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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Az urbanizáció következtében gyors ütemben tűnnek el 

Földünkön a természetes élőhelyek. A kedvezőtlen folyamatokkal 

párhuzamosan változatos városi élőhelyek jönnek létre, amelyek 

elősegíthetik a faji diverzitás fenntartását. Kutatásunk során 

azonosítottuk Debrecen város zöldterületeit, valamint 

kapcsolatukat a város körüli ökológiai hálózattal, és feltártuk e 

területek biodiverzitás megőrzési potenciálját. Eredményeink 

szerint, míg az ipari területek nagy kiterjedésben voltak jelen, a 

parkok és egyéb funkcionális zöldterületek kiterjedése kicsi volt. A 

város zöldfelületi rendszere jól kapcsolódik a regionális ökológiai 

hálózathoz. Felmértük a funkcionális és potenciális zöldterületeket 

a város területén és a város körüli ökológiai hálózat vizsgált 

foltjaiban. A funkcionális zöldterületek 65%-a potenciálisan 

kapcsolódik egymással, ami lehetővé teszi a természetközeli nyílt 

élőhelyek fajainak mozgását a város zöld területei között. A 

spontán flóra és az ültetett növényzet felmérése alapján a vizsgált 

városi parkokban az őshonos fajok aránya magas volt. A spontán 

flórában 50% fölötti volt a részesedésük, bár magas volt az 

archaeofitonok és neofitonok aránya is. A dísznövények között 

magas volt a honos és neofiton fajok aránya, míg az 

archaeofitonok csak kis számban voltak jelen. Eredményeink arra 

utalnak, hogy a vizsgált városi élőhelyek rendelkeznek a 

biodiverzitás megőrzésére alkalmas potenciállal, többnyire 

azonban olyan fajok élnek itt, amelyek képesek megbirkózni a 

kedvezőtlen környezeti viszonyokkal, mint a megemelkedett 

hőmérséklet és szárazság. 

 

Kulcsszavak: tájökológia, idegenhonos fajok, regionális 

ökológiai hálózat, urbanizáció, városi flóra 

 

SUMMARY 
 

Urbanisation is a one of the most significant factors resulting 

in a considerable loss of natural habitats. In spite of the great 

habitat losses, variety of habitats have been created in urban 

environments, which can support species diversity. In our study we 

identified urban green areas in Debrecen city and their 

connections with the Regional Ecological. We also explored the 

biodiversity potential of the network of urban parks. We found that 

whilst urbanised areas covered a large area, parks and other 

functional green spaces had a relatively small extent. The green 

space system composed by the urban green areas was well 

connected to the Regional Ecological Network. We surveyed both 

the functional and potential green spaces in the city. 65% of the 

functional green spaces composed a vivid network, the green 

patches were connected. It allows species typical to semi-natural 

open habitats to move between the green spaces of the city. The 

ratio of native species was the highest in the studied urban parks, 

compared to other functional groups. We found that native species 

has the highest ratio (>50%) in the spontaneous flora of the 

studied parks, even though the ratio of archaeophytes and 

neophytes were also high. Native species and neophytes were 

highly represented in the flora of ornamental plants. Our results 

revealed that urban habitats have a biodiversity conservation 

potential. However they usually harbour species which could 

adapt to the urban environmental conditions, such as urban 

climate and nutrient enrichment. 

 

Keywords: landscape ecology, alien species, regional 

ecological network, urbanisation, urban flora 

 
BEVEZETÉS 
 

A természetes gyepek kiemelt fontosságúak a 
növény- és állatfajok megőrzése szempontjából (Kiss 
et al., 2016; Tälle et al., 2016; Valkó et al., 2016a; 
Fehér et al., 2015). A gyepek kezelése (Deák és 
Tóthmérész, 2006, 2007; Házi et al., 2009, 2011, 
2012; Kelemen et al., 2014; Penksza et al., 2008, 
2009, 2010, 2013, 2015; Tölgyesi et al., 2015; Török 
et al., 2009, 2014; Valkó et al., 2009; Herczeg et al., 
2005; Kiss et al., 2011; Saláta et al., 2011, 2012; 
Szabó et al., 2011; Szentes et al.,  2007a, b, 2009a, b, 
2011, 2012; Zimmermann et al., 2011; Besnyői et al., 
2012) és helyreállítása (Deák et al., 2008, 2011, 
2015a; Kelemen et al., 2010; Török et al., 2009, 
2012a; Valkó et al., 2015, 2016b, c; Hajnáczki et al., 
2014a, b; Wichmann et al., 2015), biodiverzitásuk 
védelme a hazai és európai természetvédelem kiemelt 
feladata. 

