A 10 millió Fa kezdeményezés alapelvei


Fát ültetünk, hogy védjük a klímánkat!

Egyéni szinten is hozzá kívánunk járulni a klímavédelemhez, amihez a mi eszközünk a fák telepítése,
amelyek növekedésük során folyamatosan kötik meg a széndioxidot, csökkentve a légkörben az
üvegházhatású gázok szintjét. A fák széndioxid (CO2) megkötő képességére építve védjük a Föld
klímáját, de a telepített fáink egyúttal árnyékot vetve, párologtatva, port megkötve a mikroklímánkat,
közérzetünket is javítják. A fák a mi zöld szabadtéri klímaberendezéseink!
Az ültetéskor külterületen az őshonos, főként erdészeti fafajokat, belterületen az invazív és allergén
fafajokon kívül bármely őshonos vagy idegenhonos fafajok alap- vagy kertészeti változatait
alkalmazzuk, amelyek illeszkednek a telepítés helyének adottságaihoz.


A megelőzés és elővigyázatosság elve alapján cselekszünk

Kerüljük az olyan megoldásokat, amelyek esetén ismert, vagy felmerül, hogy további
természetvédelmi, környezetvédelmi, humán-egészségügyi kárt okoznánk. Nem javaslunk telepíteni
emiatt invazív fajokat, amelyek nem őshonosak Magyarországon és agresszív terjeszkedésükkel
elnyomják a hazai flórát. Szintén kerülendők a nagyon allergén fajok. Nem akarunk a fafajválasztással
későbbi konfliktusokat eredményező helyzeteket teremteni, így törekszünk a telepítés helyén hosszú
távon is szívesen látott fajokkal fásítani. Nem javaslunk például túl erős gyökérzetű, a burkolt
felületeket feltörő fajokat telepíteni belvárosi részeken (kivétel, ha megoldható a gyökérzet terelése),
vagy például kerékpárút fölé nem javaslunk húsos termésű fafajokat telepíteni, hogy balesetveszélyes
legyen. Az ültetéskor figyelembe vesszük a fák későbbi méretét, és nagyméretű fákat olyan helyre
telepítünk, ahol több évtized múlva is elférnek. Erdőt telepíteni elsődlegesen csak szántóföldön
szabad, gyepen nem.


A biodiverzitás megőrzése

Szeretjük az élővilág sokféleségét. Nemcsak esztétikai értéke miatt, hanem mert az élővilág
sokfélesége az ökoszisztémák stabilitásának alapja, és ezáltal az emberi jólét alapvető feltétele. A
Földön az ember térnyerésével folyamatosan csökken ez a sokféleség, és rohamos tempójúvá vált az
elmúlt évtizedekben. A fák ültetésével, illetve erdősítéssel ennek a folyamatnak a lassításához
szeretnénk hozzájárulni, egyrészt a termőhelynek megfelelő, de lehetőség szerint mindig többféle faés cserjefaj ültetésével, hosszabb távon pedig célzottan élőhelyek kialakításával. Ez utóbbira példa
lehet a vadgyümölcsök és ősi gyümölcsfajták telepítése, amelyek mind a beporzóknak, mind a
gyümölcsön táplálkozó állatoknak táplálékot nyújtanak, illetve a mesterséges odútelepek (madárfauna
támogatása) létrehozása.


Humán környezet javítása

A faültetéssel a humán környezet javításához is hozzá akarunk járulni. A városi zöldfelületek növelése
hozzájárul a mentális egészségünk fenntartásához, emellett sok szennyeződést, port is megköt, és
ahogy korábban említettük, jelentősen hűti a környezetét.


Vállaljuk a fák utógondozását, hosszútávon tervezünk

Csemetéket ültetünk, de fákat nevelünk. Ahogy a gyerekeink, fáink iránt is felelősséggel tartozunk,
gondozzuk, öntözzük, ápoljuk őket, ameddig meg nem erősödnek. A fáink 50-100 évig növekedve,
fokozatosan kötik meg, építik be a széndioxidot, védve bennünket a globális klímaváltozás során.
Utánkövetéssel biztosítjuk, hogy fennmaradjanak, de ha mégsem sikerül, akkor pótolni igyekszünk a
hiányokat.




Non-profit alapon működünk
Politikamentesen működünk

Mindenféle oldal és „izmus” elhagyásával kívánunk cselekedni. Nem kívánunk semelyik politikai párt
semmilyen célját szolgálni vagy épp azzal szembe menni. Nem az állam, vagy az önkormányzatok
feladatai helyett, hanem azokat kiegészítve, erőfeszítéseinket megsokszorozva szeretnénk lehetőséget
adni mindenkinek az aktív cselekvésre! Természetesen a fenti, párpolitikától mentesség mellett együtt
szeretnénk és együtt is kell működni a helyi és központi felelős állami szervezetekkel. Működésünket
jogszerűen, a törvényeket betartva kívánjuk biztosítani.

