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A kondicionáló zöldfelülete k értékéne k meghatározásáró l 

Az utóbbi években, sőt évtizedben egyre nagyobb szerepet kaptak 
a Föld ökológiai egyensúlyának fenntartásában azok a zöldfelületek, 
melyek hosszú távon, tartósan képezik egymás és az ember környe
zetét, elősegítve ezzel a kiegyensúlyozott természeti környezet fenn
tartását. Ezeket összefoglalóan kondicionáló zöldfelületeknek ne
vezhetjük. 

Ide tartoznak az ingatlannyilvántartási művelési ágak szerinti 
csoportosításban az alábbi területek: 

• erdő (rendeltetéstől függetlenül) 
• gyep (nem mezőgazdasági hasznosítású) 
• kert (az ide sorolt erdők, parkok és arborétumok) 
• nádas (a nádvágással nem hasznosított területek) 
• művelés alól kivett területek (közparkok, belterületi arborétu

mok, közkertek, temetők zöldfelületei, közlekedési területek zöldfe
lületei, egyéb intézmények zöldfelületei, az első négy művelési ágba 
nem tartozó természetvédelmi zöldfelületek) 

Jelenleg a fenti területek, melyből 1,7 millió hektár az erdő, 
összesen 670 ezer hektár a természetvédelmi terület, 45 ezer hektár 
a városi zöldfelület, érték nélkül szerepelnek az ország vagyonleltá
rában, így sem a nemzeti vagyonban, sem a tulajdonváltozás során, 
sem a kártérítési ügyekben nem szerepelnek valós összeggel. 

A zöldfelületek értékének meghatározása több okból aktuálissá 
vált. Az önkormányzati tulajdonú zöldfelületek esetében azért, mert 
a 147/1992. (XI. 6.) Korm. r. előírja az önkormányzatok számára a 
tulajdonukban lévő parkok és parkerdők számbavételét, az egyéb 
tulajdonú zöldfelületek esetében pedig azért, mert ezen területek 
eszmei értéke, a romló környezeti viszonyok és a természetvédelem 
fokozott jelentősége miatt, számottevően nő, amit az átrendeződő 
tulajdonviszonyok között különösen figyelemmel kell kísérni. 

A négy tagú „Erdő" munkacsoport feladatául tűzte ki azt, hogy a 
fenti területekre vonatkozóan - a meglévő nyilvántartások felhasz
nálásával, illetve a még hiányzók elkészítésével - értékelési mód
szert dolgoz ki annak érdekében, hogy azoknak ökológiai, ökonó
miai és társadalmi szerepük, egymáshoz viszonyított helyzetük eg
zaktmódon megállapítható legyen. A fejlesztési munka végeredmé
nyeként a munkacsoport egy olyan módszert és könnyen kezelhető 
számítógépes programot ad az érdekeltek kezébe, mellyel meghatá
rozható a zöldfelületek valóságos értéke, figyelembe véve azok 
veszélyeztetettségét és természetvédelmi rendeltetését is. 
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3301 Ege r , Pf.: 4 1 . 
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Az értékmeghatározás módszerének lényege egy olyan számító
gépes térinformatikai alapú rendszer kidolgozása, melynek alapjául 
szolgál: gyep, kert, nádas és művelés alól kivett területek esetében a 
nyilvántartásbavétel tekintetében Éberhardl Béla által kidolgozóit 
parknyilvántartási módszer, az értékmeghatározás tekintetében pe
dig a Radó-Párkányi féle zöldterület értékelési módszer. E kettő 
együttes alkalmazása teszi lehetővé azt, hogy a kérdéses területek 
értékelése figyelembe vehesse a területek pontelemeit (fák, műtár
gyak), felületelemeit (parkfelületek), földmérési alaptérképet (jogi 
határok) és közműalaptérképét. 

Az itt alkalmazott értékmeghatározás az asszimiláló zöldfelület 
nagyságából vezeti le azt az alapértéket, melyet korrigál a tájértékkel, 
a rekreációs értékkel, a védelmi funkcióval, a növénytársulások 
értékével és a természetvédelmi védettség fokával. 

Parkerdő' esetében a számítás kétféle lehet: 
• 30% záródás alatti erdő esetében az eljárás megegyezik az előbb 

tárgyalt és a parkokra alkalmazott módszerrel; 
• 30% záródás feletti erdő esetében az eljárás megegyezik a 

következőkben tárgyalt és az erdőkre alkalmazott módszerrel. 
Erdő esetében anyilván tartás tekintetében az Erdőrendezési Szol

gálat által készített üzemtervek, míg az értékelés tekintetében az 
Erdészeti és Faipari Egyetem tananyagál képező, országosan elfoga
dott, erdővagyon értékelés adja a számítás alapját. Ez a módszer, 
mint tudjuk a talajérték és a rajta álló faanyagérték piaci árából indul 
ki és figyelembe veszi az aktuális költségeket is. Az „Erdő' munka
csoport által alkalmazott módszer azonban ezen túlmenően az így 
kapott értéket korrigálja két tényezővel: 

