Lakossági faültetési akció
Légvezeték alá ültethető fák
Gömbkoronájú fák
Gömbjuhar – Acer platanoides ’Globosum’
5-7 m magas, 5–6 m széles szabályos sűrű gömb, idősebb korban metszés nélkül
ellaposodó koronájú, lassú növésű utcai sorfa. 10-20 cm-es levelei 5 karéjúak, világoszöldek,
ősszel sárgára színeződnek. Virága sárgászöld, mutatós, enyhén illatos. A gömb juhar
kitűnően tolerálja a szennyezett városi levegőt. Szűk utcák, légvezetékek alatti területek
fásítására alkalmas.

Gömbkőris – Fraxinus ornus ’Mecsek
6-8 m magasra növő, 6 m széles gömbölyded koronát nevelő várostűrő fa. Levélzete
páratlanul szárnyasan összetett, 7 levélkéjű, ősszel sárgás-, vagy lilásbarna.

Májusban

nyílnak feltűnő, illatos, krémszínű virágai. A kőrisfajtákra jellemzően felül terül a gyökere, így
szűk zöldsávba, járda közvetlen közelébe nem alkalmas.

Gömbhárs – Tilia platyphylos ’Pannonia’
4-5 m magas, 4-5 m széles kistermetű, kerekded, sűrű koronájú hársfajta. Lassú
növekedése miatt szűk utcákba, légvezeték alá is ültethető. Világoszöld 8 - 10 cm-es levelei
kerekdedek, szív alakúak, ősszel sárgára színeződnek. Illatos sárga virágai június-júliusban
nyílnak.

Gömb csepleszmeggy – Prunus fruticosa ’Globosa’
4-5 m magas, 2-3 m széles, tömött gömbölyded koronájú lassú növekedésű fa. Levele
bőrszerű fényes sötétzöld, apró elliptikus alakú. Fehér virágai, dúsan virágoznak, áprilisban
nyílnak. Termést nem hoz. Szűk utcák fásítására jól használható, vezetékek alatt is elfér.

Alacsonyra növő fák
Kétbibés galagonya – Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’
5-6 m magas, 3 m széles, lapos gömbölyded koronát fejlesztő törzses galagonya.
Kárminpiros, telt virágai májusban nyílnak, gazdagon virágzik, pirosvirágú galagonyának is
nevezik. Levele gyengén 3-5 karéjos, fényes zöld. Enyhén tövises ágai nem jelentenek
veszélyt. Szűk utcákba, vezeték alá is ültethető, nagy tűrőképességgel rendelkező fajta.
Apró piros terméseit kedvelik a madarak.

Borbás berkenye – Sorbus borbasii
6 m magas, 4 m széles kis fa. Levele féllemez közepéig karéjos, legalsó 1-2 levélkaréj a
levélérig hasad. Virága fehér, termése sötétvörös, decemberig a fán marad. Fehér
virágbugái mutatósak.

Fényeslevelű galagonya – Crataegus x lavallei ’Carrierei’
5-7 m magas, 4 m széles gömbölyded, később szélesedő koronájú kis fa. Hosszan
lombtartó, levelei 5-10 cm-es elliptikus vagy hosszúkás visszás tojásdadok, fénylő zöldek,
ősszel téglapirosra színeződnek. Fehér virágai májusban nyílnak, élénkvörös termése
fagyokig a fán marad.

Gömb ezüst hárs – Tilia tomentosa ’Bori’
8-10 méter magas, 6 m széles kistermetű, várostűrő hársfajta. Lassú növekedése miatt szűk
utcákba, légvezeték alá is ültethető. 5-8 cm-es levelei széles tojásdadok, kihegyezett
csúccsal. A levéllemez felül sötétzöld, a fonákon ezüstös, ősszel sárgára színeződik. Apró,
illatos sárga virágai júliusban nyílnak.

Magasabbra növő fák (olyan helyekre, ahol nincs légvezeték)
Korai juhar – Acer platanoides
20-25 m-es, magas terebélyes juharfajta. A fa más cserjék, kisebb fafajok növekedését nem
akadályozza, ősszel levelei aranysárgára színeződnek.

10-20 cm-es levelei 5 karéjúak,

virága sárgászöld, mutatós, enyhén illatos.

Magyar kőris – Fraxinus angustifolia ’Tahi’
20-25 m magas, 10-15 m széles terebélyes kőrisfajta. Gyors növekedésű, igénytelen,
ellenálló fafaj, jól tűri a szennyezett városi levegőt is. A fa más cserjék, kisebb fafajok
növekedését

nem

akadályozza,

ősszel

lombja

leggyakrabban 9 keskeny, lándzsás levélkéből áll.

bíborvörösre

színeződik.

Levélzete

Kislevelű hárs – Tilia cordata ’Greenspire’
15-20 m magas, 10 m széles kúp alakú koronájú fa. Közepes növekedésű fa, viszonylag
igénytelen,

szárazság- és árnyéktűrő. Sárgásfehér virágai illatosak,

díszítő ereje

elhanyagolható. Terméséből gyógytea készíthető. 5-6 cm-es sötétzöld levelei szívalakúak,
ősszel sárgára színeződnek, könnyen bomló lombja jó minőségű komposztot ad.

Mezei juhar – Acer campestre ’Queen Elizabeth’
10-15 m magas, 6 m széles kisebb termetű juharfajta. Ágai ferdén felfelé nőnek, kerekded
koronát visel, a tetején lapított. Meszet, szárazságot, légszennyeződést jól tűrő park vagy
sorfa. 5 karéjú sötétzöld leveleinek széle jellegzetesen hullámos, fodros, ősszel sárgára
színeződik.

