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Akik kerékpároznak, azoknak erre a kérdésre minden bizonnyal 
kapásból sorolnák a praktikus érveket, miszerint zsúfolt nagyvárosban 
ez a közlekedési mód a leggyorsabb, nem adódhatnak parkolási 
gondok, a mozgás szabadságát adja, meg hasonlók. Mindez azonban 
többnyire kevés azon tömegek bringára ültetésére, akik számára ezek 

nem egyértelmű pozitívumok. Sokkal meggyőzőbb, ha az ember egészségügyi előnyökkel 
kezd érvelni, valamiért erre talán a laikusok is sokkal fogékonyabbak. Kő András sokat 
idézett alapmű jellegű „Drótszamár” című könyvének egyik szemelvényében Dr. Árkosy 
Tiborral beszélget a szerző, aki orvosi szemszögből tíz pontban foglalja össze az előnyöket, 
íme:  

 

„(…) 
1. Az ember reflexműködését tréningben és használható állapotban tartja (egyensúlyozás, 
térlátás, mozgáskoordináció stb.). Köztudott, hogy különösen az idősebb emberek állandó 
reflexproblémákkal küzdenek.  

2. Serkenti a légzést és a vérkeringést. Ideges szívzavarok esetén elég csak felülni a 
szobakerékpárra, s máris gyógyhatást érünk el. De még sérült szívizomzat, például infarktus, 
hipertónia következtében is gyógyító tényező a beteg rehabilitációjában a rendszeres 
kerékpárgyakorlat.  

3. A kerékpározás statikailag kíméli a lábat. Az ortopédiai betegségek esetén (például 
gyulladásos lúdtalp stb.) kitűnő „járógép”. A láb, vér- és nyirokkeringését is javítja. Ez 
megszívlelendő, hiszen az érszűkületek leggyakrabban az alsó végtagban jelentkeznek. A már 
kialakult érszűkületek kisegítő értornája a biciklizés. A visszértágulásokban szenvedők is 
gyakran mondják az orvosoknak, hogy a fájdalmakat és a pangás tüneteit hatásosan csökkenti 
a kétkerekű.  

4.) Az ízületek kilazításának és rendszeres mozgatásának a reumatikus megbetegedések 
megelőzésében kiemelt szerepe van.  



5.) A kerékpározás a szervezet energiaháztartásának szabályozására is szolgál.  

 

6.) Mint fizikai teljesítmény, a vércukor rendellenességek enyhébb eseteiben javítja az 
anyagcserezavart.  

7.) Bizonyos fokig az ember teljesítőképessége, izomtónus jobb állapotban van a 
kerékpározás után. A biciklizés gerinctorna.  

8.) A gát- és medenceizomzat ritmikus tornája szintén előnyös a kiválasztó-szervek 
funkciózavarainál.  

9.) Törés, enyhébb agyvérzés után vagy bizonyos egyensúlyi zavarok észlelésekor a 
gyógyulás jele, ha a beteg már tud biciklizni. A kétkerekű hátán jobb lesz a kedve, nő az 
önbizalma.  

10.) A kerékpározás a szorongás ellen is kitűnő sport. (…)” 

 

forrás:  http://bikemag.hu/hirek/miert-is-jo-kerekparozni 



 

 

 

 


