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Zöldfelületek

A településeknek a TOP zöld 
város kialakítása program 

keretében 2016-ban volt lehe-
tőségük zöldinfrastruktúra-fej-
lesztési és fenntartási akció-
terv (ZIFFA) készítésére pénz-
ügyi támogatást igényelni. Ko-
rábban a zöldinfrastruktúra 
fogalma a településrendezés 
hivatalos szóhasználatában el-
vétve fordult csak elő. A szak-
emberek a konferencián arra 
keresték a választ, hogy mi-
ben különbözik a települési 
zöldinfrastruktúra-hálózat a 
zöldfelületi rendszertől, mire 
van szükség a települési zöld-
infrastruktúra-stratégia kiala-
kításához, illetve milyen meg-
oldások születtek eddig egy-
egy település zöldinfrastruk-
túrájának fejlesztésére. 

Elhanyagolt érték

Somorjai-Tamássy Zsolt (Zöl-
debb Városokért Nonprofit 
Kft.) bevezetőjében a telepü-
lések legnagyobb értékeinek 
nevezte a zöldfelületeket, és 
megjegyezte, hogy ennek elle-
nére ezekről van a legkeve-
sebb információnk, és ezek a 
legelhanyagoltabbak.

A konferencia első előadó-
jaként Pádárné Török Éva 
(Földművelésügyi Minisztéri-
um, Nemzeti Parki és Tájvé-
delmi Főosztály) a közösségi 
jelentőségű természeti érté-
kek hosszú távú megőrzését 
és fejlesztését, valamint az EU 
Biológiai Sokféleség Stratégia 
2020 célkitűzésének hazai 
szintű megvalósítását megala-
pozó stratégiai vizsgálatok or-
szágos prog ramjáról (KEHOP- 
4.3.0-1 5-2016-00001) szólt, 
mely a Natura 2000 hálózatra, 
a természetes és természet kö-
zeli ökoszisztémákra fókuszál 
az ország egész területén. A 
program kedvezményezettje 

a Földművelésügyi Minisztéri-
um, a résztvevő partnerek pe-
dig az MTA Ökológiai Kutató-
központ, a Hortobágyi és a Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazga-
tóságok és a BFK Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali 
Főosztály. A program 2016-
ban indult, és 2020-ban feje-
ződik be. A biológiai sokféle-
séget, a természeti és táji érté-
keink megőrzését megalapo-
zó stratégiai vizsgálatok része-
ként foglalkoznak a közösségi 
jelentőségű fajok és élőhelyek 
megőrzését szolgáló tudásbá-
zis fejlesztésével, a nemzeti 
ökoszisztéma-szolgáltatás tér-
képezésével és értékelésével, 
a természeti és táji értékek táji 
szintű megőrzésének megala-
pozásával, a zöldinfrastruktú-
ra megőrzését és fejlesztését 
megalapozó stratégiai keretek 
meghatározásával.

Alapos munka

Az állapotfelmérés hosszas, 
alapos munkát igényel. A mun-
kafolyamat során széleskörű 
szakmai kérdőívezésre, mű-
helybeszélgetésekre került sor. 
Olyan kérdésekre keresték és 
keresik a választ, mint példá-
ul, hogy melyek a zöldinfrast-
ruktúrát támogató és veszé-
lyeztető tényezők, melyek a ku-
tatások legfontosabb irányai, 
milyen szakmai kompetenci-
ákkal kell számolni zöldinf-
rastruktúrával kapcsolatban, 
milyen szakmai kihívásokhoz 
kapcsolódhat a zöldinfrastruk-
túra rendszere. Fontos, hogy a 
megvalósuló zöldinfrastruktú-
ra-rendszer ne csak a természet-
védelmi ágazat tervezési és 
kezelési rendszere legyen, ha-
nem ágazatokon átnyúló, ho-
rizontális intézkedési csomag-
ként szolgálja a biodiver zi tás 
kiteljesedését. Fontos a kör-