Az elmúlt századokban egyre intenzívebbé váló 
mezőgazdasági hasznosítás és az urbanizáció 
eredményeként a természetes élőhelyek az elmúlt 
évszázadok során jelentősen megfogyatkoztak és 
fragmentálódtak (Williams et al., 2009; Deák et al., 
2015b, 2016a). Az élőhely-fragmentálódás 
következtében csökkent az élőhely foltok 
összeköttetése, a megmaradt foltok közötti távolság 
növekedett, ami hosszú távon a biodiverzitás 
csökkenéséhez vezetett (Lindborg et al., 2012). A 
biológiai sokféleség megőrzésének, az ökológiailag 
stabil tájszerkezet megteremtésének és 
fenntartásának kiemelt természetvédelmi jelentősége 
van (Burai et al., 2016; Zipkin et al., 2009; Zlinszky 
et al., 2015). Az élőhelyek közötti kapcsolatok 
helyreállítása hozzájárulhat a biodiverzitás 
megőrzéséhez a fragmentálódott antropogén 
tájszerkezetben azáltal, hogy lehetővé teszi a 
természetes élőhelyekre jellemző fajok populációi 
közötti génáramlást (Lindborg et al., 2012). Az 
emberi tevékenység következtében átalakult tájban 
jelen lévő mesterséges elemek (például utak, 
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szántóföldek, mesterséges felszínek, nyílt 
vízfelületek) számos esetben akadályozzák a fajok 
terjedését, ami akár a populációk túlélését is 
veszélyeztetheti (Jaeger, 2000; Szabó et al., 2012a, 
b). 

Az ökológiai hálózatok funkcionálisan 
összekötött természetes, vagy féltermészetes élőhely 
foltok mozaikjaként jellemezhetőek, elősegítik a 
fajok terjedését táji szinten, ezáltal is hozzájárulnak a 
biodiverzitás megőrzéséhez (Boitani et al., 2007). 
Kiemelkedő jelentőségüket mutatja, hogy az 1980-as 
évek óta az ökológiai hálózatok az ökológiai 
kutatások középpontjában állnak (Jongman és 
Kristiansen, 2001). A hálózatok feltárása és védelme 
elősegíti a biodiverzitás fenntartását és csökkenti az 
izoláció negatív hatásait intenzíven használt, 
fragmentálódott tájakban. A modern GIS-
alkalmazások hatékonyan hozzájárulhatnak az 
ökológiai hálózatok feltárásához, valamint a 
foltkonnektivitás becsléséhez (Nikolakaki, 2004; 
Singh et al., 2016; Szabó et al., 2016). Az ökológiai 
hálózatok koherenciájának biztosítása, valamint az 
azt veszélyeztető akadályok azonosítása és elhárítása 
alapvető fontosságú a természetközeli élőhelyek 
fajainak túlélésének biztosításához (Jordán et al., 
2007; Ziółkowska et al., 2014). Az ökológiai 
hálózatok kialakításának kiemelt jelentősége van 
városi élőhelyeken is. A zöldterület-tervezésnek több 
mint 100 évre visszanyúló története van (Zube, 1995; 
Vasas et al., 2009). Első ilyen jellegű project az 
Adirondack Park régió létrehozása volt az Amerikai 
Egyesült Államokban. Több hasonló „zöld terv” 
látott napvilágot később Európában is, pl. 
Budapesten, Berlinben és Prágában (Kavaliauskas, 
1995).  

