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Ez a kiadvány része a faállapot felmérők oktatására szolgáló tananyag csomagnak, amelyet a TREE 
ASSESSOR projekt keretében fejlesztettek ki, amelynek célja az állapotfelmérők szakmai képzési minősé-
gének, hatékonyságának és eredményességének javítása volt egy átfogó képzési program és tananyagok 
kidolgozásával a fadiagnosztika szerteágazó területén. 

A fadiagnosztika az utóbbi években gyorsan fejlődő terület a zöldfelület-gazdálkodásban. Ehhez számos 
társadalmi, jogi és technikai tényező járul hozzá. Először is, a zöldterület-gazdálkodási szolgáltatásokkal 
szemben egyre nagyobbak a társadalmi elvárások. Az éghajlatváltozás miatt a városlakók elvárják, hogy a 
hősziget-hatás és a heves felhőszakadások hatásainak enyhítése érdekében fákat telepítsenek és azokat 
karbantartsák. A fák vonzóbbá teszik a várost, és hozzájárulnak az ingatlanok értékének növekedéséhez. 
A városlakók egyre inkább elvárják, hogy a fák kivágását korlátozzuk azokra az esetekre, amikor a fa 
állapota miatt ez egyértelműen indokolható. Az infrastruktúra bővítése és felújítása során viszont, egyre 
több városi és út menti fa károsodik és igényel diagnózist.

Másrészt a fákkal kapcsolatos balesetek áldozatai egyre gyakrabban keresnek kártérítést peres úton, 
ami szakértői diagnózist igényel. A bíróságokkal és a biztosítókkal kapcsolatos problémák elkerülése 
érdekében a fák fenntartói a város egészére kiterjedő faellenőrzési rendszereket vezetnek be. Az favizs-
gálók növekvő jelentősége és nagy társadalmi és anyagi felelőssége ellenére a fadiagnosztika még mindig 
nem hivatalos szakma.

Előszó 
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A könyvben használt jelölések:

A faértékelés alapszintje jelentős mennyiségű ismeretet és tevékenységet foglal magában, amelyek 
szükségesek a fa állapotának felméréséhez, a fát és környezetét fenyegető veszélyek felismeréséhez, a 
veszélyek lehetséges okainak meghatározásához és a további intézkedésekről való döntéshez, beleértve 
a haladó/szakértői értékelésre vonatkozó javaslatokat is. Az ellenőrök kompetenciájának ki kell terjednie 
a fák értékelésére nemzetségük, fajuk, valamint a fa története és egyedi jellemzői tekintetében. A fa alap-
szintű értékeléséhez szükségesek a fát fenyegető főbb veszélyek felismeréséhez szükséges ismeretek 
és készségek.

A kézikönyv a faértékelés fő témáinak megfelelő szakaszokra van osztva. Az első fejezet az általános 
faértékelési kérdésekről nyújt tájékoztatást, és a kockázatkezeléssel is foglalkozik. A fák vizsgálata a 
kockázatkezelés egyik alappillére, amely általában egy kiterjedtebb tevékenységet és eljárást takar.
A második fejezet a favizsgálat témáját tárgyalja. Leírja a vizsgálat során alkalmazott alapvető módsze-
reket és paramétereket.

A következő fejezet az alapvető diagnosztikai jellemzőket ismerteti. A gyakorlatban sokkal több diagnosz-
tikai jellemzővel találkozunk, amelyek sokszor együttesen, és különböző konfigurációkban jelentkeznek.

A negyedik és az ötödik fejezet az időközönkénti favizsgálat gyakoriságnak a kijelölésével, és a favizsgálati 
jelentés elkészítésével foglalkozik. Ez a rész bemutat egy favizsgálati űrlapot is, példákkal.

Az utolsó rész a fák karbantartásával kapcsolatos, gyakori ajánlások általános áttekintését tartalmazza. 
Ez a katalógus lehetővé teszi a megfelelő kezelések kiválasztását a vizsgálatot követően.

A kézikönyv végén található függelék az egyes fafajokkal és fajtákkal kapcsolatos jellemzőket és feltéte-
leket tartalmazza.

A margón látható színek a formanyom-
tatvány különböző részeinek felelnek meg.

A nyilak a fényképen látható fontos 
részleteket jelzik.

Könyvkalauz 

A sötétkék háttérrel szedett szöveg 
további útmutatást és magyarázatot 
tartalmaz. 

A szövegben elhelyezett zöld pont a 
fogalommeghatározásokra utal, amiket 
az oldalon lejjebb találunk.

A nagyítós fa ikonnál egy rövid eset-
tanulmányt találunk.
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Bevezetés 

I.

 Ebből a fejezetből megtudhatjuk:

  

  Kulcsszavak: 

• Miért értékelik a fák állapotát?
• Mi az a favizsgálat?
• Melyek a favizsgálat általános módszerei?
• Milyen diagnosztikai jellemzőket használnak a fák állapotfelmérésekor?
• Melyek a kockázatkezelés alapkérdései a fák környezetében?
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favizsgálat fadiagnosztika vizuális értékelés VTA kockázat leltár

veszélyhasználat kockázattűrési modell kockázatkezelés

felelősség a favizsgálat során

diagnosztikai jellemző
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A fák növekedésük és fejlődésük során szerkezeti változásokon mennek keresztül, amelyek az egész fa 
vagy egyes részeinek állapotát befolyásolhatják. Az emberi tevékenység szintén kedvezőtlen változásokat 
okozhatnak a fák működésében. Az állapotfelmérés elvégzésének egyik fő oka eddig a fák körüli biztonság 
fenntartásának követelménye volt. Ezért a fán vagy a fa körül található, fokozott kidőlésveszélyt jelző 
jellemzők azonosításával és szakértői értékelésével, majd a megfelelően kiválasztott faápolási ajánlásokkal 
és azok végrehajtásával a baleset kockázata• az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szintre csökkenthető. 

