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Az éghajlatváltozás napjainkban már komolyan érezteti hatását, mind Európában, mind a világ többi ré-
szén. Az előrejelzések szerint ezek a hatások tovább erősödnek, így a szélsőséges időjárási jelenségek is - 
köztük aszályok és áradások - egyre gyakoribbá válnak. Korunk egyik legfontosabb kihívása tehát az éghaj-
latváltozás hatásainak mérséklése illetve az ahhoz való lehető leggyorsabb alkalmazkodás. Ebben komoly 
szerep hárul a helyi önkormányzatokra is, hisz tervezési folyamataikban, fejlesztéseikben, beruházásaikban, 
városüzemeltetési gyakorlatukban, kék- és zöldinfratstruktúra hálózataik alakításában számos éghajlat- és 
környezetvédelmi jó gyakorlatot érvényesíthetnek.  

A Reflex Környezetvédő Egyesület irányításával zajló „Nature-Based Innovations for Urban Forest and 
Rainwater Management” nemzetközi projekt átfogó célja, hogy segítse az európai önkormányzatok közös-
ségeit az éghajlatváltozásra való felkészülésben, útmutatót nyújtva a lehetséges megoldásokhoz.
A projekt részeként a konzorcium 6 ország mintaértékű gyakorlatait dolgozta fel ebben az online kiadvány-
ban. A bemutatott természetalapú megoldások zöldfelület-gazdálkodáshoz, városi erdőkhöz, csapadékvíz-
hasznosításhoz, biodiverzitás növeléséhez, kék- és zöldinfratstruktúra rendszerek kialakításához kapcsolódó 
jó példákat vesznek górcső alá. A példatár egyben a - projekt következő szakaszában megvalósuló - zöld 
településfejlesztést elősegítő kézikönyv alapjául is szolgál. 
A projekt első részében online adatlapon vártuk a partnerországokban megvalósult, települési zöldfelület-
gazdálkodás és csapadékvíz-hasznosítás mintaértékű innovációinak rövid bemutatását. Települési szintű fa-
ültetési programok; városi erdők; online fakataszterek; intenzív kezelésű fűfelületeket felváltó klímaadaptív 
gyeptársulások és vadvirágos városi mezők; zöldtetők és zöldhomlokzatok; csapadékgyűjtő, vízmegtartó 
rendszerek – ilyen és ehhez hasonló témakörökben érkeztek európai példák. A gyűjtésben nemcsak önkor-
mányzatok, de a lakosság, intézmények illetve civil szervezetek is közreműködhettek.

A projektpartnerek 2021 tavaszán egy előzetesen kidolgozott kritériumrendszer alapján közösen választot-
ták ki a 6 országból beérkezett jó gyakorlatok közül azt a 14 legjobbat, melyeket ez a kiadvány mutat be. A 
példatár összeállításakor fontos szempont volt, hogy az összesítés mind kistelepülések, mind nagyvárosok 
számára alkalmazható megoldásokat is tartalmazzon.
Bízunk benne, hogy az inspiráló példák minél több várost és települést indítanak el a tudatos tervezés, a 
klímabarát városüzemeltetés és az éghajlatvédelem rendszerszintű gyakorlata felé. 
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A PROJEKT BEMUTATÁSA

Városi esővízgyűjtő és -hasznosí-
tó rendszer

Város vagy önkormányzat neve
Ober-Grafendorf

Helyszín
Buchenstraße, 3200 Ober-Grafendorf, 
Ausztria

Projektgazda
Ober-Grafendorf piacváros, BOKU, 
Zenebio GmbH

A megvalósítás időpontja
2015

További információ
Obergrafendorf önkormányzatának 
honlapja
Polgármesterek Szövetsége - városok és 
régiók alkalmazkodási intézkedései

Kapcsolattartó
Rainer Handlfinger, polgármester

E-mail cím
rainer.handlfinger@ober-grafendorf.at

Telefon
0043 (0)2747/23 13

Az Öko utca az alsó-ausztriai Mostviertelben található Ober-Grafendorf 
településen, a projekt egy lakóövezetben az úgynevezett Buchengasse-
ban valósult meg. 

A község területe összesen 24,56 km2, amelynek 14,9 százaléka er-
dővel borított terület. Egy 100 méter hosszú és tizenegy méter széles 
utcáról van szó a település északi részén. (A földrajzi elhelyezkedés 
részletesebb megismeréséhez keresse meg a következő koordinátákat: 
48.15755549198019, 15.549344989100291.)
A Buchengasse egy átlagos utca, amely keletről nyugatra halad, és mind-
két oldalán házak sorakoznak. 

ÖKO UTCA 
OBERGRAFENDORFBAN

https://gemeinde.ober-grafendorf.gv.at/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/com-brochure-climate-en-web.pdf
https://gemeinde.ober-grafendorf.gv.at/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/com-brochure-climate-en-web.pdf
mailto:rainer.handlfinger%40ober-grafendorf.at?subject=


A gyakoribb és intenzívebb esőzések kisebb áradásokat okoznak, amelyek túlterhelik a 
csatornákat és a szennyvíztisztító telepeket, ezzel párhuzamosan nőnek a karbantartási 
költségek is. A hőség és az aszályok miatt a zöldterületek öntözése még több erőfeszítést 
kíván a településektől. Ober-Grafendorf önkormányzatának válasza a kialakult helyzetre az 
intelligens esővíz-kezelés, környezetbarát utca kialakítással kombinálva. (https://www.ioeb.
at/erfolgreiche-projekte-detail/neue-wege-fuer-die-strasse-projekt-oekostrasse-in-ober-
grafendorf)

Az „Öko utca” (©Draingarden) elnevezésű projekt célja, hogy az utcákról az esővizet ne a 
csatornahálózatba vezessék, hanem az utcát szegélyező, kifejezetten erre a célra kialakított 
zöldfelületekre szivárogjon. Ez számos előnnyel jár, mint például a mikroklíma javítása, a 
könnyebb karbantartás (nem kell öntözni a nyári hónapokban, nem jelentkezik az esővíz 
tisztításához szükséges magas energiaköltség)
Hosszú távon az Öko utca célja, hogy példát mutasson más településeknek, városoknak és 
régióknak. A projekt célja a vízkészletek megőrzése és hatékony felhasználása, valamint az 
energiamegtakarítás.

A PROJEKT HÁTTERE



Finanszírozás: Az ober-grafendorfi Öko utca projekt 2015-ben valósult meg.
A folyamat menedzselésre és a szolgáltatások kialakítására 65 000 eurós költségvetés állt rendelkezésre 
minden olyan település számára, amely a C3-Alps (Interreg Alpine Space Programme 2007-2013) uniós 
projekt része volt. A projektet az általános önkormányzati költségvetésből finanszírozták. Mivel az út-
építés és az utcakialakítás költségeit egyébként is az út menti hagyományos zöldfelületekre fordították 
volna, az Öko utca költségsemleges volt.

Megvalósítás: Az Öko utcát az Anton Rath kertészeti központtal együttműködve tervezték, és tudomá-
nyos kísérletként tekintettek rá. Ezért a teljesítményparamétereket folyamatosan figyelemmel kísérték. 
Az Öko utca alapja a kifejezetten erre a célra kifejlesztett ©Draingarden rendszer (Esővízkert), egy intelli-
gens esővízkezelő eszköz. 
Működése a talajszubsztrátum és a zöldfelületeken található növények optimális szinergiáján alapul.

Partnerek: Rainer Handlfinger, a település polgármestere, az Osztrák Szövetségi Környe-
zetvédelmi Ügynökség mely a „C3-Alps” program adminisztrációjáért felelős, a Természeti 
Erőforrások és Élettudományok Egyeteme, az Anton Rath Kertészeti Központ és a Zenebio 
Kft (tervezés/megvalósítás), valamint Stefan Schmidt Schönbrunnból. (https://www.ioeb.
at/erfolgreiche-projekte-detail/neue-wege-fuer-die-strasse-projekt-oekostrasse-in-ober-
grafendorf) 

Nehézségek és kihívások: Az egész regionális alkalmazkodási folyamatban az éghajlatvédelmi 
alkalmazkodás, mint helyi téma, újkeletűnek számított. Jelentős erőfeszítésre volt szükség, 
hogy az országos mérési javaslatokat helyi és konkrét tervvé alakítsák. 
Nagy kihívást jelentett az érdekelt felek motivációjának fenntartása, valamint az erőforrások 
és kapacitások túlterhelésének elkerülése.

MEGVALÓSÍTÁS



INNOVATÍV JELLEG

SWOT-ELEMZÉS

Az Öko utca mögött álló új innováció a Zenebio Kft által tervezett ©Draingarden rendszer, amelyet 
tíz éven át kutattak. A granulátum-, szubsztrát- és növénykeveréket a városi vízgazdálkodással, ipari 
vízgazdálkodással és vízvédelemmel, valamint talajbiotechnikai és kertépítéssel foglalkozó szakem-
berek egy kutatási projekt keretében tesztelték.
A 100 méter hosszú „Buchenstraße” lakóutca az esővízkezelés innovatív technológiái révén kiváló 
fenntarthatósági példa lehet más települések számára. Az utcákról lezúduló csapadék és felszíni víz 
a növényágyásokba szivárog, amelyek aztán egész évben virágot biztosítanak a rovarok számára. 
A projekt részeként ökológiailag értékes utcai fákat ültettek, és hamarosan a térségben népszerű 
Dirndl-bokrokat is telepítenek.
A bokrokat és cserjéket évente egyszer visszavágják –ennek költsége minimális. Az öntözéssel 
kapcsolatos összes költség megspórolható. A speciális aljzat szűrőhatásának további előnye, hogy a 
felszíni víz megtisztulva kerül a talajvízbe, így annak külön tisztítása nem szükséges.

Az Öko utcának köszönhetően az esővíz helyben hasznosul és hatékony segítséget nyújt az árvíz-
védelemben is. A helyi csatornarendszer tehermentesül, és az esővizet helyben használják fel és 
még tisztításra sincs szükség. Emellett a Draingarden-zöldterületek csökkentik a leburkolt területek 
mennyiségét, ami hozzájárul a talaj- és energiatakarékossághoz. (Info: DI Sonja Kadanka, Ober-
Grafen-dorf)
Fontos figyelembe venni, hogy a Draingarden-rendszerek általában tervezett ültetési területeken a 
leghasznosabbak. Az olyan megrendelők számára, mint az ober-grafendorfi önkormányzat, ez azt 
jelenti, hogy a zöldterület kialakításának költségei minimálisak, mivel a kiadásokba ezt már előre 
betervezték. Fontos, hogy a csatornarendszer kiépítésének költségei megspórolhatók. (https://
www.e5-gemeinden.at/e5-gemeinden/best-practice-beispiele/detail/ober-grafendorf-noe-
oekostrasse-212)

Szem előtt kellene tartani az utca tájolását. Oben-Grafen-dorf esetében hasznosabb lett volna, ha 
az árnyékolás a másik oldalon van, mert onnan kap több napsütést a terület. Érdemes együttdol-
gozni szakértőkkel, hiszen a rossz tervezés és kivitelezés azt eredményezheti, hogy a szivárgó hatás 
nem működik, ami akár meg is duplázhatja a költségeket.



TÁRSADALMI HATÁSOK

Az útmenti kétirányú növényágyások nemcsak esztétikailag értékesek, hanem hozzájárulnak a tele-
pülésrész biológiai sokféleségéhez is. Az elkészült új útszakaszokon a haladási sebesség automati-
kusan csökken, így az utca biztonságosabbá válik.
A folyamatosan bővülő Draingarden területeknek köszönhetően Ober-Grafendorfban egyre több 
lakos részesül a természetes környezetben. Minél nagyobb a zöldfelület és minél kevesebb a bur-
kolt terület, annál jobb a környező levegő páratartalma és annak aktív hűtése. Így javul a mikroklí-
ma és a levegő minősége. Az emberek élvezik a hűsítő hatást, és azt, hogy a növényzetnek köszön-
hetően az utca sokkal szebb és zöldebb.



Az Öko utca bárhol megvalósítható. A projekt a városokban is életképes, különösen a nyári hőség idején.

Az Öko utca egy jövőbe mutató projekt, amely sokféle régióban alkalmazható. Lehetővé teszi a helyi terü-
letek klímatudatos kialakítását. A magas levegő- és életminőség biztosítására, valamint a terület árvíz elleni 
védelmére is jó megoldást jelenthet.
Rainer Handlfinger polgármestert idézve: „Ezentúl csak ezt a módszert fogjuk választani!”

MEGISMÉTELHETŐSÉG

KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK



A PROJEKT BEMUTATÁSA

Város vagy önkormányzat
Bécs

Helyszín
Johann Nepomuk Platz, Bécs, Ausztria

Projektgazda
Karl Grimm
Mérnöki tanácsadás a tájtervezés és 
tájgazdálkodás területén
Mariengasse 13/2, 1170 Bécs, Ausztria
Tel.: 0043 1 489 10 18 , Fax: 0043 1 486 
43 15
E-mail
office@grimm.co.at,
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A végrehajtás időpontja
2019-2020

További információ
www.gbstern.at
www.architecture-actual.at

Kapcsolattartó
Karl Grimm

Felelős intézmény
Karl Grimm tájépítészet
E-mail 
office@grimm.co.at
Telefon
0043 1 489 10 18

A projekt Bécs egyik negyedének, a 18. kerületi Kreuzgassenviertel fel-
újításának része. A projektet megelőzően a városi területgazdálkodási 
osztály és az önkormányzat felméréseket végzett a lakosok és a helyi vál-
lalkozások körében, hogy feltárja a közterületek változtatásával kapcso-
latos igényeket. Ennek eredményeként a Johann-Nepomuk-Vogl-Platzot 
és környékét egy hatékonyabban, fenntarthatóbban használható közte-
rületté kívánják átalakítani. A felmerülő igények között szerepelt, hogy a 
lakosok könnyebben tudjanak kapcsolódni a tömegközlekedéshez egy  új 
villamosmegálló létesítése révén.
A teret három oldalról utcák veszik körül. Az egyiket, a Kreuzgasse-t villa-
mosvágányok szegélyezik. A téren három oldalról piaci bódék találhatók, 
ezeknek egy részében élelmiszereket árulnak, más részük pedig kisebb 
vendéglátóhelyként üzemel. A bódék által bekerített leárnyékolt rész re-
kreációs területként működik.

A tényleges tervezési terület 2700 m². Ez magában foglalja a környező 
utcák járdáit, a Teschnergasse parkolósávját és a piaci bódékon belüli 
területet, amely részben piaci területként, részben pedig rekreációs park-
ként (Epk) működik. A park területén egy játszótér is van.

A KLÍMAREZILIENS PLACA-
MART-PARK-HYBRID 



A tér közepén lévő szabad területet a WC és a hulladékgyűjtő pont áthelyezésével kiszélesítették, és a piaci 
bódékat U alakban rendezték el. A délnyugati határt a játszótér, valamint két idős fa és a hozzá tartozó zöld-
felületek alkotják. A teret három oldalról fák (meglévő és újonnan ültetett) veszik körül. A fák környezetét 
további zöld felületként alakították ki évelőágyások formájában.

A központi területen hat fát ültettek. A burkolt felület alatt 35 m³/fa gyökérteret alakítottak ki durva zúza-
lékból, amelybe víz- és tápanyagtárolásra alkalmas finom anyagot építettek be. A fák között egy csobogó, 
valamint további ülőhelyek várják az arra sétálókat. A szökőkút és a ködpárás talajfúvókák a meleg időben 
enyhülést és szórakozást nyújtanak a gyerekeknek. A piaci standok hátsó részén évelő ágyásokat alakítottak 
ki mászókákkal. A játszótér körüli kerítést kúszónövényekkel ültették be. Az évelő kúszónövények nem csak 
mutatósak, de hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz is.

A Johann Nepomuk Vogl tér esővízkezelését úgy tervezték, hogy a térről lefolyó összes felszíni víz, valamint a 
piaci standokról lefolyó tetővíz ne a csatornába kerüljön, hanem helyben hasznosuljon. Az összegyűlt esővíz 
a növények és a szökőkút számára nyújt vizet. 

A tér belső területén és a járdáknál az aszfaltburkolatok egy részénél világos homokszínű betonlapokat he-
lyeztek el nyitott fugákkal, így a víz könnyebben beszivároghat.
A téren egy ivókút helyét módosították és egy másik kút is létesült.

Ezen intézkedéseken kívül további finomhangolásokat is végeztek az újratervezés során:
- A központi  teret kibővítették és kitisztították. A hulladékgyűjtő pontot és az illemhelyeket áthelyezték a tér 
szélére.
- A tér kelet-nyugati irányú átlós átjárását javították, hogy a tér belső területe jobban integrálódjon a min-
dennapi útvonalakba.
- A játszótéren megújultak a játszótéri eszközök.
- A meglévő asztalitenisz asztal egy másodikkal egészült ki.
- Az ülőhelyek számát is növelték, és egy utcai könyvespolccal egészítették ki.
- az évelő növényzetet - a meglévő „Gartln ums Eck” városi kertészet területének kivételével - megújították 
és automata öntöző berendezéssel látták el.
- az évelőterületeket ülőfalakkal határolták.
- a Teschnergasse-i parkolósáv területén lehetőség a termelői piacot rendezni.
- a déli oldalon lévő gyalogjárdára ugrálójátékokat festettek.
- megújult a közvilágítás.
- a piac területén és a téren elektromosan leereszthető oszlopokat helyeztek el.

A PROJEKT BEMUTATÁSA



A projekt célja az volt, hogy a város egy központi részét klímabaráttá tegyék, javítva ezzel a helyi élet-
minőséget. 

