd- Bátai főcsatorna Báta közelében a Bátai-
Holt-Duna érintésével, Gemencnél ömlik a Dunában, illetve a község keleti részén, 
észak-déli irányban folyó Bátafok csatornán keresztül a Dár- foki csatornába. 
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A település közvetlen közelében természetes állóvíz nincs. A kistáj számos állóvize 
közül legtöbb a Duna szabályozásakor levágott, vagy korábban természetes úton 
keletkezett holt meder. Ezek mindegyike a Gemenci Tájvédelmi Körzethez tartozik. 
 
A településen a csapadékvíz-elvezetés nyílt árkokkal történik. A csapadékvizek 
befogadására és elszikkasztására két belterületi mélyedés alkalmas (vágóhíd mellett 
és a Jókai utcában). 
 
A talajvíz mindenütt a felszín közelében van, 2-4 m-en belül elérhető.  
 
Éghajlati adottságok 
 
Az éghajlata legjobban a bajai meteorológiai állomáson mért adatokkal jellemezhető.  
A napsugárzás nemcsak éghajlat-kialakító tényező, hanem az éghajlat egyik eleme is. 
Értékei döntő jelentőségűek az élő szervezetekre kifejtett hatásaiban. Átlagos évben 
a napsütéses órák összege eléri a 2000 órát. A Magyarországi átlag ( 1700-2010 
óra). Igen határozott évi menet nyilvánul meg 297 órás júliusi maximummal és 49 
órás decemberi minimummal.  
 
A másik fontos éghajlati elem a hőmérséklet. Az évi középhőmérséklet 10,7 C, a 
januári középhőmérséklet -1 -2C, a júliusi középhőmérséklet 20-21C. A havi és a napi 
hőmérsékleti ingások Magyarországon itt a legnagyobbak, így ebben a zónában 
jelentkeznek legnagyobb valószínűséggel a késő tavaszi és a kora őszi fagyok. 
 
A szél is fontos éghajlati tényező, iránya és erőssége nagy befolyással van az ember 
életére. Az uralkodó szélirány ezen a területen az észak-nyugati.  
 
A csapadékévi összege 600 mm körül van, a tenyészidőszakban (IV-IX hónap) 350-
400 mm között van. 
A csapadékos napok száma legalább 1 mm csapadékkal 90-100 nap.  
  
A Duna-völgynek jellegzetes mezoklímája van. Ezt elsősorban a terület mély fekvésű, 
vizes élőhely jellege, az időszakos és állandó elöntések, valamint a sajátságos 
növénytakaró hatásai eredményezik. Ez a szomszédos területekhez viszonyítva a 
magasabb páratartalomban, illetve a nagyobb víztömegeknek a közvetlen 
környezetük hőmérsékletét befolyásoló, temperáló hatásában mutatkozik meg. 
Az éghajlati adottságok kedvező volta miatt a területen mindig virágzó 
mezőgazdaság i termelés folyt.  
 
Növényzet 
 
A flóraelemek földrajzi elterjedése szolgáltat alapot a föld felületének florisztikai, 
növényföldrajzi felosztására. Sárpilis a növényföldrajzi besorolás szerint a Magyar 
vagy Pannóniai flóratartományon belül az Alföld flóravidékhez tartozik. A növényfajok 
érdekessé és változatossá teszik a növénytakarót, de a tájak sajátos képét nem a 
flóraelemek külön-külön, hanem a növénytársulások szabják meg. A Sárköz jellemző 
növénytársulása az ártéri ligeterdő, a tölgy – kőris – szil, a fűz – nyár- éger, fehérfűz 
- feketenyár ligeterdő és a homoki tölgyesek közül a gyöngyvirágos tölgyes. A 
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település közelében található hazánk egyik legnagyobb /143km2/ összefüggő ártéri 
erdeje a Gemenc. 
 
