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a mär valösäg, nem utöpia a zöld tetö, a
tetökert. N6metorszägban több szäzezer
nögyzetmöternyi häztetö zöldell. A stuttgarti illetös6gü,
öpit6stechnikäval foglalkozo ZinCo Vällalat magyar
szärmazäsü epit6sze cikkeben összefoglalja a tetökert
6pitösönek legfontosabb felt6teleit. A cög tavaly szerzöd6st kötött azYbl h/|iklös Epitöipari Müszaki Föiskoläval
a szakemberek köpzösöre, valamint vegyesvällalat
lötesitösere. igy jött letre a proNatur Kft., amely tudomäsunk szerint hozzälätott a mödszer hazai elterjeszt6söhez. Ha lehetöseget kapu nk rä, a Kertbarät Magazinban
beszämolunk a hazai zöldtetökröl is.
/////////////////////////////////z
Az öpitett környezet szüksögszerüen a
zöldbö1, a termöszetes täjböl foglal el területet. Földünkön naponta (!) többszäz hek-

tärral csökken a termöszetes elöhely.

A legnagyobb veszöly a növönyviläg pusztuläsa. A värosok sülyos terhe a zöldterület hiänya. Szinte 6rthetetlen, hogy amig a
drägasäg miatt a väros minden n6gyzetmöter6t eladjäk ös kihasznäljäk, addig hatalmas tetöfelületek maradnak parlagon.
A humänusabb környezet csak a szem16letmöd megvältoztatäsäval, tudatos tev6kenyseggel alakithatö ki.

Aszfalt ös
beton helyett
A värosi häzakaI tehät növönyhordozönak kellene tekinteni. Adjuk vissza az em-

bernek

a term6szettel valö kaocsolatät!

E mödszerrel visszaszerezhetö az 6pitös-

sel elvesztett zöldterület egy rösze. A sürün beöpitett negyedek fel6rt6kelödnek,
megvältoznak az ott lakök 6letkörülm6nyei. A sokat kärhoztaiott 6s Magyarorszägon tülzottan elszaporodott lapostetök
märis helyet adhatnänak a növ6nyzetnek,
akär a legigönyesebb kertnek is.
A növöny a värosban segit visszasze-

rezni valmit a termöszetes klimäbö|. A be-

ültetett tetö szivacsk6nt müködik: a csaoadek jelentös reszet visszatartja, hasznositja ös elpärologtatja, csak kis röszöt ös azt
is k6sleltetve engedi a csatornahäl6zalba.

Könnyü r6tegek
A flöratetö v6di a tetöszerkezetet a kül-

sö, kedvezötlen hatäsoktö1, a jögtö1, a
fagytö|, a napsugärzäs felmelegitö ös öregitö kärositäsätö1, javitja a tetö hö- 6s
hangszigetelö tulajdonsägait. A beültetett
häztetök, a tetökertek, a väros biolögiai
megüjuläsänak mintaköpei.
A tetö tartös betelepitöse nem lehetsöges ügy, hogy csupän földet teritünk rä. Az
ilyen talaj eläzäsät majd kiszäradäsät A flöratetö r6tegei: növ6nyzet,
egyetlen növ6ny sem viseli el huzamosan. tetöf öld, dr6nrötegrvrädör6teg,
A tetönöv6nyzetnek az eredeti földtö|, a vizszigetelt f ödämszerkezet
talajtöl valö elszakadäsät különbö26 rötegekkel szüks6ges ellensülyozni. A r6te- vödör6teg ältaläban geotextilia, a gyökörgeknek l6pöstürönek kell lenniük, ugyan- gät pedig nagy felületü polietilön fölia,

akkor könnyünek, nem terhelhetik tül

a

födömet. Vegyük sorra a rötegeket.
1. A vizszigetelt föd6mszerkezet öpitöse stati kai, 6pületf izi kai, 6pületszerkezeti feladat, ma mär müszakilag megoldott.
2. A v6dör6teg megakadälyozza a mechanikai hatäsokbö|, illetve a gyökörtevökenys6gböl eredö kärokat. A mechanikai
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amelyet nagy ätfedössel vagy k6t rötegben

teritenek sz6t.
3.

A dr6nr6teg a fölösleges viz gyors

elvezet6s6re szolgä|. Szürörötege megakadälyozza a finom szemcs6k kimosödäsät. A drenäzs az ün. egyszemcs6s töltöanyagoktöl a különlegesen kik6pzett vizcsapdäs tälcäkig igen sokföle lehet. A szü-
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A Zinco Vällalat rrit..t-pOä"
drenäzseleme. Az alul kiköPzett

csatornarendszer elvezeti a vizet'
a felsö öblök täroljäk' a lYukak
lehetöv6 teszik a viz pärolgäsät'
a szellöztet6st
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Nagyvärosi

tetökert
a garäzsok

fötött.
Az elhelyez6s
igen ötletes,
hiszen
az emeleti
lakäsokb6l
remek a
kilätäs

A kis
kerti tö
a tetön növeli
bizalmunkat
a szigetelö
anyagok
6s a szigetelös
mödszere iränt
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Kert6pit6s elöregyärtott
elemekböll

