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Kamaraerdő
A – modul

A.1 A terület természet-
földrajzi bemutatása tere-
pi tapasztalatok alapján

A Kamaraerdő területén belül a Va-
dász-hegy természetföldrajzi jellem zőit 
igyekeztünk összeszedni és elemezni. Bár 
a terület a hegy nevet viseli, 224 m ma-
gasságával a dombságok közé sorolható. 
Antropogén hatások kevésbé formálták át 
ezt a térséget, amelyet az is bizonyít, hogy 
több mint 95 %-át még ma is erdő fedi. 
Ugyanakkor határterületein találhatóak 
lakóépületek, valamint egy kiépített tan-
ösvény is átvezet a Vadász-hegyen. 

A térség legnagyobb hányadát felső oli-
gocén-alsó miocén homok és agyag, alsó 
miocén kavics, homok építi fel, míg a dél-
re elterülő területen a lajtamészkő az ural-
kodó kőzet, valamint a területen található 
riolittufa a Börzsöny és Dunazug egykori 
vulkánjaiból származhat. Így a területi jel-
lemzőket figyelembe véve talaja mészkő és 
lösz alapú barna erdőtalaj.

A hegyet bejárva legszembetűnőbb ter-
mészetföldrajzi képződmények az idősza-
kos, gyorsan lezúduló csapadék eróziós 
tevékenysége által kialakult vízmosások, 
melyek közül több eléri a két méteres 
szélességet is. A Vadász-hegyet átszelő 
ösvények mentén jól megfigyelhető ki-
sebb völgyek, töbrök, valamint sziklák 
terülnek el. Helyenként a sűrű növényzet 

megritkul egy-egy kisebb tisztásnak he-
lyet hagyva.

Helyszíni tudósítónkat megtekintheti 
ezen a linken.

A.2 Időjárásjelentés

A.2.1 Aktuális időjárás 

Augusztus 29-én reggel 9 óra 25 perckor 
a hőmérséklet 24,2 °C , az ég derült, fel-
hő nem figyelhető meg az égbolton, ezért 
csapadék nem várható a következő órák-
ban. A látótávolság kiváló, kb 1 km-es. 
2-es fokozatú, könnyű szellő érzékelhető 
a területen, melynek hatása, hogy a szél, 
melynek hatására a szél érezhető az arcon, 
a falevelek rezegnek, a szélzászló mozog 
és a gyufa füstje is vízszintesen elmozdul. 
Ezek alapján a szélsebesség 5,5-11,9 km/h 
körüli.

A.2.2 A látástávolság meghatározása

A látástávolság az a távolság, ameddig a 
tárgyak még jól felismerhetőek, élesen el-

különülnek a környezetüktől a nyílt tere-
pen. Ha 1 km-nél kisebb a távolság, akkor 
köd van, ha nagyobb, akkor párásság.

Megfigyelési területünk a Vadász-hegy 
volt, mely nagy kiterjedésű és erdős, így 
teljesen nyílt területet nem találtunk az 
összes tereptárgy egyidejű belátására. A 
következőkben igyekeztünk feltérképez-
ni a közelünkben lévő tereptárgyakat. A 
fontosabb objektumok irányainak megha-
tározásához kiinduló pontként a Vadász-
hegy tetején található pihenőt használtuk. 
Eredmányeinket a másik oldalon ta-
lálható látástávolság-korong segítsé-
gével szeretnénk önöknek bemutatni.

A.2.3 A felhőborítottság mértékének 
meghatározása 

Felhőborítottság Időpont – 9:42
Felhőborítottsági 
hányad:

felhőtlen

Fokozat: 0
Égkép jellege: derült

Természetföldraj-
zi képződmény

Nagyságrendi 
besorolás

Vadász-hegy 10

erdő 9

völgy 4

leszakadás 3

vízmosás 2

tisztás 2

töbör 1

sziklák 1

A.2.4. A felhőzet jellegének megfigye-
lése

A megfigyelés ideje alatt felhőzet nem 
volt az égen, így ezt a feladatot nem tud-
tuk elvégezni.

