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Tisztelt Képviselő-testület!

A Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) célja, hogy a települések
zöldfelületi, barnamezős és egyéb zöld fejlesztési projektjeit támogassa elsősorban azzal, hogy
egy települési szintű rendszerbe helyezi azokat, segítve a hatékonyság növelését, valamint a
helyi önkormányzatok forrásteremtését és költségvetési megtakarításait. Teszi ezt úgy, hogy
egyben elősegíti az EU zöld infrastruktúra stratégiájának települési szintű megvalósítását,
fejleszti településeink integrált stratégiai tervezési készségeit. A támogatást adó Európai Unió
aZöld Város Programban elsődlegesen a környezetminőség javítását szándékozik ösztönözni
az egészségesebb, klímabarát környezet kialakítása céljából. E beavatkozások egyben a
vonzerő és a zöld gazdaság fbjlesztésének, a népességmegtartásnak is fontos eszközei.

A zöld infrastruktúra olyan rendszer, amely sokoldalú támogatást nyújt a települések számára;
mérsékli az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási jelenségek hatását, ezáltal hozzájárul
a klímavédelemhez és a hatékony. kiszámítható erőforrás-gazdálkodáshoz. Aktív teret biztosít
a társadalmi részvételre. a választópolgárok bizalmának erősítésére. Rekreációs.
kikapcsolódási lehetőségeket biztosít, hozzájárul a település lakói fizikai és mentális
egészségének javulásához. Mindezzel vonzóvá teszi a települési környezetet és erősíti a
polgárok kötődését, a népesség megtartását. Ez a komplex, rugalmas, fenntartható rendszer
tehát ökológiai, társadalmi és gazdasági előnyöket is hordoz. Az említett hatások — vagy azok
hiánya — városi környezetben hatványozottan érzékelhető is.

Szükség van a város egészét átgondoló, ökológiai szemléletű. a zöldfelületeket. zőldterületeket
integratív módon kezelő tervre, amely megalapozza az akeióterületeken létrejövő közterületi
beruházások fenntarthatóságát. Hazánkban a ZIFFA megvalósításának kereteit a biológiai
sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájáról szóló
28/2015. (VI. 17.) ÜGY határozat (továbbiakban; Biodiverzitás stratégia) adja. Az ÜGY
határozat II. stratégiai területe, azon belül elsősorban a 6. célkitűzés definiálja a 2020-ig
megvalósítandó feladatokat. A Biodiverzitás stratégia rávilágít, hogy” szükség van egy olyan
tájértékelési eszközre, amely elősegíti a fejlesztések biodiverzitás alapú területválasztását”. A
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ZIFFA olyan tartalommal kerül kidolgozásra, amely alkalmazható a 20l4-2020-as
programozási időszakban a TOP 2 prioritása és 6.3 intézkedése keretében meghirdetésre
kerülő városi területek infrastruktúrájának megújítúsát célzó felhívások keretében a zöld
infrastruktúra-fejlesztést és belterűleti csapaclékvíz-elvezetést szolgáló támogatható
tevékenységek tartalmának kialakítása során is.

Kérem n Tisztelt Képviselő-testületet, az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, Békés
Város Zöld Infrastruktúra Fejlesztési-és Fenntartási Akciótervét jóváhagyja.
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Bevezetés, előzmények

A Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) célja, hogy a
települések zöldfelűleti, barnamezős és egyéb zöld fejlesztési projektjeit támogassa
elsősorban azzal, hogy egy települési szintű rendszerbe helyezi azokat, segítve a
hatékonyság növelését, valamint a helyi önkormányzatok forrásteremtését és
költségvetési megtakarításait. Teszi ezt úgy, hogy egyben elősegíti az EU zöld
infrastruktúra stratégiájának települési szintű megvalósítását, fejleszti településeink
integrált stratégiai tervezési készségeit. A támogatást adó Európai Unió a Zöld Város
Programban elsődlegesen a környezetminöség javítását szándékozik ösztönözni az
egészségesebb, klímabarát környezet kialakítása céljából. E beavatkozások egyben a
vonzerő és a zöld gazdaság fejlesztésének, a népességmegtartás fontos eszközei is.
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A zöld infrastruktúra olyan rendszer, amely sokoldalú támogatást nyújt a települések
számára: mérsékli az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási jelenségek hatását,
ezáltal hozzájárul a klímavédelemhez és a hatékony, kiszámítható
erőforrás-gazdálkodáshoz. Aktív teret biztosít a társadalmi részvételre, a
választópolgárok bizalmának erősítésére. Rekreációs, kikapcsolódási lehetőségeket
biztosít, hozzájárul a település lakóinak fizikai ás mentális egészségének javulásához.
Mindezzel vonzóvá teszi a települési környezetet és erősíti a polgárok kötődését, a
népesség megtartását. Ez a komplex, rugalmas, fenntartható rendszer tehát
ökológiai, társadalmi és gazdasági előnyöket is hordoz. Az említett hatások — vagy
azok hiánya — városi környezetben hatványozottan érzékelhető is.2

Forrás: https.Wbiodiversity. europa. eu/topicslyreen-infrastructure
2 Forrás: Módszertani útmutató a zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akció teri készítéséhez
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Szükség van a város egészét átgondoló, ökológiai szemléletű, a zöldfelületeket,
zöldterületeket integratív módon kezelő tervre, amely megalapozza az
akcióterületeken létrejövő közterületi beruházások fenntarthatóságát.
Hazánkban a ZIFFA megvalósításának kereteit a biológiai sokféleség megőrzésének
201 5-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájáról szóló 28/2015. (VI. 17.) OGY
határozat (továbbiakban: Biodiverzitás stratégia) adja. Az OGY határozat II. stratégiai
területe, azon belül elsősorban a 6. célkitűzés definiálja a 2020-ig megvalósítandó
feladatokat. A Biodiverzitás stratégia rávilágít, hogy” szükség van egy olyan
tájértékelési eszközre, amely elősegíti a fejlesztések biodiverzitás alapú
területválasztását”.
A ZIFFA olyan tartalommal kerül kidolgozásra, amely alkalmazható a 201 4-2020-as
programozási időszakban a TOP 2 prioritása ás 6.3 intézkedése keretében
meghirdetésre kerülő városi területek infrastruktúrájának megújítását célzó felhívások
keretében a zöld infrastruktúra-fejlesztést és belterületi csapadékvíz-elvezetést
szolgáló támogatható tevékenységek tartalmának kialakítása során is.

Partnerségi Megállapodás és operatív programok

A 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó Partnerségi
Megállapodás (PM) azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait ás kitűzi fő
fejlesztési prioritásait. A PM az EU2020 stratégia intelligens, fenntartható ás inkluzív
növekedési célkitűzésein belüli nemzeti súlypontokat azonosítja, építve a hazai
tervezési előzményekre.
A Partnerségi Megállapodás a 6. EU Tematikus cél keretében emlíU a zöld
infrastruktúra fejlesztésének jelentőségét, ami a környezetvédelmet és az
erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását tűzi ki célul.

Ezen belül infrastrukturális beruházásokat tartalmazó Környezet- és
Energiahatékonyság Operatív Program (KEHOP) fejlesztési területei között említi a
zöld infrastruktúra hálózat fejlesztését. A Terület- ás Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) a települési környezet várostérségi szinten integrált fejlesztése
tekintetében érintett a zőid Infrastruktúra fejlesztésében.

A TOP keretében 2016 tavaszán három felhívás jelent meg, amik deklaráltan a Zöld
város kialakítását szolgálják: TOP 2.1.1-15/6.3.1-15 Barnamezős területek
rehabilitációja, TOP-2.1 .2-15 Zöld város kialakítása valamint a TOP-2. 1 .3-1516.3.3-15
Települési környezeti infrastruktúra-fejlesztések című felhívások. A Zöld város felhívás
csak az Integrált Településfejlesztési Stratégiában lehatárolt akcióterületeken (AT) belül
enged fejlesztéseket.
A zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) célja, hogy a
települések Terület ás Településfejlesztési Operatív Program fenti kiírásokra beadott
projektpályázatait támogassa. Elsősorban azzal, hogy egy települési szintű



rendszerbe helyezi azokat, segítve a hatékonyság növelését, valamint az
önkormányzat forrásteremtését és költségvetési megtakarításait.

Békés Város Önkormányzata az utóbbi két (TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása,
TOP-2.1 .3-15/6.3.3-15 Települési környezeti infrastruktúra-fejlesztések) pályázati
felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő
támogatásban részesült. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Zöld
város kialakítása” című, TOP-2.1 .2-16 kódszámú pályázati felhívás célja elsősorban
olyan infrastruktúra-fejlesztések támogatása, amelyek javítják a település általános
környezeti állapotát. A beruházások során olyan technológiák, módszerek kerülnek
alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített
infrastruktúra és a telepűlés működését, elősegítik a fenntartható fejlődést.
Békés Város Önkormányzata a TOF-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések c. pályázati szándékával a település belterületi csapadékvíz
elvezetési, — gazdálkodási rendszerének kialakítását, fejlesztését,
környezetbiztonságának növelését, környezeti állapotának javítását, az ár-, belviz- és
helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését, a felszíni vizeink minőségének
javítását, a további környezeti káresemények megelőzését tűzte ki célul. A
fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő
fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó
vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések
belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.



1. Előzetes vizsgálatok

1.1. Békés elhelyezkedése, jelentősége

A Dél-alföldi régióban, Békés megye centrumában, a megyeszékhelytől mintegy 10
kilométerre északra található Békés, egykor a táj történelmi központi szerepét töltötte
be.
A kisváros a Körösök vidékének nyugati részéhez tartozik: a Kettős-Körös mentén, a
Fehér- ás a Fekete- Körös hajdani összefolyásánál fekszik. A település 127,23 km2-
es igazgatási területe és 18.914 lakosa alapján a megye 4. legnagyobb városa.
Szerepkörét tekintve járási és kistérségi centrum.

város elhelyezkedése EU NUTS — rendszer szerint:
NUT 1: Országos szint Magyarország
NUT 2: Regionális szint Dél-Alföldi Régió
NUT 3: Megyei szint: Békés megye
NUT 4: Kistérségi szint; Békési kistérség
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2. ábra Békés város környezete3
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Forrás: Openstreetmap
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Békés város óslakosságára számos régészeti tárgy utal. Igazoljak a terulet
rendszeresen lakott voltát és azt, hogy az itt élők foldmúveléssel foglalkoztak.
Régészeti emlekek bizonyítják a keltak (i. e. L század), Ill. századtól a vandalok, majd
gótok, a IV. századtól a hunok, a VI. századtól a gepidák ittlétét. Békés teruletén
megjelennek az avarok is, akik gyurű alakú fóidvárakat építettek. Később szlávok
éltek itt.
Békés teruletének kozpontja az a vár lett, mely első ispánjától, Békéstol kapta a
nevét. A vár pontos helye nem ismert. A terjeszkedő várbirtoknak a tatárjárás
válságot jelentett. A tatárok elvonulasa után Békés újra benépesult. A XIV. század
elején már nemesi vármegye szekhelye. 1405-ben városi jogot kapott. 1 542-tál
1566-ig tartó időszak a mezóváros kozepkori virágzásának ideje. Lakosainak száma
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1.2. Településtörténet

3. ábra Békés város4

Forrás: Openstreetmap



2500 tő körüli. A főfoglalkozást jelentő állattenyésztés mellett a földművelés és a
szőlőtermesztés erősödött. Megkezdődött az iparosodás.
1 566-ban a törökök megszállták a települést, melyet 1 596-ban tatártámadás
követett. Ekkor a város elpusztult, a lakossága elmenekült, újbóli benépesedése 1610
táján kezdődött el. 1690 körül a törökök elűzése miatt ismét elkőltöztették a
lakosságot. A Aákóczi- szabadságharc viharai ismét elnéptelenedést okoztak.
A szatmári békét követően 1715-ben megyealakuló közgyűlést tartottak Békésen. A
főfoglaikozás továbbra is az állattenyésztés, a XVIII. századtól nagyobb mértékű
szőlőtelepítés kezdődött. Megjelentek a szél- és szárazmalmok, és iparosodás
kezdődött (csizmadiák, szűcsök, tímárok, asztalosok, kerékgyártók, kovácsok,
bognárok, lakatosok). A területet birtokló Harruckern- ág kihalása után örökösödés
révén Békés és környéke 1 798-ban a Wenckheim grófok kezébe került.
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4. ábra Első katonai felmérés (1763-1737)

Az 1 848-as forradalmat követően a település rendezett tanácsú város lett.
A reformkor szelleme sem kerülte el Békést. Bővült az iskolahálózat, megnyt a
kisdedóvó. A XIX. század második felében lassú polgárosodás indult meg. A
folyószabályozási munkák, az Út- és vasútépítés jelentett munkalehetőséget. Ennek a
viszonylagos fejlődésnek az első világháború vetett véget. A tanácshatalom Békést
városi rangra emelte, amit azonban a Tanácsköztársaság leverése után elveszített.
Békés- városként, mezővárosként, nagyközségként- mind a középkorban, mind
pedig a XVIII. századi újratelepítés időszakától kezdve fontos közigazgatási szerepkört
töltött be, szűkebb és tágabb környezete számára egyaránt lényeges területi
szervezőerőként jelent meg.

Forrás: mapire. eu
q
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5. ábra Második katonai felmérés (18O6-1869)

A múlt század utolsó harmadában, a polgári közigazgatás kiépülése után az akkori
mezőváros a Mezőberényt és Köröstarcsát is magában foglaló Járás székhelye
maradt, helyet adva egyebek mellett a járásbíróságnak és a telekkönyvi hivatalnak.
A Békési Járás 1927-ben a Dobozból kiváló Mezőmegyerrel, 1945 után pedig a
Békésből kiváló új tanyaközségekkel (Bélmegyer, Murony, Kamut, Tarhos), a
Mezőberény és Köröstarcsa külterületi határrészéből létrejött Csárdaszállással,
továbbá a Békéscsabából kiváló Kétsopronnyal gyarapodott. Területe és népessége
az ötvenes- hatvanas években volt a legnagyobb. 1969-ben a nagyközségi címet,
majd 1973. április 15-én a városi címet is visszakapta. A városi jogállás megszerzését
követően iparosítási kísérletek történtek, hogy a település minél több lakosnak
megélhetést tudjon nyújtani.
A hetvenes évek közigazgatási változásainak eredményeként Mezőmegyer
Békéscsaba város része lett. A hetvenes évek közepén létrehozott ún. „Békés város
környéke”, elnevezésnek megfelelően a várost ás a négy tanyaközséget fogta össze
(területe 34 ezer ha, lakossága 28 ezer tő volt). A korábbi igazgatási
igazságszolgáltatási intézmények közül (1976 és 1991 között) csak a földhivatal és a
rendőrkapitányság maradt a városban, a bíróságot a megyeszékhelyre helyezték át.
Mezőberény, Köröstarcsa, Csárdaszállás, Kétsoprony ezzel párhuzamosan
igazgatásilag Békéscsabához került.

6 Forrás: mapire.eu
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Az 1980-ban bekövetkezett jobb oldali Kettős-Körös gátszakadása után a keleti
határában kiépült tanyavilága, valamint Rosszerdő néven ismert külterületi része -

jellemzően vályog építésű házainak köszönhetően - teljesen megsemmisült.

Az iparosítási kezdeményezések a rendszerváltás idején többnyire életképtelennek
bizonyultak. Az elmúlt évtizedben Békés valódi városi arculatot nyert, de alapvetően
megőrizte kisvárosi hangulatát, amelyet a valódi iparosodás elmaradásának
köszönhet.
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1.3. Természeti adottságok

Békés város természetföldrajzi besorolásban az Alföld nagytájon, Berettyó-Körős
vidék középtájon és a Körös-menti sík kistájon fekszik. A kistáj Békés ás Jász
Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el. Területe: 1240 m2.

Domborzat
A Tisza, Maros, Hármas- Körös, Fekete- ás a Fehér- Körös által közrefogott, a folyók
által kialakított, siksággá feltöltött táj sokáig érintetlen vízi világ volt, mára a területet
teljesen lecsapolták. Ez az Alföld egyik legmélyebb süllyedék területe, eltérő
üledékekkel, ahol a földkéreg vastagsága: 25-27 km, a litoszféráé: 60-80 km.
A terület domborzata a 84-87 m közötti tengerszint feletti magassággal jellemezhető
tőkéletes síkság. A domborzat vertikálisan gyengén tagolt, az átlagos relatív relief 1,5
m/km2.
A felszín a Kettős- körös vonalától dél felé enyhén emelkedik. A Fehér-és a Kettős
Köröstől É-ra alacsonyártéri szintű síkság, amelyet ÉNy-DK-i elrendeződésben
kisebb, általában lösziszappal magasított folyóhátak ármentes darabjai tarkítanak, D
re néhány ártéri öblözettől eltekintve ármentes síkság. Az ártéri szintű részek morotva
és mederroncsok hálózatával, illetve elgátolással keletkezett mocsár- és
lápmaradványokkal borítottak.

Talaj
Békésen a településen elkészített talajvizsgálatok igazolják, hogy az Alföld zonális
talajtípusainak, a csernozjomok különböző típusainak az egyértelmű dominanciája a
jellemző. A felszín ősanyagának és a talajvíz állásának megfelelően a képződött
genetikai talajtípus a keleti részen mélyben sós réti csernozjom, míg más helyeken —

és ez a legjelentősebb területnagyság — alföldi mészlepedékes csernozjom. A
talajképző kőzet löszős űledék. Fizikai féleségük szerint agyagos vályog, homokos
vályog és vályog talajok találhatók. A termőterület nagy része jó vízgazdálkodású talaj.
A talajminőség ás a mélyben elhelyezkedő talajvíz a megyei átlagnál is valamivel jobb
termelési alapot ás adottságot eredményeznek. A szántók átlagos minősége kiváló,
37,7 Aki ha.
A terület talajainak kötöttsége és a növényborítottság következtében szélerózió
talajokat veszélyeztető hatása nem számottevő. Ennek ellenére az összefüggő nagy
táblák esetében probléma lehet a kifúvás, elhordódás. Folyóvízi ás areális erózióról a
megyében nem beszélhetünk. A mély fekvésű és magas talajvizű területeken viszont
a belvíz okoz komoly károkat.
Rendkívül változatos a belterület talajszerkezete. A humuszos termőréteg vastagsága,
az agyagos, homokos szintek elhelyezkedése rendkívül sokféle, akár néhány méteren
belül is más-más képet mutat. Mindenütt megtalálható a jó minőségű, jó
termőképességű humuszos termőréteg, de ennek vastagsága igen változatos. Több
helyen ez a réteg 1-1,2 m, és alatta változatos vastagságú agyagos-löszös, majd
homokos rétegek találhatók, de főleg a magasabban fekvő területeken alig 30-40 cm
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vastag termőréteg alatt már jelentős mélységig terjedő homokréteg található, amely
valószínűsíthető, hogy a Maros által lerakott hordalék.7
Békés megye az ország legjobb talajadottságú mezőgazdasági területei közé tartozik.
A megye talajadottságai elsősorban a szántóföldi növénytermesztésnek ós a rét-,
legelőgazdálkodásnak kedveznek.

Éghajlat, helyi klíma
A város az északi mérsékelt övben, azon belül is a kontinentális éghajlati zónában
fekszik. Viszonylag hideg tél és meleg száraz nyár jellemzi. Az évi középhőmérséklet:
10,5 - 10,6 °C, a fagymentes időszak kb. 186-188 nap, az utolsó tavaszi fagy
egy-két nap eltolódással április 14-15., illetve az első őszi fagy október 20. körül
jelentkezik. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 34,3- 34,7 °C ‚ a
minimumoké -18 °C körül alakul.
Egyértelműen kontinentális éghajlati jellegzetességet mutatnak a Békéscsabán mért
adatsorok, amelyek az éghajlat egyes elemeinek jellemzésére alkalmasak.

A napsütéses órák száma évente mintegy: 2000 óra
Ebből nyáron (átlag): 810-820 óra
Télen (átlag): 1 90-200 óra
A hőmérséklet sokévi átlaga: 10,5-10,6°C
A tenyészidőszak középhőmérséklete: 17,4-17,6 °C
t csapadék sokévi átlaga: 560-580 mm
A vegetációs időszak átlaga: 31 0-320 mm

6. ábra Békés város napsütéses őrá/nak száma

A hazánkra jellemző északnyugati, északi széliránnyal ellentétben a liszántúlon, így
Békésen is az északkeleti irány a leggyakoribb, amely részben betudható a Duklai
hágó, illetve az Erdélyi Szigethegység hatásának. Az átlagos szélsebesség 2,5- 3,0
m/s között alakul.
Az évi és a vegetációs időszaki csapadékősszeg 560-580 mm, illetve több mint 310
mm. A hótakarós napok száma 31-36 nap, az átlagos maximális hóvastagság 17-18
cm. Az ariditási index 1,19- 1,28 közötti. Ez nagyjából megfelel az országos átlagnak,
de különösen káros a mezőgazdaságnak a mind gyakrabban előforduló nyári aszály.
Az éghajlat szempontjából az agrártermelés feltételei általában jók, de a
tenyészidőszak éghajlatát a szeszélyesség is jellemezi, ami tagyveszélyben,
aszályosságban, esetenként túl sok csapadékban nyilvánul meg. A napsűtéses órák
magas száma kedvező a hő- és napfényigényes kultúrák termesztésére. Ezzel egyike
az ország legmelegebb tájainak, amelyet a mezőgazdaság ki is használ. A csapadék
Békésen is, mint az Alföldön általában, a mezőgazdasági termelés legnagyobb
bizonytalansági tényezője. Az elmúlt években megszaporodtak az időjárási
szélsőségek, a hirtelen lehulló rekord mennyiségű csapadék, jégeső, vagy a rendkívül
hosszan tartó aszályos időszakok.

7 www.bekesvaros.hu, Békés Város LocalAgenda 21
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Felszíni és felszín alatti vizek
A terület felszíni vizeit a Kettős-Körös (37 km, 10386 km2), a bele torkolló
Hosszúfoki- csatorna (9 km, 570 km2), a Vargahosszai-főcsatorna, valamint az Élővíz-
csatorna (37 km, 542 km2) képezik. Ez utóbbi kettő elhagyott folyómeder valamikor a
folyómedrek természetes lefűződésének következtében, valamint a
folyószabályozások nyomán alakultak ki.

A terület tehát gyér lefolyású, száraz, vízhiányos terület. A folyókat leggyakrabban a
kora nyári esőzések duzzasztják meg, a csatornák viszont hóolvadáskor vezetnek le
nagyobb vízhozamokat. az év második felében a kisvizek uralkodnak. A vízminőség a

Kettős-Körösön 1.-II. osztályú, a csatornákban Ill. osztályú.
A belvízi csatornahálózat hossza jelentős, mellettük szivattyútelepek működnek, mivel
csapadékos években a mélyebben fekvő területeket csak így lehet a belvizektől
mentesíteni. A Kettős- Kőrösön Békésnél mederduzzasztó működik, hogy a nyári
kisvizeket az öntözés céára tározza. Az állóvizeket a békési duzzasztó
mederduzzasztása képviseli, amelynek felülete 308 ha. A talajvíz átlagos mélysége

kisebb területektől eltekintve 2-4 m között ingadozik. Kémiai jellege változatos, a

kalcium- magnézium- hidrogén karbonátos és a nátriumos típusok sűrű foltokban
váltakoznak. A keménység is egyenetlen elosztású, de többnyire felül van a 15-25
nk°- on. Hasonlóan tarka a szulfáttartalom eloszlása is, általában 60-30 mg/l közötti,

de a település közelében a 600-900 mg/l- t is eléri.
A rétegvizek mennyisége alacsony. A Körösmenti- síkon 0,5 l/s km2 a kutak becsült
vízhozama. Az artézi kutak átlagos mélysége meghaladja a 200 m-t, de a vízhozamuk
a 100 l/s- t sem éri el. kivétel a keleti perem, ahol számos bővizű kút is üzemel.
Békésnek 51 °C- os meleg vizű kútja van.
Békés száraz, meleg éghajlatú, erős vízhiánytól szenvedő terület, amit a Fehér- és a
Fekete- Körös nyáron rendszerint gyér vize csak kevéssé enyhít. A békési és gyulai
vízlépcső a jobb vízellátást szolgálja. A védgátak között Jelentős kiterjedésű

öntésföldekkel fedett, időnként magas talajvizű hullámtéri síkságot találunk, amelynek
gyakori elöntése meggátolja a szántóföldi hasznosítást.

Flóra
Növényföldrajzi tértagolás tekintetében a táj a Magyar flóratartomány, Alföldi

flóravidék, liszántúli flórajárásába tartozik. Az egykori tölgyerdők eltűntek, mai erdők

jó része telepített (fenyő, akác, fűz). Fontosabb potenciális erdőtársulásokat a

bokorfüzesek, a fűz- nyár- égerligetek, a tölgy- kőris- szil ligeterdők és a pusztai

tölgyesek képviselték. A hatalmas kiterjedésű szántóterületek között szórványosan

néhány kisebb- nagyobb erdősáv, fasor, illetve vízfolyást kísérő nádas- foltok

találhatóak. A kis kiterjedésű erdők túlnyomó többsége nemesnyár-, és

akácűltetvény. Az igazgatási területen mindössze 397,16 ha erdő található, ebből

235,02 ha védelmi erdő, 162,14 ha gazdasági erdő, közjóléti célú erdő nincs.

A fennmaradt természetes élőhely foltokon jellemzőek az ürmös szikesek,

vakszikesek, sziki ecsetpázsitosok, sziki magas kórósok. A Kettős-Körös folyó békési

duzzasztó által érintett szakasza természetvédelmi szempontból igen értékes, annak
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ellenére, hogy befolyásolt állapotú vizes élőhely. Az ártéren ecsetpázsitos kaszálórét,
és puhafás ligeterdők maradtak fenn. Jellemző lágyszárúak a gyapjúsás, mocsári
nőszőfű, ragadós müge, a gyilkos csomorika, a mocsári aszat és az óriás csenkesz
is. De ezek mellett még számos faj megfigyelhető a vidéken.
A táj növényzetét szinte teljes egészében a termesztett növények határozzák meg, a
kiváló adottságú területeket művelés alá vonták. Kiváló talajain a magas színvonalú
gabona-, iparinövény- (búza, kukorica, árpa, napraforgó, csemegekukorica, cirok
stb.) és takarmánytermesztés, s ez utóbbira alapozott állattenyésztés (elsősorban
sertés és baromf» folyik. A dohánytermesztésnek a múlt században meghonosodott
belterjes módszerei a szántóföldi kertészkedés (dinnye, hagyma, paprika stb.)
elterjedését is megindították. A mezőgazdasági területhasznosítás fontosabb kultúrái
a búza (20-52 q/ha), az őszi árpa (20-30 q/ha), a cukorrépa (300-400 q/ha), a
kukorica (30-50 q/ha), lucerna (30-70 q/ha), vöröshagyma (75-125 q/ha).9

Fauna

Az emberi beavatkozás következtében az állatállomány is jelentős számbeli
csökkenésen és átalakuláson ment át. Egyes fajok teljesen eltűntek, mások csak
alkalmilag fordulnak már elő. A folyók vízpartjain, holtágakban, csatornákban
találkozhatunk a kétéltűek több fajával. Halállomány tekintetében a legelterjedtebb
fajok a ponty, a süllő, az amur és a dévérkeszeg. A csatornák beömlésének
közelében busákat találunk. A holtágakon kárász és sügér fordul elő nagy számban.

Vízpartokon, mély, nedves területeken élnek a kétéltűek. Többfelé, de alacsony
számban fordul elő a tarajos gőte. A békafajok legjellemzőbb képviselői a vörős hasú
unka, a barna varangy, a tavi béka és a kecskebéka. A kétéltűeknél sokkal kisebb
egyedszámban fordulnak elő a hüllők, melyek az elmocsarasodott területeken és a
holtágakban fordulnak elő a leggyakrabban. Itt találkozhatunk viszonylag nagy
számban még mocsári teknőssel, vízisiklóval, fürge gyíkkal és zöld gyíkkal.

A terület madárvilága igen gazdag. A legnagyobb számban a tőkés réce, a nagy lilik,
a vetési lúd és a daru fordulnak elő nagy számban. A folyók holtágain megtaláljuk a
búbos vöcsköt, a szárcsát és a vízityúkot. A nádasokban előfordul a törpegém, a
nádirigó és a nádiposzáták. A ragadozó madarak közül a legelterjedtebb fészkelők a
vörös vércse, az egerészölyv, a kék vércse és a barna rétihéja. A Körösök mentén
fordul elő legnagyobb testű vízi emlősünk, a vidra. Ugyanezeken a területeken
találkozhatunk a vízicickánnyal és a pézsmapocokkal. A szárazabb térszíneken fordul
elő a vakond, sün, egér, róka, nyest, hermelin, menyét, görény, hörcsög, ürge, stb. A
területnek különösen gazdag a vadállománya, ezen belül is az apróvadállomány,
melynek nagyszámú képviselője a fácán. Hasonlóan jó az állomány a fogoly és a
mezei nyúl szaporulatában is. Jelentős számban fordul még elő őz, de az erdős
területeken él még néhány szarvas és dámvad is. Az utóbbi évtizedekben terjeszkedik
a vaddisznó is.

Fonás. Békés Város Local Agenda 21
15



1.4. Tájhasználat, tájszerkezet

Békés város közigazgatási területén a legnagyobb felszínformáló tényezőt a
pleisztocén után a felszíni vizek jelentették. A Körösök árvizei folyamatosan formálták,
alakították a tájat.
A növényvilágra jellemző volt, hogy az egykori mocsár— és nádvilágot hatalmas
tölgyesek és fás puszták tarkították. Az 1850- es években végzett folyószabályozás
után azonban jelentősen átalakult a tájkép, és kialakult a térség mai természeti képe.
A Fehér- Körös többszöri szabályozás következtében közvetlen Gyula alatt
Szanazugnál egyesül a Fekete- Körössel, és Békés mellett Kettős- Körös néven folyik
el, mesterséges ásott mederben. Békésen a Fehér- Körös eredeti folyómedre a város
belterületét szeli ketté, helyén jelenleg az ún. Élővíz- csatorna található.
Békés természetföldrajzi helyzete, a város és környezetének domborzata, az éghajlat,
a környező talajok termőképessége, a felszíni vizek bősége meghatározták a táj
szerkezetét, a tájhasználat alakulását. A település jellemzően síkvidéken található,
alapvetően mezőgazdasági művelés alatt álló területek jellemzik a tájhasználatot.

Az alábbi táblázat a külterületi földrészlet statisztika művelési ágakra való lebontását
tartalmazza. A táblázatból leolvasható a mezőgazdasági területek túlsúlya, amelyet
kiterjedésében a kivett területek, majd a gyep, legelő művelési ágú területek
követnek.

fásított terület 14 15 40714 400 16549 2714

gyep (legelő) 188 326 6544443 404 311343 20075

gyep (rét) 10 12 403870 1947 179770 33656

gyümölcsös 918 941 1473392 219 44103 1566

kert 1689 1696 2393817 12 14854 1411

kivett 9134 9257 20998138 8 377875 2268

nádas 51 65 238981 433 22148 3677

szántó 3117 5108 90452985 35 1362298 17708

szőlő 17 18 16464 401 1874 915

7. ábra Külterületi földrészlet statisztika művelés! áganként’°

erdő 186 232 4663444 80 399513 20101

10 Forrás. Békés Város LocalAgenda 21
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A táj szerkezetét alkotó tájhasználati módokat az alábbi térképről olvashatjuk le.
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8. ábra Tájhasznáfati módok”

A térképen látható, hogy a külterület Jelentős részére a szakszerű nagyüzemi
gazdálkodás a jellemző, de megtalálhatóak a kisparcellán gazdálkodó családi vagy
egyéni gazdaságok is. A mezőgazdasági területek elférő táji adottságai, különböző
termelési hagyományai, valamint táj- és természetvédelmi szempontból eltérő értéke
alapján Békés külterületén három, egymástól Jól elkülönülő sajátosságú
mezőgazdasági terület határolható el:

• táj- és természetvédelmi szempontból értékes mezőgazdasági területek,
• kertes mezőgazdasági területek,
• általános, túlnyomóan szántó művelésű ágú mezőgazdasági területek,

Forrás: OTrT http:Mwww, terport. hu!teru!etrendezes/teniietrendezesi-tentek!magyarorszag
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Általában búzát, kukoricát, árpát, napraforgót, repcét, lucernát, csemegekukoricát
termesztenek Békésen, valamint megtalálható a térségben nagy hagyományokkal
rendelkező rizs termesztése Is, rizsföldeket a település ÉNy- i határa mentén
találhatunk.
A külterületen a hatalmas kiterjedésű szántóterületek között szórványosan néhány
kisebb-nagyobb erdősáv, fasor, illetve a vízfolyást kísérő nádas- foltok találhatóak.

