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Tárgy: Javaslat Budapest kanadai nyárfa (populus x canadensis, kömye/vi nevén: vattázó nyárfa)
mentesítésére 2025-ig

Tisztelt Közgyűlés!
Ahogy az elmúlt években, évtizedekben, úgy az idei év tavaszán is számos
kellemetlenséget okoztak Budapest polgárainak a kanadai nyárfák (populus x
canadensis), melyeket a köznyelvben gyakran csak „vattázó nyárfaként" vagy
„vattafaként" emlegetnek.
Ezt a fafajtát a szocializmusban telepítették nagy számban, gyors növekedési
képessége miatt. Ma már szerencsére nem telepítenek ilyen fákat az általuk okozott
kellemetlenségek miatt, azonban a meglévő faállomány rengeteg bosszússágot
okoz. Sokan úgy gondolják, hogy allergiát váltanak ki a levegó'ben szálló
nyárfavatták. Allergiát ugyan nem, de annál több bosszússágot okoznak, nemcsak
az allergiásoknak, hanem mindenkinek. A sokszor nagy sűrűségben szálló
nyárfavattát könnyű belélegezni, ami rendkíviili módon képes a nyálkahártyát
irritálni, emellett könnyedén a szemünkbe is kerülhet. A talajon összegyűlő
nyárfavatta (szakszerűen: magokat repítő szőrök) erősen gyúlékony. Ha lángot
kap, hirtelen lobbanással, futótűzként ég, ennél fogva erdőtüzek kialakulásáért is
felelős, és ekként veszélyes Od. az 1. melléklet szerinti fényképen).
A fentiek okán arra teszek javaslatot, hogy a Fővárosi Önkormányzat
közigazgatási területén - a kivágott fák pótlása mellett - 2025-ig egyetlen kanadai
nyárfa (populus x canadensis) se maradjon.
Kérem a T. Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen!
Budapest, 2017. június 1.
Tisztelettel,

Tokody Mar\ell Gergely
képviselő
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Döntési javaslat:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy

1.

gondoskodik arról, hogy 2025-ig a Fővárosi Önkormányzat által igazgatott
közterületeken egyetlen kanadai nyárfa (populus x canadensis) se
maradjon.

Határidő:
Felelős:

2025. december 31-ig folyamatosan

Tarlós István főpolgármester

2. a kivágott kanadai nyárfák helyére a fapótlás mindenkori jogszabályi
előírásainak megfelelően új fákat telepít.
Határidő:
Felelős:

2025. december 31-ig folyamatosan

Tarlós István főpolgármester
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