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Városi zöld felületek támogatása a  WHO további 
szakpolitikájában

Az 5. Környezeti és Egészségügyi Miniszteri Konferencia (Parma, 2010) 
Nyilatkozatában a Tagállamok kötelezték magukat, hogy 2020-ra minden 
gyermek számára elérhető lesz az egészséges és biztonságos környezet a 
mindennapi élet részeként, továbbá, hogy az óvodákba és iskolákba eljuthatnak 
gyalog és kerékpáron, valamint zöld területekre, ahol játszani és mozogni 
lehet…” 
A WHO-nak a Nemfertőző Betegségek Megelőzése és Kontrollálása Stratégiához  
(2012-2016) kapcsolódó Megvalósítási Akció Tervében szintén szerepel az 
egészséget támogató városi környezet kialakítása (WHO 2012)



• következménye a krónikus stressz, 
elégtelen mozgás, antropogén eredetű 
kitettségek

• a városi zöld terek javítják a mentális 
és fizikai egészséget, csökkentik a 
megbetegedéseket és a halálozást

• oldják a stresszt, javítják a szociális 
kapcsolatokat

• lehetőséget biztosítanak a mozgásra

• csökkentik a légszennyezettséget, zajt 
és a hőmérsékletet

A modern városi 
életstílus

Páldy et al: A zöld felületek hatása a lakosság egészségi állapotára 
http://egeszsegtudomany.higienikus.hu/cikk/2019-1-2/EgTud.2019.1-
2.66.pdf
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A 10 legmagasabb halálozású európai város 
a zöld felületek elégtelensége miatt

Barboza EP, et al. Green space
and mortality in European 
cities: a health impact
assessment study.
Lancet Planet Health 
2021:e718-e730.
doi: 10.1016/S2542-
5196(21)00229-1. 



Budapest: 12. helyen
Éves elkerülhető halálozás:
Járulékos esetszám 746 
Arány   50/100 000  
Halálozás százaléka 3,5%



A Lancet Countdown 2021-es jelentése az egészségről és a 
klímaváltozásról: vörös kód az egészséges jövőért

• 2.3.3. indikátor: városi zöldfelületek - fő megállapítás:

• globálisan: 2020-ban a városközpontok 27%-a közepesen vagy annál zöldebbnek minősült (a

2010-es állapothoz képest 14%-os növekedés);

• az ilyen besorolású városok százalékos aránya 17% és 39% között változott (az alacsony

gazdasági fejlettségű (human development index) országcsoportok vs. a nagyon magas HDI-vel

rendelkező országcsoport).

• Ez a mutató a műholdalapú normalizált vegetációs index (NDVI) segítségével becsüli a

városközpontok zöld növényzetének mértékét, a magasabb értékek magasabb zöld

borítottsági szintet jeleznek.

• A 2021. évi jelentés 170 ország 1029 városközpont adatait tartalmazza.

Forrás: Romanello M. et al: The 2021 report of the Lancet Countdown on health and climate change: 
code red for a healthy future. Lancet. 2021 Oct 20:S0140-6736(21)01787-6. doi: 10.1016/S0140-
6736(21)01787-6. 



A városi népességgel súlyozott 
átlagos NDVI-csúcsértékek 
országonként vagy 
területenként

A városi népességgel súlyozott 
átlagos csúcs NDVI 2010-re (A) és 
2020-ra (B). 
Az adatokban az >500 000 lakosú 
városi központok szerepeltek. 
Az olyan országok esetében, ahol 
nincs 500 000 lakosú városközpont, 
a legnépesebb városközpontot 
használták az elemzésben. 

NDVI=normalizált vegetációs 
indexkülönbség.