A.2.5. A szélsebesség tapasztalati 
alapú meghatározása

Szélerősségmérés Időpont – 9:55
Körülmény erdős terület
Szélerősség 
zászló val
Szélerősség ta-
pasztalati skálával 2 – könnyű szellő

A szélerősség megméréséhez tapasz-
talati skálát használtunk, ezt másnéven 
Beaufort-skálának is nevezik. Ezen be-
osztás a légmozgásokat a szélcsendestől 
egészen az orkán erejű szélig, összesen 
tizenhárom csoportba helyezi. 

A tapasztalatok, valamint az általunk 
végzett kísérletek alapján a Vadász-hegy 
szélerőssége hétfőn 2-es erősségű volt.

A szélmérésről készített videókat ide 
kattintva tekintheti meg:

Szélmérő műszer

Szélmérés szélzászlóval
A kamaraerdő jobb megismerése 

érdekében egy gondolattérképet találhat 
az olvasó a mellékletben.

É D

K

Ny

1.

6.

2.

3.
4. 5.

Téri objektumok Távolságuk

1. Vadász-hegy 
csúcsa

0 m

2. Kilátó 110 m

3. Romok 190 m

4. Vadász-hegyi 
torony

260 m

5. Lakóépületek 260 m

6. Nagy rét 420 m

A. Sódert jelző tábla

B. Vízmosást jelző tábla

A Vadász-hegy  
látástávolság-korongja

A.

200 m

300 m

400 m

100 m

B.

https://www.youtube.com/watch?v=gBZcffPgiYo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gBZcffPgiYo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YTmPq9W4kJs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4vc4u8pXh00&feature=youtu.be
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B – modul

B.1. A levegő porszennye-
zettségének vizsgálata

A Vadász-hegy és környéke levegőjé-
nek tisztasága rendkívül érdekes témának 
ígérkezett, így munkatársaink gyors teszt 
segítségével megvizsgálták a levegő por-
zsennyezettségét. A mintavételi területek 
kiválasztásánál a legfontosabb szempon-
tok az úttól való távolság, az út típusa il-
letve forgalma és a fafajok( a levelek színé-
nek tulajdonságai) voltak. 

Várakozásainknak megfeleltek a teszt-
eredmények, az erdő belső részén, az út-
tól távol, illetve a vízmosás mellett jóval 
kevesebb volt az egységnyi területre jutó 
porszemcse,mint a köves iletve földutak 
mellett vett mintákon. Az utak forgalma 
és az egyes fafajok levelének felszíne min-
den bizonnyal befolyásolhatta a kapott 

eredményeket.(Például egy csertölgy le-
velén a felszínének érdessége miatt a por-
szemcsék könnyebben megtapadhatnak, 
mint egy fehér akácén.

B.2 A levegő kémiai tisz-
taságának vizsgálata 
zuzmótérképezéssel

A zuzmótérképezés segítségével megtud-
hatjuk, hogy egy területen belül milyen a 
levegő kémiai tisztasága, szennyezettsége. 
Az elv, hogy a zuzmók(=algák és gombák 
szimbiózisa) indikátorélőlények, amik 
különösen érzékenyek a levegő kén-dio-
xid és nitrogén-oxid tartalmára. A min-
tavétel során 12 leolvasási pontunk volt, 
az egyenes törzsű és és egészséges kérgű 

egyedülálló fákat 0,5-2 m magasságban 
vizsgáltuk, hogy a levegő szennyezettsé-
ge befolyásolja a fajok előfordulását, ne 
a mikrokörnyezet. A kutatásunk során 3 
kategóriába tudtuk sorolni a zuzmókat. 
Ezek a következők: az algák(a térképen1-
es), melyek maximum 170 mg SO2/m3 

kén-dioxidot képesek elviselni, a leveles 
zuzmók(a térképen 5-ös), melyek ma-
ximum 60 mg SO2/m3 és végül a bokros 
zuzmók(térképen 6-os), melyk legfeljebb 
50 mg SO2/m3-ig tűrik a kén-dioxid tar-
talmat. A legtöbb zuzmót a térképen ál-
talunk sárgával jelölt területen találtuk, 
amik a leveles zuznókhoz(5-ös kategória) 
tartoznak. Ebből arra lehet következtetni, 
hogy a vizsgált terület levegője viszonylag 
tiszta. A másik két kategóriájú fajok  kis 
területen, de megtalálhatóak. Végső kö-
vetkeztetésünk, hogy a kamaraerdei leve-
gő megfelelően tiszta, ennek köszönhető-
en tud ennyi zuzmófajt eltartani.



