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KISVÍZFOLYÁSOK REVITALIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA A HOSSZÚRÉTI-PATAK
PÉLDÁJÁN
Nagy Ildikó Réka1
Vízrendezési célok és módszerek megváltozása
Az elmúlt évtizedekben az anyagi lehetőségek és az egyre korszerűsödő technikai
eszközök révén technokrata, az ökológiai egyensúlyt sértő, elsősorban vízkárelhárítási és
területnyerési feladatokat megvalósító vízrendezés folyt hazánkban. Az aktív vízrendezési
beavatkozással fokozatosan háttérbe szorították az élővilág életfeltételeinek, a természet, a táj
egységének biztosítását.
Ma egyre inkább előtérbe kerül az a társadalmi és tervezői igény, amely a rendezés során
kielégítendő műszaki-gazdasági igényekkel azonos súllyal kezeli a vízfolyás és mellékének
természeti és táji érdekeit. Ennek következtében a környezet orientált-tervezés és ezzel együtt
az ún. revitalizációs vagy renaturációs megoldások kerülnek előtérbe. A bekövetkezett
értékváltozások miatt a vízrendezési beavatkozások elsődleges célja ma: a vízminőség
megőrzés, a vízháztartás, talajvízháztartás javítása, az ökológiai egyensúly megteremtése, a
fajgazdagság és változatosság megteremtése, egészséges környezet és tájesztétikai érték
létrehozása. Az új tervezési elvek megvalósításához a „hagyományos” vízépítési eljárásokat
kombinálják a vízépítési biotechnika, vagy más szóval mérnökbiológia módszereivel.
Az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában több évtizede, hazánkban az utóbbi
néhány évben a gyakorlatban is alkalmazottak ezek a vízépítési elvek. A hazai kisvízfolyások
közül pl. a váci Gombás-patak torkolati szakasza, a budapesti Szilas-patak, Rákos-patak és a
Hosszúréti-patak rendezésére készültek revitalizációs tervek. Eredményességük azonban
változó, ami legtöbbször abból ered, hogy a tervezés és kivitelezés figyelmen kívül hagyja a
teljes vízgyűjtőt érintő folyamatokat. Egy-egy patakszakasz lokális gondjait orvosló
revitalizációs rendezés nem oldja meg a vízgyűjtő regionális problémáit, sőt, felerősítheti
azokat. Egy felszíni vízfolyás revitalizációs mederrendezése csak akkor lehet sikeres, ha az
egész vízgyűjtő ökológiai minőségét javító beavatkozások megelőzik a revitalizációs
mederrendezést.
A hazai patakok állapota – revitalizációs igények és lehetőségek
Magyarország medence helyzete meghatározza a vízrajzi, vízgazdálkodási és
vízrendezési adottságokat. Az ország domborzati adottságai miatt a felszíni vizek lefolyása
lassú, a párolgási veszteség jelentős, amelyet a kőzetminőség, a növényborítottság, az időjárás
és emberi tényezők is befolyásolnak.
Magyarország vízfolyásaink jelentős hányada határainkon kívül ered, azok
vízhozamának, vízminőségének és az árvízi veszélyeztetettségének mértéke a környező,
felvízi országok vízgazdálkodásától, táj- és területhasználatától függ. A felszíni vízkészlet
sokévi átlagos lefolyásának 96%-a (120 milliárd m3 évenként) a szomszédos országok
területéről érkezik, amely a legnagyobb folyóink vízkészleteit adja σKörnyezetvédelmi
Minisztérium, 2001υ.
A hazai kisvízfolyások többsége azonban Magyarország területén ered, összesített
hosszuk 35 000 km σOTK, 1998υ. Vízháztartásuk alakulása és a vízgyűjtő összegyülekezési
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folyamatai könnyebben nyomon követhetők, befolyásolhatók. Ezért a vízfolyás- és vízgyűjtő
revitalizációs vizsgálatok és tervezések elsősorban a kisvízfolyásokra koncentrálnak.
Hazánk összesített vízfolyásszakaszainak kb. 90 %-án már történt valamilyen mértékű
víztechnikai beavatkozás, amely jelentősen megváltoztatta a vízhálózatot. A nagy
folyószabályozások és lecsapolások előtt Magyarország felszíni vízhálózata sokkal
változatosabb volt, az ország közel 1/4-e volt állandóan, vagy időszakosan árvízelöntésnek
kitéve (1. ábra) σNémeth, 1995υ.
1. ábra