Az előkészületek 2017-ben és 2018-ban kezdődtek a kerületi és városi területgazdálkodási osztály 
felméréseivel, valamint az illetékes önkormányzati osztályok és a Bécsi Közlekedési Hatóság koordi-
nálásával. A tervezési terület vagyongazdálkodása három különböző önkormányzati osztály hatás-
körébe tartozik. A tervezés és kivitelezés leegyszerűsítése érdekében a Bécsi Városkertek (Wiener 
Stadtgärten) vette át a projekt irányítását.
 
A projekt teljes költsége 1,8 millió euró volt. A kerület 900 ezer eurós uniós támogatást kapott. A 
fennmaradó részt a kerület és a város biztosította.

TÖRTÉNET, INDOKOLTSÁG

MEGVALÓSÍTÁS
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SWOT-ELEMZÉS

Az úgynevezett szivacsváros elvét a városi erdőgazdálkodásban először Bécsben alkalmazták oly 
módon, hogy nemcsak az utcák és terek felületéről, hanem a környező tetőkről érkező csapadékvi-
zet is integrálták. A lefolyó vizet így már nem a csatornába vezetik, hanem a fák öntözésére használ-
ják. Emellett a vizes játszótér és a fák vízigénye a nyári meleg időszakban könnyen biztosítható. 

A lakosság körében nagyon népszerű a projekt. A tér ezáltal sokkal látogatottabbá vált.
A városi fák esetében a szivacsváros elve tökéletesen működik. 

A lakosság részéről nem érkezett panasz vagy kritikai észrevétel. A 2020 őszén végzett mérések azt 
mutatták, hogy a csobogón átáramló ivóvíz mennyisége teljes üzemmódban kb. 14 m³/nap. A prog-
ramozást úgy állították be, hogy a vízpára aránya nagyobb, a szökőkutaké pedig kisebb legyen, így 
az ivóvíz-átfolyás most kb. 6 m³/nap. A fő kockázatot a szivacsváros-elvének nem megfelelő alkal-
mazása jelenti. 

A módszer gyorsan terjed. Az alapelvek egyszerűek, ezért könnyű alkalmazni a módszert.
A tervezéshez azonban elengedhetetlen a növények élettani, talaj- és hidraulikai folyamatainak 
alapvető megértése. A legnagyobb kockázatot jelenleg a módszer helytelen alkalmazása és terjesz-
tése jelenti.



TÁRSADALMI HATÁS

A Kreuzgassenviertelben, Bécs 18. kerületében egy korábban érdektelen közterületet újítottak fel. 
A meglévő fák szenvedtek a szárazságtól, és nem volt semmilyen megfelelő elképzelés a tér fenn-
tartható kialakítására. Az emberek egy nagy, nyitott teret szerettek volna, ahol lehetőség nyílik, 
hogy a felnőttek és a gyerekek egyaránt aktívan kikapcsolódhassanak, mozoghassanak. Ezen kívül 
egy megfelelő helyet kerestek a piacnak. A megvalósított projekt jelentősen javítja a helyiek élet-
minőségét.



A projekt megismételhető vagy átültethető, de magas színvonalú tervezést igényel, amelybe be kell vonni 
a helyi lakosságot is.

A szivacsváros-elv egy jól működő módszer a csapadékvíz takarékos kezelésére, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra, az utcakép és városi zöldterületek megújuló kezelésére.

A szivacsváros-elv nem egy termék, ezért szabadalmi vagy védjegyjogok nem védik. Több szakterület 
ismereteit és készségeit igényli, illetve a közigazgatás különböző osztályainak együttműködését. Ez  nagy 
kihívást jelenthet. 

Fontos a cselekvési terv és a minőségbiztosítási módszerek kidolgozása, valamint a folyamatos tapaszta-
latcsere. Jelenleg nehéz finanszírozást szerezni ehhez hasonló projektekhez. A fejlesztés, dokumentálás és 
minőségbiztosítás pénzügyi hátterének biztosítása sürgető probléma.

MEGISMÉTELHETŐSÉG

KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK
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Pula Horvátország egyik legnagyobb tengerparti városa. A többi nagyvá-
roshoz képest itt a legalacsonyabb az átlagos éves csapadékmennyiség, 
a csapadékvíz elvezetése mégis számos problémát okoz. Ennek egyik 
oka az összetett városszerkezet, valamint a területrendezési és tervezési 
dokumentumok készítése során nem vették figyelembe az időnként csa-
padékvízzel elöntött zónákat, illetve a mai napig a régi csapadékvíz-elve-
zetési koncepciók hatályosak. Pula város terjeszkedésével párhuzamosan 
- amely sokkal gyorsabban növekedett, mint ahogy a csapadékvíz befo-
gadására, elvezetésére és ártalmatlanítására szolgáló infrastrukturális 
rendszerek fejlődtek - a vízelvezetés problémája is nőtt, tekintettel azokra 
a csapadékvizekre, amelyeket nem lehetett összegyűjteni a korábban ki-
épített, kapacitáskorlátos gyűjtőcsatorna-rendszerben. Az elemzett pulai 
terület új vízelvezetési koncepciója, a modern világtrendekkel összhang-
ban, gyökeresen megváltoztatta az eddigi megközelítést - a csapadékvize-
ket igyekeznek ott tartani és a lehető legnagyobb mennyiségben kezelni, 
ahol a vízgyűjtőn megjelennek. 

ŠIJANA VÍZGYŰJTŐ ÉS KING 
TOMISLAV TÉR

https://www.glasistre.hr/pula/tatjana-uzelac-moji-kisni-vrtovi-su-jeftiniji-od-klasicnih-sustava-odvodnje-za-novac-koji-je-grad-ustedio-na-odvodnji-zaobilaznice-napravljeni-su-i-trg-kralja-tomislava-i-gradski-bazeni-701867
https://korak.com.hr/odrzivi-sustavi-odvodnje-kao-dio-urbane-zelene-infrastrukture-primjer-kruznog-toka-u-puli/


Mindenekelőtt arra törekedtünk, hogy a csapadékvizek mennyiségét minimalizáljuk azáltal, hogy a 
zöldterületeken (szabad vízszint a mezőn és/vagy a földalatti visszatartás) tartjuk őket, és a tisztí-
tás után tovább szivárogtatjuk a terepen. Ezt az eredményt a csapadékvíz-elvezetés, azaz az WSUD 
(water sensitive urban design - vízérzékeny városfejlesztés) elvének alkalmazásával értük el.

ŠIJANA VÍZGYŰJTŐ
A Šijana vízgyűjtő Pula város egyik legnagyobb vízgyűjtője, amely a város északi részén található, 
és amelyet az isztriai autópálya keresztez. A vízgyűjtő területe többnyire ipari övezet. 
A terep kialakításából adódóan heves esőzések alkalmával az egész területet elöntötte a víz, és az 
újonnan épített 15000 m2-es középső rész tovább növelte a vízgyűjtő felső részéből az alsó részbe 
történő lefolyást.
További terhet jelent a nagy mennyiségű csapadékvíz beáramlása a városba, a tengerbe és az isztri-
ai autópálya csatorna-rendszerébe. A projekt során a vízelvezetésre a WSUD (water sensitive urban 
design - vízérzékeny városfejlesztés, a továbbiakban WSUD) elvét alkalmazták, a terület tájképi 
megoldásaival szerves egységben, a következő rendszereket alkalmazták:
Nedves lagúnák kiterjesztett visszatartással, esőkertek és beszivárgó árkok. Az autópályáról lefolyó 
vizet ezekbe a nedves lagúnákba fogják fel , majd miután a nagy esőzésnek vége, akkor vezetik le 
apránként a visszatartott vizet az esőkertekbe, az utak menti beszivárgó árkokba és egyéb, részben 
parkos területté alakított zöldfelületekre.
Összesen három lagúnát építettek, amelyek a szükséges ideig (ebben az esetben min. 24 órán ke-
resztül) visszatartják a vizet, hogy csökkentsék a meglévő vegyes vízelvezető rendszer terhelését és 
a szennyezést.

A PROJEKT BEMUTATÁSA

KING TOMISLAV TÉR
A King Tomislav tér egy rendezetlen parkoló volt, amelyet a heves esőzések során elöntött a víz. 
Építészek segítségével megtervezték a tér új kialakítását. A projekt egy városépítészeti pályázation 
is támogatást nyert. Ennek segítségével a teret úgy alakították ki, hogy egyik részén lehetőség van 
közösségi programot szervezni, hiszen eléggé nagy tér áll rendelkezésre, a másik része pedig sétány-
ként funkcionál. A csapadékvíz elvezetését esőkerteken keresztül tervezték, és a nagyobb mennyisé-
gű vizet (PP 100 g.) visszatartják a tér legmélyebb pontján, a játszótéren. A felszíni visszatartás után 
a csapadékvizet földalatti visszatartókban tárolják, és fokozatosan a csatornába vezetik.



A vízelvezető rendszert tehermentesítő elemek olyan fenntartható rendszert eredményeztek, ame-
lyek nagyban segítették az esővíz elvezetésének problémáját Pula városában. 
A zöld és nyitott terek a városi tájkép részévé válnak, és így csökkentik az éghajlatváltozás negatív 
következményeit. Ez a nyári hónapokban a levegő hőmérsékletének csökkentésében, a zöld és 
rekreációs útvonalak kialakításában nyilvánul meg. Olyan növényekkel gazdagodott a terület, ame-
lyek a víztisztítás mellett a párolgásban is fontos szerepet játszanak. 

Egy fiatal fa naponta körülbelül 200 liter vizet képes elnyelni. Ha csak a projekt által ültetett fákat 
vesszük figyelembe, akkor kiszámítható, hogy a fák ültetéséből származó vízmennyiség csökkené-
se összességében 7400 l/nap. Ezzel egyidejűleg csökkentik a CO2-kibocsátást, mivel egy fiatal fa 
évente 20 kg CO2-t köt meg. Következésképpen a becslések szerint a szóban forgó zöldterületen 
ültetett 37 fa évente körülbelül 740 kg CO2-t képes asszimilálni. Kin Tomislav tér: 40 ültetett fa = 
20x40 = 800 kg CO2 évente.

A PROJEKT HÁTTERE



A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

ŠIJANA VÍZGYŰJTŐ
2015

Projektgazda
Pula városa
Hrvatske vode - Vízgazdálkodási jogalany
Hrvatske ceste - Állami utak kezelése, építése és karbantartása
Partnerek: Starum d.o.o. Pula, Cesta Pula d.o.o.

A projektet nyilvános pályázat útján valósították meg. A legnagyobb problémát a szabályozás hiá-
nya, az éghajlatváltozással kapcsolatos tudatlanság jelentette. Azon túl, hogy nem hittek a terület 
árvízmentesítésében, további bizalmatlanságot okoztak a rendkívül olcsó és könnyen megvalósít-
ható megoldások, így a meglévő, használaton kívüli felületek és meglévő anyagok felhasználása. 
Emellett a vállalkozók minden munkát könnyedén el tudtak végezni.

KING TOMISLAV TÉR
2014

Projektgazda
Pula városa

Partnerek: Pula Pula, BIF Studio d.o.o. Zágráb
A projektet nyilvános pályázat útján valósították meg. A legnagyobb problémát a szabályozás hiá-
nya, az éghajlatváltozással kapcsolatos tudatlanság jelentette.  A legnagyobb kihívást az építészek 
és mérnökök együttműködése jelentette, végül olyan megoldásokat sikerült találni, amelyek funkci-
onálisan és esztétikailag is elfogadhatóak voltak.
További problémát jelentett a meglévő infrastruktúra leromlott állapota. Problémát jelentett, hogy 
a meglévő adottságokkal innovatív módon lehessen a csapadékvizet elvezetni, ezzel tehermente-
sítve a egyes városi főcsatornát, amely befogadóként szolgál és az összes vizet a szivattyútelepre 
vezeti.



INNOVATÍV JELLEG

Pula városa volt az első az országban, amely a WSUD elvek szerinti vízelvezetési koncepciót készí-
tett, és a városi tanács 2011-ben döntött a teljes várost lefedő megvalósításról. Ezt megelőzte a 
Nazorova utca kísérleti projektként történő megépítése 2009-ben.
A következő WSUD elemeket alkalmazták:

Növényzettel borított mederkotrók
A csövek helyett növényzettel borított medreket lehet használni a lefolyó víz elszállítására, ezek 
„puffert” biztosítanak a vizet befogadó terület és a beszivárgásra kijelölt területek között. Az árok 
növényzete egyben az első kezelési lépésként is szolgál, hogy elősegítse a szennyező anyagok 
leülepedését és a tápanyagok növények általi felvételét. Ezen túlmenően a mederkotrók élőhelyet 
biztosíthatnak a vadon élő állatok számára.
Beszivárgó árkok
A beszivárgó árkok kaviccsal vagy zúzott kővel töltött, sekélyen ásott árkok, amelyeket úgy tervez-
tek, hogy a csapadékvizet az áteresztő talajon keresztül a talajvízbe szűrjék. Ezt gyakran használják 
a vízzáró felületekről, például járdákról és parkolókról lefolyó víz kezelésére olyan területeken, ahol 
korlátozott hely áll rendelkezésre a csapadékvíz kezelésére.
Megtartó és Vízvisszatartó medence (retention and detention basin)
A vízvisszatartó medencék tószerű elemek, amelyek körül növényzet található. Állandó víztároló 
medencével rendelkeznek, és a vízszint az esőzések hatására változhat. 
A víz lassan távozik a megtartó medencéből egy másik felszíni víztestbe, vagy egy része beszivárog 
a talajvízbe. A megtartó medencékkel ellentétben a visszatartó medencék néha csak „kiszáradt 
tavak”. Mind a megtartó, mind a visszatartó tavak késleltetik a lefolyást, és hozzájárulnak a csapa-
dékvíz kezeléséhez különböző passzív kezelési folyamatok, például szűrés, ülepedés, abszorpció és 
biológiai folyamatok révén.
Esőkertek
Az esőkertekben a csapadékvíz-elvezetést egy növényzettel borított homokrétegen keresztül szűrik 
meg. Ezután perforált csöveken keresztül összegyűjtik, hogy egyéb vízfolyásokba vagy más létesít-
ményekbe, például megtartó vagy visszatartó tavakba folyhasson. A szűrőközegben növő növény-
zet:
megakadályozza a szűrőközeg erózióját;
tápanyagokat és vizet vesz fel;
a gyökérnövekedés révén folyamatosan bontja a közeget, hogy megakadályozza a rendszer eltömő-
dését;
biofilmeket képeznek a növényi gyökereken, amelyekben a szennyező anyagok adszorbeálódhat-
nak.
Épített vizes élőhelyek - lagúnák
A mesterséges vizes élőhelyek olyan, növényzettel borított szerkezetek, amelyek részben vízzel 
telítettek, akár állandóan, akár ideiglenesen. A természetes vizes élőhelyeken zajló kezelési folya-
matokat utánozzák. A mesterséges vizes élőhelyek hasonlíthatnak egy tóhoz, ahol a víz vízszintesen 
áramlik a talajon, vagy egy esőkerthez is. Ez utóbbiban a víz egy durva közegbe, például homokba 
szivárog, amelyet makrofitákkal ültetnek be. Ezek lehetnek nádasok (pl. Phragmites australis vagy 
Typha latifolia) vagy dísznövények (pl. Canna és Heliconia), amelyeket a helyi viszonyoktól függő-
en használnak. A vizet fizikai (ülepítés, szűrés), biológiai (mikrobiális aktivitás és növények általi 
felvétel) és kémiai (adszorpció, UV lebontás) folyamatok segítségével kezelik. A makrofiták gyökerei 
biztosítják, hogy a szűrőközeg ne tömődjön el. A vizes élőhelyek emellett élőhelyet biztosíthatnak 
a vadon élő állatok számára, és rekreációs központként is működnek például sétautak és pihenőhe-
lyek formájában.



SWOT-ELEMZÉS

TÁRSADALMI HATÁS

ERŐSSÉGEK
Megvédi az ingatlanokat a víz- és árvízkároktól
Ökológiai megoldásokat kínál
Esővízgyűjtés

GYENGESÉGEK
A szabályozás hiánya
A koncepció és a kivitelezés közötti kapcsolat nem mindig megalapozott
Egyes érdekeltek még nincsenek meggyőződve arról, hogy a vízelvezetési módszerek a 
gyakorlatban mennyire hatékonyak

LEHETŐSÉGEK
A városépítészet mint interaktív, ökológiai infrastruktúra - átlátható, technikailag egy-
szerű és szép – lehet a jövőbeli megközelítési alap.

KOCKÁZATOK
A tudás hiánya és a tudásátadás hiánya
Intézményi széttagoltság, valamint hiányosságok az ismeretek és a tudatosság terén.
Jelentős kutatásra van szükség az alapvető akadályok és mozgatórugók felismerése 
érdekében.
További kutatás és oktatás a közösség, az intézmények és a kormányzat számára.

Fontos a gondolkodásmód megváltoztatása, ahol a városokat nem csak az utakon, épületeken, asz-
falton, betonon, szennyvízelvezetésen és egyéb infrastruktúrán keresztül látjuk, hanem a növekvő 
éghajlatváltozási kihívások miatt a vizet és a zöldterületeket is felhasználjuk az árvizek, a hőhatások, 
a szennyezés, a társadalmi és gazdasági kihívások, valamint maguknak a városoknak a fenntartható-
sága érdekében. A megoldásoknak egyesíteniük kell a funkciót az esztétikát és a használhatóságot.



MEGISMÉTELHETŐSÉG
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A projektet megismételték több városban is, például Rovinj városában, Stupnik településen, Vodice 
városában, a Viktor Lenac hajógyárban, és jelenleg a Stream projekt keretében Poreč, Gospić, Zadar, 
Biograd na Moru, Split és Metković városokban tervezik megvalósítani.