8 9

C – modul

A táblázatban és a diagramon 4 eltérő 
tulajdonságú terület megvilágítottságá-
nak adatai találhatóak, melyet egy meleg, 
nyári napon mértünk. Az egyes értékek 
luxban, a megvilágítottság mértékegység-
ében vannak megadva. 

A vizsgálódásunk elején az volt a sejté-
sünk, hogy az egyes objektumok, tereptár-
gyak különböző módon befolyásolják az 
adott területek megvilágítottságát. Mikor 
a mérőműszer közvetlen környezetében 
nem volt olyan objektum, amely különö-
sebb árnyékot vetett volna a műszer érzé-
kelőjére (horgásztónál, valamint a sport-
pálya parkolójában) valóban magasabb 
értékeket kaptunk. Mikor a fűben, a nö-
vényzet közepén, félárnyékban végeztük 
a mérést, meglepő módon a vártnál jóval 
alacsonyabb értéket kaptunk. Összesség-
ében beigazolódott a sejtésünk, miszerint 
a mért pontok környezete befolyásolja a 
megvilágítottság mértékét.

C.2. A terület zajterhelési 
különbségeinek megfigye-
lése és mérése
A terület zajhatásainak vizsgálatát 4 kü-
lönböző típusú erületen végeztük arra 
számítva, hogy ez a különbözőség a zaj-
szintben is meg fog mutatkozni. Gyanúnk 
beigazolódott, mikor méréseket végez-
tünk multifunkciós környezet-mérő mű-

szer segítségével. Az egyes zajszinteket és 
a mérési pontok koordinátáit egy táblázat-
ban foglaltuk össze olvasóink számára. A 
méréseket alacsonyabb (LO) és magasabb 
(HI) mérési tartományban is elvégeztük, 
mindegyik esetében két értéket, a maxi-
mumot és a minimumot jegyeztük fel, 
amiket a táblázatban is feltüntettünk. A 
térképhez a minimumokból és a maxi-
mumokból számított átlagértékek alapján 
készítettük el a skálát. A különböző színek 
a különböző típusú zajokat (forrásokat) 
jelölik, intenzitásuk pedig, azok erősségét. 
Minden mérési pont esetében a domináns 
zajforrás határozta meg a pont körüli terü-

let színét, árnyalatát pedig a skála szerinti 
besorolása adja meg. A térkép is jól tükrö-
zi, hogy az említett területeken különböző 
típusú, forrású zajokat és eltérő erősségű 
zajszinteket észleltünk. Ez alapvetően az 
egyes mérési pontok elhelyezkedéséből 
adódik, hiszen például az autóút mellet-
ti területen a hatalmas forgalom keltette 
hatások érvényesülnek a leginkább, míg a 
tó mellett, az autóúttól távol, inkább a ter-
mészet zajai. Bár meg kell jegyezni, hogy 
az A mérési pont, ahol a legalacsonyabb 
zajszintet mértük, szintén a villamossínek 
közelében fekszik, de az adatfelvétel idejé-
ben villamos éppen nem közlekedett ott.

Megvilágítottság mérési jegyzőkönyv
Mérési 
pont

Mérési pont 
koordinátája

Mérési pont 
jellemzése

Megvilágítottság: 
1. mérés (lux)

Megvilágítottság: 
2. mérés (lux)

Megvilágítottság: 
3. mérés (lux)

Megvilágítottság 
átlag (lux)

a. É. sz. 47,445720
K. h. 18,990523

a mérést a hor-
gásztó sarkánál 
végeztük

842 1255 1360 1152

b. É. sz. 47,449820
K. h. 19,006455

a növényzet kö-
zepén helyeztük 
el a mérőműszert

413 410 416 413

c. É. sz. 47,445016
K. h. 19,005028

a kis emelkedő 
alján mértünk 1071 1076 1074 1074

d. É. sz. 47,447672
K. h. 19,001853

a sportlétesít-
mény parkoló-
jában vizsgálód-
tunk

1590 1670 1758 1673

 

C.3 A területet érintő 
mozgások megfigyelése és 
térképezése

Egy konyhai hasonlattal élve, az állan-
dóság az alapanyag, míg a változás a fű-
szer a földi élethez. Vagy pont fordítva 
van? Ki tudja?  De a természetben a két fo-
lyamat egymás nélkül nem működik, nem 
értelmezhető. Földi létünk alapja mind a 
két jelenség. 