A kedvezőtlen folyamatok megállítása érdekében 
Európában egy kontinensre kiterjedő ökológiai 
hálózat (EECONET) létrehozásának ötlete 1993-ban 
vetődött fel, az International Union for Conservation 
of Nature (IUCN) kezdeményezésének keretében 
(Jongman és Kristiansen, 2001). A kezdeményezés 
célja Európa természeti értékeinek megőrzése volt, a 
megfelelő területek feltárása és fenntartása által. 
Ennek a folyamatnak szerves részét képezi a 
természetes élőhelyek magterületeinek és puffer 
területeinek, valamint az ökológiai folyosóknak 
kijelölése (Madgwick és Jones, 2002). Az európai 
ökológiai hálózat a nemzeti ökológiai hálózatokból 
áll (NECONET). A magyar nemzeti hálózat 
kijelölése 1993-ban kezdődött, regionális szinten a 
nemzeti park igazgatóságok végezték el a területek 
felmérését, ami a regionális ökológiai hálózat 
(rNECONET) részletes, 1:50 000 léptékű térképeit 
eredményezte (Nagy, 2004). Bár az ökológiai 
hálózatoknak a regionális szintű biodiverzitás 
megőrzésében kulcsfontosságú szerepe van, nincs 
elegendő információnk a városi környezetben lévő 
hálózatok hatékonyságát illetően. Annak ellenére, 
hogy a városi zöldterületek többnyire kis 
kiterjedésűek, és különböznek a hasznosításuk 
módjában, jelentősen hozzájárulhatnak a városi 
környezet biodiverzitásának fenntartásához 
(Lososová et al., 2011; Hüse et al., 2016).  

A természetközeli élőhelyek maradványai, mint a 
városokban fennmaradt gyepek és erdők, de akár a 
háztetők, vagy út menti szegélyek is alkalmasak a 
honos flóra és fauna megőrzésére (LaPaix és 
Freedman, 2010). A városi élőhelyek jelentőségét 
több tanulmány is igazolta (Müller, 2010; Klaus, 
2013). Müller (2010) szerint olyan nagyvárosok, 
mint Berlin, Brüsszel vagy Maastricht, a regionális 
flóra legalább felének adnak otthont. 

Annak ellenére, hogy a városi zöldterületek, 
gyepek nélkülözhetetlen részei az ökológiai 
hálózatnak, szerepüket napjainkig nem vizsgálták 
behatóan. A magyarországi városok többségében 
csak a parkokat jelölték meg a regionális ökológiai 
hálózat részeként, holott a városokban található 
ökológiai hálózatok komplex értékeléséhez a városi 
zöldterületek teljes körű leltárára lenne szükség. A 
városi zöldterületeknek a biodiverzitás megőrzésében 
betöltött szerepét összetett elemzések képesek 
feltárni. A komplex, térbeli struktúrákat is 
figyelembe vevő vizsgálatok nélkülözhetetlen 
adatokat szolgáltathatnak, többek között az inváziós 
növények elleni akciótervek kidolgozásához (Hunter, 
2007; Talley et al., 2007). Debrecen ezen a téren 
egyedülálló kutatási lehetőségeket biztosít. Mint 
Kelet-Magyarország legnagyobb városa, számos 
zöldterülettel rendelkezik, melyek számos 
területhasznosítási típussal jellemezhetőek. Munkánk 
során felmértük a debreceni zöldterületekre jellemző 
területhasznosítási típusokat, és magát a teljes 
zöldfelületi rendszert. Célunk az volt, hogy a városi 
zöldterületeket azonosítsuk, és megvizsgáljuk 
kapcsolatukat a regionális ökológiai hálózat várost 
körülvevő részével. Kutatásunkban különös 
figyelmet szenteltünk a városi flóra összetételére, 
különösen a honos és adventív flóraelemekre. 
 
ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
Mintavételi terület 
 

Debrecen (É 47.531000, K 21.625000) hazánk 
egyik legnagyobb regionális központja, lakossága 
208 ezer fő (KSH, 2012). Közigazgatási területe 
461,65 km2, ebből 109 km2 urbanizált terület. 
Éghajlata kontinentális, átlaghőmérséklete 10 °C, az 
évi átlagos csapadék 560-590 mm (Marosi és 
Somogyi, 1990). Debrecen belvárosát városi-
elővárosi területek határolják, kiterjedt 
agglomerációs övezete van (Kozma, 1999). Debrecen 
urbanizációs folyamatai más nagyvárosokéhoz 
hasonlóak, jellemző a földhasználat intenzitásának 
növekedése, valamint a sűrű közlekedési hálózat 
megléte, a gyepterületek, erdők és szántók lakó- és 
ipari területekké alakítása. Az elmúlt évszázadok 
alatt megváltozott a város környéki területhasználat, 
sok korábbi mezőgazdasági terület beépítés 
következtében eltűnt, míg a korábban nagy 
kiterjedésű legelőket intenzíven használt 
szántóföldek váltották fel (Hüse et al., 2016). Ennek 
eredményeként lecsökkent a természetes és 
természetközeli élőhely foltok kiterjedése és 
diverzitása, valamint sok kozmopolita és adventív 
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flóraelem jelent meg a régióban. A kedvezőtlen 
változások ellenére a megmaradt természetközeli 
élőhely foltok még mindig a faji sokféleség jelentős 
menedékei lehetnek. Debrecen környékének jellemző 
gyeptípusai a szikes (Deák et al., 2014a, b; Valkó  
et al., 2014), lösz (Török et al., 2012b) és homoki 
gyepek (Albert et al., 2014). 