nyezetvédelem megtartása mel-
lett ágazati tervezési szinten 
túlnyúlóan nyitni a helyi lakos-
ság felé, számukra is legyen 
fontos a megőrzés. Lényeges 
lenne minél jobban megnyit-
ni a természetvédelmi terüle-
teket, megismertetni az em-
berekkel az ott levő védendő 
értékeket, és ezen keresztül 
felhívni a lakosság figyelmét 
rájuk. A zöldinfrastruktúra-ter-
vezés során törekedni kell a 
zöldfelületek hálózatának fej-
lesztésére, összekapcsoltságuk-
ra, a klímaváltozáshoz való al-
kalmazkodás elősegítésére, az 
élőhelyek fejlesztésére, az ok-
tatás és a közösségépítés elő-
segítésére, a helyi identitástu-
dat erősítésére, az egészséges 
környezet megteremtésére is.

A program 2020-ban törté-
nő befejezésének eredménye-
ként elkészül az ország zöld-
infrastruktúrájának digitális 
térképi adatbázisa, egy Orszá-
gos Zöldinfrastruktúra-fejlesz-
tési Terv és Zöldinfrastruktúra 
Ké zikönyv.

Megkötik  
a szennyeződést

Ökoszisztéma-szolgáltatások 
értékelése települési zöldfelü-
leteken címmel Török Kata-
lin (MTA Ökológiai Kutató-
központ) tájékoztatta a hallga-
tóságot a városi ökoszisztéma-
szolgáltatások fontosságáról, 
azok mérhetőségéről, térké-
pezéséről és a projekt ered-
ményeiről. Az emberi életmi-
nőséget az ökoszisztémák ösz-
szessége határozza meg, mely 
az élő rendszerek által nyúj-
tott javak összességének te-
kinthető. Hogyan mérhetők a 
városi ökoszisztéma-szolgálta-
tások, erre keresték a választ a 
kutatások során. Széleskörű 
egyeztetés alapján választot-

ták ki a legfontosabbnak tar-
tott tizenhárom ökosziszté-
ma-szolgáltatást, melyekre a 
projekt megvalósítási szaka-
szában elvégzik az értékelést 
és a térképezést. Tavaly elké-
szültek az összefoglaló doku-
mentumok és a további idő-
szak munkatervei.

Az ökoszisztéma-állapot 
becsléséhez élőhelytipizálás 
kell. Minden élőhelytípusra 
megadhatók mutatók, példá-
ul a fajgazdagság, a lombkoro-
na-borítottság, a burkolt terü-
let aránya. A megállapított ér-
tékek pedig pontozhatók, a 
mutatók összegezhetők a ma-
ximális pontszám százaléká-
ban. A projektben vizsgálják a 
lehetséges és a ténylegesen 
igénybevett szolgáltatások ará-
nyát, például a mikroklíma-
szabályozás, a zajszűrés, a csa-
padékvíz-visszatartás, a lég-
szennyezés mérséklése, a kul-
turális szolgáltatások minősé-
gének terén. Szeged belváro-
sának egyes részein a szén- és 
a szennyezőanyag-megkötést 
mérték száz fafaj vizsgálatá-
val. Összesen 6500 fát mértek 
és értékeltek. Megállapították, 
hogy a szénmegkötés arányos 
a levélfelület nagyságával. Át-
lagosan 15-60 kilogramm sze-
net köt meg egy fa évente, 
emellett 200-400 gramm egyéb 
szennyeződést (például NO2, 
SO2, CO) is.

