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Bevezetés
A KEOP–7.3.1.2.–2008–0022 azonosítószámú pályázati program célja a Dombóvár
1979/1 (6,0788 ha) hrsz-ú, helyi szintű természetvédelmi oltalom alatt álló terület
természetközeli állapotának biztosítása a Kis-Konda-patak menti vizes élőhelyek
vízellátottságának javításával (P–1 programelem), a tájidegen, nemesített fafajok
cseréjével – őshonos egyedekre – (P–2), az inváziós növényfajok irtásával (P–3), a
tájba nem illő épített elemek felszámolásával, tájba illesztésével (P–4), valamint az
illegálisan lerakott hulladék elszállításával (P–5).
Jelen tanulmány a P–4. beruházási elemhez
tájbaillesztési terv műszaki leírását tartalmazza.

kapcsolódó

kertépítészeti

és

1. A vizsgálati terület bemutatása
Természeti-táji adottságok
A projektterület tájföldrajzi szempontból – a Dunántúli-dombság természetföldrajzi
nagytáj részeként – Dél-Külső-Somogy kistáj területére esik, amelynek D-i része a
jellegében attól jelentősen eltérő Kapos-völgy.
Dél-Külső-Somogy nagyobb részét lösz és löszös üledékek borítják, melyek vastagsága
jellemzően 5–20 m. A tervezési területet környező Dél-Külső-Somogy kistájat 135–150
méter átlagmagasságú, sík löszhátak jellemzik. A Kapos-völgy irányában enyhén lejtő
hátak között ÉÉNy-DDK-i irányban, egymással párhuzamosan lefutó, tágas, lapos
eróziós völgyek húzódnak – ezek egyike a Kis-Konda-patak völgye. A lapos völgytalp
folyóvízi üledékekkel borított mély fekvésű részei a folyószabályozásokat
megelőzően időszakosan vízzel borított, mocsaras területek voltak.
A tervezési területet övező, nagyobbrészt mezőgazdasági művelés alatt álló területek
jellemző talajtípusai a csernozjom barna erdőtalaj és a Raman-féle barna erdőtalaj. A KisKonda-patak völgytalpán típusos réti talaj, lápos réti talaj, réti öntéstalaj és kotus láptalaj
fordulnak elő.
A területre mérsékelten meleg – mérsékelten nedves éghajlat jellemző. A csapadék évi
összege 550–600 mm, a legtöbb csapadék júniusban hullik. Az évi középhőmérséklet:
10–11°C. Az uralkodó szélirány ÉNy-i.
A talajvíz felső szintje a löszplatókon 8-10 méter, a lejtőkön 4-8 méter, a
völgytalpakon átlagosan 2–4 méter mélyen, helyenként – így a projekterületen is –
felszínközelben húzódik. A terület a Kapos vízgyűjtő területéhez tartozik. A Kaposba
torkolló mellékvízfolyások egyike a Kis-Konda-patak, melynek közepes vízhozama 1–3
m3/s.
A terület az Illír flóratartomány (Illyricum) Előillír flóravidékéhez (Praeillyricum)
tartozik. A természetes növénytakarót különböző erdőtársulások jellemezték. Az
alacsonyabb dombsági területeken az ezüsthársas-cseres tölgyesek voltak jellemzőek,
melyeket azonban csaknem teljesen kiirtottak. Helyüket mezőgazdasági területek,
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döntően szántók foglalják el. A Kapos-völgyben és a Kis-Konda-patak völgyében a
vízfolyások mentén puhafás, fűz-nyár ligeterdők, a magasabb térszíneken keményfás,
tölgy-kőris-szil ligeterdők, a kisebb patakok mentén égerligetek fordultak elő. A
természetközeli állományok területi kiterjedése ezen élőhelyek esetében is erősen
lecsökkent, és helyüket döntően ültetvényszerű erdők foglalták el. A vizsgálati
területen nemesített nyár állomány húzódik (Á-NÉR kategória: RD – Tájidegen
fafajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények). A telepített állományokban
előforduló valamennyi természetközeli erdőkre jellemző faj figyelmet érdemel,
terjedésük az erdők regenerációjának egyértelmű jele. A projekterületen ezek a
következők: Dryopteris filix-mas (erdei pajzsika), D. carthusiana (szálkás pajzsika),
Circaea lutetiana (erdei varázslófű), Carex divulsa (zöldes sás és alakköre), Agropyron
caninum (szálkás tarackbúza), a nedvesebb helyeken Caltha palustris (mocsári
gólyahír), Angelica sylvestris (erdei angyalgyökér).
A völgy természetközeli állapotú vizes élőhelyei és vízparti ligetei számos ritka,
védett állatfaj számára biztosítanak élőhelyet és táplálkozóterületet. A vizes élőhelyi
jellegből adódóan különösen kétéltű- és hüllőfaunája értékes. Az emlősök közül
kiemelkedő a vidra (Lutra lutra) előfordulása. A völgyben 1980 óta folyik
madárgyűrűzés és vonuláskutatás, így a madárfaunára vonatkozóan részletes adatok
állnak rendelkezésre. Az eddig megfigyelt madárfajok száma 185 faj, melyek közül
167 élvez faji védelmet. A fokozottan védett madárfajok száma 20, melyek közül
rendszeres költő a cigányréce (Aythya nyroca), a barna kánya (Milvus migrans), a fehér
gólya (Ciconia ciconia), a gyurgyalag (Merops apiaster), a törpegém (Ixobrychus
minutus) és a gyöngybagoly (Tyto alba), alkalmanként költ például a réti sas
(Haliacetus albicilla), a haris (Crex crex), a bölömbika (Botaurus stellaris) és a fekete
gólya (Ciconia nigra).
A projektterület teljes egészében helyi védelem alatt álló természeti terület, a KisKonda-patak völgye helyi természetvédelmi terület része. Kiterjedése 6 ha, északi
folytatásában húzódik az összesen 388 hektár kiterjedésű helyi védett természeti
terület többi része.
Tájhasználati konfliktusok
A vizsgálati terület fontosabb tájhasználati konfliktusai a következők:
¾ nemesített, tájidegen fajokból álló, leromlott erdőállomány (nemesfüzes és
nemesnyaras);
¾ inváziós növényfajok, gyomok magas aránya;
¾ illegálisan lerakott építési törmelék;
¾ mesterséges domborzati formák (földdepóniák, árkok, töltések);
¾ romos, használaton kívüli épített elemek (távvezeték-oszlop).
A területen tapasztalható tájhasználati konfliktusok részben a település közelségéből,
részben a nem megfelelően tervezett, fenntartott létesítmények használatából
adódnak. A tájhasználati konfliktusok egy része egyben környezetterhelő, veszélyeztető tényező is, mint például az illegálisan elhelyezett hulladék.
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Többségükről elmondható, hogy a tájképet-városképet negatívan befolyásolják. A
tájhasználati konfliktusok feloldására az Önkormányzat több tervet is készíttetett,
amelyek megvalósításához azonban pályázati források bevonása is szükséges.