Békés város jellegzetessége a nagy kiterjedésű fás, ligetes külső kertövezet, amely a
lakóövezettel közvetlenül határos (Szécsény- kert, Jégveremi- kert, Nagykert, Sebők
kert, Malomasszony- kert, kis- Borosgyán). Békés területéből a kert, gyümölcsös
tájhasználat aránya 1,2-1,9 %. A gyümölcsök közül főleg szilvát-, almát-, meggyet-,
cseresznyét-, és diót termesztenek, illetve konyhakerti növényeket. A várostesthez
csatlakozó, speciális szerepkörű településrész Dánfok üdülőterület, ahol egy folyóvízi
turizmusra épülő szabadidős üdülőközpont található.
A város iparterületei a belterület peremén részben a Kettős- Körös mellett (a tarhosi
úttól északra), részben nyugaton (a vasúti pálya és a Szarvasi út mentén) részben déli
irányban (Csabai út két oldalán) alakultak ki,
A külterületek korábban jelentős tanyavilága nagyrészt felszámolódott. A külterületi
lakott helyek 4-7,5 km távolságra fekszenek Békés centrumától.
Az erdősültség a megyei helyzethez hasonlóan nagyon alacsony alig 3,66 %‚
összefüggő erdősültség nincs a település területén, csak elszórtan elhelyezkedő
kisebb erdőfoltok. A közigazgatási területen mozaikosan megtalálható erdőfoltok
struktúrája átalakult, az ökológiai folyosók sok helyen hiányosak. A heterogén
erdősztyepp- szerű állományok helyét egyes esetekben tájidegen fajokbál álló
gazdasági erdők veszik át, jellemzőek a sűrű nyár és akáckultúrák. Ezen gazdasági
erdők biodiverzitása alacsony, amely ökológiai ás funkcionális konfliktust
eredményez. A dűlőutak fásítása, védőerdősávok telepítése nem elégséges, holott az
igazgatási területen a defláció problémája komoly tényezőként van jelen.
A rét és legelők aránya sem jelentős (5,4 %)‚ a belterülettöl Ny- ra találhatóak csupán
egybefüggő legelő területek.12

2 Forrás: Békés Város Környezetvédelmi Programja (201 7-2022)
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Békés város közigazgatási területén belül és környékén az Országos Területrendezési
Terv alapján országos jelentőségű, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület ővezetét a következő ábra szemlélteti.

Jelmagyarázat
TSjkÓpvÓddm. amponItd k*moflon karelondó Iowfet ővozote

AtwtérképI oI.mek

3 Országhalir

C Mcyctw,ti

Kczigazgats hati,

TcIopCttnÓg

A térképről leolvasható, hogy a Kettős- Körős környezetének a településtől északra és
délre fekvő területei minősülnek tájképvédelmi szempontból országos jelentőségű
területnek.

‘3 Forrás: OTrT http://www. terport. hu/feruletmndezes/tervletrendezesi-terveWmagyarorszag
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2. Kataszterezés

2.1. A zöld infrastruktúra elemek vizsgálati módszere

Az önkormányzati vagyonleltár kötelezővé tételével, az ugyancsak a közvagyon részét
képviselő zőldfelületi növényleltár elkészítése is időszerű. A ZIFFA egyik alapja egy
zöldinfrastruktúra- hálózati kataszter. Ez a kataszter tartalmazza a hálózatot alkotó
“zöld” és «kék” elemeket, és azok rendszereit, amelyeket a ZIFFA elemez, értékel. A
kataszterezési munkafolyamat során a település belterületén sor került

• a nem nyilvántartott zöld infrastruktúra elemek felmérésére, rendszerezésére
• a felmérés rögzítésére térképes és szöveges dokumentumban, adatbázis

készítésével (fizikai elemek katasztere), térinformatikai eszközőkkel
• zöldvagyon feltérképezésére.

A létrejött fakataszter olyan térinformatikai eszközökön alapuló adatbázis, amely az
egyes fahelyek műholdas helyének meghatározását (GPS), a fákkal kapcsolatos
alapinformáciákat és azok aktuális állapotával kapcsolatos adatsorokat tartalmaz. Az
elkészült fakataszter Jelentősége abban rejlik, hogy folyamatosan követhető a
fahelyek állapota, az értékükben bekövetkező változások, de alkalmas számos
információ gyűjtésére, tárolására, karbantartására, amely megkönnyíti a szükséges
adatszolgáltatást, támpontot nyújt a faérték kiszámításához, valamint az aktuális érték
meghatározáshoz, segítséget nyújt a munkák tervezéséhez, kivitelezéséhez (p1.
telepítés előtt lekérdezhetők az üres fahelyek). Felhasználhatók építésügyi, természet
és környezetvédelmi hatósági eljárásokhoz.
A részletes nyilvántartás elkészítése után - jelen munkaanyag alapján- készülhet
részletes terv a különböző ütemekben elvégzendő fasor telepítésekről, fasor
rekonstrukciós munkálatokról, valamint ezen tevékenységek jobb megalapozására
részletes kiadásterv.

A Fakataszter adatok térinformatikai megjelenítése

A terepi adatok felmérése után, az általunk nyert fák számát, és milyenségét kellett
osztályoznunk egy Excel- táblázatban. Ezen táblázat szolgál segítségül a terepi
felmórósből összeállított fák szelektálásában, és rendszerezésében. A betáplált
rekordok tartalmazzák a fák darabszámát, valamint két azonosítót: az első azonosító
az utcákat különíti el, 1 -től elindulva.
A következő oszlop értékei a házszámot jelenti, mely további szűkítést tesz lehetővé,
szintén 1-essel, de alátőrést is lehet szemléltetni (1/a; 1/1). Végül pedig a
házszámokhoz csatolt, úgynevezett „Fa azonosító” kerül meghatározásra.
Minden egyes fa egy speciális azonosítóval fog rendelkezni, mely a házszámhoz
csatolt egyetlen fára lesz igaz. A három oszlop adatai összeolvasásakor nyer értelmet
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ezen rendszerezés. Tehát, ahogy a lenti példa is mutatja a Pl. Katona utca 1. alatt
eJhelyezkedő fák mind a 1/1/1; 1/1/2; 1/1/3; 1/1/4-es azonosítóval fognak
rendelkezni, így ha lekérdezzük akármelyik azonosítót,- legyen ez az 1/1/2 — akkor
csakis egyetlen fa fog beleesni a keresésbe.

Utca Hézszám Fa Aionosltó Katona utca

L

LKÉSZ I

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 la 2

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

I 2 3

1 2 4

1 3 4

1 3 4
Katona.. gz É

10. ábra Excel- tábla a fák rendszerezéséhez’4

A táblázat kitöltése után, a szemléltetéshez a Google korábbi felméréseit használjuk
ellenőrzésnek: a műholdas-, és légifelvételek, valamint a földi fotogrammetria
felvételeket vesszük igénybe. A OGIS térinformatikai, adatbázis kezelő szoftverbe
lehet ezeket a felvételeket importálni és szerkesztéseket végrehajtani.
A kívánt utca kiválasztását követően összevetjük az általunk mért adatokat a korábbi
felvételekkel, majd ha a kettő összhangban van egymással, elhelyezzűk a kívánt
pontot a megfelelő helyre.

A következő példán a Katona utca látható

11. ábra Fák helyének megjelölése’5

A pontok elhelyezése után kerül sor egy Access adattábla felállítására, mely
ősszekapcsolja a 0315 szerkesztéseket az Excel adatbázissal. Az elkészült

Forrás: Sát szerkesztés
‘ Forrás: Saját szerkesztés



adatbázisba így kedvünk szerint hajthatunk végre lekérdezéseket, akár a fák koráról,
fajtájáról.
A OGIS egy felhasználóbarát nyilt forráskódú térinformatikai rendszer (015), a GNU
általános nyilvános licenc szerint. A 0015 a Nyilt Forráskódú Térinformatikai
Alapítvány (OSSeo) hivatalos projektje. Futtatható Linux, Unix, Mac OSX, Windows és
Android operációs rendszereken, számos vektor, raszter ás adatbázis formátumot és
műveletet támogat.

2.1.1. Fakataszter

A közterületi faállomány kataszterezáse során 39581 darab taxon került
felmárésre, ebből a Városközpont akcióterűleten 5009 db fa, (cserjákkel együtt 5596
db taxon) található. A sövények folyóméterben kifejezett mértéke 587 méter, ami a
zöldfelület- fenntartás szempontjából lényeges adat. A ZIFFA 1. sz mellékletét
képező fakataszter összegzésekor elkülönítettük a lombos díszfák közül a magas
dendrológiai értéket képviselő fafajokat, a közepes és alacsony dendrológiai értékű
fafajokat, valamint az örökzöld és fenyőfajokat, illetve a gyümölcsfákat és az inváziós
fafajokat.

Magas dendrológiai értéket képviselő lombhullató fafajok:
Tilia (hárs) fajok: 1682 db
Aesculus hippocastanum (vadgesztenye): 308 db
Sophora japonica (japánakác): 80 db
Ulmus (szil) fajok és fajták: 171 db
Liriodendron tulipifera (tulipánfa fajták: 2db
Sinkgo biloba (páfrányfenyő) fajták: 3 db
Fagus sylvatica (bükk) fajták: 6 db
Platanus X hybrida (platán): 238 db
Tilia tomentosa (ezüst hárs) fajok: 31 db

Gymnocladus dioicus (amerikai vasfa) fajták: 7 db
Ouercus (tölgy) fajok: 328 db
Összesen: 2856 db

A faállomány mintegy 9%-át (2856 db) alkotják dendrológiailag értékes,
nagyméretű fák.
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Fafajok aránya (%)

• Magas dendrológiai
értéket képviselő
lombhullató fafajok

• Közepes és alacsony
dendrolágiai értékű
lombhullatá fafajok

• Örökzöld, Illetve
fenyőfajok

• Gyümölcsfa fajták

Közepes és alacsony dendroIógia értékű lombhullató fafajok:

Acer (juhar) fajok ás fajták: 1465 db
(kivéve Acer negundo — zöldjuhar; özönfaj és Acer ps. Atropurpurea’—
vérjuhar; értékes díszfa)
Catalpa bignoioides (szivarfa): 142 db
Betula pendula (nyírfa): 386 db
Populus (nyárfa) fajok ás fajták; 338 db
Fraxinus (kőris) fajok ás fajták: 507 db
Celtis (ostorfa) fajok: 12 db
Paulownia tomentosa (császárfa) fajok: 74 db
Koelreuteha paniculata (csörgöfa) fajok: 180 db
Ahus typhina (ecetfa) fajok: 639 db
Elaeagnus (ezüstfa) fajok: 14 db
Olea europaea (olajfa) fajok: 10 db
Sorbus (berkenye) fajok: 54 db
Robinia (akác) fajok: 3785 db
Albizia julibrissin (selyem akác) fajok: 34 db
Salicaceae (fűzfafélék) fajok: 515db

Összesen: 7822 db

A faállomány mintegy 18%-át (8155 db) alacsony ás közepes dendrológiai
értékű Iombhullató fafajok alkotják.

57%

16%

12. ábra Fafajok aránya’6

Forrás; Saját szerkesztés
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Örökzöld, Illetve fenyőfajok:

Picea (luc) fajok ás fajták: 159 db
Pinus (fenyő) fajok és fajták: 50 db
Taxus baccata (tiszafa): 96 db
Cupressaceae (tujafa) fajok ás fajták: 1 553 db
Thuja (tuja sövény) fajok ás fajták: 2957 db
Összesen: 4810 db
A faállomány mintegy 16%-át (4810 db) alkotják örökzöldek, Illetve fenyőfélék.

Cserjefélék
Laburnum anagyroides (aranyeső) fajták: 813 db
Viburnum (bangita) fajták: 35 db
Juniperus communis (boróka) fajták: 91 db
Ligustrum (fagyal) fajták: 3904 db
Hibiscus (hibiszkusz) fajták:1342 db
Jasminum (jázmin) fajták: 46 db
Euonymus (kecskerágó) fajták: 27 db
Cotoneaster (madárbirs) fajták: 81 db
Malvaceae (mályvafélék) fajták: 393 db
Syringa vulgaris (orgona) fajták: 629 db
Buxus (puszpáng) fajták: 1 68 db
Aosaceae (rózsafélék) fajták: 236 db
Spiraea (gyöngessző) fajták: 1641 db
Pyracantha (tűztövis) fajták: 77 db
Campsis radicans (trombitafolyondár) fajták: 14 db
Laurus (babér) fajták: 2 db
Hedera helix (borostyán) fajták: 2 db
Frunus spinosa (kökény) fajták: 8 db
Mahonia (mahónia) fajták: 5 db
Prunus laurocerasus (babérmeggy) fajták: 19 db
Cortaderia selloana (pampafű) fajták: 19 db
Egyéb szórványfajok: 25 db
Összesen: 9577 db

Gyümölcsfajok:
Prunus domestica (szilva): 10048db
Frunus cerasus (meggy): 2081 db
Prunus persica (barack): 110 db
Prunus cerasifera (vérszilva): 76 db
Egyéb Prunus (cseresznye) fajták: 1 05 db
Prunus cerasifera (cseresznyeszilva) 84 db



Juglans regia (dió): 584 db
Maclura pomifera (narancseper): 90 db
Sambucus (bodza) fajok: 349 db
Malus (alma) fajták: 145 db
Pyrus (körte) fajták: 23 db
Cydonia oblonga (birs): 67 db
Chaenomeles (japánbirs): 32 db
Moraceae (eperfafélék) fajták: 142 db
Corylus (mogyoró) fajták: 146 db
Corylus colurna (török mogyoró) fajták: 65 db
Egyéb (szórvány) fajták: 29 db

Összesen: 14176 db

A faállomány 57%-át (14176 db) gyűmölcsfák alkotják.

•alma

•barack

cseresziiye

oDjó

• epEita

• mirubclán

•mocsycó

sziI’a

:tÖ*ökmoyc’r6

• vadnarancs

• v4rszilva

«r;4b Iajtók

A gyümölcsfa állomány 76 %-át szilva fajták, 14 %-át meggy fajták, 2 %-át dió
fajták alkotják.
A további fajták megoszlása 1%, illetve 1 % alatti megoszlást mutat.

Inváziós fafajok:
Acer negundo (zöld juhar): 1 db
Ailanthus altissima (mirigyes bálványfa): 15 db
Összesen: 16 db

A faállomány kevesebb, mint 0,1%-át alkotják özőnfajok (16 db).

1% Gyümölcsfák aránya
1%

1 n
1%

76%

13. ábra Gyümöicsfák megos2lása7

17 Forrás: Saját szerkesztés
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Az intézményi faállomány kataszterezése során darab taxon (faegyed) került
felmérésre. A ZIFFA 1. sz mellékletét képező kataszter összegzésekor elkülönítettük
a lombos díszfák közül a magas dendrológiai értéket képviselő fafajokat, a közepes
és alacsony dendrológiai értékű fafajokat, valamint az örökzöld ás fenyőfajokat,
illetve a gyümölcsfákat és az inváziós fafajokat.

Intézményekben felvett kultúrák megoszlása (%)

•diszfák

• örökzöldek, cserjefélék

gyümölcsfák

Magas dendrológiai értéket képviselő lombhullató fafajok:
Tilia (hárs) fajok: 331 db
Aesculus hippocastanum (vadgesztenye): 43 db
Platanus X hybrida (platán): 55 db
lilia tomentosa (ezüst hárs) fajok: 1 db
Quercus (tölgy) fajok: 61 db
Összesen: 491 db

A faállomány 27%-át (491 db) alkotják dendrológiailag értékes nagyméretű fák.

Közepes és alacsony dendrológiai értékű lombhullató fafajok:
Acer (juhar) fajok és fajták: 162 db
Betula pendula (nyírfa): 84 db
Populus (nyárfa) fajok és fajták: 93 db
Fraxinus (kőris) fajok és fajták: 6 db
Celtis (ostorfa) fajok: 1 db
Paulownia tomentosa (császárfa) fajok: 3 db
Koelreuteria paniculata (csörgőfa) fajok: 8 db
Ahus typhina (ecetfa) fajok: 52 db

14. ábra Intézményekben felvett kultúrák megoszlása’

IB Forrás: Saját szerkeszlés
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Elaeagnus (ezüstfa) fajok: 3 db
Robinia (akác) fajok: 139 db
Salicaceae (fűzfafélék) fajok: 35 db
Egyéb szórványfák: 10 db
Ricinus communis (ricinus) fajták: 3 db
Taxus baccata (tiszafa) fajták: 12 db
Thuja (tujafa) fajták: 425 db
Összesen: 1036 db

Fafajták intézményi megoszlása (%)

• gyümölcsfák

• magas dendrológiai
értéket képviselő
iombhullatá fafajok

• közepes és alacsony
dendrolágiai értékű
lombhullatá fafajok

15. ábra Fafajok intézményi megoszlása’9

Örökzöld, illetve fenyöfajok, cserjefélék
Thuja (tuja sövény) fajok és fajták: 250 db
Laburnum anagyroides (aranyeső) fajták: 236 db
Hibiscus (hibiszkusz) fajták:145 db
Syringa vulgaris (orgona) fajták; 30 db
Spiraea (gyöngiessző) fajták: 32 db
Hedera helix (borostyán) fajok: 2 db
Összesen: 695 darab

Gyümölcsfa fajták
Prunus domestica (szilva): 89 db
Prunus cerasus (meggy): 88 db
Prunus persica (barack): 9 db
Egyéb Prunus (cseresznye) fajták: 7 db
Prunus cerasifera (cseresznyeszilva) 2 db
Juglans regia (dió): 50 db
Malus (alma) fajták: 31 db

19 Forrás: Saját szerkesztés

27



Pyrus (körte) fajták: 2 db
Moraceae (eperíafélék) fajták: 14 db
Corylus (mogyoró) fajták: 15 db
Ficus (füge) fajták: 3 db
Mespilus (naspolya) fajták: 1 db
Összesen: 311db

Gyümölcsfák intézményi megoszlása (%)

• alma

• barack

• cseresznye

• dió

•eperfa

•füge

•körte

lmeggy

• mogyoró

• naspolya

• szilva

•vadszilva

A temetői faállomány kataszterezése során 2614. darab taxon (faegyed) került
felmérésre. A ZIFFA 1. sz mellékletét képező kataszter összegzésekor elkülönítettük a
lombos díszfák közül a magas dendrológiai értéket képviselő fafajokat, a közepes és
alacsony dendrológiai értékű fafajokat, valamint az örökzöld és fenyőfajokat, illetve a
gyümölcsfákat és az inváziós fafajokat.

Magas dendrológiai értéket képviselő Jombhullató fafajok:

lilia (hárs) fajok: 30 db
Aesculus hippocastanum (vadgesztenye): 7 db
Összesen: 37 db

A faállomány 2%-át (37 db) alkotják dendrológiailag értékes, nagyméretű fék.

Közepes és alacsony dendrológiai értékű lombhullató fafajok:

Acer (juhar) fajok és fajták: 1 db

16. ábra Gyümölcsfák intézményi megoszlása2°

20 Forrás: Saját szerkesztés



Robinia (akác) fajok: 1396 db
Koelreuteria paniculata (csörgőfa) fajok: 10 db
Rhus typhina (ecetfa) fajok: 209 db
Taxus baccata (tiszafa) fajták: 2 db
Cupressaceae (tujafa) fajok és fajták: 75 db
Összesen: 1693 db

A faállomány mintegy 76%-át (1693 db) alacsony és közepes dendrológiai értékű
lombhullató fafajok alkotják.

Felmért temetők faállományának megoszlása (%)

• magas dendrotógai értéket
képviselő lombhullató
fafajok

I közepes és alacsony
dendrológiai értékű
lombhullató fafajok

• gyümölcsfa fajták

I 7. ábra Fe/méd temetők faállományának megoszlása21

Cserjefélék:
Laburnum anagyroides (aranyeső) fajták: 52 db
Syringa vulgaris (orgona) fajták; 330 db
Cupressaceae (tujasövény) fajták: 71 db
Összesen: 453 db

Gyümölcsia fajták:
Frunus domestica (szilva): 105db
Prunus cerasus (meggy): 50 db
Prunus persica (barack): 1 db
Juglans regia (dió): 106db
Sambucus (bodza) fajok: 155 db
Malus (alma) fajták: 1 db
Pyrus (körte) fajták: 1 db

20% q

2 Forrás: Saját szerkesnés
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Cydonia oblonga (birs): 6 db
Moraceae (eperfafélék) fajták: 3 db
Corylus (mogyoró) fajták: 3 db

Összesen: 431 db

A faállomány 20 %-át (431 db) gyümölcsfák alkotják.

2.1.2. Zöldvagyon érték

Békés város faállományának vagyoni értékét a következő táblázat mutatja be, amely
a Magyar Faápolók Egyesülete által kidolgozott értékbecslő módszer szerint került
kiszámításra.

A fa vagyoni értéke
Jelenleg Magyarországon nincs központilag meghatározott faértékszámítási módszer.
Az egységes szabályozás hiányában egy fa értéke az alkalmazott értékszámítási
módszertől függően akár nagyságrendekkel is eltérő lehet. Felmérésünk során a
Magyar Faápolák Egyesületének általánosan elfogadott számításait alkalmaztuk.

A faértékszámítás módja

AxBxCxDxExM

A = azonos fajú és fajtájú csemete ÁFÁ-val növelt értéke.

B = a fa ismert vagy becsült korától függő szorzószám.
A korszorzó alapértékei azonosak a Radó- módszer értékeivel, a magasabb
együtthatók közel kétszáz fafaj élettani és dendrológiai tulajdonságainak elemzése
alapján készültek el.

C = A fa védettségének ás településen belüli elhelyezkedésének szorzója.
Az egységes besorolás érdekében az egyes kategóriákhoz hozzárendeltük az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályokban
szereplő területfelhasználási egységeket.
Felmérésünk során, a „magas laksűrűségű, környezetében ártalmakkal terhelt
területen álló egyed’ besorolást alkalmaztuk.

D = A korona állapotához rendelt szorzó.
A korona állapot értékelése során az elsődleges szempont a valós ás az optimális
körülmények között élő, fafajra, fajtára jellemző lombtömeg aránya.
Értékszámításunk során, a ‚jombveszteség 10—25% közötti” paraméterrel
számoltunk.
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E = A fa általános egészségi állapotát és életképességét jelölő együttható.
A fa életképességét nemcsak a korona állapota, hanem a fa teljes egészének
egészségi állapota befolyásolja, ezért az életképesség megállapításakor a korona
állapota mellett a gyökérzet és a törzs állapotát is figyelembe kell venni.
Értékszámításunk során, a „beavatkozással még hosszú ideig megtartható”
paraméterrel számoltunk.

M = A fafaj dendrológiai értékét jelző szorzó

A Magyarországon legelterjedtebb fafajok és egyes fajták dendrológiai érték szerinti
besorolása neves dendrológusok munkássága, valamint a Corvinus Egyetem
Kertészeti Karának útmutatásai alapján kerültek meghatározásra.

Gyümölcsfák Érték (Ft/db) darab Összesen (Ft)

Pwnus (szilvafák ás egyéb csonthéjas) fajok 52 734 12 1 69 641 720 046

Pwnus avium (vadcseresznye) 105 469 92 9 703 148

Juglans regia (diófa) 337 500 704 231 600 000

Sorbus sp. (berkenye fajták) 316 406 535 169 277 210

Malus sp. (almafa fajták), egyéb 337 500 227 76 612 500
almatermésűek

Gyümölcsfák értéke összesen 1 134 912 904
——

Alacsony és közepes dendrolágiai Érték (FUdb) darab Összesen (Ft)
értekű fajok q 1

2

Acer (juhar) fajok 158203 1 317 208353351

Catalpa bignoioides (szivarfa) 322 734 141 45 505 494

Betula pendula (nyírfa) 237 305 336 79 734 480

Populus (nyárfa) fajok 253 125 306 77 456 250

Fraxinus (kőds) fajok 506 250 458 231 862 500

Celtis (ostorfa) fajok 84 375 10 843 750

Alacsony és közepes dendrológiai értékű 643 755 825
fajok összesen

Dendrológiailag értékes fajok Érték (Ftldb) darab Összesen (Ft)
q

Tilia (hárs) fajok 675 000 1 519 1 025 325 000

Aesculus hippocastanum (vadgesztenye) 506 250 307 155 418 750
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Sophora japonica (japánakác) 607 500 80 48 600 000

Ulmus (szil) fajok 312 188 171 53384 148

Quercus (tölgy) fajok 607 500 321 195 007 500

Platanus x hybrida (platán) 506 250 155 78 468 750

Uriodendron tulipifera (tulipánfa) 421 875 2 843 750

Ginkgo biloba (páfrányfenyő) 281 250 3 843 750

Fagus sylvatica (bükk) fajták 1 125 000 6 6 750 000

Dendroiógiailag értékes fajok értéke 1 564 641 648
összesen

Lombhullató —nem inváziós- fák Érték (Ft/db) darab Összesen (Ft)
-

Robinia (akác) fajok 43 594 3 708 161 646 552

Ahus (ecetfa) fajok 158203 602 95238206

Olea europaea (olajfa) 134 540 9 1 210 860

Paulownia tomentosa (császárfa) fajok 1 12 500 74 8 325 000

Elaeagnus (ezüstfa) 90 000 14 1 260 000

Koelreuteria (csörgőfa) fajok 281 250 1 79 50 343 750

Salicaceae (fűzfa) fajok 253 125 336 85 050 000

Lombhullató —nem inváziás- fák értéke 403 074 368
összesen

Egyéb örökzöld fajok Érték (FVdb) darab Összesen (Ft)
—

Ficea (luc) fajok és fajták 337 000 154 51 898000

Finus (fenyő) fajok ás fajták 210 935 35 7 382 725

Taxus baccata (tiszafa) 1 12 500 91 10 237 500

Cupressaceae (tujafa) fajok ás fajták 115 600 1482 171 319200

Thuja (tuja sövény) fajok ás fajták 68 450 2812 192 481 400

Egyéb örökzöld fajok értéke összesen 433 318 825

Fakataszter érték összesítve (Forint) r

22 Forrás: Saját sze*esztés

18. ábra FaáI/c•rnány zöidvagyon édéke

4179703570
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3. Elemzés

Jelen fejezetben kerültek áttekintésre azok a stratégiai dokumentumok, amelyek
fejlesztési céai között szerepel a zöld infrastruktúra fejlesztés. Ezen túl elemeztük az
előző munkarészekben vizsgált, a zöld infrastruktúrára vonatkozó fő elemeket ás a
zöld infrastruktúra hálózatot. Az azonosítás, lehatárolás, jellemzés eredményeként
mérhető indikátorok kerültek meghatározása.

3.1. Stratégiai dokumentumok elemzése

A ZIFFA által létrejövő fejlesztéseknek illeszkedniük kell elsősorban a
településfejlesztési koncepcióban és az integrált településfejlesztési stratégiában leírt
célokhoz. Azonban az akcióterv készítése során több más dokumentációt is
figyelembe kellett venni, melyek hierarchiáját és rendszerét a 19. ábra mutatja be.

19. ábra Kapcso/ódó dokumentumok hierarchikus rendje23

A stratégiai dokumentumok elemzésekor kitértűnk azokra a nemzetközi, nemzeti és
települési dokumentumokra, amelyek a zöld infrastruktúra kialakítás céljaihoz
igazodnak. Az Európai Unió zöld infrastruktúra stratégiája, Nemzeti Biodiverzitás
Stratégia, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégia, Nemzeti Tájstratégia, Nemzeti Környezetvédelmi Program,
Békés Város Környezetvédelmi Programja és településrendezési eszközei alapozzák
meg a ZIFFA stratégiai tervezését és értékrendjét.

23 Forrás: Saját szerkesztés Budapest Zö/dinfrastruktúra Koncepciója- Helyzetelemzés- és értéke/és
a/apján
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Hazánk számos természetvédelmi célú egyezményt írt alá, amellyel kötelezettséget
vállalt többek között a biológiai sokféleség megőrzésére és vizes élőhelyek
védelmére, amelyen keresztül a zöld infrastruktúra elemek védelmét Is el kell látnia. A
zöld infrastruktúral jelentőségét először 1 992-ben intézményesítette az ENSZ, akkor
még az ember és természetes környezetének kapcsolatának fontosságára
összpontosult a figyelem. A végrehajtást a tagállamok nemzeti szinten kezdték meg,
ugyanakkor felmerült az igény egy közös akcióterv kidolgozására. Az Európai Unió
támogatta a célok megvalósulását, ezért beépítette a 2020-ig tartó stratégiai
dokumentumaiba és a 201 4-2020-as programozási időszak keretrendszerébe.

3.1.1. Az Európai Unió zöld infrastruktúra stratégiája (2013)

A dokumentum ismerteti, hogy az Európai Unió milyen módon tudja védelmezni az
európai természeti tőkét és javítani annak állapotát. itt fogalmazódik meg a zöld
infrastruktúra fogalma: Természetes és félig természetes területek, valamint egyéb
környezeti jellemzők stratégiailag megtervezett hálózata, amelyet úgy terveztek és
irányitanak, hogy széleskörű ökoszisztéma szolgáltatások nyújtására legyen képes.
Zöld (vízi ökoszisztémák esetében kék) területeket és egyéb, szárazföldi (beleértve a
part menti) és tengeri területeken található fizikai tulajdonságokat foglal magában. A
szárazföldön a zöld Infrastruktúra a vidéki és városi környezetben egyaránt jelen van.”
Az európai Bizottságnak a Kohéziós Alapra és az Európai Regionális Fejlesztési alapra
(ERFA) vonatkozó javaslataiban a zöld infrastruktúra kifejezetten beruházási
prioritásként szerepel.
Az Európai bizottság felhívja a figyelmet a zöld infrastruktúra hálózat előnyeire, illetve
meghatározza milyen intézkedésekre, lépésekre lenne szükség a kialakításhoz uniós
szinten.
A program stratégiai feladatnak tartja a zöld infrastruktúra fogalmának beépítését
kulcsfontosságú szakpolitikai területekbe. a dokumentum szerint a zöld infrastruktúra
egy bizonyítottan eredményes eszköz az ökológiai, a társadalmi és a gazdasági javak
természetes úton történő előállítására.24

3.1.2. Nemzeti Biodiverzitás Stratégia (2015- 2020)

A biológiai sokféleség megőrzésének 2015- 2020 közötti időszakra szóló nemzeti
stratégiát a 28/2015 (VI. 17.) határozattal fogadta el az Országgyűlés. A stratégia
alapja az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezménye. Fő célja, hogy a biológiai
sokféleség csökkenése és az ökoszisztéma szolgáltatások színvonalának hanyatlása
a céldátumig, 2020-ig megálljon, sőt visszaforduljon. A stratégia részletes
helyzetelemzést és helyzetértékelést tartalmaz (védett területek, flóra, fauna,
monitoring-tájékoztatás, természetvédelem hatóságai, civil szervezetek helyzete, táji

Fórrás: Budapest Zöidinfrastwktúra Koncepciója- Helyzetelemzés- ás értékelés
34



sokféleség és tájpotenciál, ökológiai hálózat). Magyarországon a Nemzeti
Biodiverzitás Stratégia fekteti le a zöld Infrastruktúra fejlesztésének alapjait, konkrét
intézkedésekkel és indikátorokkal.
A stratégia 6., 7. és 8. célkitűzései a zöld infrastruktúra tervezési és fejlesztési
összefüggéseit részletezi:

6. céH<itűzés: 6.1.
A zöld infrastruktúra elemeinek
összehangolt fejlesztése a
természeti rendszerek
működőképességének
fenntartása és javítása, illetve a
klímaváltozás hatásaihoz történő
alkalmazkodás elősegítése
érdekében, beleértve az
ökológiai ós tökológíai
funkcióval bíró területek közőtti
kapcsolatok javítását, a
potenciális területi elemek
rekonstrukcióját, illetve a
degradált ökoszisztémák
helyreállítását.

2020-ig sz ökológiai funkcióval bíró degradált
ökoszisztémák, illetve a meglévő és potenciális
zöld infrastruktúra-elemek meghatározása
megtörténik és legalább 15%-ának helyreállítása,
rekonstrukciója, sz ehhez szükséges
szakmapolitikai és szabályozási keretek
megteremtése megvalósul.

6.2. Az élőhelyek feldarabolódása és elszigetelődése
által leginkább érintett védett és közösségi
jelentőségű fajok élőhelyei esetében azok
fragmentációjának mértéke csökken.

6.3. A zöld infrastruktúra hálózat részét képező
belterületi zöldfelületi rendszer területaránya ás az
ökológiai hálózat összterülete nem csökken,
ökológiai funkciója növekszik.

7. célkitűzés:
Az ökoszisztémák ás az ember
számára nélkülözhetetlen
materiális és immateriális
szolgáltatásaik értékének
meghatározása ás integrálása a
természeti erőfonásokkal való
gazdálkodásért felelős átfogó és
tematikus stratégiákba, a helyi és
országos szintű
területhasználatot ás
terűletfejlesztést érintő
döntéshozatalban.

7.1. A hazánkban azonosított ökoszisztéma kategóriák
100%-a esetében sz ökoszisztémákkal ás
szolgáltatásaikkal való fenntartható gazdálkodást
azok ökológiai, biológiai és közgazdasági
szempontok szerinti értékelése alapozza meg.

7.2. Az ökoszisztéma szolgáltatások értékelése,
valamint a megőrzésűk és fejlesztésük
szempontjai érvényesülnek a természeti
erőforrásokkal való gazdálkodásért felelős
stratégiákban, a területhasználatot és
területfejlesztést érintő tervezési folyamatokat
szabályozó jogi eszközökben, valamint a
2014—2020 pénzügyidőszakban megvalósuló
fejlesztések előkészítése és kidolgozása során.

8. célkitűzés:
A biológiai és táji diverzitás
megőrzését és fejlesztését
szolgáló szempontok integrációja
az átfogó, valamint sz érintett
ágazati szakpolitikákba a zöld
infrastruktúra ás sz
ökoszisztéma-szolgáltatások
eszkőzrendszerével, különös
tekintettel a területi tervezésre.

8.1. Stratégiai ás projekt szintű jogi, módszertani ás
gazdasági eszközrendszer megteremtése a
biológiai ás táji diverzitás megőrzését ás
fejlesztését szolgáló szempontok érvényesítése
érdekében.

