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A fák együtt élnek velünk

parkokban, házak között,

utcáink fasoraiban.

Minden fa más-más egyéniség,

akárcsak mi, emberek.

Ebben a könyvben

a fákkal való kapcsolatunkról

lesz szó.
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A kapcsolat

kölcsönös
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A városi fákat az emberek ültetik. A

fiatal fákat fejlõdésük kezdetén – ha

szükség van rá, késõbb is – gondoz-

zák. A fasori fák ágait a közúti for-

galom igényeihez igazítva megnye-

sik. Néha az emberek a fákat kivág-

ják, sajnos sokszor indokolatlanul.

A fakivágások lehetõségét az önkor-

mányzatok szabályozzák, bizonyos

fokú védelmet adva ezzel a fáknak,

mivel azok nem tudják magukat

megvédeni.

Koratavasz Lágymányoson
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A fák, miközben saját életfelté-

teleiket biztosítják, számunkra szol-

gáltatásokat nyújtanak.

Gyökérzetüket, mellyel támasz-

kodnak és a vízben oldott tápanya-

gokat felszívják, a földben fejlesztik ki.

A forgalmas utak mentén a fasorok

földje és a fák gyökérzete rezgéscsil-

lapító hatású.

Ahol fasor van az úttest és a jár-

da között, ott a rezgéseket a merev

burkolatok nem teljes erõsséggel köz-

vetítik a házak falaihoz, hiszen a gyö-

kérzet és a földréteg mérséklõ hatást

fejt ki. Szabad szemmel is min-

denütt látható a csupasz és

a fásított utcák épületeinek

állapota közötti különbség.

Ha fúj a szél, belekap a

fák ágaiba, leveleibe, ame-

lyek természetes akadály-

ként viselkednek, így csökken-

tik a szél erõsségét. A sûrû lombok

nem csak a kismadarakat védik ilyen-

kor, de ablakunkat sem rázza annyi-

ra a vihar, ha magas fák vannak a

házunk körül.
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A fák életét, növekedését egyebek

mellett egy olyan vegyület biztosítja,

amelyet a falevelek szén-dioxidból

készítenek.
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A fák életét, növekedését

elsõsorban egy olyan vegyület

biztosítja, amelyet a falevelek

szén-dioxidból és vízbõl

készítenek a napfény hatására.

Ez az asszimilációs folyamat, mely

számunkra kétféle „szolgáltatást” je-

lent: szén-dioxid és víz felhasználá-

sával, fényenergia segítségével a nö-

vényt gyarapító cukorvegyület és oxi-

gén keletkezik. Mindannyiunk egyik

legfontosabb életfeltételét biztosító oxi-

gént a falevelek nappal „kilehelik”.

Egy lombköbméter asszimiláló fe-

lület egy évben tavasztól õszig 650

gramm oxigént termel számunkra,

miközben 590 gramm szén-dioxidtól

szabadítja meg levegõnket.

Mit nevezünk lombköbméternek?

A fa egy köbméternyi lombkoronájá-

ban lévõ levélfelületek összességét.

A közfigyelem általában a fák oxi-

gén-termelõ képességére irányul. En-

nél azonban hatszázszor nagyobb

szerepet játszik a fák szén-dioxid fel-

dolgozó képessége, ha figyelembe

vesszük hogy a levegõben az oxi-
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gén térfogatszázaléka 21%, a szén-

dioxidé pedig csupán 0,03%. Vagyis

pontosabban fogalmazva, ez utób-

bi körülbelül ennyi volt 100 évvel ez-

elõtt, azonban mostanra már

0,036%-ra dúsult.

A szén-dioxid létfontosságú sze-

repet tölt be a légkörben, hiszen ez a

gáz az ún. üvegházhatás fõ elõidé-

zõje: átbocsátja a napsugarakat, de

a Földrõl visszaverõdött hõ nagy ré-

szét már nem engedi keresztül. Ha

ez a gáz nem fordulna elõ légkörünk-

ben, akkor a Földön olyan hideg len-

ne, hogy alkalmatlanná válna az

emberi életre. Azonban a jóból is

megárt a sok!

A szén-dioxid mennyiségének nö-

vekedése az utóbbi évtizedekben fel-

gyorsult a gépjármû közlekedés tér-

hódítása, az energiatermelés és az

ipari tevékenységek miatt. Ezt a nö-

vényzet és a tengerek elnyelõképes-

sége már nem tudja ellensúlyozni,

ezért a szén-dioxid mértéke egyre nö-

vekszik a légkörben.

Emiatt fokozatosan melegszik

légkörünk.
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Dr. Radó Dezsõ, aki a fák környe-

zeti hasznára vonatkozóan is végzett

számításokat, az ezüsthárs növekvõ

teljesítményét például így számszerû-

síti a levegõnket javító tevékenység

szempontjából:

> Egy 4 éves kis ezüsthársfa lomb-

térfogata 0,2 köbméter, amely

mindössze 0,1 kg szén-dioxidot

köt le és 0,1 kg oxigént termel egy

évben tavasztól õszig.

> 10 éves korában lombtérfogata

már 2 köbméter, amellyel 1,2 kg

szén-dioxidot köt le és 1,3 kg oxi-

gént termel egy évben.