Ma a fák jó állapotban tartása ugyanilyen fontos célkitűzésnek számít. A fák rendszeres értékelése 
növeli annak esélyét, hogy a fák jobban fejlődjenek a nehéz városi körülmények között, és lehetővé 
teszi a betegségek és más, a fák pusztulását okozó tényezők negatív hatásainak nyomon követését és 
korlátozását. Azonban gyakran még mindig a fák kidőlésétől és az ezzel járó felelősségtől való félelem 
az állapotfelmérés fő motivációja.

Kockázat – a konfliktus vagy kár bekövetkezésének a valószínűsége

I. 
B

EV
EZ

ET
ÉS

 

1.
2.

 Á
LL

A
P

O
T

FE
LM

ÉR
ÉS

I S
ZI

N
T

EK

•

1
 ld. a TREE ASSESSOR sorozaton belül a "Haladó műszeres favizsgálatok" című kézikönyvben

LELTÁR

FA ÁLLAPOTFELMÉRÉS

A fák állapotfelmérése különböző részletességgel, különböző eszközök, módszerek és eljárások alkal-
mazásával végezhető. Általánosságban két fő szint van: alap és haladó. A legtöbb szabvány tárgyalja az 
alapszintű értékelés részleteit. Bár a fák felmérését gyakran a helyszínen végzik, a modern technológiát 
alkalmazó távoli fafelmérések1, például a lézeres szkennelés is egyre népszerűbbek. 
A fagazdálkodási rendszerekben sokszor alkalmaznak állomány felmérést is, ez azonban nem tartalmaz 
egyedenkénti értékelést.

1.1.  MIÉRT ÉRTÉKELIK A FÁK ÁLLAPOTÁT? 

1.2.  ÁLLAPOTFELMÉRÉSI SZINTEK

ALAPSZINTŰ 

VIZSGÁLAT

SPECIÁLIS VIZSGÁLAT

1.2.1. LELTÁR

"Felmérés" vagy "leltár" alatt sok országban még mindig a "vizsgálatot" értik. Azok az országok, amelyek 
már létrehozták az állapotfelmérési szabványokat, a munka specifikációja körüli félreértések elkerülése 
érdekében egyértelműen meg szokták különböztetni ezeket a kifejezéseket. Ezért a TREE ASSESSOR 
projektben a faleltárt az információk és a fák paramétereinek összegyűjtéseként definiáljuk, azok szere-
pének és fontosságának, vagy a fa állapotának felmérése nélkül. Ezért a fák leltározása a következő fő 
feladatokból áll:

A fák leltározásához mérőeszközök használatára van szükség. A felmérés történhet hagyományos módon 
(nyomtatott papíralapú űrlapokon), valamint az adatgyűjtéshez és értékeléshez használt elektronikus 
eszközökkel. Ha elektronikus úton történik, mind az adatgyűjtés, mind a fák feltérképezése, esetén 
megfelelő hardver és szoftver használata szükséges, amely kérdőív formájában gyűjti össze a fa ada-
tait, beleértve a fafajt, alapvető méreteket, elhelyezkedési adatokat és - bár nem mindig - a kapcsolódó 
megjegyzéseket, amelyek segítenek a fával kapcsolatos további felmérési vagy karbantartási munkák 
azonosításában vagy előírásában. A leltározás nem tartalmazza a fa értékelését, de szükséges első lépés 
a megfelelő állapotfelmérés (vizsgálat) elvégzése előtt.

• fafaj felismerés,
• a fák méreteinek meghatározása (általában: átmérő/körméret, famagasság, koronamagasság, 

törzsmagasság, koronaszélesség stb.),
• a fák feltérképezése és jelölése2

.

2
 Bővebben ld. a TREE ASSESSOR sorozaton belül A fa értéke. fanyilvántartás c. kézikönyvben.
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1.2.2. ALAPVETŐ FAVIZSGÁLAT

Az alapvető vizsgálat a teljes fa átfogó vizuális értékelése a talajszintről. A favizsgáló körbejárja a fát, fel-
mérve a környezetet, a törzs tövét, a törzset, az ágakat, hajtásokat és a leveleket. Az alapvető felméréshez 
egyszerű eszközök (távcső, szúróbot, kalapács stb.) használata szükséges. Az alapvető felmérés fő kor-
látja, hogy a fa belső részei, a gyökérzet vagy a korona felső részei csak korlátozottan (vagy egyáltalán 
nem) vizsgálhatók.
Az alapvető felmérés alapján ki lehet választani és meg lehet tervezni a faápoláshoz szükséges kezelési 
módszereket, csökkentve a kockázatot, amit a fa jelent a környezetére. Ha az alapvető felmérés nem ele-
gendő az azonosított jellemzők értékeléséhez, speciális diagnosztikát kell javasolni. A favizsgálat során 
egyszerű eszközökkel lehet adatokat gyűjteni és pontosabban megismermi a fát és annak esetleges 
diagnosztikai jellemzőit.
További felszerelés használata nem kötelező, hacsak a specifikációban nem fogalmaztak meg ilyen 
követelményt.
A favizsgálati folyamat a következő feladatokat foglalja magában:

• a fa azonosítása és helyének meghatározása a terepen,
• a fa környezetének azonosítása és értékelése a potenciális célpontok és az 

élőhelyi viszonyok tekintetében,
• a fa szemrevételezéses vizsgálata, figyelembe véve a tipikus vizsgálandó 

tulajdonságokat, a fa fejlődési szakaszát, és a fafaj jellemzőket,
• a fával kapcsolatban levő élőlények azonosítása, 
• a közbiztonságra jelentett kockázat értékelése, 
• a fa egészségi állapotának felmérése,
• a faápolásra vonatkozó ajánlások megfogalmazása,
• a megfigyelések rögzítése,
• jelentés készítése és benyújtása.