Az ökoszisztéma-szolgálta-
tások térképezésekor élőhely-
alaptérképet és állapottérké-
pet készítenek. A természe-
tes, a természetközeli és az 
agrárökoszisztémák mellett a 
városokra is készül országos 
térkép az ökoszisztéma-szol-
gáltatásokról. Az előadó ki-
emelte, hogy a kutatások ered-
ményei alapján létrejöhet a 
fenntartható fejlődési célok 
tudatos támogatása, közüggyé 

Alakuló zöld városok
A Green City Tanács és a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. 
a Construma Építőipari Kiállítás keretében rendezte meg soron 
következő konferenciáját. Cikkünk első része 
a zöldinfrastruktúra témát érintő kutatásokat mutatja be.
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válhat az ökoszisztéma témája 
és fontossága, tudatos zöldinf-
rastruktúra-fejlesztés indul-
hat, maga a fogalom beépül-
het a joggyakorlatba.

Arculati kézikönyv

Kolossa József (DLA, Minisz-
terelnökség, Területrendezési 
és Településügyi Főosztály) a 
 Zöldinfrastruktúra-fejleszté-
si és fenntartási akcióterv 
(ZIFFA) és a Településképi ar-
culati kézikönyv (TAK) elké-
szítésével kapcsolatos tapasz-
talatokról tájékoztatta a hallga-
tóságot. A települések 99 szá-
zaléka elkezdte a Településké-
pi arculati kézikönyvek készí-
tését, közülük 2640 már mun-
kaközi készültségben van, 1270 
az elfogadott, 783 van vélemé-
nyezés alatt. A ZIFFA operatív 
programok folyamatban van-
nak, a nyertes pályázatok fele 
megyei jogú városokba jutott.

A két témában elvégzett 
munkák szakmai minősége 
nagyban függött az abban dol-
gozó kollégák lelkesedésétől, 
elkötelezettségétől. Ahol ezt 
csak „letudandó” dolognak tar-
tották, ott a tartalom kevésbé, 
máshol kiugróan jó minőségű 
lett. A munkák minőségét az 
is meghatározta, hogy meny-
nyire koordinálta a folyama-
tot az építészkamara. Ahol 
volt koordináció és együtt-
gondolkodás a társalkotók és 
a szakágak között, ott több 

szakmai ötlet épült be a ter-
vekbe. A munkákat jellemző-
en építészek fogták össze, így 
a végeredmények építészjelle-
gűek lettek, ami nem helyes, 
mert a tájépítészetnek kelle-
ne meghatározónak lennie. 
Ez kezelendő feladat, emelte 
ki az előadó. Több olyan me-
gye van az országban, ahol 
nincs bejegyzett tájépítész szak-
ember, a szakember-ellátott-
ságra ezen a téren Budapest 
és Pest megye túlsúlya a jel-
lemző. A frissen végzett, vagy 
nemzetközileg ismert kert-
építészeti stílusokat képvise-
lő tájépítész kollégák nehe-
zen értették meg magukat a 
településekkel. Legyenek ma-
gyar megoldások, javasolta 
Kolossa József, és legyen ért-
hető nyelvezet a magánembe-
rek felé is. A TAK a döntést sok 
dologban az ott lakók kezébe 
adta, mert vannak dolgok, 
amikhez csak az ott lakóknak 

van köze. A magyar jogalkotás-
ban ugyanakkor nincs benne 
az, hogy a települések önma-
guk dönthetnek. Jó példákkal 
próbáljuk meg ezt erősíteni.

Miért van az, hogy egy fá-
nak nincs, de például egy vil-
lanyvezetéknek van védőtá-
volsága, tette fel a kérdést az 
előadó. A települések többsé-
ge a zöldfelületet luxusnak éli 
meg, ha van, akkor foglalkozni 
kell vele, az pedig külön gond. 
Ez nem helyes, jó példák be-
mutatásával a meggyőzés len-

ne az államigazgatás szerepe 
ebben a kérdésben. Minél ki-
sebb egy település, annál ke-
vésbé fontos számára a zöld-
felület kérdése, nagysága, mi-
nősége. A kistelepüléseken 
mindenki azt gondolja, hogy 
sok van belőle. Nagyon fontos 
lenne, hogy minden megyé-
ben legyen tájépítész szakem-
ber, aki a megyei önkormány-
zatoknál dolgozik, hogy szak-
mailag a megyei szintű dönté-
seket erősítse. Szükség van a 
főtájépítészi rendszer kialakí-
tására egészen a megyei szin-
tig, vizsgálják ennek a lehető-
ségeit. A zöldfelületi kataszter 
elkészítése is fontos minden 
településen.

