Tízezer új fát Budapestre! – Zuglói sajtótájékoztató 2017. 10. 20.
Az utóbbi egy-két évben sokakat megmozgató, a médiában egyre gyakrabban felbukkanó
téma lett a városi fák ügye, aminek személy szerint nagyon örülök. Azt gondolom, ez jó jel: a
fákkal kapcsolatos ügyek iránti figyelem, az egyes fák sorsáért érzett aggodalom azt mutatja,
hogy növekszik az emberek környezet iránti érzékenysége – és ennek csak örülni lehet. Még
akkor is, ha egy-egy nagy port felverő esetben nem feltétlenül a szakszerűség és racionalitás,
hanem kizárólag az érzelmek motiválják a véleményalkotókat.
Amiben bizonyosan közös platformot lehet találni az egyes fákért aggódókkal, az a tézis, hogy
egy nagyváros életminőségének egyik legfontosabb indikátora zöldfelületeinek nagyságán
túl azok állapota, fáinak, fasorainak egészsége, vitalitása. Ennek tudatában kell parkot,
zöldterületet fenntartani és fejleszteni – és persze arra is gondolva, hogy egy aszfalttal borított
nagyvárosban sosem elég a fákból.
Igaz ez Budapestre is, még ha a főváros fáinak a száma jóval nagyobb is, mint azt sokan
gondolják. Ugyan darabra megszámolni nem könnyű ezeket, de hogy mégis nagyjából lássuk,
mennyi fa áll a közterületeken, tavasszal levélben fordultam a 23 budapesti kerület
polgármesteréhez. Valamennyi kerület elküldte a számait, és valamennyi kerület
szövetségesnek ajánlkozott, csatlakozva a „10 ezer új fát Budapestre!” városzöldítő
programhoz.
A kerületi polgármesterektől kapott számokat összegezve az állapítható meg, hogy a kerületek
által kezelt faállomány ma Budapesten 697.500 darab. Ehhez járul a FŐKERT által kezelt,
fővárosi tulajdonban, illetve a parkokban álló 297.605 fa, köztük a Városliget kb. 7100 fája –
ezeket összeadva kiderül, hogy a budapesti kerületek és a FŐKERT összesen 995.105 fát
gondoznak, és az ültetési ütemtervek alapján az önkormányzatok gondoskodásában
Budapesten egymilliónál is több fa lesz már 2018-ban.
A FŐKERT és a kerületek kezelésében lévő mintegy egymillió fa még messze nem az összes
Budapesten. Hiszen ebben a számban nincsenek benne a magánterületen, házak kertjében
álló fák (amelyekből például Zugló kertes házas övezeteiben szerencsére elég sok akad).
Ezekről hiteles adatok nemigen állnak rendelkezésére, és legfőképpen nincsenek benne a
természetközeli területek, zárt erdőtársulások fái sem. Lipcsei Szabolcs, a FŐKERT zöldfelületfenntartási igazgatójának a II. Liget Park Fórumon elhangzott előadásában szó volt arról, hogy
Budapest 525 négyzetkilométernyi területéből úgy 60 négyzetkilométeren találhatók zárt
erdőtársulások, erdőgazdálkodás alatt álló területek. A faállományt persze itt nem
egyedenként tartják számon, hiszen az erdészek hektáronkénti fatömegben számolnak, de az
biztos, hogy Budapest tüdejét elsősorban ezek az erdőterületek, és az itt található
faállomány jelentik. És ha 6000 hektáron van tehát erdő, hektáronként legalább 1000-1500
fával, akkor ez önmagában is összesen vagy 8-9 millió fa.

Ami ezek mellett még jó hír, az a tendencia, hogy a zöldfelületek növelésének fontossága, a
faállomány gondozásának, pótlásának és telepítésének kérdése egyre nagyobb prioritást kap
a kerületi önkormányzatoknál, és minden kerület szigorúan szabályozza például a fakivágási
és pótlási kötelezettségeket.
A Liget Budapest Projekt parkfejlesztésért felelős miniszteri biztosaként az elmúlt évben
kezdeményeztem egy olyan város-zöldítő programot, amely tízezer új fa ültetését vállalja
Budapesten három év alatt. Ezt Tarlós István főpolgármester úrral közösen tavaly ősszel, épp
egy éve a Városligeti fasorban indítottuk el. Azóta városszerte szembetűnően mutatkoznak a
városzöldítés egyértelmű jelei, és látványosan kezdenek megszűnni FŐKERT kezelésében levő
fasorok – sokéves forráshiány miatt kialakult – foghíjai.
Külön öröm számomra, hogy akkor a Városligeti fasor hiányzó fáinak pótlásával a Liget egyik
fontos, a lakónegyedek közé nyúló „zöld csápja” erősödött meg – azt szeretném, ha ez a
folyamat folytatódna. A város zöldítése jó ügy, amit jó támogatni – ezt bizonyítja, hogy
Terézváros és Erzsébetváros első szóra saját kerületi forrásaiból is hozzájárult ahhoz, hogy a
Városligeti Fasor legyen az első újra „hibátlan” fasor. De tessék csak itt Zuglóban is körülnézni,
a Dózsa György úttól a Kerepesi útig – mindenfelé új fák sokasága örvendeztet bennünket –
jól látszik, hogy mennyire felgyorsult a szokásos tempó.
A jelentős budapesti fasorok rehabilitációjának most egy újabb örömteli állomásához
érkeztünk Zuglóban: újjászületik és teljessé válik a fasor az Egressy úton. A cserére szoruló
idős, beteg fák helyére fiatal, életerős, várostűrő egyedek kerülnek Zuglóban is, és amennyire
tudom, a következő években is tovább folytatódik Zugló további zöldítése, a fasorok és
zöldfelületek rehabilitációja. Aminek az ütemét – a biológiai adottságok mellett – leginkább
nyilván a rendelkezésre állítható források nagysága határozza meg.
Az Állatkertben egy 150 éves park fenntartása van rám bízva, így tudom, hogy bár a szakszerű
faültetés maga sem olcsó mulatság, és hogy a költségek java az ezután következő
évtizedekben jelentkezik. A frissen ültetett csemetékre gondot kell viselni, rendszeresen
öntözni kell őket, és az lenne a jó, ha élete során minden városi fa legalább 3 évente szakszerű
kertészeti kezelésben részesülne.
Ezért arra biztatom a faültetőket, hogy jusson figyelem, erőforrás és akarat a faápolásra, a
parkok és fasorok szakszerű fenntartására is – mindez hosszú távon gazdaságilag is racionális,
mert a magas biológiai értékű, egészséges, megfelelően ápolt fák így sok évtizeden keresztül
szerezhetnek örömöt a városlakóknak, és termelhetnek oxigént Budapest levegőjéhez.
A fákat kedvelő embereket pedig arra kérem, hogy segítsék a szakemberek munkáját. Ne csak
bízzanak bennük, hanem ha tehetik, vigyenek ők is pár kanna vizet a fiatal fáknak a száraz nyári
napokon.
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