Állandóság nélkül nincsenek évszakok, 
napszakok, sőt földi élet sem lenne a Nap 
állandó fénye és melege nélkül. De válto-
zás nélkül sincs élet, gondoljunk csak az 
evolúcióra. A két folyamat összefügg. Ah-
hoz, hogy a szél képes legyen fújni a le-
veleket, a nádast, a Nap állandósága kell. 
Ahhoz, hogy a folyó folyni tudjon, szük-
ség van az állandó tömegvonzásra. Az élő-
lények létéhez ugyan így kell az állandóság 
és a változás egyaránt.  Gondoljunk csak 
a hangyák életére vagy a vadászmadarak 
mindennapjaira. A két folyamat nem el-
különíthető még az ember életében sem. 

A reggeli ébredés után állandó szokás 
a kávéivás, de ha kifogyott a doboz, az 
már felborítja a rendet. Lehet, hogy így 
lekéssük a villamost, de elkerülhetünk egy 
súlyos balesetet. Tehát az állandóság és a 
változás szerves része létünknek.

Az alábbi linkre kattintva az olvasó 
megtekintheti a Hosszúréti-patak közelé-
ben észlelt mozgásokat.

Zajszennyezettség mérése

Mérési pont Koordinátái Zajtípus Zajszint (dB) LO Zajszint (dB) HI
C É. Sz. 47,445016 Autó mellett 35; 60 55;59

C K. H. 19,005028 Füves rét 61;72,4 55,5;55,8

C Kis víz 59;65,8 56,4;62,5

B É. Sz. 47,449820 Autóút mellett 56,9;78 51;76,2

B K. H. 19,006455 Vasút mellett 58,8;71 58,8;71,2

B Tisztáson 55;64,6 57;61,3

D É. Sz. 47,447672 Sport 11 parkoló 41,2;51,7 57,1;59,9

D K. H. 19,001853 Sportpálya 27;35 55;56

D Parkoló a villamos mellett 63,9;70,1 59,3;60,3

A É. Sz. 47,445720 Villamos mellett 48;41 52,3;53

A K. H. 18,990523 Tópart mellett 35;28 49;51

A Nádasnál 32;26 34,2;37

C.1. A terület megvilágítottsági különbségeinek  
megfigyelése és mérése

< 50

50-60

60-70

>70

Természetes

< 50

50-60

60-70

>70

Villamos

< 50

50-60

60-70

>70

Autóút

< 50

50-60

60-70

>70

Egyéb antropogén

LO – értékek

a

d

HI– értékek

a

d

https://www.youtube.com/watch?v=byDTvToiJuw
https://www.youtube.com/watch?v=byDTvToiJuw
https://www.youtube.com/watch?v=byDTvToiJuw
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D. A Hosszúréti-patak 
vízminőségi vizsgálata

A közelben található Kőér-patak víz-
minőségét is górcső alá vettük,  ennek kü-
lönböző eredményeit, adatait az itt látható 
táblázatok foglalják össze. 

E. A Hosszúréti-patak 
ökológiája

A területen az eltérő élővilágnak meg-
felelően különböző módszerek segítségé-
vel igyekeztünk feltárni az élővilág sok-
színűségét. A talajlakó bogakarat rostálás 
segítségével igyekeztünk felszínre juttatni, 
utána csipeszekkel egyelni, esetleg egyen-
ként szipókával felszívogattuk az apró szá-
razföldi gerincteleneket.