• Egyrészt a KTM Természetvédelmi Igazgatóság megbízásából 
készített és a Szerzői Jogvédő Hivatal által 32285/T/94. számon 
bejegyzett „Természetvédelmi oltalom alatt álló erdőkben okozott 
károk értékelése" című munka Óvári Ilona által készített I-II. feje
zetében tárgyalt ún. helyi érzékenységi mutatóval. Ez az egyes 
erdőterületre (erdőreszletre) kialakítható abszolút szám, mellyel a 
területnek a környezet által való veszélyeztetettségét lehet jellemez
ni. A helyi érzékenységi mutató magába foglalja mind az általános 
érzékenységi mutató összetevőit (az évi középhőmérsékleltel jellem
zett sugárzó napenergiát, a csapadék pH-val jellemzett levegő minő
séget, a potenciális vízhiánnyal jellemzett vízellátást és a lakónépes
séggel, látogatottsággal jellemzett emberi igénybevételt), mind pedig 
a lokális érzékenységi mutató összetevőit (erdőrészletre jellemző 
genetikai talajtípust, hidrológiai viszonyokat, vízgazdálkodási fokot, 
termőréteg vastagságot); 

• másrészt az erdő természetvédelmi jellemzőivel, vagyis a védett 
terület kategóriájával és a védettség fokával. 

Összegzésként elmondható tehát, hogy a fejlesztési program célja 
az, hogy a zöldfelületekre jellemző környezeti tényezők, a helyi 
érzékenységi mutató és a közvetlen kultúrkörnyezet hatására kiala
kuló veszélyeztetettség, valamint a természetvédelmi jellemzők a 
nyilvántartás és az értékelés szerves részét képezzék, ennek alapján 
pedig megtelelő metodika kerüljön kidolgozásra, mely a zöldfelüle
tek egységes értékelésére ad lehetőséget. 

A teljes hazai és nemzetközi gyakorlat ismerete alapján vélelmez
hető, hogy az eljárás világviszonylatban is új, ezért - mivel pénz
nemtől és helytől függetlenül alkalmazható - külföldi bevezetése is 
lehetséges lesz. 

Az „Erdő" munkacsoport tagjai: dr. Radó Dezső, kertészmérnök, 
közgazdász, c. egyetemi docens; Óvári Ilona, erdőmérnök, gazdasá
gi mérnök, erdészeti szakértő; Eberhard Béla, erdőmérnök, nyilván
tartások referense; Zaba Péter, agrármérnök, rendszerszervező. 



PURGER ZOLTÁ N 

A moho k szerepe az erdő vízháztartásában 
Az erdőt járva tapasztalhatjuk, hogy helyenként előforduló mo

hagyepekből egy-egy csíracsemete emelkedik ki. Ez azzal magya
rázható, hogy amohagyep nedvességtartásával kedvezőmikroklímát 
teremt a csírázó magvaknak és a fejlődő fácskáknak. A mohok nagy 
vízfelvevő képessége köztudomású: gyepjeik, illetve párnáik saját 
tömegüknél többszörös mennyiségű vizet is tartalmazhatnak. Ezt a 
vízmennyiséget hosszabb ideig képesek megtartani, így (okozatos 
vízellátású a környezetük. 

A mohákat két csoportra lehet osztani. A felálló párnákat alkotó 
csúcson termő mohok belső vízvezetése fejlettebb. Az oldalt termő 
fajok vízvezetése főleg a felületen történik, ezt fejlett hajszálcsöves 
rendszer teszi lehetővé, amely főként a levélkék és a száracskák 
közötti hézagokból áll. 

Összehasonlításként megvizsgáltam három mohapárna és három 
mohagyep vízfelvételét. E szerint a csúcson termő fajok átlagos 
fajlagos vízfelvétele 4,4-nek, az oldalt termo fajoké pedig 23,5-nek 
adódott, tehát az oldalt termő mohok testtömegükhöz képest na
gyobb mennyiségű vizet képesek felvenni. 

A vízfelvétel egységnyi területre vonatkoztatva is megállapítható. 
Ez a fajlagos vízfelvételtől és a mohok egységnyi területre eső 
tömegétől függ. Ezek alapján a csúcson termő fajok m"-enkénti 
vízfelvétele átlagosan 12, az oldalt termő fajoké pedig 4 liter. Ez a 
látszólagos „fordítottság" azzal magyarázható, hogy az általam vizs
gált csúcson termőmohoknak a felálló, vastagabb párnái miatt sokkal 
nagyobb az egységnyi talajfelszínre eső száraz tömege. 