Stupnik község Zágráb mellett található, tulajdonképpen Zágráb ipari zónája. A meglévő infrastruk-
túra miatt nem lehetett klasszikus csapadékvíz-csatornát építeni, így az elvezetést a WSUD szab-
ványok alkalmazásával oldották meg. A projekt mintegy 10 km hosszúságú útszakaszt érint, és a 
vízelvezetést az utak mentén esőbeültetésekkel és beszivárgó árkokkal oldották meg. Az előzetes 
költségbecslés azt mutatta, hogy az új rendszer még a további földterületek megvásárlásával együtt 
is kevesebb kiadást igényel, és ha ehhez hozzáadjuk a környezetre és a társadalomra gyakorolt pozi-
tív hatást, akkor az még költséghatékonyabb.
A helyi lakosok számára elkészült egy tájékoztató is, amelyből megtudhatjuk, hogyan lehet köny-
nyedén a saját udvarunkon esőkertet építeni a leömlő víz számára. Stupnik önkormányzata fa- és 
cserjecsemetéket oszt ki mindenkinek, így lehetővé téve az önkormányzat és a lakosok közötti jobb 
kapcsolatot, valamint a környezet közös gondozását. A kertek fenntartása a helyiek közötti tudás- és 
tapasztalatcserét teszi lehetővé.

Az érdeklődők a tudásalapú városfejlesztés által nyújtott lehetőségek és a tudástranszfer révén 
megkísérelhetik a WSUD-stratégiák érvényesítését. Ezek központi elemei közé tartozik a problémák 
azonosítása és felismerése, az érdekelt felek bevonása, a döntések és stratégiák előkészítése. A vá-
rosi csapadékvíz-gazdálkodás összekapcsolása a tanulási folyamattal fenntarthatóbb eredményt hoz 
létre.

A csapadékvíz megfelelő elvezetése nem csak a víztesteknek kedvez, amelyekbe a csapadékvizet 
bevezetik, hanem lehetőséget teremt arra is, hogy az ivóvízkészleteket bővítsék. A hagyományos 
csapadékvíz-gazdálkodás felváltása innovatív, fenntartható intézkedésekkel, például a WSUD-val 
jelentős előnyökkel jár, forradalmasítják a hagyományos módszereket, és új paradigmát építenek a 
városi csapadékvíz-gazdálkodásban. A várostervezési megoldásokat a tájépítészet és a vízgazdálko-
dás együttműködésével kell megalkotni.





A PROJEKT BEMUTATÁSA

Zöldterület-gazdálkodás és víz-
gazdálkodás

Város vagy önkormányzat
Osnabrück

Elhelyezkedés
Osnabrück egésze

Megvalósítás ideje
2019 óta folyamatos

További információ
Osnabrück weboldala: https://www.
osnabrueck.de/gruen-statt-grau/
Zöldtetőkataszter: https://geo.
osnabrueck.de/gruendach/?i=map
Pályázati irányelvek: https://www.
osnabrueck.de/fileadmin/user_
upload/Fo%CC%88rderrichtlinie_
zum_Osnabru%CC%88cker_
Begru%CC%88nungsprogramm_
Gru%CC%88n_statt_Grau_2020.pdf

Kapcsolattartó
Cornelia Saure

Felelős intézmény
Környezetvédelmi Tervezési Szolgálat, 
Osnabrück Város|Környezet- és Éghaj-
latvédelmi Osztálya

A városokban egyre magasabb az átlaghőmérséklet, de a kiterjedt 
zöldtetők igazán hatékony megoldást jelenthetnek; jobban hűtenek és 
klimatizálnak, mint a hagyományos tető, amely gyorsan felmelegszik, és 
hosszú ideig tárolja a hőt. A zöldtetők segítségével a városokban csök-
kenthetők a heves esőzésekkel járó infrastrukturális károk egyben növel-
hető a biológiai sokféleség is. Alkalmazásukkal a város zöldebbé, egész-
ségesebbé és vonzóbbá válik. 

Mindezek fényében Osnabrück városa interaktív zöldtetőkatasztert 
bocsátott a lakosok rendelkezésére, hogy megtudják, saját tetőfelületük 
alkalmas-e a zöldítésre, illetve átalakítása milyen pozitív hatást fejthet ki 
a városi klímára.

GRÜN STATT GRAU
GREEN INSTEAD OF GREY
SZÜRKE HELYETT ZÖLD



Osnabrück városa a fenntartható és jövőbiztos városfejlesztést tűzte ki célul. A Grün statt Grau (Zöld 
helyett Szürke) projekt egyike a 2017-es klímaadaptációs koncepcióban meghatározott intézkedések-
nek.

Ez a terv, valamint a városi éghajlat-vizsgálat, amelyet ugyanebben az időben frissítettek, azt mutatta, 
hogy Osnabrückben már jelenleg is kimutatható az éghajlatváltozás. Sok más német városhoz hason-
lóan Osnabrückben is emelkedik az átlaghőmérséklet (az elmúlt 60 évben 1,6°-kal), ami nagyon forró 
nyarakhoz vezet, különösen a városközpontban. Az új épületek építése és a városi terület nagyfokú 
betonozása a csatornarendszer összeomlásához és áradásokhoz is vezetett. 

A zöldtetők kulcsfontosságú intézkedésként jelentek meg e problémák enyhítésére és csökkentésére, 
ugyanakkor javítják a városi mikroklímát, élőhelyet teremtenek a rovarok számára és segítik a biológiai 
sokféleséget.

A város ezért megvalósíthatósági tanulmányt kezdeményezett annak megállapítására, hogy mennyi és 
pontosan mely meglévő és épülő épületet lehet átalakítani (zöld tető, zöld homlokzat) és milyen po-
zitív hatásai lennének az átalakításnak. E tanulmányok eredményeként 2019-ben kidolgozták a “Grün 
statt Grau” programot. 

A projekt célja, hogy támogassa az osnabrücki magán-, vállalkozói és intézményi terület- és ingatlan-
tulajdonosokat abban, hogy épületeiken és ingatlanjaikon zöldítési intézkedéseket hajtsanak végre. A 
város így akarja ellensúlyozni a hőséget, a csapadékvíz alacsony beszivárgó-képességét és újrahaszno-
sítását, ugyanakkor növelni kívánja a zöldfelületek mennyiségét.

A PROJEKT HÁTTERE



Osnabrück városa zöldtető kataszterrel, támogatási program segítségével és a területren-
dezésben meghatározott ökológiai kritériumokkal igyekszik ellensúlyozni az éghajlatválto-
zás következményeit. 
Az interaktív zöldtető kataszter használatának köszönhetően a polgárok megtudhatják, 
hogy a saját tetőfelületük alkalmas-e a zöldítésre, megfelelnek-e a finanszírozási köve-
telményeknek, és megtudhatják, hogy a beruházá milyen pozitív hatással lehet a városi 
klímára. Aki ezután hozzá kíván járulni egy klímabarát város kialakításához, az a város a 
“Grün statt Grau” finanszírozási programján keresztül pénzügyi támogatást kap.
A magántulajdonosok és intézmények felé a támogatható költségek legfeljebb 60%-át, a 
vállalatok felé - mérettől függően, az Európai Bizottság csoportmentességi rendeletének 
megfelelően - a támogatható költségek legfeljebb 40%-át (nagyvállalatok), 50%-át (közép-
vállalkozások) és 60%-át (kisvállalkozások) térítik meg. A városközpontban végrehajtott 
intézkedéseket különösen támogatandónak tekintik, és legfeljebb 10%-os felárat kapnak.

A finanszírozás az Önkormányzat Környezetvédelmi Osztályának központi költségvetéséből 
származik. 
Más részlegek is részt vettek a projekt kidolgozásában, mint például a jogi iroda, az ellen-
őrzési iroda, az Osnabrück Szervízüzem.

A polgárokat elsősorban a sajtón keresztül tájékoztatták, de az építészek, kert- és tájépíté-
szeti cégek is hozzájárultak azzal, hogy tájékoztatták ügyfeleiket a programról. Emellett a 
jópélda szájról szájra is terjedt: az önkormányzat által készített és a projekt résztvevői által 
kitöltött értékelő űrlapokból kiderült, hogy sokan a szomszédok révén szereztek tudomást 
a programról.
Számos párbeszédet szerveztek olyan önkormányzatokkal, amelyek már végrehajtottak 
hasonló projektet, és megpróbálták feldolgozni a tapasztalatokat az információcsere és az 
azonos „hibák” elkerülése vagy az elképzelés tökéletesítése érdekében.

MEGVALÓSÍTÁS



NEHÉZSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK

INNOVATÍV JELLEG

SWOT ANALÍZIS

Eddig sok magánszemély vett részt a programban. Ugyanakkor még mindig nehéz elérni a kereskedelmi 
tevékenységeket. 
Ezek az épületek gyakran nagyobb területet foglalnak el, mint egy magánház, és ezért átalakításuk több 
eredményt hozhat az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából. A projekt hosszú távon 
látható hatásai azonban sok befektetőt vagy nagyvállalatot visszatartanak a programban való részvétel-
től, mivel inkább az azonnali eredményekre összpontosítanak, vagy nem helyi politikákhoz kapcsolód-
nak.
Mindenesetre számos családi vállalkozás, úgy döntött, hogy inkább átalakítja épületét, és zöldtetőt 
épít. Közvetlen találkozókat terveztek a vállalkozókkal és a földtulajdonosokkal, hogy bemutassák, mi-
lyen konkrét eredményeket hozhat a projekt, és hogy motiválják őket a projektben való részvételre.

Ha innovációról beszélünk, nem hagyhatjuk említés nélkül az Osnabrücki kataszteri honlapot. Az inter-
aktív weboldalon keresztül a polgárok néhány kattintással ellenőrizhetik, hogy épületüket át tudják-e 
alakítani zöldtetőre vagy homlokzatra, és ha igen, milyen mértékben.
A zöldtető nem új intézkedés, de még mindig nem kellőképpen fejlett. Ebben az esetben egy interaktív 
zöldtetőkataszter és egy intuitív online pályázati űrlap bevezetése jelentette a változást, mivel ezek se-
gítségével könnyen hozzáférhetők az információk, és a pályázat egy online kérdőív segítségével gyorsan 
és egyszerűen kitölthető. A kevéssé bürokratikus regisztrációs folyamat kialakításának ötlete szintén a 
projekt innovatív jellemzőjének tekinthető. Az önkormányzattól a már említett értékelőlapokon keresz-
tül gyűjtött visszajelzések azt mutatták, hogy a program a hozzáférhetőség miatt is nagyon népszerű és 
vonzó volt.

ERŐSSÉGEK
- A zöldfelületek hűvösebbek és sokkal jobban klimatizálhatók, mint a hagyományos tető, amely gyorsan felme-
legszik és hosszú ideig tárolja a hőt.
- Szigetelő tulajdonság: a zöldtetők télen védelmet nyújtanak a hideg ellen, nyáron pedig hőpajzsként szolgál-
nak.
- Támogatási program lehetősége
- A polgárok könnyen hozzáférhetnek az információkhoz
- Egyszerű pályázati eljárás (online)
- Már meglévő épületek átminősítése
- Az esővíz elnyelése és az árvízkockázat csökkentése
- A hőszigethatás csökkentése, különösen nyáron a sűrűn beépített területeken, amikor a városokban akár 10 
fokkal is melegebb lehet, mint a környező vidéken.
- Zöldebb, egészségesebb, élhetőbb város
- A ház esztétikai javulása és a tető élettartamának jelentős növekedése



TÁRSADALMI HATÁS

GYENGESÉGEK
- A kereskedelmi ingatlanok szerkezete gyakran nem alkalmas a zöldtetős átalakításra, vagy nem áll rendelke-
zésre elegendő pénzügyi forrás.
- Az éghajlatváltozás negatív hatásai által leginkább érintett területek némelyikén a programhoz való ragaszko-
dás csekély (városközpont).
- Nem lehet minden házat átalakítani, az épületnek speciális feltételekkel kell rendelkeznie.
- Pozitív hatások csak hosszú távon érezhetőek.
LEHETŐSÉGEK
- Az intézkedés könnyen megismételhető és hozzáférhető a polgárok számára, ezért idővel és más kontextus-
ban is megismételhető.
- Az ösztönzőknek köszönhetően több lakos engedheti meg magának, hogy átalakítsa a tetőszerkezetét.
- Annak elismerése, hogy a zöldtetők finanszírozás nélkül aligha gazdaságosak, vagy nagyon hosszú megtérülési 
idővel rendelkeznek.
- A belvárosok újjáélesztését célzó, az éghajlatra és a biotópra összpontosító többletforrások (regionális és 
európai szintről érkező) további gazdasági támogatást jelenthetnek a projektben való részvétel mellett döntő 
vállalkozók számára.
- Fűtési és esetleg légkondicionálási költségeket takarít meg.
FENYEGETÉSEK
- Nehéz megtervezni, hogy meddig lehet finanszírozni a projektet (az önkormányzati költségvetés instabil).
- Nehéz kereskedelmi létesítményeket bevonni a projektbe.
- A polgárok lehetséges jövőbeli érdektelensége a program iránt.

A társadalmi hatások egyértelműek és láthatóak: a hagyományos tetőről zöldtetőre való átállásnak 
köszönhetően Osnabrück lakói jobb házakhoz jutnak hozzá (esztétikailag és az energiahatékonyság 
szempontjából is), és általában véve élvezhetik a jobb levegőminőséget. Egyre több a zöldfelület, és 
a biológiai sokféleség városi környezetben is megmarad, ami implicite élhetőbb területet teremt az 
emberek számára is. 
Végezetül az alapító programból származó pénzügyi segítség elérhetőbbé teszi az intézkedést, és 
lehetővé teszi, hogy több ember is részt vegyen a projektben.



MEGISMÉTELHETŐSÉG

KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK

2020-tól Münster városa is elfogadta a zöldtető katasztert. Az okok, amelyek a terv kidolgozásához 
vezettek, és a cselekvési irányvonalak gyakorlatilag megegyeznek. 
A zöldtető kataszter a tetőfelületek különböző színeinek használatával nemcsak azt mutatja meg, 
hogy az épület mennyire alkalmas zöldtető vagy zöld homlokzat kialakítására, hanem részletes 
becslést ad a megtakarított szennyvíz mennyiségéről, a CO2-felvételről és az évente visszatartott 
finom por mennyiségéről is. Az egyes tetőkön használható lehetséges növényeket és azok éghajlat-
javító és abszorpciós eredményeit leíró dokumentumon keresztül a polgárok megtudhatják, hogy 
melyik tetőfedési típus a legmegfelelőbb az otthonukhoz.
Hogyan számítják ki a tetőterületek zöldtetőként való hasznosításának lehetőségét? Egy háromdi-
menziós felületmodell (DOM) segítségével az épületeket kiszűrik és felosztják a különböző tetőolda-
lakra. A tetőfelület zöldtetőként való alkalmazhatósága elsősorban a lejtés és a statika tényezőitől 
függ. Mivel a zöldtetőkataszter számításainak keretében statikai értékelés nem lehetséges, csak a 
lejtési tényezőnek van korlátozó hatása az alkalmasságra.
Münster önkormányzata is támogatja a programhoz csatlakozni kívánó polgárokat azzal, hogy a 
zöldtető-átalakítás egy részét magára vállalja.

A zöldtetők javítják a levegőminőséget és a városi klímát, továbbá élőhelyet biztosítanak állatok és 
növények számára, és így hozzájárulnak a fajvédelemhez és a biológiai sokféleség megőrzéséhez, 
elnyelik az esővizet, és így csökkentik az árvizeket, hozzájárulnak a talajvíz feltöltéséhez és a talajvé-
delemhez.
Továbbá, mint tervezési elem, nem csak a városkép egészének vonzerejét növeli, hanem az egyes 
terek és területek vonzerejét is - Szürke helyett Zöld! Röviden, a városi zöldfelületek, és különösen a 
zöldtetők nem csak szép látványt nyújtanak, hanem ellenállóbbá teszik a várost az éghajlatváltozás-
sal és a szélsőséges időjárási eseményekkel szemben, és jelentősen hozzájárulnak az emberek és az 
állatok egészséges élőhelyének biztosításához.
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A megvalósítás ideje
Az előkészítő tervezést követően 
2017-től kezdődően a végrehajtás a 
régi épületek felújításával kezdődik A 
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szabbítottak.

További információ
Projekt hivatalos weboldala 
www.ufz.de/leipzigerblaugruen/
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www.leipzig416.de/
Projekt LeipzigerBlauGrün (2021)  
www.youtube.com/watch?v=_
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Kapcsolattartó
Mr. Ueberham

Felelős intézmény
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LEIPZIGER BLAUGRÜN - 
- LIPCSEI KÉKZÖLD PROJEKT

2030-ra Lipcse lakossága 600 000-ről 650 000 fölé nőhet. Ennek tükrében 
a közigazgatás már most azon dolgozik, hogy miként lehetne elegendő 
helyet teremteni a leendő polgárok fogadására. Ugyanakkor a városi 
népsűrűség negatív hatásainak kezelése és az éghajlatváltozás hatásainak 
mérséklése érdekében a megépítendő új városrésznek fenntartható elveket 
kell követnie.

Ebből a két igényből született meg az új „Lipcse 416” kerület. A következő 
években az Eutritzscher utca, a Roscher utca és az S-Bahn vonal közötti 
belvárosi részek arculata (kb. 40 futballpálya nagyságú terület) fog meg-
változni.