Hajdú-Bihar megyében a Regionális Ökológiai 
Hálózat területeit a Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság jelölte ki. A hálózat magterületekből, 
puffer területekből és ökológiai folyosókból áll. 
Magában foglalja a Natura 2000 Hálózat helyi 
területeit is, valamint olyan védett területeket, mint a 
várossal közvetlenül érintkező „Nagyerdő”, mely az 
ökológiai hálózat egyik legfontosabb magterülete 
(Bogyó et al., 2015; Magura et al., 2010, 2013; 
Mücke et al., 2013). Debrecennek a regionális 
ökológiai hálózatban jelentős barrier szerepe van, 
ugyanakkor sok zöldterülettel rendelkezik, amelyek 
ezt a negatív hatást csökkenthetik, és a hálózatot 
alkotó elemek között kapcsolatot teremthetnek. 
Mivel a városban és környékén nagy a környezeti 
terhelés, a zöldterületeknek fontos szerepük van az 
egészséges városi lakókörnyezet kialakításában 
(Simon et al., 2014, 2016). 
 
Mintavétel 
 

Célunk az volt, hogy Debrecen zöldfelületi 
rendszeréről finomabb léptékű térképet készítsünk, 
mint a regionális ökológiai hálózat, ill. a város 
zöldterületeinek hivatalos térképei. Első lépésként 
meghatároztuk a tényleges területhasználati 
kategóriákat, amelyek szerepelnek a város 
szabályozási tervében is (ERDA, 2003). A Google 
Maps 2011-es műholdképeinek segítségével 
vektorizáltuk a területhasználati objektumokat, és 
elkészítettük a területhasználati réteget a városról. 
Ehhez a QGIS 2.12 verziójának open layers 1.3 
bővítményét használtuk (QGIS Development Team, 
2016). Eredményeink finomítása érdekében az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatait (EEA, 
2002) és a regionális ökológiai hálózat térképét is 
felhasználtuk. Az országos területrendezési és építési 
követelményekről szóló 1997 évi 253. 
Kormányrendelet alapján soroltuk be a város 
funkcionális zöld területeit (pl. városi parkok), 
valamint a beépítetlen területeket (szántók, rétek, fás 
és fátlan legelők, kertészeti kultúrák), továbbá az 
erdőfoltokat, mint az ökológiai hálózat lehetséges 
további elemeit. A foltok besorolásánál Wittig (1991) 
munkáját is felhasználtuk. 

A terepi munka során Debrecen zöldterületeinek 
vegetációját vizsgáltuk. Vizsgálatainkat Debrecen 9 
parkjában végeztük 2012-ben. A spontán flóra 
vizsgálatához minden parkban két 10×10m-es 
mintanégyzetet jelöltünk ki. A mintanégyzetekben 
feljegyeztük a jelenlévő természetes élőhelyekre 
jellemző edényes növényfajok és a spontán 
megtelepedett „kerti szökevények” listáját, és azok 
százalékos borítását. A mintanégyzetben található 
ültetett fajokat kizártuk a vizsgálatból. A parkok 
egész területén feljegyeztük az ültetett növényeket.  

A növények tudományos neveit Király nevezéktana 
alapján adtuk meg (Király, 2009). 
 