Állatvilág  
 
A terület állatvilágára a természetes növénytakaró csökkenése miatt jellemző a faj- 
és egyedszám csökkenés. A fauna szempontjából legértékesebb területek a patakok 
mentét kísérő fűz-nyár ligeterdők és rekettyefűz cserjések, valamint a tavak 
elláposodott medre. Ezekek a területeknek a gerinctelen és gerinces faunája 
egyaránt gazdag, védett fajokban bővelkedő 
 
 

TÁJTÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉRTÉKELÉSE 
 
Sárpilis község első okleveles említése 1381 évből származik. A Rákóczi 
szabadságharc idején elpusztult, később az 1726-os Tolna megyei összeírásokban 
jelenik meg újra a falu. Először a bátaszéki apátsághoz tartozik, majd annak 
megszűnése után Mária Terézia a bécsi Theresianum rendelkezésére bocsátotta. A 
Sárközre nem sikerült kiterjeszteni az úrbéres szolgáltatások egységes rendszerét, 
mivel itt a földművelés viszonylag jelentéktelen volt. A falu környezetére jellemző volt 
a sok közös rét, kaszáló, legelő, nádas és halászó hely. Az akkori falu teljesen 
elfoglalta a megtelepedésre alkalmas magaslatot, körülötte alig volt szántóföld. A 
XVIII: századig a sárközi emberek fokgazdálkodást folytattak. Ennek lényege az, 
hogy az évenként a Dunán érkező óriási víztömegeket nagyrészt mesterséges 
csatornák, úgynevezett „fok”-ok segítségével szétvezette a halászó víznek alkalmas 
tavakba, mélyedésekbe, a kaszáló rétekre és legelőkre, majd az apadás idején 
lehetővé tette a vizek visszakerülését a főmederbe. 
A halászat mellett az egyik legfontosabb ártéri gazdálkodási forma a rideg állattartás 
volt, ezen belül is első helyen a ló állott, de jelentős volt a szürkemarha tartás is.  
A XIX. századi Duna szabályozása után Sárpilisen is megtörtént az ármentesítés, a 
lakosság birtokba vette a faluhatár egész területét. Az ősi ártéri gazdálkodásról át 
kellett térni az intenzív mezőgazdasági termelésre. A természeti feltételek 
megváltozását a lakosság életmódjának változása követte. A rideg állattartás tovább 
élt még néhány évtizedig, de a század végére Sárpilis is felzárkózott a többi környező 
településhez, és a szántóföldi termelés itt is elsődlegessé vált. A szántók területe 
jelentősen megnőtt, a réteké csökkent, a megmaradt legelők pedig kiszáradtak. A 
szőlőtermesztés továbbra is fontos szerepet játszott, amit kertgazdálkodás, 
gyümölcstermesztés egészített ki. A régi vízi világ emlékeként csak kisebb-nagyobb 
nádasok maradtak. A nádat gazdasági célra hasznosították, mivel a piacon keresett 
cikk lett. 
 

TÁJHASZNÁLAT, KÜLTERÜLETI TERÜLET-FELHASZNÁLÁS ÉRTÉKELÉSE 
 
A településen még mindig döntő a mezőgazdasági termelés. A Sárpilisi területek a 
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe tartoznak. 
 
Sárpilisen a termőterületek 94 % -a szántó. A szántóterületeken elsősorban 
takarmánynövényeket termesztenek. Gyep a terület 5 %-án van, a maradék 1% erdő 
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és gyümölcsös. Szőlő csak házi kertben van, de a lakosság hagyományosan 
foglalkozik szőlőműveléssel a várdombi és a decsi szőlőhegyen. 
Sárpilisen jelentős volt az állattenyésztés a tsz keretében. Ma is működik a 
sertéstelep magántulajdonként. A községben szarvasmarha telep is működik. 
Sárpilis közigazgatási területén csak két helyen van erdő. Egy nyárfás Decs 
határában az Orbói dűlőnél és Várdomb határában a volt Szekszárdi Á.G. majorság 
mellett egy kisebb tölgyes található. 
 
Javaslat 
 
A talaj termelékenység és a hozamnövelés további fokozása, illetve a termőhelyi 
adottságokhoz alkalmazkodó művelés érdekében a következő szempontokat kell 
figyelembe venni: 

− A mezőgazdasági területrendezés keretében új mezővédő erdősávok 
létesítése, a mezőgazdasági növények szélvédelmének fokozására és a tájkép 
gazdagítására. 
A nagyüzemi művelés során az akadályt jelentő magányos fákat, cserjéket 
nagyrészt kivágták, ezek pótlására az üzemi utak, vízfolyások, táblahatárok 
mentén újakat kell ültetni. Ide sorolható a termesztést szolgáló épületek, 
létesítmények környezetének, illetve töltések és rézsűk növényekkel való 
betelepítése is.  

− A szántó területeken előtérbe kell helyezni a szerves trágya használatát a 
túlzott műtrágyázással szemben, amely a talajvíz és a felszíni vizek 
nitrátosodásához vezet.  