Az elmúlt 200 év jelentős vízrendezési tevékenységének is köszönhetően a vízgyűjtők
ökológiai minősége jelentősen romlott, de a jelenleg jelentkező ökológiai degradációnak 5 fő
oka van:
1)
A települési szennyvízkezelés még mindig lényegesen elmarad a vízellátás
szintjétől, a közműolló közel 40%-os σKörnyezetvédelmi Minisztérium, 2001υ A
kisvízfolyások hígító és öntisztulási képességét már sokszorosan meghaladja a felszíni
vizek ill. a szennyvíz-beeresztésekből származó szennyezés mértéke.
2)
A patakra települt szabályozatlan és helytelen vízhasználatok miatt sokszor a
vízi ökoszisztéma fennmaradásához szükséges minimális vízmennyiség sem biztosított.
σB.Székely-H.Székely-Loksa, 2000υ.
3)
A patak menti területek hasznosítása, illetve a vízgyűjtőn jelentkező
területhasználatok közvetlenül és közvetetten szennyezik a vízfolyást. Közvetlenül a
patakparthoz kapcsolódó területhasználatok sok esetben nem veszik figyelembe az élővíz
létét és ökológiai igényeit.
4)
Jelentős a "hagyományos" patakszabályozás okozta degradáció, amely során
eltűnt a patakparti növényzet természetes zonációja, a mederburkolat miatt megszűnt a
kapcsolata a talajvízzel, a vízi és vízparti élőhelyek eltűntek vagy területük lecsökkent.
5)
Az árvíz minél gyorsabb és akadálytalanabb levonulását biztosítása végett az
árvízvédelmi gátak közé szorított keskeny árterület fenntartási munkái közé tartozik a
megtelepedő fásszárú növényzet eltávolítása és a lágyszárú növényzet rendszeres
kaszálása. Így az amúgy is kedvezőtlen ökológiai adottságú keskeny parti sávokban a
természetes szukcesszió folyamata rendszeresen megszakad, nincs lehetőség a patakparti
zonáció kialakulására.
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A magyarországi kisvízfolyások jelenleg kedvezőtlen vízháztartási és környezeti
állapotának orvoslásának egyik eszköze a revitalizációs rendezés. A revitalizáció nemcsak a
patakmeder megmentésére, természetközeli átalakítására és újjáélesztésére irányul, hanem a
csatlakozó területek rendezését is célozza. Ez rendszerint magába foglalja az élővíz
befolyásolta élőhelyek rekonstrukcióját (2. ábra). A felgyorsult fejlesztési tendenciák végett
biztosítani kell a felszíni kisvízfolyások hálózatának fennmaradását, amelynek csak egyetlen
eszköze a revitalizációs lehetőségek mérlegelése.
2. ábra

A patakrevitalizáció mindig hely- és pénzigényes tevékenység. Az ármentesített és
lecsapolt területeken él a lakosság közel fele [Németh, 1995]. A magyarországi népsűrűség,
illetve a településhálózat sűrűsége erősen korlátozza a vízfolyások természetközelivé
alakításának lehetőségeit. Nincs elegendő hely a folyóvizek természetes dinamikájából adódó
meanderező vonalvezetés kialakítására, illetve az árterületek felszabadítására. A
természetközeli visszaalakítás nehézsége azonban még mélyebben gyökerezik: a társadalom
az évszázadok során közvetlenül (mederszabályozások) és közvetve (pl. erdőirtások)
megváltoztatta a hazai vízgyűjtők természetes vízgazdálkodási viszonyait, ezért az eredeti
vízhálózat nem rekonstruálható, vagy a többé-kevésbé rekonstruált állapot nem fenntartható.
Jelen körülmények között hazánkban a kis vízfolyások revitalizációja a mesterségesen
fenntartott természet-közeli patakmedrek és partok kialakítását jelenti.
Speciális feladatot nyújt a települési környezetben elhelyezkedő patakok revitalizációja,
mert a sűrűn beépített területeken a problémák koncentráltan jelentkeznek. Több mint 1800
vízfolyás keresztez belterületi szakaszt, ez az ország 1500 települését érinti [OTK, 1998].
A mintaterület rövid jellemzése
Mintaterületül a Hosszúréti-patak vízgyűjtőjét választottam, mivel a fővárosi
agglomerációs vízgyűjtőjű Hosszúréti-patak reprezentálja a hazai vízfolyások jelenlegi
állapotát és a revitalizációs lehetőségeket (3. ábra). A revitalizációs rendezés lehetőségeit a
17 km hosszú patak mintegy 6 km-es, fővárosi kezelés alatt lévő szakaszán vizsgáltam, amely
a vízgyűjtő változásának legsúlyosabb következményeit viseli.
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3. ábra A Hosszúréti-patak vízgyűjtőterületének elhelyezkedése