2. A tervezési feladat bemutatása
A helyi védettségű tervezési területen több olyan épített elem is található, amelyeket
jelenleg már nem használnak. A projektterület északkeleti részén (EOV X: 580 406;
EOV Y: 115 356) lévő egykori távvezeték-oszlopnak ma már csak a beton lábazata
maradt meg. Mivel funkcióját végleg elveszítette, életteret vesz el a honos élővilágtól,
és a tájképet rontja, elbontása indokolt.
A területen elszórtan fellelhető, használaton kívüli, funkció nélküli árkok, töltések,
földdepóniák rendezése tájképvédelmi okból, és az erdősítés sikeres végrehajtása
érdekében szintén indokolt. Ezek közül a legjelentősebb mennyiséget a patak mentén
töltésszerűen végighúzódó – jórészt kikotort iszapból és hordalékból álló – anyag
képviseli. A vízfolyás közvetlen közelében található depónia felszámolása
tájképvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű.
A területen található egyéb kisebb árkok és földdepóniák jelentősebb tereprendezési
– szállítási munkálatok nélkül rendezhetők.
Egyes épített elemek tájbaillesztésére létesítésükkor nem fordítottak figyelmet,
kialakításuk során a használhatóság volt az egyetlen szempont. Ilyen a Dombó Pál
utca folytatásában lévő egyenes vonalvezetésű töltés, amelyen gyalogösvény halad.
A töltés oldala meredek, rajta növénytelepítés nem történt. A természeti
környezetben megjelenő egyenes töltés, ill. gyalogút tájképi megjelenése
kedvezőtlen, a rézsű meredek oldala ideális élőhely az özöngyomok és az inváziós
növényfajok számára.
3. Kivitelezési munkálatok
A funkcióját vesztett, nem használt, más célra nem hasznosítható épített elemek
eltávolításra kerülnek, területük rendezve lesz. Ezek a következők:
¾ távvezeték-oszlopok és azok alapjai a projektterület északkeleti részén;
¾ használaton kívüli felesleges árkok, töltések, földdepóniák.
A távvezeték-oszlop maradványai a helyszínen elbontásra kerülnek, az elbontás
légkalapáccsal, esetleg egyéb munkagéppel történhet. A bontási hulladékot
maradéktalanul össze kell gyűjteni és kisgéppel (pl. Bobcat) a terület szélére kell
kihordani. A terület szélén – tehergépjárművel megközelíthető helyen – összegyűjtött
bontási hulladékot szállítójárművekre rakják, majd a kijelölt hulladéklerakóba
szállítják. Az elszállítandó bontási hulladék várható mennyisége 10–12 m3. A bontási
– szállítási munkálatokat nehezítheti, hogy az elbontandó objektum vizenyős,
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nehezen megközelíthető helyen található – erre a kivitelezés során fel kell készülni. A
tereprendezési munkálatok átfagyott felső talajréteg esetén nem végezhetők. A
kivitelezés javasolt időpontja: 2010. október-november.
A használaton kívüli árkok, töltések, földdepóniák helyben kerülnek rendezésre, olyan
módon, hogy rendezésük során földtömeg-egyensúly alakuljon ki, a fölösleges,
mintegy 135 m3 földanyag elszállításra kerül (ennek jelentős része a patak medréből
régebben kikotort és a helyszínen hagyott uszadék és iszap). A patakot töltésszerűen
kísérő, kikotort és helyszínen hagyott anyag összegyűjtésénél és elszállításánál
fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a vízfolyásba semmilyen szennyezőanyag
ne kerülhessen. A tereprendezés során az eredeti terepszinteket kell visszaállítani. A
feltöltéseknél ügyelni kell a talaj megfelelő tömörítésére: a kevéssé tömörített
talajréteg néhány hónap elteltével megsüllyed, a túlzottan letömörített, letaposott
talajszerkezet pedig kedvezőtlen az élővilág számára. A tereprendezési munkák
javasolt időpontja: 2010. október-november.
A használatban lévő épített elemek esetében tereprendezéssel és növénytelepítéssel
kerül sor a tájba illesztésre. Ez indokolt a projektterület északi szélén, a Dombó Pál
utca folytatásában húzódó töltésnél, ahol a növényzet telepítése – figyelembe véve, hogy
a töltésen gyalogösvény húzódik – a vizes élőhely zavartalanságát is biztosítja. A
töltés oldalában a területen honos cserjefajok (Prunus, Crataegus, Cornus stb.)
kerülnek beültetésre, amelyek segítenek a meredek, egyenes vonalú rézsű
tájbaillesztésében, az erózió elleni védelemben és új élőhelyekként is szolgálnak. Az
összesen mintegy 720 m2 felületet érintő növényültetés során 1440 db konténeres,
40/60 méretű cserje kerül beültetésre, a mellékelt növénytelepítési terv (2. melléklet)
alapján. Az ültetőgödröket 30x30x30 cm-es méretben ásóval, esetleg kézi lyukfúróval
kell kiásni. Az ültetés nem végezhető a téli hónapokban (december és február
között). A növénytelepítés javasolt időpontja: 2011. március.
A tervezett beruházásokat térképes formában az 1. melléklet mutatja be.
4. Fajlista