_
abeültetett
. tälcäkat

a közegbe ägyazzäk

2

Intenziv (rendszeres
gondozäst kivänö)
kertecske a magasban,
kanyarg6 s6taüttal'
pihenöpaddal, szines
6velökkel
6s örökzöldekkel

tl. s
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A szärazsägot

:tj
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kivälöan türö
pozsgäs nyövönyekböl
szines-virägos
összeällitäs is
k6szülhet

;fgf,
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KERT A TEI'ON

Extenziv - kevös gondozässal
fenntarthatö - kertek n6häny p6ldiäja:
balr.a vlrägzö cserj6kkel, kis fäkkal
telepitett garäzstetö, fönt ugyancsak
lapostetö 6velö virägokkal, alat{a
a szölök kö26 simulö, enyhe leit6sü
häztetö, pozsgäs növ6nyekkel
beültetve

A tälcän elönevelt

Fotök: ZinGo

26

növ6nyekkel
azonnal zöldt
virägos tetö
telepithetö

rörÖteg tömege legaläbb '100 g/m'z, anyaga

kora szüksög a beültetösre? A termöszethü, a helyi növ6nyekböl beültetett extenziv
zöldtetö nem kivän gondozäst, ugyanakkor
a term6szethez kapcsolja az öpületet, ökolögiai vödör6tegk6nt szolgä1, mindenek
elött szep. (Gondoljunk az emeletes häzak

nem rothadö müanyag textilia.
4. Atetöföld tartja a gyökärzelet,vizzel
ös täpanyaggal lätja el a növ6nyeket. Öszszetötelöt, vastagsägät a tetö teherbiräsa
ös a telepiteni kivänt növönyzet haIärozza

elött, mellett sorakozö garäzsok sivär

meg.

lapostetej6re !).

C A kertszerü tetönövönyzet, a tetö-

tVlilyen legyen
a töld ?

kert mär ig6nyesebb, rendszeres gondo-

stabil 6s formatartö, vizzel telitett t6rfogatsülya köbmöterenkönt nem 6rheti el az

zäst, öntözöst is kivän. Az ilyen összefüggö zöldfelületet burkolt közlekedök es pihenök kiköpzöse jellemzi.
A növönyek välasztäsakor a tervezö Iigyelembe veszi a tetö teherbiräsät, lejtes6t, alaprajzät, fekvös6t, kitetts6göt, a helyi klimät, az uralkodö szöliränyt ös a szöl-

5,5-6,5 pH-6rtökü. A täpanyagokat vegye

fontosak az eszt6tikai követelmönyek, va-

Mindenek elött legyen vizäteresztö ös
ezt a tulajdonsägät 5rizze is meg ! Ezen tül

1000 kg-ot. Kömhatäsa kissö savas,

föl 6s adja le. Vizzel telitetten is legyen
legaläbb 15oÄ a levegöpörus tartalma.
A tetökön a termesztöközeg fizikai tulajdonsägai a fontosak, de a kömiai összetötele sem hanyagolhatö el. Minös6g6t ös
összetötelöt a telepiteni kivänt növ6nyzet
haIär ozza meg. H aszn äl hatök term6szetes
ös javitott földek, Nömetorszägban azonban speciälis tetöföldek kaphatök, amelyeket szerves 6s szervetlen anyagokböl ke-

vernek, iparilag csirätlanitanak, minös6gük tartös.

Az extenziv zöldtetö talaia, a ZinGolit
äsvänyi kever6k tulajdonsägai
összetötele:

50% züzotI.

duzzasztotl

eröss6get,

az öpület tüzvödelm6t.

lgen

gyis a növönyek tulajdonsägai, m6rete,

A tetön szüks6ges lehet a fäk, bokrok
ilyen mödszerü rögzit6s6re
nak ös terjeszkedjenek. A növ6nyzet jelle-

g6töl függöen
terjedt el.

a beültetesnek köt tipusa

o A term6szethü, extenziv növ6nyzet a termöszetes öletfolyamatnak megfelelöen tenyöszik. llyet telepitenek pöldäul

az erösen lejtö tetökre, ipari epületekre,
garäzsokra, olyan helyre, amely az ember
tartözkodäsära alkalmatlan. Mi6rt van ek-

szine, növekedösi alakja, azelrendez1s, a
környezettel valö kapcsolat. Nem ültethetök tetöre az agresszlv gyökerzetü növenyek, pl. az erdei- ös a feketefenyö, az
akäc, az ecetszömörce (Rhus) a Iüzek, a

nyir,anyär,aköris.
Szämos, röszben m69 ismeretlen t6nyezö befolyäsolhatja a zöldtetök, a tetökertek
megjelen6si formäit. Az azonban bizonyos, hogy a tetön elö tü, fa, viräg jelz6s,

önmagän tülmutatö szimbölum, amely az
ember megvältozott igenyeit tanüsitja.