> 20 éves korában 8,5 köbméterre

kifejlõdött lombtérfogatával évi 5 kg

szén-dioxidot köt le és 5,5 kg oxi-

gént termel.

Tehát a fák lombkoronája gyor-

suló mértékben növekszik.

Egy 70 éves „öreg” ezüsthársfa

205 köbméter lombtérfogatával éven-

te 121 kg szén-dioxidtól tisztítja meg

levegõnket, miközben 133 kg oxigént

termel számunkra.
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Munkácsy Mihály: Colpachi park

fak.p65 3/31/2005, 2:51 PM13



14

Több fafajta teljesítményét össze-

vetve általánosságban mondhatjuk,

hogy egy 50 éves fa 57 kg oxigént

termel, és 53 kg szén-dioxidot dolgoz

fel egy vegetációs idõszakban: ta-

vasztól õszig.

Egy ember évente 175 kg oxigént

fogyaszt, miközben 332 kg szén-di-

oxidot lélegez ki.

Fenti adatokból megállapíthatjuk,

hogy hozzávetõleg egy 70 éves és

egy 50 éves fa fedezi egy ember évi

oxigén belégzési igényét, míg három

70 éves fa egy ember éves szén-dio-

xid kilégzését egyenlíti ki.

Azonban nem az ember és az ál-

latok kilégzése az oka annak, hogy

a légkör szén-dioxid tartalma (más,

légköri szennyezõ anyagokkal

együtt) egyre növekszik.

Egy személyautó 100 kilométe-

renként 20–27 kg szén-dioxidot bo-

csát ki, egy 40 tonnás kamion meg-

rakodva pedig ugyanekkora út meg-

tétele alatt 150–200 kg szén-dioxid-

dal szennyezi a levegõt.
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Bár a különbözõ fafajták levelének

formája és nagysága igen eltérõ lehet,

a levelek sûrûsége majdnem kiegyenlíti

ezt a különbséget.
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Az akácfa levele több apró levélkébõl

áll (1 levélke felülete 6 négyzetcenti-

méter), amelyek egy levélszáron he-

lyezkednek el, mégis egy lombköb-

méternyi térfogatukban van annyi le-

vélfelület, mint a nagy levelû platán-

fáéban, amelynek egy levele 216

négyzetcentiméter felületû. A platán-

fa ágai viszont terjengõsebbek. Szép

nagy leveleibõl – ha kiterítjük õket

egymás mellé – 46 jut egy négyzet-

méterre, míg az akácfa levélkéibõl

1700. Egy lombköbméter asszimilá-

ló felülete mindkét fa esetében meg-

közelítõleg 4 négyzetméter.
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A fûzfa egy hosszú levelének fe-

lülete 12 négyzetcentiméter. Egy

négyzetméter felületen 835 levél fér el,

a fa egy lombköbméterében pedig 5

négyzetméter asszimiláló felület van.

A zöld (kõrislevelû) juharfa egy le-

velének felülete 36 négyzetcentiméter,

egy négyzetméter felületen 278 levél

fér el, és a fa egy lombköbméterében

majdnem 4 négyzetméter (3,8) asszi-

miláló felület van.
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A bükkfa egy levelének felülete 39

négyzetcentiméter. Egy négyzetmé-

ter felületen 256 levél fér el, így a fa

egy lombköbméterében valamivel ke-

vesebb, mint 4 négyzetméter (3,7)

asszimiláló lombfelület van.

A vadgesztenyefa egy levelének

felülete 90 négyzetcentiméter. Egy

négyzetméter felületen 111 levél fér el,

a fa egy lombköbméterében majd-

nem 4 négyzetméter asszimiláló

lombfelület van.
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A gépjármû-közlekedés,

az energiatermelés,

az ipari tevékenységek,

 a háztartások a szén-dioxid

mellett más szennyezõ

anyagokat is kibocsátanak.
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Koratavasz Lágymányoson
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A gépjármû-közlekedés, az

energiatermelés, az ipari

tevékenységek, a háztartások a

szén-dioxid mellett más

szennyezõ anyagokat is

kibocsátanak.

A szilárd szennyezõ anya-

gok (porszemcsék a hozzá-

juk tapadó nehézfémekkel és

egyéb mérgezõ vegyületekkel,

a korom, olajszármazékok, azbeszt

és más káros anyagok) megüleped-

nek a leveleken. Annyival kevesebb

szennyezett por kerül légzés útján a

tüdõnkbe, amennyi a levelekre rára-

kódik. Ez a hatásuk különösen a for-

galmas utak mentén fontos. Azon-

ban az egész fõváros levegõje

szennyezett, ezért a lakóházak kö-

zötti fák, parkok fái nagy szerepet töl-

tenek be egészségünk megóvásá-

ban. Az esõvíz a szennyezõdést

idõnként lemossa, és a szûrõ levél-

felület újra „üzemképessé” válik.
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Paál László: Erdõ mélye
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A falevelek

párologtatnak is,

ezáltal a nyári melegben

lehûtik a levegõt.

fak.p65 3/31/2005, 2:51 PM25



26

A falevelek párologtatnak is,

ezáltal a nyári melegben

lehûtik a levegõt.

A hûvösebb levegõ nehezebb a há-

zak közötti burkolt felületeken felizzott

levegõnél, így azzal kicserélõdik. Ez

a kicserélõdés a jótékony szellõ,

amely lehûti a várost, és segít kifújni

a port és egyéb szennyezõdést. Ezt

hívjuk a város átszellõzésének.