A 2019-ben a “Lipcse 416” műszaki fejlesztésének támogatására létreho-
zott “Lipcsei KékZöld” projekt célja ennek a területnek a megreformálása 
egy új fenntartható városrész létrehozásával. A projekt a kék-zöld infra-
struktúrák többfunkciós megvalósításával a városi klíma javítását célozza a 
CO2 nagyobb mértékű elnyelésének, valamint a jobb víz- és energiagazdál-
kodásnak a biztosításával.



Lipcse növekvő metropolisz, melynek számos új, az éghajlatváltozással és a városfejlesztéssel kapcsolatos 
nehézséggel kell megbirkóznia. Ez a kiindulópontja a Lipcsei KékZöld projektnek, amelynek célja, hogy a Lipcse 
416 városrészt erőforrás-hatékony városrésszé alakítsa át.
A különböző technológiák multifunkcionális alkalmazásának köszönhetően az új városrész képes lesz megbir-
kózni az éghajlatváltozás kihívásaival, mivel a heves esőzések és aszályok egyre inkább befolyásolják a város 
életminőségét.
Ebben az összefüggésben a Lipcsei KékZöld projekt a különböző kék-zöld infrastruktúrák kombinációján keresz-
tül egy természetes körforgás kialakításával próbál megfelelő megoldást találni.

Célok:
A központi csatornarendszer jelentős tehermentesítése: a város csatornái teljes kapacitással működnek, és 
nagy esőzések során túlterhelődnek. A csatornák bővítése nem lehetséges, emiatt a projekt célja, hogy az új 
lakóterületekről elvezessék az esővizet, és nullára csökkentsék a lefolyást.
Az energiahatékonyság és a mikroklíma javítása: a különböző infrastruktúrák - zöldtetők, visszatartó területek, 
zöldfelületek - kombinálásával közvetlen hatással van a városi klímára és a kerület energiagazdálkodására.
Rugalmas, nagy esőzésekkel szembeni ellenállóképesség: a szivacsváros elvének köszönhetően a víz tárolható, 
hogy a szárazság idején később felhasználható legyen.
Végül, ami még fontosabb, a város a fenti technológiák alkalmazásának köszönhetően magasabb életminősé-
get kíván biztosítani “Lipcse 416” városrész jövőbeli lakossága számára.

A PROJEKT HÁTTERE



2019-től létrehozták a Lipcsei KékZöld kutatócsoportot, amely a “Lipcse 416” kerület építé-
sének műszaki szempontjait segíti. A Helmholtz Környezetkutató Központ Kft (UFZ) Lipcse 
városával, a beruházókkal, gazdasági vállalkozásokkal és más tudományos intézményekkel 
együttműködve a Lipcse 416 konkrét kiindulópontjaként a klímához igazodó víz- és energia-
gazdálkodás koncepcióját dolgozza ki.

De mit is jelentenek pontosan a kék-zöld infrastruktúrák?
A kék-zöld infrastruktúra (BlueGreen Infrastructure - BGI) egyesíti a hidrológiai funkciókat a 
városi természettel, a tájépítészettel és a várostervezéssel. A kék (víz) és a zöld (természet, 
terek és parkok) az árvizek és az éghajlatváltozás egyéb hatásai elleni védelmet szolgálja. A 
heves esőzések és árvizek kezelésére számos város nagy esővízelvezető csatornákra, ár-
vízvédelmi falakra vagy szivattyúállomásokra támaszkodik. A kék-zöld infrastruktúra kiegé-
szíti ezt a szürke infrastruktúrát, vagy bizonyos esetekben akár ki is válthatja azt. A célzott 
beszivárgás és tárolás révén az esővíz a száraz nyári hónapokban öntözésre készen tartható. 
Emellett a kapcsolódó párologtatás is hozzájárulhat az új városrész mikroklímájának javítá-
sához.

Jelenleg az UFZ-nél kísérleti jelleggel különböző kék-zöld infrastruktúrákat vizsgálnak. 
Ezek a következők:
egy irodaház zöldtetője 3+1 változatban (intenzív zöldtető, extenzív zöldtető, vizes élőhe-
lyes tető és referencia kavicstető).
egy autóbeálló zöldtető visszatartó térfogattal (víztárolás) és hőcserélő koncepcióval.
a lipcsei Kasseler utcán található faárkok három változata.
Jelenleg vizsgálják az infrastruktúrák mennyiségi víz- és energiamérlegét (vízvisszatartási 
potenciál, energiafelhasználás és párolgási potenciál). Ezzel párhuzamosan folyamatosan 
elemzik a kék-zöld infrastruktúrák és az éghajlati hatások, a biodiverzitás, a növényökológia 
és a talajkémiai anyagok közötti kapcsolatot.
Később a különböző kék-zöld infrastruktúrákat kombinálni fogják, hogy szinergiát hozzanak 
létre a kerület víz- és zöldterület-gazdálkodásának optimalizálása és a lakosok életkörülmé-
nyeinek javítása érdekében.
A kutatási szakasz határidejét (szintén a világjárvány miatt) 2022-ről 2024-re halasztották. 
Ez a halasztás alapvető jelentőségű lesz a kutatócsoport számára a kísérleti tevékenységek 
alaposabb nyomonkövetéséhez. A többfunkciós kék-zöld technológiák alkalmazása új a 
város számára, és a sikeres gyakorlati megvalósítást kizárólag egy alapos elemzés eredmé-
nyezheti.
A projektet a Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium (Bundesministerium für Bildung 
und Forschung) „Erőforrás-hatékony városi negyedek” című finanszírozási irányelve kereté-
ben 2,8 millió euróval támogatja. 

MEGVALÓSÍTÁS



NEHÉZSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK

INNOVATÍV JELLEG

A “Lipcsei KékZöld” ambiciózus és innovatív projekt: komplexitása - mely a kerület újjáépítése szempontjából 
mindenre kiterjedő eredményeket fog garantálni - minden bizonnyal a terv jellemzője, ugyanakkor nagy kihí-
vást is jelent.
A kerületben bevezetni tervezett kék-zöld technológiák egy része már létezik, és régóta alkalmazzák, de mindig 
különálló formában. A projekt igazi kihívása egy olyan negyed létrehozása, amelyben ezek a technológiák egy-
más mellett, egymást kiegészítve működnek: a tervet a multifunkcionalitás (a különböző technológiák kombi-
nációja a természetes körforgás megteremtése érdekében, ahol a vizet és az energiát újrahasználják) jellemzi, 
minden bizonnyal ezt a legnehezebb megvalósítani.
A különböző technológiák kombinálása újdonság a város számára, és nagyfokú együttműködést igényel a kü-
lönböző, különféle területekre szakosodott szereplők között. Ez a közös tervezési folyamat gyakran időigényes, 
mégis érdemes egy világos és célzott stratégiát kidolgozni, amely figyelembe veszi a sokféle cselekvési terüle-
tet.

A kék-zöld infrastruktúra modelljeit már számos városban széles körben alkalmazzák. A lipcsei város által ja-
vasolt újdonság azonban a különböző infrastruktúrák kombinációja, amelynek célja nemcsak a vízgazdálkodás 
javítása és a zöldterületek növelése a városi környezetben, hanem az energiaköltségek csökkentése is az új 
“Leipzig 416” kerületben.



SWOT ANALÍZIS

Konkrét tevékenységek: 
Központi csatornahálózatok létrehozása decentralizált megoldásokkal: a gyakoribb heves esőzések a csator-
nák túlterhelését eredményezik, ugyanakkor a szennyező anyagok nagy terhelése, különösen a legforgalma-
sabb felületekről, a vízbe ömlik (pl. mikroműanyagok, nehézfémek...). A decentralizált szennyvízrendszerek a 
szennyvizet továbbítják, kezelik, ártalmatlanítják és újrahasznosítják, ugyanakkor javítják a talajvíz védelmét 
a szennyező anyagoktól és a baktériumoktól, és minimalizálják az édesvízfogyasztást.
Zöldtetők megvalósítása: kellemesebb hőmérsékletet teremtenek a városrészben, nyárra öntözésre szánt 
vizet tárolnak, biotópok létrehozásával elősegítik a biodiverzitást, háztartási vizet biztosítanak, újrahasznosít-
ják a tárolt vizet, és ha hőcserélőkkel kombinálják őket, akkor hűtik az épületen belüli helyiségeket.
Fák árkainak kialakítása: az utcákról származó víz felszívására, amelyet a gyökér alatt egy ciszternában össze-
gyűjtenek, tárolnak és száraz időszakokban felhasználnak.
Zöldterületek kialakítása és fák ültetése: kiszűrik a levegőből a szennyező anyagokat és a port, árnyékot ad-
nak és párologtatással hűtik közvetlen környezetüket. Növelik a biológiai sokféleséget, rekreációs és szabad-
idős tereket teremtenek a polgárok számára.
A közösség bevonása szintén innovatív szempontnak tekinthető. 
A lakosságot már a korai szakaszban bevonták a projekt kidolgozásába. A lakossági és szomszédsági fóru-
mokon keresztül véletlenszerűen kiválasztott polgárok, valamint az egyesületek képviselői megvitatták és 
értékelték a tervezőcsoportok terveit. A polgárok számos javaslattal és kérdéssel járultak hozzá a munkához. 
A tervezeteket a fórum és egy szakértői zsűri több munkaértekezlet során elemezte és értékelte. Az eszme-
cserék után az elképzeléseket tovább mélyítették és finomították, és néhány esetben jelentősen megváltoz-
tatták.

ERŐSSÉGEK
- A projekt fenntartható jellege: a munkát csak egyszer kell elvégezni, de az eredmények minden évben látha-
tók lesznek, különösen a melegebb évszakban.
- A projekt többfunkciós jellege (ami szintén veszélyt jelent): ez egy természetes körforgást hoz létre a környé-
ken, ahol a víz és az energia újrafelhasználásra kerül.
- A projektben számos szereplő vesz részt (ami egyben gyengeséget is jelenthet), ami garantálja a globális lá-
tásmódot és a különböző területek szakértői csoportjainak együttműködését.
- Egy elhagyott terület revitalizációja.
GYENGESÉGEK
- A projektben sok szereplő vesz részt (ami egyaránt erősség is), ezért a döntéshozatali szakasz gyakran lassú.
- Ez az első alkalom, hogy a város ilyen projektet indít: nincs valódi előzetes tapasztalat/”iránymutatás” arra 
vonatkozóan, hogy hogyan lehet a projektet a leghatékonyabban megvalósítani.
LEHETŐSÉGEK
- Az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése városi környezetben.
- Jobb életminőség a “416”-es lipcsei kerületi lakosok és közvetve az egész város számára.
- Úttörő szerepvállalás a különböző, már meglévő technológiák kombinálásában a jobb víz- és energiagazdálko-
dás érdekében.
- Több hely és infrastruktúra a lipcsei polgárok számára egy multifunkcionális városrész létrehozásával.
- Biológiai sokféleség növelése városi környezetben.
VESZÉLYEK
- A projekt pozitív hatásai nem azonnal láthatóak és kézzelfoghatóak: ez megnehezíti a rövid távú projekt 
hatékonyságának értékelését és a jövőbeli polgárok számára az ezekben az intézkedésekben rejlő lehetőségek 
megismertetését.
- A projekt többfunkciós jellege (ami erősség is egyben): a kék-zöld technológiákat most először fogják kombi-
nálni, ahelyett, hogy külön-külön fejlesztenék őket.



TÁRSADALMI HATÁS

MEGISMÉTELHETŐSÉG

KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK

A projektnek számos társadalmi hatása van. A kék-zöld infrastruktúrák kialakítása a kerület é és közvetve 
Lipcse - klímáját javítja (kevésbé forró kánikula). A technológiák alkalmazása - bizonyos erőforrások újrafel-
használása révén - alacsonyabb energiaköltségeket eredményez, így közvetlen gazdasági megtakarításokat 
eredményez a jövőbeli polgárok számára.
Az épület egy részében valószínűleg magasabb bérleti díjakat fognak fizetni, de szociális lakásokat is elkü-
lönítenek, ezzel biztosítva azt, hogy különböző társadalmi rétegek lakják a környéket.
A kevés városi zöldfelülettel rendelkező „betonvárosokban” a hőség hősziget-hatást eredményez, aminek 
komoly egészségügyi hatásai vannak. Egy olyan multifunkcionális városrész létrehozása, amelyben lakó- és 
kereskedelmi területek rekreációs és zöldterületekkel keverednek, javítja a polgárok egészségét, a közterü-
letek minőségét, a biológiai sokféleséget és ezáltal a lakosok általános életminőségét.

A hőség és a heves esőzés két olyan probléma, amellyel sok más városnak is együtt kell élnie. Az éghajlat-
változás hatásai egyre inkább érezhetővé válnak, és városaink infrastruktúráját hozzá kell igazítani ezekhez 
az új forgatókönyvekhez, nemcsak a hatások enyhítés érdekében.
Bármely új városrész építéséhez figyelembe kell venni a fenntartható városfejlesztés célját. Így a klíma-
adaptációs intézkedéseknek a várostervezésben való alkalmazására vonatkozó lipcsei megközelítés min-
taértékű példa lehet minden olyan város számára, amely új városrészek fejlesztése mellett kötelezte el 
magát.

KékZöldUtcák „Városi negyedek multifunkcionális utcaterületeinek kialakítása” - Hamburg
2019-ben egy másik hasonló kutatási projekt is elindult Hamburgban. A BlueGreenStreets projekt szintén 
a kék-zöld infrastruktúra kombinációját vizsgálja, de ebben az esetben a teljes városrész helyett inkább az 
„utcaterületre” helyezik a hangsúlyt.
Egyrészt a hőség és a szárazság, másrészt a heves esőzések okozta áradások olyan szélsőséges körülmé-
nyek, amelyekkel a városoknak és növényvilágnak a jövőben meg kell küzdeniük. A fagödrök olyan szer-
kezeti elemek, amelyek az esővizet az utcán tárolják, és száraz időszakokban az utcai fák számára víztá-
rozóként szolgálhatnak. Ez erősítheti a fák vitalitását, és a megnövekedett párolgási miatt csökkentheti 
a belvárosi hőséget. Az utcai fák és az esővízgazdálkodás kombinációjának tesztelésére 2020 tavaszán a 
hamburgi Hölertwiete városrészben épültek meg az első, méréstechnikai megfigyelésre szolgáló, úgyne-
vezett faárkok. Továbbiak épülnek különböző partnertelepüléseken. A fagödrök építésével egy új műszaki 
koncepciót vezettek be a fagödrök víztároló térfogatának növelése és ezzel egyidejűleg a fák vízellátásának 
javítása érdekében. A karbantartási erőfeszítések, valamint a talaj vízháztartásának és a növények fejlődé-
sének folyamatos nyomon követése a jövőben betekintést nyújt a növénygödrök működőképességébe az 
esővíz beszivárgása és a fák életképessége szempontjából. Ezen túlmenően, hogy az utcai terek a városré-
szeken belül „multitalentumokká” váljanak, a városi zöldfelületek, a vízterületek és a társadalmi-gazdasági, 
közlekedési, városökológiai tényezők lehetséges integrációját fogják vizsgálni.



Zöldterület-gazdálkodás

Város vagy önkormányzat
Uckermark (Brandenburg)

Helyszín
800 négyzetméteres terület Zichowban.
(Uckermark, Brandenburg)

Projektgazda
Egyetem a Fenntartható Fejlődésért 
(HNE)

A megvalósítás ideje
2020.

További információ
Interjú: https://brandenburg.imwandel.
net/portraet/bbiw-43-tiny-forest-
zichow/
Cikk az UmweltDialogban: https://
www.umweltdialog.de/de/umwelt/
biodiversitaet/2020/Der-erste-Tiny-
Forest-Deutschlands.php
Cikk az ESKP-ban (Knowledge Plat-
form Earth and Environment): https://
www.eskp.de/klimawandel/wald-
der-vielfalt-der-erste-tiny-forest-
brandenburgs-9351092/

A Miyawaki-minierdők növelik a biodiverzitást, javítják a levegőminősé-
get és általában elősegítik az éghajlatvédelem céljait. Németországban 
2020-ban Brandenburgban telepítették az első minierdőt. Az ötlet az 
Eberswalde Fenntartható Fejlődés Egyetem (HNE) két hallgatójától, Stefan 
Scharfe-tól és Lukas Steingässer-től származik, akik a gyakorlatban is sze-
rettek volna tenni a fajok kihalása és az éghajlatváltozás hatásai ellen.
Mi is az a minierdő? A minierdő őshonos fa- és növényfajok sűrű keveréké-
nek ültetésével jön létre. Egy ilyen mikro-dzsungel ökoszisztéma-szolgálta-
tások egész sorát nyújtja, melyek pozitív hatással vannak az ökológiai és 
társadalmi környezetre. Ez a városokban könnyen megvalósítható megol-
dás hozzájárul egy fenntarthatóbb környezet kialakításához.

A “Sokféleség Erdeje” – amely a projekt neve - tesztterület, és hosszútávú 
tudományos adatokat szolgáltat a levegő- és vízháztartás, a talajminő-
ség valamint a biológiai sokféleség tekintetében. A két diák elképzelése 
alapján a jövőben még több minierdőt alakítanak ki, és szeretnének minél 
több embert inspirálni arra, hogy személyesen is bekapcsolódjanak egy 
fenntarthatóbb jövő alakításában.

TINY FOREST - MINIERDŐ

A PROJEKT BEMUTATÁSA
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2020 márciusában Zichowban 800 m2 területen 33 őshonos fa- és cserjefajt ültettek el. A „Sokféleség 
Erdeje” nevű minierdő egy változatos, vegyes erdő, mintegy 2500 növénnyel (ezek 99%-a túlélte a 
forró nyarat).

