
GLOBÁLIS TREND: 

ZÖLDFALAK
Míg néhány évvel ezelőtt a kültéri zöldfalak 
még kuriózumnak számítottak – itthon és 
külföldön egyaránt –, ma már a világ minden 
táján találkozhatunk ezekkel. 
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Az élmény azonban változatlan, hiszen nem lehet csodálkozás 
nélkül elmenni egy impozáns, vertikális növénytakaróval fedett 
épület mellett. Az urbanizációval járó egyik legnagyobb problé-
ma, hogy a városi ember eltávolodott a természettől. Ez pedig 
nemcsak a lelki egészségére, hanem a fizikai állapotára is ne-
gatívan hat. Hiszen a nagyvárosokba áramló embertömeg lak-
hatása és ellátása egyre nagyobb arányú beépítettséget igé-
nyel – a zöldfelületek rovására. Így hát parkok helyett más, al-
ternatív megoldásokat kellett keresni, jobb híján olyan területe-
ket, ahol nincsenek „útban” a növények. Sőt esztétikai élményt 
nyújtanak, és ezáltal a városlakók szemében is értékkel bírnak. 
Ilyen megoldást jelentenek a kültéri zöldfalak, amelyek vertiká-
lis kertként működnek. 

Sokféle formájuk létezik. A zöldfal lehet nyírt, futtatott vagy 
ültetett, megjelenhet házfalakon, épületek homlokzatán, térel-
választó növényfalként, szoborként és akár reprezentatív belső 
terek (irodaházak, szállodák stb.) díszeként (ilyen esetekben 
beltéri zöldfalakról beszélünk). 

A zöldfalaknak számos jó tulajdonságuk is van: tisztítják a 
súlyosan szennyezett, káros anyagokkal terhelt városi levegőt, 
megkötik a szálló port, javítják a klímát (télen fűtik, nyáron hű-
tik a közvetlen környezetüket, ezáltal energiatakarékosabbá te-
szik az épületet), csökkentik a zajterhelést, hőszigetelnek, de a 
vizuális takarás és a tájba illesztés eszközei is lehetnek. 

A legfontosabb pozitívumuk azonban az, hogy képesek a ter-
mészetet becsempészni a városokba.

Koltai Tamás, a Gourmet Garden Kft. ügyvezetője azt ta-
pasztalja, hogy bár a zöldfalak száma kül- és beltéren egyaránt 
nő, a megrendelőknél egyelőre a trendkövetés és az esztéti-
kum dominál, és csak másodlagos szempont az épület ener-
giahatékonyságának növelése vagy a munkakörnyezet javítá-
sa. A zöldfalak további előnyei – úgymint a szálló por megköté-
se, zajcsökkentés – egyelőre kisebb szerepet kapnak. 
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