A laborban végzett kísérleteknél a legy-
gyakoribb a futtatás, melynél tölcsérbe 
tesszük az avart és a korhadékot. A tölcsér 
aló rész rácsos, így az apróbb talajlakók át-
mászhatnak rajta. A tölcsért felülről meg 
is világítjuk, ez fénnyel és hőmérséklet 
emelkedéssel jár, a korhadék kiszárad, így 
az  állatok lejjebb mennek a tölcsérben. 
(Mivel talajlakó állatokról beszélünk így 
nem is meglepő, hogy nem kedvelik sem 
a túl magas hőmérsékletet sem a túl sok 
és erős fényt.) Etilén-glikolt is használ-
hatunk, amely az állat elpusztulásához és 
egyben tartósításához vezet. 

A vízi élőlények általunk használt gyűj-
tési módja a sziták használata volt. A sűrű 
szövésű szitákat a víz áramlásával szem-
ben tartva gyűjtöttük a vízi gerinctelene-
ket. A vízben található köveket forgatva és 
az alzatban kutatva is sokk érdekességet 
találtunk.

Az általunk talált szárazföldi élőlények 
fajlistája a következő:
 – Rinya: Egy a Százlábúakkal rokon faj, 
ragadozó életmódot folytat.
 – Barna ezerlábú: Érdekesség, hogy já-
róláb eredetű karmai vannak, mellyel a 
vadászat és a táplálkozás során felnyársal-
ja áldozatát. Nagyméretű, de Magyaror-
szágon nem ő a legnagyobb százlábú faj, 
hanem a Vértesben található Öves szko-
lopendra.
 – Pattanóbogarak lárvái
 – Kabóca lárva
 – Gömbászka: Korhadéklakó élőlény, szá-
razföldi kopoltyúval rendelkezik, rokona 
a szintén nedves élőhelyet kedvelő vízi 
ászkának. 
 – Amerikai lepkekabóca: Invazív faj.
 – Trágyagiliszta

Vízi élőlények fajlistája:
 – Tegzeslárva: Érdekessége, hogy a potro-
ha végén kopoltyú található.
 – Kék kisasszonyszitakötő: egyenlőtlen-
szárnyú szitakötő. 
 – Vízi ászka: Korhadékot fogyaszt.
 – Csigapióca
 – Kérészlárva: A potroh oldalán kopol-
tyúfüggelék található. Az áramló és az 
oxigéndús vizeket kedveli. 

A Hosszúréti-patak vízminőségi vizsgálata

Név: Csoport-
szám: 
3. csoport

Dátum: Év: 2016 Hónap: 08. Nap: 29. Óra: 14:25

Hőmérséklet: 
25,4 °C

Időpont: Megjegyzés: Az érték a vízmérőműszer által 
készült.

pH: 8 Időpont: Megjegyzés: jó érték, a vízmérő műszerrel 
mért érték: 8,9

Vezetőképes-
ség: 1,75

Időpont: Megjegyzés: közepes érték, az érték a víz-
mérőműszer által készült

Oldott oxigén: 
109

Időpont: Megjegyzés: jó érték

Összes ke-
ménység: 36

Időpont:

NH4+ : 0,2 Időpont: Megjegyzés: kiváló kategória
NO2 - : 0,2-0,5 Időpont: Megjegyzés: 0,3 felett nagyon rossz
NO3 - : 20-50 Időpont: Megjegyzés: nagyon rossz kategória
PO43- : 3 Időpont: Megjegyzés: kiváló

A vízminta minősítése

A Hosszúréti-patak mintavételi helyről származó minta
az A. vízminőségi jellemzőket tekintve jó vízminőségi osztálynak megfelelő,
a B. vízminőségi jellemzőket tekintve nagyon rossz vízminőségi osztálynak meg-
felelő,
az E. vízminőségi jellemzőket tekintve közepes vízminőségi osztálynak megfelelő.

E – modul
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A.1. A terület társadalom-föld-
rajzi jellemzőinek bemutatása 

terepi tapasztalatok alapján

Az egyetem közelében elhelyezkedő 
Szentimreváros térségét volt szerencsénk 
tüzetesebben megismerni. Ezen a terü-
leten rendkívül sok oktatás, szabadidős 
tevékenységet kínáló terület található, 
melyet közelebbről is megtekinthetnek az 
alábbi linkre kattintva.