8.2. A zöldmezős beruházások által érintett területek
éves aránya 2020-ra a 2013-as érték 80%-ára
vagy ennél nagyobb mértékben csökken.

r
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20 abra A Nemzet, B;odwerzitás Stratégia 6, 7 es 8 celk,túzéseF5

3.1.3. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2013)

A dokumentum a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából
dokumentum a kormányzati fejlesztéspolitika 2030, illetve 2014-2020

program
a helyi

követni tervezett stratégiai céljait, prioritásait jelöli ki.
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFK) környezetstratégiai
szempontból közép- és hosszútávú célokat fogalmaz meg a zöld infrastruktúrával
kapcsolatban:

közép távú célok

az épített környezet értékeinek és a természeti erőforrások
védelme, természet- és tájvédelem, környezetvédelem,
örökségvédelem, a települési környezet védelme és élhetőbbé
tétele, a kedvező táji adottságok megőrzése, a táj szerkezetének és
karakterének kedvezőtlen irányú változásának lassítása,
megáMítása.

agrár- és erdő kömyezetgazdálkodási rendszerek működtetése.

klímaadaptáció, negatív hatások csőkkentése.

hosszú távú célok

a fenntarthatóságot, az épített környezet ás a természeti
erőforrások mennyiségi, minőségi védelmét és a gazdasági
versenyképességet, megélhetést, a foglalkoztatást és az önellátást
egyidejűleg biztosító

szemléletváltás a vízgazdálkodásban, vizmegtartás, -pótlás és
-elvezetés komplex, a gazdálkodással, tájszerkezettel összhangban
történő működtetése.

barnamezős beruházások szorgalmazása.

S fenntarthatóság elvrendszerét erősítő kömyezeti nevelési és
szemléletlormálási feladatok erősítése.

érték alapú település illetve városrehabilitáció, valamint innovativ
városfejlesztés.

21. ábra OFK közép- ás hosszútávú, zöld infrastruktúrát érintő céljaF6

25 Forrás: saját szerkesztés A Nemzeti Biodiverzitás Stratégia alapján
26 Forrás: Saját szerkeszlés OFTK alapján

8.3. A települési környezetvédelmi
szabályozási rendszere kiegészül
biodiverzitás stratégia elemeivel.

készült. A

időtávlatában
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Az OFFK célrendszere alapján átfogó és a szakpoítikát érintő célok kapcsolódnak a
zöld infrastruktúra fejlesztéshez;

Átfogó célként a természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink
megőrzése és környezetünk védelme, valamint a környezet-, valamint a
klímabiztonság megteremtését, az egészséges ivóvíz ellátását, az élővilág
sokféleségének, a tájak sokféleségének és értékeinek, illetve az épített örökség
értékeinek megőrzését, az egészséges élet környezeti feltételeinek és jobb
minőségének biztosítását, a fenntartható életmódot és a termelés és fogyasztás
elősegítését tűzi ki.
A koncepció terület- és településfejlesztési, gazdasági, energiapolitikai és
klímavédelmi, természeti, környezetvédelmi és vízvédelmi szempontok között
egyaránt fejlesztési célként fogalmazta meg a zöld infrastruktúra témakörébe tartozó
fejlesztéseket. Ezek a célok a következők;

• Munkaintenzív ágazatok (p1. mezőgazdaság, Új zöld infrastruktúra, építőipar)
fejlesztése.

• Törekedni kell a természeti környezet értékeinek megőrzésére, a belső városi
zöldfelűletek és a várost övező ökológiailag értékes területek közti kapcsolatok
erősítésére.

• Az ökológiai funkciójú területek további visszaszorulásának elkerülése,
zöldfelületek hálózatba szervezése (zöld gyűrű) és minőségi bővítése.

• A városszerkezet tagolása beépítetlen területekkel, zöldterületekkel és a
természetes szellőzést biztosító zónákkal.

• A szélsőséges mikroklíma mérséklésére kiegyenlítő (kondicionáló) zöldfelületek
biztosítása.

• Klímabarát építészeti megoldások elterjesztése, közterületek és épületek
felkészítése (árnyékolás, párásítás, belterületi légmozgások klímatudatos
tervezése, zöldterületek növelése).

• Zöldfelületek ökológiai és használati értékének növelése, zöldterületek
növelése és minőségének javítása.

• Az épített környezet és a zöldfelületi rendszer védelme, fenntartható, érték
alapú hasznosítása, a települések harmonikusabb tájba illesztése. Támogatni
szükséges a szélsőséges hatásokat kiegyenlítő zöldfelületi rendszerrel bíró
városszerkezetek létrejöttét.

• A nagyobb városok körül szerveződő agglomerálódó térségekben az
ökológiailag fontos, településeket elválasztó zöldfelületi rendszer védelme és



fejlesztése, a területfoglalás korlátozása, a közlekedési rendszerek
összehangolása, a zöldmezős beruházások korlátozása.

Az OFVK megemlíti a vidékpolitikai funkciók között azt, hogy fontos a táj, a természeti
értékek ás az erőforrások védelme és fenntartható használata, továbbá az
ökoszisztéma szolgáltatások megőrzése és a környezetminőség javítása. A
fejlesztéspolitikai eszközök terén is kiemelt hangsúlyt fektetnek ugyanezen elemek
fejlesztésére, megőrzésére és védelmére egyaránt.

3.1.4. Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2014- 2025)

A dokumentum tartalmazza az első Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-1)
felülvizsgálatát ás kitér az éghajlatváltozást kiváltó folyamatokra, a hatásokkal
kapcsolatos hazai kutatások eredményeire. Meghatározza az üvegházhatású gázok
hazai kibocsátásainak csökkentésével és az éghajlatváltozás hazai hatásaihoz való
alkalmazkodással, valamint a hazai hatásokra való felkészűléssel kapcsolatos
feladatokat. A Stratégiának a célok végrehajtásához szükséges eszközöket is be kell
mutatnia. Új elemként került a jogszabályba, hogy az üvegházhatású gázok
kibocsátásának eladásából befolyó bevételeket a klímaváltozás elleni küzdelemre,
illetve az elkerülhetetlen hatásokhoz való alkalmazkodásra kell fordítani.
A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia —hasonlatosan más, több ágazatot átfogó,
horizontális stratégiákhoz— az ágazati tervezést segítő, önálló célrendszert és
konkrét cselekvési irányokat kitűző, azonban az ágazati fejlesztési törekvéseket „felül
nem író” tervdokumentum. E tekintetben a NÉS-2 a klímapolitika, a zöldgazdaság
fejlesztés és az alkalmazkodás átfogó keretrendszere, mely az éghajlaNédelem céljait
(ideértve a nemzetközi kötelezettségeket is) és cselekvési irányait tükrözi mind ágazati
mind területi dimenziókban a szakpolitikai és gazdasági tervezés számára, illetve a
társadalom egésze felé.
A hazai hatásokra való felkészűléssel kapcsolatos kiemelt ágazati cselekvési irányok
ás feladatok érintik a zöld infrastruktúra témakörét. Az éghajlati alkalmazkodás
vízgazdálkodással, mezőgazdasággal és a természetvédelemmel, erdészettel
valamint az épített környezettel, településfejlesztéssel, települési infrastruktúrával
kapcsolatos feladatainak meghatározására a NÉS-2 olyan rövid- közép- és
hosszútávú cselekvési irányokat fogalmazott meg, amelyekben kiemelt hangsúlyt
kapott a zöld infrastruktúra elemek fejlesztése, megőrzése, védelme.

3.1.5. Nemzeti Tájstratégia (2017- 2026)

A Nemzeti Tájstratégia (2017- 2026) (NTS) a táj védelem- kezelés- tervezés hármas
eszközrendszerét alkalmazva határozza meg a célokat ás a feladatokat.
Az NTS meghatározza célként a táj rendszeres, fenntartható fejlődésnek megfelelő
hasznosítását, melynek során a táj természeti adottságai ás az emberi tevékenységek
révén kialakult elemeinek jellemző összetétele nem változik.
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A táj kezelése alatt olyan folyamatot ért, amelynek célja a társadalmi, gazdasági és
környezeti folyamatok által előidézett változások irányítása, összhangba hozása. Az
NTS vizsgálja a településszerkezet és a települési tájhasználat változását, és a
települési táj állapotára is megállapításokat tesz, Így a zöld infrastruktúra előtérbe
kerül a stratégiában.

3.1.6. Nemzeti Környezetvédelmi Program (2015- 2020)

A nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP- 4) a stratégiai irányításról szóló 38/2012.
(Ill. 12.) Korm. rendelet előírásai szerint szakpolitikai stratégia, az átfogó környezetügyi
szakpolitikai területre vonatkozó jövőkép elérésének stratégiai tervdokumentuma.
Jelen dokumentum számára fontos fejezet “A bio/ág/al sokféleség megőrzése,
természet- és téjvédelem” című rész.27
A zöld infrastruktúrával kapcsolatban az alábbi célokat állapítja meg:

• a zöldfelületek védelme,
• a biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem,
• vizeink védelme és fenntartható használata,
• környezeti kármegelőzés és kárelhárítás.

3.1.7. Településfejlesztési Koncepció (2015)

A DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 azonosítóval ellátott projekt keretében kidolgozásra
került a város hosszú távú településfejlesztési koncepciója, amely az azt megelőző
vizsgálati anyag megállapításaira épült. A vizsgálati dokumentumban feltárt
problémák, hiányosságok, illetve kedvezőtlen tendenciák hatékony orvoslását rögzíti,
valamint a város jövőképét, a jővőkép elérését támogató alapcélt határozza meg,
csakúgy, mint a 2030- ig terjedő átfogó célkitűzéseit, valamint középtávú részcéljait.

A zöld infrastruktúra fejlesztési, védelmi szempontjainak figyelembevételével a
dokumentum a településfejlesztési elvek meghatározása során olyan megközelítést
alkalmaz, amely során a környezeti összefüggések, az erőforrásokkal (termőföld,
energia, víz, építőanyag, stb.) való takarékosság igénye, ésszerű
hulladékgazdálkodás, emberközpontú környezetalakítás és települési-táji revitalizáció,
környezetbarát infrastruktúra és ipar, valamint szolgáltatás érvényesül. A
dokumentumban megfogalmazottak szerint az átfogó célok és a részcélok
megvalósulását támogató fejlesztések előkészítése és megvalósítása során
figyelembe kell venni az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a
kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása, valamint a környezet megóvása és
védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának alapelveit.

27 Forrás: Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója- Helyzetelemzés- ás értékelés
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A terület- felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra vonatkozó céljai
között szerepel:

• a zöldfelűleti elemek aránytalan eloszlásának megszüntetése,
• Új tervezett, intenzív kialakítású zöldfelületek létesítése,
• a már meglévő zöldfelületek minőségi fejlesztése,
• a városi sporttelep ás a temetők zöldfelületi rehabilitációja,
• erdőterületek növelése,
• a külterületi zöldfelületi elemek (vízfolyások menti galériaerdők, fás területek, Út

menti fasorok stb.) egységes ökológiai rendszerbe szervezése.

3.1.8. Integrált Településfejlesztési Stratégia (2015)

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: ITS) a város középtávú
fejlesztési irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett
tevékenységeket határozza meg az önkormányzat által jóváhagyott jövőkép és
hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján.
Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 7-8 év
városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a zöld Infrastruktúra témakörébe tartozó
fejlesztéseket az átfogó céljai között fogalmazza meg. Az ökológiai és gazdasági
fenntarthatósággal, klímaváltozás elleni küzdelemmel, környezetvédelemmel
összefüggő feladatok kiemelt hangsúlyt kapnak:

• az aszály és a hőhullámok, általában az időjárási szélsőségek kockázatának
csökkentése,

• a városi és városkörnyéki élet megfelelő minőségének biztosítása,
• a kommunális és zöldfelületi hálózatok hatékony működtetése,
• a megújuló energiaforrások széleskörű felhasználása, az energiahatékonyság

javítása,
• környezettudatos szemléletformálás,
• a települési környezet fejlesztésekor

o lakótelepek épületeinek energetikai fejlesztése, műszaki állapotának
javítása,

o településképi konfliktusok megszüntetése,
o barnamezős, alulhasznosított területek felülvizsgálata,
o a zöldfelületi ellátottság területi aránytalanságainak megszüntetése,
o szerkezetileg leszakadó területek,
o természeti környezet, épített örökség meglévő adottságaira való

támaszkodás.

Az Értékeit őrző, kisvárosias települési környezet tematikus cél előirányzásával az
emberi környezet fejlesztésével, annak ökológiai fenntarthatóságával összefüggő
tevékenységeket helyezi fókuszba. A tematikus cél éppúgy felöleli a környezeti
értékek - legyen az a természeti vagy épített-műszaki környezetet- megőrzését,
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fejlesztését, átörökítését, mint azok kiteljesítésére szolgáló projekteket,

szemléletformálást szolgáló „szoft” elemeket is.

A tematikus cél feltételrendszerének eléréséhez szükséges fontosabb beavatkozások,

intézkedések:
• a város épített környezetének védelme, rehabilitációja, fejlesztése,

• a természeti környezet, ökológiai rendszerek megóvása, rehabilitációja,

értékeinek, adottságainak kiteljesítése,
• közterületek fejlesztése,
• zöldterület- hálózat rehabilitációja, fejlesztése,

• a vonalas infrastruktúra hálózatos fejlesztése,

• hulladékgazdálkodás fejlesztése,
• környezettudatos életmóddal, értékvédelemmel kapcsolatos

szemléletformálás.

3.1.9. Békés Város Környezetvédelmi Programja (2017- 2022)

A környezetvédelmi programot az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének

általános szabályainak előírásai alapján kötelező önkormányzati feladataként

dolgoztatta ki Békés Város önkormányzata. Célja a település környezetének védelme,

állapotának javítása, valamint a fejlesztések környezeti szempontú

megalapozottságának elősegítése. Jelen dokumentum szempontjából az alábbi célok

emelendők ki:

Tájhasználat, tájszerkezet

• Külterületen található egykori mezőgazdasági üzemközpontok fenntartható

újrahasznosítása.
• Külterületi ipari és mezőgazdasági telepek tájba illesztése.

• Tájidegen fajokból álló gazdasági erdők visszaszorítása.

• Biodiverzitás növelése, ökológiai folyosók folytonosságának biztosítása.

Vízvédelem
• A felszíni vizek minőségének javítása.

• A Kettős- Körös ökológiai állapotának javítása.

• Felszíni vizelvezetés javítása külterületen.

Táj-és természeti értékek

• Erdősültség növelése.

• Agrár sivatagok csökkentése, biodiverzitás növelése.

• A felszíni vizek ökológiai folyosó szerepének erősítése, Kettős- Körös ökológiai

állapotának javítása.

• A lakosság természetvédelmi „érzékenyítése”, gyerekek bevonása a helyi

természeti értékek megőrzésébe.
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• Tájrehabilitációt igénylő területek rendezése. Barnamezős és tájrehabilitációt

igénylő területek környezeti állapot felmérése, kataszterezése, fenntartható

újrahasznosításuk megoldása.
• A területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályok

helyi építési szabályzatba való beemelése.
• Helyi természetvédelmi értékek, területek megőrzése.

Zöldfelületi rendszer

• A belvárostól távolabbi terűletek zöldfelületeinek növelése, fejlesztése (települési

szintű zöldfelület fejlesztést terv készítése), Új parkok kialakítása.
• A település játszótereinek számának növelése (játszótér építése).

• Köztemetők zöldfelűleteinek teljes körű rendezése, felhagyott temetőkertek

kegyeleti parkká alakítása (temetők körbekerítése, szükséges növényültetések,

fásítások elvégzése).
• Fásítási terv és a kerékpárút hálózat fejlesztésének összehangolása (fásítási terv

felülvizsgálata).
• A nagyobb zöldfelületeket összekötő vonalas elemek kialakítása (települési szintű

zöldfe/ü/et fejlesztési terv készítése, a tervezett elemek település rendezési tervben

történő érvényesítése).
• Közparkok használati értékének nővelése (közparkok felszereltségének,

kiépítettségének fejlesztése).
• Parkolók előírás szerinti fásitása (fatelepítése).

3.2. Fizikai rendszer elemzése

3.2.1. Módszertani alap

A különböző zöldfelületi elemek kataszterezése adja a zöld infrastruktúra- elemzés

alapját. Az elemzés elkészítéséhez, és az erre épülő fejlesztési tervek kialakításához a
tipológia meghatározása elengedhetetlen.
A zöldfelületi elemek funkciójából adódó különbségekből kiindulva a tipológia a táj- és

területhasználat vizsgálatán alapul. A zöld infrastruktúra tipológiájának alapját Békés

város hatályos településrendezési tervéhez készített területhasználat- vizsgálat jelenti,

kiegészítve a HÉSZ- ben található előírások és a raszteres leképzéssel létrejött

adatforrásokból nyert térbeli adatok, valamint a helyszíni szemlén tapasztaltakkal.

A tájtípushoz köthető fő elemek elkülönítésénél (a természetközeli, a gazdálkodási és

a városias területek) a jelleg a meghatározó. A természetközeli típusnál a természeti

folyamatok súlya, míg a városias és a gazdálkodási típusnál az emberi tevékenység

(városi funkciók, termelési funkciók) a meghatározó.
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22. ábra Zöld Infrastruktúra - tipológia28

A legfontosabb felhasznált adatbázis -az egyes területhasználatok megjelenítésének
térbeli-fizikai rendje- Békés város hatályos településszerkezeti tervén alapul, de
emellett más adatforrások is szerepet játszottak az elemzések során. A helyszíni

vizsgálat valamint a térbeli adatokat szolgáltató ortofotók mellett külső adatbázisként
a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal erdőrészletekre vonatkozó adatai, az

2B Forrás: Saját szerkesztés Budapest Zöldin(rastruktúra Koncepciója- Helwetelemzés- és értékelés
alapján

- -‚.

ZOLDI N FRASTRUKTURA

Mezőgazdasági Erdőgazdasági
terület terült!

éti

nagyváttsias

kisvárosias

kortváwsias

falus ina

üdülőh)

kózPar)közintézményi

kereskedelmi
szolgáltató
azdaaügi

vegyes

rekreációs ás
sporiterületok

legos

hétvégi házas egyéb

—

3.2.2. Felhasznált adatbázisok



Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerből nyert

adatállományok és Békés Város Környezetvédelmi programjának (2017- 2022) zöld

infrastruktúrára vonatkozó adatai nyújtottak segítséget.

4. Zöld infrastruktúra hálózat elemzése

A zöld infrastruktúra hálózat rendszerét a 22. ábrán bemutatott azon zöld

infrastruktúra elemek alkotják, amelyek elhelyezkedésüktől függően természetközeli,

gazdálkodási és városias típusokra külőníthetők el. A természetközeli típusnál külön

kiemelten tárgyaltuk a kék infrastruktúra elemeit. A természetközeli és a gazdálkodási

zöld infrastruktúra típusok esetén elsősorban az ökológiai jelentőséget, az

ökoszisztéma szolgáltatás jellegét elemeztük. A zöld infrastruktúra hálózat városias

típusán belül a település zöldhálózata került elemzésre, a minőség, funkcióval

ellátottság, a rekreációs szerep és a vonzáskörzet szempontjából.

4.1. Ökológiai jelentőség

4.1.1. Zöld infrastruktúra hálózat

A település zöld infrastruktúra hálózatát a 23. ábra mutatja be. A természetközeli,

gazdálkodási és városias típusú zöld infrastruktúra elemek között a gazdálkodási

elemek túlsúlya figyelhető meg.
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23. ábra Zöld infrastruktúra típusok eloszIása

A gazdálkodási területek két típusa a mezőgazdasági (kertes ás általános) és az

erdőgazdasági területek (gazdasági rendeltetésű erdő). Leghangsúlyosabban az

általános mezőgazdasági jelleg érvényesül a tájhasználatban, amelyet a kertes

mezőgazdasági területek követnek (Szécsény-kert, Jégveremi-kert, Nagykert, Sebők

kert, Malomasszony-kert, kis-Borosgyán). A gazdasági rendeltetésű erdőfoltok

mozaikosan helyezkednek el, megfigyelhető, hogy az ökológiai folyosók sok helyen
hiányosak. Összefüggő erdősültség nincs a településen. Jellemzőek a tájidegen

fajokból álló nemesnyár- és fehér akác kultúrák.

29 Forrás: Saját szerkesztés Békés Város szerkezeti terve alapján
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° Forrás: Saját szerkesztés A NÉB/H Erdőté*ép adatai alapján
Forrás: https:Merdoterkep.nebih. gov. hu!

(

A természetközeli típuson belül találhatóak a kék infrastruktúrát alkotó álló- és

folyóvizek (későbbiekben részletezve), illetve az azokat kísérő természetszerű vizes

élőhelyek (p1. galériaerdő) a védelmi rendeltetésű erdők és a gyepek.

A település területén csak elszórtan helyezkednek el védőerdők, területük a

gazdasági rendeltetésű erdőkhöz hasonlóan nagyon alacsony (lásd: 24. ábra). A

Kettős- Köröst szegélyező Natura 2000 területen található, 4.1.4. fejezetben

részletezett galériaerdőn kívül a védőerdők elhelyezkedése is nélkülőzi a szerves

kapcsolatot.
A rétek, legelők területi kiterjedése alacsony, a település teljes területéhez viszonyítva

5,4 %. A belterűlettől Ny-ra találhatóak csupán egybefüggő legelő területek.

I

I
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24. ábra Békés Város erdőterüietePC



Kék infrastruktúra elemek

Ugyancsak horgásztóként funkcionál a belterületen elhelyezkedő a Téglagyári
Horgásztó (3,95 ha), valamint a Puskaporos tó (3,46 ha). A belterületi vízrendezés
szempontjából fontos a Ogányvizláda elnevezésű felszíni víztest, amely a település
Ny-i részén helyezkedik el.

Az álló vizek közé azokat a felszíni víztesteket soroltuk, amelyek állandó vízborítással
rendelkeznek. A település legnagyobb kiterjedésű tórendszere a Borosgyáni
homokbányánál található horgásztavak (42,29 ha). Ezen a területen négy bányató
fekszik, ezek közül a legnagyobb 21 ha területű.

rh

_______

S’—

Borosgyáni horgásztavak3’

31 Forrás: Saját felvétel (2018)
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Puskaporos tó32

A folyó vizek kategóriájába legfontosabb felszíni vízfolyásként a Kettős-Körös folyót
(37 km, 1 O 386 km2), ezen kívül az Élővíz- csatornát, ás a Vargahosszai- főcsatornát
soroltuk, Az első két vízfolyás erősen módosított, a Vargahosszai- vízcsatorna
természetszerű víztest.
Az ásott mederben folyó Kettős- Körös vize az országos átlagnál tisztább l-II.
osztályú besorolású. A Kettős- Körös duzzasztóműve a Kettős- Körös víztestét
kétíelé osztja, ezért az ökológiai átjárhatósága nem biztosított.

32 Kép forrás: https.’Mbekesmatrix. hu!cikW7895 1 _hamarosan_dontes_varhato_a_puskaporosjovojeroi/



A Kettős- Körös mellékági jellegű holtága a Holt Fekete- Körös (Vargahossza
főcsatorna), melynek természetközeli állapotát az idők folyamán sikerült megőrizni.
A meder ugyanakkor jórészt elláposodott, a vízi ökoszisztéma pedig az
elmocsarasodás jellegét mutatja (eutrofizáció), az öblítő víz hiánya miatt a holtág
erősen degradálódott, Illetve a kidőlt fák több esetben gátolják a vízen való haladást.

A város belterületét a Fehér- Körös eredeti folyómedre szeli ketté, az ún. Élővíz-
csatorna. Az Élővíz- csatorna természetes módon köti össze Békéscsabát, Békést
és Gyulát. A felszíni vizet szennyező anyag bevezetések terhelik (termálvíz, tisztított
szennyvíz), illetve kotrása időszerű lenne, ami a felhalmozódott szennyező anyagok
nagy részét is eltávolítaná a mederből.

‘1

iii
7

Kettős-Kőrős folyó33

Forrás: Saját felvétel (2018)



Forrás: Saját felvétel (2018)
Forrás: Békés Város Környezetvédelmi programja (201 7- 2022)

Élővíz- csatorna34

A Bodzászugi- holtág a Kettős- Körös szabályozások utáni lefűzött jobb parti
mellékága, melynek állapota nem túl Jó, A Krisztina- zugi holtág a Kettős- Körös bal
partján a szabályozások által lefűzött morotva típusú holtág, mely a hetvenes évek
végéig állandó vízborítású, kiváló horgászvíz volt. A nyolcvanas évek meliorációs
tevékenysége során azonban vizét lecsapolták, így Jelenleg csak időszakos
vízborítottságú.35



A békési duzzasztómű feletti Kettős-Körös szakasz az egyik leglátogatottabb Békés
megyei horgászterület. A békési Körös-menti Kishajó Kikötő Dánfok és a Duzzasztó
közötti vízparti szakaszon fekszik. Két részre, alsó ás felső vízi kikötőre van
felosztva, amely közel 100 hajó tárolására ad lehetőséget. A Kettős-Körös ezen
szakasza többféle funkciójának köszönhetően egész napos, hétvégi rekreáciát
szolgáló zöldterület, ami ennek megfelelően nagyobb vonzáskörzetet eredményez
(lásd: 52. ábra)

Körös-menti Kishajó Kikötő36

36 Forrás: Saját felvétel (2018)



A városias területen megjelenő zöld infrastruktúra elemek közül kiterjedésüket
tekintve a legfontosabbak: a várost keresztül szelő Élővíz-csatorna medervonulatát
követő vízparti zöld sáv, a Dánfoki Üdűlőközpont ós szabad-strand. A belterületen
elhelyezkedő közparkok, közterek, fásított közterek fasorok faállománya kevés
kivétellel jó állapotú. A városias típusú zöld infrastruktúra elemek többnyire a
belvárosban koncentrálódnak, melyeket az Élővíz-csatorna kapcsol össze laza
rendszerré. A városkőzponttól távolodva a zöldfelületek mennyiségét és minőségét
tekintve is elmaradás tapasztalható. Ezeken a területeken hiányoznak a kapcsolódási
pontok is, hiányzik a szerves kapcsolat az elemek között.
A városias területen található zöld infrastruktúra elemeket a későbbiekben részletesen
elemezzük.
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4.1.2. Zöldfelület-borítottság

A településrendezésben használatos területfelhasználási kategóriák zöldfelülettel való
minimális borítottságának százalékos arányát a hatályos Helyi Építési Szabályzatban
(HÉSZ) található előírások szabályozzák. Ennek alapján a hatályos településrendezési
terv Szerkezeti tervében meghatározott területfelhasználásokra vonatkoztatott
zöldfelület- borítottság az alábbiak szerint alakul Békés város közigazgatási területén
belül:

I

I
I

—I.,—

E

25. ábra Zöldfelület-boritottság mértéke37

A fenti ábrán látható, hogy a Szerkezeti tervhez rendelt zöldfelület- borítottság
mértékét jelző skála szerinti, - HÉSZ által meghatározott- zöldfelületi minimumok
azokon a területfelhasználási kategóriákon belül mutatkoznak a legalacsonyabbnak,
amelyek elsősorban a városközpontban koncentrálódnak. Ebből az a következtetés
vonható le, hogy a városban a hőhatásnak leginkább kitett területen a
legmegengedőbb a jogszabály.

Forrás: Saját szerkesztés Békés város szerkezeti terve alapján
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4.1.3. Zöldtömeg (lombtömeg)

A városi őkológiai rendszer életképességének egyik jellemző fokmérője a
zöldfelületeken a lombtömeg mennyiség. A zöld infrastruktúra fenntarthatóságának
alappiléreként fontos elemezni, hogy a település zöld infrastruktúra hálozatába tartozó
elemek hány százalékban borítottak fákkal, illetve nem fás vegetációval. Az ortofotó
alapján és a településrendezési terv adatai alapján történt leképzés során
megállapított eredmény hibalehetősége viszonylag magas, de a tájékoztatáshoz
felhasználható. A százalékos területi számítások és az ortofotó színskálájának
elemzése alapján megállapítható, hogy a település teljes közigazgatási területén
lombtömeg nincs jelentős mennyiségben jelen, a zöld infrastruktúra lombos fákkal
fedett része nem éri el a 10-15%-ot.

I
ti— —

l’lI

Fás vegetációval borított terGietek

/ Nem fás v gefációval bcrit3t íefek

26. ábra Fás vegetáció terü/eti arányaP3

38 Forrás: Saját szerkesztés
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A fenti adat a lombtömeget teljességgel nélkülöző szánták túlsúlyára és az
erdősültség minimális arányára vezethető vissza. Ugyancsak elhanyagolható
tájhasználati típus a biomassza szempontjából a rét, legelő, ezért a zöldtömeg
szempontjából leginkább figyelembe vehető területek közül elsősorban a véderdők,
gazdasági erdők, a kertes mezőgazdasági területek és a városias típusú zöld
infrastruktúra elemek százalékos arányai a meghatározóak.

4.1.4. Természetvédelmi oltalom

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek (Natura 2000 terület)

Az európai Natura 2000 területeken előforduló közösségi jelentőségű (vagy kiemelt
közösségi jelentőségű) élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges
előírásokat az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről szóló rendelet állapítja meg.39
A Fekete-, Fehér- és Kettős- Körös kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
(HUKM20012) érinti Békés város közigazgatási területét. A településen 577,3878 ha
érintett területtel (Békés területének 0,45%-a) a Kettős- Körös árterében található
galériaerdők élveznek védettséget. A terület természetvédelmi célkitűzése a
közösségi jelentőségű élőhelyek (enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők),
valamint a közösségi jelentőségű állatfajok élőhelyei állapotának javítása elsősorban a
vízgazdálkodáshoz és az erdőgazdálkodáshoz köthető intézkedések révén.
A vízgazdálkodás tekintetében a célok elérését az ökológiai vízigény biztosítása, a jó
kémiai és biológiai állapot elérése, a vízparti természetközeli zonáció fenntartása
szolgálja. Az erdőgazdálkodás tekintetében pedig a ligeterdők természetközeli
állapotának fenntartása, területük növelése a tájidegen fafajokból álló állományok
rovására.

Forrás: 275/ 2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európa/közösség/jelentőségű természetvédelm/
rendeltetésű területekről
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40 Forrás: http.Mnatura2000. eea. europa. eu!
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27. ábra Békés Város közigazgatási területén található NATURA 2000 területek4°
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Helyi jelentőségű védett természeti területek

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24 5 (1) bekezdés b) pontja
szerint a helyi jelentőségű területek védetté nyilvánítása a települési önkormányzat
hatásköre. A hely/jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 4/1998 (111.27) önk.
rendelet védi, határozza meg a Békés város területén lehatárolásra került háromféle
ökológiai szempontból értékes övezetet: a Kettős- Köröst, mint ökológiai folyosót, az
Élővíz- csatorna településtől délre eső szakaszát, mint védett természeti terület
övezetét, illetve a Békéstől nyugatra fekvő természeti területek övezetét.

Forrás: Saját szerkesztés A NÉBIH Erdőtérkép adatai alapján
Forrás: https:Merdoterkep.nebih.gov.hu!
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28. ábra Natura 2000 területek4’



Helyi természetvédelmi területek:

1. Békés, Csatárkert: Vadon élő szervezetek, életközösségek, illetve élőhelyük
védelme Békés Város déli belterületi határától az Élővíz- csatorna bal oldali
mederszéle, a gyulai közút, és a Malomvégesi temető melletti dűlőúttal
szemben húzott egyenes által határolt terület.

2. Békés — Duzzasztómű: A Körös- vidéki flóra természetközeli állapotának
bemutatása Békés város keleti részén. A Dánfoki Üdülőközpont és
szabad-stranddal határos Kettős- Körös bal partjának töltéslába, a
szivattyúház tápcsatornája és az ártéri, Doboz felé eső meglévő Dánfoki
szivornya által határolt mentetlen oldali terület

3. Élővíz- csatorna belterületi szakasza: Békés város belterületén a Fehér-Körös
holtág természetközeli állapotának bemutatása a Fábián utcai hídtól a Csók
utcai hídig tartó terület.

42 Forrás; Saját szerkesztés A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 4/1998 íllL27) önk.
rendelet alapján

29. ábra Helyi természetvédelmi területek42



4. Vargahossza- csatorna rosszerdei szakasza: A Fekete- Körös Holtág
természetközeli állapotának Békés város kűlterületén, a Rosszerdőn a
Verebes- híd melletti 11212/1 hrsz-ú ingatlanon való bemutatása.

Időközi módosításai a Békés Város honlapján43 érhetők el.
A rendelet helyi védettségi szinten, vonatkozó miniszteri rendelet alapján kidolgozott
természetvédelmi kezelési terveket tartalmaz az egyes helyi védett értékekre
vonatkozóan.