VIZGYŰJTŐ

BUDAPEST

A vízgyűjtő a Dunántúli-középhegység nagytáj, azon belül is a Dunazug-hegység
középtáj legkeletibb részén, főleg a Budakeszi- és a Budaörsi-medence kistájakon terül el,
teljes területe 114 km2 σEKHT, 1999υ. Részben hegyvidéki, nagyobb részt hullámos térszínű
dombvidéki jellegű. A vízgyűjtő kis mérete miatt a vízháztartásra erős befolyással vannak a
rövid idejű, nagy intenzitású csapadékok, ezek lökésszerű terhelést okoznak a felszíni és
felszín alatti vízhálózatoknak. A vízgyűjtő ennek ellenére alapvetően vízhiányos terület
(ld.1.táblázat) σSomogyi, 1990υ.
1. táblázat. A vízgyűjtőterület vízellátottsága σSomogyi, 1990υ
KISTÁJ
Budai-hegyek

FAJLAGOS LEFOLYÁS, LF
(L/S.KM2)
2,5

LEFOLYÁSI TÉNYEZŐ, LT
(%)
13

VÍZHIÁNY, VH (MM/ÉV)

1,5

9

100

2

11

100

Tétényi-fennsík
Medencék

60

A Hosszúréti- patak a Duna jobboldali mellékvízfolyása, Budafok területén torkollik a
Dunába. A patak sok kisebb mellékága közül három jelentős, a vízgyűjtő többi vízfolyása
időszakos. A vízfolyás és mellékágainak hidrológiai adottságait ld. 2. és 3. táblázatot. A patak
és mellékágai a XIX. század közepétől állandó rendezés alatt állnak. Ezalatt a vízfolyások
egyenes vonalvezetésű, szabályos (ált. trapéz) keresztmetszetű medreket kaptak (ld. 4.ábra).
2. táblázat. Hidrológiai alapadatok a Hosszúréti-patakról σPécsi, 1958υ
Forrása:

Torbágyi erdő

Hossza:

17 km.

A HOSSZÚRÉTI-PATAK MEDERESÉS VÁLTOZÁSA
(A PATAK NAGYRÉSZT ALSÓSZAKASZ JELLEGŰ)

A meder legmagasabb pontja:

138 m.

SZAKASZOK
Felső szakaszon

MEDERESÉS (‰)
6-15

Legalacsonyabb pontja:

102 m.

Középszakaszon

3-6

Alsó szakaszon

2-

Torkolat: 1638+545 f.km a Dunának
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3. táblázat. A mellékágak hidrológiai tulajdonságai
MELLÉKÁGAK
Törökbálinti-mellékág
Budakeszi-mellékág
Budaörsi-mellékág

HOSSZA
(KM)
8,0
12,0
5,0

VÍZGYŰJTŐJE
(KM2)
13,7
54,4
20,1

VÍZHOZAMA
(NQ1%; M3/S

MEDERESÉSE (‰) A
SZAKASZOKON

FELSŐ
160
113
160

KÖZÉP

ALSÓ

18
9
–

5-6
5
–

Átlag 20,3
–
Átlag 29,2

4. ábra A Budaörsi-mellékág trapéz medre

A vízgyűjtő viszonylag kis méretű és a Főváros agglomerációjához tartozik, ezért annak
gyors fejlődése állandóan és markánsan megváltoztatja a vízgyűjtő hidrológiai tulajdonságait,
amelyre az igen érzékenyen reagál. Az erdőgazdálkodás, a mezőgazdasági hasznosítás, a
vízrendezés és a főváros folyamatos terjeszkedése miatt a természetes növénytársulások
területe lecsökkent, a beépített területek aránya nőtt. A vízgyűjtőn összesen 306 ha-ral nőtt a
beépített területek nagysága, melynek funkció szerinti megoszlását az 1. diagram mutatja.
1. diagramm A megnövekedett beépített terület típus szerinti megoszlása