A vizsgált fa azonosítása

AZ ALAPVETŐ FAVIZSGÁLAT RENDSZERE

Nézzük meg a fát távolról, 
hogy átfogó képet kapjunk róla

Vizsgáljuk meg közelről a fát, 
ellenőrizzük minden részét.
Szükség esetén használjunk 
szúróbotot, kalapácsot, vagy 

más hasznos eszközöket

Foglaljuk össze az értékelést, és 
tegyünk javaslatot a további lépésekre

A fa nem igényel 
további intézkedést

A következő vizsgálat 
időpontjának kijelölése

További speciális 
értékelés szükséges

A fa beavatkozást 
igényel

Jelöljük meg, hogy milyen 
kezelésre van szükség

Jelezzük a kezelés 
sürgősséget

Ha a fa rendszeres 
kezelést igényel, jelezzük 

annak gyakoriságát

A környezethasználat értékelése

1

2

3

4

5

 

6

I II III

Jelöljük ki, hogy a fa 
melyik részét, és milyen 

eszközökkel kell vizsgálni

Értékeljük a fa paramétereit: 
életképesség, állékonyság, 

állapot, élettartam kilátások.
Szükség esetén jelöljük meg 
a diagnosztikai jellemzőket

és értékeljük jelentőségüket
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1.2.3. SPECIÁLIS FAVIZSGÁLAT

A szakértői vizsgálat során részletesen elemzik a fa egyes részeit, az azonosított jellemzőket vagy a kör-
nyezeti és élőhelyi feltételeket. Gyakran az alapvető felmérésből származó ajánlás alapján hajtják végre. 
A speciális favizsgálathoz általában speciális eszközökre és/vagy módszerekre van szükség. Az értékelési 
módszert és a diagnosztikai eszközök kiválasztását az értékelés jellegéhez kell igazítani. A speciális 
fa-vizsgálat olyan szakértői értékelés, amelynek célja az egész fa vagy annak egyes részei állapotának 
részletes elemzése. A szakértői értékelés alapján kiválaszthatók és megtervezhetők a megfelelő kezelések 
a fák karbantartására és a környező terület kockázatainak csökkentésére.

A speciális állapotfelmérés során többféle technika alkalmazásával konkrét információk gyűjthetők a fáról. 
A szokásos haladó értékelési technikák közé tartoznak különösen az olyan területek, mint:

A speciális favizsgálat az alapvető állapotvizsgálathoz képest pontosabb és jobban kidolgozott ajánlásokat 
tud tenni a faápolók számára. A speciális értékelés alapján a fa és részei stabilitásának javítására és a 
faápolásra vonatkozó további ajánlások (pl. az élőhelyi feltételek javítása, beleértve a trágyázást, mulc-
sozást stb.) megfelelően módosíthatók vagy kiigazíthatók. Egyes helyzetekben több módszer és eszköz 
alkalmazására is szükség lehet az átfogó értékeléshez. Fontos megjegyezni, hogy az egyes diagnosztikai 
eszközöknek (beleértve a kalkulátorokat is) megvannak a maguk korlátai, és különböző értékelési célokat 
szolgálnak. Ezért használatuk és az eredmények értékelése magas szintű ismereteket és tapasztalatot 
igényel.

• a fa vizsgálata a korona szintjéről - ehhez megfelelő megközelítési technikák 
és eszközök szükségesek,

• a mechanikus védelmi rendszerek (pl. kötések) értékelése,
• a törzs vagy ágak korhadásának értékelése, kidőlési stabilitás vizsgálat, 

a törzs törésbiztonsági vizsgálata
• a fa statikai értékelése, vagy az ún. biztonsági tényezők 

számítása megfelelő kalkulátorok alkalmazásával
• idős és aggkorú fák értékelése,
• a fában levő élőhelyek állapotának részletes elemzése,
• a talaj állapotának részletes felmérése,
• a fában/fán élő szervezetek szakszerű felmérése (beleértve a védett fajokat is),
• a fagyökerek szerkezetének és lefutásának vizsgálata (pl. GPR, talajszelvény feltárás),
• a fa stabilitásának/törésbiztonságának biomechanikai elemzése és értékelése,
• a fa értékbecslése,
• kártevők és betegségek előfordulásának és jelentőségének elemzése.

A FAVIZSGÁLÓK KOMPETENCIÁJA

A TREE ASSESSOR projekt keretében kidolgoztunk egy kompetencia leltárt és egy képzési programot 
a favizsgálók számára, alap- és haladó szinten. A részletes leírásokat a sorozat Alap és magasabb szintű 
favizsgálat – útmutató szakemberek képzéséhez c. kiadványa tartalmazza.

ÁLLOMÁNY LELTÁR

ALAPVETŐ FAVIZSGÁLAT

SPECIÁLIS ÉRTÉKELÉS

mérőszalagok, nagyítók, ha- 
gyományos és digitális térképek, 

GPS, magasságmérők, távol-
ságmérők, GIS alkalmazások, 

számítási szoftverek, táblagépek.