A zöld infrastruktúra hálózat szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak egyes
faegyedek, facsoportok, amelyek tájképi, esztétikai és természetvédelmi (védettség)
valamint génmegőrzési szempontból is fontosak. A helyi jelentőségű természeti
értékek védelmérőP4 szóló rendelet által „helyi jelentőségű védett természeti
értékként” nyilvántartott fákat az alábbi felsorolás tartalmazza:

Védetté nyilvánított helyi természeti értékek:

- Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) Széchenyi tér 8. sz. udvarán 2244. hrsz. Becsült kora:
100 óv

- Kocsányos tölgy (Quercus robur) Liget, Bagoly Étterem kertje 5636/5. hrsz. Becsült
kora: l2Oév

- Kocsányos tölgyek (Quercus robur) 5 db. Élővíz-csatorna: Csertölgy (Quercus cerris)
3 db, Csók híd ás Rendelőintézet híd közötti szakaszán 229B/2. hrsz. Becsült koruk:
80-100 év

- Kocsányos tölgyek (Quercus robur) 8 db Sportpálya 3917/1. hrsz. Becsült koruk:
80-100 év

- Kocsányos tölgyek (Quercus robur) 6 db Sebök kert, volt Hidasháti ÁG kísérleti telepe
081/3. hrsz. Vetési István (Békés, Cseresznye u.22j. Becsült koruk: 120-150 óv

- Japán akác (Sophora japonica) Kossuth u. 16. sz. alatti Tüdőgondozó udvarán 5580
hrsz. Becsült kora: 80 óv

- Kocsányos tölgy (Quercus robur) 1 db A. Nagy Sándornó Tanya 28. 0289/4. hrsz.
Becsült kora: 150-200 óv

- Mocsárciprus Jaxodium distichum) 2 db Diviczki János Diviczki László Békés,
Alsó-körgát 10102/1. hrsz. Becsült kora: 100-110 óv

- Hegyi szilfák (Ulmus glabra) Pataki Lászláné 0691/6. hrsz. A fák becsült kora:
100-120, 120-150 óv

- Kettős-Körös-parti fehér nyár. Magyar Állam, Kövizig, 0444/1. hrsz (Populus alba)
Becsült kora: 200 év

- Kettős-Körös-parti kocsányos tölgyek Horváth Péter (Békós, Fáy utca 8.) (Quercus
robur) 0404/1. hrsz, Becsült kora: 70 óv

- Vadgesztenyók (Aesculus hippocastanum) 2 db 2240. ós 2243. hrsz (Múzeum köz)
Becsült koruk: 80 óv

- Lepényfa (Gelditsia triacanthos). Magyar Államvasutak Zrt. 4027/7. hrsz Becsült kora:
60 óv

httpl/www. bekesvaros. hu/rendeletek
helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 4/1998 (Ill. 27) önk. rendelet



- Magyar kőris (Fraxinus angustitolia ssp pannonica) 2287. hrsz (Fáy utca) Becsüt kora:
80-100 év

- Douglas-fenyő Ezüstfenyő Békési Református Egyházközség Széchenyi tér 21 .)‘ hrsz
Becsült koruk: 60-80 év

- Kocsányos tölgy (Quercus robur) 6597. hrsz (Farkas Gyula Közoktatási Intézmény
melletti terület) Becsült kora: 60- 80 óv

- Szürke nyarak (Populus canescens) 2 db 3917/1. hrsz (Sportpálya) Becsült koruk: 70
év

- Vénic szilfák (Ulmus laevis) 2db 6914/2. hrsz. Becsült koruk: 80-100 év
- Vénic szilfák (Ulmus laevis) 2 db 5643. hrsz. Becsült koruk: 80-100 év
- Fehér fűz (Salix alba) 6910. hrsz. Becsült kora: 50-60 óv
- Fehér nyár (Populus alba) 0615. hrsz. Becsült kora: 100-110 óv
- Kocsányos tölgy (Quercus robur) 0473/2. hrsz. Becsült kora 120 óv.

Nemzeti Ökológiai hálózat

A fent említett, természetvédelmi oltalmak alatt álló terűleteket kiegészíti és részben
átfedi az Országos Területrendezési Tervben (továbbiakban: OTrT) meghatározott,
területrendezés eszközeivel szabályozott országos ökológiai övezeti rendszer.
Az ökológiai hálózat funkcionális elemei a magterület, pufferterület és az ökológiai
folyosó.
Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek
ideális nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből
felépülő életközösségeknek az élőhelyei és genetikai rezervátumai. Békés területén
ökológiai magterület nincsen. A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos
élőhelyek, vagy kisebb- nagyobb megszakításokkal jellemezhető élőhely- mozaikok,
láncolatok, az úgynevezett ökológiai folyosók biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhely
komplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a génáramlást az egymástól
elszigetelt populációk között. Békés területén a Kettős- Körös ártere ökológiai
folyósóként kerűlt kijelölésre, ezen kívül kisebb területfoltok tartoznak még ebbe a
kategóriába a folyótól távolabb.
A magterületek ás a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a
természetközeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterűletek
és folyosók védelme az esetleges külső káros hatásoktól. Békés területén
pufferterület nem került kijelölésre.45

Forrás: Békés Város Környezetvédelmi programja (201 7- 2022)
Co



4.1.5. Ökoszisztéma szolgáltatás

Az ökoszisztéma szolgáltatások mindazon javak és hasznok, amelyeket az ember és
a közösség az ökoszisztémából (a környezeti rendszerből) nyer. Három t(pusát
különböztetjük meg: ellátó-, szabályozó ás fenntartó-, kulturális
szolgáltatások.

36 Forrás: OTrT httpu/nnv. terport. hu/tewietrendezes/tewletrende2esí-teriek/magyarorszag
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30. ábra Nemzeti Ökológiai hálózat’6



Ellátó
szolgáltatások

Szabályozó ás
fenntartó

szolgáltatások

Élelem

Fizika i/kémiai/biológiai
adottságok fenntartása

Fizikai és szellemi
kölcsönhatás élőlények és
ökoszisztémák között

Spirituális és szimbolikus
kölcsönhatások élőlények és
ökoszisztémák között

Biomassza (szántóföldi növények, háziasított
állatok, vadon élő növények és állatok és
azokból származó javak)

Ivóvíz (felszíni és felszín alatti vizek)

Növényi- és állati forrásból származó
(bio)energia

Mechanikai energia (állati munkavégzésből
eredő energia)

Élőlények általi ártalmatlanítás
(mikroorganizmusok, növények, állatok)

Ökoszisztémák általi ártaimatlanítás
(filtráció, megkötés, tárolás)

Életciklus (folyamatok), élőhely és genetikai
állomány megőrzése

Kártevők és betegségek elleni védekezés

Talajképződés és talajszerkezet

Vizek állapota

Légköri összetétel és klímaszabályozás

Fizikai és szellemi interakciók
(tudományos, oktatási, hagyomány,
kultúra, kikapcsolódás, esztétikum)

Spirituális és jelképek (identitás, szent
helyek, szent növény- és állatfajok)

Spirituális és emblematikus javak

Egyéb kulturális javak

Forrás: Saját szerkesztés a Módszertani útmutató a zöld infrastruktúra fejlesztési ás fenntartási
akció terv készítése alapján

Biomassza (növényi és állati eredetű
rostok, nyersanyagok)

Nyersanyagok Nem ivóvíz céljára szolgáló vizek (felszíni és
felszín alatti vizek p1. ipari vagy háztartási
használatra)

Energia

— L. Hulladékanyagok kezelése,
ártalmatlanítása

Szilárd anyagok áramlása (erózióvédelem)

Folyadékok áramlása
Áramlás-szabályozás

Gáz- és légnemű anyagok áramlása

Kulturális
szolgáltatások

•

-

31. ábra Zöld infrastruktúra által biztosított őkoszisztéma szolgáltatások17
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Az ökoszisztéma szolgáltatás esetében az elemzés a tipológiában meghatározott
természetközeli, gazdálkodás! ás városias típusú területekre terjedt ki, Illetve
kiszámításra került a város teljes faállományának ökológiai szolgáltatása a C02- ás
por megkötés, az 02 termelés ás a párologtatás tekintetében, valamint a
transzspirációs érték is meghatározásra került.

32. ábra Ellátó szolgálta tások

• E/látó szolgáltatások: kézzelfogható javak, amelyeket az ökoszisztémák
szolgáltatnak, ás amelyek közvetlenül vagy közvetetten forgalmazhatók,
fogyaszthatók, például: növényi ás állati eredetű élelem, nyersanyagok és
rostok, biomassza alapú ás állati eredetű energiaforrás.

Ellátó szolgáltatás

Közepes

Alacsony

Forrás: Saját szerkesztés



• Szabályozó és fenntartó szolgáltatások: magába foglal minden olyan módot,
amellyel az ökoszisztémák szabályozzák vagy módosítják a biotikus és
abiotikus környezeti tényezőket. Ezek közvetlenül nem fogyaszthatók vagy
felhasználható javak, például bio remediáció, árvízvédelem, erózióvédelem,
beporzás, kártevők és betegségek elleni védekezés, talajképződés és
talajszerkezet, klímaszabályozás.

4

Magas

Közepes

Alacsony

33. ábra Szabályozó ás fenntartó szolgáltatásolc’9
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Szabályozó és fenntartó szolgáltatás

Forrás: Saját szerkesztés



• Kuiturál/s: immateriális (nem anyagi) javak, amelyeknek szimbolikus, kulturális
vagy intellektuális szempontból jelentőségük van, például: hagyomány,
örökség, esztétikum, kikapcsolódás, rekreációs lehetőségek, oktatási-
kutatási tevékenységek.50

1..

Kulturális s2olgáltatás

Magas

Közepes

Alacsony

34. ábra Kulturális szoIgáltatások

5° Forrás: Módszertani útmutató a zöld infrastruktúra fejlesztési ás fenntartási akcióterv készítéséhez
51 Forrás: Saját szerkesztés
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A ZIFFA munkarészét képezi a városias területen történt kataszterezés, ennek
eredményeképpen összegzésül megállapítható, hogy az ökoszisztéma szolgáltatás
szempontjából kiemelkedő szereppel bíró lombos fák többnyire jó minőségben és
elegendő mennyiségben, ezzel arányosan nagyobb biomasszát szolgáltatva jelennek
meg sorfaként, parkfaként vagy egyedi faként. (A városias típus esetében a zöld
infrastruktúra elemek korlátozás nélkül, vagy részbeni korlátozással mindenki
számára hozzáférhetőek, illetve idetartoznak a település életében legmarkánsabban
megjelenő zöldíelűleti elemként a magántulajdont képező lakókertek is.) A városias
területen található zöld infrastruktúra elemek elsősorban szabályozó- és fenntartó,
valamint kulturális szolgáltatást nyújtanak.

Mivel a kataszterezés nem terjedt ki a természetközeli és gazdálkodási típusú
területekre, ezért azok ökoszisztéma szolgáltatását a raszteres leképzéssel létrejött
adatforrásokból nyert térbeli adatok, valamint a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján
határoztuk meg. Az ábráról leolvasható, hogy a különbőző típusú területeken
mindhárom ökoszisztéma szolgáltatás képviselteti magát (ellátó, szabályozó- és
fenntartó, valamint kulturális szolgáltatás).

A város faállományának ökológiai szolgáltatás értéke

Egy urbanizált területen álló fa nagymértékben hat a környezetére. Számos jótékony
hatása közül kiemelkedik a széndioxid tartós megkötése és az oxigén termelése.
Párologtatásával befolyásolja a mikroklímát, a lebegő por megkőtésével pedig
jelentősen hozzájárul a levegő tisztaságához.

Az ökológiai szolgáltatások értékeinek kiszámításához a Magyar Faápolók Egyesülete
által kifejlesztett programot használtuk fel, dr. Radó Dezső munkáit alapul véve.

A program alkalmas a fa méretei és a koronaállapota alapján az egy éves
asszimilációs időszakában végzett, fent megadott ökológiai szolgáltatásainak kőzelítő
értékeinek kiszámítására. Az adatok tájékoztató jellegűek, a pontos értékeket a fa
környezete, elhelyezkedése, az adott óv időjárása és még számos egyedi körülmény
is befolyásolhatja.

Ennek alapján a város teljes faállományának transzspirációs értéke meghatározásra
került a 002- és por megkötés, az 02 termelés és a párologtatás mértékének
kiszámítása mellett, amit a 2. számú melléklet tartalmaz.
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4.1.6. Biodiverzitás

A biológiai sokféleség vizsgálata során a területen élő növényfajok sokféleségét,
özönfajok jelenlétét vettük flgyelembe a település teljes közigazgatási területén, a
tipológiában meghatározott zöld infrastruktúra elemek területén. Az elemzéskor
egyrészt a lágy- és fás szárú növények változatosságát (fajgazdagság), másrészt az
invazív és özönfajok jelenlétét vettük figyelembe, az alábbi értékelési mód szerint:

Magas érték
A terület döntő hányadán igaz:

- értékes, többszintű növénytakaró
- őzönfajok és invazív fajok 5%-nál kevesebb arányban

Közepes érték
A terület döntő hányadán igaz:

- több faj jelenléte,
jellemzően kétszintű növénytakaró

- özönfajok és invazív fajok 25%-nál kevesebb arányban

Alacsony érték
A terület döntő hányadán igaz:

- egy faj domináns, egyszintű növénytakaró
- özönfajok és invazív fajok 25%-nál magasabb arányban

67



I

Magas

______

Közepes

Alacsony

Folyó- ás állóvizek

35. ábra Zöld Infrastruktúra típusok biodiverzitás értéke52

A térképről leolvasható, hogy a településen az uralkodó tájhasználati típusként
megjelenő általános mezőgazdasági területek - a monokulturás szántóföldi
növénytermesztésnek köszönhetően — biodiverzitás szempontjából értéktelennek
bizonyulnak. A területen mezsgye kevés található, melyek a fajgazdagsághoz és az
ember által okozott terhelések mérsékléséhez járulnának hozzá. Ugyancsak
jellemzően egyszintű állomány jellemzi a gazdasági rendeltetésű erdőket. Biológiai
sokféleség szempontjából értékes a Kettős- Körös védett környezete, többszintű
növénytakarójának és csupán foltokban előforduló özönfajainak köszönhetően.

Ökológiai szempontból szintén értékes terület a rét, legelő tájhasználat, és a városi
területek szomszédságában található kertes mezőgazdasági tájhasználat, melyeken
ugyancsak megtalálhatók az özönfajok is. A városias típusú terület vegyes képet
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‚/ Biológiai sokféleség
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52 Forrás: Saját szerkesztés
68



mutat, a beékelődő ipari és szolgáltató terűletek jelentős részben beépítettek, Így
számottevő zöldfelületről ezeken a területeken nem beszélhetünk. A biológiai
sokszínűség a felszíni vízfolyásokat kísérő zöldsávok esetében a legszámottevőbb.

4.1.7. Biológiailag aktív, inaktív felületek

Az alábbi két térkép Békés város belterűletének beépitettségi arányát Illetve
zöldfelületi arányát mutatja meg. Az elemzés során felhasznált térképek Google Earth
programból letöltött felvételek segítségével készültek.
Ez alapján elmondható, hogy a település belterületének Élővíz-csatornától nyugatra
eső részén Hatház, Újváros településrész, az Élővíz-csatornától keletre eső
területeken Malomvég és Bánhida nyugati része tartozik a legsűrűbben beépített
területek közé.

36. ábra Beépítettségi arány53

Forrás: Saját szerkesztés



A zöldfelületi arány a beéptettségi arány inverze. A zöldfelületek közül méretüket
tekintve a legjelentősebbek a Városi sportpálya, a Május 1. park területével, az Élővíz-
csatornát kísérő zöld folyosó, a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégiumot övező park ás a Dánfoki Üdülőközpont, valamint a
Téglagyári horgásztó és a Szarvasi úti temető közötti zöldfelület.

37. ábra Zöldfe/ü/eti arán4

Forrás: Saját s2erkesztés



4.1.8. Csapadékvíz helyi hasznosítása

Békés város területe a 69. sz. Kettős- Körös Jobb parti belvízrendszer (12.05. sz.
belvízvédelmi szakasz) része. A rendszer a Kettős- Körös és a Sebes- Körös torkolati

szakasza által körbezárt területet foglalja magába.
A település területe belvízzel közepesen veszélyeztetett. A belvízi csatornahálózat
kiépítése és karbantartása folyamatos, a belterületen egy közelmúltban lezárult

projekt részeként a csapadékviz- elvezető hálózaton jelentős fejlesztéseket hajtottak

végre.

Békés Város Önkormányzata 2017 májusában a TOP-2.1.3-15 Települési
környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések című pályázati felhívás keretében

100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A

megítélt támogatás Összege; 154,31 millió Ft.

A felhívás célja a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, — gazdálkodási

rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti

állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének

csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti

káresemények megelözése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott
csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli

elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető

rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken

keletkezett vizek káros hatásaitól.

A projekt célja a fejlesztéssel érintett utcák (Dánfok, Keserű sor és környéke, Dózsa

György u. és környéke, Tárház — Nevelő utcák és környéke) csapadékviz

elvezetésének kialakítása oly módon, hogy azok alkalmasak legyenek a vízgyűjtő

területeiken keletkező rendkívüli mértékű csapadék vizek befogadására, zavartalan
továbbvezetésükre és a helyi befogadóba juttatására. A fejlesztés eredményeként

Békés városában csapadékvíz-csatornák létesítése, felújítása (összesen: 3837 méter)

valósult meg. A Vízgyüjtőgazdálkodási Terv alapelveit Figyelembe véve cél a helyben

keletkezett csapadék helyben tartása volt. A projekt eredményeként csökkent a

belvíz veszélyeztetettség illetve javult a környezeti állapot a beruházás által érintett
területeken.55

Külterületen belvízelvezető hálózat hiányosságai gyakran okoznak problémát,

elhúzódnak a belvizes időszakok. A talajvíz átlagosnál magasabb szintje párosulva az

esős időszakban gyakori belvízzel, jelentős vízgazdálkodási és kármentesítési

problémákat okoz.

Békés klimatikus adottságai miatt szükséges a természetes csapadékvíz pótlása a

minőségi zöldfelület-fenntartás eléréséhez. A jelenlegi gyakorlat szerint az

Forrás: http.Wbekesiophu!bekes!top-2- 1-3-1 5-bs 1-2016-0002!
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öntözővízhez jobbára jó minőségű, kezelt ivóvizet használnak, másrészt a területre
eső csapadékvizet többnyire zárt csapadékcsatornában elvezetik és szennízként
kezelik. Ez alól kivételt képez a Cigányvízláda és a Puskaporos tó, amelyek a helyi
csapadékvíz gyűjtésére szolgálnak. Ugyancsak nem hasznosítják öntözési célra a
gyógyfürdő termálvizét, valamint csak minimálisan hasznosítják a felszíni vízfolyások
vizét.

4.2. Zöld infrastruktúra elemek elemzése

A zöld infrastruktúra elemek közül -a tájtipusok szerinti csoportosítás szerint
minőség, funkcióval ellátottság, a rekreációs szerep és a vonzáskörzet szempontjából
a városias típuson belüli elemeket, ezen belül a zöldhálózatot vizsgáljuk.
A zöldhá/ózat a zöldfelületi rendszer meghatározó alrendszere, amely korlátozások
nélkül, vagy részbeni korlátozással mindenki számára hozzáférhető, meghatározó
növénystruktúrával rendelkező terek rendszere, azaz közhasználatra feltárt vagy
alkalmas zőldfelületi elemek, szabadterek hálózata.56
A zöld infrastruktúra hálózat elemei a térbeli sajátosságai alapján lehetnek területi és
lineáris jellegűek. A zőldhálózat területi elemeit a lineáris elemek (zőldfolyosók)
kapcsolják össze, szervezik egységbe. A városias típusban a területi elemek egységei
a közparkok, közkertek, fásított közterek. A lineáris elemek legjellemzőbb elemei az
utcafásítások, útfásítások és a vízparti zöldsávok.
Az alábbiakban az Integrált Településfejlesztési Stratégiában lehatárolt Városközpont
akcióterületen található területi és lineáris kiterjedésű zöldfelületi elemek
részletezése következik, amelyet a zöldhálózat többi zöldfelületének elemzése követ.

Forrás: Almási Balázs: A zöldhálózal tervezés metodikai fejlesztése Budapest perem területének
példáján BCE Tájépítészeti és Tájkökológ/al doktori Iskola. Doktori disszedáció. 2007.
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4.2.1. Városközponti akcióterület zöld infrastruktúra elemeinek elemzése

Az alábbiakban az Integrált Településfejlesztési Stratégiában lehatárolt Városközpont
akcióterületet elemeztük.

38. ábra A Városközpont akcióterület57

Kép forrása: ‘Békés Megye madártáv/atból” - OzoneTv
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39. ábra Városközpont! akc;ö terület jelentősebb zöld Infrastruktúra elemeF8

Az akcióterületröl helyszíni felvételezéssel a 35. ábrán bemutatott térképet
készíteUük, ahol a fasorok és a kőzparkok, közkertek, fásitott közterek minőségét
elemeztük.
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Fasorok

A fasorok, mint vonalas szerkezeti elemek fontos térképző, térhatároló elemei a
településnek, továbbá fontos ökológiai- (,‚zöld folyosó”) ás környezetvédelmi funkciót
is ellátnak (levegőtisztaság-, ás zaj elleni védelem, éghajlati szélsőségek mérséklése).

A fakataszter során az alábbi szempontok szerint csoportosítottuk a Városközpont
akcióterű/et fasorait:

Magas minőség
A fasorban található fák döntő többségére igaz:

- Taxonra, életkorra térállásra jellemző méret, alak, lombtömeg
- Ép korona, 15%-nál kevesebb lombveszteség
- Ép törzs, ép gyökérzet, ép gyökérnyak
- Egészséges, szemmel látható betegsége nincs
- Tösarj, gyökérsarj nincs
- Elhalt faegyed nincs
- Friss telepítés megfelel a jogszabályoknak, szabványoknak
- Ápolt
- Településkaraktert meghatározó, településképi érték

Közepes minőség
A fasorban található fák legalább 65%-ára igaz:

- Taxonra, életkorra térállásra jellemző méret, alak, lombtömeg
- Ép korona, 25%-nál kevesebb lombveszteség, enyhe deformáció
- Döntően egészséges gyökérzet
- Betegség kevesebb mint 50%- nál
- Tősarj, gyökérsarj max. 20%-nál
- Településkarakter szempontjából kevésbé jelentős

Alacsony minőség

A fasorban található fák legalább 65%-ára igaz:
- Taxonra, életkorra térállásra jellemző méret, alak, lombtömeg
- Ép korona, 25%-nál nagyobb lombveszteség, enyhe deformáció
- Betegség több mint 50%- nál
- Tősarj, gyökérsarj több mint 20%-nál
- Településkaraktert negatívan meghatározó, rontó egyedek a meghatározóak

t 1



József Attila utca

Csabai út

Cseresznye utca

Kerék utca

Malom utca

Petöfi Sándor utca

Fábián utca

Csíkos utca

Jantyik Mátyás utca

Kossuth Lajos utca

Teleki utca

Borz utca

Kígyó utca

Fáy András utca

Élővíz-csatorna vizparti zöld sávja

Karacs Teréz utca

Szántó Albert utca

Korona utca

Durkó utca

Fúró utca

Csók zug

Múzeum köz

Templom köz

Alacsony minőség Közepes
minőség

Magas minoseg

40. ábra Városközpont akciáterüfet fasorainak édékelése59

A táblázat alapján látható, hogy megközelítőleg ugyanolyan arányban találhatók
alacsony minőségű fasorok, mint a magas minőséget képviselők. Az alacsony
minöség sokszor a fasor teljes hiányát jelzi.
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Közparkok, közkertek, fásitott közterek

Az alábbiakban a Városközpont akcióterület zöld infrastruktúra hálózatának
legjelentősebb területi kiterjedésű elemeit mutatjuk be részletesen, kiegészítve a
zöldfelületi arányát tekintve nem, de a rekreáció szempontjából fontos elemmel, a
Múzeum térrel. A jobb átláthatóság miatt az alábbiakban készítettünk egy magyarázó
szöveggel ellátott térképet, ahol ábrázolásra kerültek az egyes zöldfelületek funkciói,
rekreációs lehetőségei.
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41 ábra Rekreációt szolgáló legjelentősebb zöldfe/űletek a Városközpont akcióterületen6°

60 Forrás: Saját szerkesztés, saját felvétel (2018)
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Széchenyi tér

A település legfrekventáltabb részén elhelyezkedő díszparkot a Petöfi Sándor utca
szeli ketté. A Széchenyi tér K-i oldalán található, nagyobb területű, emlékművekkel ás
sétánnyal ellátott dísztér legjellemzőbb fafajai: a hárs, a juhar, a kőris, és a
japánakác, melyek közül az utóbbiak elöregedő állománya a jövőben telülvizsgálatra
szorul. A tér ezen oldala cserjékkel jól ellátott. A közkert szegélyezésére -a frekventált
elhelyezkedéséből adódóan- jelentősebb díszítőértékkel rendelkező, kiterjedtebb
sávos kialakítású virágágyás szolgál. A köztér a mindennapos, néhány órás rekreáció
színtere (lásd: 52. ábra), vonzáskörzetére jelentős hatást gyakorol annak központi
elhelyezkedése.

A tár társadalmi jellegű szerepét a 41. ábrán megjelenített funkciók révén tölti be.

A Széchenyi tár Ny-i oldala jellemzően fásított köztérként funkcionál, ahol a
gyepfelület, a virágágyak ás a jellemzően gömbkőrisből, díszkörtéből és hársakból
álló fás növényállomány található. A hársak -csakúgy, mint a település többi
területén- az idő előtti előregedás jelét mutatják, aminek elsődleges oka a légköri
aszályban ás az ezzel összefüggésben lévő másodlagos környezeti tényezőkben
keresendő.

Múzeum tér

A Jantyik Mátyás Múzeum hátsó homlokzata ás a Fáy András utca között elterülő
közkert a város egyetlen szökőkúttal ellátott köztere, ezáltal az épületekkel részben
zárt tér nyáron kedvezőbb mikroklímával rendelkezik. A szökőkút kondicionáló hatása
megmutatkozik a köztér növényállományának állapotát tekintve. A szökőkutat övező

42. ábra Széchenyi (ér61

61 Kép forrása: ‘Békés Megye madádáv/atból” - OzoneTv



zöldfelület jellemzően pihenő funkciót tölt be, ás a 52. ábrának megfelelően a néhány
órás rekreáció színtere. Jellemző fafajai a hárs, kőris, vadgesztenye.

A Széchenyi tér és a Múzeum tér elemzésének a részét képezi a részletes fakataszter,
amelynek felvételezési pontjait az alábbi ábra szemlélteti.

Történelmi múltját tekintve az Élővíz-csatorna partja mellett elhelyezkedő Erzsébet-
liget a legjelentősebb zöld infrastruktúra elem Békés városában. A meggyilkolt
Erzsébet királyné emlékére az országos akcióhoz csatlakozva kapta nevét még
1899-ben. Az eredetileg hársakból álló fás liget növényállományát felváltó faállomány
kiöregedett, ezért azok veszélyessége miatt új telepítések váltak szükségessé az
elmúlt évtizedben. A pótlás növényfajai a magyar kőris és lassú növekedésű
kocsányos tölgy. Az újonnan telepítésre került fák túlsúlya miatt a liget lombkorona-
fedettsége jelenleg csekély.

A felmért fák fajtáját, állapotát a 3. sz. melléklet tartalmazza.

43. ábra Széchenyi tér ás a Múzeum tér faállományának felmérése62

Erzsébet-liget

62 Forrás: Saját szerkesztés
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A liget zöld infrastruktúra hálózatban betöltött szerepét az Élővíz- csatorna (Ó— Fehér-
Körös) vizparU zöldsávja erősíti, amely mellett - felújításra szoruló- tanösvény jellegű
sétány került kialakításra. A vizparti zöldsáv növényanyaga erősen degradált, az itt
található fehér fűzfa- fasor erősen elöregedett, hiányos állománnyal van Jelen.

Az Erzsébet- liget társadalmi jellegű szerepét erősíti, hogy a szomszédságában
helyezkedik el a város leghangulatosabb játszótere. Felszereltségéhez a köztéri
berendezési tárgyakon kívül vizesblokk is tartozik. A játszótér körülkerítését sővénnyel
oldották meg, így határolódik el az Élővíz- csatorna partjától is. A játszóteret övező
koros fák mivel a játszótér szélén helyezkednek el, nem biztosítanak megfelelő
árnyékot a nyári hónapokban. A játszószerek kitelepítéskor megfeleltek a biztonságos
játszóeszközökre vonatkozó MSZ szabványoknak, azonban mára felújitásra
szorulnak.

További funkcióval bővül a terület az itt található ún. Bagoly Vendéglővel, ahol a
település egyik védett természeti értéke található (Kocsányos tölgy (Quercus robur

44. ábra Az Eízsébet- Ilgetet szegélyező Élővíz- csatorna

63 Forrás: Saját felvétel (2018)



Liget, Bagoly Étterem kertje 5636/5 hrsz. Becsült kora: 120 év)64. Ajátszótérhez egy
sövénnyel határolt köztér csatlakozik, amelynek középpontjában elhelyezkedő
árnyékolást igénylő nagy kiterjedésű kör alakú burkolt tér rekreációs funkciója a nyári
időszakban erősen korlátozott. A zöld infrastruktúra elem a többféle funkció miatt a
mindennapos, többórás rekreáció színtere és nagyobb vonzáskörzettel rendelkezik
(lásd: 41. ábra).

Fáy sétány

A Fáy András utca és az Élővíz- csatorna által határolt zöld infrastruktúra elem fásított
köztérként funkcionál. A zőldterület 2010-ben fásítási akció keretén belül lett
betelepítve vegyes állománnyal (pld. csörgőfa, kőris, hárs), amelyek a többbnyire
fehér-, illetve szűrkenyár egyedekből álló korábbi állománnyal mára már nagyobb
lombkorona fedettséget biztosítanak.

Itt helyezkedik el az Élővíz- csatorna mentén 1933- 34-ben kiépített, az egykori
főszolgabíróról elnevezett Marsall- sétány. A sétány jellegzetessége a vízfolyás
medervonulatát kísérő vízparti zöld sáv jellegzetes növényanyagát képező fekete nyár
(jegenyenyár) sor volt. A fasor koros és idővel veszélyessé váló egyedei kivágásra
kerültek és magyar kőris fasorra lettek cserélve. A vízpart mentén jelenleg többnyire
fehér füzek, bokorfüzek leromlott, hiányos állománya található. A zöldfelületen
2015-ben játszótér kerüh kialakításra, amely jelenleg a város legkorszerúbb
játszótere, így több funkcióval rendelkezik (lásd: 41. ábra). A zöld infrastruktúra elem
növényállományát alkotja többek között az alábbi helyi védett természeti érték:

- Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp pannonica) 2287. hrsz (Fáy utca)
Becsült kora: 80-100 év

A zöld infrastruktúra elem a területén elhelyezkedő sétány és a játszótér valamint a
közelben található oktatási intézmények miatt a mindennapos, több órás rekreáció
színhelye, amit a 52. ábra mutat be.

Forrás: A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szálá 4!1998 (/11.2 7 önk rendelet
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4.2.2. Területi kiterjedésű elemek

Május 1. park

A Városi sporttelep és a Vásárszól utca határolja körül azt a nagy kiterjedésű
zöldterületet, amely koros, nagy lombkorona tömeggel rendelkező faállománnyal
rendelkezik, ebből következően városi viszonylatban Jelentős ökoszisztéma
szolgáltató szereppel bír. Területén intenzív zőldfelület-fenntartás nem folyik.
Társadalmi Jellegű szerepe nincs. Egyedül a téli hónapokban, hóval borítottság esetén
tölt be lakossági rekreációs funkciót, a területén elhelyezkedő szánkódomb által.

rw’

45. ábra Május 1. park értékes faáflománya65

65 Forrás: Saját feivétei (2018)



Dánfoki Üdülőközpont és szabadstrand

A zöldhálózat legnagyobb kiterjedésű zöld Infrastruktúra eleme. A szálláshellyel
rendelkező üdülőközpont területe lombos fákkal Jól ellátott jobbára füves terület
focipályával, homokos strandfoci- pályával és röplabda- pályával. Többféle szabadtéri
program megvalósítására alkalmas terület. Szomszédságában helyezkedik el a
Kettős- Kőrösből táplált dánfoki szabadstrand amely a megye öt, EU által
nyilvántartott, engedélyezett szabadvízi fürdőhelyének egyike, vízminősége kiváló. A
zöldfelület többféle funkciójának köszönhetően Békés városias területén az egyetlen
hétvégi rekreációt szolgáló zöldterület, ami ennek megfelelően nagyobb
vonzáskörzetet eredményez (lásd: 52., 54. ábra)
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A Szarvasi út mellett található a Városi sporttelep. Labdarúgó pálya, atlétikai pálya,
labdarúgó gyakorlápályák, teniszpályák ás kiszolgáló épületek találhatók a területén.
A gyeppel borított zöld Infrastruktúra elem több, értékes helyi védett elemet foglal
magában:
- Kocsányos tölgyek (Quercus robur) 8 db Sportpálya 3917/l. hrsz.

Becsült koruk: 80-100 év
- Szürke nyarak (Fopulus canescens) 2 db 3917/1. hrsz (Sportpálya)

Becsült koruk: 70 év67

66 Forrás: Saját felvétel (2018)
67 A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 4/1998 (11127) őnk. rendelet
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46. ábra Dánfok Üdülőközpont és szabadstrand66



Játszóterek

A játszófunkcióval ellátott közkertek tekintetében a város rosszul ellátott. A fentiekben
ismertetett Erzsébet- ligeti és Fáy utcai játszótéren kívül két további helyszínen,
lakótelepi környezetben található játszótér:

4.2.3. Lineáris kiterjedésű elemek

Fasorok

Békés város Út- és utcafásítása közel azonos helyzetet mutat a többi Dél-Alföldi,
hasonló nagyságú település képével. Mivel a város egyes területein különböző
szempontok alapján elemeztük a meglévő fásításokat, ezért a könnyebb
áttekinthetőség kedvéért külön bontásban vizsgáuk a fasorokat a főközlekedési- és
gyűjtő utak, a lakó- és mellékutak és a külterületi utak mentén, illetve a vízfolyások
mellett elhelyezkedő zöld sávokat, amelyek a város lineáris zöldhálózati elemeit
képviselik.

• Vásárszél utcai játszátér: lakótelepen, épületekkel körbe zárva, fa elemekből
kiépített, körülkerített játszótér

• Veress Péter téri játszótér: leromlott állapotú, lakótelepi környezetben
elhelyezkedő játszótér

SE(

1Á: 1,21

47. ábra Vásánzél utcai játszótér

68 Forrás: Saját felvétel (2018)



Jelenleg a telepűlésen kevés a szépen fejlett egyedekből álló, egyenletes fasor.
Ennek oka, hogy a településen évtizedek óta megfigyelhető tendencia, hogy a
különböző okok miatt kivágott közterületi fák száma meghaladja a telepítettek
számát, illetve a - többnyire a lakosok által- kiültetésre került sorfák nem illeszkednek
a már meglévő utcafásításba.

