
A KÖRÖSÖK VÖLGYE AKCIÓCSOPORT VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEINEK ÉS NATURA 

2000 TERÜLETEINEK LISTÁJA 

Készült a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia 5. számú mellékleteként 

Békés  

 1 db kocsányos tölgy a Ligetben (Bagoly 

Étterem kertje) TE (3/157/TE/98)  

 5 db kocsányos tölgy és 3 db csertölgy az 

Élővíz-csatorna partján TE (3/153/TE/98)  

 8 db kocsányos tölgy a Sebők kertben TE 

(3/155/TE/98)  

 8 db kocsányos tölgy a Sportpályán TE 

(3/156/TE/98)  

 Békési Csatárkert TT (3/172/TT/98)  

 Békési Duzzasztómű TT (3/173/TT/98)  

 Békési Élővíz-csatorna TT (3/174/TT/98)  

 Békési hegyi szilfák TE (3/175/TE/98)  

 Békési japán akác TE (3/176/TE/98)  

 Békési Vargahossza-csatorna TT 

(3/178/TT/98)  

 Békési-mocsárciprus TE (3/177/TE/98)  

 Bő-foki kocsányos tölgy TE (3/159/TE/89)  

 Douglas-fenyő és ezüstfenyő TE 

(3/228/TE/08)  

 Fáy utcai magyar kőris TE (3/227/TE/08)  

 Fehér fűz (6910hrsz) TE (3/232/TE/08)  

 Fehér nyár (0615hrsz) TE (3/233/TE/08)  

 Kettős-Körös-parti fehér nyár és 

kocsányos tölgyek TE (3/16/TT/85)  

 Kocsányos tölgy (0473/2hrsz) TE 

(3/234/TE/08)  

 Kocsányos tölgy a Farkas Gyula 

Közoktatási Intézmény mellett TE 

(3/229/TE/08)  

 Lepényfa TE (3/226/TE/08)  

 Páfrányfenyő a Széchenyi téren TE 

(3/152/TE/98)  

 Szürkenyárfák a Sportpályán TE 

(3/230/TE/08)  

 Vadgesztenyék a Múzeum közben TE 

(3/225/TE/08)  

 Vénicszilfák TE (3/231/TE/08)  

Békéscsaba  

 "Bandikafa" fehérnyár facsoport 

(3/14/TT/85)  

 "Cimborafa" fehérnyár a Nagyrét Élővíz 

csatorna mellett (3/15/TT/85)  

 35 db öreg fűz az Élővíz-csatorna partján 

(3/57/TE/89)  

 Árpád-sor fái (3/65/TE/89)  

 Békéscsabai-parkerdő (3/145/TT/97)  

 Deák utcai hársfasor (51 db faegyed) 

(3/62/TT/89)  

 Dr. Becsey O. utcai (korábban: Micsurin 

utcai) 32 db nyírfa (3/63/TE/89)  

 Élővíz-csatorna sétány vadgesztenye- és 

tölgyfái (3/68/TE/89)  

 Erzsébethelyi (Jaminai) belvíztározó és 

környéke (3/143/TT/97)  

 Fényes tanya kocsányos tölgye 

(3/55/TE/89)  

 Fiala Tölgyfa-Csárda melletti kocsányos 

tölgyek (3/54/TE/89)  

 Fürjesi vadkörtés ősgyepmaradvány 

(3/146/TT/97)  

 Gerlai kastélypark idős fái (3/71/TT/89) 

 Gerlai platánfasor (3/148/TE/97)  

 Gerlai védgát és kubikja (3/142/TT/97)  

 Gyóni Géza úti ezüstjuhar fasor 

(3/64/TT/89)  

 Híd- és Vízmű Technikum kertjének idős 

fái (3/67/TE/89) I.  