Budapest átszellõzését jórészt a

Budai hegyvidék és a Pilis biztosítja.

Ezt a hatást csökkenti a hegyoldalak

egyre fokozódó beépítése, ami nö-

vénypusztítással is jár.

Hazánkban különösen a nyári

szárazságok okoznak problémát. A

beépítések miatt egyre fogyó zöldte-

rületû fõváros mintegy hõszigetként

viselkedik ilyenkor.

A nagyobb kiterjedésû parkokban

nyáron hûvösebb van, mint a város

többi részén. Ezt a fák lombjainak ár-

nyéka és a növényzet párologtatása

okozza, ami jelentõsen csökkenti a

hõhatást. A folyamatban résztvevõ

víznek majdnem a fele felszabadul.
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A nagyobb kiterjedésû gyepes te-

rületeken 8–10 Celsius fokkal hûvö-

sebb is lehet, mint az aszfalttal vagy

betonnal burkolt felületeken. A par-

kok fáinak árnyékában pedig 10–13

Celsius fokkal hûvösebb levegõ ala-

kulhat ki, mint a növényzet nélküli

területeken. A parkok fáinak tevé-

kenységébõl adódó légnedvesség-

növekedés egészségesebb mikroklí-

mát teremt.

Mikroklíma alatt egy kisebb te-

rület jellemzõ hõmérsékletét, pára-

tartalmát és szélviszonyait értjük.
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Az útmenti fásítások nagy mérték-

ben elõsegítik a gépjármûforgalom ál-

tal szennyezett levegõ tisztulását. A

lombos fák között átsuhanó levegõbõl

a por mechanikai úton kiszûrõdik. Mi-

vel a lomb okozta súrlódás lefékezi az

áramlást, a por nagy része rövidebb

távolságon kihullik a földre, vagy meg-

tapad a levelek felületén.

A lakóházak közötti nagy, lombos

fák is hasonló szolgáltatást nyújtanak

számunkra.

Az árnyékot – mint a fák egyik szol-

gáltatását – elõszeretettel vesszük

igénybe a nyári tûzõ napsütésben.

A Budapest, VIII. kerületi Rákóczi tér-

rõl készült légifelvételen jól látható, hogy

mit jelenthet a kõrengetegben az össze-

függõ, nagyobb lombtömeg.

Fotó: Budapesti Közlekedési Részvénytársaság DBR Metró Projekt Igazgatóság
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Természetesen, minden zöld nö-

vény asszimilál. Megkötik a port és a

szennyezõ anyagokat a bokrok, cser-

jék levelei, sõt, a fûszálak is.

Ezért fontos, hogy a forgalmas

utak mentén „háromszintû” növény-

zet tisztítsa a levegõt.

Az elsõ szint a fû- vagy pázsitfé-

lék; a második szint a cserjék, bok-

rok; a harmadik szint a fák koronája.

A füvek és bokrok a por felverõdésé-

nek és a kipufogó gázok kibocsátá-

sának magasságában szûrik ki a

szennyezõk egy részét, de a nagy

igénybevétel miatt gyakran hamar

tönkre is mennek. Gyökérzetük nem

nyúlik olyan mélyen a talajba, mint

a fáké, emiatt a szárazságot is job-

ban megsínylik, hiszen a felsõ talaj-

réteg szárad ki leghamarabb.

Megfigyelhetjük, hogy nagy nyá-

ri szárazságban a fû sok helyen „ki-

sül”, szürkére szárad, a bokrok leve-

lei is megritkulnak, de a nagy fák,

amelyeknek gyökere sokkal mélyebb-

re nyúlik és eléri a talajvíz szintjét, még

ilyenkor is zölden tartják leveleiket.

A pázsit sûrûségétõl függõen az egy

négyzetméterre esõ fûszálak száma 15

ezer és 40 ezer között változik, így felü-

letük 0,5–2,5 lombköbméternek megfe-

lelõ szolgáltatást nyújt. Természetesen,

csak akkor, ha a pázsit élõ, zöld. Saj-

nos azonban éppen a legforgalmasabb

utak mentén találkozunk letaposás, sze-

metelés miatt, illetve öntözés hiányában

kipusztult pázsittal.

fak.p65 3/31/2005, 2:51 PM29



30

 Sokszor tapasztaljuk, hogy újon-

nan ültetett zsenge kis fák, fasorok

már az elsõ évben kiszáradnak, ha

nem kapnak elegendõ vizet. Érzéke-

nyebbek a légszennyezésre, az utak

sózására, és egyéb kártételre, mint a

már megerõsödött gyökérzetû, 20–

30 éves vagy annál idõsebb nagy

fák. Ezért az újonnan ültetett kis fák

legalább 10–15 évig figyelmes gon-

dozást igényelnek.

fak.p65 3/31/2005, 2:51 PM30



Néhány jó tanács

a fák ültetésével kapcsolatban

kozep
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Városunkban sokszor nem egysze-

rû dolog új fák ültetésére helyet találni.