Főközlekedési- és gyűjtő utak

Településképi szempontból a főközlekedési utak menti fasorok hiányosságai a
legszembetűnőbbek: telepítésük során sok esetben nem vették figyelembe
termőhelyi igényűket, növekedési erélyüket, vagy a meglévő közművek, építmények,
épületek helyzetét, és csak kisebb szakaszokon találhatók olyan sorfák, melyek
megfelelnek az utcafásítási követelményeknek.

A gyűjtőútként értelmezendő utcák tőbbségén nagy százalékban jelennek meg a
vegyes fafajokat felvonultató növénytelepítések. Az utcafásitást képező növényanyag
néhol sűrűbben, néhol csupán szórványosan jelenik meg, sokszor zavaró hatású
összeállitásokban. Sok helyen található az alacsony légvezetékeket figyelembe nem
vevő növénytelepítés, melyet a csonkitott lombkoronájú fák jeleznek.
Jellemző fafajok: juhar, kőris, fehérakác.

Összességében elmondható, hogy a város forgalmasabb útjait kísérő fasorok nem
egységesek, nem megfelelő mennyiségűek és minőségűek, ezáltal rontják a
városképet.

48. ábra Jan ty/k Mátyás utca kór/s fasor69

69 Forrás: Saját felvétel (2018)



Lakó- és mellékutak
A település kisebb forgalmú útjain az utcafásítás növényanyagának többségét a
gyümölcsfák képezik, kisebb százalékban pedig vegyes állományokat (különböző
fajtájú dísznövények és gyümölcsfák elegye) találunk. Szilvafák esetében a kiültetési
formára sok esetben a négysoros tetepitési rend a jeHemző, ame’y többnyire nem
veszi figyelembe a fák növekedési erélyét és a rendelkezésre álló zöldfelület
nagyságát, igy a gyümölcsfák belógó ágaikkal sokszor akadályozzák mind az autós,
mind a gyalogosforgalmat. Jelentős állományt alkot az utcai zöldsávokban a tuja, és
a lucfenyő amelyek nem kívánatosak utcafásításként. Jellemző fafajok: szilva, dió,
megy, fehérakác, juhar, tuja, lucfenyő
Megállapítható, hogy a lakó és mellékutak mentén található fásítások mennyiségi
tekintetben kielégítőek, viszont nagyon vegyes állományt alkotnak.

Külterületi fasorok

Az utak menti növénytelepítést jelenleg vegyes, hiányos állomány jellemzi. A
nagyüzemi mezőgazdaság által alkalmazott nagyméretű táblák kialakításának
következtében az üzemi és dűlőutakat ma már csak szórványosan kísérik fasorok.

-v;flr
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49. ábra Külterűieti fasor és tanyafásitás Borosgyánban2°

° Forrás: Saját felvétel (2O18



Vízparti zöld sáv
Békés városát kedvező főidrajzi elhelyezkedéséből adódóan az Élővíz- csatorna szeli
ketté, amely a Fehér- Körös egykori ágában halad, és amely mentén található
fásítások, facsoportok nyomokban még a Körös- menti természetes társulások fajait
követik. Azonban összességében a vízparti zöld sáv jelenlegi áflománya elöregedő,
hiányos, illetve invazív fajokkal tarkított.
A fentiekben leírtakból látható, hogy a vízfolyás mentén a tájjelleget helyenként még
őrző növényanyag található, amelyeknek Jellemző fafajai: fehér fűz, fekete nyár, kőris,
bokor füzek.

4.3. Társadalmi- gazdasági jelentőség

A zöld infrastruktúra hálózat társadalmi- gazdasági jelentőségének elemzésekor a
zöldterületi ellátottságot, a zöldhálózat elemeit, a rekreációt és vonzáskörzetet
valamint a területfenntartási kiadásokat térképeztük fel.

4.3.1 Ellátottság

Zöldterületi ellátottság
A város tényleges, teljes értékű zöldterület- ellátottságának mértékét a korlátlan
közhasználatú zöldterűlet nagysága, jellege és elhelyezkedése adja meg.
A zöldterületek olyan zöldfelületek, melyek közterületen találhatók, például parkok,
közkertek, út- és térfásítások, illetve a közcélú erdők (OTÉK, 1997).
A városi zöldterületek közjóléti funkciókat töltenek be. Közülük a közparkok,
közkertek jelentős rekreációs és ökológiai funkcióval rendelkeznek, míg az
utcafásítások, fasorok, illetve a tájképvédelmi rendeltetésű védő fásitások a
környezettani, klimatikus hatás mellett esztétikai-településszerkezeti funkciót töltenek
be.71

Békés város zöldterületi ellátottságát a zöldterületek területi kiterjedése és a lakosság
száma határozza meg. A településen a korábbi felmérések szerint72 a zöldterületek
nagysága 524 ezer négyzetméterre tehető. A zöldterületek méretét a
lakosságszámmal összevetve megkapjuk az egy főre jutó zöldterületek nagyságát,
ami 26,3 m2! fő.

Magyarországon az egy főre eső zöldterűlet településenként 0,49 és 140
négyzetméter között változik. Az ajánlott zöldterületi minimum 21-30 m2/fő, amelyből
7-10 m2-t közvetlenül az épületek körül, 7-10 m2-t 300-500 méteres távolságra,
további 7-10 m2-t pedig nagyobb kőzparkként kellene biztosítani.

71 Forrás: Dr. Jámbor Imre: Kedépítészeti tér, szabad tár, zöld tér (2002)
72 Forrás: Békés Város Környezetvédetmi Programja (2017- 2022)
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I FŐRE E5c5 ZÖLDTERÜLEFEK NAGYSÁGA

Békés város zőldterületi ellátottsága tLLWS

• Ajánlott zö!dterületi minimum

Magyarország tepüIéseinek
zoldteruleti ellatottsaga

50. ábra Békés város zőidterüfeti ellátottsága73

Zöldhálózat elemei

A zöldhálózat elemzéséhez az alábbi ábrán megjeleníteflük a város belterületén,
illetve ahhoz közvetlenül kapcsolódó területeken a Jelentős ökológiai szerepkört
betöltő nagyobb területi kiterjedéssel rendelkező zöldfelületeket, a rekreációs
funkcióval rendelkező kőztereket (közparkok, kőzkertek, fásítofl közterek), továbbá
megjelenítettük Békés város hatályos Szabályozási Tervében zöldterületként
értelmezett Jelenleg funkció nélküli, fás, gyepes zöldfelületeket is. Ezek a zöldterületek
védőterületként funkcionálnak, illetve alkalmasak arra, hogy a jövőben rajtuk - ún.
“tartalék területként”- a város a zöldfelület- fejlesztési, -bővítési elképzeléseit
megvalósítsa.

‚ Forrás: Saját szerkeszlés
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A fenti térképről leolvasható, hogy Békés város zöldfelületei jelenleg egymástól
elszigeteltek, fragmentáltak, így kondícionáló, illetve ökológiai hatásukat kevésbé
tudják kifejteni. A minőségi zöldfelületek mennyisége a település méretéhez képest
kevés, valamint eloszlásuk egyenlőtlen. A zöldterületek közül egyértelműen kitűnik a
NATURA 2000-es hálózatba tartozó Kettős- Körös menti galériaerdő, valamint az
Élővíz- csatornát kísérő zöld sáv. Azonban a vízfolyásokat összekötő zöldfelüleU
elemek teljesen hiányoznak, ráadásul az utóbbi a beépítettség miatt a potenciálisnál
kevesebb ökológiai értékkel rendelkezik.
A belterületen mozaikosan elhelyezkedő zöld infrastruktúra elemek közül a
funkcióban gazdag zöldfelületek a város központi területein találhatóak, míg a
nagyobb, funkció nélküli területek inkább a peremterűleteken.

Rekredós funkciót betöltő területek

Tartalék zóldterületek

Nagyobb területi kiterjedésű zöldrelületek

51. ábra Zöldháiázat e/eme/73

Forrás: Saját szerkesztés



A külső övezetekben az Újvárosi, Malomvégesi ás a kis- Borosgyáni városrészeken a
fenti besorolás alapján meghatározott kondicionáló zőldfelület nem található.

4.3.2. Rekreáció- vonzáskőrzet

A továbbiakban a zőldhálózat rekreációs szempontból legjelentősebb elemeit
vesszük sorra.
Ezek közé soroltuk mérettől függetlenül a lakossági rekreációt szolgáló közcélú
zőldfelületeket, szabadtéri sportterületeket.
A különböző zöldhálózati elemek típusonként más-más vonzáskörzeflel
rendelkeznek. A vonzáskörzet mérete, kiterjedése függ a zöldterület funkciójától,
állapotától, felszereltségétől, a környező lakóterületek jellegétől és elhelyezkedésétől.
A rekreáció időtartama az elözőekben felsorolt tényezöktől függően változó. A
mindennapos, néhány órás rekreáciá színtereit elkülönítettük a hétvégi, egész napos
rekreáció helyszíneitöl. A 52. ábrárát leolvasható, hogy a rekreáció szempontjából
ellátatlan lakóterület nagysága a város lakóterületeinek közel 70%-a. Ezeken a
területeken a lakóterületek zöldterületektől való távolsága több mint 300 m.
Az alábbi összegző térképen bemutatjuk a legjelentősebb zöld infrastruktúra elemek
vonzáskörzetének nagyságát.



Vonzáskörzet mérete

150 m

•0m

•2c3Dm

(4*

I

52. ábra Rekreációt szolgá/ó legjeientósebb zöldfefü/etek és vonzásköqeteik’

Az ábráról leolvasható, hogy a Dánfoki Üdülőközpont ás a kishajó kikötő rendelkezik
a legnagyobb vonzáskörzettel.

O

A

Forrás: Saját szerkesztés
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53. ábra Körös- menti Kishajó KikötőT°

A NATURA 2000-es terület és a Dánfoki Udükőközpont kondícionáló zöldfelületként
való értelmezése összhangban áll a Dél-Alföldi Régió Vállalkozóinak Fejlődéséért
Alapítvány által készített -»Nature Corner’ — Nagyszalonta — Békéscsaba határ menti
térség természeti értékeinek védelme és fejlesztése ROHU14 című projekthez
kapcsolódó - Megvalásíthatósági Tanulmányban leírtakkal.

Békési Kishajó Kikötő

Beópósi atiy zddterületre: 0,1%
MÉRET: 75 0W m2
FUNKCK: vízi sportok, horgászat. sétorozás
HASZNÁLAT: közepes

ZöldídüleV arány zöldtetiiletre: 96%
ÁLLAPOT: közepes
KÓNvE2Er: természeti környezet (NATUR4 2000)
MEGKÖZOJTÉS: megfde4ö, keiékpár megközelfthetá

Forrás: Saját szerkesztés, Saját felvétel (2018)
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4.3.3. Területfenntartási kiadások

Az önkormányzat által a zöldterület fenntartására és fejlesztésére fordított
költségvetési források és munkaráfordítások hozzájárultak az önkormányzat
gazdasági programjában, településrendezési tervében, környezetvédelmi
programjában, éves terveiben kitűzött célok megvalósításához, a zöldterületek
állapotának szinten tartásához, javításához ezáltal az emberi életminőség javításához,
a klímaváltozás negatív hatásainak mérsékléséhez.

A zőldterület közszolgáltatást lát el abból a szempontból, hogy jelentős szerepe van a
város környezetének alakításában. Előnyösen befolyásolja az ökológiai viszonyokat,
kedvezően módosítja a helyi klímát, a hő- Ás vízháztartást, a levegő
szennyezettségének alakulását, a zaj terjedését, javítja a település lakóinak fiziológiai
közérzetét ás a település esztétikai megjelenését. Az önkormányzati törvényben

Dánfoki Üdülökőzpont

Beépflési arány zöldteitletre: 20%
MÉRET: 85 500 m2
FuNKCIÓK phenőpark, szálláshely, labdapálya, strand, horgászat
HASZNÁLAT: közepes

ZöldfelüteU arány zöldterületm: 96%
ÁLLAPOT: Jó
KÖRNYEZET természeti környezet
MEGKŐZEUTÉS: megfelelő, kerékpárral megközelithető

54. ábra Dánfoki Űdülőkőzpont77

Forrás: Saját szerkesztés, saját felvétel (2018)



kötelező feladatok ellátását szolgáló forgalomképtelen törzsvagyon körébe sorolta a
parkokat.
A környezet védelméről szóló törvény helyi környezetvédelmi program készítését írta
elő az önkormányzat számára, amelynek tartalmaznia kellett a zőldterület
gazdálkodás településre vonatkozó feladatait. (A helyi közszolgáltatási feladatok közé
tartozó zöldterület fenntartásnak és fejlesztésnek nincs önálló törvényi szabályozása.)
Miniszteri rendelet előírta ugyan a közhasználatú zöldterületek fenntartását az
önkormányzatok számára, de a fenntartás szakmai szempontjait, ennek keretében
elvégzendő feladatokat nem rögzítette.
Békés Város Önkormányzata a zöldterület fenntartását és fejlesztésének keretében
végrehajtandó feladatokat részletesen meghatározta, mint önkormányzati feladatot,
amelyet részletesen a 4. számú melléklet tartalmaz.

A zöldterületek fenntartása, fejlesztése keretében elvégzett munkákat az
önkormányzat rendelkezésére álló helyi költségvetési forrás határolja be elsősorban.
Ebből adódóan a mellékletben megjelenített városüzemeltetési feladatok kőrében
végzett zöldfelület-fenntartás egyes területein elvégzett feladatok intenzitása is
változó.
Az önkormányzat a zöldfelület-fenntartással kapcsolatos konkrét feladatait jól
meghatározta, azonban azok tervezésekor a feladatok technológiai-, idő-,
alapanyag-, létszám- és gépszükségleti tervvel való alátámasztása nem történt meg.

A szerződés szerinti zöldfelület-fenntartás során a szerződésben meghatározott I.
kategóriában (a legintenzívebb fenntartású területeken) az egy négyzetméterre jutó
működési kiadás és munkaóra jóval meghaladja a többi kategóriára jutó zőldterületek
fenntartására fordított kiadást és munkaórát. A legtöbb munkaidőt és költségvetési
forrást a gyepfelületek, sövények gondozása, az egynyári virágok fenntartása és ezek
öntözése veszi igénybe. A magas fenntartási igényű egynyári virágok, a kiterjedt nyírt
gyepfelületek, a nyírt sövények és cserjék valamint ezek ivóvízből történő őntözése
gazdaságtalan megoldásként jelentkeznek a zöldfelület- gazdálkodás során.

A feladatok ellátásához az önkormányzat igénybe veszi a közfoglalkoztatási formát,
figyelembe véve a zőldterületek gondozásának idényjellegét és az ehhez kapcsolódó

támogatást. A forráshiány befolyásolja a zöldterület- gazdálkodás egészét, vagyis a
fenntartáson kívül a zöldfelületek fejlesztését is, amelyek a meghatározott céloktól
eltérően nem, vagy csak részben valósultak meg (pI. játszáterek létesítése,
fasorrekonstrukciók, zöldfelületek felújítása).
Ősszefoglalóan elmondható, hogy Békés Város Önkormányzatának zöldfelület

gazdálkodását hatékonyan végzett zöldfelület-fenntartás, és elsősorban a
zöldfelületek minőségének javítására irányuló zöldterület fejlesztés jellemezte

leginkább az elmúlt néhány évben.

A zöldfelűlet-fenntartási kiadások ellentételezéseként felmerülő területfenntartási

bevételek nem érhetők tetten a zőldfelület-gazdálkodás bevételi oldalán. Nem



Jellemző, hogy az önkormányzat a közterületi pénztermelő tevékenységek

(parkoltatás, reklámfelületek, közterület foglalás, birságolás, ingatlangazdálkodás,

rendezvényszervezés, engedélyezés) nyereségeit visszaforgatná a zőldfelület

gazdálkodásba.

5. Stratégiai tervezés, az akcióterv megalapozása

A zöld infrastruktúra fenntartható rendszerként való működését a ZIFFA-ban

meghatározott stratégia alapozza meg.
A stratégiát meghatározó pillérek és prioritások a zöld infrastruktúra fejlesztésével,

fenntartásával és védelmével kapcsolatos fő célokat és a legfontosabb stratégiai

beavatkozási területeket határozza meg, elemzi. A fejlesztések jellegét és mértékét az

akcióterv projektjavaslatai tartalmazzák.

5.1. Helyzetértékelés, lehetőségek és korlátok

A SWOT elemzés célja, hogy a vizsgálat és értékelés tanulságait összefoglalja, majd

azonosítsa a város számára rendelkezésre álló stratégiai irányokat, illetve ehhez

kapcsolódóan azokat az eszközöket, melyeket az azonosított problémák kezeléséhez

használhat.
A táblázat a vizsgálati eredmények mellett a Zöld infrastruktúra fejlesztési és

fenntartási akcióterv értékelések összegző eredményeit tartalmazza.

9í-i



Erősségek Gyengeségek

• A Kettős- Körös és az azt ővező
NATURA 2000-es védettséget élvező
galériaerdő (jelentős tényező, turisztikai
potenciál)

• A várost átszelő Élővíz- csatorna
(Jelentős tényező, turisztikai potenciál)

• Védett természeti értékek
• Jelentős belterületi faállomány
• Zöldfelület-fenntartás magas

színvonala a Városközpont
akcióterűleten

• Dánfoki Üdülöközpont (jelentős
tényező, turisztikai potenciál)

• Városközpontból Jól elérhető
zöldterületek

• ‘Virágos” szemlélet a városban
• Jó termőhelyi adottságok

I
ZoId infrastruktura halozat kiemelkedo

elemei

• Széchenyi tér
• Erzsébet-liget
• Fáy utcai fásított köztér
• Dánfoki Látogatóközpont
• Körös-menti Kishajó Kikötő
• Kettős-Köröst kísérő galériaerdő

(NATURA - 2000-es védettséggel)

• Természeti terület bemutatásának
korlátai

• Vizfelületek rekreációs lehetőségei
nincsenek kellően kiaknázva

• Elmaradt zöldfelület- fejlesztések (p1,
játszóterek)

• Zőldterületek kis része rendelkezik
rekreációs funkcióval

• Kiaknázatlan belterületi zöldterületek (p1.
Május 1. park)

• Elhanyagolt peremterületek, ezeken a
területeken a zöldfelület-gazdálkodás
gyenge színvonala

• Csapadékvíz-visszatartási technológiák
nem érvényesülnek a zöldfelületeken

• Hiányos, hiányzó fasorok (leginkább a
peremterületeken)

• Zöldfelületi kiadások és bevételek
nincsenek egyensúlyban

• A külterületi faállomány mennyisége
csekély

Zöld Infrastruktúra hálózat gyenge
elemei

• Gyenge, vagy hiányos kapcsolat a zöld
infrastruktúra elemek között

• Gyenge minőségű fasorok
• Funkció nélküli zöldfelületek Jelenléte
• Erdősültség alacsony aránya
• Kűlterületi fasorok, tőbbszintű

mezővédő fásítások hiánya
• Szántóterületek túlsúlya, mezsgyék

hiánya
• Felszíni vizekből történő öntözési

lehetőség nincs kihasználva
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Lehetőségek Veszélyek

• Felszíni vizek összeköttetést jelentenek
a szomszédos településekkel,
amelyekkel összefogás valósulhat meg
a turizmusban rejlő potenciál
kiaknázására, illetve a “jó gyakorlatok”
átvétele

• Beruházások során a zőldfelületek
megóvása, minőségük javítása, és
számuk gyarapítása

• Fasorok revitalizációjához
önkormányzati tulajdonú “faiskola’
létrehozása

• Növényalkalmazás során a környezeti
tényezőkhöz alkalmazkodni képes
növényfajok használata

• Új növényalkalmazási lehetőségek (Pl.
egynyári virágágyás helyett évelő
virágok használata)

• Fejlett növényápolási - fenntartási
technológiák alkalmazása

• Ivávízzel való öntözés kiváltása
csapadék- és felszíni vizkészletből

• Erdők és egyéb külterületi fás állomány
(fasorok, mezővédő fásítások) növelése

• Zöldfelűletek ökológiai funkcióinak
ellátását javító intézkedések

• Zöldítést ösztönző agrártámogatási
rendszer

• Zöldfelületek figyelmen kívül hagyása
más terűlethasználatok javára

• Fasortelepítést megnehezíti
/ellehetetleníti a meglévő kőzmühálózat

• A zöldfelület- gazdálkodás fejlődése a
jelenlegi eröforrással, technológiai
feltételekkel nem megvalósítható

• A szántóterületek rovására kialakítandó
mezsgyékkel szembeni ellenállás

• A klímaváltozás hatására a hőszigetek a
városközponti területeken nőnek,
gyakoribb őntözés szükséges

• Alkalmazkodásra képtelen közterületi
fafajok korai pusztulása

• Megfelelő intézkedés hiányában a
biodiverzitás csökkenése

• Új kártevők, invaziv fajok megjelenése-
növényvédelmi kihívások

• Védett természeti értékek kezeléséneW
megőrzésének hiánya



A SWOT elemzés nyomán négyféle kimenet, stratégiai megközelítés fogalmazható

meg a város számára:

OFFENZÍV STRATÉGIÁK

Az erősségek ás lehetőségek által

• Cél a beruházások, uniós források

felhasználása során az erősségekre
történő építés szem előtt tartása, azaz
a természeti és kulturális értékek

minőségének megőrzése, a turisztika

erősítése.
• A város erösségeinek megőrzése

érdekében a vízfolyások által érintett
szomszédos településekkel való
összefogás megteremtése.

• A lakosság identitástudata, a város
megtartá képességének növelése a
zöld infrastruktúra hálózat további

fejlesztésével.

FEJLESZTŐ STRATÉGIÁK
A gyengeségek ás lehetőségek által

• A település zöldfelületeinek rendszerré

szervezése ökológiai és funkcionális
kapcsolatok kiépítésével.

• Zöldfelületgazdálkodási menedzsment
kidolgozása, amely magában foglalja
mind a zöldfelületfejlesztést-, mind a
fenntartást.

• Az uniós források bevonásával
fejleszthetők a zöld infrastruktúra

hálózat hiányosságai: minőségi

problémák, kapcsolati hiányok,

kihasználatlanság.
• Vízvisszatartást támogató megoldások

szorgalmazása a fejlesztések során.

• A faápolási technológia

hiányosságainak kiküszöbölése.

• Kiültetési és pótlási tervvel történő

fatelepités.
• Megtelepülő vállalkozások ösztönzése

az őkológiai értékek fenntartása, az
elhanyagolt területek funkcióval való
megtőltésének elősegítésére.

• A felszíni vízfolyások környezetének

megfelelő kialakítása: rekreációs,

ökológiai jelentőségük és a
településképben megjelenő markáns

elemként való érvényesülésük miatt.

• Záportározók felújításával, újak
létesítésével a csapadékviz
felhasználásával a város belvízi
problémáinak csökkentése, az öntözés
ökológiai szemléletű megvalósítása.

• A természeti területek bemutatása a
megfelelő infrastruktúra kiépítésével és
a megfelelő befektetők

megtelepedésével.

• A zöldfelületek fenntartására megfelelő

pénzügyi keret, technológiai háttér

biztosítása, amelyet a közterületekről

befolyó bevételek biztosíthatnak.
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Zöld Infrastruktúra hálózat offenzív
stratégiái

• Egységes fasor- hálózat kialakítása,
ennek érdekében a fasorok hiányzó
elemeinek pótlása, invazív fajok
eltávolítása.

• A városközponti területeken megfelelő,
korszerű növényalkalmazás,
növényápolás ás növénwédelem.

• A mezőgazdasági területek
környezetében környezetbarát
termesztési, erdőgazdálkodási
technológiák alkalmazása, mezsgyék
kialakítására való ösztönzés az
agrártámogatási rendszer segítségével.

• Zöldfelületek fejlesztése (p1.
játszóterek), funkcióval való ellátása (Pl.
sétányok, futófolyosó kialakítása,
megfelelő köztéri berendezések
kihelyezése).

Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztő
stratégiái

A klimatikus
rendelkezésre
alkalmazkodó
fasortelepítés.

• Külterületi utak mentén történő fásítás,
többszintü mezővédő fásítások
telepítése a defláció megelőzésére.

• A zöldfelületi elemek kapcsolati
hiányosságainak megszüntetése
zőldfolyosók kialakításával.

• Megfelelő technológiával és
növényalkalmazással történő
zöldfelület- fejlesztés.

• Mezőgazdasági területeken ökológiai
szempontból kedvezőbb termesztési
technológiák alkalmazása.

viszonyokhoz
álló

fafajtákkal

és a
helyhez
történő
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VÉDEKEZŐ STRATÉGIÁK
Az erösségek és lehetőségek által

• A zöld infrastruktúra elemek
megfelelő fenntartása ás védelme,

továbbá újabb zőldfelületek, zöld
infrastruktúra elemek kialakítása a
klímaváltozás hatásainak enyhítésére.

• A város természeti értékeinek
megőrzése a tájékoztatás ás oktatás
kiépítésével, a meglévő adottságok
bemutatásának lehetővé tétele.

Zöld infrastruktúra hálózat
védekező stratégiái

• A zöld infrastruktúra hálózat
elemeinek védelme a hálózat
erősítésével, pufferterületek
kijelölésével, kapcsolati hiányok
megszüntetésével (p1. zöldfolyosók,
fasorok kiegészítése).

• A mezőgazdasági területek
mezsgyéinek fennmaradása, újak
létesítése.

• A növényvédelmi feladatok

elvégzése, ellenálló növényfajták
kiválasztása a pótlás! munkák során,
invazív fajok irtása, korszerű faápolási
technikák használata.

ELKERÜLŐ STRATÉGIÁK
A gyengeségek és veszélyek

által
• A területhasználatok olyan módon való

kijelőlése (rendezési tervek adta
jogszabályi keretek lehetőséget adnak),
amely a fasorok telepítésére, mezsgyék
megőrzésére lehetőséget ad.

• A forráshiány miatt elmaradó zöldfelületi
fejlesztések kezelése: lakossági
bevonással, önkéntesek, adományozás,
összefogás.

• A területhasználat átalakítása a
peremterületeken lévő használaton kívüli
zöldfelületek hasznosításával.

• Faápolási technikákkal kapcsolatos
továbbképzések, amelyek az egyedek
várható élettartamát eredményezik.

• A HÉSZ megfelelő változtatása a
városközponti területeken a zöldfelületi
arányok növelésére, a vízfolyások
rekreációs szerepének előmozdítására.

Zöld infrastruktúra hálózat
elkerülő stratégiái

• A vizvisszatartási technológiák
alkalmazása, zöldfelületek növelése a
klímaváltozás hatásaival Szemben.

• A hálózati hiányok pótlására vízpart!

zöld sávok fenntartása, fejlesztése,
fasorok alkalmazása, ezek ökológiai
hálózatban elfoglalt helyének erősítése.

• Többszintű növénytakaró kialakítása.
Megfelelő növényvédelmi, kezelés! és
fenntartási munkálatok az egészséges
növényállomány érdekében.

• lnvazív fajok elleni küzdelem.

55. ábra SWOTana1iz/s

Forrás: Saját szerkesztés



5.2. Pillérek

A zőldfelületeket érintő különböző jellegű beavatkozások azok a pillérek, amelyekre a

ZIFFA stratégiai tervezése épül. Ezek a pillérek a zöldfelületi infrastruktúra védelmét,

illetve fejlesztését, valamint a zöldfelület- gazdálkodást támogatják az élhetőség,

fenntadhatóság jegyében. Az 56. ábra Békés város zöld Infrastruktúra

koncepciójának célrendszerét foglaló össze.

5.3. Prioritások
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56. ábra Zöld infrastruktúra koncepciójának célrendszere79

A prioritások a pillérekhez kapcsolódó rendszerezésben kerültek meghatározásra. A

Településfejlesztési Koncepcióban és Integrált Településfejlesztési Stratégiában

megfogalmazott, illetve a dokumentumokkal nem ellentétes azon stratégiákat

fogalmazza meg, amelyek a zöld infrastruktúra fejlesztését, fenntartását és védelmét

szolgálják.

Forrás: Saját szerkesztés Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója- Helyzetelemzés- és értékelés
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Prioritást élveznek Békés város zöld infrastruktúrahálózatát érintő védelmi jellegű
beavatkozások közül:

• a biodiverzitás növelésére (p1. a tájidegen fajokból álló gazdasági erdők
visszaszorítására),

• az ökológiai folyosók (vízparti zöld sávok, fasorok, erdősávok)
folytonosságának biztosítására.

• a Kettős- Körös ökológiai állapotának javítására,
• a külterületi zöldfelűleti elemek (vízfolyások menti galériaerdők, fás területek, Út

menti fasorok stb.) egységes ökológiai rendszerbe szervezésére irányuló
intézkedések.

A zöld infrastruktúra fejlesztést célzó beavatkozások közül a legfontosabbak:

• a már meglévő zöldfelületek minőségi fejlesztése (közparkok növényzetének,
felszereltségének, kiépítettségének fejlesztése, ezáltal a közparkok használati
értékének növelése)

• Új játszóterek létesítése
• a peremterületeken funkcióval rendelkező zöldfelületek létesítése (a zöldfelűleti

elemek aránytalan eloszlásának megszüntetése)
• fasor rekonstrukció
• kapcsolati elemek biztosítása (nagyobb zöldfelületeket összekötő vonalas

elemek kialakítása
• erdőterületek növelése
• temetők zöldfelületének rehabilitációja, felhagyott temetőkertek kegyeleti

parkká alakítása (temetők körbekerítése, szükséges növényültetések, fásítások
elvégzése).

A fentiekben felsorolt tervezett elemek esetében a településrendezési tervben történő
érvényesítés szükséges.

A hatékonyabb zöldfelület- gazdálkodást célzó beavatkozások közül prioritást
kell élveznie egy hatékony gazdálkodási rendszer létrehozásának, ahol korszerű
módszerek, folyamatok, technológiák segítik a zöldfelület- fenntartás színvonalát.
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6. Hálózatfejlesztés

6.1. Eszközök

6.1.1. Jogszabályi háttér

Békés Város Önkormányzata Képviselő Testületének A kőzterület-haszná/atrál szóló
23/2006. 011. 30.) rendelete meghatározza a városképi, városrendezési,
környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági szempontokat, figyelembe véve a
közterület használatának rendjét, kitér a zöldterületek védelmére, zöldfelületek
használatára.
Azonban szükség lenne a zöld infrastruktúra hálózat védelmének szempontjából egy
olyan átfogó rendelet kidolgozására, amely a természeti környezet védelmét tűzi ki
célul.

A hiánypótló jogszabály a település közigazgatási területén a környezetvédelmi
feladatok megoldását, a más törvény hatálya alá nem tartozó fás szárú növények
védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat, valamint a természeti
környezettel kapcsolatos közösségi együttélés egyes szabályainak meghatározását
tartalmazná.

A jogszabály a zöldfelűletek védelmének, fenntartásának és fejlesztésének
eszközeivel az alábbi önkormányzati feladatokat irányozhatná elő:

• az élő növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) rongálásának, pusztításának és
értékük csökkenésének megakadályozása,

• a meglévő zöldfelületek megszűnésének, területe csökkenésének és
károsodásának megelőzése, elhárítása és a bekövetkezett károsodás
hatásainak csökkentése, megszűntetése,

• a megszűnő zöldfelület, kipusztult növény, illetve nővényállomány természetes
regenerálódásának elősegítése, szükség esetén pótlása,

• a zöldfelület más célra történő felhasználásának tiltása, korlátozása, illetve a
nem rendeltetésszerű használat feltételeinek meghatározása

• a zöldfelületek rendeltetésszerű használatának szabályozása,
• a zöldfelületek védelmében résztvevők feladatainak, hatásköreinek

szabályozása,
• Békés Város Onkormányzata környezetvédelmi feladatainak hatékonyabb

megoldása.

A rendelet céljának elérése érdekében Békés város közigazgatási területén minden
tevékenységet úgy kell gyakorolni, hegy az a fentiekben megfogalmazottak szerint a
városban folyó tevékenységek a természeti környezetnek csak a lehető legkisebb
mértékű terhelésével folytathatóak, illetve csak úgy, hogy a környezet terhelése és
génybevétele csökkenjen, valamint biztosítsa a természeti környezet megfelelő
védelmét mennyiségi és minőségi értelemben.
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A természeti környezet védelméről szóló rendelet az Önkormányzat közigazgatási
területén a tulajdonában, fenntartásában, használatában lévő alábbi zöldfelületekre
terjedne ki:

• Békés város helyi jelentőségű természeti értékeire, amennyiben a védett
természeti értékekre vonatkozó jogszabályok szigorúbb rendelkezéseket nem
tartalmaznak,

• az Önkormányzat feladat- ás hatáskörébe tartozó közszolgáltatások céljából
alapított önkormányzati intézmények vagy más gazdálkodó szervezetek (a
továbbiakban együtt: intézmény) tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő
ingatlanok zöldfelületére,

• az Önkormányzat közigazgatási területén lévő fás szárú növényekre, ide nem
értve a nem közterűleti ingatlanon lévő gyümölcsfák és cserjék kivágásával és
pótlásával kapcsolatos kérdéseket.

6.1.2. Uniós források bevonása

Uniós források bevonásával megvalósulhatnak az elmaradt zöldfelületi fejlesztések: a
belterületi zöldfelületek esetén a funkcióbővítés, állapotjavító fejlesztések, fasorok
telepitése, a kapcsolati hiányok pátlása. Ugyancsak Uniós forrásból valósulhatnak
meg a védett természeti területek megőrzésére irányuló törekvések, és a zöld
infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó környezettudatos csapadékvíz- gazdálkodás.