Adatfeldolgozás 
 

A zöldterületek funkcionális kapcsolatát az 
általunk készített zöldterületi térkép alapján 
határoztuk meg. A nyílt élőhelyekhez kötődő fajok 
hatékony terjedési távolsága igen korlátozott, Novák 
és Konvička (2006) vizsgálatai alapján közép-európai 
szárazgyepekben jellemzően kevesebb, mint 100 m. 
Figyelembe véve, hogy a fajok mozgása nem csak a 
foltok közötti távolságtól függ, de leírható bizonyos 
távolságokon belül az előfordulási valószínűségekkel 
is (Saura és Pascual-Hortal, 2007), így vizsgálatunk 
során egy, a foltok körüli 200 méter kiterjedésű 
pufferzónát elemeztünk 10 méteres felosztásokkal. 
Az egyes sávokban megállapítottuk a diszjunkt áreák 
számát, valamint megállapítottuk a foltok közötti 
legkisebb távolságokat. 

A növényfajokat szociális magatartási típusaik 
(SzMT; Borhidi, 1995), valamint eredetük szerint 
(Terpó et al., 1999; Mihály és Botta-Dukát, 2004; 
Pinke et al., 2011) kategorizáltuk. A szociális 
magatartási típus kategóriák kifejezik az egyes 
növényfajok szerepét a közösségen belül, valamint 
vizsgálatuk alapján információt nyerhetünk a 
növényközösség stabilitásáról, regenerációs 
képességéről, természetességéről és zavartságának 
mértékéről. A fajokat 6 csoportba soroltuk: 
kompetítorok, generalisták, természetes pionírok, 
zavarástűrők, természetes gyomfajok és ruderális 
kompetítorok. Tanulmányoztuk és elemeztük a 
spontán flóra és az ültetett növényzet fajainak 
eredetét is, származás szerint a következő 
csoportokba foglaltuk a fajokat: őshonos fajok, 
archaeofitonok, neofitonok, valamint inváziós, 
meghonosodott és alkalmi neofitonok. 
 
EREDMÉNYEK 
 
Ökológiai hálózat és zöldfelületi rendszer 
 

Kutatásunk során összesen 26 területhasználati 
kategóriát azonosítottunk Debrecen zöldfelületi 
rendszerében (1. táblázat). A 26 kategóriából 
kiválogattuk a város funkcionális és potenciális 
zöldterületeinek elemeit. Meghatároztuk a 
zöldterületek elemeit, és további kategóriákat 
vezettünk be azokra a potenciális zöldterületekre, 
amelyeknek releváns ökológiai funkciója van, de 
nem részei a zöldfelületi rendszernek. Így elkészült 
egy olyan területhasználati térkép, amely Debrecen 
jelenlegi és potenciális zöldterületeit tartalmazza, a 
várost körülvevő regionális ökológiai hálózat 
elemeivel együtt. A város zöldterületeinek elemei a 
következők: állatkert és vidámpark, botanikus kert, 
temető, városi közpark, lakóterületi közpark. A 
potenciális zöldterületek elemei a következőkből 
álltak: kertvárosias lakóterület, villanegyed, jelentős 
zöldfelületű intézmények, falusias lakóterület, vegyes 
terület, beépítetlen terület, erdő és vízfelület. 
Eredményeink szerint nagy területet foglalnak el az 
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ipari területek, repülőtér, valamint a vegyes 
hasznosítású területek, míg a parkok és egyéb 
funkcionális zöldterületek kis kiterjedésűek. 
 

1. táblázat 

Debrecen városában azonosított 26 területhasználati kategória 
 

Területhasználati kategória(1) Teljes terület (ha)(2) 

Kertvárosi lakóterület(3) 2497,9 
Beépítetlen terület(4) 1870,6 
Erdő(5)  1744,5 
Falusias lakóterület(6) 1393,0 
Ipari terület(7) 821,2 
Repülőtér(8) 441,3 
Vegyes terület(9) 434,9 
Lakótelep(10) 240,4 
Kisvárosias lakóterület(11) 220,7 
Kiszolgáló egyéb létesítmény(12) 218,5 
Villanegyed(13) 194,0 
Nagyvárosias lakóterület(14) 129,8 
Lakóterületi közpark(15) 112,7 
Kereskedelmi, szolgáltató terület(16) 97,2 
Temető(17) 87,1 
Vasúti létesítmény(18) 83,4 
Városi közpark(19) 76,9 
Lakópark(20) 68,4 
Hulladéklerakó(21) 58,2 
Közlekedési terület(22) 36,9 
Szennyvíztelep(23) 31,0 
Állatkert(24) 12,8 
Botanikus kert(25) 10,7 
Hőerőmű(26) 10,7 
Vízművek(27) 5,3 
Vízfelület(28) 1,6 