A minierdő létrehozásához két alapvető szempont van:
- egy 200 és 2000 m2  közötti terület
- a terület és a meglévő talaj elemzése

A projekthez az egyetem tájökológiai laboratóriumában elemeztek talajmintákat annak érdekében, 
hogy meghatározzák, hogyan lehetne javítani a talajt, és mely fás társulások találnának itt optimális 
növekedési feltételeket.
A talaj típusától, szemcseméret-eloszlásától, pH-értékétől és humusztartalmától függően különböző 
helyi szubsztrátokat használnak talajjavításra. A “Sokféleség Erdeje” esetében a szalmát, a faforgácsot 
és a komposztot pontosan kiszámított arányban, egy méter mélységig keverték a meglévő talajjal. 
Így tökéletes feltételeket teremtettek a gyökeresedési képesség, a víztartó képesség és a tápanyagok 
elérhetőségének javításához.

A kutatás során 33 különböző fajt azonosítottak, amelyek az adott területen ültetésre alkalmasnak 
bizonyultak. Összesen 2500 növényt ültettek el, négyzetméterenként  körülbelül hármat-hármat (ez a 
sűrűség a természetes regeneráció természetes dinamikáján alapul).
Ázsiában és Hollandiában már bebizonyosodott, hogy az ilyen erdők akár tízszer gyorsabban nőnek, 
mint a hagyományos erdők. Miután a növényeket elültették és bekerítették, azokat legfeljebb három 
évig öntözni is kell, mielőtt egy önfenntartó, stabil mini-ökoszisztéma jön létre.
A két diák egy ismerős magántulajdonát használhatta az ötlet megvalósításához. A projektet a 
Startnextben 19.12.23. és 20.02.18. között lebonyolított közösségi finanszírozásból fizették, a megva-
lósításhoz szükséges minimális összeg 7500 euró volt. Végül több mint 14 000 euró gyűlt össze.

MEGVALÓSÍTÁS



A “Sokféleség Erdeje” az első minierdő volt Németországban.
Mi különbözteti meg az erdőgazdálkodás hagyományos formáitól? A minierdőt magára hagyják, és 
semmilyen módon nem vesznek ki belőle biomasszát. Kizárólag ökológiai és társadalmi szempontból 
vett értékkel bír, nem pedig gazdaságival. A különböző ökoszisztéma-szolgáltatások révén közvetlenül az 
embereket segti, és a közösségi ültetési tevékenységeken keresztül hozzájárul a fenntartható fejlődésre 
való neveléshez is.
A minierdők rendkívül változatos mikro-ökoszisztémák, amelyek kb. 150 m2-es területen valósíthatók 
meg, és kizárólag őshonos fa- és cserjefajokból állnak. Ennek eredményeként a minierdők akár 10-szer 
gyorsabban nőnek, mint a hagyományos módon telepített erdők. Emellett közel 20-szor sűrűbbek és 
átlagosan 18-szor változatosabbak, mint más erdőrendszerek. A minierdők alig igényelnek gondozást, 
két-három év után teljesen önfenntartók.

ERŐSSÉGEK:
- Hozzájárulnak az éghajlat védelméhez. 
 - Hőmérséklet- és zajpufferként szolgálnak. Tisztítják a levegőt.
- Biztonságos menedéket nyújtanak többek közt rovaroknak és madaraknak (nő a biodiverzitás). 
- A lakosok számára rekreációs helyként szolgálnak. 
- Javítják a talaj vízmegtartó képességét. Kisméretű de hatékony CO2 elnyelőket képeznek a városi terü-
leteken.

GYENGESÉGEK
- A hatások nem azonnal érezhetőek; a pozitív hatások csak több év elteltével, az erdő megerősödését 
követően jelentkeznek.

LEHETŐSÉGEK
- Könnyen reprodukálható. 
- Számtalan lehetséges helyszín adódik, mivel nagyon kis területen is megvalósítható. 
- A közösség/iskolák/egyetemek közvetlenül bevonhatók a megvalósításba és a kezdeti gondozásba.

KOCKÁZATOK
- A megfelelő pénzeszközök és hely megtalálása egy minierdő létrehozásához.

INNOVATÍV JELLEG

SWOT ANALÍZIS



TÁRSADALMI HATÁS

MEGISMÉTELHETŐSÉG

A minierdőknek erős társadalmi hatása is van. Az ültetési akció általában sok ember együttműködésé-
vel zajlik, és csapatépítő vagy oktatási eseményként is megvalósulhat. E folyamat révén a résztvevők 
képessé válnak a természet aktív védelmére és a környezetért való felelősségvállalásra. A hangsúly a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos tudatosság növelésén és a közösségi érzés erősítésén van. A fenn-
tartást és a tudományos megfigyelést a következő években egy iskolai osztály, egyetem vagy a helyi 
lakosság is végezheti.
A Tiny Forests célja, hogy lehetőséget nyújtson az embereknek arra, hogy újra kapcsolatba kerüljenek a 
természettel, megtapasztalják a közösséghez való tartozás érzését, és tegyenek valamit a környezetért. 
A “Sokszínűség Erdejét” egy hétvége alatt ültették el, összesen 20 lelkes önkéntes részvételével.
A számos pozitív hatás, amelyet egy minierdő létrehozása egy lakott területen eredményez, közvetlenül 
érinti az ott élő embereket: az apró erdők rekreációs helyet jelentenek a lakosok számára, ugyanakkor 
javítják a talaj víztartó képességét, hatékony CO2 elnyelőként működnek, így tisztítják a városi levegőt. 
Az apró erdők hozzájárulnak a hőmérséklet mérsékléséhez is, így jobb és élhetőbb környezetet biztosí-
tanak a helyi lakosok számára.

Ez a fajta városi erdő egy különleges módszertanon alapul, amely Dr. Akira Miyawaki japán tudósra 
vezethető vissza.
Stefan Scharfe és Lukas Steingässer két másik diákkal együtt társulást alapítottak, hogy további 
minierdőket hozzanak létre. Az UNITY DIGGING 2021 - MINIERDŐK projekt keretében több, adományo-
zók által finanszírozott Minierdő projektet szeretnének megvalósítani diákokkal közösen, közterülete-
ken.
Más német városok is úgy döntöttek, hogy megvalósítják a Miyawaki-erdők koncepcióját: Darmstadt-
ban több minierdőt terveznek. Az Alnatura bio-szupermarket területén jelenleg egy minierdő létrehozá-
sa folyik és ezek után majd következik a többi.
A darmstadti Alnatura vállalat telephelyén létrehozott erdő, bár kis méretben, de pontosan olyan, mint 
a természet által általában létrehozott erdők. Ezúttal azonban az emberek is részt vesznek a létreho-
zásban: eltávolítják a talajt, és a gödröket szerves anyagokkal és komposzttal töltik fel, különböző fajok 
magjait ültetik el. Az erdő 36 különböző növényfajnak nyújt otthont.



KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK

Jelenleg a történelem egyik legnagyobb fajkihalását éljük át. Az okok az éghajlatváltozás és 
a természetes élőhelyek elvesztése az antropogén földhasználat miatt. Ráadásul a modern 
ember egyre jobban elidegenedik a természettől, így a természet következetes védelmére 
és regenerálására irányuló erőfeszítései is csökkennek. A „Minierdő” koncepciója holisztikus 
megközelítést kínál a fenntartható jövő megteremtéséhez való hozzájáruláshoz.
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A BP FATÁR a magyar főváros adatbázisa és ingyenesen letölthető nyil-
vános fa- és parkkataszter applikációja, mely térképes felülettel segíti az 
eligazodást, az ismeretterjesztést és a tudatos parkhasználatot. Az app-
likáció három fő eleme Budapest fakataszterét, parkkataszterét illetve 
helyi védettségű területeinek kataszterét jelníti meg. 
Az adatbázis egyelőre nem teljes, adatállománya még bővítésre szorul. 
Jelenleg 80.000 fa, 38 védett terület szerepel benne, a parkkataszter 
pedig a kiemelt fővárosi parkok közel 4.5 millió négyzetméteres zöldte-
rületének 85.000 élő és élettelen objektumát (gyep, közmű, utcabútorok, 
játszótéri elemek, ivókút, stb.) tünteti fel. Az applikáció mind a fővárosi, 
mind kerületi önkormányzatok tulajdonában, kezelésében álló zöldinfra-
struktúra-elemek bemutatását, összesítését célozza meg. 
A FATÁR alkalmazása nemcsak a szakembereknek, hanem a lakosság szé-
les rétegeinek segíthet bemutatni a zöldinfrastruktúra elemeinek szerepét 
a városi környezet javításában. A felhasználók az alkalmazás használata-
kor egy-egy elemhez javaslatokat is megfogalmazhatnak, pl. jelezhetik, 
ha egy fát betegség támadott meg és ápolásra szorul. 

BUDAPEST FATÁR



Becslések szerint a fővárosi önkormányzat tulajdonában 300 ezer, a főváros kerületi önkormányza-
tainak tulajdonában további 700 ezer közterületi fa van. A FATÁR célja egyfelől, hogy erről a faállo-
mányról a fővárosi önkormányzat olyan naprakész alapadatokat gyűjtsön össze, melyek segítségé-
vel átláthatóvá válik a budapesti favagyon, és ezzel a zöldfelületi rendszer fenntartása, fejlesztése 
tervezhetővé váljon. 

Másfelől fontos eszköze a lakossági szemléletformálásnak, a fővárosi zöldterületekkel kapcsolatos 
tudatos magatartás és hozzáállás alakításának. Az összegyűjtött adatok egy - a lakosság részére is 
hasznos információkat nyújtó - része a BP FATÁR applikáción keresztül válik publikussá. Az appliká-
ció egyelőre részleges adatok alapján indult el;  melynek célja, hogy a döntéshozók lássák az elért 
részeredményeket és további forrásokat biztosítsanak a rendszer fejlesztéséhez és véglegesítésé-
hez. Cél az is, hogy a kerületi önkormányzatokat együttműködésre ösztönözzék és így az ő tulajdo-
nukban lévő, általuk már felvett adatok is beépülhessenek a kataszterbe. 

Az adatbázis segítségével a lakosság, a hivatali ügyintézők, stb. arról is tájékozódhatnak, hogy egy 
adott fa/park/zöldfelület kinek a tulajdonában, kezelésében áll  (fővárosi vagy kerületi önkormány-
zat); azaz ki illetékes az adott elem fenntartásában, fejlesztésében; ami a főváros kétszintű önkor-
mányzati rendszeréből adódóan sokszor nehezen azonosítható. 

A PROJEKT HÁTTERE



A BP FATÁR 2019-ben indult, a FŐKERT Nonprofit Zrt. (FŐKERT Metropolitan Horticultural Nonprofit 
Plc.) fejlesztésében, a Főváros támogatásával valósul meg. A FŐKERT Nonprofit Zrt. által felvett, heti 
rendszerességgel frissülő adatokat az Info-Garden Kft. importálja az applikációba. A projekt indításához 
szükséges pénzügyi forrást egy a FŐKERT tulajdonában lévő, kihasználatlan telephely értékesítéséből 
befolyt összeg (60 millió forint) visszaforgatásával biztosították. Az adatokat eddig bejárással, szakem-
berek segítségével vették fel. Jelenleg a fővárosi kerületek bevonása zajlik. A program és a hozzá kap-
csolódó applikáció népszerűsítésében több civil szervezet is szerepet vállal. 

A projekt kivitelezését nehezíti:

Kétszintű önkormányzatiság - A rendszerváltás idején a budapesti közterületek tulajdonjoga rendszer 
nélkül került szétosztásra, így szakembereknek, hivatali dolgozóknak sem mindig egyértelmű, hogy az 
adott fa, zöldfelület kinek a tulajdonában, fenntartásában áll.

Hiányos adatok - Nem minden budapesti kerület rendelkezik a fákra, zöldterületekre vonatkozó helyi 
adatokkal/naprakész adatokkal/digitális adatokkal. 

Kataszter-adatok egyesítése - A kerületi kataszterek nem egységes rendszer szerint készültek el, így 
hosszadalmas és nehéz a meglévő adatok harmonizálása. 

Felmérési idő és elavulási gyorsaság aránya - Emberi erővel nehéz felmérni és naprakészen tartani egy 
ekkora állományt feltérképező adatbázist. Az adatfelvétel felgyorsításának érdekében jelleg egy LIDAR 
lézerszkenner által felvett 3D adatsort feldolgozó szoftver fejlesztése folyik, ami jelentősen felgyorsítaná 
az adatok felvételét, naprakész ellenőrzését. 

Szakemberhiány - A FŐKERT alkalmazásában álló szakemberek (szoftverhez és faápoláshoz egyaránt 
értő munkatársak) kevesen vanak.
A rendszer eddigi nagyságrendileg 100 millió forintba került.

MEGVALÓSÍTÁS



INNOVATÍV JELLEG

Sokszínű adatok - Fák adatai (magyar és latin meghatározás, magasság, törzsátmérő, törzsma-
gasság, koronaátmérő; védett fák esetében a számolt faérték, pontos hely - utca, házszám, ko-
ordináta); gyepfelületek mennyisége; parki berendezések, eszközök, létesítmények mennyisége, 
helyszíne, karbantartója. A felvett elemek mindegyikéről fotók is készülnek. Az alapadatokon kívül 
kezelésre vonatkozó információkat is tartalmaz az adatlap (javasolt egészségügyi kezelés, és sürgős-
sége, légvezetékek akadályozása, egyéb közművek, stb.)

A közösség bevonása - A kataszter elemeinek adatlapjain bármely felhasználó “hibabejelentést” 
tud tenni. Itt nem csak problémákat, például a kezelés igényét lehet jelezni, de akár pozitív észrevé-
teleket is lehet tenni, pl. a fán fészkelő madarakról.  
Adatbázis bővítés a térinformatika segítségével - A fák adatainak felvételébe bekapcsolják a LIDAR 
mérési módszert. A Budapest Közút Zrt. 3 évente felméri a budapesti kezelésben lévő utakat a 
LIDAR (Light Detection and Ranging) szoftver, azaz egy 3 dimenziós szkenner segítségével. Egy pilot 
projekt során az útmenti fasokrokat is tartalmazó nyers adatok egy részét a fővárosi önkormányzat 
átadta egy - szingapúri referenciával rendelkező - magyar startup cégnek; utóbbi jelenleg olyan 
szoftvert fejlesztésén dolgozik, amely segítségével az ilyen nyers adatsorból végleges adatokat 
nyerhetnek ki. Mivel ilyen volumenű (többszázezres) faállomány esetében az emberi erőforrással 
- manuális technikával - történő felmérés túlzottan időigényes, ez a módszer jelentős mértékben 
felgyorsíthatja (50.000 fa/nap) a kataszter elkészülését, rendszeres frissítését. 

A FATÁR közösségi lehetőséget is biztosít a felhasználók számára: jelezhetik, ha a bevitt adatokban 
hibát találnak, vagy a helyszínen valami eltér az applikációban megjelenített állapottól, de akár azt 
is, ha egy fa kezelésre szorul. Az applikációban minden egyes objektumnak, fának saját adatlapja 
van, az itt található hibabejelntés menüponton keresztül tudják jelezni az észlelt eltérést, s hozzá-
járulni ahhoz, hogy a rendszer valóban naprakész adatokkal működjön. A hibabejelntést a rendszer 
közvetlenül az adott objektum kezelőjéhez, fenntartójához továbbítja. A bejelentéseket heti rend-
szerességgel vizsgálják felül.
Az adatbázisban szereplő 155 nevezetes fa esetében faérték-számítás is történt, ezek az adatok 
szintén elérhetőek a felületen. Ez a jó példa segít a faérték-számítás népszerűsítésében és ösztön-
zőleg hat az önkormányzatokra, hogy saját vagyongazdákodásukban is bevezessék, alkalmazzák az 
módszert. A faérték-számítás a fa vagyoni értékét, valamint az egy éves asszimilációs időszakban 
végzett ökológiai szolgáltatásainak megközelítő értékét határozza meg.



SWOT ELEMZÉS

Egyszerű felhasználás - a programot nagyon könnyű használni, a térkép böngészésével vagy cím 
keresésével könnyel elérhetjük egy-egy elem adatait.
 
Hiánypótló, mintaértékű alkalmazás - Magyarországon ez az első online fakataszter, aminek ugyan 
nem teljesek az adatai, de a meglévő adatok pontosak és mintaértékűek lehetnek más települések 
számára. 
Sokszínű adatsor - Egy-egy elemről még nemzetközi összehasonlításban is sok adat elérhető. 
Kétszintű köztulajdon - A rendszerváltás idején a budapesti közterületek tulajdonjoga rendszer nél-
kül került szétosztásra, így szakembereknek, hivatali dolgozóknak sem mindig egyértelmű, hogy az 
adott fa, zöldfelület a Főváros vagy annak valamelyik kerületének a tulajdonában, fenntartásában 
áll-e. 
Hiányos adatok - Nem minden budapesti kerület rendelkezik a fákra, zöldterületekre vonatkozó 
helyi adatokkal/naprakész adatokkal/digitális adatokkal. 
Eltérő adatbázisok - A kerületi kataszterek nem egységes rendszer szerint készültek el, így hossza-
dalmas és nehéz a kerületi adatok harmonizálása és feltüntetése a Fatárban. 
Felmérési idő és elavulási gyorsaság aránya - Emberi erővel nehéz felmérni és naprakészen tartani 
egy ekkora állományt feltérképező adatbázist. 
Térinformatikai fejlesztés lehetőségei - Az adatfelvétel felgyorsításának érdekében jelleg egy LIDAR 
lézerszkenner által felvett 3D adatsort feldolgozó szoftver fejlesztése folyik, ami jelentősen felgyor-
sítaná a adatok felvételét, naprakész ellenőrzését. 
Szakember- és forráshiány - A FŐKERT alkalmazásában álló szakemberek (szoftverhez és faápolás-
hoz egyaránt értő munkatársak) kevesen vanak, a létszám és a rendszer fejlesztéshez szükséges 
anyagi források szűkösek.