6.1.3. A zöldfelület- gazdálkodás szakirányítása

A városi zőldfelület mennyiségének, minőségének és állapotának lekövetése,
fenntartása, fejlesztése szakirányítás hiányában kevéssé hatékony, alacsony
színvonalú. Ezért olyan szervezeti rendszer kidolgozása szükséges, ahol a Nemzeti
Tájstratégiában foglaltakkal párhuzamosan a városi zőldfelületek fejlesztésének,
kezelésének, szakszerű koordinációja, szakirányítása városi tájépítész által biztosított.
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6.2. Akciók, intézkedések

Az elemzésben feltárt prioritások alapján a hálózat egészére meghatároztuk azokat az

-a Településfejlesztési Koncepcióban és az Integrált Településfejlesztési Stratégiában

megfogalmazott, Illetve a dokumentumokkal nem ellentétes- intézkedéseket,

akciókat, amelyek a zöld Infrastruktúra hálózat fejlesztésének és fenntartásának

szempontjából még megoldásra várnak.

6.2.1. Fasor rekonstrukció

A fasor rekonstrukció célja Békés város fasorainak megtartása, rekonstrukciója, új

fasorok létrehozása, egészségi állapotuk fenntartása, védelmi képességük hosszú

távon való megőrzése úgy, hogy eredményesen szolgálják az emberi életminőség

javítását, a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklését, általuk településkép

gazdagodjon, jellege megőrződjön.

Irányadónak a fás szárú növények védelméről Szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm.

rendeletet, illetve Békés Város Önkormányzata Képviselő- testűletének “A fás szárú

növények pótlási köte/ezettségéről, valamint a kompenzáció mértékéről” szóló

8/201 O. (II. 26.) rendeletét kell tekinteni.

Az alábbiakban részletezett intézkedések forrását Békés Város Fásítási Koncepciója

adja, amely hosszú távra meghatározott céljaival a város településképét kívánja

előnyösen — sok évtizedre előrenyúlóan- megváltoztatni.

A fasor rekonstrukció során kitűzött célok elérésének legfontosabb feltételei, hogy:

• a megvalósítandó fasorok ökológiai szerepüket betöltsék

• magas minőségi követelményeknek feleljenek meg

• településképi megjelenésük erősítse a város mezővárosi hangulatot őrző

jellegét.

A fasor rekonstrukció során az alábbi intézkedéseket kell végrehajtani, a

meghatározott eszközrendszerrel:

Intézkedés Eszköz

Települési szintű fásítási tervek készítése ZIFFA 6. 2.1. fejezet

(max. 5 éven belül) Külön tervezési feladat keretein belül (Jelen

dokumentum nem tartalmazza a

megvalósítás szakmai eszközeit, pontos

költségvetését, határidejét, ezek elfogadást

követően kerülhetnek meghatározásra és

részletesebb kidolgozásra.)
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Új telepítések szakmai kritériumrendszerének ZIFFA 6.2.1. intézkedési javaslat
felállítása, bevezetése, érvényre juttatása és Telepítésre vonatkozó szabályok
betartatása

Fakezelési tervek készítése (külön a fiatal ás Külön tervezési feladat keretein belül (Jelen
öreg fasorokra, vagy a parkbéli ás egyéb dokumentum nem tartalmazza a
állományokra) megvalósítás szakmai eszközeit, pontos

költségvetését, határidejét, ezek elfogadást
követően kerülhetnek

Közterületi szürke infrastruktúra fák ökológiai ZIFFA 6.2.2 intézkedési javaslat
igényeihez való alakítása Csapadékvíz helyben kezelése ás
(p1. csapadékvíz helyben tartása) hasznosítása

Közterületi fa ültetőgödrök méretének ZIFFA 6.2.1. intézkedési javaslat
növelése Telepítésre vonatkozó szabályok

ZIFFA 6.1.1. Eszközök
Jogszabályi környezet megváltoztatása

Faápolási mechanizmusok, technológiák ZIFFA 7.1. fejezet
szabályozása (előírások, szabványok ás Fenntartás a fejlesztési területeken
minősítések révén)

Zöld közbeszereztetés ZIFFA 6.1.1. Eszközök
Jogszabályi kőrnyezet megváltoztatása

Engedély nélküli fakivágás esetén a ZIFFA 6.1.1. Eszközök
jogszabályi keretek pontosítása, Jogszabályi környezet megváltoztatása
kompenzációs és bírságolási
mechanizmusok kialakítása

Magánterületen lévő fák kivágásának ZIFFA 6.1.1. Eszközök
szabályozása Jogszabályi környezet megváltoztatása

Építési tevékenység által érintett fák ZIFFA 6.1.1. Eszközök
megőrzésének biztosítása, a szabályozási Jogszabályi környezet megváltoztatása
környezet szigorításával, pontosításával

Faegyedek, fasorok, facsoportok, állományok ZIFFA 6.1.1. Eszközök
jogszabályi védelmének biztosítása, Jogszabályi környezet rnegváltoztatása
pontosítása illetve a helyi szabályozásban
történő érvényre juttatása

Telepűlési! önkormányzati programok ZIFFA 7.4. fejezet
indítása a fák jelentőségének ismertetésére, a Társadalrnasítási eszközök

döntéshozói ás lakossági tudatosság!
érzékenység növelése érdekében

57. ábra Fasor rekonstrukcióhoz szükséges intézkedések, eszközök8°

83 Forrás: Saját szerkesztés



Települési szintű fásítási tervek készítése

Az Új fasorok létesítése, meglévők rehabilitációja utcaszintű fasodeivezést igényel,
amelyet mindenkor alapos felmérés előrőn meg.
A Város egészére kiterjedő fásítás megvalósításához a kiültetendő faegyedeket a
Dánfoki génmegőrzési parkban elő lehet állítani, amelyeket mind a bel-, mind a
külterűleti fásítások során fel lehet használni. A génmegőrzési park kialakítása a
„Nature Corner” — Nagyszalonta — Békéscsaba határ menti térség természeti
értékeinek védelme és fejlesztése ROHU14 című projekt része.
A fasorok telepítése megfelelő ütemezést kíván. A telepítést célszerű a szabályozási
tervben meghatározott övezetekre bontva űtemezni.
A fasorok rehabilitációját elsősorban a város azon területein kell elkezdeni, ahol a
fasorok állapota azt indokolja (alacsony minőséget képvisel). A fasorok állapotának
vizsgálatakor szembeötlő volt, hogy a hőhatásnak valamint a levegőszennyezésnek
leginkább kitett területeken a fasorok korán elöregedő, beteges faegyedekböl állnak.
Ennek megfelelően lett az ütemezés meghatározva:

Első ütem:
• Városközpont akcióterület (nagyvárosias lakóterűlet, településkőzpont vegyes

terület, központi vegyes terület),
• akcióterületbe nem tartozó fenti övezetek, illetve frekventált területek
• főutak mentén

Második ütem:
• kisvárosias lakóterületek
• kertvárosias lakóterületek

Harmadik ütem:
• falusias lakóterületek
• üdülőházas területek

Utcafásítás

Főközlekedési utak és forgalmasabb utcák (gyűjtő utak)

A tájrendezési eszközökkel nyert kedvező városkép kialakítását a főutak bevezető
szakaszainál kell kezdeni: a város lakott területének szélehél egyfajta
„településkapuként” funkcionáló, többszintű, ligetszerű kialakításü fa és
cserjecsoportok telepítését javasoljuk.

A főközlekedési- és gyűjtő utak menti fasorok pótlásakor, létesítésekor fokozott
figyelemmel kell a növényanyagot kiválasztani: a nagyobb környezeti tűrőképességgel
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rendelkező fajokat kell előnyben részesíteni úgy, hogy azok telepítésekor a közművek,
művi tárgyak hatását, elhelyezkedését figyelembe kell venni.

Mivel a forgalmas utak mentén a művi létesítmények okozta korlátok eltérő
feltételeket nyújtanak az ott található sorfák számára, ezért sok esetben
szakaszonként, szigetenként kell értékelni az egyes utakat, utcákat, és kiválasztani a
telepítésre kerülő fafajokat.
A telepítés a rendelkezésre álló szabad terület és a föld feletti, illetve föld alatti
közműlétesítmények elhelyezkedésének függvényében történhet.

Általános érvényű javaslatként, kiemelt feladatként kell kezelni a főközlekedési utak és
forgalmasabb utcák (gyűjtő utak) esetében:

• a jelenlegi utcafásítás felmérését követően a gyümölcsfák, gyomfák, beteg,
elhalt egyedek eltávolítását,

• az egyes utak, útszakaszok jellemző fafajainak meghatározását (mely fajok
szerepelnek legnagyobb egyedszámmal), majd - a közművek
létesítményeihez, és a városi viszonyokhoz való alkalmazkodásuk
függvényében- az előzőekben meghatározott törzsállomány pótlását,

• a telepűlésfásítási követelményeknek nem megfelelő törzsállomány esetén
annak felváltását.

Lakó- és mellékutak
Békés városában, csakúgy, mint a régió többi településén jellemző a szilvafák
utcafákként való felhasználása. Bár a szilvafa nem díszfa, és növény-egészségügyi
okból sem javasolt utcafásításra, de - tájépítészeti szempontból, amely a természeti
és épített környezet összhangjára tőrekszik, a táj-, és településtörténetet is
figyelembe véve- Békés város arculatához éppúgy hozzátartozik, mint akár a Kettős
Körös, és az azt szegélyező Körös-menti vegetáciő (p1. szürke nyarak, fehér füzek). A
város egyes területeinek jellege megengedi a szilvafák használatát, hszen ezek
jelenléte a város arculatával, hagyományaival összhangban áll, harmonizál vele. A
Békés egyik védjegyévé vált Békési szilvapálinkához kapcsolódó tevékenységek
kiaknázandó lehetőséget jelentenek a város számára mind gazdaságilag, mind
turisztikailag.

Ezért a szilvafák utcafaként való hasznosítását továbbra is javasoljuk azokon a
területeken, melyek a település szabályozási tervében falusias lakőterületként vannak
nyilvántartva, illetve azokon az utcákon, amelyek csekély forgalommal rendelkeznek
A szilva-fasorok létesítését azonban szigorú növény-egészségügyi szabályok
betartásához kell kötni, illetve telepítésükkor ügyelni kell arra, hogy azok belógó
ágaikkal, szemetelő termésükkel se a gyalogos, se a közúti forgalmat ne
akadályozzák.

109



Telepítésre vonatkozó szabályok

A településfásítás több évtizedre előrenyúlóan meghatározza a város képét, így
nagyon fontos, hogy átgondoltan történjék, szigorú szabályok szerint, amelyre “A [ás
szárú nővények védelméről” szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletet, és az erre
vonatkozó helyi önkormányzati rendeletet kell tekinteni irányadónak.

• Az utcai fasorok telepítésekor a fasor vonalának és fafajainak megválasztása
során a közműveket, egyéb művi létesítmények hatását, elhelyezkedését
figyelembe kell venni

• Közterületi telepítésre csak szabvány minőségű sor- és parkfa telepítése
megengedett. A frekventált területekre min. 2x iskolázott konténeres fa
telepítését irányozzuk elő.

• A helyi önkormányzati rendeletnek megfelelően a kivágandó fa helyére
pótlásként annyi 2x iskolázott fát kell biztosítani, amelyek törzsvastagságának
összege a kivágott fa 1 méteres magasságban mért törzskörméretének
0,5-szerese. Amennyiben az adott hely szűkös ezek telepítésére, akkor azt
más kőzterületen kell eltelepíteni, illetve hely hiányában - telephelyen- további
iskoláztatásra továbbnevelni azok végleges helyének kiválasztásáig.

• A telepítendő fafaj kizárólag a fásítási tervben meghatározott fafaj, vagy fafajok
közül kerülhet ki.

• A sorfák telepítésük utáni vegetációs időszakon belüli utógondozása biztosított
legyen (karózás, öntözés, tányérozás, gyomtalanítás, növénwédelem,
metszés, tápanyag-utánpótlás).

• Azokon az utcákon, ahol légvezeték húzódik a telepítendő fasor felett, kisebb
koronát nevelő útsorfák (p1. gömbkoronájú fák), illetve a meglévő gyümölcs
fasorok kiegészitéseképpen alacsony gyümölcsfák telepíthetők.

• A fasorok telepítésekor az egyes fák egymástól való távolságának
meghatározásakor figyelembe kell venni azok tenyészterületét.

• A fasor létesítéséhez fánként legalább 2,25 m2-nyi burkolatlan felület vagy
legalább 1,5 m széles zöldsávot kell kialakítani ás fenntartani.

• Kétoldali fasor létesítése javasolt minden olyan utcán, ahol azt a meglévő
műtárgyak lehetővé teszik.

• A fasor telepítésekor fokozottan Bgyelembe kell venni, hogy sem a gyalogos,
sem a kerékpáros és gépkocsi forgalom számára ne jelentsen átláthatósági
akadályt a közúthoz való csatlakozó pontokban, balesetveszélyes helyzetet
teremtve.

• Forgalmasabb utak mellé nem szabad húsos termésű fafajokat telepíteni, mert
veszélyesek a közlekedésben résztvevők számára.
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A telepítendő fafajok megválasztásának szempontjai

Az alkalmazandó fafajok megválasztásakor az alábbi szempontokat kell figyelembe
venni:

• környezeti ártalmak tűrése (közlekedésből, fűtésből származó füstgázok,

sózás),
• szélsőséges időjárási körülmények elviselése (magas nyári hőmérséklet,

légköri- és talajszárazság),

• emberi egészségre ártalmas anyagokat ne tartalmazzon (mérgező növényi

részek, allergén pollen, magvak, termések),

• a fafajok egyedi genetikai tulajdonságai (jő növekedési erély, egészséges

fejlődés, relatíve hosszú életkor, rövid idejű utógondozási igény),

• a kifejlett növények tenyészterületének figyelembe vétele,

• lehetőség szerint dendrológiailag értékes, magyar nemesítésű fajták,

• tűlevelű örökzöldek használata kerülendő (tájidegen),

• tövétől ágas fák használata kerűlendő (balesetveszély).

Hibás az a szemlélet, hogy őshonos fafajaink felelnek meg leginkább ezen

kritériumoknak. Sajnos ezen fafajok döntő hányada ma már nem alkalmas városi

alkalmazásra, mert a megváltozott klimatikus viszonyokkal súlyosbított urbanizációs

tevékenységekből eredő környezeti ártalmak a növények élettartamát jelentősen

lecsökkentik. Azonban a dísznövény nemesítéssel foglalkozó magyar szakemberek

több évtizede e problémára keresve a választ, munkájuk eredményeképpen egyre

több fafaj honos nemesitésű kertészeti változatát hozzák létre, amelyek megállják a

helyüket városi környezetben is.

Az utóbbi évek dendrológiai kutatási eredményei alapján a városfásításra leginkább

alkalmas taxonokat, a szárazságtűrés és a városi szennyezettebb levegő, valamint a
nyári időszakban kialakuló hőmérsékleti maximumok elviselésének képessége alapján

a Magyar Diszkertészek Szövetsége által 201 5-ben készített út- és utcafásitásra

alkalmas fák jegyzéke tartalmazza (lásd: 5. sz. melléklet).

Az alábbiakban kiemeltük a jegyzékből a kifejezetten várostűrő fajtákat:

Acer campestre -Mezei juhar ( ‘E/srűk ‘Globosurn’, ‘Queen E/isabeth ‘Korinthosz’,
‘Red Shine’, ‘Rozi’, ‘Zenta’)

Celtis austra/is- Déli ostorfa

Ce/tis occidenta/is- Nyugati ostorfa (‘Cirpi’, ‘G/obosa’, ‘Nebraska’, ‘Sudár’)

Crataegus x /ava//eei- Fényeslevelű galagonya

Crataegus x media ‘Pau/’s Scarlet’- Skarlátvirágú galagonya

Crataegus x mordensis- Díszgalagonya (‘Snowbird’, ‘Toba’)

Crataegus laevigata- Kétbibés galagonya



Crataegus monogyna- Egybibés galagonya (‘Dunakanyar’, ‘Stricta’)

Crataegus pinnatiűda ‘Tahi’- ‘Tahi’ szárnyaltievelű galagonya

Fraxinus americana ‘Purple Tahi’- ‘Purpie Tahi’ fehér kőris

Fraxinus angust/folia ssp. pannonica- Magyar kőris

Fraxinus angust/folia- keskenylevelű kőris (‘Raywood’, ‘Tahi’, ‘Tekeres’)

Fraxinus exscels/or- Magas kőris (‘Altena, ‘Atlas’, ‘Aurea’, ‘Geessink’, ‘Jasp/dea’,
‘Tekeres’, ‘Westhof Giorie’)

Fraxinus ornus - Virágos kőris (‘Mecsek’, ‘Pl//s’)

Ginkgo biloba- Páfrányfenyő (‘Magyar’,>

Gled/tsia triacanthos f inermis - lövistelen lepényfa

GIed/tsia triacanthos- Tövises lepényfa (‘Shademaster’, ‘Skyline’, ‘Sunburst’,
‘Tekeres’)

Koelreuteria paniculata- Bugás csörgőfa (‘Fastigiata’)

Pyrus callerjana- Kínai körte (‘Capital’, ‘Chantic/eer’, ‘Redspire’)

Robinia pseudoacacia- Fehér akác (‘Umbracul/fera’, ‘Jászkiséri’, ‘Nyírség!’, ‘Zalai’)

Sophora japonica- Japánakác (‘Regent’)

Ulmus pumila ‘Puszta’- Pusztaszil

“A fás szárú növények védelméről” szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletet
értelmében közterületen az alább felsorolt fajok egyedeivel (kivéve kertészeti
változataik) nem történhet telepítés:

- amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica)

- mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima)

- cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa)

- kései meggy (Padus serotina)

- zöld juhar (Acer negundo)

- fehér akác (Robinia pseudoacacia)

Kompenzációs és bírságolási mechanizmusok

A településen a kivágott fák értékének a becsléséhez szakszerűen a Magyar
Faápolók Egyesülete által kidolgozott értékbecslő módszert kell alkalmazni. A

módszer alkalmazásával lehet egyrészt a település zőldvagyonát felmérni, másrészt
beépítve a helyi rendeletbe a kompenzációs és bírságolási mechanizmust kialakítani.
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A fasor rekonstrukció társadalmasítási eszközei

Mivel gondot Jelent a frissen telepített fák megóvása a rongálásoktól, ezért javasolt a

lakosság tájékoztatása és bevonása (társadalmasítás) a növény- telepitési, -

fenntartási folyamatba, amely elősegíti, hogy a lakosok Is Jobban magukénak érezzék

a közterületi fákat, így védelmük, ápolásuk is biztosítoflabb. Ugyanezen okból fontos

az óvodai nevelésben és az Iskolai oktatásban a környezettudatos gondolkodásmód

erősítése.

6.2.2. Csapadékvíz helyben kezelése és hasznosítása

A zöldfelület- fenntartás során az egyik leglényegesebb feladat a zöldfelületek

vízellátásának a biztosítása. Békés városában az intenzív fenntartású zöldfelületeknek

csupán felét adja a természetes csapadék, azonban ezek időszakossága, intenzitása

változó. A nyári aszályos időszakokban öntözés nélkül nem tarthatóak fenn a

zöldfelületek.
Jelenleg sem a közterületen, sem a magánterületen nem prioritás a csapadékvíz

gyűjtése és öntözési célú hasznosítása.

A cél az, hogy a zöld infrastruktúra fejlesztés és fenntartás során az esővíz helyben

kezelése és hasznosítása, fokozatos elterjedése megoldódjon.
Többféle technikai megoldás ismert az esővizek helyben tartására és hasznosítására:

• A lefolyási útvonalak célszerű megváltoztatása, a burkolt felületekről lefolyó
vizek rávezetése a zöldfelületekre.
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58. ábra Esővíz begyűjtése burkolt felületről8’

Forrás: httpMwwwjlbrucacom
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• Áteresztő szilárd burkolatok fektetése a korábbi vízzáró helyett, amellyel az
éves csapadékok akár 70%-a is visszatartható.

• Tározó létesítmények telepítése, amelyek egyaránt lehetnek egyszerű
tárolátartályok, ideiglenes elöntési területek, vagy állandó vízborítású vizes
élőhelyek.

• Szivárogtató létesítmények, melyeknél a szennyezett lefolyás speciális anyagú
szűrőrétegen vezetődik át a csatornahálózat, vagy a talajvíz felé.

Az esővizet megtartó és helyben hasznosító zöldinfrastruktúra elem létesítése a
zöldfelületek karakterét is megváltoztatja. A lefolyás csökkentése mellett javítják a

• Beszivárogtató létesítmények kialakítása, amelyek alkalmasak a lefolyó
csapadék mennyiségének csökkentésére.

• Tájépítészeti megoldások (szárazságtűrő növények telepítése, esőkertek
létrehozása, fásítás, hosszabb füvel borított elfolyási pályák kialakítása).

59. ábra Esőkedek létrehozásának lehetőségei82

82 Forrás: inframanagecom!impücation-of-detroits-bioswale-on-its-infrastruclure-asset-management-pfanning/



zöldfelület esztétikai megjelenését, és hosszú élettartamuk mellett csekély fenntartási
munkát igényelnek.

A magánházaknál történő csapadékvíz- visszatartás esetében elengedhetetlen a
szemléletformálás, hiszen ezáltal segíthető elő a környezettudatos, felelős
magatartás kialakulása. A magánházak kertjében történő esővíz helyben kezelés és
hasznosítás lehetőségei többek között a következők:

• nyílt árok,
• esővíz tartály,
• kavicsos esővíz szikkasztó,
• természetes növénytakaró megőrzése,
• áteresztő burkolat,
• esőkertek létrehozása (terepmélyedés növényzettel beültetése).

60. ábra Magánházak kertjében történő helyben keletkezett esővíz hasznosítása83

Forrás: http:Mgreen-home-landscape-source. com/’rain-water-harvesting, html



6.2.3. Magánkertek zöldfelületi fejlesztései

A város beépítési adottságai miatt a zöldfelületek kiterjedt részét képezik a nagy
kiterjedéssel rendelkező magánkertek, ahogy az az alábbi légifelvételen is jól
látszódik.

Megtartásukhoz, fejlesztésükhöz, ezáltal a város
növeléséhez elengedhetetlen ezeken a felületeken a
alkalmazott növényzet és annak megfelelő használata.
Ezért fontos feladat a lakosság minél intenzívebb és
bevonása.

ökológiai kapacitásának
minél nagyobb arányban

szakmailag magas szintű

A lakosság kőrnyezet-tudatosságának, kertészeti ismeret- bővítése
szemléletformálással történhet, amelynek lehetséges eszközei:

• helyi médiumok (tv, újság, szórólapok, hirdetések) bevonásával,
• szakcikkek, riportok, tanfolyamok segítségével,
• ingyenes növényosztás, kedvezményes növényvásárlási lehetőségek

biztosításával (proaktívan befolyásolható a lakossági növényalkalmazás, ezáltal
elérhető, hogy a helyi klimát és talajt kedvelő/elviselő növények, fák kerüljenek
kiültetésre, a tájidegen növények használata elkerülhető legyen).

61. ábra Békés, Malomvég te/epü/ésrész

84 Forrás: Google Earth



6.3. Projektek

Az alábbiakban azok a zöld infrastruktúrát érintő, stratégiai célokhoz rendelt nyertes
projektek kerültek ismertetésre, amely beavatkozások Békés város zőldfelületeinek
megőrzése, minőségének javítása és helyreállítása céljából történnek. A projektek
célja olyan zöldhálózat kialakítása, ami a társadalom számára összetett őkoszisztéma
szolgáltatások nyújtására képes.

62. ábra Zöld infrastruktúrát érintő projektek’5

A táblázatban felsorolt projektek összhangban állnak az Integrált Településfejlesztési
Stratégiában megfogalmazott lényeges fejlesztési jellegű beavatkozásokkal.

Akció neve Projekt
• Javasolt
helyszínek

A
megvalósulás

tervezett
határideje

Felelős
A

megvalósítás
kerete

Belterületi Békés Több 2019 Békés TOP-2.1.3-15.
zöldfelület- csapadékvíz helyszín Város TOP-2.1 .3-16.
fejlesztés elvezetés Önkormány

kialakítása I.- II. zata
ütem

Fásítás Több 2019 Békés TOP-2.1.2-16
helyszín Város

Önkormány
zata

Egyedi, védett Dánfok 2020 Békés ROHU-14
fafajok Város
génmegőrzési Onkormány
célú termesztése zata

Élővíz - csatorna Dánfok 2020 Békés ROHU-1 4
(Ó-Fehér-Körös) Város
tanösvény Önkormány
létrehozása zata

Dánfoki Dánfok 2018 Békés TOP-12.1-15
szabadstrand Város
fejlesztése Önkormány

zata

Külterületi NATURA 2000 Kettős- 2020 Békés ROHU-1 4
zöldfelület- védett Körös folyó Város
fejlesztés területeinek árterülete Önkormány

fenntartása, zata
az ott élő fajok
bemutatásával

as Forrás: Saját szerkesztés
11/



6.4. A Városközpont akcióterületen tervezett beavatkozások

6.4.1. Akciók, intézkedések

Az elemzésben feltárt prioritások alapján a Városközpont akcióterületen
meghatároztuk azokat az intézkedéseket, akciókat, amelyek a zöld infrastruktúra
hálózat fejlesztésének ás fenntartásának szempontjából még megoldásra várnak.

Fa- stratégia

Városközponti akcióterűleten a közparkokban, közkertekben található fák, ás az út
utcafásítások elöregedő, hiányos faállománya miatt az alábbiakban kidolgozásra
kerültek a fa- stratégia fejlesztési céljai, és az ezek eléréséhez szükséges
intézkedések.

Széchenyi tér, Múzeum tér

A Városközpont akcióterületen belül a Széchenyi tér ás a Múzeum tér élvezik a
legnagyobb látogatottságot, illetve itt történik a legnagyobb gyalogos forgalom a
településen, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani az épített és a természeti elemek
összhangjára.

A fenti, kiemelt szerepkörrel rendelkező zöldfelületek rehabilitációja tervezést igényel,
amelyhez segítséget nyújt az akcióterv mellékletét képező fakataszter, illetve az alábbi
ábrák, amelyeken az előzetes észrevételek is láthatók.
A zöldfelületek rehabilitációja esetén az adott tár funkciójának kiemelése, elősegítése
érdekében, indokolt a dendrológiailag értékesebb, nagy díszítőértékkel bíró fafajták
alkalmazása.

Ezeken, a többnyire reprezentatív területeken a parkfák és sorfák telepítésekor
hosszú távon kell gondolkodni: az elöregedő növényállomány pótlását nem a fák
kivágását követően kell megoldani, hanem azt évekkel megelőzően, előnevelt parkfa
minőségű fákkal, melyek hamarabb képesek a kivágott egyed ökológiai szerepét
betölteni. Idős, értékes fák esetén “Fakopp”-os vizsgálat indokolt, amely során
megállapíthatóvá válik azok egészségi állapota, így eldönthető további fenntartásuk,
vagy eltávolításuk a közterületről. A fák növényegészségügyi állapotának
megállapítását a Magyar Faápolók Egyesülete által kiadott vizuális ás műszeres
favizsgálatok elvégzéséhez ás dokumentálásához szolgáló útmutató segíti.86

86 Útmutató a vizuális ás müszeres favízsgálatok elvégzóshez ás dokumentáláshoz
http:Mfaapc/ok. hu!kiadvanyoW
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63. ábra A Széchenyi tér faállományáva/ kapcsolatos észrevételek87

87 Forrás: Saját szerkesztés
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Fetőfi Sándor utca

Mivel a városon végighúzódó 4238. sz főút (Petőfi Sándor utca) Békés főutcája és a
legnagyobb forgalmat bonyolítja le, ezért kiemelten kezelendő.

Az idős kislevelű hársak egy része évekkel ezelőtt kivágásra került. Ezek pótlása a -

Cseresznye utcai csomóponttól a belváros felé eső szakaszon- megtörtént, a városi
klímára szelektált ezüst hárs ‘Szeleste’ fajtájával. Majd egy hibás elgondolás folytán a
további pótlás gyenge minőségű kislevelű hárs suhángokkal folytatódott, amely miatt
a város főközlekedési útja vegyes, kevésbé vonzó képet mutat. Tovább rontja a képet
az a tény, hogy -országos problémaként- a kislevelű hársak az elmúlt évtizedben
fokozatosan vesztik el azon tűrőképességüket, amely eddig alkalmassá tette azokat
sorfaként való alkalmazásra. A negatív környezeti hatások összeadódásának
következtében az idősebb példányok elhalnak, a fiatalok elvesztik növekedési
képességüket, nagyrészt vegetálnak csupán, illetve a nyári hónapokban a légköri
aszály miatt levelük elbarnul, pöndörödik, ami miatt esztétikailag is rontják a
városképet.

64. ábra A Múzeum tár faállományá vaJ kapcsolatos észrevételek88

88 Forrás: Saját szerkesztés
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Javasoljuk a kislevelű hársak leváltását, a fent felsorolt kifejezetten várostűrő fajok
valamelyikével, vagy a kevésbé várostűrő ezűsthárs ‘Sze/este’ fajtával, amely jobban
bírja a város egyik legforgalmasabb útja melletti szélsőséges viszonyokat.
A kerékpárút mellett húzódó szivarfák ugyancsak problémát jelentenek, hiszen
nagyra nőtt koronájukkal az épületeket károsítják, valamint törésre hajlamos ágaikkal
és nagyméretű szemetelő termésükkel rendszeres lakossági panaszok forrása.
A szivarfák kiváltása más, kisebb lombkoronájú fafajra indokolt lenne, azonban
gondot okoz, hogy a keskeny zőldsáv alatt, - amely a telepítés rendelkezésére áll-,
közművek húzódnak, amelyek védőtávolsága nem engedi meg az újratelepítést.

A Cseresznye utcai kereszteződéstől a Malomvégesi temető felé eső szakaszon
ugyancsak nagyon hiányos, és vegyes a fasor. Az elöregedő gömbjuharok és
kislevelű hársak kivágása után nem történt újabb telepítés, illetve a pótiások
ötletszerűen történtek.
Ezen a szakaszon egy teljes fasor csere indokolt, ezáltal téve egységessé a város
főközlekedési útjának növényzetét.

Erzsébet- liget

Az eredeti növényállomány elöregedése, megbetegedése miatt a faállomány döntő
hányada az elmúlt években kivágásra került.
Az Idős fák egy része pótolva lett, azonban hibás szemléletből adódóan, a fiatal
növényállományt jelenleg csupán gyenge minőségű kocsányos tölgy csemeték és
magyar kőrisek alkotják. Azonban egy városi környezetben fekvő liget (közpark)
tájépítészeti szempontból gazdagabb növényállományt kíván.
Ezért a növényállomány gazdagítását javasoljuk az Élővíz- csatorna közelségéből
adódóan olyan fafajokkal, amelyek ökológiai szempontból a Körösök menti
vegetációt idézik, gyorsan növekednek, illetve a város legjelentősebb közparkját
dendrológiai értelemben is értékessé teszik p1. habitusuk, őszi lombszínük által.
Javasolt fafajok: éger, gyertyán, szil, keskenylevelű kőris (‘Raywood’), magas kőris
(‘Jaspidea’)

Élővíz- csatorna melletti zöldsáv

Az Élővíz- csatorna melletti, ökológiai folyosóként működő zöld sávban a Körös-
menti vízfolyásokra ártéri nővényzetére jellemző puhafás ligeterdők fafajai a
kívánatosak. A vízpart mentén a veszélyessé vált növényeket ki kell vágni, az Idős
növényállomány pótlását meg kell kezdeni a fent említett társulások fajat alkalmazva,
majd azok megerősödése után lehet az elöregedett példányokat eltávolítani. Javasolt
fafajok: fehér-, fekete-, és szürke nyár, fehér fűz, törékeny fűz, enwes éger, hamvas
éger.

1? 1



6.4.2. Projektek

Az alábbiakban meghatározásra kerülnek azok a zöld infrastruktúra hálózatot érintő
stratégiai célokhoz rendelt nyertes projektek, amelyek a Városközpont akcióterületet
érintik.

L — Amegvaló-
A

. Javasolt sulás
• Akcio neve Projekt Felelos megvalosi

helyszinek tervezett
. . tas kerete

határideje

Városközpont Fásítás, füvesítés Fáy utca, 2019 Békés Város TOP-2.1 .2-
akcióterűlete (növényállomány Széchenyi tér, Önkormányz 16
n történő rekonstrukciója)- Erzsébet liget ata
zöldfelület- 35.000m2-en
fejlesztés

Öntözörendszer Széchenyi tér 2019 Békés Város TOP-2.1 .2-
kialakítása- Élővíz- Önkormányz 16
csatornából nyert ata
vízzel

Futópálya Fáy utca 2019 Békés Város TOP-2.1 .2-
kialakítása Önkormányz 16

ata

Futópályához és Fáy utca 2019 Békés Város TOP-2.1 .2-
sétányhoz Önkormányz 16
kapcsolódó ata
közvilágítás
kiépítése

Szabadtéri Fáy utca 2019 Békés Város TOP-2.1 .2-
sportpálya (street Önkormányz 16
workout) kialakítása ata

Szabadtéri színpad Rendezvény tér 2019 Békés Város TOP-2.1 .2.-
létesítése a Önkormányz 16

ata

Játszótér Karacs Teréz 2019 Békés Város TOP-2.1 .2-
létrehozása utca Önkormányz 16

ata

Köztér felújítása, Erzsébet- liget 2019 Békés Város TOP-2.1 .2.-
térfigyelő kamerák Önkormányz 16
kihelyezése ata

Gyephézagos Piac 2019 Békés Város TOP-2.1 .2-
burkolatú Önkormányz 16
parkolóhelyek ata
kialakítása
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Sétányok Élővíz-csatorna 2019 Békés Város TOP-2.1 .2-
rekonstrukciója mentén Önkormányz 16

ata

Környezetbe illő Élővíz-csatorna 2019 Békés Város TOP-2.1 .2-
minőségi mentén Önkormányz 16
utcabútorok ata
elhelyezése (padok,
hulladéktároló
edények)

65. ábra Zöld infrastruktúrát érintő Városközpont akció területen megvalósuló projektek29

A táblázatban felsorolt projektek összhangban állnak az Integrált Telepűlésfejlesztési
Stratégiában megfogalmazott lényeges fejlesztési jellegű beavatkozásokkal.