1. táblázat: A favizsgálók kompetenciája

favizsgáló szúrobot, kalapács, 
Pressler fúró, távcső, ha- 

gyományos vagy digitális fény-
képezőgép - önálló eszközként 
vagy okostelefonon/tableten

akusztikus tomográf, impedan-
cia tomográf, rezisztográf fúró, 
statikus és dinamikus stabilitás 
vizsgáló berendezés, szoftverek 
az eredmények értékeléséhez, 

gyökérdetektorok (pl. TreeRadar), 
sűrített levegős gyökérfeltáró 

berendezés, famászó felszerelés 

• fa- és cserje felismerési ismeretek
• az eszközöknek az útmutatónak és szabvá-

nyos irányelveknek megfelelő működtetésével 
kapcsoplatos ismeretek és képességek

• általános digitális kompetenciák

• a fák vizsgálatával kapcsolatos készségek 
és kompetenciák, beleértve a szúróbot és 
a kalapács használatának képességét is.

• a berendezések működtetésének képessége a 
használati útmutatónak és szabványos 
iránymutatásoknak megfelelően

• általános digitális kompetenciák

• az adott berendezés működtetésének  
képessége a használati útmutatónak és szab- 
ványos iránymutatásoknak megfelelően

• a berendezés gyártója vagy okta-
tóközpont által szervezett képzés és 
az ott megszerzett tanúsítás

• koronavizsgálat esetén a koronameg-
közelítési technikákban való jártasság

Példa az eszközökre Szükséges tapasztalat és képesítés
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A favizsgálat a fák állapotának vizsgálatát és értékelését jelenti. A vizsgálatot minden egyes fánál 
egyedileg végzik el. Ez a talajszintről történik, és a fát minden oldalról értékelik.

Az ellenőrzés során alkalmazott fő módszer a fa vizuális értékelése egyszerű eszközök (szúróbot, kala-
pács, távcső stb.) segítségével. Az értékelés során a fa és környezete minden részét figyelembe veszik. 
Diagnosztikai jellemzők és alapvető paraméterek kerülnek meghatározásra, mint például: a fa környeze-
tének használati jellemzői, stabilitása, vitalitása vagy értéke. A fák vizsgálata alapján intézkedéseket lehet 
hozni a környék biztonságosabbá tétele és a fa állapotának javítása érdekében. 

A fák vizsgálatát rendszeres, szisztematikus módon kell elvégezni, és alaposan dokumentálni. Az adatok 
gyűjthetők és tárolhatók papíron (pl. favizsgálati űrlapokon), vagy elektronikus formában (pl. megfelelő 
alkalmazások vagy számítógépes programok a fák értékeléséhez és a faápoláshoz). Fontos, hogy az 
értékelést ábrák (fényképek, rajzok) formájában is dokumentáljuk.

Miért favizsgálat és miért nem VTA?

A VTA rövidítés a Visual Tree Assessment (vizuális fafelmérés) kifejezésből származik. A VTA egy Claus 
Mattheck által kifejlesztett módszer (Mattheck et al., 2015). Útmutatásokat ad a diagnosztikai jellemzőkre 
nézve, de különböző együtthatókat is használ a fa statikájának értékeléséhez. A fogalmat az utóbbi években 
általánosabb módon használják, amely túlmutat a fenti módszer határain, és a vizuális favizsgálat vagy 
egyszerűen a fák állapotfelmérésének szinonimájává vált. A fák felmérésekor nemcsak a látásunkat, hanem 
a hallást és a tapintást is igénybe vesszük. Ezért VTA kifejezést korlátozzuk a VTA-módszer használatára, 
az alapvető állapotfelmérést pedig nevezzük favizsgálatnak. 

1.3.  MI AZ A FAVIZSGÁLAT?

A diagnosztikai jellemző egy fán vagy annak környezetében előforduló olyan jellemző, amely a fa 
szerkezetére, károsodára, korhadására•, vagy az élőhely állapotára utal, és fontos információt nyújt 
a fa állapotáról. A 3. fejezet ismerteti a leggyakoribb diagnosztikai jellemzőket.

A diagnosztikai jellemző egy viszonylag új kifejezés a favizsgálat kontextusában. A kifejezést azért alkották 
meg, hogy megkülönböztessék a fák jellemzőit az erdészetben szűkebb értelemben használt fahibáktól•. 
Ennek oka, hogy a fahibák nagy része a fák természetes tulajdonsága, amely befolyásolja a fa gazdasági 
felhasználásra való alkalmasságát, de nem feltétlenül befolyásolja a fa vagy annak egy részének állapotát 
vagy stabilitását. Egyes fahibák – pl. a reakciófa, vagy a sudarlósság – még javíthatják is a fa állékonyságát.

A fák vizsgálata során gyűjtött adatok a fa aktuális állapotát írják le (az ellenőrzés időpontjában), de nem 
tudják figyelembe venni az ellenőrzés elvégzése után bekövetkező változásokat és jellemzőket. Nem 
minden jellemző és károsodás figyelhető meg, és nem minden kidőlési kockázat megjósolható, ami töb-
bek között az értékelés során alkalmazott módszereknek és eszközöknek tudható be. Gyakran előfordul, 
hogy a szokásos időjárási körülmények között bekövetkező fakárokat rendszeres és speciális felméréssel 
előre lehet jelezni és meg lehet előzni. Azonban minden fa, akár mutat a meggyengülésre utaló jeleket, 
akár nem, károsodhat rendkívüli külső terhelés, például viharos szél, erős havazás stb. hatására, és az 
ilyen szélsőséges időjárási események az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribbá válnak. Szem előtt 
kell tartani, hogy a fa vagy környezetének jellemzőit a vizsgálat napján nem biztos, hogy pontosan meg 
lehet állapítani és megfelelően értékelni, a fával, annak jellemzőivel, környezetének eltérő használatával, 
valamint az élőhelynek és az időjárási viszonyoknak a fa állapotára gyakorolt hatásával, és az emberi 
tevékenységekkel kapcsolatos, a favizsgáló számára ismeretlen vagy megismerhetetlen tényezők miatt.

