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Fejlesztések a VI. kerületben 

A legújAbb mAgyAr green City fejlesztés újrAhAsznosított AnyAgok 

felhAsználásávAl nyújt innovAtív megoldást olyAn problémás belvárosi 

közterületeken, Ahol A burkolAt és A tAlAjbAn futó közmû-útvesztõk nem 

AdnAk lehetõséget fák telepítésére.

NöVéNykaNdeláber  
a betoNdzsuNgel  
zöldítéséhez

Kisebb-nagyobb hazai városaink utcáin sé- 
tálva gyakran tûnõdik az ember, milyen sok  
a burkolt felület, és milyen kevés a zöld, ami 
oldaná, megtörné, kellemesebbé tenné a be- 
tondzsungelt. A realitások talaján maradva  
persze tudjuk, hogy a zökkenõmentes autós 
és gyalogosközlekedésnek a durábilis bur-
kolat alapfeltétele, de azzal is tisztában 
vagyunk, hogy a növényzet meggyökeresedé-
sét, kifejlõdését lehetetlenné teszi, így a hõn 
áhított „ingyenes ökológiai szolgáltatásoktól” 
is elesünk. Felelõs városvezetõkben, döntésho-
zókban felmerül ilyenkor néhány kérdés, meg-
oldandó probléma: a burkolatok alatt átlátha-
tatlanul, labirintusszerûen tekergõ közmûvek, 
és az új, lélegzõ burkolat lerakásának költ-
ségei elõtt megadva magukat lemondjunk  
az élõ, talajkapcsolatos növényzet telepí-
tésérõl? Ha mégsem hátrálunk meg, akkor 
hogyan zöldíthetnénk a belváros utcáit a leg-
hatékonyabban anélkül, hogy a teljes utca 
burkolatát cserélni kelljen? Hogyan „fásítha-
tunk” ott, ahol a közmûvek védõtávolságai, 
vagy a közúti ûrszelvény elõírások fatelepí-
tést nem tesznek lehetõvé? Van a „mobil fák” 
(planténer) mellett vagy helyett más tényle-
ges talajkapcsolattal rendelkezõ lehetõség?  
A planténerek praktikusak és esztétikusak is 
lehetnek, de 100%-ban emberi gondoskodásra  
szorulnak és rövid életûek. Vagy esetleg tele-
pítsünk olyan kampánynövényzetet, amely 
lakossági szimpátiát vált ki, de már ültetése 
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pillanatában gyors halálra van ítélve az igé-
nyeknek nem megfelelõ környezet miatt? Jó 
lenne a sûrû belvárosi részeken is árnyat adó 
zöld a nagy nyári melegben, a tisztább és 
üdébb levegõ, a lekötött por, a kisebb mértékû 
felhasznált épületenergia, a növekvõ ingatlan-
érték, a mosolygósabb arcok. Sokat segítene 
az utcaképen is, ha nem csak falakkal hatá- 
ros burkolt felületeket látnánk utcáinkon.

A Növénykandeláber magyar Green City 
fejlesztés, amely a Budapest Terézváros veze-
tõivel való párbeszéd eredményeként szü-
letett a felmerülõ problémák megoldására.  
Ökológiai fenntarthatóság igényeit szem 
elõtt tartva, újrafelhasznált anyagokból, újra-
hasznosított ültetõ közegben, olyan helyen 
kínál lehetõséget strapabíró kúszónövények 
fához hasonló telepítésére, ahol a teljes járó-
lap és aszfaltburkolat, valamint a talajban 
futó közmûvek lehetetlenné teszik egy-egy 
nagyobb fa elültetését.