7. Fenntarthatóság

7.1. Fenntartás a fejlesztési területeken

A zöldfelületfenntartási feladatok elvégzését az önkormányzat saját tulajdonú
vállalkozása a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. végzi, a kőzcélú
foglalkoztási formát igénybe véve.
A forráshiány befolyásolta zöldfelület-gazdálkodásra jellemző, hogy a zöldfelületek
fejlesztése a meghatározott céloktól eltérően nem vagy csak részben valósultak meg
(p1. játszóterek létesítése, fasor rekonstrukciók, zöldfelűletek felújítása).
Ezért fontos lenne egy korszerű, zöld infrastruktúra menedzsment kialakítása,
felismerve, hogy a klmaváltozás drágítja a település zöldfelület üzemeltetését,
miközben növekszik az igény a zöld Infrastruktúra elemeire (p1. klímaváltozás- városi
hőhatás- fasorok, zöldfelületek szerepe). Felismerhető az a tény, hogy a meglévő
finanszírozás nem elég a jelenlegi szint fenntartására sem, ezért új eszközökhöz kell
nyúlni, amely a természetes technológiákat preferálja.
A természetes technológiák (p1. a csapadékvíz, felszíni víz felhasználása öntözésre,
vízáteresztő burkolatok használata, évelő virágok használata a drága fenntartási
igényű egynyári virágok helyett) megtakarítási potenciált jelentenek, így a zőldfelület
-fenntartási kiadások Jelentősen lecsökkenthetőek. További gazdaságossági
megoldást jelent, ha a zöldfelület- gazdálkodásba minden érintett be van vonva
(vállalkozások, civil szervezetek, egyházak, közösségek stb.).

A fenntartási munkálatok feladat meghatározásának jó gyakorlatként” való
alkalmazására a 6. sz. melléklet tartalmaz ajánlást.

89 Forrás: Saját szerkesztés
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7.2. Gazdaságossági számítások

A kővetkező táblázatban a tervezett zöld infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos

gazdasági számításokat mutatiuk be az elkövetkező 6 évre.

Terület Várható kiadások
Várható

bevételek

További nem
számszerűsített

hasznok

A városközpont zöldfelületeinek

megújítása, öntözés felszíni
viztestből, az elöregedett fák
cseréje, pótlása

Működési és pótlási O millió Ft/év

költség: -4,5 millió Ft/év

A Városi identitás része,

esztétikus környezet,
élhető tér. A fenntartható
fejlődés elősegítése

Az Élővíz- csatorna két partján Működési ős pótlási O millió Ft/év A városi identitás része,

sétányok kialakítása költség: esztétikus környezet,

utcabútorokkal, közvilágítás -2,0 millió Ft/év élhető tér

kiépítése

Az egészséges és biztonságos Működési és pótlási O mHlió Ft/év Sportolási célú terület

futás elősegítése érdekében költség:

müanyag burkolatú futópálya -0,5 millió Ft/év

építése közvilágítással.

Szabadtéri tornapálya — Street Működési és pótlási O millió Ft/év Sportolási célú terület

workout kialakítása. költség:

-011 mllió Ft/év

Szabadtéri színpad kialakítása a Működési és pótlási 1 ‚0 millió Ft/év Kulturális tevékenység

Rendezvény téren. költség: elősegítése

O millió Ft/év

Gyephézagos parkoló kialakítása Működési és pőtiási 0 milló Ft/év Telepűlési infrastruktúra

a piachoz kapcsolódóan. költség: fejlesztés a fenntartható

-0,1 millió Ft/év fejlődés elősegítése

Erzsébet— ligeti pihenőhely Működési ős pótlási O millió Ft/év Esztétikus környezet,

felújítása, szökőkutak költség: növekvő forgalom, élhető

elhelyezése -0,4 millió Ft/év tér, üzleti tevékenységet
ösztönzése

Új játszótér kialakítása a Karacs Működési és pótlási O millió Ft/év Élhető tér

Teréz utcában költség:
-0,2 millió Ft/év

Szemléletformáló programok Pénzügyi eredmény Pénzügyi eredmény Szemléletformálás

közvetlenül nem közvetlenül nem

értelmezhető, értelmezhető.

Soft” tevékenységek Pénzügyi eredmény Pénzűgyi eredmény Szemléletformálás

lebonyolítása közvetlenül nem közvetlenül nem

értelmezhető, értelmezhető.

90 Forrás: Saját szerkesztés

66. ábra Projektek által megvalósuló zöldfelületekkel kapcsolatos gazdaságossági számítások9°
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A fenti táblázatból látható, hogy amíg a kiadási oldalon - 7,8 M forint jelentkezik,

addig a bevételi oldalon csupán 1,0 M forint.
Annak ellenére, hogy a zöld Infrastruktúra hálózat elemeinek fejlesztése pénzügyileg
nem értelmezhető immateriális javakként jelentkeznek, a zőldfelület-fenntartási
kiadások ellentételezéseként célszerű lenne területfenntartási bevételekkel számolni.

A kőzterületi pénztermelő tevékenységeket, mint a parkoltatás, a reklámfelületek
közterűletre való kihelyezése, azok megadóztatása, a közterület foglalás, bírságolás,
ingatlangazdálkodás, rendezvényszervezés, engedélyezés nyereségeit vissza kellene

forgatni a zöldfelület- gazdálkodásba, ezáltal azok folyamatos működési és pótlási
költségei fedezve lennének.

7.3. Tervezésbe való integráció

Jelen zöld infrastruktúra fejlesztési— és fenntartási akciáterv összhangban készült

Békés város elfogadott és érvényben lévő Integrált Településfejlesztési Stratégiájával,
településszerkezeti tervével és szabályozási tervével, azok tartalmával nincs
ellentmondásban. Az említett tervek megállapításait csupán kiegészíti, pontosítja és
elmélyíti, valamint az ott megfogalmazott stratégiai célok további stratégiai és taktikai

megvalósítását szolgálja. Az itt meghatározott Városközponti akcióterület megegyezik

az Integrált Telepűlésfejlesztési Stratégia által kijelölt akcióterülettel, illetve az ott
megjelölt feladatokkal.
A 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdése előírja, hogy az
önkormányzatok a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési

szabályzatot legalább 4 évente áttekintsék, ellenőrizzék és döntsenek arról, hogy
továbbra is változatlan tartaiommal alkalmazzák, módosítják, vagy újat készítsenek. A

fejlesztéseken és beruházásokon túl a zöld infrastruktúra fejlesztése a
településrendezési eszközökbe történő integráció útján valósítható meg.

7.4. Társadalmasítási eszközök

Békés város lakóinak életében fontos szerepet játszanak a települési zöldfelületek. A

lakosság olyan tudás birtokosa az adott környezetről, amelyet csak a helyben élő

használó tudhat, így a legjobb “szakértőként” nem hagyhatók ki a tervezés során.

A részvételi tervezés (participáció) a közösség részvételén és korai bevonásán alapuló

munkafolyamat: a tervezés megtervezése, illetve előkészítése, valamint a tervezés

részeredményeinek folyamatos visszacsatolása, alternatívák feltérképezése, döntések

előkészítése, széles körű kommunikációja és vitája, amely a konkrét tervezési

folyamattal együtt zajlik, azzal szétválaszthatatlanul összeforr.
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Az akcióterv keretében megfogalmazott, lakossági bevonásra vonatkozó javaslat
túlmutat a jelenlegi gyakorlaton és valódi bevonást irányoz elő, azaz a területek
fejlesztésekor első lépésként lakossági igényfelmérés, beszélgetés, a különféle
érdekcsoportok és konUiktusok azonosítása történjen meg, és csak az ezt következő
lépésben történjen meg a műszaki tervek elkészítése, illetve ismertetése. Jelenleg a
lakosság és a terv közötti kapcsolat akkor kezdődik, amikor a kivitelezés megkezdése
előtt a terveket „társadalmasítják”, azaz nyilvánossá teszik, és lehetőséget adnak a
lakosság számára a véleménynyilvánításra azaz a tájékoztatás nem a szándék
megjelenésétöl fogva kezdődik.

A ‚terv” a közös gondolkodás során valamiféle konszenzussal Jön létre
(természetesen adott részletkérdésekben továbbra is külső szaktervezők, mérnökök
bevonásával), így gyakorlatilag azt ismertetni, elfogadtatni, ‚társadalmasitani” sem
kell, hiszen aki erre bármiféle késztetést érzett, maga is részt vett annak
megalkotásában. Az érintettek részéről tapasztalható elköteleződés, a tulajdonosi
hozzáállás ebben az esetben sokkal erősebb, és a tervezőnek, a megrendelőnek
sem kell attól tartania, hogy a terv megvalósítása során ellenállásba ütközik.
Ahány tervezési szituáció, annyiféle tervezési folyamat: a közösségi tervezés a
legkevésbé sem szabványosítható, mindig az adott célok, lehetőségek és egyéb
(gyakran előre nem látható) körülmények határozzák meg.

91 Forrás: http:H/nspiralhaz. blogspot. com/p,’kczossegí-tervezes. htmi
12L
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Ugyanakkor mégis fel lehet vázolni egy olyan logikai sorrendet, amelyet
többé-kevésbé minden közösségi tervezési folyamat követ;

- előkészítés, a folyamat megtervezése,
- közösségi helyzetfeltárás,
- elemzés és tervezés,
- értékelés, nyomonkövetés.92
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A fenUek értelmében a már jelenlegi gyakorlatként is működő tájékoztatási rendszer
fenntartása és a tervezett zöldfelületi fejlesztésekkel kapcsolatos fórumok
megtartásán túlmenően szükségszerű a participáció.
Fontos, hogy a zöldfelületet érintő fejlesztések során a lakosság, civil- ás vállalkozói
és a közszféra szereplői is aktívan részt vegyenek a folyamatban, mind a tervezési,
mind a fenntartási feladatokban.

Békés városában hagyományosan Jól működnek azok a helyi társadalom
bevonásával történő akciók, amelyek a környezettudatos gondolkodásmódra hívják
fel a figyelmet. A ‘Föld napja” köré szerveződő fásitási akciók, az önkormányzat által
szervezett helyi virágosítási verseny és a ‘Zöld” óvodákban a gyermekek korai
tudatformálása mind olyan hatékony proaktív tájékoztatási formák, amelyek során a

Forrás: Segédlet a közösségi tervezéshez (NFGM-VÁT/ 2010)
Forrás: http:Minspira/haz. biogspot. com!p/kozossegi- tervezes. html
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68. ábra Társadalmasítás következményei
Forrás: httpi/inspíralhaz. blogspot. com!p!kozossegi-tervezes.html93
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lakosság automatikusan végbemenő módon válik egyre felelősségteljesebbé
környezete iránt.

A helyi szereplők aktív bevonásával a zöld infrastruktúra elemek fejlesztése
hatékonyabban valósulhat meg p1. az alább felsorolt módokon:

- zöldfelületfejlesztéssel kapcsolatos önkéntes programok kidolgozása
(p1. fásítási akciók, köztéri berendezések felújítása),

- fenntartási munkák megosztása — lakosok, lakóházak és a fenntartó
között,

- magánkezdeményezések ösztönzése zöldfelületek megújítására, újak
kialakítására, ezek szakmai irányítása,

- ösztönzés a családi házas ingatlanokon történő veteményeskertek
létrehozására, szaktanácsadással,

- válllkozások által gondozott, kialakított zöldfelületek, azok
fenntartásának ösztönzése (p1. adókedvezmény a társadalmi
szerepvállalásban kimagasló cégek számára).

Mivel a lakosság 75 %-a hamarosan városlakó lesz, ezért a városi emberek
szemléletformálása kulcskérdés a jövő nemzedékek szempontjából. A nemzeti park
igazgatóságok, erdőgazdaságok és a natúrparkok, az erdei óvoda, erdei iskola
programok, a Zöld Óvoda, Ökoiskola programok, a zöldutak és egyéb zöld civil
szervezetek fontos szerepet töltenek be a környezeti nevelésben, oktatásban,
szemléletformálásban. Magyarországon alacsony a klímaváltozással, biodiverzitással
és zöld infrastruktúrával kapcsolatos általános ismeretszint, ezért ennek
megváltoztatása az egyik legfontosabb feladatl

7.5. Monitoring rendszer kidolgozása, fejlesztése

A ZIFFA-ban tervezett projektek megvalósulásához szükséges egy hatékony
monitoring rendszer kidolgozása, amely képes a helyi társadalmi igények és a
gazdaságosság visszacsatolására. A ZIFFA kidolgozásának célja, hogy egy
folyamatosan frissülő digitális helyi adatbázis kerüljön a település kezébe, ezért a
kialakított rendszernek lehetőséget kell nyújtania a kataszter folyamatos
karbantartására Is. A zöld infrastruktúra elemekből álló kataszter reambulálásának az
országos és nemzetközi hálózatba illeszkedően kell követnie a változásokat.

A zöldfelületek állapotának felmérése, a zöld infrastruktúra fejlesztésének
nyomon követése többrétű feladatot jelent. Ezért külön választva az állapotváltozással
járó monitoringot a projektek megvalósulásának nyomon követésétől, egy olyan
rendszer dolgozandó ki, amely társadalmasítja a település zöld infrastruktúrájával
kapcsolatos intézkedéseket.
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A városüzemeltetésért felelős szereplők számára szükséges egy ún. “belső
monitoring” rendszer kidolgozása, amely a zöld infrastruktúra állapotváltozásainak
nyomon követését teszi lehetővé. A belső monitoring képes a zöld infrastruktúra-
elemek valóságos állapotának visszacsatolására.

A belső monitoringot a zöldfelület-gazdálkodással megbízott gazdálkodó szervezet
szakemberei által készített “napló” segítségével lehetne megvalósítani, amelyben a
feladatokat, területet ismerő fenntartó ismereteinek, tapasztalatainak lejegyzésére,
kimutatásaira kerülne sor.

A monitoring egyfajta leltározás, ahol a források, a tevékenységek és eredmények
értékelése folyik. A monitoring során keletkező mennyiségi adatok segítenek a
folyamatos javításban és a zöldfelületi infrastruktúra elemekre fordított költségek
nyomon követését is lehetővé teszi.

A tapasztalatok rendszeres összegzése, írásos formában történő megőrzése a
fenntartható kezelés és megfelelő nyomon követés megvalósításához szükséges.
A zöldfelület-gazdálkodással megbízott mindenkori fenntartó megbízási
szerződésében meghatározott zöldfelületfenntartási feladatok a fenti, tapasztalatok
alapján elkészített napló alapján újra fogalmazható, a karbantartást, a lakossági
visszacsatolást és a gazdasági fenntarthatóságot figyelembe véve.

A ZIFFA feladata a távlati és rendszerszintű programalkotás, mely nem csak az adott
akcióterületre, de a város egészére nyújt információt. A ZIFFA “Elemzés” című
munkarészében meghatározott indikátorok és minőségi értékelések a változásokról
megfelelő információt nyújtanak, általuk az esetleges negatív folyamatok időben
észlelhetők. Az itt meghatározásra kerülő objektív módon mérhető mutatók
(hatásmutatók, eredménymutatók) a változások, a minőség- különbségek és a
fejlesztések hatásainak nyomon követését teszik lehetővé, ezáltal a program
végrehajtási minőségének ellenőrzését segítik.

A ZIFFA-ban az integrált területgazdálkodással és a stratégiai
területhasználat-tervezéssel kapcsolatos fejlesztések a település teljes közigazgatási
területére terjedően, hosszútávon 10 éves idötávban lettek meghatározva. A zöld
infrastruktúrához kapcsolódó programok, projektek megvalósulásának nyomon
követését a projektek hatékonyságának, a tervek terv szerinti megvalósulásának
mérésére kialakított rendszer alapján kell megvalósítani.

129



69. ábra Mon/toring rends2er

A programok, projektek megvalósulásának ellenőrzése rendkívül fontos eleme a
ZIFFA-nak, ezért a monitoring során a célok megvalósulásával kapcsolatosan az
Önkormányzatnak célszerű éves előrehaladási jelentést készítenie,

A monitoring elvégzése a fenntartó, illetve a közterületek vonatkozásában Békés
Város Önkormányzat feladatkörébe tartozik.

Forrás: Saját szerkesztés
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1. a mellékletFakataszter
Közterület Intézmény Temető Összesen
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IvéM 316 316

sövéiw M2 74 74
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hM 47 47
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695 453 12601
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Icserlefélék között vegleges Éve:

Közterület Intézmény Temető Összesen

D(szfák
100< Összesitve

akác 2214 139 1396 3749
bálványfa 15 15
berkenye 14 14
bokr4tafa 3 3
bükk 6 6
császárfa 71 3 74
csörgőfa 162 8 10 180
dfszecetfa 112 9 121
dohányfa O 9 9
ecetfa 166 43 209 518

ezüst WJa 2 2

ezüstfa 11 3 14

ezüstfenyd 46 46
ezüstháis 30 1 31
ezüstjuhar 85 3 88
fehérnyár 18 18

fehér nyír 301 84 385
fekete fenyő 4 4
‚*oblIoba 3 3
gőmbakác 2 2
gőm$jhar 198 198
gömbkóils 10 10

gőmbszWar 17 17
Hárs 1321 331 30 1682
apánakic 80 80
legenye 2 2
kihat 1019 159 1 1179

wMyán 1 1
kést 491 6 497

1 1
1udti!ét 159 159

35

E 190 93

Watan 183 55 238
nusztaszll 78 78
s elyemakác 34 34
snirál fűz ló 16
ricntzs 3 3
szila 93 93

szivarfa 125 25

szomcrd fűz 353 35 593
tiszofa 60 2 2 74
tölov 267 61 325
tréony fűz i CÚ1 105
fto fa OSI 425 75 1551
I:iLpátifs 1 1 2

vaH9nszlonye 755 43 7 308
vosfa 7 7
osszesen 9547 1527 1730 12804

k onlroll mező 9547 1527 1730 12804
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1. b melléklet

Prunus avium (vadcseresznye) 105

J uglans regia (diófa) 800
Sorbus sp. (berkenye fajták) 592
Malus sp. (almafa fajták), egyéb almatermésűek 277
r F

14176

értékes fajok db
Tilia (hárs) fajok 1682
Aes culus hippocastanum (vadgesztenye) 308
Sophora japonica apánakác) 80
Ulmus (szil) fajok 171
Quercus (tölgy) fajok 328
Platanus x hybrida (platán) 238
Liriodendron tulipifera (tulipánfa) 2
Ginkgo biloba (páfrányfenyő) 3
Fagus sylvatica (bükk) fajták 6
Tilia tomentosa (ezüst hárs) 31
Gymnocladus dioicus (amerikai vasfa) fajták: 7
összes, 2856

rszesen

Thuja (tuja sövény) fajok és falták

S-

db

2957

34
8155

Prunus (szilvafák és egyéb csonthéjas) fajok
J db

12402

Acer Quhar) fajok 1465
Catalpa bignoioides (szivarfa) 142
Betula pendula (nyírfa) 386
Populus (nyárfa) fajok 338
Fraxinus (kőris) fajok 507
Celtis (ostorfa) fajok 12
Robinia (akác) fajok 3785
Rhus (ecetfa) fajok 639
OIea europaea (olajfa) 10
Paulownia tomentosa (császárfa) fajok 74
Elaeagnus (ezüstfa) 14
Koelreuteria (csörgőfa) fajok 180
Salicaceae (fűzfa) fajok 515
Sorbus (berkenye) fajok 54
Albizia julibrissin (selyem akác) fajok

1

Picea (Juc) fajok és fajták 159
Pinus (fenyő) fajok és fajták 50
Taxus baccata (tiszafa) 96
Cupressaceae (tujafa) fajok és fajták 1553

zÉs 4815
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3. melléklet

Múzeum köz Széchenyi tér 86. kúszótuja
87. spirea sövény

1. tuja fenyő 1. hárs 88. kőris
2. mahónia 2. platán 89. spirea sövény
3. vadgesztenye 3. tiszafa 90-93. hárs
4. vadgesztenye 4. platán 94. japán akác
5. tiszafa sövény 5-9. hárs 95. spirea sövény
6. labdarózsa 10. mogyoró 96-101. hárs
7. fagyal sövény 11. Iucfenyő 102. kőris (legyengült
8. vadkörte 12. juhar állapot)
9.-ii. köris 13,. hárs 103. Juhar
12-14 spirea sövény 14. lucfenyő 104-106.japán akác
15. aranyeső 15-20. hárs 107. fehér akác
16.hárs 21.köris 108. spirea sövény
17. dísznád 22. lucfenyő 109. kőhs
18-20. puszpáng sövény 23. platán 110. hárs
21-23. hárs 24. hárs 111. tiszafa bokor
24. hárs (legyengült állapot) 25-28. hárs 112. hibiszkusz sövény
25. hárs (metszés) 29-30. tiszafa bokor 113. puszpáng sövény
26. vadkörte 31. jegenye fenyő 114. platán
27-29. kőris 32. gömb kőris 115-116. Japán akác
30. hárs (legyengült állapot) 33. platán 117. kőris
31-32. hárs 34-37. berkenye 118-119. Japán akác
33-36. gömb kőris 38-48. gömb kőris 120. kúszó tuja
37-38. erdei fenyő 49. berkenye 121-122. spírea sövény
39. lucfenyő 50. kőris 123-125. Japán akác
40. tuja 51. berkenye 126-131. hárs

52. platán 132-136. Japán akác
53. berkenye 137. vegyes sövény
54-59. hárs 138. aranyeső
60. kőris 139. Juhar
61. jegenye fenyő 140. Japán akác
62. spirea bokor 141. kúszó tuJa
63-67. hárs 142. japán akác
68. Jegenye fenyő 143-144. platán
69. spirea sövény 145. tuJa
70. platán 146. tiszafa
71. spirea sövény 147. vegyes sövény
72. madárbirs sövény 148. Japán akác
73. hárs (legyengült állapot, 149. hibiszkusz
50%) 150-153. Japán akác
74-75. kőris 154-1 55. gömb kőris
76-77. vegyes bokor (metszetlen)
78-81. hárs 156. vegyes sövény
82. kőris
83-85. tuJafa



4. melléklet
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Városü;erneltetési feladatok ellátására

amely létrejött egyik részről: Békés Város Önkormányzata (Székhelye: 5630 Békés, Petőfl u. 2.,
adószám: 15725060-2-04, bankszámlaszám: 11998707-04606811-00000000. képviseli: Izsó Gábor
polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másik részről a BKSZ Békési Kommunális ás Szolgáltató Kft (Székhelye: 5630 Békés, Verseny utca
4., adószám: 23976807-2-04, bankszámlaszám: t0402025-50526668-56651014 képviseli: Ilyés Péter
ügyvezető),mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (egyuttesen: Felek) között
a városi közterület-fenntartási munkák, városüzemeltctési feladatok elvégzésére ai alábbi helyen és
időben a következő feltételek szerint:

L SZERZŐDÉS TÁRGYA:

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó vállalja, hogy Békés Város Közigazgatási területén Jelen
szerződésben rögzített területeken meghatározott vúrosüzemeltetési, közterület-fenntartási
munkálatokat teljes körűen elvégzi. A vállalkozónak az alábbi feladatok mindcgyikét el kell látnia:

1. Köztisztaságifeladatok ellátása:
a) Járdák-, utak tisztaságának fenntartása (seprés, gereblyézés, kézi ás gépi úttisztitás)

2. Zöldterületfenntartási munkák ellátása:
a) Gyepfelület ápolása, gondozása (fűnyírás-kaszálás, locsolás, tápanyagpótlás, levegőztetés,

gyepszél vágás, pótlás)
b) Egyéb növények ápolása, gondozása (Cserjék, sövények, fák, örökzöldek, virágok. Ásás,

kapálás, növényvédelem, öntözés, metszés, nyirás, fatányérozás, karózás, takarás,
gyomlálás, lombgyűjtés)

e) Nádvágás
d) Parkberendezési tárgyak üzemeltetése, karbantartása

3. Hó ás síkosság inentesítésifeladatok ellátása
a) Téli útüzemeltetési szabályzat alapján szükség szerint, a síkosság mentesítő anyagok

beszerzésével együtt.

4. Közúthálózat üzemeltetése

5. Csapadékcsatorna hálózatfenntartása

6. A Vállalkozó feladatát képezi Békés Város Önkormányzata közfoglalkoztatási feladatainak
szervezése:

a) Közfoglalkoztatási munka alatt helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni, melynek
teljesítésáröl jogszabály alapján az önkormányzat gondoskodik.

b) Jelen szerződésben meghatározott városüzemeltetési, közterület-fenntartási feladatokat a
Vállalkozónak lehetőség szerint a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak
útján kell ellátnia.

c) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat Békés Város
Polgármestere, a munka irányításával összefüggő utasítási, ellenőrzési jogokat a
Vállalkozó gyakorolja.

2. TERÜLETI HATÁLY:

Jelen szerződés területi hatálya Békés Város Közigazgatási területére terjed ki a következők szerint:
Pontos terulctfelmérést a Megrendelő nem határoz meg. A szerződés mellékleteként csatolt térképen
feltüntetett helyszínek a közterületek határáig tartanak a következő kategóriák szerint:
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I. kateRória:
a. Széchenyi tér és Múzeum tér
b. Kossuth utca eleje az Ady utcáig az Erzsébet ligettel
c. Rákóczi u. a Démász-ig
cl. Polgármesteri Hivatal udvara

II. katezória
a. Városközpont egyéb közterületei, az E]ővízcsatoma vízfelületéig.

III. kateória
a. Városból kivezető Magyar Közút Khi utak menti terület az érintett lakótelepi

közterületekkel, valamint a külterületi kerékpárutak.

IV. kate2ória
a. Cigányvízláda a Bihari utcáig
b. Malomasszonykerti csatorna az Élővízcsatornától a Szarvasi útig
c. Vcress P. tár mögötti közterület
d. Fekete-Körös holtág végig
c. Bánvég utca mögötti terület
E. Rákdczi-Csallóközi utca közti terület
g. Csallóközi-Nevelő utcai vízláda
h. Szennyvíztelepi Út végig

V. kategória
a. Egyéb aszfaltozott utakon a téli hó- és síkosság mentesítés

3. A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL ELLÁTANTJÓ FELADATOK RÉSZLETES
MEGHATÁROZÁSA:

3d. A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA (KÉZI. GÉPI)

I .A feladatok a Város L ás U. kategóriájában az alábbi területeken végezendőek:

Takarítandó: utak,
ingatlanhoz nem kapcsolódó járdák
közterületi parkolók
gyalogátkelők
buszmegállók
buszöblök

2.A fenntartandó területeken az alábbi munkák elvégzése szükséges:

a) Géppel elvégezhető munkák: seprés, portalanítás, mosás
A feladatok elvégzésének ideje: időjárás függvényében szükség szerint.

b) Kézzel elvégezhető munkák:

L. seprés: Azon burkolt területek takarítása, ahol a gépi seprés nem megoldott.
A feladat elvégzásének ideje: folyamatos

2. sár eltávolítás: Az útszélen, útburkolaton felgyülemlett sár eltávolítása.
A feladat elvégzésének ideje: amennyiben az útszegélyen rétegződött sár eltávo]ítása
sepréssel nem megoldható.

9



3. kézi hulladékgyíijtők ürítése: A vállalkozó az ürítés alkalmával tapasztalt
rendellencsségckben köteles eljárni. (felborított edények visszuállítása, eltulajdonítás
tényének jelzése a Polgármesteri Hivatal felé.
A feladat elvégzésének ideje: szükség szerint, de legalább hetente kétszer

4. szemét összegyűjtése: a fenntartandó területen a szemét folyamatos összegyüjtése,
ártalommenetes elhelyezése.
A feladat elvégzésének ideje: folyamatos

3.2. ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS

Gyepfelület ápolása, gondozása (fünyírás-kaszálás, locsolás, tápanyagpótlás, levegőztetés, gyepszél
vágás, pótlás). Egyéb növények ápolása, gondozása (Cserjék, sövények, fék, örökzöldek, virágok.
Asás, kapálás, növényvédelem, öntözés, metszés, nyírás, fatányérozás, karózás, takarás, gyomlálás,
lombgyüjtés). Nádvágás. Purkberendezési tárgyak üzemeltetése, karbantartása.

L Kategória

(Széchenyi [ér és Múzeum tér, Kossuth utca eleje az Ady utcáig az Erzsébet ligettel, Rákóczi u. a
Démász-ig, Polgármesteri Hivatal udvara)

Pázsit gondozása:
a) kasztí1á: a pázsit növénymagasságát figyelembe véve fajösszetételétől, növekedés

gyorsaságától függően. Amennyibe a S cm-es nővénymagasságot eléri, 4 cm-re kell
visszavágni.

b) fíígyűités: a kaszálás számától függően.
c) öntözés: szükség szerint folyamatosan, a növény vízigényétől, a talaj vízkészletétől, valamint

az időjárástól függően.
d) tápanva— uhnnóthís: a talaj tápanyagkészletétől függően, kétszer bemosó csapadékkal.

e) EpazLyjgús a pázsit növénymagasságát figyelembe véve fajösszetételétől, növekedés
gyorsaságától függően.

fl Ieyeőztetés: a talaj tőmörödöttségétől függöen. de legalább 1 alkalommal.
g) őszi lnmhpvűité: a körülötte lévő növényborítottságtól függően, de legalább 3 alkalommal.

Cser/ék gondozása:
a) ágíg: évente egyszer ősszel.
b) pJ a talaj vízelvezető képességének javítása, valamint a talaj szellőzése céljából.
c) A talaj gyommagkészletétől, az öntözés, és természetes csapadék mennyiségétől függően

szükség szerint.
d) gyomirtási a gyomnővények fajösszetételétöl függő növényvédő szerrel, évente egyszer.
e) öntözé.g: szükség szerint folyamatosan, a növény vízigényétől, a talaj vízkészletétől, valamint

az időjárástól függően.
f) növénvvédelem: a növények rendszeres ellenőrzése, a növénybetegségek, kártevők

megtelepedésének megelőzése érdekében.
g) A fellépő növény-egészségügyi problémák ellen a szükséges védekezés elvégzése.

Kánevőktől, kórokozóktól függően, szükség szerinti rendszerességgel.
h) melszés: a növény igénye szerint, de legalább évente egyszer. A teljes cserjefelület 50% -án.

idős cserjék ifjítása szükség szerint.

Sövény gondozása:
a) kiolahiott sövény metszése: tenyészidőben (május - augusztus) annyiszor kell metszeni,

ahány alkalommal rendezetlenné bokrosodik.
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Parkfa gondozása:
a) fatánvérozús: tányér kialakítása a növény körül, az öntözés hatékonysága érdekében. A

tányér karbantartása, gyommentesítése szükség szerinti gyakorisággal.
b) Qntu2s±‘ 5 évnél fiatalabb telepítésű fák nyári száraz időszakban a növény vízigényétől

függően árasztásos öntözés elvégzése.
Az S évnél idősebb telepítés esetén a fa vízigényének, és a gyökérzetnek a talajba lévő
mélysége alapján szükségessé váló öntözés ellátása.
Az öntözés elvégzésekor figyelembe véve a perzselés elkerülését, és a növény számára
optimális vízmennyiséget, tehát a növény Wrgor állapotát biztosítsuk.

c) növénvvédelem: a növények rendszeres ellenőrzése, a növénybetegségek, kártevők
megtelepedésének megelőzése érdekében.
A fellépő növény-egészségügyi problémák ellen a szükséges védekezés elvégzése.
Kártevőktől, kórokozóktól függően, szükség szerint.

d) metszés: a növény igénye szerint, de legalább évente egyszer. Az elszáradt, beteg részek
eltávolítása.

e) karózás: a növény rögzítése, és a kívánatos növekedési forma kialakítása céljából. A növény
növekedésétől függően. de legalább évente egyszer a karók cserélése.

Örökzöldek gondozása:

fatánvérozás: tányér kialakítása a növény körül, az öntözés hatékonysága érdekében. A tányér
karbantartása, gyommentesítése szükség szerinti gyakorisággal.

növényvédelem: a növények rendszeres ellenőrzése, a növénybetegségek, kártevők megtelepedésének
megelőzése érdekében.
A fellépő növény egészségügyi problémák ellen a szükséges védekezés elvégzése.
Kártevőktől, kórokozóktól függően, szükség szerinti rendszerességgel.

tokarás: talajonkénti fagyérzékenységtől függően, nyugalmi időszakban.

öntözés: a fa vízigényének, és a gyökérzetnek a talajba lévő mélysége alapján szükségessé váló
öntözés ellátása.

Virágfelületek fenntartása:
a) ásás: talaj-előkészítés a virág ültetése előtt.
b) kanálás: a talaj vízelvezető képességének javítása, valamint a talaj szellőzése céljából.