Sorszám

Latin név

Magyar név

Méret

Megjegyzés

Darabszám

1.

Cornus sanguinea

Veresgyűrű som

40/60

Kont.

300

2.

Crataegus monogyna

Egybibés galagonya

40/60

Kont.

240

3.

Ligustrum vulgare

Közönséges fagyal

30/40

Szgy.

600

4.

Prunus spinoza

Kökény

40/60

Kont.

300

Jelmagyarázat: Kont.

= konténeres növény; Szgy. = szabadgyökerű növény

Megjegyzés: a „Fajlista” növényszámai a „Növénykiültetési terv” növényszámaival megegyezők.
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5. Tervezői költségkalkuláció (2010. március)

Munkafolyamat

Mértékegység

Mennyiség

Fajlagos
költség

Összes
költség

ha

0,072

510 eFt/ha

36,7 eFt

db

1440

250 Ft/db

360 eFt

db

1440

950 Ft/db

1 368 eFt

db

288

1200 Ft/db

345,6 eFt

m2

720

140 Ft/m2

100 eFt/
alkalom

Kivitelezési munkálatok
Terület megtisztítása, finom
tereprendezés 1:2, 1:1
rézsűhajlásnál
Gödörásás konténeres cserjék
részére közép-kötött talajon, 1:2,
1:1 rézsűhajlásnál 30x30x30 cm
Növénytelepítés 50/60 konténeres
cserjékkel *
Fenntartási, pótlási munkálatok
Növénytelepítés pótlása 20%-os
pótlással számolva, gödörásással,
növénytelepítéssel (mint fent)
Sorközkapálás a cserjékkel
beültetett zöldfelületeken ültetés
utáni évben (min. három
alkalommal: május – júliusszeptember)

* A növénytelepítés során az alábbi cserjefajták kerülnek beültetésre:
Crataegus monogyna

240 db

Cornus sanguinea

300 db

Ligustrum vulgare

600 db

Prunus spinoza

300 db

A költségkalkulációt készítette:

Sikabonyi Miklós
okl. táj- és kertépítész
K2 01-5158
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