
 

 

 

 

Mivel Magyarország lakosságának nagyobbik fele városokban 

él, kiemelten fontos a városi zöldterületek védelme. A 

magyar városok levegőjének szennyezettsége az év 

harmadában-negyedében meghaladja az egészségügyi 

határértéket, így a fák és a parkok nemcsak esztétikai 

szempontból fontosak - oxigént termelnek, csökkentik a 

zajt, párásítanak és hűsítenek is. 

Makó város Önkormányzata remek példával szolgál a 

„Megújuló Csipkesor” TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00002 

elnevezésű projekt megvalósításával. A beruházás a „zöld 

város” jegyeiben valósult meg, ahol kiemelt figyelmet 

kapott a város természeti környezetének megőrzése és 

fejlesztése. A már meglévő zöld felületek felújításra 

kerültek, ezenfelül 200 db új cserjét ültettek. A 

területeken a növényfelületet a biodiverzitás növelése és 

a növényállomány rekonstrukciója érdekében 

olyan növények telepítésére került 

sor, amelyek a városi funkcióknak 

(sétány és közterek 

árnyékolása) és az élőhelyek 

védelmének is megfelelnek. 

A déli oldalon zöldtető 

kialakítása történt 

meg, szárazságtűrő 

növényekkel. 

 



 

1. Végy egy nagy levegőt! 
 

A fák kibocsájtják az oxigént, és elnyelik a szén-dioxidot, amit 

kilégzünk, ezzel állandóan frissítik levegőnket, ami lehetővé teszi, 

hogy a Földön élni tudjunk. Egy „nagyra nőtt” lombos fa képes annyi 

oxigént termelni egy évszakban, amennyit 10 ember belélegez egy év 

alatt. 

  

2. Hűvösen tartás 
 

Lombkoronájuk segítségével létfontosságú „árnyékoázisokat” képesek 

létrehozni a közvetlen közelükben, emellett a városokban az épületek 

hűvösen tartásában játszanak fontos szerepet. A fáknak megvan a 

módszerük a hő megfékezésére, a globális felmelegedésben nagy 

szerepet játszó szén-dioxid elnyelésére. A növényeknek szükségük van 

egy kis szén-dioxidra a fotoszintetizálásukhoz. 

 

3. Talajtisztítók 
 

Képes különböző méreganyagokat lekötni vagy lebontani egy kevésbé 

mérgező formára. 

 

4. Állj a szennyező levegővel! 
 

Nagymértékben képesek megtisztítani a levegőt a szennyeződésektől, 

és nemcsak a fentebb említett szén-dioxidtól, hiszen ide tartozik a 

szén-monoxid, kén-dioxid és a nitrogén-dioxid. 

 

5. Fenségesség 
A természetes szépség lehet a legnyilvánvalóbb és mégis a legkevésbé 

kézzelfogható a fáinknak. Elvont keveréke az árnynak, a zöldnek, az 

aktivitásnak és nyugalomnak. Pompájával emlékeztet minket, hogy 

értékeljük és őrizzük a régi fáinkat, erdőinket az eljövendő 

generációknak. 

 

6. A közösség tartóoszlopai 
 

Sokszor nem értékeljük a fákat, míg azok el nem tűnnek. Mi, emberek 

bizonyára nélkülük nem tudnánk létezni, így rajtunk áll, hogy a 

nélkülük való életet soha meg ne tapasztaljuk! 