Hidy lstvän

wdtd

35oÄ läva
15oÄ

nedves sülya: 980 kg/m3

k6mhatäsa: 6.5 oH

sötartalma: <

lntenziv tetökertekbe ültethetö disznövönvek

tufa

szemcsemörete: 4-1 1 mm
szilärdanyag lartalma 45oÄ
szäraz sülya:800 kg/m'

1%o

Magas 6velök,

Achi llea filipendulina

Chrysanthemum
maxtmum

Delphinium cultorum

Az intenziv tetökertek lalaia, a ZinGo
tetöföld
öszet6tele: 23oÄ örölt fak6reg
23oÄ rizshänt

Nyäri

Füfelek

napos helyre

Gypsophyla

Hemerocallis
Phlox paniculata
Rudbeckia speciosa

15% vulkäni anyag

Talajtakarö,
napos helyre

virägok

Poa pratensis
Festuca rubra

Calendula
Tagetes

Acaena microphylla
Arabis procurrens

Lolium perenne

Chrysanthemum
Silene
Coreopsis
Delphinium
Eschscholtzia
Pelargonium

Cerastium columnae
Gypsophila repens
Sagina subulata
Sedum album
Thymus sp.

39Yo duzzasztott pala

levegötartalma 35oÄ
szilärd anyag 35oÄ
viztarlalma'. 30oÄ
szäraz sülya: 530 kg/m"
nedves sülya: 800 kg/m"

kömhatäsa: 6,2-6,7 pH

Extenziv tetö telepitös6re alkalmas növÖnyek
velök

Füfelök

Antennaria tomentosa
Campanula carpatica

Briza media
Bouteloua gracilis

A häztetö

Cerastium tomentosum

Carex humilis

növ6nyszönyeEe

Dianthus deltoides

Festuca glauca
Festuca rupicaprina
Koeleria glauca

A különleges helyzet a nyövÖnyek szämära is szokatlan követelmÖnyeket tämaszt. Türniük kell aszärazsägot, a sugärzäst, a fagyot, a szelet, a szokäsosnäl vÖkonyabb talajr6teget. Nagyon fontos, hogy

Lavandula angustfolia
Saxifraga umbrosa
Sedum album
Sedum hybridum
Sedum spurium
Sempervivum tectorum

Melica ciliata

Cserjök

Cytisus decumbens
Cotoneaster dammeri
radicans
Cotoneaster microphyllus Cochleatus
Genista pilosa
Juniperus horizontal is
Microbiota decussata

Pinus mugo pumilio
Syringa meyeri Palibin

Thymus serpillum

tartösan öletben maradjanak, megÜjulja27
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A TFTO TOBB MINT FEDEL

Fldratetö
A lefedett tör vöd az idöjäräs hatäsai ellen. Kezdetben az ember k6nyszerböl
öpitkezett, ältaläban a környezetöben
talälhatd anyagokbdl a termöszettöl ellesett formäkat 6pitette. K6söbb az

sorän

idök

a felhalmozott tapasztalatok

alapjänjött l6tre a szüksög k6nyszeritette megoldäsböl a tudatos szerkezeti formakdpzös.

Igy alakultak ki a különbözö hagyomänyos lefedösi formäk, a näd-, a zsindely- vagy öppen a ffivel boritott tetök.
Ezek az 6pületek m6g összhangban älltak a term6szettel, a környezetükkel.
Sajnos a mai hagyomänyos m6don
öpitett häzmär nem hasznälja fel megfelelöen a helyi környezeti anyagokat.
Epitdszeink szeml6let6böl is sokszor hiänyzrk az ig6ny arra, hogy öpületeket 6s

6s nagyvärosi tetörengeteg

környezetet összekapcsoljäk egymässal.
Nemcsak müveiket, de gondolkodäsmddjukat is meghatärozza a technika ös
az anyag. Epit6szetünk legfontosabb
feladata pedig az lenne, hogy a müszaki
haladäs eredm6nyeinek felhasznäläsäval

megfelelö környezetet teremtsen szämunkra.
Az öpületek 6s a környezet harmonikus kapcsolata azonban nem igazän 6r-

tetöszerkezet,uonegymegfelelöenkialaki-

tott ökolögiai v6döröteg.
A csalädihräz-6pitfuhez is ajänlhatö tetö
mind esztdtikailag, mind müszakilag kedvezöen eg6sziti

röbb, s igy valamivel drägäbb szerkezet, ami

t'ivlatilag, bövitäs, emeleträöpites

eset6n

ki-

fejezetten elönyös lehet.

deke sem az 6pitöszeknek, sem az öpit6si

ökolögiai-

A

lag helyes, laköbarät öpit6s valöjäban

o

vällalkozöknak. Lzolcsö,

az

flömtetf snrkezeti elfinyei :
v6di a ftid6mszerkezetet. különösen a viz-

csak a sajät häzöpitkezöktöl värhatö el.