29%

iparterület
belterület
üdülőterület
2%
69%
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Ezzel arányosan 306 ha-ral csökkent a mezőgazdasági rendeltetésű terület. A régi
vízgyűjtőn szinte csak erdők voltak, ma a 11.400 ha-ból csak 4000 ha (35 %) erdő. Az 1960as adatok szerint a beépítettség 5,3 %-os (604 ha) volt, ami mára több mint a kétszerese lett
(1460 ha). Ezek a változások jelentősen felgyorsították a terület lefolyási viszonyait és
növelték a patak által elvezetendő víz mennyiségét is. A 60-as években készített tanulmányok
a területre 13 %-os átlagos lefolyási értékeket adnak, ez mára 15,8 %-osra növekedett [EKHT,
1999].
A vizsgálat és az értékelés módszere
Alapvető szempont, hogy a kisvízfolyások hidrológiai jellemzői csak a vízgyűjtőterülete
vízháztartásával egyidejűleg vizsgálható [Fehér-Horváth-Ondruss, 1986], ezért a
kisvízfolyások revitalizációs rendezésénél különös figyelmet kell fordítani a vízgyűjtő
rendszerben zajló regionális tendenciákra, amelyek- közvetlenül vagy közvetve befolyásolják a vízrajzi, környezetvédelmi, területhasználati és táji viszonyait.
Kutatásom célja a hazai kisvízfolyások rehabilitációs-revitalizációs rendezését szolgáló
alapvető tájtervezési-tájrendezési elvek és azok megvalósítását szolgáló módszerek
kidolgozása. Ennek első lépéseként a revitalizációs lehetőségeket tájrendezési szempontból
mérlegelő vizsgálati és értékelési módszert dolgoztam ki egy adott vízgyűjtőre.
Mivel a vizsgálat és értékelés a jövőben megvalósítható revitalizációs tervezés alapjául
szolgálna, a megvalósíthatóságot és fenntarthatóságot pedig a regionális szemlélet
érvényesülésében látom, ezért a vizsgálatokat a patak teljes vízgyűjtőterületére terjesztettem
ki. Különös figyelmet fordítottam a vízgyűjtő rendszerben zajló regionális tendenciákra.
A vízgyűjtő területet a következő szempontok szerint vizsgáltam:
1) A vízgyűjtő terület természeti adottságai.
A felszíni és felszín alatti vízhálózatának feltérképezése és hidrológiai adottságainak
megismerése a legalapvetőbb a revitalizáció szempontjából. Ezen felül a vízgyűjtő terület
földrajzi helyzete és domborzati viszonyai, földtani és talajtani felépítése, éghajlati adottságai
jelentősen meghatározzák a vízgyűjtő összegyülekezési folyamatait, ezért ezek vizsgálata
legalább olyan fontos. A vízgyűjtő élővilágának vizsgálata az élőhely ökológiai minőségét és
természetközeli állapotát mutatja.
2) A Hosszúréti-patak természeti adottságai.
A patak geomorfológiai kialakulásának ismerete, a patak vízrajzi adottságainak és
hidraulikai állapotának, valamint a meglévő vízi és vízparti élővilág részletes feltérképezése
elengedhetetlen a revitalizáció tervezésénél. A revitalizálandó fővárosi szakaszon részletesebb
vizsgálatra van szükség.
3) Táj- és természetvédelem.
A vízgyűjtő természetvédelemi oltalom alatt álló területeinek számbavétele fontos, mivel
ezeken a területeken nem kell számítani a lefolyási viszonyok drasztikus megváltozásával,
illetve a vízminőséget befolyásoló jelentős környezetszennyezéssel. A vízfolyás menti
természetközeli területek vizsgálata támpontot adhat a meder- és élőhely rekonstrukció
tervezéséhez. Vizsgálni kell a patakvölgy ökológiai hálózatban betöltött szerepét. A vízhez,
patakparthoz kapcsolódó egyedi tájértékeket a revitalizációs tervezés során figyelembe kell
venni, azokat lehetőség szerint meg kell őrizni.
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4) Területhasználatok.
A revitalizációs rendezését megelőzően szükség van a patakmeder alakításának és a
környező területek hasznosításának történeti áttekintésére. Egyrészt azért, mert a vízgyűjtő és
a patak jelenlegi ökológiai állapota és arculata nagyrészt a közelmúlt területhasználatainak és
vízkiviteleinek köszönhető, másrészt az egykori vízrajz és patakvölgy képe segítséget
nyújthat az ökológiailag fenntartható revitalizációs rendezéshez. Szükség van a revitalizáció
szempontjából káros területhasználatok feltérképezése is, amelyeket a mederrendezés előtt fel
kell számolni, vagy hatásukat csökkenteni kell. Fontos a vízgyűjtő terület- és
településfejlesztési elképzeléseinek ismerete, amely nagyban meghatározza a vízfolyás
jövőbeni állapotát.
5) Környezetvédelem.
A revitalizációhoz szükséges a pontszerű és diffúz szennyezések és a vízkivitelek
számbavétele, valamint a vízminőség alapos ismerete. A vízminőséget befolyásolhatják a
vízgyűjtőn jelentkező eróziós károk is ¬Nagy I.R., 2000∨.
A vízgyűjtőterület vizsgálati adatainak szöveges, táblázatos, illetve térképes feldolgozását
követően a vízgyűjtő alábbi adottságait szövegesen értékeltem a fővárosi szakasz
revitalizációs lehetőségeinek szempontjából:
- vízrajzi-hidrogeológiai adottságok,
- területhasználat,
- táj- és természetvédelmi adottságok, illetve
- környezetvédelem
A felsorolt adottságok figyelembevételével az értékelés során a Hosszúréti-patak Főváros
területén folyó szakaszát további 5, egymástól jól elkülönülő revitalizációs szakaszra
osztottam a következő adottságok szerint:
- a patak mederkialakítása, környezete, élővilága, megközelíthetősége
- a meglévő, illetve az előirányzott csatlakozó területhasználatok
- a beavatkozás szükségessége, és
- a lehetséges beavatkozás.
Az 5 szakasz egymástól jól elkülönül (5. ábra). Egy szakaszon belül a terület hasonló
állapotú, ezért a revitalizáció szempontjából azonos potenciállal rendelkezik. Egy
revitalizációs szakaszon belül a beavatkozások szükségessége, mélysége és milyensége
azonos. Minden lehatárolt szakaszhoz tartozó területen külön értékeltem
1) a mederadottságokat és vízrendezési lehetőségeket:
- a patak vonalvezetését,
- a mederburkolatot,
- a mederesést,
- a keresztszelvény kiépítettségét,
- az árvízveszélyt,
- kell-e vízrendezési beavatkozás,
- a mederalakítást korlátozó tényezőket,
- és a vízrendezés lehetőségeit,
2) valamint a környezet állapotát és alakítási lehetőségeit:
- megközelíthetőséget
- jelenlegi környezetet,
- élővilágot,
- jelenlegi területhasználatot,
- kijelölt területhasználatot a Fővárosi Szabályozási Keretterv alapján,
- a környezetrendezést korlátozó tényezőket és
- a környezetrendezés lehetőségeit.
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5.ábra