1.4.  DIAGNOSZTIKAI JELLEMZŐK AZ  
  ÁLLAPOTFELMÉRÉSBEN

1.5.  A FAVIZSGÁLAT LIMITÁCIÓI

Fakorhadás – a fa sejtfalait alkotó vegyületek biokémiai lebomlása. Ezek főleg a faanyag 
tulajdonságát meghatározó cellulózból, hemicellulózból és ligninből állnak.
Fahibák – a fa, mint nyersanyag minőségét negatívan befolyásoló elváltozások.
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A favizsgálat alapvető céljai között szerepel a kockázatkezelés és a biztonság fenntartása. Az alábbiakban 
a szakirodalomban használt alapfogalmakat ismertetjük, amelyeket minden favizsgálónak ismernie kell. 
Ezek a következők: kockázat, veszély, a fa állapota, használat, kockázattűrési modell.

A fák értékelésének egyik kulcsfogalma a kockázat. A fák értékelésénél a kockázatot általában egy olyan 
esemény bekövetkezésének valószínűségeként értelmezik, amely vagyoni vagy személyi károkat 
okozhat. Ezen túlmenően a kockázat a fa elvesztésével, állapotának gyengülésével, illetve betegségek 
vagy kórokozók megjelenésével is összefügghet.

IRÁNYELVEK A SZEREPEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ A FAVIZSGÁLAT SORÁN

1.6.  A FAVIZSGÁLAT ÉS A FÁK KÖRÜLI BIZTONSÁGI 
  INTÉZKEDÉSEK

FÁK TULAJDONOSA/

FENNTARTÓJA

FAVIZSGÁLÓK

FAÁPOLÓ MUNKÁS

• A kért szolgáltatásokat nyújtja: a faápolási munkák biztonságának 

értékelése, kivágás, nyesés, mechanikus védelmi rendszerek, a fa állapo-

tának javítása, az élőhelyi feltételek javítása, újratelepítés, fapótlás.

• Megállapítja a további kezelés (pl. mechanikus támaszok) szükségességét.

• Kidolgozza és jóváhagyja a munka terjedelmét, beleértve a határi-

dőket is (a tulajdonossal együtt), meghatározza a vizsgálandó 

területet és a fákat, felméri a környezeti feltételeket

• Becsli és osztályozza a potenciális biztonsági kockázatokat.

• Felméri és osztályozza a fák jólétét fenyegető potenciális veszélyeket.

• Elemzi a kockázatértékelést és jelzi, hogy szükség van-e speciális értékelésre.

• Munkatervet készít és javaslatot tesz az ellenőrzések gyakoriságára.

• Jelentést készít és küld az ügyfélnek.

• Az ő felelőssége a fa karbantartása.

• Meghatározza és közvetíti a fák értékelésének és ápolásának 

elveit, megállapítja a favizsgálat szükségességét, meghatározza 

a költségvetést, meghatározza a vizsgálati területet.

• Megadja az értékelési szintet, meghatározza, hogy mire terjed ki 

a vizsgálat, és meghatározza a vizsgálatok gyakoriságát.

• Fontossági sorrendet állít fel, választ a további munkálatokra 

vonatkozó lehetőségek közül.

A biztonság fenntartása a fák közelében a jogi felelősség miatt elsődleges fontosságú. A hatályos jogsza-
bályok szerint a területhasználónak kellő gondossággal kell eljárnia a biztonság érdekében. Más szóval, 
a kockázatot a lehető legalacsonyabb szintre kell csökkentenie. Ez az elv nem csak a fákra vonatkozik, 
hanem az emberi tevékenység minden területére. Ugyanezen elvek miatt végezzük el évente az autónk 
ellenőrzését, és ötévente egyszer a ház elektromos berendezéseinek ellenőrzését.

A kockázatértékelés általában egy nemkívánatos esemény bekövetkezésének valószínűségét és az ebből 
az eseményből eredő veszteségeket értékeli.
A fákkal kapcsolatos balesetek kockázatát két fő tényező befolyásolja: 

FÁK ÁLLAPOTA - a fa kidőlésének vagy egy rész letörésének valószínűsége. 
A fák vagy azok részei, legyenek akár halottak, haldoklók vagy élők, kidőlhetnek vagy letörhetnek. A 
lezuhanás valószínűségének értékelése az instabil részek azonosításán alapul. A fát meggyengítheti a 
(gombák által okozott) korhadás vagy más mechanikai probléma, például egy ág vagy fő villa törése vagy 
az elágazásban• levő kéregbenövés•. A stabil és egészséges fákat is károsíthatják szélsőséges időjárási 
körülmények vagy más, a vizsgálat napján nem azonosítható tényezők. Megmagyarázhatatlan ágtörések• 
is előfordulnak, anélkül, hogy a törést bármilyen megfigyelhető tünet megelőzné

• a fa állapota,
• a terület használata.

Elágazás - olyan hely, ahonnan oldalhajtások nőnek. A faápolásban a fák koronaszerkezetében 
lévő kapcsolatokat gyakran az ágak kiágazásai és a főhajtások elágazásai (villa) kategóriákba 
sorolják. Az társ-domináns törzsek azok, amelyekben egy elágazásból eredő két vagy több 
ág átmérője közel azonos.
Kéregbenövés - az elágazásban növekvő kéreg, ami annak mechanikai gyengülését okozza. 
A hirtelen ághullás (angolul Sudden Branch Drop) egy nagyon általános kifejezés, ami az érett 
fákról váratlanul letörő ágakra utal, amikor nincsenek jelei a gyengülésnek, hanem váratlanul, 
gyakran forró, száraz időjárás után következik be.