A sûrû beépítettség miatt kevés a sza-

bad felület. Szabály, hogy az épületek

homlokzatától legalább 6 méterre kell

ültetni az új fákat. Ahol nincs ennyi hely,

ott jól megválasztott fafajtákat 3 méter

távolságra is lehet ültetni az épület szé-

létõl. Ablak elé ajánlatos olyan fajtájú

fákat ültetni, amelyek laza koronát nö-

vesztenek, hogy a lakást ne sötétítsék

Néhány jó tanács

a fák ültetésével kapcsolatban

 A legjobb ültetési idõszak általában az

õsz, október közepétõl november vé-

géig, a nagyobb fagyok beálltáig. Az

október közepén történõ ültetés segíti

legjobban a gyökeresedést.

A nyírfa, gyertyánfa, ostorfa és bükk-

fa számára viszont a március-április a

legmegfelelõbb ültetési idõpont.
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és kellõ mennyiségû szórt fényt enged-

jenek be lombjaik között.

Annak érdekében, hogy a fák idõ-

sebb korukban is szépen, egyénisé-

güknek megfelelõen fejlõdhessenek,

egymástól legalább 5–6 méter távol-

ságra célszerû õket ültetni. Természe-

tesen, nem baj, ha késõbb, több évti-

zed elteltével az egymás mellett álló fák

ágai találkoznak, záródó lombkoronát

A Népligetben élõ egyik tölgyfa növekedés közbeni viselkedését figyelhetjük meg.

Amikor a fa kicsi volt, a mellette lévõ magasabb fa árnyékot vetett rá. Ezért

oldalirányban is kifejlesztette a törzsét, vízszintesen, több méter hosszúra.

alkotnak. Az ilyen parkok, zöldterüle-

tek a legértékesebbek, ahol a nagy

lombú, idõs fák leveleik párologtató te-

vékenységével egymás számára is

kölcsönösen javítják a helyi éghajlatot,

a mikroklímát.

A fák legtöbb esetben alkalmazkod-

nak egymáshoz: leleményesek.
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Az utcai fasorok telepítésének sza-

bályai a közlekedés biztonságát tart-

ják szem elõtt, ezért az önkormány-

zatok rendelik meg ezek telepítését.

Ha a házunk körüli szabad zöldte-

rületen fát akarunk ültetni, gödörásás

elõtt meg kell ismernünk a közmûtér-

képet, amit a kerületi önkormányza-

toknál meg tudnak mutatni nekünk, és

tanácsokat adnak az új fák elhelyezé-

séhez. A földben lévõ közmûvektõl (víz-

vezeték csövek, elektromos vezetékek,

telefon- és egyéb kábelek, távhõ veze-

tékek stb.) való távolság legalább 3–4

méter legyen, a gázvezetéktõl pedig 5

méter távolságot kell betartani.

Díszfák telepítésekor általános sza-

bály, hogy az ültetõgödör, amibe a

fa gyökerét elhelyezzük, 1×1×1 mé-

ter méretû, vagyis egy köbméteres le-

gyen. Rossz, törmelékes talajban aján-

latos ennél nagyobb gödröt ásni az

új fának.

A gyökér elhelyezése után ne a ki-

ásott, humuszban szegény vagy

szennyezett talajt töltsük vissza, ha-

nem erre a célra vásárolt, tápanyag-

ban gazdag kerti földet.

Facsemeték (szabad gyökerû fács-

kák) ültetése elõtt a gyökerekbõl 8–10
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cm-es darabot le kell vágni, egy vö-

dör iszapban beiszapolni, és legalább

5 percig áztatni. Maga az ültetés két

ember összehangolt munkáját igény-

li. Az egyikük lapáttal az elõre kiásott

és visszatöltött gödörbõl a földet ki-

emeli, és a fa ültetése után a termõföl-

det ismét a gyökerek mellé rakja. Má-

sikuk elhelyezi a fát a gödörbe, tartja

azt ültetés közben, majd óvatos tapo-

sással tömöríti a talajt, és végül a fát

a támasztórúdhoz kötözi. Ültetés után

azonnal jól meg kell öntözni az új fát.

Szép példáit látjuk a faültetésnek,

amikor a kötözõ háncszsineget a fia-

tal fa törzsén puha, lazaszövésû

zsákvászonnal bélelik alá. Ennek két

elõnye van: nem csúszik el a törzsön

a zsineg, és véletlenül sem sérti fel a

zsenge kis fatörzs külsõ rétegét.

A fa gödrébe szánt termõföld több

legyen, mint amennyi belefér a gö-

dörbe. A tömörödésre számítva, a

többletet a fa tövénél felkupacolva

hagyjuk. Tavaszi ültetés esetén a

díszfákat és cserjéket elõbb jól meg-

öntözzük, és a földet csak utána ku-

pacoljuk fel. Késõbb a földkupacból

– amelynek jelentõs hányada vissza-

süllyedt a gödörbe – tányért alakítunk
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módon, hogy a földbõl kiálló

végébe vizet tudjunk önteni.

Természetesen ezt igen óva-

tosan tegyük, a nagy sebes-

ségû vízáramlás ugyanis ki-

moshatja a gyökérzet mellõl

a talajt. Arra is ügyeljünk,

hogy rendszeresen öntsünk

vizet a csõbe, mert az szellõ-

zõ nyílásként is mûködik,

amelyen a víz el is párolog-

hat, és így a fa kiszáradhat.