vigeteläst a kdvezötlen kül$ hauäsoktöl

Ennek az 6pit6si mödnak egyik lehetös6-

-

kihasznälatlan tetöfelületek fl6ratetök6nt valö kialakitäsa. Ennek felt6telege a

it

:

anapsugärzäsfehnelegitö (infravörös
fu öregitö) ultraibolya hatrisätöI,

-

lehetös6geit mutatjuk be vällalkoz6
szellemü 6pitkezök r6sz6re.
6s

a közvetlen

jög-

es

fagykärtöI,

leterhelör6teg a szigetelösen a sz6l feltöpö hatäsa ellen;

o

csök'kenti az 6pület höterheleset:

-

A flöratetö, az ökologikus
A csalädihäz4pites

ki a hagyomänyosan vinzige-

telt tetöszerkezetet. Egyetlen hätränya a tömegtöbbletböl adödö, $atikailag teherbi-

vizhatlan fed6sü tetöszerkezet
A fldratetö r6tegei
sorän ritkän merül fel a

megakadälyozza a sz6l konnekciös
hatrisät. wÄltal fekui a tetöfelület
közvetlen lehüläs6t,

-

ßlületi struktürätöl6s tömegtöl füg-

tetöfelület hasmälatba v6tele, elsösorban a

göen höcsillapit6 es zajcsökkentö ha-

tetöfelület v&1elm6re, ökolögiai fel6rtökel6-

üäsü.

s6re van

ig6ny.

Ezt eldgiti ki a termdszettöl ellesett flite-

tökböl kialakitott flöratetö, amelyet z egyszerü rdtegfelöpitös, kis rötegmagassrig

es

tö

meg, valamint az ig6nytelen növ6nyzetjelle'
mez.

A növ6nyzet 6letfolyamatait a telepitäs

utän a termöszet snbälyozn. A flöratetö
növönyzettel boritott ös vödett, mind mirszakilag, mind biol6giailag tartösan funkciökdpes verkezet. Fel6pitese müszaki szempontbol : egyh6jü, nem vellöztetett vuzÄr6

{wTL

A flöratetök

o

könetett el6nyei:

A környezeti ökolögiai egyensüly szem-

pontjäböl röszben visszanyerhetök a be6pit6sel elveszett zöldterületek. A flöratetö vnet tärol, amelyet pärologta-

täsal viszajuttat

a termöszetes

körfor-

gäsba. Nemcsak tehermentesiti a värosi
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csatornahälözatot, de k6sleltetesel
csökkenti a terhelösi maximumait.
Zöldfelület6vel

äs a

környezeti päratar-

ll

A FEJUNK FELETT
talom növeläs6vel porlekötö hatisü.
A be6pitös sorän elveszett zöldterületek

Mikoklimatikai hasma, hogy csökken-

visszanyerCse

ti

a feknelegdesi maximumot es ennek

kisugärzäsi hauäsit.

o

Nemelhanyagolhatö zeszt6tikai hatrisa
sem, hiszen a termfuzethü

ölettörkialaki-

täsäval javitja a környuet6ben 6lök

jö

közfuzntlt.
Ä

flöntetf srer*ereti felepitße :

A flöratetö kialakitrisihoz

nem elegendö

egyvenfien ftildet önteni a tetöre. A kis
meg

6s a

követelrnönyeket. Ezek

t&

:

r a többlet-ig6nybv*elnek megfelelöen
mdretezett tartöszerkezet ;
öpületfzikai törvönyszerüsegeknek

oaz

megfelelöen pärätöl
es

A csatonrahälözat tehermentesitdse
vizvisszatartässal

vdett,

höszigetelt

viza'irö füdömverkezet ;

ökor6teg 6letköpesseg6t szavatolö felepitmöny, amely a vigetelesröl g5ronan 6s
biztosan elvezeti a fülösleges viznennytsöget, lehetövd teszi a növ6nyek 6letmü-

kdd€set.
a

követelm6nyeknek felel meg

vetkezd fel6pitesei r6tegrend

a

kö

:

Növ6nyzet

Felodan: ärnyökolis, porleköts, vl4Ärolis, vfupärologtatris, 6lettörk6pzfu ;
A fldratetö elönyei

Ffrddmszskeud

7////
A fldratetö fel6pit6se
Fajtdi : sÄHakati növenyek

(vdum,

szuk-

kulensek) szirafi-ft1ök, g5repek, gyep

az

Ezeknek

lVlccha|sd

qük6rül

ftft16m kis szerkezeti vastagsägänak

ig6nye megfelelö r6tegrendet felt6telez,
amely kielegiti a tetövel szemben trimavtott

o

rc

potlök, vadvirägok, talajtakarök.
A n6met ZinCo Vällalat fldratetöj6nek

lapostetös vältoztta.
Az ökoldgiai vedör6teg magassäga
9 cm, tömege 75 kg/m2. A növ6nyzet
magassäga lehetöleg ne haladja meg

az 50 cm-t, ez összelligg
a gyök6rk6pzödm6nnyel 6s
-tev6kenys6ggel. A szivärogtatd

mindösze 2,5 cm vastagsägü
tojästartdszerü müanyag formaelem

60

TOKNAK

Tetöftild
Feladuta: a viz 6s täpanyag täroläsa, a
növönyek gyökerez6s6nek elösegit6se;

Fajtdi: välogatott termöftild, javitott
termöftild, speciälis ftildkeverök.