•

•
•
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HASZNÁLAT – annak valószínűsége, hogy egy személyt vagy vagyontárgyat veszélyeztet a kidőlő fa vagy 
egy farészének lezuhanása az adott helyen. A használat meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy 
lehetnek-e a kidőlő fa vagy lezuhanó részek környezetében személyek vagy vagyontárgyak. A terület- 
használat intenzitása hatással lehet a faápolási módszerekre. A fakidőlés kockázatának csökkentése a 
területhasználó felelőssége. A biztonság fenntartása érdekében a zöldterületek fenntartóinak rendszeres 
faállapot-felmérést kell végeznie.

BIZTONSÁGI TÉNYEZŐ

A biztonsági tényező (angolul Safety Factor, SF) kifejezéssel a fák értékelése során találkozhatunk, különö-
sen a szakvéleményekben. A terhelési arányt mutatja meg viszonyszám formájában vagy százalékosan 
(pl. 2,5 vagy 250%).

A műszeres diagnosztika esetében képleteket, számításokat és méréseket használnak annak meghatározására, 
hogy milyen erők hatnak a fára (terhelés), és hogy a fa vizsgált része mennyire tud ellenállni a terhelésnek 
(teherbírás). A fák esetében a biztonsági tényezőnek legalább 1,5-nek (150%) kell lennie. A biztonsági 
tényezőről bővebben a TREE ASSESSOR sorozat Műszeres favizsgálat c. kiadványában olvashat.

Ha az épület tetőszerkezetének teherbírása 20 t, és a hó várható maximális súlya 10 t, akkor a biztonsági 
tényező:

SF =  
20t

SF= 2 = 200%

Kockázattűrési modell 

A kockázat elviselhetőségének modellje (Tolerability of Risk, ToR) egy olyan döntéshozatali megközelítés, 
melynek alapja, hogy a kockázatok jobbára elfogadhatóak, elfogadhatatlanok vagy tűrhetőek. Az elfo-
gadható sávban úgy döntünk, hogy a fa jelenlétének előnyei meghaladják a fával kapcsolatos kockáza-
tokat. Az elfogadhatatlan eset olyan fákra vonatkozik, amelyek esetében felismerjük, hogy szükség van 
bizonyos intézkedések végrehajtására. A tűrhatő kockázat esetében annak elfogadhatósága a kockázat 
csökkentésének költségeitől és hasznától függ. A tűrhető sávban mérlegelni kell, hogy a kockázatkezelés 
előnyei elegendőek-e a költségek fedezéséhez.

A fák állapotfelmérésekor nem várhatjuk el a kockázat teljes kiküszöbölését. Nem tudjuk igazolni, hogy 
egy fa teljesen biztonságos, akárcsak az autóvezetésnél, amikor a közlekedési balesetek kockázatát sem 
tudjuk kiküszöbölni. Ezeket a közlekedési szabályok alkalmazásával csökkenthetjük. Tovább haladva az 
analógia mentén, a közúti közlekedésbiztonságban arra törekszünk, hogy a kockázatot egy általánosan 
elfogadható szintre szorítsuk. A szakirodalom az ALARP (As Low As Reasonably Possible) kifejezést 
használja ("Az ésszerű legalacsonyabb kockázat", lásd: Common Sense Risk Management of Trees, NTSG 
2011). Ez egy nagyon fontos kifejezés a fák körüli kockázatok értékelésében, mivel azt mutatja, hogy a 
teljes biztonság nem várható el, és a józan ész alapján kell cselekednünk. Egy bizonyos szint felett a 
további erőfeszítések nem eredményezik a kockázat jelentős csökkentését, a pénzügyi és időbeli keretek 
korlátozottak, törekedni kell azok gazdaságos felhasználására.

Világszerte számos faállapot-felmérési kézikönyvet és iránymutatást dolgoztak ki. Az alábbiakban fel-
sorolunk néhányat, amelyeket a világ különböző részein gyakran használnak. A faápoló szakma számos 
kiadványt és szabványt dolgozott ki a fák értékelésére. 
A legismertebbek közé tartoznak Claus Mattheck publikációi. Mattheck a VTA Visual Tree Assessment 
módszer, és egyben a „fák testbeszéde” („The body language of trees”, 2015) frappáns kifejezés megal-
kotója. Egy másik nemzetközi publikáció az ISA (International Society of Arboriculture, Nemzetközi 
Faápolási Társaság) által kiadott „Tree Risk Assessment” c. kiadvány. Az ebben bemutatott módszertan 
olyan együtthatókat és mutatókat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a kockázati szint értékelését. A 
kockázatértékelés egyszerűsített változatait számos országban dolgozták ki e módszertan alapján, de az 
ISA-módszertan tűnik a legkövetkezetesebbnek, és biztosítja az értékelés magas színvonalát. A szervezet 
a saját módszertanát használja az ISA Tree Risk Assessment Qualification (ISA TRAQ) odaítéléséhez. A 
TRAQ-ot egy tanfolyam elvégzése és sikeres vizsga után lehet megszerezni, hasonlóan a lengyelországi 
Certified Tree Inspector képesítéshez. A fenti módszerek a fa vizuális vizsgálatán és a diagnosztikai jel-
lemzők azonosításán alapuló értékelésére épülnek. 

10t

terhelés
teherbírás

SF=

1.7.  AZ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE
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A fákhoz kapcsolódó statisztikai kockázat kiszámítására szolgáló módszerek némileg eltérő megközelítést 
alkalmaznak: ilyenek a VALID Tree Risk Assessment vagy a Quantified Tree Risk Assessment (QTRA, 
Ellison 2005), amelyek – szintén favizsgálat alapján – a baleset statisztikai kockázatát becsülik meg, 
figyelembe véve a lehetséges károk értékét. Ezen értékek összehasonlítása a megelőzéshez szükséges 
beavatkozások költségeivel segít a beavatkozásra vonatkozó racionális döntés meghozatalában.

