
 

A lakótelepi Berkenye tanösvény a KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002  Bővebb információk: ,  

"Szociális városrehabilitáció Veszprémben" elnevezésű,  www.veszpremvmk.hu 

az Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázat részét képezi.  www.babako.hu 

Kedves Sétáló! 

Ö rö mmel ü dvö zö ljü k a Berkenye tanösvény kezdö  a llöma sa n! A kb. 1,5 ö ra s se ta kapcsa n lakö telepü nk zö ld ö vezetein, parkjain halad keresztü l.  
Göndölja a t, az a rnye köt, kellemes kö rnyezetet biztösí tö  fa kat emberta rsaink 30-40 e ve ü ltette k! Göndöza sük, megö va sük a mi feladatünk. 

Az ü tvönalat a fa kön elhelyezett lögö k jelzik. 8 pöntön införma ciö s ta bla kat helyeztü nk el — bö vebb ismereteket a ta bla alja n la thatö  hönlapökön tala l. 

„A növényzet  olyan természeti elem, melynek további pusztítása egyenlő a 
kollektív öngyilkosságunkkal.” (dr. Radó Dezső)  

Vila günk glöba lis pröble ma it  valamennyien e rezzü k. Az egyre intenzí vebb iparösí -

ta s sze n-diöxid (CÖ2) kiböcsa ta sa t sem a Fö ld ö cea njai, sem az egyre fögyö  erdeink 

nem tüdja k elnyelni.  A nagy mennyise gü  „ü vegga zök” le gkö rbe jüttata sa Fö ldü nk 

felmelegede se hez, klí mava ltöza shöz vezet. Örsza günkban is megnö vekedett a hö -

se gnapök sza ma, amikör  a nappal szinte elviselhetetlenü l meleg e s me g az e jszaka k 

sem höznak enyhü le st. Minden zö ld felü let e rte ke megsökszörözö dött.  

Gondoljuk meg, milyen közvetlen „hasznunk” van megóvott és gondozott  

erdeinkből, parkjainkból: 

A jó minőségű levegő a növényi asszimiláció következménye. 1 ha 

(100mx100m) erdö  egy vegeta ciö s idö szakban 15 t Ö2-t termel, felhaszna l 13,5 t 

CÖ2-t. Ezt „elnyelö ” kapacita snak nevezzü k. Ha az 1 ha terü let felett le vö , 100 m vas-

tag levegö  re teg ö sszete tele t figyeljü k, a va ltöza s a kö vetkezö : 21 000 t öxige nhez 

ke pest (21% Ö2 tartalöm) az erdö  a ltal megtermelt 15 t Ö2 elenye szö nek tü nik, de a 

13,5 t CÖ2 bee pí te se, lekö te se = „nyelö ”kapacita s 37%-ös teljesí tme nye ma r nem!   

A levegőszennyezések 70%-a az alsó 100 m-es légrétegben keletkezik, míg a 

fotoszintézis ebből a széndioxid mennyiségből és vízből állít elő szerves anya-

gokat, elsődlegesen cukrot és „melléktermékként” tiszta O2-t.  

Fáink asszimilációs teljesítménye éppen 40-60 éves koruk között a legna-

gyobb. Hatalmas lömbfelületükkel nem csak árnyéköt biztösítanak a tűző nap 

ellen, hanem fölyamatös ví zpa rologtata sukkal ho t vonnak el a ko rnyezetu kbo l, ki-

szűrik a levegő porszennyeződéseit is. A párásabb levegő egészségesebb, hi-

szen a sza raz levegö   (30-40%-ös pa ratartalöm) le gü ti megbetegede sek, asztmati-

küs panaszök felerö sö de se t  öközza. Fa ink  nemcsak a minö se gi emberi  e letet  biz-

tösí tja k. Alattuk cserje k, la gysza rü  nö ve nyek e lnek, teljes kis ö kö-egyse get, e letko -

zösséget képezve az állatökkal. Sétánk sörán gyönyörködhetünk a betelepült, 

megsökasödött mada rvila gban is. 

A terme szet mindig egyensü lyra, harmö nia ra tö rekszik. Ez a harmö nia a mi e letü n-

ket is szebbe , kiegyensü lyözöttabba  teszi. Ke rjü k vigya zzön a beü ltetett nö ve nyekre, 

fa kra! A felrakött fajne v ta bla k kö zö sse gü nk ismerete t bö ví tik, gyermekeink tüda sa t 

is gyarapí tja k.  

Sétáljon gyakran a felkínált útvonalakon gyermekeivel, családjával, találkoz-

zon itt a barátaival, ismerőseivel!  Ennyit Ön is megtehet testi- lelki ege szse ge 

e rdeke ben. 

A tájékozódást  az információs táblák GPS koordinátái is segítik: 
 
1. a llöma s:  N: 47,11103 E: 17,92348 

2. a llöma s:  N: 47,10731  E: 17,92157 

3. a llöma s:  N: 47,10595  E: 17,92117 

4. a llöma s:  N: 47,10308  E: 17,92580 

5. a llöma s:  N: 47,10440  E: 17,91760 

6. a llöma s:  N: 47,10640  E: 17,91529 

7. a llöma s:  N: 47,10833  E: 17,91463  

8. a llöma s:  N: 47,11046 E: 17,91470 
 

Ha nagyöbb se ta t ige nyel, vagy fütni szeretne keresse fel a  
Rab Ma ria Erdö birtökössa g tanö sve nye t! 

Kezdö pöntja Ö ntö l E -E K-i ira nyban tala lhatö ,  
a LIDL a rüha z parkölö ja mellett. 

1. A TERMÉSZET VÉDELMÉNEK FONTOSSÁGA 

http://www.veszpremvmk.hu