 
Table 1: Land use categories in the city of Debrecen 

Land use category(1), Total area (ha)(2), Suburban residential(3), 
Undeveloped land(4), Forest(5), Rural residential(6), Industrial 
areas(7), Airport(8), Mixed land(9), Panel housing(10), Small-
town areas(11), Other service facilities(12), Villas(13), Urban 
residential(14), Residential public parks(15), Commercial-service 
areas(16), Cemeteries(17), Railway facilities(18), Urban public 
parks(19), Modern residential(20), Landfill(21), Traffic areas(22), 
Wastewater(23), Zoo and amusement park(24), Botanical 
gardens(25), Thermal power plant(26), Waterworks(27), Water 
surface(28) 
 

A vizsgált területen a regionális ökológiai hálózat 
magterületekből, puffer zónából és ökológiai 
folyosóból áll. A városi zöldterületek szomszédosak 
vagy átfedőek a regionális ökológiai hálózat több 
foltjával. A vizsgált városi ökoszisztémában a foltok 
közötti távolság 6 és 2664 m között volt. 200 m-es 
távolsági küszöbértéket figyelembe véve a város 
északi és nyugati részén jól kapcsolódnak a foltok, 
míg a város keleti és déli részeinek zöldterületei 
izoláltak, vagy élőhelyek kisebb együttesét alkotják. 
Az alsó kvartilis 16 m, a középérték 40 m, a felső 
kvartilis 195 m volt.  

A foltok 65%-ának 100 méteres környezetében jelen 
volt legalább egy zöldterület. A legközelebbi 
távolság értékeknek csak 10%-a volt magasabb, mint 
500 m. A legközelebbi szomszéd foltok közelségének 
következtében a diszjunkt területek száma gyors 
ütemű csökkenést mutatott. 
 
A debreceni városi parkok flórája 
 

A vizsgált parkok spontán flórájában a ruderális 
élőhelyek fajainak (zavarástűrők, természetes 
gyomfajok és ruderális kompetítorok) volt a 
legnagyobb részesedése (2. táblázat). A leggyakoribb 
zavarástűrő fajok a Trifolium repens, Lolium 
perenne, Plantago lanceolata, Poa angustifolia, 
Lotus corniculatus és Stellaria media voltak. A 
legjellemzőbb természetes gyomfajok a Capsella 
bursa-pastoris, Erodium cicutarium, Plantago major 
és Hordeum murinum volt. Gyakori ruderális 
kompetítorok az Elymus repens, Polygonum 
aviculare, Taraxacum officinale és Poa annua. Jó 
állapotú élőhelyekre jellemző fajokat többek között a 
Poa pratensis és Viola odorata képviselte. 
 

2. táblázat 

A spontán flórában előforduló fajok szociális magatartás 
típusai 

 

Szociális Magatartás Típus(1) Átlag±SD(2) 

Kompetítorok(3) 1,4±2,4 
Generalisták(4) 3,4±4,3 
Természetes pionírok(5) 0,5±1,5 
Zavarástűrők(6) 33,3±6,2 
Gyomok(7) 29,9±8,3 
Ruderális kompetítorok(8) 22,1±5,8 
Adventívek(9) 0,5±1,4 
Behurcolt gyomok(10) 1,7±2,1 
Tájidegen kompetítorok(11) 6,3±4,5 

 

Table 2: Social behaviour types (SVT) of spontaneously 

occurring species in the studied urban parks 

Social Behaviour Types(1), Mean±SD(2), Competitors(3), 
Generalist species(4), Natural pioneers(5), Disturbance 
tolerants(6), Weeds(7), Ruderal competitors(8), Adventives(9), 
Introduced weeds(10), Alien competitors(11) 
 