Szentimreváros térsége
Néhány táblázat segítségével szeret-

nénk egy kicsit jobban megismertetni 
Önnel, kedves Olvasónk az általunk felfe-
dezett városrészt. Az itt látható táblázatok 
a térség fontosabb, társadalomföldrajzi 
szempontból jelentősebb képződményeit 
kétféle nézőpont alapján mutatják be. Az 
egyikben szakmai szempontok szerint 
csoportosítottuk a képződményeket, a 
másik esetében pedig az alapterületüket 
vizsgáltuk egymáshoz képest.

Szentimreváros

Szentimreváros társadalomföldrajzi jellemzői

Egészségügy Oktatás Közlekedés és 
fejlesztése 

Rekreáció Kultúra, közös-
ség

Gazdaság Egyéb szolgál-
tatás

Patika Bölcsőde Metró (M4) Gellért fürdő és 
hotel

Park Szupermarketek 
(CBA, Coop, 
Lidl, Spar)

Bankok

Körzeti orvosi 
szolgálat

Általános és kö-
zépfokú oktatási 
intézmények

Villamos vonalak  
( 6, 61, 17,19 49 
stb)

Sportcentrumok Műemlék épü-
letek

Vásárcsarnok Takarékfiókok

Körzeti fogorvosi 
szolgálat

Felsőfokú Oktatási 
intézmények

Buszok  
(7, 58, 212 stb)

Futópálya Galéria Pékség Biztosítók

Mozgássérültek 
Pető András 
Nevelőképző és 
Nevelőintézete

Nyelviskolák Mol Bubi Arborétum Feneketlen-tó Dohánybolt

Magán orvosi 
rendelők

Kollégium Bicikli utak Templomok Raktárak

Szent Kristóf 
szakorvosi rendelő 
intézet

Útfelújítás Lakóépületek Okmányiroda 
és államkincstár

Villamos vonalak 
felújítása

Vendéglátó ipari 
egységek

Posta

Vasút Szemétszállítás
Köztéri reklám-
táblák
Tűzoltóság
Közvilágítás
Játszótér

Antropogén táji elemek mérettani összehasonlító táblázata

1 emléktáblák

2 szobrok, Budapest legkisebb kerthelyisége

3 parkok

4 Hadik Kávéház, Sziklatemplom, Csonka János Múzeum, He-
mingway Étterem

5 Szent Imre templom, Mozgássérültek Pető András Nevelőkép-
ző és Nevelőintézete

6 Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Fehérvári úti Vásárcsarnok, 
József Attila Gimnázium és József Attila Szakiskola, Feneket-
len- tó melletti sportcentrum, Újbudai Ádám Jenő Általános 
Iskola, XI. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

7 Szent Margit Gimnázium, Szent Kristóf Szakrendelő, XI. kerü-
leti Okmányiroda

8 Általános Vállalkozási Főiskola, társasházak, Kosztolányi 
Dezső tér

9 Szent Gellért Hotel és Gyógyfürdő, Móricz Zsigmond körtér

10 Szent István Egyetem Tájépítészeti Kar, Feneketlen-tó

A – modul
A.2.3 Magányos helyek videó

A.2. Programajánló

Feneketlen- tó: A tó 1877- ben alakult ki, mikor téglagyári munkások agyaggödör ásá-
sa közben felszín alatti vízfolyásra bukkantak. A tó vize tömény keserűvíz, pirit-tartal-
ma miatt. Területe 1,1 hektár, és nevével ellentétben átlagos mélysége csupán 4-5 méter. 
Budapest szívében egy falatka zöld terület, a kisgyermekes családok egyik legkedveltebb 
kikapcsolódási helye. A sportolni vágyók is örömüket lelhetik benne, hiszen a közvet-
len közelében egy sportpálya található. Mozgás után jót lakmározhatunk a Hemingway 
étteremben.

Móricz Zsigmond körtéri Gomba: A 2014- ben felújításon átesett műemlék megépülé-
se óta a budapesti élet egyik legismertebb, ikonikus helyszíne. Kedvelt találkozási pont, 
minden budapesti tudja mire gondolsz, ha azt mondod: “ Kettőkor a Gombánál!” Kávé-
zó, fagyizó, élő zene várja a jó hangulatra és BKK információkra áhítozókat.