Ha a vízfelvételt összehasonlítjuk azéves csapadékjelenségekkel, 
akkor megállapíthatjuk, hoy a mohok a lehulló csapadék jelentős 
részét képesek megkötni. Pontos számadatot azonban így nem ka
punk, mivel a csapadék nem mindig száraz mohára kerül, valamint 
a mohok a mennyiségileg pontosan nem jellemzett csapa
déknyomból és a levegő páratartalmából is képesek vizet megkötni. 
Hozzávetőlegesen azonban megállapítható, hogy a megfigyelt terü-
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léten a csúcson termő fajok a rájuk kerülő csapadéknak kb. 82%-át, 
az oldalt termő fajok pedig kb. 48%-át veszik fel. 

A vízfelvételen túl azt is megvizsgáltam, hogy ezek a mohok 
egymáshoz viszonyítva hogyan tartj ák meg a felvett vízmennyiséget. 
A kísérlet folyamán azt tapasztaltam, hogy bár az oldalt termő fajok 
testtömegükhöz képest nagyobb mennyiségű vizet kötnek meg, mint 
a csúcson termő fajok, de gyorsabban ki is száradnak. Ha grafikonon 
ábrázoljuk a víztartalom változását, akkor az oldalt termő fajokhoz 
tartozó görbe meredekebb lefutású, míg a csúcson termő fajoké 
laposabb. A kétféle jellegű görbe metszi egymást, ami azt jelenti, 
hogy egy bizonyos fokú kiszáradás után a csúcson termő fajoknak 
lesz magasabb a víztartalma. 

Összefoglalva megállapítható, hogy az erdeinkben élő mohok 
jelentős vízmegkötők és víztartók, így fontos szerepet játszanak az 
erdő vízháztartásában. Többek között lassítják a víz körforgalmát, 
csökkentik az eróziót, valamint nedvesebb mikroklímáról gondos
kodnak, s ezzel elősegítik az újulat megtelepedését és megmaradását 
is. Tehát kis méretük miatt nem hanyagolhatók el az erdő életében, 
érdemes lehajolni hozzájuk, hiszen csak az látja meg a nagy dolgo
kat, aki a picit is észreveszi. 

Egy ritk a c incé r fa j előfordulás a 
a Duna-ár tére n 

Az „Ártér" című bajai kulturális szemlében nemrég jelent meg 
Palotás Ferenc erdőmérnök „Adatok a gemenci táj Cerambycida-fa
unájához" című kiváló tanulmánya (Ártér 1995/1-2). A dolgozatban 
több évtizedes rendszeres gyűjtés és megfigyelés eredményeként 68 
faj előfordulási adatait közli a szerző a Sió-toroktól a Bátáig terjedő 
Duna-szakasz mindkét partjáról. 

1996. június 10-én Dunafalván (Bátától kb. 3 km D-re, a bal 
parton) egy tölgy tűzifa rakás mellett a dúsan növő csalánon két 
karcsú, vöröses-barna cincért láttam, melyekben a Neoclytus Acumi-
naius nevű fajra ismertem. 

Ennek a fajnak a meghatározása meglehetősen könnyű, bár a 
szárnyfedők sárga rajzolata az első pillanatban a darázscincéreket 
juttatja eszünkbe, de azoktól jól megkülönbözteti rozsdavörös nyak
pajzsa, hátrafelé kissé keskenyedő szárnyfedői és főleg a feltűnően 
megnyúlt harmadik pár lábak, amitől az egész bogár „tartása" kissé 
szöcskeszerűvé válik - kivált, ha a cincérünket oldalról nézzük. 
Testnagysága 8-15 mm, lárvái különböző lombfában, dióban, kőris
ben, tölgyben fejlődnek. 

Ez a faj Észak-Amerikában honos, de az Istriai-lenger partján 
meghonosodva már évtizedek óta É felé terjeszkedik. Kaszab Zoltán 

Neoclytus acuminatu s felül - é s 
oldalnézetben. 

az 1971-ben megjelent „Cincérek - Cerambycidae" kötetben (Ma
gyarország Állatvilága 106. füzet) még zárójelben írt erről a fajról, 
jelezve, hogy előfordulása nálunk is válható - ami azóta már be is 
következett. 

A Neoclytus acuminatus első hazai gyűjtéséről Gaskó Béla mu
zeológustól hallottam Szegeden, majd az általa említett helyen a 
Maros-ártéren 1989. június 24-én 
több példányt is gyűjtöttem ebből 
a fajból. Azon a napon olyan sokat 
találtam ott, hogy megfigyelhet
tem, amint egy farakáson, a rönkö
kön fürgén szaladgáló bogarakra 
egy tövisszúró gébics vadászott. 

A dunafalvi előfordulás tudo
másom szerint hazánkban a máso
dik tájegység, ahol ez a ritka cincér 
faj megtelepedett. Erdészeti káro
sításáról nyilvánvalóan nem kell 
tartanunk, mert csak a száradó fa
anyagban fejlődnek ki a lárvái. El
terjedésének folyamatát, térfogla
lását az ország más régióiban, 
mégis tanulságos lenne figyelem
mel kísérni. 

Traser György 