A vizsgált városi parkok flórájának legjellemzőbb 
fajai az őshonos fajok voltak (50% fölötti 
részesedéssel), bár az archaeofitonok és neofitonok 
aránya is magas volt (3. táblázat). A dísznövényként 
ültetett növények között mindegyik parkban egyaránt 
jelentős volt az őshonos fajok és neofitonok 
részesedése, míg az archaeofitonoké alacsony volt. A 
spontán flórában az inváziós neofitonok aránya volt a 
legmagasabb (63,6%), a dísznövények között az 
alkalmi neofitonok voltak jelen legnagyobb arányban 
(71,1%). Több inváziós fajt is találtunk, mint az Acer 
negundo, Ailanthus altissima, Phytolacca americana, 
Robinia pseudo-acacia, Solidago canadensis és S. 
gigantea. 
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3. táblázat 

A spontán flórai elemei származásuk szerint 
 

Városi 
park(1) 

Faj-
szám(2) 

Őshonos 
fajok  
(%)(3) 

Archaeo-
fiton  

(%)(4) 

Neofiton 
(%)(5) 

Bizonytalan 
eredetű 
(%)(6) 

No.1 23 52,2 17,4 21,7 8,7 
No.2 27 55,6 29,6 7,4 7,4 
No.3 10 70,0 20,0 0,0 10,0 
No.4 13 61,5 23,1 7,7 7,7 
No.5 45 68,9 11,1 13,3 6,7 
No.6 20 60,0 25,0 5,0 10,0 
No.7 23 56,5 26,1 13,0 4,3 
No.8 30 60,0 26,7 13,3 0,0 
No.9 34 50,0 26,5 14,7 8,8 

 
Table 3: Proportion of spontaneously occurring species 

according to their origin in the studied urban parks 

Urban park No.(1), Species number(2), Native species (%)(3), 
Archaeophytes (%)(4), Neophytes (%)(5), Unsure origin (%)(6) 
 
DISZKUSSZIÓ 
 

Eredményeink szerint Debrecen zöldterületeinek 
65%-a potenciálisan kapcsolatban volt egymással, 
ami lehetővé tette a jellemzően nyílt, természetközeli 
élőhelyek fajainak terjedését a foltok között. A teljes 
folt-konnektivitás azonban nem biztosított a város 
teljes területén belül, hiszen a déli és keleti 
területeken izolált régiók voltak. A konnektivitás 
kedvező feltételeket biztosít a biodiverzitás 
fenntartásához (Lososová et al., 2011), amit az 
őshonos fajok magas aránya is mutatott, másrészt 
kedvezőtlen hatásai is lehetnek, mivel a magas fokú 
konnektivitás elősegítheti az invazív fajok terjedését 
(Lososová et al., 2012). A vizsgált parkokban magas 
volt az őshonos fajok aránya, azonban ezen 
élőhelyeket túlnyomórészt a természetes élőhelyek 
zavarástűrő fajai jellemezték. Ez arra utal, hogy a 
vizsgált városi élőhelyek rendelkeznek a 
biodiverzitás megőrzésére alkalmas potenciállal, 
többnyire azonban olyan fajok tudnak megmaradni 
rajtuk, amelyek képesek megbirkózni a kedvezőtlen 
környezeti viszonyokkal, mint például a 
megemelkedett hőmérséklet, szárazság és a 
tápanyagok feldúsulása (Godefroid, 2001; Lososová 
et al., 2011; Csorba és Szabó, 2012). A megváltozott 
környezeti feltételek, valamint a folyamatos, nagy 
intenzitású zavarás kedvező feltételeket biztosít a 
neofitonok terjedéséhez a vizsgált területeken, 
csakúgy, mint más nagyvárosok esetében (Lososová 
et al., 2012; Williams et al., 2009; Vince et al., 2014). 
Mint arra az eredményeink is rámutatnak, a 
neofitonok terjedését a városi kertészeti tevékenység 
is elősegíti, hasonlóan más közép-európai 
településhez (Huwer és Wittig, 2013). A Kowarik 
(1990) által leírt berlini példához hasonló 
vegetációmintázatot találtunk: a városi körülmények 
elősegítik a zavarástűrő és invazív fajok 
kolonizációját és túlélését. 