A talaj gyommagkészletétől, az öntözés, és természetes csapadék mennyiségétől függően
szükség szerint, de legalább 5 alkalommal.

c) evomlálás: a gyomborítottságtól függően.
cl) tánanvag — utónnótlás: a virágok tápanyagigényét figyelembe véve megfelelő mennyiségű

tápanyag kijuttatása alap, vagy fejtrágyaként.
e) növénvvédelem: a növények rendszeres ellenőrzése, a növénybctegségek, kártevők

megtelepedésének megelőzése érdekében.
A fellépő növény-egészségügyi problémák ellen a szükséges védekezés elvégzése.
Kártevőktöl, kórokozóktól függően, szükség szerinti rendszerességgel

II. Kategória

(Városközpont egyéb kőzterületei, az Élövízesatoma vízfelületéig)

Pázsit gondozása:
a) kaszú]ás: a pázsit növénymagasságát figyelembe véve fajösszetételétől, növekedés

gyorsaságától függően. Amennyibe a 18 cm-es növénymagasságot eléri, Ó cm-re kell
visszavágni.

b) fíígvűités: a kaszálás számától függően.
c) öntözés: szükség szerint folyamatosan, a növény vízigényétől, a talaj vízkészletétől, valamint

az időjárástól függően.
d) tánanvag — ntánnótlás: a talaj tápanyagkészletétől függően, kétszer bemosó csapadékkal.
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e) avens7M vágás: a pázsit nővénymagasságát figyelembe véve fajösszetételétöl, növckcdés
gyorsaságától függően.

D a talaj tömörödöttségétöl függően, de legalább 1 alkalommal.
g) őszi lnmbavűités: a körülötte lévő növényboríwttságtól függően.

ül. Kategória

(Városból kivezető Magyar Közút Kht utak menti terület az érintett lakótelepi közterületekkel,
valamint a küllerületi kerékpárutak)

Pázsit gondozása:
a) kaszáhís: a pázsit növénymagasságát figyelembe véve fajösszetételétől, növekedés

gyorsaságától függően. Amennyibe a 23 cm-es növénymagasságot eléri, 15 cm-re kell
visszavágni.

b) Őszi lornbgvííités: a körülötte lévő növényborítottságtól függően, de legalább 3 alkalommal.

IV.

(Cigányvízláda a Bihari utcáig, Malomasszonykerti csatorna az Élőv(zcsatornától a Szarvasi útig,
Veress P. tér mögötti közterület, Fekete-Körös holtág végig, Bánvég utca mögötti terület, Rákóczi
Csallóközi utca közti terület, Csallóközi-Nevelő utcai vízláda, Szennyvíztelepi út végig)

Pázsit gondozása:

a) kaszálás: a pázsit növénymagasságát figyelembe véve fajösszetételétöl, növekedés
gyorsaságától függően. Ameimyibe a 50 cm-es növénymagasságot eléri, 10 cm-re kell
visszavágni.

Utcai herendezési tárgyakkal kancsolatos feladatok: (1-IV kategória)

a) Önkormányzati rendezvényekre (március 15., május 1., augusztus 20., október 23., stb.) az
ünnepség helyszínén lévő szobor, emlékmű előkészítése a rendezvényre. (letakarítás, Idegen
feliratok, plakátok eltávolítása)

b) Az ünnepséget követően az elszáradt, elszennyeződött koszorúkat el kell távolítani.
c) A berendezési tárgyak állapot- felülvizsgálatát évente egy alkalommal, tavasszal, jegyzőkönyv

egyidejű felvételével kell megoldani.
d) A bejelentést követő illetve a felülvizsgálat alkalmával tapasztalt balesetveszély elhárítását

azonnal meg kell oldani.
e) A fém, illetve fa berendezési tárgyak festéséröl és felújító javításáról gondoskodni kell,

amennyiben kopott, balesetveszélyes.
O Folyamatosan eltávolítandó a berendezési tárgyakon elhelyezett feliratok, plakátok.
g) A szükség szerinti takarítást el kell végezni.
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eMS kád: ROHU14
Priodtási tengely: FAl- EgyUllmütÓdés kozős élékek és eMorrások lerén (JoInt prcleclion ami efrcient usa ol commcn
yalue5 axi rescurcer)
Projekt dma: A lermflzeti értékek megőrzése, védelme és népszerüsitése a Nagyszalonta-Békéscsaba halk mentéif
(Cctisernlico. protechon and promotion d 11w natural values Írom the SatcntnBékéscsaba crossborder area’)

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az INTERREG V-A ROMANIA
HUNGARY PROGRAMME „Partnerség egy jobb jövöért” kilrásra, prioritási tengely:
PA1- Közös értékek És erőforrások közös védelme és hatékony felhasználása
(együttműködés közös értékek és eröforrások terén, beruházási prioritás: 6/c
természeti és kulturális örökség megóvása, védelme, elösegitése és fejlesztése
felhívás keretében. ‘4A természeti értékek megőrzése, védelme és népszerűsitése a
Nagyszalonla-Békéscsaba határ mentén címü, eMs kód: ROHU14 azonosító számú
projekt megvalósítására. A projekt keretében a Megrendelő ökológiai helyreállitás
munkák elvégzését rendeli meg a Vállalkozától. Az erre vonatkozó feladatok ellátása
során az árajánlatkéröben megküldött Megvalósithatósági tanulmány és a pályázati
adatlap figyelembe vételével kell elvégezni.

2. Feladat-meghatározást

2.1. A 3. pontban meghatározott területeken a Vállalkozónak - a Megvalósíthatásági
tanulmány értelmében - ökológiai helyreállítási munkálatokat kell végeznie, amelynek
Id kell terjednie a projektierületen megtalálható védendö faegyedekre és inváziós
növényfajok kezelésére.

2.2. Az elvégzendő munkák különösen;

a) a füves területek ápolása kaszálással, és a lekaszált növényi anyag
eltávolítása.

b) az egyedileg védett növények ápolása, gondozása (metszés, száraz ágak
eltávolítása, fasebek kezelése),

c) nádvágás,
d) a helyenként feltorlódó kommunális hulladék eltávolítása,
e) a helyenként feltorlódó növényzet (békalencse) eltávolítása,
f) a partélen végzendő munkálatokat (növényzet, szennyezés) eltávolítása a

telelési idöszakon kívül végezhetö,
g) a fás vegetáciához kapcsolódó fenntartási ápolási munkák a nem kívánt fajok

eltávolítása vegetációs idöszakon kívül végezhetö,
h) agresszivan terjedő vagy nem őshonos fajok visszaszorítása,
1) az idős tanúfák, tekintélyes korú növénykülönlegességek ápolása,
j) a fával, cserjével bontott területeken az oda nem illő cserje gyomfajok

talajfelszíni mechanikus gyomirtása, növényegyedek nyesése, egészségügyi
célzatú ápolása, kiszáradt egyedek eltávolítása,

k) a járdák, tanösvények tisztaságának fenntartása (seprés, gereblyézés),
1) szemét összegyüjtése, ártalommentes elhelyezése teljes költségével, valamint
m) a parkberendezési tárgyak üzemeltetése, karbantadása.

3. A projekt által érintett területek:

A projekt keretében végzendö feladatok az alábbi területeket érinti:
a) Dánfoki látogatáközpont és génmegőrzési park;
b) Elővlz-csatorna tanösvény
c) Kettős-Körös folyó Natura 2000 védett területei
d) Egyedi védettségű területek: Csatárkert, Duzzasztómű, Elöviz-csatorna
e) Egyedi természeti értékek
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6. melléklet

AJÁNLOTT PARKFENNTARTÁSI “JŐGYAKORLATOK”
EGY MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉS PÉLDÁJÁN

Fenntartási kategória szerinti elvárások:

I. kategória
A takarítás napi rendszerességgel történik, a jelentős virágfelület és növényzet miatt
a fenntartás naprakészsége a Jellemző.
A hulladékgyújtők ürítését naponta egyszer szükséges biztosítani.
Kaszálás gyakorisága évente 12 alkalom.

II. kategória
Elvárás a heti kétszeri takaritás. Virágfelület Jelentős, a növényzet fenntartása
színvonalas. A hulladékgyűjtők üritését naponta egyszer szükséges biztosítani.
Kaszálás gyakorisága évente 8-10 alkalom.

III. kategória
Jól fenntartott lakótelepi közkertek és közparkok, jellemző a hetenkénti takarítás. A
hulladékgyűjtők ürítését minden munkanap biztosítani szükséges.
Kaszálás gyakorisága évente 6-8 alkalom.

IV. kategória
A lakótelepi közkertek és közlekedési zöldfelületek, jellemző a kéthetenkénti
takarítás. A hulladékgyűjtők üritését hetente három alkalommal (hétfő, szerda,
péntek) szükséges biztosítani. Kaszálás gyakorisága évente 4-6 alkalom.

V. kategória
Ebbe a kategóriába a kűlterjesen fenntartott zöldfelületek, nem parkosított
zöldterületek (beközlekedő utak, kerékpárút melletti zöldfelület, önkormányzati
beépítetlen ingatlanok) és a patakok medre tartozik, Jellemző az évi 3 alkalommal
történő kaszálás. A hulladékgyűjtők ürítését hetente szükséges biztosítani.
A fűnyirási mennyiség évi 3 alkalom. Kaszálási időpontok - május 30-ig; július 30-ig;
szeptember 30-ig.

A fenntartási munkák során keletkező zöldhulladék elhelyezését
komposztálótelepen (annak hiányában hulladék lerakóhelyen) kell biztosítani. A
fenntartási munkák során keletkező egyéb hulladék elhelyezését a hulladék
lerakóhelyen kell biztosítani.

Sajászentpéter Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv Fenntartási iavaslatok’



Füvel borított (gyep, pázsit) felület

Munkaműveletek:

- Tavaszi levegőztető gereblyézés
- Gereblyézés utáni hulladék elszállítása
- Ontözés
- Kaszálás, fűnyírás
- Kaszálék letakarítása, elszállítása
- Gyepszél vágása
- Lombgereblyézés
- Talajszellőztetés
- Gyomirtás
- Takarítás, hulladék elszállítás

A fenntartási munkák során keletkező zőldhulladék elhelyezését komposztálótelepen
(annak hiányában hulladék lerakóhelyen) kell biztosítani. A fenntartási munkák során
keletkező egyéb hulladék elhelyezését a hulladék lerakóhelyen kell biztosítani.

Cserjével (talajtakarók) borított terület

Munkaműveletek:

- Tavaszi talajlazítás II. n. óv végéig
- Metszés I. n. év végéig
- lfjítás (nyesedék elszállításával) IV. n. óv végéig, ifjítás 2-3 évente a teljes

cserjeállománynál
- Gyomlálás, gyomirtás szükség szerint
- Talajlazítás két alkalommal
- Tápanyag-visszapótlás IV. n. év végén (tápanyag-szüksóglet

szerint)
- Öntözés szükség szerint
- Lombgereblyézés (cserjefelűletek alól is) évi 3 alkalommal
- Őszi ásás IV. n. év végéig
- Növényvédelem szükség szerint
- Takaritás!nyitás szükség szerint
- Hulladék elszállítás szűkség szerint

A fenntartási munkák során keletkező zöldhulladék elhelyezését komposztálótelepen
(annak hiányában hulladék lerakóhelyen) kell biztosítani. A fenntartási munkák során
keletkező egyéb hulladék elhelyezését a hulladék lerakóhelyen kell biztosítani.



Sövények

Munkaműveletek:
- Metszés ifjításkor, télen
- Talajlazítás (ásás, kapálás) szükség szerint nyírás II. n. évtől

folyamatosan háromszor, közlekedési csomó- pontoknál az 50 cm-t belátási
három szögben nem haladhatja meg, lakossági ültetés esetén is

- Gyomirtás szükség szerint
- Talajjavítás IV. n. óv, ha tápanyagigény jelentkezik
- évi 3 alkalommal
- szükség szerint

A fenntartási munkák során keletkező zőldhulladék elhelyezését komposztálótelepen
(annak hiányában hulladék lerakóhelyen) kell biztosítani. A fenntartási munkák során
keletkező egyéb hulladék elhelyezését a hulladék lerakóhelyen kell biztosítani.
Egynyáriak, kétnyáriak, hagymás növénykiültetések

Munkaműveletek:
- Virágágy előkészítés (ásás, gereblyézés, vonalazás) kiültetés előtt
- Talajjavítás szükség szerint
- Ültetés (egynyáh virág 30 db/m2, kétnyári virág és hagymás növény 20-30

db/m2, annak függvényében, hogy a kiültetés vegyes-e) tavaszi fagyok (V. 15.
után)

- Gyomlálás
- Kapálás
- Öntözés
- Elvirágzott részek eltávolítása
- Növényvédelem
- Pótlás
- Hulladék elszállítás

A fenntartási munkák során keletkező zöldhulladék elhelyezését komposztálótelepen
(annak hiányában hulladék lerakóhelyen) kell biztosítani. A fenntartási munkák során
keletkező egyéb hulladék elhelyezését a hulladék lerakóhelyen kell biztosítani.

Évelők

Munkaműveletek:
- Kapálás II-Ill. n. évben esetenként
- Gyomlálás II-Ill. n. évben esetenként
- Visszavágás szükség szerint (ősz, tavasz)
- Öntözés szükség szerint

- Tápanyag-visszapótlás IV. n. év
- Növénypótlás

Lehullott lomb kiszedése
Takarítás, hulladék elszállítás

szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint

a faj virágzási idejétől függően



- Elvirágzott részek eltávolítása szükség szerint
- Hulladékszállítás szükség szerint
- Karózás, kötözés szükség szerint

A fenntartási munkák során keletkező zöldhulladék elhelyezését komposztálótelepen
(annak hiányában hulladék lerakóhelyen) kell biztosítani.
A fenntartási munkák során keletkező egyéb hulladék elhelyezését a hulladék
lerakóhelyen kell biztosítani.

Rózsák

Munkaműveletek:
- Nyitás (kitakarás) április-május
- Metszés április-május
- Elvirágzott részek lemetszése folyamatosan, szükség szerint
- Kapálás legalább kétszer
- Vadalás folyamatosan
- Taiajjavítás IV. n. évben
- Pótlás IV. n. évben
- Takarás IV. n. év, fagyok előtt
- Öntözés szükség szerint
- Nyesedék elszállítása szükség szerint
- Növényvédelmi permetezés (kártevők megjelenésének függvényében)

évente 2 alkalommal

A fenntartási munkák során keletkező zöldhulladék elhelyezését komposztálótelepen
(annak hiányában hulladék lerakáhelyen) kell biztosítani. A fenntartási munkák során
keletkező egyéb hulladék elhelyezését a hulladék lerakóhelyen kell biztosítani.

Parkfák, sorfák, örökzöldek fenntartása

Munkaműveletek:
- Tápanyag utánpótlás évenként
- Tányérozás évente min. 2 alkalommal
- Öntözés időjárás függvényében
- Talajlazitás szükség szerint
- Gyomtalanítás szükség szerint
- Hávédelem (örökzöldeknél) szükség szerint
- Sarjazás szükség szerint
- Koronaalakító metszés (ültetést követő 5 éven belül) évenként
- Támrudak, kötözés pótlása (ültetést követő 5 éven belül) szükség szerint



A fenntartási munkák során keletkező zöldhulladék elhelyezését komposztálótelepen
(annak hiányában hulladék lerakóhelyen) kell biztosítani.

Fák növényvédelme

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületeken növényvédelmi
munka végzését a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) F]M
rendelet valamint az élelmiszerláncrál és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
Törvény alapján kell biztosítani,

Vadgesztenyefák nővénwédelme:
- vadgesztenyelevél aknázómoly és levélbarnulás ellen

A permetezést évente háromszor a károsító rajzásának figyelembe vételével
(tojásrakása előtt) szükséges biztosítani. A vadgesztenyelevél aknázómoly rajzásának
jelzésére szexferomon csapdát kell elhelyezni.

Szívó-, rágó kártevők, kórokozók elleni védekezés:
A munkavégzés az Önkormányzat részéről kijelölt kapcsolattartóval előzetesen
egyeztetve a kártevők, kórokozók megjelenésének függvényében történik.

Általános követelmény:
- A növényvédelem elvégzése a fedőzöttség megszüntetésével, a

fertőzésmentesség fenntartásával.
- A munkavégzésről építési naplót kell vezetni.
- A növényvédelmet a rajzásokhoz igazíWa kell elvégezni.
- A kezelés növényvédelmi szakmérnök közvetlen irányításával történhet, a

munka-egészségügyi és a kémia biztonsági szabályok maradéktalan
betartásával.

- A permetezés technológiájánál a fák teljes magasságában a permetlé
egyenletes eloszlását biztosítani kell.

- Közterületi növényvédelmi munkák végzésére Ill. kategóriás, nem mérgező, O
munkavédelmi várakozási idejű, méhekre nem vagy mérsékelten veszélyes
szerek használhatóak.

- A növényvédöszerek engedélyokirat elöirásait szigorúan be kell tartania.
- A lakosságot a munkavégzésről 4 nappal előtte értesíteni szükséges. A

felhívást a helyi médiákban (tv, rádió, napilap) meg kell jelentetni, valamint az
érintett utcákban, helyszíneken ki kell függeszteni.



Parkiák, sorfák, örökzötdek, cserjék ültetése

Általános követelmény:

A parkfák ültetése 50 %-os talajcserével, a sorfák és örökzöldek ültetése 100%-os
talajcserével történik. Űltetőgödör mérete: ixixi méter. Cserjék űltetése esetében sz
ültetőgödör mérete minimum: 0,4 x 0,4 X 0,4 méter. A fák támrudazását, kötözését a
faültetéssel együtt el kell végezni. A karó a fa törzsénél kissé magasabb legyen és
még a gödör betemetése előtt kerüljön elhelyezésre. A fa indító metszésére Szintén a
fa ültetésekor kerül sor. A kiültetett fákat évente négyszer tányérozni kell, időjárás
függvényében locsolásukról gondoskodni szükséges. A sorfák minőségi
követelménye: egyenes törzs, legalább 220 cm törzsmagasság, a törzs felülete
hibátlan, színe a fajra jellemző, a fa koronáját a törzs meghosszabbításában lévő
erőteljes sudár és legalább 4-5 db koronavessző alkotja.
A gyökérzet átmérője legalább 50-60 cm. A gömbkoronájú diszfáknak sudara nincs,
a koronavesszők legkisebb mérete 30 cm. A gyökérzet egészséges és a
gyökérvégeket kivéve sérülésektől mentesek.
Az ültetés során alaptrágyázásról, belocsolásra gondoskodni szükséges.

A fenntartási munkák során keletkező egyéb hulladék elhelyezését a hulladék
lerakóhelyen kell biztosítani.

Utcabútor karbantartása

A közparkok berendezési tárgyainak számítanak a különböző típusú padok,
hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, virágtartó oszlopok és ládák, pollerek valamint
ivókutak.

- A fenntartási területen szükséges az utcabútorok festése.
- A sérült, használhatatlanná vált utcabútorokat a közterületről el kell szállítani.
- A sérült, de még használható utcabútorok javításáról gondoskodni kell.
- A gazdaságosan nem javítható utcabútorok leselejtezését minden évben felül

kell vizsgálni.

JÁTSZÓTEREK FENNTARTÁSA (ELLENŐRZÉSE, KARBANTARTÁSA)

Játszóterek ellenőrzése

Rendszeres ellenőrzés szemrevételezéssel. A szemrevételezés során az olyan,
szemmel látható veszélyforrások felismerése a feladat, amelyek a vandalizmus, az
időjárás hatásának következményei, illetve a használatból eredő sérülések.

A szemrevételezéses ellenőrzés során vizsgálni szükséges:



- A tisztaságot, az esési felületek épségét, tisztaságát. A játszótér területén
üvegdarabok, sérülést okozható tárgyak (p1. kő, deszkázat stb.) nem lehetnek.

- A használatból eredő súlyos sérüléseket (leszakadt lánc, csúszdatest
kilyukadása, törése)

- A gumilapos ütéscsillapító felület épségét, hiánymentességét.
- Az esési fér akadálymentességét. Az esési térben akadály nem lehet (p1. letört

faág, leszakadt elem stb.)!
- Játszóeszköz alapját. Alap nem lehet szabadonl
- Alkatrészek hiánymentességét. Alkatrészek, összekötő elemek nem

hiányozhatnak (p1. felfogatásokból csavarok)!
- Mozgó alkatrészek kopottságát.
- Az építmény statikai szilárdságát.
- Eltulajdonításokat. Az eltulajdonítás tényét azonnal jelezni szükséges a

tulajdonos felé!

Amennyiben a játszóeszköz biztonságos használatra azonnal nem javítható, akkor a
berendezés használatának megakadályozására azonnal intézkedni szükséges!

A játszóterek karbantartásakor az MSZ EN 11 76-7 szabványban foglaltak szerint kel!
eljárni.

A karbantartási munkák keretében a műszaki ellenőrrel történt előzetes egyeztetés
alapján biztosítani szükséges a sérült gumiburkolat helyreállítási, javítási munkákat,
illetve a faapríték, fakéreg zúzalék ütéscsillapító anyagok esetében a szabványban
előírt rétegvastagság biztosítását a szükséges pótlással.

Feladat teliesítés dokumentálása

A játszóterek ellenőrzési és karbantartási munkáinak végzéséről külön jegyzőkönyvet
kell vezetni. A munkavégző személy Uátszótéri eszközök helyi operatív felülvizsgáló) a
290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles rendszeres ellenőrzési
naplót, operatív ellenőrzési naplót és karbantartási naplót vezetni a játszóeszközök
és az ütéscsillapító felületek fenntartási munkáiról. A naplókat tíz évig meg kell őrizni.

FÁK KEZELÉSE

1. Feladat meghatározás:
- Élet és vagyonbiztonságot potenciálisan veszélyeztető gallyak eltávolítása.
- Épületet, építményt veszélyeztető vagy károsító gallyak eltávolítása, a

veszély, illetve károkozást megállapító hivatalos szerv által előírt mértékig.
- A biztonságos jármű- és gyalogos közlekedést akadályozó, a fa

környezetében lévő műtárgyakat zavaró gallyak eltávolítása, szükség esetén
fakivágás. (A közutakra érvényes szabványok előírása: 4,7 m magas
út-űrszelvény biztosítása.)



- Elektromos légvezetéket érintő fák gallyazása.
- Kiszáradt fák kivágása.
- Közvilágítási lámpát takaró ágak eltávolítása.
- Száraz gallyak eltávolítása élő részig.
- lfjító metszés szükség szerint, hajtás válogatása az ifjitó metszés utáni

években (2-3 év, Ill. n. év).
- Koronaalakító metszés (1-5 évig, IV-l. n. év).
- Kertész-szakmai szempontból indokolt egyes gallyak eltávolítása, a fa

biológiai, illetve esztétikai harmóniájának helyreáHítása, v. egyéb konkrétan
megjelölt célból. Ennek a gallyazásnak a mértéke nem lehet több az összes
gallyazási munka 10%-nál.

2. Az 1. pontban felsorolt munkák sorrendje egyben fontossági sorrend, melyet a
munkavégzés során figyelembe kell venni.

3. A fenntartás feladatkörébe tartozik a rendszeres szemle, a fák állapotának
vizsgálata, a potenciális veszélyhelyzet felderítése szemrevételezéssel, szükség
esetén favizsgáló műszer igénybe vételével történik. A fák állapotának vizsgálatát
a naplóban rögzíteni szükséges.

4, A fakezelési munkákat a vonatkozó szabványoknak megfelelően, jó minőségben,
szakszerűen kell biztosítania. A fakezelési munkát csak az végezheti, aki
szakirányú végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A szakirányú
végzettséget igazoló dokumentumok másolatát az önkormányzatnak be kell
nyújtani.

5. A gallyazást roncsolás, kéreghasadás nélkül kell végezni. A 4 cm-nél nagyobb
átmérőjű vágási felületeken a sebkezelést minden esetben alkalmazni kell.

6. A fakezelési munka elvégzését követően a helyszín takarítását biztosítani
szükséges. 7. A fakezelési munkákat lehetőség szerint a fészkelési időszakot
figyelembe véve kell ütemezni. A munkavégzés során a védett fauna és flóra
világra, védendő értékekre fokozottan oda kell figyelni. Amennyiben a
munkavégzés védett élőlények élöhelyét érinti, a Körös- Maros Nemzeti Farkot
értesíteni szükséges.

A fakezelési munkák végzéséről a munkavégző cég a 290/2007. V. 31.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint kell eljárjon.

ÖKOLOGIKUS ZÖLDFELÜLETEK VÁROSI ALKALMAZÁSA

A településeken a kiemelten kezelt, valamint az átlagos és extenziven fenntartott
zöldfelületek területe a fenntartás minőségével fordított arányban nő. így az extenzív,
nagy területeket felölelő, és az átlagos fenntartási igényű területek kezelésénél
különös hangsúlyt kell fektetni azok ökológiailag megfelelő habitusára, hogy minél
kisebb költség ráfordítással minél nagyobb esztétikai élményt nyújtsanak. A
fenntartásban a zöldfelületek ökológiai adottságainak figyelembevételén kívül fontos



szempont a terület eredeti ökoszisztémájának megidézése, és a település javára való
fordítása. A területen honos növények és növénytársulások esztétikai értékének
kiaknázása nagy nyereséget hozhat, hiszen ezek a taxonok az adott területen
minimális fenntartás mellett fejlődnek, igy közterületi alkalmazásukkor a rájuk fordított
költség is minimális lesz.

Fontos a biológiai sokféleség, a biodiverzitás fogalma. A természet alkotta társulások
szépségét a különböző, de azonos ökológiai igényű fajok sokaságának egysége adja.
Ennek közterűletre való adaptálásával olyan önfenntartó zöldfelület alakítható ki,
amelynél nemcsak a tápanyag utánpótlás, kaszálás, öntözés költségei foghatók
vissza, de a növényvédelem drága eszközei is elhagyhatók.

A monokultúrákkal ellentétben a nagyobb fajgazdagsággal operáló zöldfelületeken a
betegségek nem tudnak nagy területeket érintő pusztítást végezni, igy az ilyen
károkozások is elkerülhetők.

Ha a telepűlés nagyobb területű zöldfelületeinek fenntartása és kialakítása ökológiai
szempontok szerint történik, több forrás koncentrálható a település kisebb területű,
de intenzíven fenntartandó zöldfelületeire, így a település valamennyi zöldterülete
funkciójának megfelelő minőségű és megjelenésű lesz.

Az Új technológia az intenzív fenntartási igény helyett, extenzív, alacsonyabb
költségvonzatú és hosszútávon fenntartható, magasabb biológiai értékkel rendelkező
zöldfelületeket eredményez. A tervezéstől a fenntartásig szem előtt tartja a városi
klíma viszonyait, a növénytársulások ökológiai szerepét, az egyes fajok növényélettani
sajátosságait. Hazánkban eddig figyelmen kívül hagyott tényezőkre épít p1.:
környezetbarát talajjavítási technológiák alkalmazása, alternatív mulcshasználat.

A hosszútávon fenntartható városi zöldfelűlet-gazdálkodás érdekében, ajánlott a
külföldi szakismeret átvétele, gyakorlati tapasztalataik megismerése és az Új eljárások
adaptálása. Ezeknek a technológiáknak a fejlesztésében, tervezésében, kőzterületi
alkalmazásában a svájci ZHAW wadenswill-i kampusza a világ élvonalában jár.
Hazánkban a FŐKERT Nonprofit Zrt. és a Deep Forest Kft. végzett kutatásokat e
területen. (Bíró Borbála, Pápai Veronika: Őkologikus zö/dfelületek városi alkalmazása.
Budapest, 2016).

Ökológiai stratégiák

C (Competítíve) - versengő, C-stratégia: jó ökológiai viszonyokat igénylő

évelőkiűltetés (nagy napfény, tápanyag, vízigény)

tipikus képviselői p1.: magas díszfüvek.

Ökológiai igények: napfény, talaj magas tápanyagtartalma, rendszeres vízellátás.

A kifejlett egyedek nem igénylik a folyamatos gondozást. A zavarást nem tűrik.



Zavarás: visszavágás, kaszálás, kapálás, talaj mozgatása, feltörése.

Jó szerkezetű talaj szükséges. Növények visszavágása általában egyszer, a

vegetációs időszak kezdetén történik. A nyesedéket nem szabad elszállítani, a

növények alatt kell hagyni, hagy nőjön a talaj tápanyagtartalma. Megfelelő

fajgazdagsággal kialakított évelőágyás rendkívül jól ellenáll a betegségeknek.

Hazánkban ezekhez a növényekhez kevés a csapadék. A rendszeres öntözés

megnöveli a fenntartás költségeit. Hagymások telepítése ősszel esedékes.

A C típusú növények nagy díszértékűek (egynyári ágyak szintjén van), de fenntartási

igényük elenyésző és járulékos költségei jóval alacsonyabbak.

S (Stress tolerant) - stressztürö, S-stratégia: szélsőséges viszonyokat toleráló
évelőágyás (árnyék, szárazság, forróság, extrém hideg). Tipikus képviselői p1.:
mediterrán területek örökzöld évefől, vagy sziklakerti növények.
Fejlődésükhöz igénylik a folyamatos stresszhatást (szárazság/pangó víz,
forróság/extrém hideg, árnyék, gyökerekkel való konkurencia, talaj alacsony
tápanyagtartalma). A folyamatos stresszhatás alatt kisebb biomasszát termelnek és
azt próbálják minél hosszabban fenntartani, így visszavágásuk, zavarásuk nem
kívánatos (visszavágás, kaszálás, kapálás, talaj mozgatása, feltőrése). A folyamatos
stresszhatást viszont fenn kell tartani.
A stresszhatást csökkentő, így kerülendő fenntartási tevékenységek:

- öntözés - szárazságtűrő növények esetében
- tápanyagutánpótlás - nem szabad tápoldatozni, komposztot teríteni, a tavaszi

visszavágást követően a nyesedéket el kell szállítani
A legkitettebb területek alakíthatók alacsony fenntartási költséggel. Jól alkalmazhatók
nagy területű közlekedési zöldsávok, extenzív területek, nehezen megközelíthető
zöldfelületek esetében, száraz és/vagy árnyékos területek beültetésénél.

R (Ruderal, vagy Rapid propagation), zavarást tűrő v. gyors terjedésű növények
(az élőhely folyamatos zavarásnak van kitéve p1.: kaszálás, talajjavítás).

Tipikus képviselői p1.: egynyári növények, gyomok. Fejlődésük során sok tápanyagra
és vízre van szükségük. Hajtások visszavágása a tövek erősödését, a virágzási erély
növekedését eredményezi, gyökérzetük laza, átmozgatott talajban fejlődik jól.
Ökológiai igények: napfény, talaj magas tápanyagtartalma, rendszeres vízellátás.
Megfelelő fejlődésükhöz zavarás szükséges, ilyen: visszavágás/kaszálás,
kapálás/kapálással való gyomlálás, talaj mozgatása, feltörése.
Átmeneti megoldásként -p1.: építési területek környezete, területek időszakos
rendezése során - egynyári magvetés alkalmazható.
Általánosságban elmondható, hogy a mulcsozás használata szükséges a kiültetés
stabilizálódásáig, ilyen lehet (növényi és ásványi eredetű). PH semleges, 5-12 mm-es
frakciójú zúzottkő v. folyami kavics terítése javasolt. Az ásványi mulcs javasolt
vastagsága: 5-8 cm. Az évelőágy képe 10-12 év alatt jelentősen változhat. Az évelők



évszakos változásával számolni kell. Friss évelőkiültetésben egynyári kiültetés
alkalmazása javasolt az évelők záródásáig.

Budapesti példák:

- 16 000 m2-es tanösvény a Hajógyári-szigeten

- dinamikus kiültetésű évelóágy a SAH csomópont, Lehel út/Róbert Károly krt.-i

zöldsávokban, Margitszigeten

- alternatív gyepgazdálkodás a Tabánban, Gellérthegyen

ALTERNATÍV GYEPGAZDÁLKODÁS

Az alternatív gyepgazdálkodás a települési fenntartásban olyan innovatív és
költségkímélő technológia, mely a természetes növénytakaró biológiai, esztétikai
értékeire épít. A település gyepfelületeinek újszerű fenntartási metódusa a füves
területek költséges és ökológiai szempontból a magyarországi klímát nehezen tolerálá
monokultúráit váltja fel a területre eredetileg jellemző, biológiailag sokféle, természetes
növénytársulásokra. A gyepes területek berőgzült kezelése megakadályozza az
értékes növények szépségének kibontakozását, így bizonyos helyszíneken a
folyamatos kaszálást el is lehetne hagyni.

Ha a település zöldfelületi a hagyományos fenntartási tevékenységek ellenére
megtartották biológiai potenciáljukat, és a talajok magbankjaí nem szegényedtek el,
akkor egyszerű eszközökkel értékes virágzó mezőkké alakíthatóak a
szükségszerűségből tartott extenzív gyepek (közlekedési sávok, körforgalmak,
rézsűk). A budapesti tapasztalatok szerint a városi zöldfelületek általában igen
gazdagok taxonokban, így a kaszálások ritkítása már az első évben látványos vizuális
hatást hoz.

Az alternatív gyepgazdálkodás javasolt helyszínei

Az alternatív gyepgazdálkodás olyan területek biodiverzitásának növelésére alkalmas
technológia, ahol funkcionális szempontból nem követelmény a növényzet
alacsonyan tartása. A fenntartási költségeket az évi négyszeri kaszálás évi egy-két
alkalomra szorításával lehet csökkenteni. A nehézkesen megközelíthető, extrém
terepviszonyokkal rendelkező helyeken, vagy a kevésbé frekventált területeken a
természetes ökoszisztéma megtartása, megjelenése nem ütközik a
területhasználattal. Így alternatív gyepgazdálkodásra javasolható területek lehetnek a
közlekedési zöldsávok, természetközeli parkrészletek.
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