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A városi zöld és kék infrastruktúra

ökoszisztéma-szolgáltatásai

Millennium Ecosystem
Assessment (2003)

Intergov. Panel on
Biodiv. and ES (2010)

EU Biodiverzitás
Stratégia (2014-2020)

• Mikroklíma-szabályozás

• Szennyezőanyag-megkötés

• Széndioxid-megkötés

• Energiamegtakarítás

• Kulturális szolgáltatások

• stb.



Ökoszisztéma-szolgáltatások és az épített környezet 
összefüggései I.:

Városi fák szén- és szennyezőanyag-megkötése (i-Tree modell)

• 10 leggyakoribb szegedi belvárosi fafaj összehasonlítása a teljes adatbázis alapján

• Eltérő kezelésű (védett és nem védett) részállományok:
- Hajnóczi u. ↔ Gutenberg u.
- József  Attila sgt. ↔ Petőfi Sándor sgt.



Faállomány-szerkezet (teljes állomány)
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Kiss et al. 2015



Ökoszisztéma-szolgáltatások (teljes állomány)
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A különböző fajok egyedei 
által biztosított szolgálta-
tások a szerkezeti 
jellemzőkben tapasztalt 
mintázatokat követik.

A rosszabb faállapot jól 
láthatóan gyengíti a 
szolgáltatásbiztosító-
képességet.
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A használati intenzitás szerinti összehasonlításra kiválasztott 
állományok

(szerkezeti jellemzők, ökoszisztéma-szolgáltatások)

A kezelésbeli sajátosságok felismerhető különbségeket eredményeznek
(összehasonlítás törzsátmérő-kategóriánként):

• A nem védett állományokban az építési, infrastruktúra-fejlesztési 
beavatkozások a fakoronák jelentős részének eltávolításával, vagy azok 
elhalásával járnak, ez a levélfelületet számottevően csökkenti (Petőfi S. 
sgt.)

• A sugárutak fasorainál mindegyik értékelhető törzsátmérő-kategóriában 
megmutatkozott a szén- és szennyezőanyag-megkötés értékeiben való 
különbség: a kisebb koronahiány- és elhalt rész értékek a védett 
fasorban (József  A. sgt.) nagyobb szolgáltatásértékeket
eredményeztek.



Ökoszisztéma-szolgáltatások és az épített környezet 
összefüggései II.:

A fák árnyékhatásának (hőstressz-csökkentés) tervezési 
szempontú vizsgálata

SOLWEIG

Fakataszteri 
adatok

Meteorológiai 
adatok

Domborzati és 
épületgeometriai 

adatok

A sugárzási hőmérséklet (Tmrt) befolyásolásával (zöldfelületi
és épületekkel kapcsolatos) szcenáriók összehasonlítása





Eredmények

43.1

47.5

45.5 46.4

43.1

45.6

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

változó paraméterek

hőmérséklet 
(C°)

Tmrt napközbeni átlaga július 23-án
Eredeti lombkorona sugár
Megfelezett lombkorona sugár
Háromnegyedszeres lombkorona sugár
30%-os albedó érték
5 %-os transzmisszivitás
25%-os transzmisszivitás

37.9

42.6

40.5

43.9

37.7

40.5

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

változó paraméterek

hőmérséklet 
(C°)

Tmrt napközbeni átlaga június 2-án
Eredeti lombkorona sugár
Megfelezett lombkorona sugár
Háromnegyedszeres lombkorona sugár
30%-os albedó érték
5 %-os transzmisszivitás
25%-os transzmisszivitás

A fafajonként változó transzmisszivitás (sugárzás-átbocsátó képesség)
jelentős változtatása számottevően módosítja a sugárzási viszonyokat, de az
albedó változtatása is a legjelentősebb beavatkozási lehetőségek között van.

A fák mikroklíma-szabályozásának teljes körű jellemzése komplex
módszertant igényel.

Novák 2019



• Tier 1: területek áttekintő jellemzéséhez

Alapja általában a fszb. vagy tájhasználati mintázat, az értékelés 
ezekhez kötött egyszerű állandók, proxyk segítségével történik 

(Várostervezési) felhasználási igények

• Tier 2: összetettebb (pl. statisztikai) modellek

Több bemenő adatot, paramétert is igényelnek, és a szolgáltatások 
biztosításának komplex folyamatát több aspektusból képesek 
jellemezni.

• Tier 3: a legösszetettebb (általában szolgáltatásspecifikus) modellek

Az adott szolgáltatás biztosításának komplex folyamatát közel 
teljeskörűen írják le (pl. Envi-MET, Solweig…)

Ökoszisztéma-szolgáltatás modellek eltérő 
komplexitási szintjei



A Nature4Cities projekt megközelítése

Célok:

• Online platform létrehozása (döntéshozatali, gazdasági és pénzügyi   
modellek)

• Átfogó tudásbázis kialakítása

• Az NBS projektek hatásvizsgálatához, értékeléséhez és hosszú távú 
nyomon követéséhez szükséges eszközrendszer biztosítása

H2020 (New governance, business, financing models and economic 
impact assessment tools for sustainable cities with NBS)

26 partner (egyetemek, kutatóintézetek, KKV-k, 4 mintaváros)



Nature4Cities Platform

Kántor et al. 2017 



Szisztematikus modellegyszerűsítési folyamat

(Tier 3 → 2(1))

Kulcsindikátorok (Key Performance Indicators) kiválasztása 
(RACER kritériumok alapján)

Szakértői modellek szisztematikus összehasonlító értékelése

Szakértői modellek eredményadatbázisának összeállítása

Egyszerűsített értékelési eljárások (Simplified Performance 
Assessment Tools) kidolgozása



1. példa: Mikroklíma-szabályozás – GREENPASS

UST database
25 USTs * 4 scenarios * 4 wind directions 

* 3 latitudes (for spatial interpolation)

= 1.200 

simulations

NBS database

10 NBS types * up to 4 variations 

(exposition) * 4 wind directions * 3 latitudes 

(for spatial interpolation)

= 480 simulations

TOTAL 

simulations

= +1.680 

simulations

Kraus 2019



1. példa: Szénmegkötés – „N4C Carbon
model”, KPI: Éves szénmegkötés

Egyéb vegetációtípusok: európai mérési 
eredmények, proxy értékek alapján

Kiss 2019



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!