TÁRSADALMI HATÁSOK

MEGISMÉTELHETŐSÉG

KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK 

A fa érték! - A program fő társadalmi haszna, hogy segít a zöldfelületek, fák értékeinek megismerte-
tésében és elfogadtatásában. A közösségi részvétel lehetősége - hibabejelentés - segít a zöldfelületek 
állapotának fenntartásában és javításában. 

A Magyarországon úttörő alkalmazás jelenleg még egyik nagyváros tekintetében sem talált követőre, 
a projektben.
A projekt fejlesztéshez, az adatfelvétel és adatkezelés gyorsításhoz, automatizálásához használt 
LIDAR, 3D-s szkenner rendszere startup vállalkozásként - Szingapúr után - Budapesten a világon má-
sodikként segíti az adatbázis fejlesztését. 
Az adatok sokszínűsége, a közösségi elem és a fejlesztéshez használt LIDAR akár nemzetközi szinten is 
mintaértékűvé válhat. 

A budapesti FATÁR fakataszter és applikáció Magyarországon egy hiánypótló, innovatív kezdeménye-
zés, mely hozzájárulhat, hogy minél több magyar településen legyen online fakataszter. 
Az adatbázis ugyan még hiányos, de több eleme akár nemzetközi szinten is mintaértékű lehet:
- Sokszínű adatok, köztük több fánál a fák anyagi értékének feltüntetése;
- Közösségi részvétel lehetősége - az alkalmazás felhasználói javaslatokat fogalmazhatnak meg;
- Térinformatika bevonása - az innovatív térinformatikai alkalmazások felhasználása az adatbázis fej-
lesztéshez, az adatok aktualizálásához. 
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A Magas-Bakony lábainál helyezkedik el az ezerkétszáz lelkes Pápateszér, 
ahol a helyi közösség támogatásával a falu vezetése úgy döntött, öröker-
dőként újítja meg a falu központjához közeli belterületet. A kezdeménye-
zés mögött a WWF Magyarország és az Éghajlatvédelmi Szövetség prog-
ramja áll. A zöld szervezetek 2019 végén keresték meg a települést olyan 
területet keresve, amely alkalmas egy természetközeli élőhely kialakítá-
sára. A felajánlott lehetőség találkozott a falu vezetésének elképzelésével, 
hiszen éppen akkor rendeződtek a település közepén található, mélyen 
fekvő terület tulajdonviszonyai, amelynek a település közösségi szerepet 
szánt.
A fejlesztés szükséges forrásait, a Magyar Nemzeti Bank biztosította, 
amely az 2020 elején szervezett nemzetközi konferenciájának környezet-
terhelését, szén-dioxid kibocsátását ellentételezte a zöldterület kialakí-
tásával. Pápateszér az első olyan település, ahol ilyen fejlesztés valósul 
meg. Ugyan vannak hasonló kezdeményezések, ahol fák ültetésével 
kompenzálják egy-egy szervezet működésének vagy rendezvényének lég-
szennyezését, de ez az első, ahol ez komplexen valósul meg: az „örökerdő” 
kialakításával nem csak egy zöldterület, hanem élőhely jön létre, ahol a 
helyi önkormányzat vállalta a terület gondozását, fenntartását.

ÖRÖKERDŐ A BAKONYI 
TELEPÜLÉS KÖZPONTI TERÜLETÉN



A klímaváltozás folyamatában mind az alkalmazkodás, mind a kibocsátáscsökkentés területén nagyon fon-
tos szerepük van a települési zöldfelületeknek. Egy-egy települési zöldfelületfejlesztés hozzájárulhat a helyi 
életkörülmények javításához, a települési hőszigetek visszaszorításhoz. 
A felelős gazdasági szereplők - a kor kihívásait szem előtt tartva - lehetőségeket keresnek környezetszeny-
nyezésük csökkentésére, vagy ha arra nincs lehetőség, jóvátételezésére. A szervezetek működésének vagy 
egy rendezvényük szén-dioxid kibocsátásának ellentételezésére már gyakorlattá váltak a faültetési akciók. 
Sajnos az ilyen egyszeri kampányként megvalósuló akciók nyomán az elültetett fák sokszor gazda nélkül 
maradnak és elpusztulnak. 

A WWF és az Éghajlatvédelmi Szövetség célja az volt, hogy maradandó fejlesztés valósuljon meg, amely túl-
mutat az egyszerű faültetésen, és amely nyomán a közreműködő település belterületén egy új, természetileg 
értékes zöldfelület, élőhely jön létre, melynek kezelését a helyi közösség hosszú távon vállalja. A fejlesztés 
során fontos cél volt a helyi közösség aktív bevonása: az erdő telepítésében a helyi lakosok is közreműköd-
tek, akik közösségi faültetési és faápolási akciókon segítették a terület kialakítását és gondozását.

A WWF és az Éghajlatvédelmi Szövetség 2019 év végén tették közzé felhívásukat, melyben a Szövet-
ség tagjai és partnerei között olyan települést kerestek, amely vállalja, hogy településén 1-2 hektá-
ros területet biztosít a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi rendezvénye által okozott környezetterhe-
lés ellentételezésére. 

Az örökerdő kialakítására a civil szervezetek és a pápateszéri önkormányzat egy olyan tervet dolgo-
zott ki közösen, mely figyelembe veszi korunk fenntarthatósági törekvéseit:
- Olyan fajokat választottak, melyek a tájra jellemzőek és várhatóan jól viselik a klímaváltozás szél-
sőséges hatásait is.
- Hosszú távon gondolkozva nem előnevelt csemetéket, hanem fiatal magoncokat ültetetek úgy, 
hogy a több faj kombinációja változatos élőhelyet hozzon létre, mely a növényvilág mellet hasznos 
a beporzóknak, hüllőknek, kétéltűeknek, madaraknak és kisemlősöknek is.
- A zöldterület kialakításban fontos szerepe volt és van a helyi közösségnek, amely aktívan részt vesz 
a terület kialakításában, fenntartásában.   
A terület kialakításához az önkormányzat a frissen felvásárolt, beépítésre csak korlátozottan alkal-
mas közterület biztosításával járult hozzá; a fejlesztés további költségeit a Magyar Nemzeti Bank 
biztosította.  A folyamat során, melyben a WWF és az Éghajlatvédelmi Szövetség a lehetséges 
települési partnereket kereste, kiderült, hogy nagyon kevés az olyan köztulajdonában álló terület, 
amely alkalmas lehet hasonló fejlesztésre, mivel a beépítésre alkalmas és építési területként jegy-
zett területek zöldterületté való átminősítése értékvesztést jelent az önkormányzati vagyonleltár 
szempontjából. 

MEGVALÓSÍTÁS



Egy fa helyett összefüggő élőhely – Az elmúlt években egyre több gazdasági szereplő próbálja ellentéte-
lezni működésének vagy rendezvényének környezetterhelését faültetéssel. Ez a fejlesztés az egyik első 
olyan ahol a szereplők nemcsak fákat ültettek el, hanem egy nagyobb méretű 1,5 hektáros (két focipá-
lyányi) élőhelyet alakítottak ki, változatos élővilággal.

Természetes jelleg erősítése – Az előnevelt, többéves csemeték helyett a tájra jellemző, fiatal magonco-
kat telepítettek. Így egyfelől az erdő kialakítása kisebb költségből megvalósítható, másfelől egy változa-
tos, a környezeti viszonyokhoz alkalmazkodó élőhely, ökoszisztéma jön létre.  

A vállalati környezetterhelés ellentételezése – A felelős vállalatvezetés, vállalatirányítás egyre nagyobb 
hangsúlyt helyez arra, hogy visszaszorítsa környezetterhelését, vagy ha arra nincs mód - mint például 
egy magas szintű nemzetközi konferenciánál a repülőgépes közlekedés kiváltása - akkor ellentételezi 
azt fejlesztések támogatásával. A szén-dioxid-kibocsátás megváltásának helyi lehetőségeire várhatóan 
egyre nagyobb figyelmet és forrást biztosítanak majd a vállalatok. A pápateszéri innovatív minta, olyan 
lehetőséget kínál, amely kielégíti a hosszú távú fenntarthatósági szempontokat és szükség esetén akár 
számszerűsíthető is környezeti mutatókkal (pl. az évente megkötött szén-dioxid mennyiségével).   

Partnerség – Az ellentételezés folyamatában elengedhetetlen a partnerség; a hálózatban együttmű-
ködő környezetvédő civil szervezetek könnyebben segíthetnek a támogatónak megtalálni a megfelelő 
helyi közösséget, települést. Emellett a civil szervezetek a megfelelő szakmai minőséget is segíthetnek 
biztosítani, mely települési szinten hiányozhat.  

Szemléletformálás –A települési zöldfelületek növelésének témájában is kiemelten fontos a szemlélet-
formálás. Tudatosítani kell, hogy a szélesebb körű ökológiai szolgáltatást nyújtó, biodiverz zöldfelületek 
(pl. természetközeli erdő, települési mező, méhlegelő, stb.) mennyire hasznosak, nemcsak környezeti, 
de gazdasági, egészségügyi és szociális szempontból is. 

INNOVATÍV JELLEG



SWOT-ELEMZÉS

Megfelelő terület a fejlesztéshez– A környezeti károk ellentételezéséhez nem minden esetben 
egyszerű a megfelelő belterületi, összefüggő, legalább 1 hektáros települési területet biztosítani. 
Emiatt, bár az Éghajlatvédelmi Szövetség több tag- és partnertelepülése is nyitott az együttműkö-
désre, megfelelő közterület hiányában több településen egy hasonló fejlesztés nem kivitelezhető.  

A zöldterületté minősítés értékvesztés – A hasonló jellegű fejlesztéseket különösen hátráltathatja, 
hogy egy terület övezeti besorolásának módosítása értékvesztés jelenthet. Ha például egy lerom-
lott állapotú barnamezős területet zöldterületként szeretne az önkormányzat megújítani, a terület 
átminősítése jelentős anyagi veszteséget jelent, hiszen a vagyonleltárban a zöldfelületek anyagi 
értéke sajnos jóval kisebb, mint a beépítést lehetővé tevő besorolásé. 
Közösségi részvétel – A fejlesztésnél különösen jól működött a közösség részvétele. A helyben élők 
a kezdetektől nyitottak voltak a fejlesztésre, nagy számban kapcsolódtak be a faültetési és erdőápo-
lási munkálatokba. 

A koronavírus hatásai – Sajnos ezt a fejlesztési folyamatot is hátráltatták a koronavírus miatt elren-
delt korlátozások, ami miatt a közösségi események egy része elmaradt.
A fejlesztés helyi elfogadása – A helyi egyeztetések, a lakosság bevonása a tervezésbe, kialakításba 
és a terület névadásába segítik a természetközeli települési erdő helyi elfogadtatását.   
Kétszintű partnerség – A megvalósítást kétszintű partnerség segítette:
A WWF és az Éghajlatvédelmi Szövetség kapcsolati hálója lehetőséget adott a lehetséges támoga-
tók eléréséhez; a Szövetség és tagszervezeteinek helyi, települési kapcsolatai biztosították a megfe-
lelő helyszínt.
Szakmailag jó megoldás –A WWF és az Éghajlatvédelmi Szövetség szaktudása hozzájárult ahhoz, 
hogy a létrejövő fejlesztés megfeleljen a fenntarthatóság elvárásainak. 



A létrejött terület, a kialakuló természetközeli erdő társadalmi hatásai egyértelműen pozitívak, 
hosszú távon hozzájárulnak a helyi életkörülmények javításhoz. A mintaértékű fejlesztés se-
gíthet elfogadtatni azt, hogy a fenntartható, élhető településekhez szükség van új, biodiverz, 
természetközeli zöldfelületek kialakítására.  

Az éghajlatváltozás fékezésének jelentőségét felismerve egyre több vállalat dönt úgy, hogy sze-
retné ellentételezni működése és/vagy rendezvénye környezetterhelését olyan fejlesztésekkel, 
melyek segítenek a szén-dioxid elnyelésében, megkötésben. A Pápateszéren, széleskörű partner-
ségben megvalósult fejlesztés innovatív, fenntartható mintát nyújt azáltal, hogy egyszerű faülte-
tési akció helyett természetközeli erdő kialakítására, hosszú távú fenntartására fókuszált a helyi 
közösség aktív bevonásával. 

Nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is innovatív és mintaértékű a fejlesztés, ahol a környezet-
szennyezést, szén-dioxid lábnyomot nem egyszerű és egyszeri tevékenységgel, például faültetés-
sel, hanem egy komplex fejlesztéssel - települési élőhely kialakításával - kompenzálnak.
A pápateszéri minta alapján kezdődött meg az Éghajlatvédelmi Szövetség másik tagtelepülésén, 
Parasznyán az a hasonló fejlesztés, amelyet országosan szintén a WWF és az Éghajlatvédelmi Szö-
vetség segít, és ahol a helyi megvalósító, az önkormányzat mellett, a szövetség helyi civil tagszer-
vezete, a Holocén Egyesület. 
A erdősítésbe vont terület Parasznya központjától 2 km-re, a Galya-patak völgyében található. 
Egy korábbi felszíni bányaművelés nyomán leromlott állapotú területen kezdődött meg a tájra 
jellemző élőhelyi adottságokat figyelembe vevő, 1,5 hektáros égerligetes erdő kialakítása, a helyi 
közösség aktív bevonásával. 

TÁRSADALMI HATÁS

MEGISMÉTELHETŐSÉG
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A PROJEKT BEMUTATÁSA

Zöldterület-gazdálkodás közös-
ségközpontú megközelítése; 
városi dzsungelek létrehozása és 
fenntartása

Város vagy önkormányzat
Prato

4 pilóta régió Prato-ban
- Soccorso Kerület, Consiag- Estra ma-
gánház
- San Giusto Kerület, EPP (public) köz-
épületek, via Turchia
- Macrolotto Zero Kerület, fedett piac
- Kereskedelmi terület, via delle Pleiadi

Projekt gazda
Prato Önkormányzata

A végrehajtás időpontja
Folyamatban lévő projekt

További információ
A Prato Városi Dzsungel weboldala
http://www.pratourbanjungle.it/
home893.html
A Prato Városi Dzsungel facebook oldala
https://www.facebook.com/PratoUr-
banJungle/

Kapcsolattartó
Letizia Benigni (Unità di Staff Sportello 
Europa)

Email cím:
comune.prato@postacert.toscana.it
pratourbanjungle@comune.prato.it

Telefon: 
+39 0574 18361
+39 0574 1835978

Városoknak kell szembesülni a 
rossz levegővel, a hőszigetek hatá-
saival, árvízveszéllyel, társadalmi 
kirekesztéssel és a leromlott városi 
környezettel. Mindezeknek jelentős 
hatása van a lakosok egészségi 
állapotára, életminőségére, élet-
biztonságára főképpen a kevésbé 
kiváltságos rétegek körében. 2018 
elején, Prato Önkormányzata 
elfogadta a városi erdőkre vonat-
kozó új stratégiát, amely a terü-
let-felhasználás korlátozását és a 
meglévő területek helyreállítását 
és újrahasználatát célozta.

A stratégia részeként a Prato Vá-
rosi Dzsungel (Prato Urban Jungle, 
PUJ) projekt célul tűzte ki Prato 
kerületeinek fenntartható mó-
don történő felújítását. A projekt 
keretében a városi dzsungeleket 4 

meghatározott területen fejlesztik: 
légszennyezés, nagy forgalom, 
gazdasági és/vagy társadalmi 
törékenység, elhagyatott ipari 
területek.

A városi dzsungelek olyan nagy 
mennyiségű zöld felületet tartal-
mazó területek, amelyek a városi 
struktúrába vannak ágyazva. A 
dzsungel megsokszorozza a nö-
vények azon tulajdonságát, hogy 
légszennyező anyagokat kötnek 
meg, egyúttal helyreállítva a talajt 
és a kihasználatlan területeket, a 
peremterületeket pedig aktív zöld 
csomópontokká alakítja át.

PRATO VÁROSI DZSUNGEL

http://www.pratourbanjungle.it/home893.html
http://www.pratourbanjungle.it/home893.html
https://www.facebook.com/PratoUrbanJungle/
https://www.facebook.com/PratoUrbanJungle/


Soccorso kerület: Az Estra épület (magáncég) és környéke egy összetett városi területen található, ahol 50 000 
jármű halad át naponta. A beavatkozás a zöld homlokzatokra, a tetőre és a szabadtéri parkolóra összpontosít, 
beleértve a talaj demineralizálását és a fenntartható mobilitás számára fenntartott parkolóhelyek létrehozását.

San Giusto kerület: az EPP (állami) épületek egy sűrűn lakott, nagy zöldterületekkel rendelkező városi területen 
találhatók, amelyet a szociális lakások jelenléte jellemez. Az EPP-komplexum 102 szociális lakóegységet foglal 
magában, és a beavatkozás célja a természetes talajok és közterületek helyreállítása a közösség számára, bele-
értve a fákat, a növényeket és az élő természetet, ezzel csökkentve a kibocsátott CO2-t. Az épületek homlok-
zatára olyan szerkezeteket telepítenek, amelyek a vakmagasságokhoz rögzített acélkábelekből állnak, amelyek 
lehetővé teszik a kúszónövények növekedését. Ezen kívül innovatív zöld napvédő rendszerek létrehozását is 
támogatják a déli homlokzatokon, amelyek képesek a hőmérséklet mérséklésére és a meglévő komplexumok 
felületeinek hűtésére. A projekt egyik célja, hogy a homlokzatokat borító kúszónövényeket főként visszanyert 
esővízzel öntözzék. A beavatkozás a kollektív és szabadidős tevékenységeknek szentelt közös szociális terek 
létrehozásával is foglalkozik. A parkolási területet a talajok demineralizációja fogja érinteni, amely a járdát 
vízáteresztő felületté alakítja át.

