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Zöldfelületek

A korábban nagy látoga-
tottságnak örvendő, ám 

a kilencvenes évektől foko-
zatosan népszerűségét vesz-
tő, majd 2000-ben bezárt 
fürdő felújításának célja az 

évenként Miskolctapolcáról 
elmaradó több százezer tu-
rista visszacsábítása, és ezzel 
a településrész elsorvadt 
gazdasági potenciáljának ug-
rásszerű növelése volt. Az el-
ső ütem főbb műszaki fel-
adata a nemzetközi szintű 
versenyek megrendezésére 
is alkalmas úszómedence, az 
ehhez kapcsolódó létesítmé-
nyek, és a wellness részleg 
kialakítása volt. Mivel a terü-
let a miskolci zöld infra-
struktúra értékes eleme, ki-
emelten fontos cél volt an-
nak a bükki turisztikai és ter-
mészeti környezetbe való il-
lesztése a meglevő fás nö-
vényzet védelmével és ki-
egészítésével, a biodiverzitás 
(biológiai sokféleség) növe-
lésével, és természet alapú 
megoldásokkal (pl.: vízkör-
forgás segítése, zöldtetők, 
zöld homlokzatok stb.). A 
Zöldebb Városokért Non-
profit Kft. az engedélyezési 
tervek elkészültét követően 
kapcsolódott be a munkála-
tokba.

A káefté szervezésében  
tavaly ősszel Miskolctapol-
cán szervezett tovább kép-
zésen hallottak alapján te-
kintjük át most a 11 300 
négyzetméteres Miskolcta-
polca Park Fürdő első üte-
mének modellprojektjét a 
Green City Minősítő rend-
szer tükrében. Ez a környe-
zeti minősítő rendszer a 
fenntartható szabadterek ala-
kításának elveit foglalja ösz-
sze és a Green City projek-
tek minősíthetőségének alap-
ját adja.

Vízkörforgás

A használati igény változása 
miatt a felújítás során nö-
velték a burkolt felületek 
nagyságát, és csökkentették 
a talajkapcsolatos zöldfelü-
letek területét. Az eredeti 88 
százalékhoz képest 61 szá-
zalék lett a zöldfelület ará-
nya, ami a csapadékot befo-
gadó terület csökkenését is 
jelentette. Ennek ellensú-
lyozására hozták létre az  
esőkert rendszert, melynek 
egyik eleme a növényekkel 
beültetett szikkasztó árok. 
Ez a zöldfelületekről össze-
gyűjti és időszakosan tárolja 
a csapadékvizet, ezzel hoz-
zájárul a terület mikroklí-
májának javításához, és a víz 
megtisztításához. Az esőkert 
rendszer másik eleme a be-
járati díszmedence, amely-
be a termálvíz visszafolyó 
ága és az épületek tetejéről 
összegyűjtött csapadékvíz 
folyik.

A beruházást követően a 
területre érkező víz teljes 
egészében a talajba szivárog-
va a helyszínen hasznosul. A 
burkolt felületek 40 százalé-
kán vízáteresztő burkolatot 
alakítottak ki.

Fontos szerep jut a vizek 
megtartásában az épületek 
tetőfelületének 31 százalékán 
kialakított extenzív és inten-
zív zöldtetőnek, valamint az 
épületek homlokzatának 27 
százalékát borító zöldhom-
lokzatnak.

Talaj

A terület talaja erősen vízzá-
ró, duzzadó agyag, ami nehe-
zíti a csapadék beszivárgását. 
Talajjavításra műtrágyát egy-

Fenntartható fürdő
Miskolc 2011-ben csatlakozott a Green City mozgalomhoz, és Magyarország első zöld 
mintavárosa lett. Elfogadták a város Fenntartható Fejlődési Stratégiáját is. 2014-ben már 
ennek szellemében kezdődött meg Miskolctapolca Park Fürdő felújítása. A munkálatok 
első üteme 2015-ben befejeződött, ezzel az ország eddigi legnagyobb Green City 
akkreditációval és műszaki ellenőrzéssel megvalósult beruházása jött létre.

Az eredeti 88 
százalékhoz képest 

61 százalék lett 
a zöldfelület aránya.

Green City 
szakemberek 
az extenzív zöldtetőn

u A felújítást követően a fürdő zöldfelületén 
a növényállomány gazdagodott, a lombkorona 
borítottság húsz százalék fölé emelkedett  
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általán nem, csak szerves trá-
gyát használtak.

