
 

 

Ha Földről eltűnnének a fák… 

Ha a fák eltűnnének bolygónkról, a Földről, a számunkra ismert világ képe teljesen megváltozna.  

A fák, az erdők adnak otthont a madaraknak és az erdei állatoknak. Ezen kívül hozzájárulnak Földünk 

oxigén termeléséhez, ha elpusztulnának, akkor a levegő oxigéntartalma csökkenne. Ez hogyan 

befolyásolná Földünk élővilágát, mi történne az emberiséggel, nem tudni. Gondoljatok csak bele, mennyire 

szegényebb lenne az élővilág. Valószínűleg csak egy sivár, kietlen pusztaság. 

A Föld növényei felelősek azért, hogy mindig friss oxigén kerüljön a légkörbe. Ha az ezek nagy részét 

jelentő fákat kiirtjuk, akkor a maradék növények nem tudnak elegendő oxigént termelni, ezért a levegő 

sokkal kevesebb oxigént tartalmazna, mint most. 

A levegő főleg nitrogén és oxigén keverékéből álló színtelen, szagtalan gáznemű anyag, amely a Földet 

burokként körülveszi, s oxigénje miatt az élőlények számára nélkülözhetetlen. 

Az erdő fáinak gazdasági célú kivágásával napjainkban 

Magyarországon évente körülbelül 7.000.000 m3 fát vágnak ki. Hogy 

fel tudjuk mérni, milyen hatalmas mennyiség ez, képzeljük el, hogy ha 

csak egyetlen 1 m3-es tartályt meg akarnánk tölteni zacskós tejjel, akkor 

ehhez ezer zacskó tejre volna szükségünk.  

Szerencsére manapság sokan tesznek azért, hogy ezt ellensúlyozzák és 

fákat, növényeket ültetnek. 

Te is szeretnél tenni a jövőnkért, a környezetünkért? 

Az Energia Nap elnevezésű roadshow egy környezet és egészségtudatos INGYENES rendezvénysorozat. 

A szervezők célja, hogy az informáló kikapcsolódás mellett a megszokott fesztivál jelleget biztosítsák a 

vendégeknek egy globálisan tudatos rendezvény keretein belül. 

A szórakoztató, ingyenes pontokon -pl.: öko lábnyomot 

számolhatnak, virágot ültethetnek, edzéseken vehetnek részt, 

elektromos autót vezethetnek stb. – pontokat gyűjthet a család, akár 

minden tagja. Természetesen a jutalom sem marad el, a vendégek 

az összegyűjtött pontokért 1-1 facsemetét kapnak ajándékba. 

Látogasson el a rendezvénysorozat bármely állomására, érezze jól 

magát, egyen, igyon egészségesen és ültessen a jövőért egy fát! 

További információk: www.energianap.hu oldalon 

2015. Szeptember 12. Budapest, Flórián tér 

2015. Szeptember 19. Székesfehérvár, Bregyóközi Szabadidőközpont 

2015. Szeptember 26. Kecskemét, Benkó Zoltán Szabadidőközpont 

 

 

 

http://www.energianap.hu/