A PUJ 4 KÍSÉRLETI HELYSZÍNT FOGLAL 
MAGÁBAN AZ ALÁBBIAK SZERINT



Macrolotto Zero Kerület: A kihasználatlan terekkel jellemezhető történelmi negyedben (egy-
kori ipari terület) egy városi piacot építenek, amelynek homlokzatát növények borítják, a 
levegőt pedig a valaha épült legnagyobb Air Factory / Levegő Gyár tisztítja majd. Lehetőség 
lesz helyi termékeket fogyasztani és élvezni a növények által megújított tér előnyeit. Ezek a 
beavatkozások előnyökkel járnak majd sok szempontból, mint például a környezeti mikroklíma 
szabályozása, a hőmérséklet mérséklése, a levegőminőség, a hő- és hangszigetelés, valamint az 
esővíz szabályozás szempontjából is.

Kereskedelmi terület: Ez a projekt több részből áll: egy nagy teljesítményű városi üvegház 
kialakítására, egy régi ipari konténerekből kialakított Zöld Központra, egy zenei vagy kulturális 
eseményeknek szentelt területre.
 
A 4 kísérleti projekt a városi dzsungel megtervezésére, fejlesztésére és fenntartására közös-
ségvezérelt megközelítést alkalmaz, zöld központok vagy az érdekeltek, polgárok, vállalkozá-
sok, civil társadalmi szervezetek stb. közösségeinek létrehozásával, amelyek a városi kreati-
vitást mozgósítják a városi dzsungel kialakítására és megismétlésére. A városi dzsungeleket 
a polgárok segítségével közösen tervezik meg, a digitális platformok által elősegített közös 
várostervezés révén, amely megnyitja az irányítást a közösség előtt, növeli a befogadást és 
elősegíti a városi környezet széles körű fenntartható fejlődését.



INNOVATÍV JELLEG
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A városi dzsungelek túlmutatnak a szokásos városi erdő megközelítéseken, mivel a nagy zöldsűrűségű területek 
létrehozását javasolják egy innovatív társtervezési útvonalon keresztül, amely javítja a város ellenálló képes-
ségét és fenntartható városi tájakat hoz létre. A projekt új stratégiai megközelítést kínál a várostervezéshez, 
amely az érdekelt felek innovatív digitális platformon és irányítási modellen keresztül történő bevonásával 
képes lesz támogatni a városok inkluzívabb városi zöldfejlesztését.

A CNR (Nemzeti Kutatási Tanács) által kidolgozott környezeti monitoring tevékenységek az NBS-beavatkozások 
(NBS – Nature-based Solutions, azaz Természet-alapú Megoldások) mérésére szolgáló eszközök és technológi-
ák fejlesztésére összpontosítanak. A CNR kutatói által kifejlesztett ellenőrző egységek (AIRQino) telepítésével 
a környezet állapotát és a levegő minőségét az erdősítési beavatkozások előtt, alatt és után fogják nyomon 
követni, és a beavatkozások előnyeit előzetesen és utólagosan is képesek lesznek számszerűsíteni. Az AIRQino 
a polgárok számára nyitott és hozzáférhető adatokat szolgáltat majd, és egy alacsony költségű megfigyelési 
hálózati modellt alkot, amely más területeken és más összefüggésekben is megismételhető, és amelyet maguk 
a polgárok vagy a térség más egyesületei is kezelhetnek.

A városi dzsungelek tervezésének, fejlesztésének és fenntartásának közösség-vezérelt megközelítése: a városi 
dzsungeleket valójában a polgárok segítségével, a digitális platformok által megkönnyített közös várostervezés 
révén fogják kódolni, ami megnyitja az irányítást a közösség előtt, növelve a befogadást és elősegítve a városi 
környezet széles körű fenntartható fejlődését. A polgároknak szóló képzési és figyelemfelkeltő tevékenységek is 
zajlanak.

A „digitális iker” logikájú matematikai modell kifejlesztésével, azaz a beavatkozások tárgyát képező városi anyag 
egy részének virtuális ikertestvérével egy olyan virtuális környezet jön létre, amely az érzékelőhálózatokon ke-
resztül folyamatosan kapcsolódik a valóságos környezethez, és képes szimulálni mind a valós környezetet, mind 
a virtuális forgatókönyveket, amelyek új ötleteket és új projekteket tartalmaznak a jövőbeli erdősítés kiterjesz-
tésére. A CNR emellett olyan technológiákat és célzott beavatkozásokat fog kidolgozni a talajmátrixra vonatko-
zóan, amelyek alkalmasak a hosszú évek óta vízhatlan padlóburkolat miatt károsodott talajok termékenységi 
és biodiverzitási szintjének nyomon követésére és helyreállítására, amelyeket vissza kell állítani a légkörrel való 
természetes kapcsolat állapotába (például a parkolóhelyek salaktalanítása révén).



KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK

A Pratói Városi Dzsungel megközelítése beépült az európai városok számára a városi erdőgaz-
dálkodási stratégiák végrehajtásába, valamint a természetalapú és növényalapú megoldások 
építészeti alkalmazására vonatkozó iránymutatásokba. Az NBS-re egyre inkább úgy tekintenek, 
mint a városok területhasználatával kapcsolatos kihívások megoldására. Az NBS elősegítheti a 
fenntartható urbanizációt, helyreállíthatja a leromlott ökoszisztémákat, javíthatja az éghajlatvál-
tozáshoz való alkalmazkodást és annak mérséklését, valamint segítheti a kockázatkezelést és az 
ellenálló képességet. 

A városi környezet átalakításával az NBS továbbá javíthatja a befogadást, a méltányosságot, 
megújíthatja a hátrányos helyzetű városrészeket, javíthatja a polgárok mentális és fizikai egész-
ségét és életminőségét, a jobb társadalmi kohézió révén csökkentheti az erőszakot és a társadal-
mi feszültségeket, különösen a legkiszolgáltatottabb csoportok, azaz a gyermekek, az idősek és 
az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú emberek esetében.





A PROJEKT BEMUTATÁSA

Zöldterület-gazdálkodás

Város vagy önkormányzat
Milánó

Helyszín 
Parco Nord Miláno

Projektgazda
Rete Clima - Parco Nord Milano
Regionális park

A megvalósítás időpontja
2015-től - folyamatos

További információk
A projektgazda honlapja

Kapcsolattartó
Pietro Acrami

Felelős intézmény
Rete Clima

E-mail cím
pietro.acrami@reteclima.it

Telefon
+39 3383404357

Milánót az olasz gazdaság fővárosaként is emlegetik. A maga 1,5 millió 
lakosával, Olaszország második legnépesebb, és egyben Észak-Olaszor-
szág legnagyobb metropolisza. E sajátossága miatt európai szinten Milá-
nóban a legszennyezettebb a levegő, leginkább a németországi Ruhr-vi-
dékhez hasonlítható. 

A levegőszennyezettségen kívül jelentős problémát okoz a városi hősziget 
hatás is, de a várost átszelő két folyó - a Seveso és a Lambro - gyakori 
áradása is komoly károkat okoz. A felsorolt problémákat a leggazdasá-
gosabban és leghatékonyabban erdősítéssel lehet megoldani, különös te-
kintettel a külvárosi területekre és a városi parkokra. Milánóban a Parco 
Nord (Északi Park) az egyik ilyen terület. A több mint 600 hektáros park, 
közel 100 hektárnyi erdejével a város „zöld tüdejének” számít.

RETE CLIMA 



A fejlesztést vállalati adományokból finanszírozzák. A városi és városkörnyéki erdőgazdálkodás céljai 
sokrétűek. Fontos szerepet kap az erdők megőrzése, a természeti és tájképi értékek megóvása, vala-
mint a földhasználat korlátozása.

A PROJEKT HÁTTERE



A Rete Clima (Klíma-hálózat) városi erdőgazdálkodási projekteket valósít meg, melyek 
során céges finanszírozásra is nyitottak - kompenzációs és területi renaturalizációs céllal - a 
vállalatok társadalmi felelősségvállalásának jegyében. Ezek az fatelepítést és -fenntartást is 
magukban foglaló erdészeti tevékenységek számos környezet- és éghajlatvédelmi előnnyel 
járnak; de szerepük van az egyéni és  vállalati tudatosság növelésében is, hiszen az alkal-
mazottak a gyakorlatban is bevonhatók a faültetéssel kapcsolatos tevékenységekbe.

A Rete Clima készített egy protokollt is (Protocollo Tecnico Forestale Italiano), a következő 
tartalommal:

- a helyes erdőgazdálkodási technikák követelményeinek betartása (helyes erdőtervezés, 
őshonos és minősített fafajok ültetése, stb.)
-az erdősítés helyszínén hatályos erdészeti és környezetvédelmi előírások betartása,
-az esetlegesen fennálló területi és táji korlátozások betartása,
-a növények gondozása kiültetésig,
-a vállalatok és a terület közvetlen részvétele az erdészeti tevékenységekben,
- a helyi kertészeti ellátási lánc bevonása: erdészeti célú növények szállítása, az erdőgaz-
dálkodásba való bekapcsolódás, későbbi karbantartási tevékenységek. Az együttműködés 
célja, hogy a projekt konkrét és tartós előnyökkel járjon a helyi közösség számára.

A projekt az erdők minősítésére és fejlesztésére összpontosít: a PEFC erdőtanúsítványnak 
valamint a fásított területek kezelésének köszönhetően új ökoszisztéma-szolgáltatások 
jönnek létre, melyek hozzájárulnak mind az adott terület minőségi javulásához, mind az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez.
Az erdőtelepítési projektek a növények vegetációs időszakán túl, azaz tél végén vagy ősz 
elején zajlanak. A forrásokat olyan vállalatok biztosítják, amelyek szén-dioxid-kibocsátásu-
kat kívánják csökkenteni, vagy így szeretnék kommunikálni a környezet- és az éghajlatvé-
delem iránti elkötelezettségüket. A projekteket a milánói Északi Park (Parco Nord Milano) 
technikusai is segítik, és - az első Covid karantén-időszakot leszámítva - a közreműködő 
vállalatok alkalmazottai és vezetői is részt vettek az ültetésekben.

MEGVALÓSÍTÁS



INNOVATÍV JELLEG

SWOT-ELEMZÉS

TÁRSADALMI HATÁS

A projekt innovatív jellegét a Forestazione Italiana® (Olasz erdőtelepítés) protokoll adja. Őshonos, erdészeti, 
1-2 évnél nem idősebb fákat telepítenek. Gyakran alábecsült, ám számos környezeti és éghajlati előnyökkel 
járó növényekről van szó. A megvalósításba a projektet finanszírozó vállalkozások alkalmazottait és vezetőit is 
bevonják.

ERŐSSÉGEK
A Forestazione Italiana protokoll a helyes tervezésre és a növények gondozására fókuszál. A folyamatos öntö-
zés, az elpusztult növények cseréje és a gyomirtás legalább 5 évig biztosított.

GYENGESÉGEK
A protokoll legfőbb gyengesége a fajtaválasztás lehet. Az éghajlatváltozás miatt nem biztos, hogy az őshonos 
fajok bizonyulnak a legmegfelelőbb választásnak.  

LEHETŐSÉGEK
A Forestazione Italiana protokoll legnagyobb előnye, hogy könnyen átvehető minta. Bármilyen rendelkezésre 
álló területen létre lehet hozni egy új erdőt, ha az elég nagy ahhoz, hogy a telepítés költségei indokoltak legye-
nek.

KOCKÁZATOK
A fő veszélyt a már említett éghajlatváltozás, valamint ezzel összefüggésben az újfajta kártevők megjelenése 
jelenti.

A finanszírozó vállalatok alkalmazottai és vezetői is részt vesznek az ültetésben, ami csapatépítő értékkel is bír. 
Az projekt megvalósítási területének környékén a helyi lakosság életminősége az erdősítésnek köszönhetően 
javul. 



MEGISMÉTELHETŐSÉG

KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK

A Forestazione Italiana protokoll egyik erőssége a megismételhetőség; számos szabad - nem mezőgazdasági - 
földterület vár fásításra.

A „Forestazione Italiana” protokoll nem minden esetben alkalmazható ugyanúgy: a legfontosabb ajánlás, 
hogy az ültetett növényeket a környezeti feltételekhez igazítsuk, ezáltal az éghajlatváltozás kihívásainak 
ellenállóbb környezetet alakítsunk ki.





A PROJEKT BEMUTATÁSA

Csapadékvíz-gazdálkodás 

Város vagy önkormányzat
Prato Önkormányzata
Lucca Önkormányzata

Helyszín
Prato Önkormányzata- Giardini di Pros-
simità, Via Nenni Pietro, 1, 59100 Prato
Lucca Önkormányzata - Parco Valgimigli, 
55100 Lucca

Projektgazda
Codesign Toscana és Iridra srl.
Start Park Prato: Prato Önkormányzata
CUT (Circuito Urbano Temporaneo)
Riciclidea
Start Park Lucca: Lucca Önkormányzata
ASP Carlo Del Prete

A megvalósítás ideje
Jelenleg futó projekt - 2019-től folya-
matos

További információ
A projekt weboldala: 
www.startpark.org;
A projekt facebook oldala: https://www.
facebook.com/startpark.project
Twitter oldala: 
https://twitter.com/StartPark_
Instagram oldala: https://www.instag-
ram.com/startpark.project

Kapcsolattartó
Marco Berni

Felelős intézmény
Start Park

Emailcím
info@startpark.org

Korábban a köz- és magán tulajdonú zöldterületek tervezésénél nem volt 
kiemelt szempont, hogy azok hatékonyan alkalmazkodjanak a klímavál-
tozás hatásaihoz, különös tekintettel a csapadék körforgására. Ennek 
kapcsán az urbanizált területeken leginkább a villámárvíz, az aszály és a 
hősziget jelentik a legfőbb problémát. A Start Park három fő szempont 
alapján néz szembe a klímaváltozás kihívásaival:

1. Közösségi tervezés és “játékosítás” (“gamification”, azaz játékos 
módon történő tájékoztatás, bevonás), amely az előkésztésbe bevonni 
kívánt közösség aktív szerepvállalására alapoz;
2. társadalmi-gazdasági hatások mérése a Start Park indikátorain keresz-
tül;
3. kék-zöld infrastruktúra, mely számos előnyt biztosít mind a lakosság, 
mind a városi ökoszisztéma szempontjából. A Start Parkban a kék-zöld 
infrastruktúra elemek együttesen valósulnak meg, annak érdekében, 
hogy a helyi közösségek az éghajlatváltozással és a szélsőséges időjárási 
eseményekkel szemben ellenállóbbá váhassanak. A Start Park projekt 
a természet-alapú megoldások alkalmazásával a városi zöldfelületek 
elavult tervezési és kialakítási gyakorlatát írja felül.

START PARK

https://www.facebook.com/startpark.project
https://www.facebook.com/startpark.project
https://www.instagram.com/startpark.project
https://www.instagram.com/startpark.project


A Start Park ötlete a Climate-KIC által támogatott, illetve a GreenApes, a Codesign Toscana és az 
Impact Hub Firenze együttműködésében megszervezett Climathon 2017 program keretében született 
meg. A program alkalmával különféle területen aktív szakértőket tömörítő csapatoknak kellett 24 óra 
alatt olyan innovatív megoldásokat kidolgozniuk, melyek az éghajlatváltozás, valamint a szélsőséges 
időjárási események negatív hatásainak enyhítését célozták meg. 

A „Reziliencia és víz” kategóriában a tervezési kihívás során a csapatok arra keresték a választ, hogyan 
járulhat hozzá a lakosság illetve a helyi szereplők a város ellenállóképességének növeléséhez, az egyre 
gyakoribbá váló - az aszálytól a heves esőzésekig terjedő - szélsőséges időjárási események kezelésé-
hez? A kihívás kapcsán a csoport olyan rendszerszintű szolgáltatást dolgozott ki, mely egyesíti a köz- és 
a magánszféra érdekeit; elősegíti az ellenálló városi parkok elterjedését s nem utolsó sorban növeli 
az éghajlati válsággal összefüggő szemléletváltást. A projekt növeli az éghajlatváltozással kapcsolatos 
tudatosságot; közösségi tervezés révén segíti az aktív részvétel megvalósulását, valamint gazdasági 
értéket teremt a magán- és közszféra érdekelt felei számára. 

A Start Park két „Designscapes” díjat nyert el (Building Capacity for Design-enabled Innovation in 
Urban Environments - Horizon 2020 program), mely a városi környezetben megvalósuló design-alapú 
innovációkat támogatja. Ennek köszönhetően a Start Park prototípusa a helyi közösség és az önkor-
mányzat közreműködésével Prato városában valósult meg; és jelenleg Luccában is működik, szintén a 
helyi önkormányzat és egy aktív helyi lakossági csoport együttműködésének köszönhetően.
A Start Park tulajdonképpen megvalósíthatósági tanulmányt kínál a helyi közösségek és önkormányza-
tok számára; ugyanakkor a projektet a helyi közigazgatási szerveknek kell véglegesítenie és megvalósí-
tania. A megvalósításhoz és a fenntarthatósághoz elengedhetetlen az érintett önkormányzat elkötele-
zettsége. Bár ha központi kormányzati szinten akadnak is elérhető források, az önkormányzatok nem 
mindig nyitottak a részvételre.