− A talaj védelmét szolgálja a művelési módnak megfelelő vetésforgó 
kiválasztása, valamint a művelés előnyös irányának a meghatározása, amely 
csökkenti az erózióveszélyt.  

 
TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VIZSGÁLATA 

 
Természetvédelmi célú területek  
 
Országos jelentőségű védett területek 
 
Országos jelentőségű védett természeti emlék (Ex lege védett területek) 

Az 1996. évi LIII. törvény értelmében annak erejénél fogva védelem alatt áll 
valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Ezek 
jegyzékét a Duna - Dráva Nemzeti Park Igazgatósága készíti el. Az eddigi 
ismereteink alapján Sárpilis község közigazgatási területén  Ex lege védett 
területek nincsenek. 
 

Nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó területek 
 
Ramsari területek 
 
Sárpilis környékén nincs Ramsari terület. 
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Natura 2000 területek 
 

A Natura 2000 az Európai Unió számára értékes élőhelytípusok és fajok 
védelmére kijelölt területek hálózata, melyhez hazánk is csatlakozott. Sárpilis 
környékén nincs Natura 2000 terület kijelölve. 
 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosói 
 
Az ökológiai hálózat folytonos és megszakított területei, a természetes és 
természetközeli területeket összekötő, biológiai kapcsolatot biztosító sávok, mozaik 
láncolata.  

− Ökológiai folyosók területén csak természet- és környezetkímélő 
területfelhasználás, valamint tevékenység folytatása kívánatos. 

− Természeti területnek minősülő termőföld művelési ágának megváltoztatása 
általában nem kívánatos, kivéve, ha az a táj arculatának megfelelően, a 
termőhelyi viszonyokhoz igazodva a természetközeli gazdálkodás irányába – 
nem belterjes erdő, rét és gyepgazdálkodás formájában – történik. 

− A területen új építmény, létesítmény, műszaki infrastruktúra létesítése, 
telepítése, bányanyitás, hulladékkezelő, ártalmatlanító létesítmény, vagy 
bármilyen más környezetterhelő tevékenység megvalósítása, folytatása csak 
kivételesen, a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel, a természet 
védelméhez fűződő érdekek sérelme nélkül támogatható. 

− Az övezetben az árkok, csatornák mentén az élővilág fennmaradását szolgáló 
fasorok, cserjesávok telepítése javasolt, a meglévők fenntartása, megőrzése 
mellett. 

  
Az országos ökológiai hálózat részét alkotja Sárpilis területét érintő Szekszárd-Bátai 
főcsatorna Decs felőli szakasza.  
 
Helyi jelentőségű védelemre érdemes területek 
 
Helyi botanikai értékek 
 
 Parkok, fasorok, fák: 
 

− Sárpilisi vasútállomás melletti hársfa csoport – Tilia tomentosa (ezüsthárs) 
törzs átmérő 80 cm 3 db 

− Béke téri közkert fái (36/1 hrsz)- Platanus hibrida, Aesculus hippocastanum, 
Fraxius excelsior, Tilia platyphyllos, Sophora japonica, Acer pseudoplatanus   

 
 

BELTERÜLETI ZÖLDFELÜLETEK 
 
A biológiailag aktív felületek összessége a zöldfelület. Alapvető rendeltetésük szerint 
termesztési és kondicionáló célúak lehetnek. A zöldfelületek elhelyezkedésük szerint 
belterületiek vagy külterületiek lehetnek. 
A belterületi zöldfelület olyan összefüggő, általában növényzettel fedett területe a 
településnek, amely pihenésre, üdülésre, a település klímájának javítására, területi 
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tagolásra, a településkép élénkítésére, a lakosság fiziológiai, pszichológiai és 
esztétikai értelmű kondicionálására alkalmas. 
 
A település zöldfelülete használat szempontjából három csoportba osztható. 
Korlátlan, korlátozott használatú és a közhasználat elől elzárt zöldfelületek. 
A településen található zöldfelületek alkotják a település zöldfelületi rendszerét. 
 