A megerõsödött, nagy

fák, amelyek gyökere már el-

éri a talajvizet, olyan értéket

képviselnek, amely évente

gyarapodik, még kevesebb

munka- és anyagi ráfordítás-

sal is. Lombkoronájuk egy-

re növekszik, ami azt jelenti,

hogy egyre több asszimiláló

levélfelületük keletkezik.

A XI. kerületi Bartók Béla út-

nak a 2002. év nyarán vég-

zett felújításánál nem „cserél-

ték le” a félévszázados platán

fasort. Sokan aggódtak,

hogy a közmû cserék és hír-

közlõ kábelek miatt több mé-

ter mélyen megbolygatott fel-

ki, amely 5–10 cm magas peremmel megakadá-

lyozza az öntözõvíz szétfolyását.

Az újonnan elültetett fát az elkövetkezõ 10

évben nem szabad sorsára hagyni, szükség sze-

rint locsolni, gondozni kell. Célszerû, ha ültetéskor

körülbelül 10 cm átmérõjû hajlékony mûanyag csö-

vet helyezünk a földbe a fa gyökere mellé olyan
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A Bartók Béla úti fasor

az útfelújítás alatt
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sõ földrétegben hetekig szabadon szá-

radó gyökérzettel vajon túlélik-e a lég-

szennyezésre érzékeny, vízigényes pla-

tánok az útfelújítási munkálatokat. Azon-

ban két év múlva, 2004. év nyarán kü-

lönösen szépen zöldelltek azok a fák,

amelyeket az út néhány szakaszának

szélesítése miatt nem vágtak ki. Ez meg-

gyõzõ példa az öreg fák szívósságára,

ami annak köszönhetõ, hogy felszívó

gyökérzetük jóval mélyebbre terjed ki,

mint a közmûvek. Természetesen ez ön-

magában még nem jelenti azt, hogy

ezek a fák sokáig megmaradnak, mivel

az építkezés során sok helyütt megsér-

tették a gyökereiket. Az is veszélyezteti

ezeknek a fáknak a megmaradását,

hogy a kockaköveket aszfalttal váltot-

ták fel, és emiatt nehezebben jutnak a

fák vízhez – pedig megfelelõ elõrelátás-

sal ezt is meg lehetett volna oldani.

A Bartók Béla úti fasor városképi je-

lentõségû, mintegy zöld alagutat képez

magasan az út fölött.
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ezzel hatalmas értékû, levegõt javító

lombtömegtõl fosztják meg a környé-

ket. Pótlásként csak a föld alatt kiala-

kított beton építmény fölé szórt, egy-

két méter vastag földrétegbe tudnak

növényeket telepíteni. Az így telepít-

hetõ növényzet összes asszimiláló fe-

lülete azonban soha nem fogja meg-

közelíteni a kivágott nagy fák lomb-

tömegének levegõtisztító képességét.

Tudnunk kell, hogy az a földré-

teg, amelynek nincs függõleges

irányban közvetlen kapcsolata a ta-

lajvizet tartalmazó rétegekkel (az ere-

deti altalajjal), nem képes önálló víz-

háztartást fenntartani. Itt csak akkor

élnek meg növények, ha automata

öntözõrendszert építenek be és üze-

meltetnek. Ennek a berendezésnek

érzékelnie kell a földréteg nedvesség-

tartalmát, mivel a födém feletti víz-

pangás (túlzott nedvességtartalom)

és a földréteg kiszáradása egyaránt

káros lehet a tetõkertként mûködõ

zöldterületen. Magasra növõ, nagy

lombkoronát fejlesztõ fafajtákat még

2 méter vastag földrétegbe sem le-

het ültetni, mivel a nagy fa gyökér-

zetének megfelelõ helyre és természe-

tes körülményekre van szüksége.

Mi árt a fáknak?

Mostanában egyre többször hallunk, ol-

vasunk „szakmai” érveket, amikor mély-

garázs építkezés miatt meg akarnak

szüntetni olyan parkokat, ahol viruló idõs

fák élnek. A fákat ilyenkor kivágják, és
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Azt is megsínylik a fák, ha mellet-

tük úgy építkeznek, hogy gyökérze-

tük és a föld alatti építmény között

nem marad szabad földréteg, sõt, az

építmény felõli oldalon esetleg meg

is csonkítják gyökérzetüket és koro-

nájukat. Az V. kerület Szabadság téri

mélygarázs miatt például a történel-

mi nevezetességû platán fasor gyö-

kérzetét több méter szélességben el-

távolították a föld alatti betonépítmény

helyszükséglete miatt. Mivel támasz-

tógyökerüket is elvágták, a koroná-

jukat is szinte le kellett felezni azért,

hogy ezek a nagy fák egyensúlyvesz-

tés miatt ki ne dõljenek.

A néhai szabadság téri ezüsthárs fasor utólsó õszi képe a mélygarázs-építés elõtt.
Fotó: Szendrõ József szabadság téri fákról írt

szakértõi véleményébõl.
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A fa gyökérzetének kiterjedése

megközelítõleg akkora, mint a fa

koronája.

A fa gyökérzetét nem csak a mély-

építkezések miatt csonkítják meg, ha-

nem például a kábelfektetések során,

amikor a tervezésnél nincsenek tekin-

tettel arra, hogy a fákat megkíméljék.