A PROJEKT HÁTTERE



A Start Park az első olyan projekt Olaszországban, mely a közösségi részvételt konkrét ter-
vezési folyamattal kombinálja. A Start Park valójában a közösségi tervezői gondolkodás öt 
pontját követi (empátia, meghatározás, ötletelés, prototípus alkotás, tesztelés); hozzájárul 
a helyi közösségek éghajlatváltozással kapcsolatos tudatosságának növeléséhez; továbbá 
tapasztalatot kínál közösségi tervezés és a játékosítás folyamatáról. Végül, de nem utolsó-
sorban, a helyi közösségek ezen a folyamaton keresztül újragondolhatják saját környezetü-
ket és konkrét lépéseket tehetnek annak javítása érdekében.

A Start Park a víz körforgására összpontosít. Maga a projekt is lényegében egyfajta körfor-
gás: az első részében a helyi közösségek olyan információkat kapnak, melyek figyelmüket 
az éghajlatváltozásra és annak lakóhelyükre gyakorolt hatásaira irányítják, ezt követően el-
gondolkozhatnak azon, hogyan javíthatnának a felmerülő problémákon. Az önkormányzat 
megvalósította a Start Park projektet, a közösség pedig “saját bőrén” tapasztalhatja meg 
elköteleződésének, aktív részvételének eredményét. 

A zöldterületek újragondolása komoly hatással lehet az éghajlatváltozással szembeni rugal-
mas ellenálló képesség - azaz reziliencia - alakítására.

INNOVATÍV JELLEG



TÁRSADALMI HATÁS

MEGISMÉTELHETŐSÉG

KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK

A Start Park másik innovatív aspektusa a társadalmi-gazdasági hatások mérése. A Start Park Factor 
egy olyan mutató, amely az empirikus adatokat valamint a társadalmi, kulturális, környezeti hatá-
sokat vegyíti, így valós visszajelzést adhat a projektről. Ráadásul az emberek összekapcsolása - a 
saját környezetük javítását célzó közös gondolkodás - erősebb közösségi összetartást teremthet.

A StartPark a természetalapú megoldásoknak köszönhetően az éghajlatváltozással szemben ellen-
állóbb városi parkok tervezéséhez illetve a témában aktív közösségek létrejöttéhez kínál kidolgo-
zott rendszert. 
A Start Park-folyamat kulcselemei: kutatás (megvalósíthatósági tanulmányok), közösségi tervezés, 
játékosítás (Star Park-kártyák), közösségi szerepvállalás, hatások értékelése (társadalmi, kulturális, 
környezeti és gazdasági), a helyi önkormányzatok és az érdekelt felek (köz- és magánszféra) elköte-
lezettsége.

A projekt online, bárki számára elérhető. A Start Park csapata óriási szakértelemmel rendelkezik, 
de akár bevonásuk nélkül, önállóan is kivitelezhető jó gyakorlat.
A Start Park prototípusát Prato (IT) városában valósították meg a helyi közösség és az önkormány-
zat bevonásával; ezt követően a módszert Lucca (IT) is átvette. A csapat igyekszik minél több olasz-
országi városba, településre átültetni az elképzelést.



A PROJEKT BEMUTATÁSA

Csapadékvíz-infrastruktúra

Város vagy önkormányzat
Kolozsvár

Helyszín 
Kolozsvár

Projektgazda
Julius Grup, Kolozsvár Önkormányzata

A végrehajtás időpontja
2005, 2007

Bővebb információ
https://cluj.com/locatii/iulius-parc/
http://iuliusmall.com/cluj/despre-noi/
https://ro-ro.facebook.com/pg/
IuliusParc/posts/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iulius_
Mall_Cluj
https://ilikecluj.ro/i-like-iulius-parc/

Kapcsolattartó
György Anetta

Felelős intézmény
Julius Grup 
https://www.iuliuscompany.ro/

E-mail cím
anettagyorgy.gy@gmail.com

Az Erdély nyugati részén fekvő város eredete a dák településre, Napocára 
vezethető vissza a Kr. u. 2. században. Dáciát római hatalomátvétele után 
átnevezték Napocára, és Kr. u. 124-ben megkapta a „municipium” rangot. 
A város társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt gyorsan fejlődött, 
és Marcus Aurelius uralkodása alatt Napoca megkapta a „colonia” címet, 
a Római Birodalomban elérhető legmagasabb városi rangot.
A Kolozsvár név a Castrum Clus névből származik, amelyet először a 12. 
században használtak a várost körülvevő citadella neveként. A Clus latinul 
„zártat” jelent és a várost körülvevő dombokra utal.
A 12. században ideérkező német kereskedők az 1241-es tatárjárás 
után kőből építették újjá a középkori Clus földes falait. A németeknél 
Klausenburg, a magyaroknál Kolosvár néven ismert Kolozsvárból az 
1970-es években alakult ki az ipari és kulturális központ, a mai Kolozsvár 
(románul Cluj-Napoca).
Az ország egyik legélénkebb gazdaságával és mintegy 330 000 fős 
lakosságával Kolozsvár ma pezsgő kulturális és oktatási tevékenységet 
folytató város. Az itt található hat állami és több magánegyetem 
Kolozsvárt a legnagyobb egyetemi várossá is teszi Romániában.

IULIUS PARK

https://ro-ro.facebook.com/pg/IuliusParc/posts/
https://ro-ro.facebook.com/pg/IuliusParc/posts/
ttps://ro.wikipedia.org/wiki/Iulius_Mall_Cluj
ttps://ro.wikipedia.org/wiki/Iulius_Mall_Cluj


A Iulius Group - az európai nagyvárosokhoz 
hasonlóan - egy modern, szabványok szerint 
kialakított zöldterületet kínál a kolozsváriaknak. 
Kolozsvár napjainkban nagyon dinamikusan fejlődik; 
Bukarest után a második legnagyobb város, és 
egyben Erdély fővárosa. Ez az intenzív fejlődés 
azonban a zöldterületek csökkenésével, intenzívebb 
forgalommal, valamint magas járulékos költségekkel 
is jár. 
A város nyugati bejáratánál jelentős 
ingatlanfejlesztés folyik. A 90-es évektől egy nagy 
kereskedelmi komplexumot alakítottak ki. A Iulius 
Group ennek a kereskedelmi komplexumnak a 
része; a rekreációs terület létrehozásával extra 
vonzerőt teremt a vásárlók számára. A feltételek 
megfelelőek voltak ahhoz, hogy a zöldterületet 
vízfelülettel kombinálják. A lakosság nagyon 
kedvezően fogadta az ötletet és a Iulius Csoport 
sikeresen megvalósította azt.

A park létrehozása nagyrészt a Iulius Csoportnak és a Kolozsvári Polgármesteri Hivatalnak 
köszönhető.
A város és a kereskedelmi csoport közösen valósították meg a projektet, amelyet uniós forrásokból 
is támogattak és a Iulius Group is több, mint kétmillió euróval hozzájárult. A Iulius Park három 
hektáros területet foglal magába.
A teljes terv megvalósítása 2,5 évet vett igénybe.
A környező területek értéke megduplázódott. A Iulius Park a pihenés oázisa, minden látogató 
élvezheti a zöld környezetben való kikapcsolódást; mindezt egy 10.000 négyzetméternyi füves 
területen. A tó körül gyalogos útvonalak, kerékpár- és futópályák, sétányok és padok találhatók.
Az átépítési, rehabilitációs munkálatok során több mint 18 000 fa és cserje ültetésével újították 
meg a növényzetet, és mintegy 10 000 négyzetméternyi - speciális, a közlekedés számára 
kialakított - gyepet ültettek.

A PROJEKT HÁTTERE

MEGVALÓSÍTÁS



A projektre nagy szükség volt, hiszen a terület tele volt tömbházakkal és nagyon hiányzott 
a zöldövezet. Régebben tipikus, kommunizmust idéző épületekkel találkozhattunk itt. A 
bevásárlóközpont építésével egyidőben kezdődött meg a tóparti park kialakítása is, amely 
Románia egyik legszebb és legmodernebb parkja lett.
A projekt innovatív jellegét az adja, hogy ez az első olyan sikeres együttműködés egy kereskedelmi 
vállalat és egy önkormányzat között, melynek kapcsán egy jelentős méretű városi zöldterület is 
létrejöhetett.

ERŐSSÉGEK:
 - a lakosok jólléte nőtt,
- a légszennyezés csökkent,
- javult a helyi mikroklíma, mérséklődik a nyári kánikulák melege,
- rengeteg madárfaj költözött a területre, gazdagodott az élővilág.
GYENGESÉGEK:
- nagy dugók vannak, mivel a lakosság nagy része a parkba vagy a plázába szeretne eljutni, ez 
főképp a nyári hónapokban jellemző.
LEHETŐSÉGEK: 
-zöldfelület, zöldterület mennyiségi és minőségi növelése; sokszínűbb élővilág.
VESZÉLYEK:
-a környező ingatlanok értéke, bérleti díjai erősen megemelkednek.

INNOVATÍV JELLEG

SWOT-ELEMZÉS



TÁRSADALMI HATÁS

A társadalmi hatás egyértelmű; a bevásárlóközpontba érkező emberek természetes környezetben 
tölthetnek el egy kis időt, társasági életet élhetnek, pihenhetnek. 

A gyakorlat megismételhető.

Ez az egyik legszebb, legmodernebb nagyvárosi park Romániában, amely az elmúlt 20 évben 
létesült.

Általánosságban elmondható, hogy a városokban nagy szükség van minőségi (rendszeresen 
gondozott) zöldterületek növelésére; hiszen ebből számos környezeti és társadalmi előny 
származik.

MEGISMÉTELHETŐSÉG

KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK
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Nyárádgálfalva község a Nyárád folyó középső szakaszán, a folyó 
völgyének két partján, a marosvásárhelyi megyeszékhelytől mintegy 
24 km távolságra, átlagosan 345 m tengerszint feletti magasságban 
fekszik. Nyugatról Jedd és Madaras, délről Gyulakuta és Erdőszentgyörgy, 
északról Nyárádszereda községgel szomszédos. Ez egy többé-kevésbé 
erdős dombvidék nagy, sík területtel, a Nyárád folyónál. Hét faluból áll: 
Nyárádgálfalva, Szentháromság, Bede, Szentlászló, Nyomát, Kisadorján 
és Nagyadorján.

Az első megbízható adat Nyárádgálfalváról az 1567. évi anyakönyvben 
található. Az 1600-as évek katonai összeírásából származó első népességi 
adatok a falu szabad székelységét mutatják, valamint azt, hogy a 
tehetősebb családok az ózdiak és a szentivániak voltak.
A falu története szorosan összefügg a Szentiváni család történetével. 
Mátyás király idejében e család György nevű őse Erdély egyik vezetője 
volt. 

VÍZ AZ EMBERNEK ÉS A TERMÉSZETNEK - 
FOLYÓKANYAR HELYREÁLLÍTÁSI PROJEKT 
NYÁRÁDGÁLFALVÁN



György fia, Zsigmond építtette 1501-ben Nyárádgálfalván a Szentiváni kúriát és Szentiváni 
Mihály költő és politikus szülőházát.

A község területén 5 kultúrotthon (Nyárádgálfalva, Szentháromság, Bede, Nyomát és 
Nagyadorján) és egy könyvtár található. A régi hagyományokat hűen őrzik, ezeket különböző 
hagyományőrző ünnepeken mutatják be. Az ősi székely népviseletek és néptáncok szinte minden 
rendezvényen jelen vannak. A községnek sajnálatosan ma már gondjai vannak a vízkészletekkel, 
a Nyárád folyót a 70-es években szabályozták és a vízhiány általánossá vált.

Az említett projekt létrejöttét a helyi rekreációs terület hiánya indokolta. A projekt célja a Nyárád 
folyó régi folyásának rehabilitációjá, valamint Nyárádgálfalva lakosságának sport- és szabadidős 
tevékenységekhez szükséges helyszín biztosítása. A projekt keretében két futballpálya, egy 
öltözőépület és egy horgásztó létesült. A hely jelenleg sportversenyeknek, horgászversenyeknek, 
hagyományos helyi termék bemutatóknak ad otthont.

A vízhiány általános problémává vált a faluban, mivel a helyi lakosság az ivóvizet ivóvízkutakból 
szerzi be, és ezek a kutak a talajvíz szintjétől függnek. Az elmúlt években a talajvíz szintje a Nyárád  
folyó szabályozása miatt 2-3 métert csökkent. 
A kanyarulat és a környező terület rehabilitációjának fő céljai: a talajvízszint növelése, rekreációs 
terület létrehozása, valamint a vadon élő állatok számára egy természetközelibb élőhely 
kialakítása.

A PROJEKT BEMUTATÁSA

A PROJEKT HÁTTERE



A folyókanyarulat rehabilitációját 2010-ben valósították meg Nyárádgálfalván. Ennek oka többrétű 
volt: vízvisszatartás, az esővíz felfogása, az állatok vízellátása, pihenőhely és horgásztó létrehozása 
a környéken élők számára.

A lakosság nagy örömmel fogadta az új terveket.
A projektet a Környezetvédelmi Minisztérium egyik alapjából finanszírozták, amelyet vidéki 
zöldterületek létrehozására alapítottak. Nyárádgálfalva polgármestere elkötelezett volt a 
vízrehabilitációs projektek iránt, több projektet is támogatott Nagyadorján faluban (Nyárádgálfalva 
község része), így ő és csapata is nagy tapasztalatot szerzett ezen a területen. A vízrekonstrukciós 
projektek szakmai támogatását a Fókusz Öko Központ környezetvédelmi szervezettel kötött 
partnerség biztosította. 

A fő problémát az jelentette, hogy a folyókanyarulatot több éven keresztül a falu 
hulladéklerakójaként használták, így a hulladékot össze kellett szedni és hivatalos lerakóba 
szállítani. 

A hulladék elszállítása után a szintén szennyezett iszapot használták fel a focipálya kialakításához..
További nehézséget jelentett, hogy a vízügyi hatóság nem volt túl együttműködő, mert ezen 
a területen folyószabályozást terveztek, ami ellentmondott a vizes élőhely létrehozását célzó 
projektnek.
A falu egésze kivette a részét a kivitelezésből. Ma már egy jól működő rendszerről beszélhetünk 
tele élettel, különböző madár-, hüllő-, kétéltű- és halfajokkal. 

MEGVALÓSÍTÁS



INNOVATÍV JELLEG

SWOT-ELEMZÉS

Általánosságban elmondható, hogy a vizes élőhelyek rehabilitációja és különösen a folyókanyarulat 
rehabilitációja Romániában nagyon ritka. A vízügyi hatóság a vízszabályozásra összpontosít, hogy 
az esővizet a lehető leggyorsabban elvezesse, ami a 60-as évek vízgazdálkodásában szokásos 
gyakorlat volt, de a klímaváltozás jelenlegi helyzete miatt ez a módszer már elavultnak tekinthető. E 
gyakorlat helyett a vízvisszatartás és a vizes élőhelyek helyreállítása szükséges, mely a pufferhatást 
is biztosítja. 
A nyárádgálfalvi projekt egyrészt azért innovatív, mert ez az első olyan projekt a térségben, amely 
helyreállítja a 70-es években a vízszabályozási munkálatok során levágott egykori folyókanyarulatot. 
Másrészt a vizes élőhely helyreállítását összekapcsolja a rekreációs terület létrehozásával. 
Egyrészt egy természet-helyreállító projekt, másrészt pedig egy olyan folyamat, amely a lakosság 
bevonásával elősegíti a helyiek aktív pihenését. Ebben az elképzelésben a szimplán technikai 
megoldások helyett az egyszerű megoldásokra összpontosítottak, a munkálatokat hagyományos 
módszerekkel valósították meg.

ERŐSSÉGEK: 
A tó - pihenő és horgász helyként is - nagyon fontos a helyiek számára, és egy ilyen kis településen 
ez egy nagy beruházásnak mondható. 
A folyókanyarulat rehabilitációja újjáéleszti a vízi- és szárazföldi világot, ahol madarak és halak, 
hüllők és kétéltűek telepedtek meg.

GYENGESÉGEK: 
Folyamatos karbantartásra van szükség.

LEHETŐSÉGEK: 
A helyi turizmus fellendül.
Vízmegtartó ereje a szárazság idején is nagyon fontos, állatok itatására és öntözésre is alkalmas.

VESZÉLYEK: 
Megnövekedett a szúnyogok száma, ami kellemetlen lehet a helyiek számára.
Nagy szárazság idején a tó akár ki is száradhat.



TÁRSADALMI HATÁS

Az intézkedésnek komoly társadalmi hatása van, hiszen a közösség számára aktív kikapcsolódási 
lehetőséget kínál. A helyreállított vizes élőhely a talajvíz szintjét is megemelte, így biztosítva a 
szomszédos kutak vizét, különböző felhasználási célokra (emberi és állati felhasználásra).

A folyamat mindenhol megismételhető, ahol a szabályozási munkálatok miatt kanyarulatokat 
vágtak le a települések közelében..

A projekt más falvak számára is példaértékű lehet. A vízvisszatartó rendszerek nagyon fontos 
szerepet játszanak az emberek életében, különösen a vízhiányos területeken. Ezen rendszerek 
egyaránt fontosak az állatok számára is (itatás és a mezőgazdasági területek fenntartása), és 
egyidejűleg a turizmust is fellendítik. A projekt nagyon jó példa egy adott terület rehabilitáció utáni 
komplex hasznosítására.

MEGISMÉTELHETŐSÉG

KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK
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