Ide tartoznak még az ipari szabványok. Németországban széles körben elismert és alkalmazott 
metódus a ZTV Baumkontrollrichtlinie (FLL 2010) faértékelési irányelvben leírt módszer. Ezeket az 
iránymutatásokat az FLL - a faápolók szakmai szövetsége, dolgozta ki. Az ő feladatuk az ágazati 
szabványok létrehozása és terjesztése. Az elmúlt években Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban, 
Szlovákiában, Ausztráliában és számos más országban is kidolgoztak faértékelési szabványokat.

InspekcjI  
I DIagnostykI 

Drzew
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Quantified Tree Risk Assessment

VERSION 5

A faállapot-felmérés szorosan kapcsolódik a kockázatkezelés és a közbiztonság• kérdéséhez. Az értékelés 
következtetései kötelező érvényűek, és befolyásolják a további fafenntartási tevékenységeket. Egy 
indokolatlanul veszélyesnek minősített fa vagyonvesztéshez és a fa által nyújtott (ökoszisztéma-)szol-
gáltatások• értékének elvesztéséhez vezethet. Az értékelésnek a legújabb ismereteken kell alapulnia. 
Ezért szükséges a tudás naprakészen tartása képzéseken, tanfolyamokon való részvétellel és a friss 
szakirodalom olvasásával. 
A vizsgálati jegyzőkönyveket a legújabb ismereteknek és a legjobb gyakorlatnak megfelelően kell elkészíteni. 
A dokumentáció aláírásával és benyújtásával a favizsgáló megerősíti, hogy az állapotfelmérést szakszerűen 
és kellő gondossággal végezte el. 
Az összeférhetetlenséget kerülni kell. Ha az állapotfelmérést végző cég az ajánlások végrehajtásához 
kapcsolódó szolgáltatásokat is kínál (pl. fák metszése és ápolása), erről tájékoztatni kell az ügyfelet, 
és biztosítani kell, hogy a következtetések és ajánlások teljesen függetlenek legyenek az egyéb kínált 
szolgáltatásoktól.
Legyünk tisztában a kompetenciahatárainkkal! Ha a fa állapotának értékelése meghaladja a favizsgáló 
képzettségét vagy tapasztalatát, erről tájékoztatni kell az ajánlatkérőt, és a feladatot át kell adni más, erre 
alkalmas személynek. Ha a favizsgáló ismeretei naprakészek, és az értékelést pontosan és megbízhatóan, 
általánosan elfogadott módszerek alapján végzi, akkor kellő gondossággal jár el. 

1.8.  A FAVIZSGÁLATTAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG 
  KÉRDÉSE

Közbiztonság – azon feltételek s intézmények összessége, amely az állampolgárok életét, 
egészségét és vagyonának védelmét szolgálja a veszélyes tényezőkkel és olyan jelenségekkel 
szemben, amelyek megzavarhatják az állampolgárok normális életvitelét. A közbiztonság 
egyben olyan állapot a társadalomban, amely lehetővé teszi annak hatékony működését.
Ökoszisztéma-szolgáltatások – az emberek számára a környezetből és az egészséges 
ökoszisztémából származó számos és sokféle haszon.

A favizsgálók olyan helyzetekkel találkozhatnak, amelyek veszélyeztetik a biztonságot. A vizsgálat meg-
kezdése előtt a használati zóna• szemrevételezésével ellenőrizni kell, hogy a fán vagy annak környeze-
tében nincsenek-e jelentős veszélyforrások (pl. félig letört ágak vagy fennakadt fák stb.). Ha közvetlen 
veszélyt észlel, az értékelést meg kell szakítani, és riasztani kell az illetékes szerveket (pl. a tűzoltóságot). 
Ne végezzen ellenőrzést zord időjárási körülmények között (pl. zivatar, erős szél, heves esőzés és hava-
zás). A környezetnek, amelyben a favizsgáló dolgozik, mindenekelőtt biztonságosnak kell lennie számára. 

1.9.  BIZTONSÁG A FAVIZSGÁLAT SORÁN

Használati zóna – az a terület, ahol az emberek vagy a vagyontárgyak a fa kidőléséből, vagy 
részeinek letöréséből eredő veszélyeknek lehetnek kitéve.

•

•

•
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ÖSSZEFOGLALÁS

A fákat a fán vagy a fa körül található olyan jellemzők azonosítása és értékelése 
céljából kell felmérni, amelyek a fa vagy részei kidőlésének vagy törésének fokozott 
kockázatára utalnak, valamint a fa állapotának általános felmérése céljából.

A diagnosztikai jellemző a fa, a fán élő szervezetek, vagy a környezet olyan jellemzője, 
amely fontos információt ad annak állapotáról vagy állékonyságáról. Általában 
olyan jellemző, amely károsodásra, korhadásra, a fa szerkezetének vagy élőhelyi 
állapotának megváltozására vonatkozik.

A fa felmérése lehet alapszintű (favizsgálat) és haladószintű (diagnosztikai) értékelés. 
A leltár, ami a fák alapvető adatainak rögzítésére korlátozódik, nem tartozik a favizs- 
gálati módszerek közé.

A fák állapotfelmérésére számos módszer létezik. A felmérés alapszintje általában 
vizuális értékelésen, azaz a külsőleg látható diagnosztikai jellemzők azonosításán 
alapul.

A favizsgálat alapvető módszer a fák körüli kockázatok kezelésében.

A favizsgálat a fák állapotának vizsgálatát és értékelését jelenti. A vizsgálatot 
minden egyes fánál egyedileg végzik el. Ez a talajszintről történik, és a fát minden 
lehetséges oldalról megvizsgálják.
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Favizsgálat – eszközök, eljárás és 
értékelési paraméterek

II.