A ZinCo.Vällalat flöratetöj6nek
magas tetös vältozata.
Magassriga a vizszigetelfutdl szimitva
15 cm, tömege m kg/nf. A szivärogtatd
speciälis kialakitrisü polisztirol
kem6nyhab, amely r6zsärs kik6pz6övel

csökkenti a csüszäsvesz6lg. Az er6zi6s
jutahä16 a növ6nyz.et kialakuläsf, ig

Szür6*zivärogtatd r6teg

szint6n megakiläly ozn a csinzist

Feladatu: vizelvezet6s, szür6s, a ftilös-

a tetöröI. A

szürör6teg

Festuca rubra ; Koelevia glanca; Melica

ciliata.

mosödäsät;

Fajtdi: szürökönt rothadäsmentes müanyag geotextilia (min. 100 g/m2)
ill.

pervivum hybriden.

Festuca amethystina; Festuca ovina;

töI, egyben megakadälyozza a finom szemcsdk 6s a täpanyagok ki-

ömlesztett anyagok,
elemek.

um ; Sempervivum arachnoideum ; Sem-

Füf6r6k

Ereszkik6pz6s

v6di a szivärogtatöt az elduguläs-

szivärogtatök6nt pedig

Dianthus deltoides; Dianthus plumarius; Hieracium pilosella; Origanum vulgare; Petrorhagia saxifraga; Sedum album; Sedum cauticolum ; Sedum floriferum; Sedum hybridum; Sedum reflexum; Sedum sexangulare; Sedum spuri-

(k6öbbelrothad)

leges vizmennyisög biztos ös gyors
elvezetdse

Evelök

Osszegezve: Az ökotetö jelentösen

egyszemcs6s

o a vizszigetelt tetök müszaki probl6-

tälcäs forma-

o

V6dör6teg

Feluduta: a mechanikai 6s gyökdrtevökenys6gböl eredö kärok megelö-

o

z6se;

Fajtdi:0,4 mm vastag polietil6n

szdles-

A

foliäböl k6pzett gyökörgät, mechanikai vödörötegk6nt rothadäsmentes
vastag müanyag geotextilia
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A lapostetötöl a tet6kertekig
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DY ISTVAN-

A lapostetök kialakuläsa
A tet6 t6rlefedö szerkezet 6s egyben 6pit6szeti formaelem, amit a küls6 hatäsok elleni v6dekez6s hozott
l6tre. Kezdetben az ember a környezet6ben talälhatö
anyagokat hasznälta fel a tetö 6pit6s6hez, a term6szettöl ellesett formäk megvalösitäsähoz. K6söbb, az id6k
sorän felhalmozott tapasztalatok alapjän

jött l6tre a

tudatos szerkezeti formak6pz6s. Kialakuläsära, elterjed6si formäira az 69hajlati viszonyoknak volt meghatä-

rozö jelentös6ge.
Az ösi lapostetö" elsösorban a csapad6kszeg6ny vid6keken, pl. a Földközi-tenger körny6k6n terjedt el. ltt
a kockaszerü, egyszerü 6pületekn6l a fal 6s a tetö kb.
30-40 cm vastagsägü agyagböl k6szült, amely ellenällt
a rövid idejü esöknek, valamint a jelentös höhatäsoknak is (1 . äbra).

Utäna alakultak ki a hidraulikus kötöanyagokbö|,
m6g k6söbb az aszfalt-bitumen szerü kever6kekböl
elöällitott lapostetö szerkezetek. A bitumenszerü fed6l lemezek alkalmazäsa kb. 1 50 6vre tehetö.
A tulajdonk6ppen lassü fejlöd6s szäzadunkban az
iparositässal együtt üjfajta megoldäsokat ig6nyelt 6s
alakitott ki. Az ig6nyeknek megfelelöen megvältozott
az 6pit6szeti szeml6let, a tervez6s üj utakat keresett (2.
äbra). A hagyomänyos stilus hely6be üj, az ipari technolögiän alapulö tev6kenys6g került. Az 6pit6szeti t6r
kitägult, a nagy terek lefed6se hagyomänyos mödon
mär nem volt megoldhatö. Korszerü t6rlefedö szerkezeteket kellett kifej leszten i.
A tetö sokr6tü feladatät ellätö, valamint ezek szerke-

zeti megoldäsät biztosit6 gyors technolögiära volt
szuks6g. lgy fejlödött 6s alakult ki a ma legjobban
elterjedt korszerü tetöszerkezet, az ,,egyh6jü, nem szellöztetett, vlzhatlan szigetel6sü " vagy közismerten,,melegtetö" (3. äbra). Elönyeit elterjed6se bizonyitja, annak ellen6re, hogy müszaki megoldäsa 6s kivitelez6se

egyaränt igen sok vitära adott okot az elmült 6vtizedekben. Hätränya. hogy bär külsö hatäsoknak a legjobban kitett 6pületszerkezel, ezekkel szemben ellenällök6pess6ge viszonylag csek6ly (4. äbra).