A kiásott árok ilyenkor nem mély, de

minél közelebb kerülnek a fa törzsé-

hez, annál nagyobb az esélye annak,

hogy támasztógyökereket vágnak el.

Reméljük, hogy az V. kerületi Olim-

piai parknak a fényképünkön látható hí-

res nagy platánja nem jut ilyen sorsra.
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Sajnos, gyakran tapasztaljuk, hogy

útfelújítások alkalmával vagy mélyépí-

téseknél a fák feltárt gyökereit hetekig,

hónapokig csupaszon hagyják ta-

vasszal, nyáron, õsszel, miközben

azok kiszáradnak. Az ilyen viszontag-

ságokat csak azok az idõs fák élhetik

túl, amelyek gyökérzetének jelentõs ré-

sze a talajvízszintet eléri.

Télen elsõsorban a síkosságmen-

tesítés egyes módjai okoznak mara-

dandó károsodást valamennyi nö-

vényzetben.

A nátrium-klorid felhasználásával –

vagyis sózással – történõ téli síkosság-

mentesítés a legolcsóbb, legáltaláno-

sabb, de ugyanakkor az egyik legká-

rosabb eljárás is. A Fõvárosi Kertészeti

Részvénytársaság nyilvántartása sze-

rint a néhány éve ültetett, elõnevelt fa-

sori fák ezrével pusztulnak ki a sózás

következtében. A házak közötti zöldfe-

lületeken is megfigyelhetjük ezt a hatást,

ha olyan gyalogjárda vezet rajtuk ke-

resztül, amelyen sózással olvasztják a

havat, jeget.

Manapság senki nem szeret havat

lapátolni. Gyakran látjuk, hogy már a

hóesés kezdetén felszórják sóval a jár-

dát, így a folyamatosan ráhulló hóból

azonnal olvadt latyak lesz, ami sokszor

még jobban csúszik, mint a letaposott,

tiszta hó. Ha a sós latyak már kellemet-

len vastag réteget alkot, akkor rálapá-

tolják a járda melletti zöldfelületre, ahol

az a talajba szivárog.

A kocsiutakra hullott havat szintén

sózással oldják, majd a hókotró gépek

az út szélére, illetve a járda szélére ko-

torják azt, ahol a parkoló autókból való

kiszállást akadályozná. Ezért a járdát

takarító emberek a fasori fák tányérjá-

ba halmozzák a sós havat, hogy ne

legyen útban.
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A fákra ez az alábbi módon hat:

Vízben oldódva a konyhasó nát-

rium- és kloridionokra bomlik, a talaj-

ba szivárogva felhalmozódik, és ká-

ros hatást fejt ki növényekre és a ta-

lajra egyaránt.

A kloridionokat a gyökerek köny-

nyen felveszik, onnan a szállítónya-

lábokon keresztül eljutnak a törzsbe

és a hajtásokba. Hatására a fák ta-

vasszal késõbb hajtanak ki, leveleik

pedig a szokásosnál kisebbek. A fia-

tal levelek a széleiktõl kiindulva már

tavasszal elkezdenek barnulni, majd

sokszor a nyár elején megindul a le-

vélhullás.

A nátriumionok a növény nedvke-

ringésébe jutva gátolják a kloro-

fillképzõ magnézium beépülését a sej-

tekbe. Megakadályozzák a kálium fel-

vételét a talajból. Ez betegséget és túl-

érzékenységet okoz a fáknál.

A sóval telített talajoldat tömé-

nyebb a növényben keringõ nedvnél,

így a gyökerek vízfelvételét akadá-

lyozza.

A sózás hatására romlik a talaj

szerkezete, elveszíti morzsalékossá-

gát, tömörödik, levegõtlenné válik.
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hogy megkíméljük a növényeket

a sózás végzetes hatásaitól?
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Mit tehetünk annak érdekében, hogy megkíméljük a növényeket

a sózás végzetes hatásaitól?

Ne sózzuk a havat a járdán! Még tiszta állapotban lapátoljuk a mellette lévõ

zöldfelületre.

A hulladéklerakó udvarokban árusítanak olyan érdesítõ anyagokat, amelyek

a növények veszélyeztetése nélkül alkalmazhatók síkosságmen-tesítésre. Ezeket

használjuk só helyett!
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A Hamzsabégi úti park
Budapest egyik legnagyobb parkja,

amely egyúttal a fõváros fontos

átszellõzõ csatornája
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Ártanak-e nekünk a fák?

Gyógyszertárakban, orvosi rendelõk

falán gyakran találkozunk olyan „pol-

len-naptárakkal”, amelyek közlik ve-

lünk, hogy mely hónapokban milyen

növények, fák virágaiban termelõdõ

porzó anyagok (pollenek) tesznek be-

teggé, allergiássá minket. Ez a szél-

beporzású növényekre vonatkozik.

Fõleg felsõ légúti panaszokban, szé-

nanátha, a garatban kaparó érzés, a

szemen viszketõ kötõhártyagyul-

ladás formájában nyilvánul meg ez

a betegség, hasonlóan a meghûléses

tünetekhez. Ezek a tünetek az arra ér-

zékeny embereknél addig tarta-

nak, amíg a „bûnös” pollenek

jelen vannak a levegõben. A

legtöbb fa pollenjei a szél

útján terjednek. A beporzási

idõszak a fák életében éven-

te néhány hét.

