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A településkép szempontjából meghatározó területek 
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2. melléklet a 28/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez2   

 

Helyi egyedi védelem alá helyezett ingatlanok 

Művi értékvédelem – helyi védett építészeti értékek 

 

Ssz. Cím Hrsz. Funkció 

H1 (az építmény, vagy együttes egészére vonatkozó) védettség 

1. Ráckeresztúr, Kossuth u. 37. 38/1 Ivánkay kastély 

2. Ráckeresztúr, Kossuth u. 38. 1164 Római Katolikus Plébánia épülete 

3. Ráckeresztúr, Ady E. u. 13. 1258 Temetőkápolna 

4. Ráckeresztúr, Hősök tere 1261/1 Hősök tere közterület 

5. Ráckeresztúr, Hősök tere 1261/2 Hősök tere temető 
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3. melléklet a 28/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez  

 

 

Tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív, ezért nem telepíthető növényfajok listája 

 

1. fehér akác (Robinia pseudoacacia) 

2. bálványfa (Ailantus altissima)  

3. fehér eper (Morus alba)  

4. ezüstfa (Eleagnus angustifolia)  

5. zöld juhar (Acer negundo)  

6. amerikai kőris (Fraxinus pennsyh anica)  

7. kései meggy (Pmnus serotind)  

8. kanadai nyár (Populus x canadensis)  

9. nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)  

10. gyalogakác (Amorpha fruticosá)  

11. kisvirágú nebáncsvirág {Impatiens parviflora) 

12. bíbor nebáncsvirág (Impatiens grandiflorá) 

13. japánkeserűfű-fajok (Fallopia spp.)  

14. magas aranyvessző (Solidago gigantea)  

15. kanadai aranyvessző (Solidago canadensis) 

16. selyemkóró (Asclepias syriacd)  

17. ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiiflorá) 

18. arany ribiszke (Ribes aureum)  

19. adventív szőlőfajok {Vitis-hibridek)  

20. vadszőlőfajok (Parthenocissus spp.)  

21. süntök (Echinocystit lobatd) 

22. észak-amerikai őszirózsák (Aster novi-belgii) 

23. olasz szerbtövis (Xanthium strumaium subsp. italicum) 

24. amerikai karmazsinbogyó {Pytholacca americana) 

25. kínai karmazsinbogyó (Pytholacca esculenta) 

26. japán komló (Hűmidus japonicus)  

27. átoktüske (Cenchrus incertus)  

28. tündérhínár (Habomba caroliniana) 

29. kanadai átokhínár (Eiodea canadensis)  

30. aprólevelű átokhínár/vékonvlevelű átokhínár (Eiodea nuttallii)  

31. moszatpáfrányfajok (A~olla mexicana. Azolla filiculoides) 

32. borfa, tengerparti seprücseije (Baccharis halimifoliá) 

33. kaliforniai tündérhínár (Cabomba caroliniana) 

34. vízijácint (Eichhomia crassipes)  

35. perzsa medvetalp (Heracleum persicum)  

36. kaukázusi medvetalp (Heracleum mantegazzianum) 

37. Sosnowsky-medvetalp (Heracleum sosnowskyí) 

38. hévízi gázló (Hydrocotyle ranunculoides)  

39. fodros átokhínár (Lagarosiphon major)  

40. nagyvirágú tóalma (.Ludwigia grandiflora) 

41. sárgavirágú tóalma (Ludwigia peploides) sárga lápbuzogány (Lysichiton americanus) 

42. közönséges süllőhínár (Myriophyllum aquaticum) 

43. felemáslevelű süllőhínár (Myriophyllum heterophvllum) 

44. keserű hamisüröm (Parthenium hysterophorus) 

45. ördögfarok keserűid (Persicaria perfoliata) 



46. kudzu nyílgyökér (Púéraria montana)  

47. aligátorfű (Alternanthera philoxeroides)  

48. óriás rebarbara (Gunnera tinctoria)  

49. tollborzfű (Pennisetum setaceum) Microstegium vimineum 

 

 