Műholdról mérik

A városi hőszigethatás és a 
zöldinfrastruktúra kapcsolatá-
ról Soósné Dezső Zsuzsanna 
(ELTE Meteorológiai Tanszék) 

szólt. A tanszéken két évtize-
de foglalkoznak városklimato-
lógiai kutatásokkal. Az 1970-
es években szélméréseket vé-
geztek, majd a kétezres évek 
elejétől megkezdődtek a vá-
rosklíma-elemzések műholdas 
adatok felhasználásával. Ké-
sőbb Budapesten kerületi szin-
ten (IX., XI., XII. kerületek) is 
készültek városklimatológiai 
vizsgálatok. 2001 és 2018  
között Budapest mellett ki-
lenc hazai nagyvárosban és ki-
lenc, egymillió főnél nagyobb 

létszámú közép-európai vá-
rosban végeztek műholdas 
vizsgálatokat a felszínhőmér-
sékletek megállapítására. Sok-
szor egyszerűbb a városok  
hőmérsékletét műholdakról 
mérni, jobbak, pontosabbak 
az adatok, mint az egyedi mé-
rések. A városmeteorológiai 
mérések adatait ugyanakkor 
csak derült időben lehet hasz-
nálni.

Általában 5-6 °C többlet je-
lenik meg Budapesten és a vá-
rosokban a felszíneken a vá-
rosokon kívüli területekhez 
képest. Kerületi szintű elem-
zések között a tanszék példá-
ul foglalkozott Ferencváros 
tömbrehabilitációs programjá-
nak hatásaival is, melynek ke-
retében 40 százalékkal nőtt a 
zöldterületek nagysága, meg-
valósult a homlokzatok újjá-
építése, a nyílászárók cseréje, 
a lakások szigetelése, a kom-
fortfokozat növelése. A mű-
holdas felszínhőmérsékleti mé-
rések alapján a rehabilitációt 
követően átlagosan 0,5 °C-kal 
csökkent a hősziget hőmér-
séklete a 2001–2005 és a 
2009–2013 közötti időszakok 
között. Ferencvárosban egye-
temi hallgatók bevonásával 
2015 és 2017 között hétszáz 
órányi mérést végeztek egy 
23 mérőpontból álló útvonal 
mentén, ahol érintettek par-
kokat, közlekedési csomó-
pontokat, sűrűn beépített te-
rületeket, mérték a léghőmér-
sékletet és a légnedvességet. 

Az éghajlatváltozás olyan 
hatásainak mérséklésére, mint 
a városi hőhullámok és a szél-
sőséges viharok gyakoribbá 
válása, valamint a szélsőséges 
csapadékmennyiségek, az elő-
adó a lehetőségek közül ki-
emelte a megfelelő városi geo-
metriát, így az átszellőzések 
kialakítását. Fontos, hogy le-
gyen hely a településeken, kü-
lönösen a városokban a növé-
nyek számára, és a burkolatok, 
tetők anyagát helyesen válasz-
szák meg. Emellett fontos len-
ne a vízfelületek növelése, a 
parkosítás és a zöldszerkeze-
tek (zöldtetők, zöldhomlokza-
tok, burkolatok) létrehozása.

Megyesi Éva

Hányféle városi hősziget létezik?

Forrás: Voogt, J.A. 2004. Urban Heat Islands: Hotter Cities. ActionBioscience.org.
American Institute of Biological Sciences. http://www.actionbioscience.org/environment/voogt.html
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