De valóban annyira bû-

nösek a növényeknek ezek

a szaporító anyagai, mint

ahogyan hisszük, és amennyi-

re a gyógyszergyárak támogatásá-

val készült színes, hatásos „pollen-

naptárak” sugallják?
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Dr. Müller Mária allergológus, gyer-

mekorvos a való helyzetnek megfele-

lõen vizsgálta az allergiás betegségek

okozóit. Felmérései során megállapítot-

ta, hogy a városlakók gyakrabban be-

tegednek meg, mint a vidékiek. Ennek

oka az, hogy a pollenfelületre rátapad-

nak a levegõben lévõ koromszemcsék,

és a pollen így kerül a nyálkahártyára.

Itt a koromból kátrány képzõdik, mely

elõsegíti a pollenszemcse átjutását a

nyálkahártyán. A szervezet immun-

rendszere megpróbál védekezni az ide-

gen anyag ellen, és így jön létre az al-

lergiás tünetegyüttes.

Az elsõ ábra egy tiszta levegõjû parkban lévõ fáról begyûjtött pollent

mutat be. A második ábrán egy nagyforgalmú út melletti fáról be-

gyûjtött pollen látszik, amelynek felületére rátapadnak a szennyezõ

anyagok. A harmadik ábra egy másik súlyosan szennyezett terüle-

ten álló fáról begyûjtött pollent ábrázol.

A légszennyezés tehát megsokszo-

rozza a pollen-allergia veszélyét.

Elektronmikroszkópikus nagyítással

megvizsgálták a pollen-naptárak egyik

fõszereplõjének, a mogyorónak a pol-

lenjeit.

A képen látható, hogy egy parkban

lévõ fáról begyûjtött pollen szép, sima

felületû, egy nagyforgalmú út menti fá-

ról begyûjtött pollen deformálódott a

rárakódások miatt, a súlyosan

szennyezett levegõben lévõ fa pollen-

jét pedig már szinte felismerhetetlenül

rücskössé teszik a felületére tapadt

szennyezõdések.
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A városi levegõ szennyezéséért ma

már elsõsorban a gépjármû-közlekedés

a felelõs.

A szálló por tartalmazhat kormot,

szerves anyagokat, nehézfémeket, az-

besztet. Egy részük rákkeltõ.

Ezek a szennyezõ anyagok szer-

vezetünkbe kerülve sokkal súlyosabb

egészségi ártalmakat okoznak, mint a

pollenek, amelyek egyes embereknél

néhány hétig allergiás tüneteket válta-

nak ki. Ugyanakkor ezeknek a súlyo-

san szennyezõ anyagoknak egy ré-

szét éppen a fák levelei kötik meg és

szûrik ki.

A vegetációs idõszak a lombhulla-

tó fák esetében a lombfakadástól szá-

mítva 5–6 hónap. Vagyis két évsza-

kon keresztül nyújtják a fák számunk-

ra azokat a szolgáltatásokat, melyek

levegõnket egészségesebbé teszik az-

által, hogy oxigént termelnek, szén-di-

oxidot dolgoznak fel, egészségre ártal-

mas szennyezõ anyagokat kötnek

meg, javítják a levegõ páratartalmát,

enyhítik a nyári szárazságot, hõséget.
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Gondoljunk erre, amikor késõ

õsszel a sárga, barna, vörös szí-

nû avaron járunk. A küldetésüket

betöltött, elszínezõdött, elszáradt,

lehullott falevelek összesöprése,

összegyûjtése, elszállítása munka-

igényes feladat. De ez nem szemét!

A lehullott lomb a talajon nem vész

kárba, mivel a leveleket a talaj élõ-

lényei (földigiliszták, baktériumok,

gombák) lebontják. Az avar így hu-

muszként a talaj részévé válik, biz-

tosítva a növények számára hasz-

nos anyagok körforgását a termé-

szetben.

Szakszerû kezeléssel, „kom-

posztálással” a városi fák lehullott

levele is humusszá alakul, ami ér-

tékes anyag a kertészetben, nö-

vénytelepítésnél, faültetésnél.

fak.p65 3/31/2005, 2:51 PM53



54

fak.p65 3/31/2005, 2:51 PM54



A fák, növények hatása az emberekre

 nem merül ki csupán fizikai, kémiai

folyamatokban, nem csak egészségünkre,

fizikai közérzetünkre hatnak.
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A fák színei, ágaik rajzolata, a levelek

susogásának hangja, a virágzás illata

jótékonyan befolyásolja idegrendsze-

rünket, lelkiállapotunkat.

A fák ábrázolása festményeken,

gyermekrajzokon, fényképeken, a ter-

mészet hangulatának megjelenítése a

zenében, költészetben azt bizonyítja,

hogy az emberi fantáziavilág gazdag-

ságának is szerves alkotó elemei.
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Dr. Radó Dezsõ (1922–2001) kertészmérnök-közgazdász, c. egyetemi docens, a Levegõ Mun-
kacsoport Szakértõi Testületének elnöke, a Fõvárosi Kertészeti Vállalatnak 22 évig igazgatója.
1984-ben történt nyugdíjba menetele után környezetvédelmi szakértõként a Budapesti Város-
védõ Egyesületben, és 1988-ban történt megalakulása óta a Levegõ Munkacsoportnál tevé-
kenykedett.

