Környezeti információk
Kaposszerdahely
2009. augusztus 30.

Természeti adottságok:

Domborzat:
Kaposszerdahely Község a Zselic kapujaként elhíresült település, amely Kaposvártól alig pár
kilométerre, dombok és völgyek között fekszik. Jellemzően dombvidékes elhelyezkedése teszi
lehetővé, hogy az itt élők, illetve az ide látogatók szeme elé gyönyörű panoráma táruljon. A
Tókaji parkerdő közelsége, és a Pazderjás tó kiváló lehetőséget biztosítanak a kikapcsolódásra. A Berki patak folyik át a településen, amelynek két oldalán majdnem végig lakóépületek,
illetve termőföldek találhatóak. A patak vízgyűjtő területe 67 km2, árterülete kicsi, időnként
árvizek lépnek fel. A felszín alatti talajvíz 4-6 m között van.
Éghajlat: mérsékelt égövi, általános éghajlati elemek jellemzik a települést: mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, az évi csapadék mennyisége átlagosan 750 mm.
Vízhálózat:
Ivóvíz vételi lehetőség a település teljes belterületén adott a Halasi néven ismert részt kivéve,
az ivóvízhálózat jó minőségű, egyes külterületi ingatlanok esetében nem megoldott az ivóvíz
vétele. A település közvetlen környezetében a szántók a lakótelkekig és a vízfolyásokig érnek,
a lakott területen porszennyezést, a Surján patakban talajbemosódással vízszennyezést okozva.
Talaj:
Kaposszerdahely teljes területére jellemző a magas talajvíz, amely alapjában véve nehezíti
meg a termőföldek mezőgazdasági művelését. A talaj felső szerkezete alkalmas a mezőgazdasági jellegű művelésre.
A 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet 2.1. melléklete alapján szennyezésérzékenységi szempontból érzékeny terület.
Település szerkezet, népesség:
Település szerkezet:
A település igazgatási területének egyes szerkezeti elemei a helyi építési szabályzat alapján:
 beépítésre szánt területei
o falusias lakóterület (Lf)
o kertvárosias lakóterület (Lke)
o településközpont vegyes terület (Vt)
o kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz)

ipari gazdasági terület, ezen belül:
- jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület, illetve mezőgazdasági
üzemi terület (major, állattartó telep) (Gip-M)
o különleges terület, ezen belül
- temető, kegyeleti park (Kü-T)
- idegenforgalmi fogadóhely és rekreációs terület (Kü-I)
- sportpálya (Kü-S)
- lőtér (Kü-L)
 beépítésre nem szánt területei
o közlekedési és közműterület, ezen belül:
- közút (KÖu)
o zöldterület, ezen belül
- közpark (Z)
o erdőterület, ezen belül
- védelmi (Ev)
- gazdasági (Eg)
- turisztikai (Et)
o mezőgazdasági terület, ezen belül
o

általános mezőgazdasági terület (Má)
kertes mezőgazdasági terület (Mk)
o vízgazdálkodási terület

folyó és állóvizek medre és parti sávja (V)
A település közösségi létesítményei a falun átvezető 66. számú közlekedési út mentén helyezkednek el. Kaposszerdahely utcái is ezen átmenő útról ágaznak el. Minden
utca kétoldali beépítésű és szilárd burkolattal van ellátva.
A község területén az 1980-as évek elejétől számítva került megépítésre az ivóvízhálózat és gázvezeték-hálózat, valamint a tv-kábel hálózat.
A település fejlődése környezetvédelmi szempontokból megköveteli a szennyvízelvezetés teljes körű megoldását.
Népesség:
A 2008. december 31-i adatok szerint:
Korcsoport
0-6
7-14
15-18
19összes

Férfi
34
46
34
400
514

Nő
37
58
36
413
544

Összes
71
104
70
813
1058

Környezeti elemek:
Hulladékgazdálkodás:
Kaposszerdahelyen a szilárd hulladék elszállítását a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. végzi,
az illetőségek száma közel 300 db, és heti szinten, szerdai napon szállítanak el minden illető-

ség elől legfeljebb 120 litert. Az éves hulladék becsült mennyisége 86,5t. Évente egy alkalommal lomtalanítást végeznek. A használt elemeket a RELEM NONPROFIT KFT szállítja
el.
A településen veszélyes hulladék keletkezésével járó tevékenység nem folyik.
Levegő:
A település légszennyezőanyag-terhelése vonatkozásában a lakóépületek és az intézmények
fűtése, ill. a közúti közlekedés okozta légszennyezőanyag kibocsátás a meghatározó. Tekintettel arra, hogy a vizsgált területen elsősorban a szolgáltatás jellegű tevékenységek a jellemzőek, az üzemi eredetű légszennyezés nem jelentős. A parlagfű irtást az 5/1994.számú helyi
rendelet szabályozza. A településen jelentős levegőszennyezést okozó tevékenység továbbá a
taszári repülőtérre érkező repülőgépek forgalma.
Zaj:
A település zajterhelését elsősorban a közlekedés határozza meg, mivel zajjal járó ipari és
szolgáltatói tevékenység nincs. Az átmenő forgalom okozta zajszint megközelíti a határértéket.
Szennyvíz:
A szennyvízhálózat kiépítésére és a Kaposvári Szennyvíztisztító telepre történő csatlakozásra
engedélyezési terv készült. Somogy megye szennyvízelvezetési koncepciója alapján csak
2010 után várható a hálózat kiépítése. Becsült adatok alapján évente 40.000 köbméter
szennyvíz keletkezik. Jelenleg a szennyvízkezelés egyedi tárolókban és szikkasztókban történik.

Zöld terület aránya:
Kaposszerdahely összterülete: 889ha
-

erdő:
legelő:
rét:
gyümölcsös:
halastó:
kert:
kivett:
nádas:
szántó:
szőlő:

UV-sugárzás: Nincs adat.

230,63 ha
62,59 ha
19,05 ha
7,59 ha
2,35 ha
7,98 ha
138,14 ha
18,78 ha
398,14 ha
3,81 ha