Európai vonatkozás

A városi zöld felületek nagysága csökkenti a 
városi hősziget hatást, következetesen a 
hőhullámok okozta többlethalálozást
forrás: 
https://www.eea.europa.eu/publications/urban
-adaptation-to-climate-change

Zöld és kék felületek szerepe a városi 
hősziget hatás mérséklésében

Látható, hogy a zöld/kék felületek aránya 
és a népsűrűség fordítottan arányos a 
trópusi éjszakák (>20°C) és a
Forró napok (>35°C) számával



Zöld infrastrukturák kialakítási lehetőségei

https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/benefits/index_en.htm



Budapest zöldfelületek intenzitása





Hogyan lehetne javítani a helyzeten?

• Növelni kell az egy főre jutó zöld felületek arányát. A fejlesztésnél 
figyelembe kell venni a zöldfelületek, védősávok légszennyezés csökkentő 
és zajvédelmi szerepére.

• Növelni kell a lakásoktól 300 m-en belül elérhető zöld és kék felületek 
arányát. A fejlesztésnek figyelembe kell venni a kerületek öregedési indexét 
és a zöld területek látogatásával, fizikai aktivitással csökkenthető 
megbetegedések arányát.

• A zöld felületek, parkok fásításánál egyéb szempontok mellett figyelembe 
kell venni a fák allergenitását, lehetőleg alacsony allergenitású növények 
telepítésével.

• A zöld területek, felületek kialakításánál törekedni kell a városi hősziget 
hatás csökkentésére.



Hogyan változott a Föld vegetációja? 1982-2011

A look at the world now explains

90 percent of changes in 

vegetation

Posted by

Editors of EarthSky

April 16, 2013

Zöld: aktivitás növekedés
Barna: aktivitás csökkenés

https://earthsky.org/author/earthsky/


A klímaváltozás hatása a 
vegetáció alakulására 
Európában

Modellezett jelenlegi (bal oldal 1691-1990) és jövőbeni 

(jobb 2071-2100) potenciális természetes vegetáció 

Európában a BAMBU (IPCC A2) emisszios szcenario

szerint, 

2 klímamodellben (HadCM3, PCM). 

Jobb felső térkép : HADCM3 klíma modell

Jobb alsó térkép: : PCM climate modell

Közreadva: a szerzők engedélyével Hickler T, Vohland K, Costa Let

al.(2009) Vegetation on the move–where do conservation strategies have

to be re-defined.In: Settele J, Penev L, Georgiev T, Grabaum R, Grobelnik

V, Hammen V, Klotz S, and Ku ̈hn I (eds) Atlas of Biodiversity Risks–from

Europe to the globe, from stories to maps. Sofia & Moscow: Pensoft. 



A klímaváltozás hatása a vegetáció alakulására -
Magyarországon

• A klímaváltozás hatásairól egyelőre nehéz bármi biztosat mondani, a 
kutatók a várható változásokat próbálják előre vetíteni. 

• Magyarországon nem egyértelműek a klímaváltozás hatásai. A 
legvalószínűbb, hogy a jövőben a mostaninál is jelentősebb melegedés és 
szárazodás várható.

• Csapadék: 
• A téli csapadék mennyisége várhatóan növekszik, ezzel szemben a növények számára 

leginkább hasznosítható nyári csapadék csökkenni fog. 
• Hosszabb és gyakoribb aszályokra kell felkészülni, de emellett várhatóan a csapadék 

nagyobb része zivatarok formájában fog lehullani, ami szintén kevésbé hasznosítható 
a növények számára.

• A jövőben az erdőzónák várhatóan fokozatosan eltolódnak. 



A bükkösök zónája, amely a 
legcsapadékosabb hegy- és 
dombvidékeket foglalja 
magában, egyre inkább 
átmegy a gyertyános-
tölgyesek zónájába, 

a gyertyános-tölgyeseké 
inkább a cseres-tölgyesébe,

a zárt erdők zónája pedig 
egyre inkább az 
erdőssztyepp felé fog 
eltolódni, vagyis zárt 
tölgyesek helyett egyre 
inkább fellazuló élőhelyek, 
cserjések és gyepek 
mozaikja fog megjelenni.



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!

paldy.anna@nnk.gov.hu