A fejlesztés céljai és elõnyei között a kö- 
vetkezõket említhetjük:
• fastruktúrájú növényzet olyan helyeken, 

ahol közmûvek és burkolat miatt fát nem 
lehet telepíteni

• könnyen fenntartható: nem kíván minden 
évben komoly metszést és nyesedékel-
szállítást

• a Növénykandeláberre futtatott növények 
virágukkal és illatukkal is díszítenek

• gyorsan növõ, ám könnyen terelhetõ haj-
tásaik nem érik el a légvezetékeket, de 
árnyékot adnak

• fasorhoz hasonlóan kiváló környezeti,  
humán és gazdasági hatást biztosít 
(levegõtisztítás, pormegkötés, CO2 lekö-
tés, egészségmegõrzés stb. – lásd www.
green.city.hu)

• telepítés után a közlekedõ felületbõl mini-
mális felületet vesz ki (0,4 m × 0,4 m)

• akár szolárvilágítással is szerelhetõ

A fenti elõnyöket mérlegelve döntött 
úgy Budapest VI. kerületi önkormányzata,  
hogy turisztikai szempontból is frekventált  
pontjain növénykandelábereket állít fel  
a burkolt felületek otthonosabbá tételéhez. 
A kandeláber a Green City alapelveknek 
megfelelõ, egyedi megoldásként számos 
neves gyártócég legújabb technológiáit alkal-
mazza, gyors eredményt kínálva a felmerülõ 
problémákra. Telepítésénél természetesen  
a közmûegyeztetéseket le kell folytatni, mivel 
a kandeláber szerkezetet egy 2,2 m mélyre  
lenyúló talajcsavar rögzíti a föld alatt. Ez  
nyújtja azonban egyik legfontosabb elõnyét: 
ezt a pontszerû telepítést – vízszintes kiterje-
dés hiányában – a közmûvektõl legzsúfoltabb 
területeken is jó eséllyel véghez lehet vinni.  

A telepített kapaszkodó növények ültetõgödre 
jóval kisebb, mint fatársaiké, így a közmûveket 
nem „zavarja”. A növények ültetõközegét kom-
poszt és újrahasznosított földkeverék alkotja, 
amelyet biológiailag aktív tápanyagokkal töl-
tenek fel a hatékony növekedés érdekében.  
A gyökerek vándorlását gyökérfogó fólia irá-
nyítja, míg a talajfelszínt lélegzõ-vízáteresztõ, 
stabilizált kavicsburkolat zárja, mely egyszerre 
adja vissza az ültetõgödör felszínének zömét  
a közlekedésnek, és biztosítja a növény gyö-
kérzetének és a talajnak megfelelõ víz és 
levegõ ellátottságát. A növényhordozó kan-
deláberek szakszerû felállítása után már nem 
marad más hátra, mint a kiválasztott kúszónö-
vények beültetése. Az ajánlható fajták között 
szerepel a trombitafolyondár, mely nagy, 
élénkpirosas-narancsos tölcséreivel díszít;  

a lilaakác, melynek hatalmas, tavasszal nyí-
ló lila fürtjei biztosan maradandó élményt  
jelentenek az arra sétálóknak, vagy az isza-
lag, melynek vadon élõ és nemesített fajtái is 
dús lombozattal, és színes, kisebb-nagyobb 
virágokkal örvendeztetik meg az arra járókat. 
Elismerés illeti Budapest VI. kerületét a zöldí-
tés ilyen példaértékûen komolyan vételéhez, 
s remélhetõleg a jövõben egyre több helyen 
találkozhatunk országszerte ezzel a megol-
dással.

Budapesten a következõ helyeken tekinthetõk 
meg a felállított növénykandeláberek:
• Szondi utca 67. – Szent Család Plébánia 
• Nagymezõ utca 1. – Nagymezõ utca és 

Király utca sarok
• Király utca 70-72.

Több hazai cég összefogásával készült innovatív megoldás a Növénykandeláber, mely eredményesen egészítheti  
ki az utcafásítási projekteket ott, ahol a közmûhálózat miatt nem lehet ültetõgödröt ásni

„Ígéretes megoldásnak tûnik.”