Az 5 szakasz értékelését, szakaszokra lebontva szövegesen végeztem, mivel a kódos,
illetve pontozásos rendszer nem tükrözte volna az adottságok és beavatkozások közötti
árnyalatnyi különbségeket. A szöveges értékelést táblázatban foglaltam össze (ld. 4. és 5.
táblázat)
Az értékelő táblázat segítségével a különböző szakaszok revitalizációs beavatkozása úgy
tervezhető, hogy az nemcsak a vízrendezés követelményeinek, hanem a táj- és
természetvédelem szempontjainak is megfelel. A vizsgálat és értékelés módszere, valamint az
értékelő táblázat részletesebb leírását, valamint azok eredményeit diplomatervemben
részletesebben közlöm [Nagy I.R., 2000].
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4. táblázat: ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELŐ TÁBLÁZAT A TERVEZÉSI TERÜLETRŐL
I. Meder- és hidrológiai adottságok – Vízrendezési lehetőségek
FŐVÁROSI
SZAKASZOK

VONALVEZETÉS

MEDERBURKOLAT

MEDERESÉS

KERESZTSZELVÉNY
KIALAKÍTÁS

VÍZSZÁLLÍTÓ
KÉPESSÉG

ÁRVÍZVESZÉLY

SZÜKSÉGES-E
VÍZRENDEZÉSI
BEAVATKOZÁS
?

VÍZRENDEZÉST
KORLÁTOZÓ
TÉNYEZŐ

VÍZRENDEZÉSI
LEHETŐSÉGEK

Kamaraerdei

Kötött

Jórészt
burkolatlan

Megfelelő

Megfelelő

Éppen megfelelő

*

Hosszú távon
rendezést kíván!

Villamospálya

Részleges
mederrendezés
Részleges
revitalizáció

Kőérberki

Természet- Burkolatlan
közeli,
meanderező

Nem
megfelelő

Nem
megfelelő

Vízemésztése
kicsi

***

Rendezést kíván!