Harminc éven keresztül kutatási témája volt a zöldterületek környezeti és gazdasági értékelé-
se A munkatársaival közösen kidolgozott módszereit országszerte alkalmazzák, és a Belügymi-
nisztérium is ajánlásként juttatta el az önkormányzatokhoz.

Nagyszámú publikációja jelent meg a szaklapokban és napi sajtóban, sokszor szerepelt a
rádióban és televízióban.

Éveken keresztül tanított a Kertészeti Egyetemen, az újabb nemzedéket oktatva és nevelve a
természet ismeretére és szeretetére.

Dr. Müller Mária (1940–1998) gyermekorvos, pulmonológus.
A légzõszervi megbetegedések terén végzett széleskörû kutatómunkát. Orvosi munkáját Deb-

recenben kezdte, majd Kékestetõn folytatta. Itt kerület kapcsolatba légzõszervi betegségekben
szenvedõ gyermekekkel. Következõ munkahelye a Szabadság-hegyi Gyógyintézet, ahol a gyer-
mekorvosi mellé a pulmonológiai szakképzést is megszerezte. Ezután 4 évig Algériában dolgo-
zott, ahol a különleges betegségek terén gyarapította gyakorlati tapasztalatait.

A légzõszervi betegségek egyre nagyobb száma a kiváltó okok keresésére indította. Hamar
meggyõzõdött róla, hogy ez elsõsorban az egyre növekvõ légszennyezésre vezethetõ vissza.

Ettõl kezdve lelkes híve lett a környezetvédelemnek, cikkeket írt, elõadásokat  tartott, érvelt a
levegõ tisztasága érdekében. Így került kapcsolatban a Levegõ Munkacsoporttal, amelynek
munkáját a Szakértõi Testület alelnökeként sokat segítette.

Ferenczy Károly festõmûvész (1862–1917)
Bécsben született, mûvészeti tanulmányait Nápolyban, Párizsban végezte. 1896-ban költö-

zött Nagybányára, ahol rövid idõn belül a mûvésztelep irányadó mestere, a „nagybányai stílus”
kialakítója lett. 1903-ban rendezte elsõ nagysikerû kiállítását Budapesten, majd több nemzetközi
kiállításon nyert aranyérmet. 1905-tõl a budapesti Képzõmûvészeti Fõiskola tanára lett. 1908-
ban Szinnyei Merse Pállal és Rippl-Rónai Józseffel együtt megalapította a Magyar Impresszionis-
ták és Naturalisták Körét.

A XX. század magyar festészetének egyik legnagyobb hatású mestere volt.

Mednyánszky László festõmûvész (1852–1919)
Tizenegy éves korában, a nagyõri kastélyban kapta elsõ rajzleckéit. További mûvészeti ta-

nulmányait Münchenben, Párizsban végezte. Itáliai tanulmányút után tért haza szülei bárói kas-
télyába. Egész életében vándorolt és a szegényeket, elesetteket, valamint az örökké változó ter-
mészetet festette. Ködös, sejtelmes hangulatú tájképei mellett kezdettõl foglalkozott emberábrá-
zolással, az emberi lélek legmélyebb titkaiba hatolva. Az elsõ világháború idején mint harctéri
rajzoló bejárta a galíciai, szerbiai, dél-tiroli frontokat és megrázó erõvel ábrázolta a pusztulásnak
kiszolgáltatott emberek gyötrelmeit.

Akiknek munkásságát, alkotásait
kiadványunkban felhasználtuk
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Munkácsy Mihály festõmûvész (1844–1900)
Asztalossegédként kezdett rajzolni, majd festeni tanult Pesten, késõbb pedig a müncheni

akadémián és a bécsi akadémián. 1873-ban barátjával, Paál Lászlóval Barbizonban festett táj-
képeket, erdõrészleteket. Tájképfestészete késõbb, felesége colpachi birtokán teljesedett ki.

Munkácsy Mihály a magyar festészet egyik legnagyobb hatású, drámai hangú mestere.
Közismertek nagy drámai, valamint történelmi és bibliai tárgyú kompozíciói, mint például:

Siralomház, Tépéscsinálók, Honfoglalás, Krisztus Pilátus elõtt…

Paál László festõmûvész (1846–1879)
Aradon ismerkedett meg Munkácsy Mihállyal, itt kezdte festészeti tanulmányait, majd a bécsi

akadémián folytatta. 1869-ben állított ki elõször Budapesten. Hollandiában és Angliában tett útjai
során a tájképfestészet terén szerzett tapasztalatokat. 1873-ban a bécsi világkiállításon Naple-
mente címû képével érmet nyert. 1873 tavaszán végleg letelepedett Barbizonban. Itt festette cso-
dálatos képeit az erdõkrõl. A fiatalon elhunyt mûvész munkásságát hazájában csak az 1902-es
budapesti kiállítása után ismerték meg.

*  *  *

Irodalom (a festõk ismertetéséhez): Szinnyei Merse Anna: A magyar tájképfestészet aranykora

A sózás növényzetre gyakorolt hatásának leírásánál a Fõvárosi Kertészeti Részvénytársaság
munkatársának a Levegõ Munkacsoport e témával kapcsolatos konferenciáján tartott elõadását
vettük alapul.
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