Gellért Hotel és Gyógyfürdő: Már Ottlik Géza Iskola a határon című műve kapcsán 
is hallhattunk erről nagy múltú, impozáns fürdőről. II. András király korában fedezték 
fel a területen a gyógyhatású vizet, ekkor épült a ma ismert gyógyfürdő elődje. Számos 
névváltoztatáson ment keresztül a történelem során, az eredeti épületet sajnálatos mó-
don le is kellett bontani. 1912 és 1918 között építették újjá szecessziós stílusban, mely 
során orosz hadifoglyok is közreműködtek. Ebben a korban ez volt az első ilyen típusú 
luxus-kategóriájú intézmény. Ma is rendkívül népszerű, melyet gyógyvizén túl gyönyö-
rű épületének is köszönhet.

Tájelemek bemutatkozása

https://tourbuilder.withgoogle.com/builder#play/ahJzfmd3ZWItdG91cmJ1aWxkZXJyEQsSBFRvdXIYgIDAhKjLlQsM
https://tourbuilder.withgoogle.com/builder#play/ahJzfmd3ZWItdG91cmJ1aWxkZXJyEQsSBFRvdXIYgIDAhKjLlQsM
https://www.youtube.com/watch?v=0apirp8scmA&feature=youtu.be
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B – modul
B.1 Forgalomszámlálás

A lenti grafikon Szentimreváros há-
rom különböző kereszteződésben mért 
forgalmi adatokat tartalmazza. A mért 
pontok kiválasztási szempontja az volt, 
hogy három eltérő tulajdonságú területen 
helyezkedjenek el. Így esett a választás a 
viszonylag csendes Diószegi- Badacsonyi 
utca kereszteződésére (1. mérési pont), a 
forgalmas tömegközlekedési csomópont-
ra, a Móricz Zsigmond körtérre (2. mérési 
pont), és végül a jelenleg felújítás alatt álló 
Villányi útra (3. mérési pont). 

A mérések egyértelműen megmutatták, 
hogy az adott időintervallumban a legfor-
galmasabb a Villányi úti kereszteződés, et-
től valamivel elmarad a Móricz Zsigmond 
körtér, ezekhez képest pedig meglehető-
sen elmarad forgalom tekintetében a Dió-
szegi utcai kereszteződés.

 

B.2 Forgalomtérkép készí-
tése becsléssel

A terepbejárás és forgalomszámlálás so-
rán képet kaphattunk a terület közlekedési 
jellegéről és terheltségéről, melyek zajter-
heléséről meghallgathatnak egy felvételt 
az alábbi linken:

Zajterhelés

Újságunkban a forgalom-
számláláshoz használt adatla-
pokat is megtekintheti a kedves 
Olvasó, utána pedig két térké-
pet is láthat a terület forgalmi 
terheltségéről (1. térkép) illetve 
közlekedési jellegéről (2. tér-
kép).

https://www.youtube.com/watch?v=wqYeEcxFAnY&feature=youtu.be
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C.1 Zajtérképezés

Zajérték térkép

Zajkategória térkép

1. térkép: A terület forgalmi terheltsége

2. térkép: A terület közlekedésének jellege

A közlekedéssel kapcsolatban nem csak a forgalmi terheltséget figyelhetjük meg, hanem a különböző területeken mérhető 
zajterhelést is. Ezt mutatja a következő két térképünk is. Az első ábrán a Szentimrevárosban mérhető zajértékeket ábrázol-
tuk, a másodikon pedig a zajértékek alapján készült el a terület zajkategória térképe.
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D.1 A városrész funkcionális feltérképezése

D– modul Melléklet (fényképek)

A városrész bejárása közben érdekes megfigyelési témának bizonyult, hogy a legforgalmasabb utcákban milyen funkci-
onális területek különülnek el egymástól. Szépen kirajzolódott ennek mintázata a mellékelt térképünkön.

Következő terepgyakorlatunkon is tartson Velünk! A legújabb számot, mint min-
dig, szeptember 2-ától megtalálja az újságárusoknál.
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