A kertépítés során 1600 
köbméternyi többlet földre 
volt szükség, amit az egyik 
közeli építkezésről hoztak. 
Így az új talaj a meglevőhöz 
hasonló tulajdonságú lett,  
a szállítás pedig költségha-
tékony volt. A letermelt fel-
talajt, humuszréteget az új-
rafelhasználásig külön tá-
rolták.

Somorjai-Tamássy Zsolt, 
a projekt fenntarthatósági szak-
értője, és Bieber István, 
Green City kivitelezési mű-
szaki ellenőr megemlítették, 
hogy nem készült korábban 
talajkezelési és felvonulási 
terv, ezért az építkezés során 
a talajt teljesen megbolygat-
ták. Mindezek ellenére a kivi-
telezés során arra töreked-
tek, hogy megőrizzék a talaj 
alapvető szerkezetét.

Növényi rendszerek

Bár a zöldfelület 27 százalék-
kal csökkent, az értékes nö-
vényzet nagy részének meg-
tartása mellett gazdagodott a 
növényállomány. A koros és 
az új telepítésű fáknak kö-
szönhetően 20 százalék fölé 
emelkedett a lombkorona bo-
rítottság. 8 fa-, 61 cserje- és 
86 évelőfajból összesen 
több, mint 9100 tövet telepí-
tettek el. A vadvirágos rét 
178 négyzetméter, a gyep 
4892 négyzetméter, a rézsűt 
stabilizáló fűzvessző állo-
mány 320 négyzetméter te-
rületű. Az extenzív tetőker-
ten „gyíknapozót” helyeztek 
el, ami segíti az állatállo-
mány fajgazdagságának nö-
velését. A zöldterületen sok 
a madaraknak táplálékot adó 
bogyós és a méhlegelő, ro-
varcsalogató cserje. A talaj-
kapcsolatos, futónövények-
ből kialakított zöldfal a zöld-
tetőkkel együtt javítja az 
épület energiaháztartását.

A faj- és fajtaválasztás so-
rán elsősorban honos növé-
nyekkel dolgoztak, ami jól 
kapcsolódott a strand kör-
nyezetéhez, eredeti növény-
állományához. Biodiverzitást 

növelő ültetési technikákat 
alkalmaztak, kiemelkedő az 
esőkertek növényesítése, va-
lamint az épület és a növény-
zet szerves egysége.

Anyaghasználat

A kertépítésben felhasznált 
anyagoknak (kavics, kő, mulcs, 
faanyag, növények) több, 
mint fele a közelből szárma-
zott. A bontott beton 80 szá-
zalékát ledarálták, helyben új-
rahasznosították. A kertésze-
ti elemek nagy része (falép-
cső, gabion fal, növényfutta-
tó rács) szétbontható és szük-
ség esetén újraépíthető. A 
meglevő épületeket megtar-
tották, átalakították, így eb-
ből nem keletkezett hulla-
dék. Jellemzően fa és kő alap-
anyagokat használtak, tájide-
gen anyag nem került a terü-
letre.

Az új zöldfelület növény-
használatában igyekeztek víz-
parti hangulatot létrehozni, 
pihenési, sportolási, rekreá-
cióra alkalmas lehetőségeket 
teremteni.

A strandfürdő leromlása, 
bezárása rossz hatással volt a 
környék idegenforgalmára, 
munkahelyeire. A megnyitás 
óta azonban már kimutatha-
tóan föllendült a vendéglátó- 
és szálláshely forgalom, a be-
ruházás egyértelműen gazda-
ságélénkítő hatású.

A szakemberek javasolják 
olyan tájékoztató elhelyezé-
sét a fürdő területén, ami a 
fenntarthatóság, a Green City 
gondolatok, elvek megismer-
tetését segíti.

A zöldfelület tervezése so-
rán fontos szempont volt az 
alacsony fenntartási igény. 
Világításra energiatakarékos 
lED-elemeket építettek be, 
hőenergia-nyerésre városi ere-
detű geotermikus energiát 
használnak, a műszaki beren-
dezések költséghaté ko nyak.

A miskolctapolcai Park 
Fürdő első ütemének sikere 
után a következő években 
folytatódik a beruházás, a 
tervek szerint 2017-ben elké-
szül a második ütem.

Megyesi Éva

A növényekkel beültetett szikkasztó árok, 
háttérben a szauna tornyokkal 

u A bejárat előtti díszmedencét a visszafolyó termálvíz 
és az épületek tetejéről bevezetett csapadékvíz táplálja