Debrecen zöldterületeinek legsikeresebb inváziós 
fajai között szerepel az Acer negundo, Ailanthus 
altissima és Robinia pseudoacacia, amelyek más 

európai városokban is elterjedtek, pl. Berlin városi 
területein (Kowarik, 1990). Lososová et al. (2012) 
szintén beszámoltak az Ailanthus altissima 
jelenlétéről több európai nagyvárosban. Az általunk 
vizsgált parkokban ezeket a növényeket többnyire 
dísznövényként ültették. Városi környezetben 
különösen fontos az inváziós fajok felmérése, mivel 
sok faj képes a kertekből és egyéb kultúrterületekről 
kiszökni, és jó terjedési képességei következtében 
átterjedni más élőhelyekre (Lososová et al., 2012). 
Mivel a biológiai invázió a biológiai sokféleséget 
fenyegető globális jelenség (Catford et al., 2012), 
alapvető fontosságú a veszélyeztetett élőhelyek 
azonosítása, és a kezdeti lépések megtétele az 
inváziós fajok elterjedésének megakadályozására 
(Botta-Dukát, 2008; Kelemen et al., 2016). 

Magyarországon a zöldfelületi tervezést a városi 
településrendezés keretében az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet, valamint a 
levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 
kormányrendelet szabályozza. A belvárosi 
zöldterületek mérete a sűrű beépítettség 
következtében lecsökkent, nagyobb zöldterületek 
főként a városok külső részein találhatóak (Deák  
et al., 2016b). Hiányoznak a zöldterületek 
minőségére vonatkozó szabályozások, pl. nincsenek 
kritériumok a kertészeti gyakorlatban alkalmazott 
növényekre. A jelenlegi szabályozás nem támogatja 
az őshonos fajok ültetését, így sok esetben inváziós 
fajok kerülnek betelepítésre, nagymértékű 
zavarástűrésük és gyors növekedésük miatt. 
Kimutattuk, hogy a városi parkok – a zöldfelületi 
rendszer legjelentősebb, legkiterjedtebb elemei – is 
inváziós fajokkal jelentősen fertőzöttek. Számos 
szerző számolt már be erről a jelenségről, mint a 
városi területeket érintő, globális fenyegető 
jelenségről (Alexis, 2006; McKinney, 2008). 
Következésképpen a városi területek 
biodiverzitásának fenntartásában első lépés az 
őshonos fajok terjedésének elősegítése, és a nem-
őshonosak eltávolítása. Ahogyan McKinney (2008) 
rámutatott, a nem-őshonos fajok jelentősen 
növelhetik a fajgazdagságot, azonban ökológiai 
nézőpontból ez csupán „pseudo-diverzitásnak” 
minősül. Jelentős lépés lenne, ha az inváziós 
dísznövényfajok helyett a kertészek a már létező 
„zöld-listák” (lásd Dehnen-Schmutz, 2011) növényeit 
részesítenék előnyben. A tervezési munkálatok során 
azt is figyelembe kell venni, hogy a városi területek 
jelentős potenciállal rendelkeznek a 
gyeprekonstrukciós projektekhez, amelyek 
hatékonyan járulhatnak hozzá a városok flórájának és 
faunájának diverzitásának növeléséhez (Klaus, 
2013). 

Véleményünk szerint fontos lenne az ökológusok 
bevonása a városfejlesztés folyamataiba, ahogyan 
Alexis (2006) is javasolja, a szerző a várostervezők 
felelősségét hangsúlyozza annak felismerésében, 
hogy a városi területek a biodiverzitás potenciális 
menedékhelyei városi környezetben. Ilyen példa 
Berlin, Európa egyik legnagyobb városa, ahol a város 
területének 5%-a gyepterület, és a gyepek 43%-a 
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kiemelkedő természetvédelmi értéke következtében 
törvényi védelem alatt áll. Bár a döntéshozók 
általában a parkokra és erdőmaradványokra 
összpontosítanak, meg kell jegyeznünk, hogy nem 
csak ezen területek alkotják a városok zöldfelületi 
rendszerét, hiszen a kertvárosok, külvárosi és falusias 
lakóterületek is értékes élőhelyeket őrizhetnek a 
növény- és állatfajok számára (Rudd et al., 2002). A 
zöldfelületi rendszer növény- és állatfajok számára 
potenciális élőhelyek hálózatát alkothatja, így 
kiemelten fontos biztosítani a kapcsolódásukat a 

szomszédos természetközeli élőhelyekhez. Az 
ökológiai hálózattal való szerves kapcsolat által a 
természetes élőhelyek fajai be tudnak vándorolni a 
városi területekre, így biztosítva a biodiverzitás 
fenntartását. 
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