Korlátlan használatú zöldfelületek 
 
Közparkok, közkertek 
 
A közpark zöldfelületi létesítmény, kialakításához önálló földrészletet kell kijelölni és 
lehatárolni, amely terület-felhasználását tekintve zöldterületnek minősül. A jelenleg 
érvényben lévő rendelkezések értelmében közpark céljára csak olyan terület 
alkalmas, amely legalább 1 ha nagyságú és legkisebb oldalmérete is nagyobb, mint 
80 m. A közpark rendeltetésének megfelelően több funkciójú létesítmény, amely 
pihenést, a játékot, sportot, s egyéb szabadidős tevékenységet szolgáló, önálló és 
egymáshoz kapcsolódó kertek együttese. 
A közkert a közparknál kisebb területű, közcélú zöldfelületi egység. A közkert a 
közparkhoz hasonlóan zöldterületi létesítmény, kialakításához önálló földrészletet kell 
kijelölni és lehatárolni, amely terület-felhasználását tekintve zöldterületnek minősül. 
 
Sárpilisen az előírások értelemben közpark nem jelölhető ki, mivel erre a célra 
alkalmas területek nagysága nem éri el az 1 ha-t. Közkertek a következők: 
 

− Béke utcai közkert (36/1 hrsz), jelenleg a község üdülő, pihenőhelye. A terület 
körül kerített, fásított, 30-40 éves fákkal. 

 
Javaslat: 
 
A területre tájrendezési terv szükséges. Sétányok kialakításával, kerti bútorok 
elhelyezésével, háromszintes növényállomány telepítésével biztosítható a lakosság 
részére a pihenés és a szórakozás.  
 

− A református templom mögötti közkert (30 hrsz) elsősorban díszkert jellegű. 
Két oldalt sövény veszi körül. A Béke tér felől díszfák zárják le. A tér 
közepén foltszerű egynyári virág felületek díszítik. 

 
Javaslat: 
 
A területre tájrendezési terv szükséges. Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a díszítésre, 
egynyári virág, évelő esetleg rózsa felületek szakszerű kialakításával. 
 

− Nyéki utcai játszótér (97 hrsz). A terület jelenleg lakótelek, az önkormányzat a 
megvásárlása után játszóteret akar itt létesíteni.  



SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 
TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT  

Javaslat: 
 
A területre tájrendezési terv szükséges. Olyan játszótér építendő, amely az 
érvényben lévő játszótéri szabványoknak is megfelel. 
 

− Zrínyi M. utcai volt agyagbánya (207/4 hrsz) területén létesítendő közkert. A 
területen kitermelésre kerülő földet valamikor a település körül épített, 
árvízvédelmi töltés építéséhez használták fel. A terület nagy részét nád borítja. 
A felhagyott bánya területére illegális hulladék elhelyezés folyik. A 
hulladéklerakás mellett a jelenlegi állapot rendezetlensége további 
környezetterhelő hatást fejthet ki, a levegő-, talaj-, de elsősorban a 
vízszennyezés szempontjából.  

 
Javaslat: 
 
A területre elkészült a tájrendezési terv. Környezetvédelmi szempontból fontos a 
terület teljes tájrendezése, hogy a környezetterhelő hatások megszűnjenek. A 
rekultiváció után a tó körül pihenőpark alakítható ki. 
 

− Kossuth L. utcai közterületen létesítendő zöldfelület. A terület 1-1,5 m-re 
mélyebben van,  mint a környezete, több helyen átereszek, hidak vezetnek át 
rajta. A terület jelenleg gyepes, részben fásított. Főbb fafajok a nyárfa és 
akácfa.  

 
Javaslat: 
 
A területre tájrendezési terv szükséges. A területre, olyan háromszintes 
növényállomány telepítendő, amely az időszakos vízzel történő borítást jól tűri. A 
szabad gyepes területek kialakítása, amelyek alkalmasak a gyermekek számára 
focizásra, labdázásra. 
 
 
Fasorok 
 
A település központja a Béke tér Zrínyi utca felőli része nagyrészt gyepes, az egyik 
oldalon nyárfasorral díszített. A Béke tér Polgármesteri Hivatal felőli oldalán vegyes 
fasor található (Sophora japonica, Aesculus hippocastanum, Fraxius ornus Mecsek).  
A település utcáira nem jellemző a fásítás. Egy-egy szakaszon található szórvány 
fatelepítés. A kiültetett fák nagy része gyümölcsfa (meggyfa, szilvafa). Részben 
fásított utcák a következők: Rákóczi utca (Sophora japonica gömbre nyírt), Dózsa Gy. 
utca ( gyümölcsfák), Arany J. utca (díszfák, diófa).  
 
