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A városi zöld területek az emberéleteket is 
követelő nyári kánikulában természetes lég-
kondicionálóként működnek, és a tartós 
egészségkárosodást vagy halált okozó szálló 
por megkötésével közvetlenül is hozzájárulnak 
az élet és az egészség megőrzéséhez (Nowak 
et al., 2013). Ezért a városok alapvető érdeke a 
belvárosi fák, parkok megőrzése. A téma jelen-
tősége miatt a „zöld területek aránya” mutató 
a városi fenntarthatósági indexekben is meg-
jelenik.
100 meghatározó globális város fenntartha-
tósági listáját készíti el és teszi közzé évente 
az Arcadis, a világ egyik legjelentősebb 
tanácsadó cége a „Sustainable City Index” 
című jelentésében. Az elemzés során az indi-
kátorokból három alindexet képeznek, a fenn-
tarthatóság három pillérének megfelelően. Az 
„emberek életminősége” alindex az egész-

ségügyi, oktatási és az egyenlőtlenséggel 
kapcsolatos társadalmi kérdéseket vizsgálja. 
A „gazdaság egészsége” alindex többek 
között a GDP-t, a közlekedési infrastruk-

túrát jellemző mutatókat és az internetel-
érést tartalmazza. A „zöld tényezők” alindex 
összetevői: az energiafogyasztás, a megújuló 
energia részaránya, a városokon belüli zöld 
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Abszolút sorrend szerint „Zöld tényezők” alindex szerint Zöld területek aránya szerint

1. Zürich Zürich Frankfurt (14,3%)

2. Szingapúr Stockholm Hongkong (14,3%)

3. Stockholm Genova Johannesburg (14,3%)

4. Bécs Bécs Canberra (14,1%)

5. London Frankfurt Zürich (13,4%)

6. Frankfurt Wellington Szingapúr (13,2%)

7. Szöul Róma Sydney (13%)

8. Hamburg Sydney Bécs (12,8%)

9. Prága London Prága (12,7%)

10. München Hamburg Shenzen (12,7%)

A világ legfenntarthatóbb városai 2016-ban Forrás: Arcadis, 2016



LÉPÉSEK 15

terület aránya, az újrahasznosítás, a kom-
posztálás aránya, az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátása, a természeti katasztrófa 
kockázata, az ivóvízhez való hozzáférés, a 
szennyvízelvezetés és a levegőszennyezés.
Az abszolút sorrend alapján a világ legfenn-
tarthatóbb városa Zürich, amely a zöld szem-
pontokat vizsgálva is az első, a zöld terület 
aránya szerint azonban csak az ötödik helyre 
kerül. Az adatok szerint Frankfurtban, Hong-
kongban és Johannesburgban a legmagasabb 
a zöld területek aránya.
Frankfurtban közterületeken 200 ezer fa és 
40 park található. Legtöbbjüket a Rothschild, 
a Bethmann és a Brentano családok kert-
jéből hozták létre, ezek angol stílusú parkok 
öreg fákkal, de van kínai kert is a városban. 
Az óvárost övező zöld ív részei az egykori 
városfal mentén futnak. Jelentős zöld terület 
még a füvészkert, a botanikuskert és az 
állatkert is. Több mint 50 tó és mintegy 100 
hektár jól karbantartott zöld terület fekszik a 
Majna és a Nidda folyó partján – így a várost 
körülveszi egy „zöld öv”.
Az új városi körzetek építése és a korábbi ipari 
területek átalakítása során három új nagy 
parkot építettek. A Riedbergben egy új elő-
város épült zöld közterületekkel, köztük Boni-
fatiusparkkal. Az új Rebstockpark korábban 
parkoló volt, az Europaviertelt pedig a vasútál-
lomás korábbi helyén alakították ki.
Ami különösen érdekes és megfontolandó: 
a zöld területek létrehozása több évvel 
korábban elkezdődött, mint az épületek 
tervezése, így a zöld területhez alkalmaz-
kodva jöhettek létre az épületek, és nem for-
dítva. A parkok „zöld potenciálja” vonzóbbá 
és versenyképesebbé tette ezeket a városi 
területeket. A zöld területek a fenntartható 
és gazdaságilag életképes városfejlesztési 
tervek alapját képezik, amelyek az új lakóöve-
zetek minőségére, szerkezetük meghatáro-
zására és a tájképbe való beilleszkedésükre 
irányulnak. A város környezetpolitikáját 
támogatja az online elérhető „fakataszter”, 
amely a város famatuzsálemeiről és közte-
rületen álló fáiról nyújt információt.
Hongkongban a legnagyobb park a több 
mint 19 hektáros Victoria Park. Itt rendezik 
meg a Városi Fórumot, amelyen politikusok, 
akadémikusok és kiemelkedő közszereplők 
vitatják meg a közügyeket, mint a londoni 
Hyde Parkban. Hongkong 7 millió lakosának 
90%-a egy-egy park 400 méteres körze-
tében lakik.  Ez nem véletlen, hiszen a kor-
mány arra törekszik, hogy faültetéssel, a fák 
megőrzésével javítsa az életkörülményeket. 
A cél az, hogy észrevehető pozitív változást 

érjenek el a városi zöld területeken, javítsák 
a meglévőket, és újakat hozzanak létre. 
Ennek eredményeként 2011 és 2016 között 
268 000 fát ültettek el a városban. A szak-
politikai célok elérése érdekében a kormány 
olyan stratégiákat dolgozott ki, amelyekkel 
megvalósítható a környezetvédelmi erőfe-
szítések összehangolásának és hatékony-
ságának javítása, valamint a fák megőrzése. 
Ezt az elképzelést támogatja Hongkong 
faregisztrációs adatbázisa, amely egy tér-
képes alkalmazás. A jelzésre kattintva meg-
találhatók a fontosabb információk, a fajta 
és a magasság, valamint fotó is. A prob-
lémás, figyelmet igénylő fák is megkeres-
hetők a felületen.
Johannesburg sokak szerint csak egy poros 
betondzsungel, kevesen ismerik fel, hogy 
ez valójában a világ egyik legnagyobb városi 
erdeje, több mint 10 millió fával. A felhőkar-
colók között több száz parkban, temetőben, 

természetvédelmi területeken és az utak 
mentén mintegy 2,5 millió fa él, és több mint 
4 millió privát kert van a város külvárosában. 
A város központjától mindössze 10 km-re 
fekszik a Klipriviersberg Természetvédelmi 
Terület, amely 700 hektáros területével hét-
szer akkora, mint Magyarországon a Város-
liget teljes területe.
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