Különösen sz6lcsendes idöben a väros l6nyegesen
melegebb, szärazabb, a levegö porral 6s gäzokkal
szen nyezett.

N6zzük csak meg, mik az okai a kedvezdtlen klimatikus körülm6nveknek.
A väros felületei ältal6ban köbö1, betonböl 6s asz- faltböl vannak.
Ezek jelentös mennyis6gü meleget
tärolnak, valamint hasznälatuk ältal por keletkezik.
epületek felülete megsokszorozza az elöbbi ha- Az
täsokat 6s ezen tülmenöen flkezi a sz6l szellöztetö
hatäsät, fülledts6g keletkezik.
Az autök, a füt6s 6s az ipar, mint höforräsok, jelen- tösen hozzäjärulnak a värosi üveghäzhatäs kialauläsä hoz.

Ezekkel ellent6tben, m6r6sekkel bizonyltottan. a
zöldfelületek felett nedvesebb 6s tisztäbb a levegö.
A növönyzet kellemesebb, hüvösebb levegöt alakit ki
a pärologtatäsnak köszönhetöen, oxig6nt termel 6s
igen jelentös a porleköt6 hatäsa is. Nem v6letlen tehät,

hogy kialakult a värosböl val6 menekül6s a zöldbe, a
väroskörny6ki területek betelepül6se. Ez az egyik következm6nye a nem kiel69itö värosi 6letkörülm6nyeknek. Vältozäs ezen a területen csak szeml6letmödunk
megreformäläsäval, valamint körnvezetünk tudatos
alakitäsäval 6rhetö el. A värosi be6pitett, leaszfaltozott,
burkolt, sivär felületek ellensülyozäsära häzainkat növ6nyhordozök6nt kell meg6piteni.
Nem kulönös, hogy amig a sürün lakott, tülzsüfolt
värosokban a magas telekärak miatt minden n6gyzetm6ter kihasznält. addig a tetöfelületek hatalmas területei maradnak..parlagon"? Furcsa visszässäg 6s megengedhetetlen luxus
väros6pit6si 6s müszaki szempontböl egyaränt - ezeket a felületeket kihasznälatlanul hagyni. Mivel -a värosokban nincs elegendö zöldfelület, a megoldäs egy6rtelmüen adödik: a kihasznälatlan tetöfelületeket kell hozzäert6ssel (kis többletkölts6ggel) ökolögiailag hasznos területekk6 alakitani.
A modern 6pit6szetnek integrälnia kell a növ6nyzetet
alkotäsaiban. Korunk halaszthatatlan feladata a megfelelö min6s6gü värosi ,,6lett6r" megtervez6se jelenünk
6s jövönk szämära. Az a väros, ahol megvalösulnak a
növ6nyzettel telepitett tetök 6s elterjednek a tetö-

kertek, a biolögiai megüjuläs mintak6pe lehet

A tetöfelületek ökol69iai hasznositäsa

äbra).

Az epitett környezet szüks6gszerüen a term6szetes
täjböl foglal el területet (5-6. äbra). Földünkön naponta több szäz hektärral csökken a term6szetes biotop. A legnagyobb probl6mät a növ6nyviläg pusztuläsa jelenti. Persze, mindez egyetlen 6pületn6l m6g nem

A tetöfelületek hasznositäsänak elönyei

nagy süllyal jelentkezik, de települ6seink növeked6s6vel a term6szetbe a beavatkozäs igen jelentös.

Nagyvärosaink sürün lakott területein

is

-

komoly

probl6ma a zöldterületek hiänya. Ennek következteben
a värosainkban a klimatikus viszonyok l6nyegesen
kedvezötlenebbek, mint a term6szetes környezetben.

" .Hip''16.^.emm6rnök, az YMEMF Tet6technikai Fejleszt6si Int6zet munkatärsa, a ZinCo V. 6pit6sze

toz

(7-8.

A

növönyzettel boritott tetöfelület üj öletteret teremt:
elterjed6s6vel r6szben visszaszerezhetök be6pit6s
miatt elvesztett zöldterületek. Megfelelö kialakitäsäval megvalösithatö a sürün beepitett területek
környezeti fel6rt6kel6se, az ort lakök 6letkörülm6nyeinek javitäsa.
Kedvezöen hat a värosi klimära:
a növ6nyek telepit6se kihasznälatlan tetöfelületekre a zöldterületek növel6se ältal hozzäjärul a värosi
klima javitäsähoz. Az ilyen tetök jelentös mennyis6MAGYAR EpirÖrpnn 1991. 4. SZÄM
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1. äbra: A topogräfiai adottsägok, a sürü be6pit6s ig6nye, a magas telekärak a lapostetök kihasznäläsähoz vezettek. Rajz: Santorin, Görögorszäg
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gü vizet k6pesek tärolni. Ennek egy r6sze pärolgäs
ältal a termeszetes körforgäsba kerül, 6s csaK a
csapad6k töred6ke jut

-

k6sleltetve

a csatorna- tehermentesiti
- a szennvhälbzatba. igy a zöld tetö

viztisztitö telepet a nyäri zäporok idej6n.