Nem lehet
fenékesést növelni
és fenékvonalat
süllyeszteni

Komplex
mederrendezés
Komplex
revitalizáció

Péterhegyi

Kötött

Burkolatlan

Nem
megfelelő

Nem
megfelelő

Vízemésztése
kicsi

***

Rendezést kíván!

- Villamospálya
- Nem lehet
fenékesést növelni
és fenékvonalat
süllyeszteni

Részleges
mederrendezés
Részleges
revitalizáció

Rózsavölgyi

Rendkívül
kötött

Jórészt
burkolatlan

Nem
megfelelő

Nem
megfelelő

Vízszállítóképessége 3
szakaszon
kritikus

*****

Azonnali
átalakítást kíván!

- Telkek közelsége
- Villamospálya
- Közműhálózat
- Nem lehet
fenékesést növelni
és fenékvonalat
süllyeszteni

Nincs lehetőség
revitalizációra
Speciális
mederrendezés, kis
mértékű
beavatkozás

Torkolati

Kötött

Jórészt
burkolatlan

Megfelelő

Megfelelő

Megfelelő

Nincs szükség
mederrendezésre

Duna árvízvédelmi Részleges
műve
mederendezés
Mederburkolat
átalakítás

A * -ok száma az árvízveszélyességgel egyenesen arányos
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5. táblázat: ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELŐ TÁBLÁZAT A TERVEZÉSI TERÜLETRŐL
II. A patak környezete és a környezetalakítás lehetőségei
FŐVÁROSI
SZAKASZOK

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

JELENLEGI
KÖRNYEZET
ÁLLAPOTA

Kamaraerdei

Nehezen
megközelíthető

Elhanyagolt

Megfelelő
Fajgazdag
ligeterdő
maradványok

Megfelelő, nincs
konfliktus

Kőérberki

Nehezen
megközelíthető

Elhanyagolt

Természetközeli
vegetáció,
nádas

Megfelelő,
nincs
konfliktus

Megfelelő, nincs
konfliktus

Péterhegyi

Megközelíthető

Rendezetlen

Egy részén
fajgazdag
ligeterdő

Nem
megfelelő,
konfliktus

Megfelelő, nincs
konfliktus

- Törmeléklerakó
- Lakóterületi terjeszkedés

- Környezetrendezés
- Komplex zöldfelület
kialakítás

Rózsavölgyi

Jobb oldalról
megközelíthető

Rendezetlen

Gyomtársulások

Nem
megfelelő,
konfliktus

Nem megfelelő,
konfliktus

- Villamospálya - útpálya
- Telkek közelsége

- Korlátozott
környezetrendezés
- Korlátozott zöldfelület
kialakítás

Torkolati

Megközelíthető

Elhanyagolt

Kaszált
gyepes rézsű

Nem
megfelelő,
konfliktus

Nem megfelelő,
konfliktus

- Fejlesztési elképzelések
- Duna árvízvédelmi műve

- Környezetrendezés
- Csatlakozó zöldfelület
kialakítása
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ÉLŐVILÁG

JELENLEGI
TERÜLETHASZNÁLAT

ELŐÍRÁNYZOTT
TERÜLETHASZNÁLAT

KÖRNYEZETRENDEZÉST KÖRNYEZETALAKÍTÁSI
KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK LEHETŐSÉGEK

- Villamospálya
- Telkek közelsége
–

- Környezetrendezés
- Csatlakozó zöldfelület
kialakítása
- Környezetrendezés
- Komplex zöldfelület
kialakítása- környezet
revitalizáció

Földrajzi Konferencia, Szeged 2001.

Összegzés
A patakmedrek és azok környezetének természetszemléletű helyreállítása több
szempontból is jelentős lehet a város életében. A sűrűn beépített negyedeken átvezető
vízfolyások és az azokat kísérő zöld parti sáv jelentősen javítaná a város környezeti állapotát
(klímamódosítás, levegőszennyezés csökkentése, víztisztítás, zajcsökkentés stb.). A parti
sávok jelentős elemeivé válnának a város zöldfelületi rendszerének. Mint jelentős zöldfelületirendszer elem, természetvédelmi szempontból is értékessé válhat: a parti sáv és a patakmeder
új élőhelyet biztosítana az állat-, illetve növényvilág számára. Az ott élő emberek
életminőségét is jelentősen javítaná egy ökológiailag és zöldfelületként is jól funkcionáló
vízfelület megjelenése.
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