Javaslat: 
 
A település egyik legjelentősebb karakterhordozói az út menti fasorok. A fasorok 
nagymértékben javítják nem csak az utcaképet és a mikroklímát, hanem a 
lakókörnyezet minőségét is, így nagy jelentőségűek a település zöldfelületi 
rendszerében. Mindezek figyelembevételében szorgalmazni kell a fásítást a település 
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utcáiban.  Kétoldali fásítás lehetséges a következő utcákban: Jókai, Arany, Zrínyi, 
Rákóczi, Dózsa, Kossuth., József A. 
Egyoldali fásítás lehetséges a következő utcákban: Petőfi, Nyéki, Liliom. 
 
Korlátozott használatú zöldfelületek 
 
Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények 
 

− Az oktatási jellegű közintézmények funkciójuk betöltéséhez szükséges kerttel 
együtt létesíthetők. Sárpilisen általános iskola és óvoda egy helyen van. Az 
udvarán játszótér található. A 30 év körüli csővázas játékok, nem felelnek meg 
a mai kor igényeinek, fizikailag és erkölcsileg elavultak. 

 
Javaslat: 
 
Az iskola udvarán belül el kell különíteni az óvodás korú és a kis iskolások 
játszóhelyét. Olyan játszóhelyeket kell kialakítani, amely az érvényben lévő játszótéri 
szabványoknak is megfelel. 
   
 
 Zöldfelületi jellegű intézmények 
 
Temető  
 
Zöldfelület jellegű intézmény a temető, a község központjában található a Nyéki 
utcában (94/1, 94/2 hrsz). A temető kerítéssel körül vett, rendezett terület. Bővítése 
nem szükséges. A temető megjelenése a környék temetőihez hasonló, sok a kő és 
beton, kevés a növényzet. Érdekesek a temető kerítése mellett lévő építményszerű 
díszített sírjelek. 
 
Javaslat: 
 
Törekedni kell a temető kertszerű megjelenésére, ezért a szabad helyekre növényzet 
telepítése javasolt. 
 
 
Sportpálya 
 
A sportpálya szintén zöldfelület jellegű intézmény. A község sportterülete a 
külterületen található (06/3 hrsz). Sportolásra a terület kis részét használják.  A 
terület egy részét a nyugati oldalról egy telepített nyárfasor szegélyezi. A terület nagy 
részén szántóföldi növénytermesztést folytatnak.  
 
Javaslat: 
 
A község lakossága számára fontos lenne a teljes területet, a szabadidő hasznos 
eltöltése céljából, sportolásra alkalmassá tenni. A Zrínyi utcai tavas szabadidő 
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parkhoz kapcsolódva, nagyobb rendezvények, majálisok, falunapok is lebonyolíthatók 
lennének a területen.  
 
Közhasználat elől elzárt zöldfelületek 
 
Jelentős zöldfelülettel rendelkező lakóterületek 
 
A településen csak családi házas beépítésű lakóházak találhatók. A település 
központban sűrűbb a beépítés, a házakhoz csak kis telek tartozik. A telkek nagy 
részénél előkert nincs, az oldalkert, általában gyepes néhány díszfa, vagy gyümölcsfa 
található benne. A központtól távolabb eső telkek nagyobbak, itt megtalálhatók a 
szőlős-, gyümölcsös- és a veteményeskert is. A falusi kertekre általában jellemző 
virágoskert csak néhány helyen látható. 
 
Javaslat: 
 
A településkép javítható a rendezett, parkosított utcákkal és házakkal. A házak előtti 
és a kertekben lévő hagyományos virág kiültetések szép színfoltjai lehetnek a 
településnek.  
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KÉPEK A KÜLTERÜLETRŐL: 
 

  
 Szekszárd-Bátaszék vasútvonal sárpilisi állomása Szekszárd-Bátai főcsatorna 

  
 Szekszárd-Bátai főcsatorna    állattartó telep 

   
 Gazdasági terület     illegális hulladéklerakó 
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 Repce tábla      szántóföldek 

        
  Szekszárd-Bátai főcsatorna ökológiai folyosója       helyi botanikai érték 

  
Földesút, háttérben a Szekszárdi-dombság   a falu messziről 
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KÉPEK A BELTERÜLETRŐL: 
 

  
Széles lakóutcák 

  
Béke téri vízelvezető árok    parkolóval, fasorral ellátott Béke tér  

  
 Kispilis utcaképe     iskola és óvoda közös udvara 
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 Közpark a hivatal mellett    zöldfelület a templom mögött 

  
 Kossuth utcai vízelvezető árok rendezetlen   és rendezett része 

 
 