-

Esztätikailag kedvezö:
a növenyzettel mint formaalkotö elemmel feloldhatö, ellensülyozhat6 a lapostetökn6l ältalänos szögletes, dobozos. ipari jellegü 6pületkialakftäs.
Vödi a vizszigetelöst a kedvezötlen külsö hatäsok

ellen:

-

a napsugärzäs felmelegitö (infrarot, öregitö, ultraviolett) kärositö hatäsaitöl (9. äbra), a közvet-

len j69- 6s fagykäroktö1,

leterhel6 r6tegk6nt biztosftja a szigetel6s v6delm6t a sz6l szivöhatäsätöl 6s viharkärok ellen.
Csökkenti az öpületfizikai terhelöseket:
megakadälyozza a sz6l konvekciös hatäsät,
- ezältal f6kezi a tetöfelület
közvetlen lehül6s6t,
nyäron ärny6kolässal, pärologtatässal, h6fel- hasznälässal akadälvozza a tetöfelület tülzott

-

-

felmeleged6s6t,

-

a tetöföld tömeg6töl függö hötärolö kapacitäsa

kedvezö az öpület belsö klimäjära,
tetöföld magas 6s bezärt levegötartalma miatt

a

höszigetelö hatäsü,

felületi struktüräjätöl 6s römeg6töl fuggöen
csökkenti a zajszintet.

A fl6ratet6k

THCOn|IUSruB
2. äbra: Le Corbusier-nek, szäzadunk egyik meghatärozö nagy 6pit6sz6nek a '20-as 6vekben meghirdetett t6zisei kö26 tartozott a
tetdkert, amit a häz kedvelt tartdzkodäsi helyek6nt.lelölt meg.
Az, hogy mindez eddig nem val6sult meg, nem az ö hibäja

4

(A tetöfelületek növ6nnyel telepitett formäit nevezzük flöratetöknek.)
A sikeres növenytelepit6s igen sz6les körü ismereteket ig6nyel. A megfelelö, helyes megoldäshoz a szigetelö szakmernök 6s a kerteszm6rnök tudäsära egyaränt
szüks6g van.

27"
pä rqr tehatä, r^,oa3<iroL,

t^J

4. äbra: A lapostetöt 6rö hatäsok. Küls6 hatäsok: sugärzäs, felmeleged6s, hasznälat; szerkezeten belüli hatäsok: az anyagoktöl függö összef6rhetös6g; belsö hatäsok: pära, h6mörs6klet-vältozäs, funkcibböl ad6d6 mozgäsok stb.

A tetöfelületek tartös növ6nytelepit6se nem oldhatö
meg egyszerüen ügy, hogy földet öntünk a tet6re 6s azt
bevetjük. Az ilyen földr6teg eläzäsät, majd kiszäradäsät

3. äbra: Egyh6jü, nem szelldztetett, vizhatlan szigetel6sü tet6szerkezet. Fel6pit6se (felül16l): v6d6r6teg, vizhatlan szigetel6s, pärakiegyen litö r6teg, höszigetel6s, päragät, pärakiegyen lit6 16reg,
leitbeton, tartöszerkezet
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egyetlen növ6ny sem viseln6 el huzamosan. A növ6nyzet elkülönit6s6t az anyaföldtöl ellensülyozni kell
különbözö funkciöjü r6tegek 6pit6s6vel. Meg miel6tt
ennek a fel6pitm6nyi r6tegrendnek a külön tärgyaläsära kit6rn6nk, n6zzük meg, mi mödosul m6g a tetön a
növ6nytelepites ältal.
MAGYAR

rpirÖlpnn 1991.4. szÄM

5-6.

äbra: ..Hagyomänyos" lapostet6k felülröl n6zve

7

8. äbra: A kertt6 varäzsolt lapostetök k6pe

64
48

JI
t6
1

. Többletterhelös keletkezik, tehät ennek megfelelöen
mÖretezett tartöszerkezet szuks6ges. A vizzel telitett
adatok, valamint a növ6nyzet kifejlett ällapota a
m6rt6kadö a m6retezeshez.

2. Epületfizikai szempontböl a megvältozott päraviszonyokat kell figyelembe venni. Ez a vizzär5 r6teg
felett megnövekedett päratartalmat jelent.
3. Biztositani kell a gyors vizelvezetöst a legnagyobb
esöz6sek eset6n is. Nem kivänatos sem a tet6szerkezet, sem a növ6nyzet eläzäsa.
4. Meg kell akadälyozni a gyökörtevökenys4gböl szär-

mazö mechanikus 6s k6miai käros hatäsokat.
MAGYAR EPTÖIPAN 1991.4. SZAM
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9. äbra: A vizszigetel6s felületi höm6rs6klet6nek alakuläsa egy napsüt6ses nyäri napon:

kavicsr6teg,

3.