 Világháborús hősi temető fái (3/69/TT/89)  

 Kinizsi úti japánakác fasor (3/70/TE/89)  

 Kórházkert fái (3/61/TE/89)  

 Lencsés úti kocsányostölgy fasor 

(3/58/TE/89)  

 Nagyréti tanya kocsányos tölgye 

(3/56/TE/89)  

 Negyedik kerületi (Kisréti) belvíztározó és 

környéke (3/144/TT/97)  

 Ó-gerlai Kovácsi erdő (3/147/TT/97)  

 Öntözött rét (3/149/TT/97)  

 Pósteleki-kastélypark (3/66/TT/89)  

 Széchenyi-liget és Izraelita temető fái 

(3/60/TE/89)  

Békésszentandrás 

 Körös-Maros Nemzeti Park területe, védett 

terület 

Csabacsűd 

 Csabacsűdi közterek fái (Alkotmány tér, 

Templomkert, Községháza tér) 

(3/124/TT/94)  

 Csabacsűdi-tölgyek (3/217/TE/07) 

 Parkerdő és játszótér faállománya 

(3/127/TT/94)  

 Sallai utcai japánakác fasor (3/125/TT/94)  

 Sportpálya faállománya (3/126/TT/94)  

 Útőrház kocsányos tölgyei (3/28/TT/89)  

Csabaszabadi 



 Beliczay kastélypark (3/52/TT/89) 

 Csabaszabadi, Apácai utcai feketefenyő 

(3/224/TE/08) 

 Csabaszabadi volt kórháztanya fái 

(3/223/TE/08) 

 Millecentenárium Emlékpark 

(3/150/TT/97) 

 

Csárdaszállás 

 Körös-Maros Nemzeti Park területe, védett 

terület (276/NP/97) 

 

Csorvás 

 Almádi-tó partjának faállománya 

(3/91/TT/93) 

 Csorvás, Batthyány utca 4. számú ingatlan 

előtti jegenyenyár (3/276/TE/11) 

 Csorvás-ősgyep (3/165/TT/93) 

 Csorvás római katolikus temető 

faállománya (3/113/TE/93) 

 Gubján-forrás menti nádas (3/95/TT/93) 

 Hankó-gyep (3/96/TT/93) 

 Homokbánya-tó (3/97/TT/93) 

 István király utcai iskola fái (3/98/TE/93) 

 István király utcai vadgesztenyefák 

(3/99TE/93) 

 Károly majori vadgesztenyefa 

(3/100/TE/93) 

 Kondorosi törpe mandula (3/120/TE/93) 

 Köztemető fái (3/101/TE/93) 

 Mágocs-ér (3/103/TT/93) 

 Makkosi-kiserdő  (3/104/TT/93) 

 MÁV állomás fái (3/105/TE/93) 

 Petőfi liget gesztenyefái (3/107/TE/93) 

 Petőfi-pusztai park és kastély 

(3/108/TT/93) 

 Petőfi utcai platánfák (3/109/TE/93) 

 Piac-tér fái (3/110/TE/93) 

 Rákóczi utca 68. szám alatt 

szelídgesztenyefák (3/112/TE/93) 

 Rákóczi utca hársáfái (3/111/TE/93) 

 Rudolf majori kastélypark (3/114/TT/93) 

 Sarkadi-dűlő akácfái (3/115/TE/93) 

 Szabadság park faállománya 

(3/116/TT/93) 

 Szikes-dűlő, Csárda-dűlő szórvány nádasai 

(3/117/TT/93) 

 Sztojanovics-nyárfasor (3/119/TE/) 

 Városháza udvarának hárs- és gesztenyefái 

(3/102/TE/93) 

Gerendás 

 A katolikus-parókia 150 éves hársfája és a 

templomkert előtti hársfák (Petőfi u.) 