1 .

vi lägos
bitumenes csupaszlemez, 2.
4- növönyzettel

vilägos
v6dd mäzoläs,

boritott tetö

Ezeknek a tönyezöknek a figyelembevötelevel kell a
föd6mszerkezetet 6s a fel6pitm6nyi r6tegrendet kialakitant.
165

A fel6pitm6ny r6teg rendje
A flöratetö fel6pitm6nyi r6tegrendje härom jöl elküfönithetö r6szb6l äll, ezek a vegetäciös, a drenäzs 6s a
v6d6r6teg.
1. A vegetäciös rdteg alkotöelemei
a növänyzet,
- feladata:
az ärnyäkoläs, porleköt6s, viztäroläs, vizpärologtatäs, 6lett6rk6pz6s;
fajtäi: sziklakerti növ6nyek, szärazfüI6l6k, gyep, talajtakarök, vadvirägok, sedumok.
a tetöföld,

-

feladata:

a legyökerez6s lehetöv6 t6tele, a viz

täpanyag täroläsa,

a növ6nyzet

6s

6letfelt6teleinek

biztositäsa

fajtäi: välogatott termöföld, javitott term6föld, kultürföld;
2.

A

drenäzs

feladata: a vizelvezetäs 6s annak szür6se (a szür6s a
finomszemcs6k kimosödäsät 6s az elduguläsok elkerül6s6t szolgälja, a szivärogtatö a fölösleges vizmennyis6g gyors elvezet6s6t teszi lehetöv6);
fajtäi: szürök6nt rothadäsmentes geotextilia (min. 100
g/ m' hasznälatos). szivärogtatök6nt az egyszemszerkezetü ömlesztett anyagoktöl a tälcäs formaelemekig
sz6les a välaszt6k.
3.

A vödörfteg

10. äbra:

A ZinCo Vällalat ökotetöj6t

alacsony szerkezeti fel6pft6s
(9 cm), kis tömeg (75 kg/m,) 6s term6szethü növ6nyzet jellemzi

feladata: biztositja a mechanikai 6s a gyök6rtev6kenys6gböl eredö kärok elkerül6s6t,
fajtäi: gyök6rv6delemre sz6les polietil6n fölia, mecha-

nikai v6dör6tegnek pedig 300-400 g/m'?-es geo-

textilia.

A kialakitäsi formäk
A flöratetd növ6nyzettel boritott 6s v6dett, müszaki-

lag 6s biolögiailag egyaränt tartösan funckiök6pes
szerkezet. K6t j6l megkülönböztethet6 formäja van:
az ökotetö (extenziv),"

-

a tetökert (intenziv).-

1. Az ökotetö a vizhatlan fed6sü tetöszerkezetek
öko-logikus kialakitäsi lehetös6ge. Az ösi fütetdkböl
korszerüsitett tetöt az egyszerü r6tegfel6pit6s, kis süly,

ig6nytelen növ6nyzet jellemzi. Növ6nyzete a term6szetes 6letfolyamatoknak megfelelöen teny6szik, äpoläst,
locsoläst, gondozäst nem ig6nyel. Az ökotetö tulajdonk6ppen nem mäs, mint egy ökolögiai v6dör6teg,
mely ellätja a tetdszerkezet v6delm6t 6s emellett kedA tetöfelület ältaläban ällandö tartözkodäsra nem alkalmas (10.

vezö ökolögiai tulajdonsägokat is nyüjt.
äbra ).

2.

A

tetökert intenziv jellegü növ6nytelepitest

6s

gondozäst felt6telez. A rendelkez6sre ällö felulet teljes
ert6kü, kertszerü kialakitäst kap. A v6dö- 6s szigetelöfunkciökon tülmenöen a hasznälhatösäg 6s a növ6nyzet äll a köz6ppontban. A pihen6s 6s szabadidö-tölt6s
területe. A zöldterületeket burkolt közlekedök 6s pihenök. parkszerü kik6pz6sek jellemzik. (11. äbra).

11. äbra: A ZinCo Vällalat fel6pit6si rendj6vel i6tesitefi tetökert teljes
ört6kü zöldterület

Összefoglalva
A flöratetö a jövö feddsmödja. A tetöfelületet mezöv6, r6tt6 vagy kertt6 alakitani bizonyära mär a közeli

jövöben is term6szetes lesz. A felt6telek teljesit6se eseten a lapostet6 flöratet6v6 val6 ätvältoztatäsa ma is
lehets6ges.
- Ar

r^t""rl" 6s intenziv kifelezösek hasznälata a szakirodalomban
elterjedt, az äpoläsi, gondozäsi mödra utal, az agr6r külterjes-belterjes fogalmaknak megfelelöen
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Akkor majd ezekre a tetökre nemcsak ,,feln6zhetünk", hanem fel is mehetunk, 6s senkit sem fog zavarni az, hogy a kertbe nem le, hanem fel kell menni.
MAGYAR EPITÖIPAR 1991.4. SZÄM