(3/50/TE/89) 

 Apponyi-Gerendás fasorok (3/49/TE/89) 

 Topolyfa (3/235/TE/08) 

Gyomaendrőd  

 Endrődi-népliget (3/90/TT/93)  

 Erzsébet-liget (3/20/TT/89)  

 Gyomaendrődi középiskola udvarán álló 

kocsányos tölgy (3/197/TE/03)  

 Gyomaendrődi Liget Fürdő mellett álló 

kocsányos tölgy (3/198/TE/03)  

 Gyomaendrődi-hársfasor (3/89/TE/93)  

 Református templomkert piramis tölgyfái 

(3/32/TT/89)  

 Torzsási-holtág szelídgesztenyefái 

(3/76/TE/89) 

 Gyomaendrőd, Kner Imre Gimnázium idős 

faállománya (Hősök útja 

46.)(3/240/TE/08)  

Hunya 

 Hunyai homokbánya (3/166/TT/85) / 

Kamut  

 Kamuti-ezüstjuhar (3/180/TE/00)  

 Kamuti magas kőrisfák (3/275/TE/11) 

Kétsoprony  

 Kétsopronyi-fák (3/218/TE/07)  

Mezőberény  

 Városi liget TT (3/122/TT/94)  

 Vasútállomás kocsányos tölgyei TE 

(3/31/TE/89)  

 Mezőberényi erdei tulipán élőhelye 

(3/278/TT/12) 

 Mezőberényi nyúlánk sárma élőhelye 

(3/277/TT/12) 

Szarvas  

 Anna-liget (3/19/TT/89)  

 Anna-ligeti kocsányos tölgy (3/183/TE/02) 

 Ciprus-liget (3/274/TT/11) 

 Millenniumi emlékmű sétánya 

(3/273/TT/11) 



 Erzsébet-ligeti mocsárciprusok 

(3/30/TE/89)  

 Kunhalmok (3/133/TT/95)  

 Szarvas, Kossuth téri fák (3/191/TE/02)  

 Szarvas, Nyúlzugi-feketenyár 

(3/192/TE/02)  

 Szarvas, Szent István parki fák 

(3/194/TE/02)  

 Szarvas, Tanyai-fasor (3/195/TE/02)  

 Szarvas, Tessedik Sámul Főiskola udvarán 

álló fák (3/196/TE/02)  

 Szarvasi Belső-park (Bolza-kastélypark) 

(3/1/TT/54)  

 Szarvasi fehéreper fasor (3/190/TE/02)  

 Szarvasi idős kocsányos tölgy 

(3/189/TE/02)  

 Szarvasi kígyónyelv és békakonty 

termőhelye (3/5/TT/79)  

 Szarvasi magyarkőris-fasor (3/188/TE/02)  

 Szarvasi-fehérnyár (3/187/TE/02)  

 Szarvasi-japánakác (3/193/TE/02)  

 Szarvasi-kocsányostölgyek (3/186/TE/02)  

 Szarvasi-mocsárciprusok (3/184/TE/02)  

 Szarvasi-tiszafák (3/185/TE/02)  

 Tessedik akácfája (3/29/TT/89)  

Tarhos  

 Tarhosi-kastélypark (3/11/TT/85)  

Telekgerendás  

 Telekgerendási Millecentenáriumi 

emlékpark (3/170/TT/96)  

 Telekgerendási-fasorok (3/171/TE/96)  

 

A TÉRSÉG NATURA 2000 TERÜLETEINEK LISTÁJA 

 

Különleges madárvédelmi terület 

 HUKM10003 Dévaványai-sík 

 HUKM10005 Cserebökényi-puszták 

 

Különleges természet megőrzési területek 

 HUKM20011 Körösközi erdők 

 

Kiemelt jelentőségű természet megőrzési 

területek 

 HUKM20007 Csorvási löszgyep 

 HUKM20012 Fekete-, Fehér- és Kettős-

Körös 

 HUKM20017 Hármas-Körös 

 

Érintett települések: Békés, Békéscsaba, Békésszentandrás, Örménykút, Szarvas, Csabacsűd, Gyomaendrőd, 

Csorvás, Csárdaszállás, Tarhos, Mezőberény  

 

 

 