 Ebből a fejezetből megtudhatjuk:

 Kulcsszavak: 

• Hogyan írjuk le a fákat?
• Melyek a faértékelés alapvető eszközei? 
• Hogyan határozzuk meg a fák értékét?
• Milyen alapvető paramétereket használnak a fák karbantartásakor? 
• Miért fontos a környezet a fák értékelésében?
• Hogyan jellemezhető a fa környezetének használata?
• Mik a diagnosztikai jellemzők és hogyan értékeljük őket?

favizsgáló szúróbot 

korona

a környezet használata használati intenzitás ritka használat gyakori használat

folyamatos használat a használat hiánya objektumok a használati területen 

vitalitás

állékonyság

a fa állapota a fa értéke fiatal fa növekvő fa érett fa

aggkorú fa fejlődési szakasz szélnek való kitettség Beufort-skála használati zóna

diagnosztikai kalapács

gyökerek

a fa szerkezete

a fa habitusa

törzs

elsődleges korona

a fa töve

másodlagos korona

gyökérfő

a fa károsodása
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A favizsgálat során alkalmazott fő módszer a fa vizuális értékelése a talajszintről. Ez elvileg nem igényli 
szerszámok használatát. Mivel azonban az egyszerű eszközök további hasznos információkat szolgáltat- 
hatnak a megfigyelt diagnosztikai jellemzőkről, különösen célszerű lehet az olyan egyszerű eszközök 
használata, mint például:

Milyen információkat nyújtanak az eszközök a fák vizsgálata során, milyen korlátaik vannak, és hogyan 
kell értelmezni az eredményeket?

A diagnosztikai kalapács segítségével hang alapján megállapíthatjuk, hogy vannak-e üregek a törzs 
belsejében, és hogy azok mennyire kiterjedtek. Amikor a kalapáccsal a fa törzsére ütünk, figyeljük, hogy 
megváltozik-e a hang, és ha üreges dübögést hallunk (mintha egy dobot ütnénk meg egy pálcikával), akkor 
több mint valószínű, hogy a törzs fala ezen a ponton vékony. Ha a törzs kerülete mentén minden oldalon 
ezt halljuk, akkor gyanítható, hogy a törzs belsejében kiterjedt üreg van. Ha a hang csak az egyik oldalon 
hallható, az több dolgot is jelenthet: vagy kiterjedt üreg van a törzs belsejében, vagy csak a szíjácsban 
(felületi üreg), vagy levált kérget. 

A törzs vizsgálata kalapáccsal történik, felülről lefelé haladva, körbe a törzs kerülete mentén. Az is 
hasznos, ha a szabad kezét a törzsre helyezi, mert az üreges törzseknél a hanghullámok szétter-
jednek, és a kezén enyhe rezgést érezhet. 

2.1.  A FAVIZSGÁLAT ALAPVETŐ ESZKÖZEI

• Diagnosztikai kalapács, alapvető eszköz, amelyet a törzs/ágak belső üregeinek, 
a szíjácskorhadás vagy a leváló kéreg azonosítására használnak. A favizsgálathoz 
alkalmas lehet a gumi, fa vagy műanyag (építőipari) kalapács.

• Favizsgáló szúróbot, egy nyéllel ellátott acélrúd, amelyet a korhadás jelenlétének 
vizsgálatára használnak (különösen hasznos a vázgyökerek felméréséhez). A törzs kalapáccsal történő vizsgálatakor vegye figyelembe a kéregleválást. A képen egy akác 

tuskója látható. A törzs fája ép, de a fa jellegzetes bordákat fejlesztett ki. A bordák között a kéreg 
nem tapad a fához. Ezeken a helyeken a kéreg megkopogtatásakor az üreges fatörzshöz hasonló 
hangot hallunk. Ebben az esetben érdemes megnézni a kéregrepedéseket, ha vannak, hogy van-e 
alattuk mélyebben fa. Az akác esetében ez rendszeresen előfordul.

Ennek a hársfának az esetében a kalapácsos vizsgálat kimutatta, hogy a törzsben üreg van. A 
törzs körben épnek látszik, és nincsenek olyan külső jegyek, amelyek üreg jelenlétére utalnának. A 
kopogtatásos vizsgálat alapján megállapított, kiterjedt üreg alapján speciális vizsgálatot javasoltak. 
A tomográfiás vizsgálat megerősítette, hogy a törzsben üreg van. Az üreg a vizsgált keresztmetszet 
kb. 70%-át fedi le, és az egészséges fal kb. 7-15 cm vastag.
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A gyökérvizsgálatot a szúróbottal ferdén végezzük, egyik kezünkkel a fogantyút, a másikkal a pálcát tartva, 

hogy az ne hajoljon meg. A vizsgálatot a törzsnél kezdjük, és fokozatosan, kb. tíz centiméterenként távolod-

junk, ellenőrizve a gyökerek állapotát. Ezt a folyamatot megismételjük a törzs mentén körben, több irányban. 

A favizsgáló szúróbottal elsősorban a vázgyökerek állapotát vizsgálják. A szúróbotot sok országban 
általánosan használják, és számos típus létezik, a vékony és rugalmas pálcáktól a vastagabb, merev boto-
kig. A pálcát a talajba vezetve gyökereket keresünk, majd megpróbáljuk megállapítani, hogy a gyökerek 
nem korhadtak-e. A vékonyabb pálcák esetében jellegzetes hangot fogunk hallani, amikor behatol a 
korhadó fába. A korhadás mértékének és a fa stabilitására gyakorolt hatásának (a kidőlés lehetősége) 
meghatározása ez alapján azonban csak nagyon korlátozottan lehetséges. Csak ha a pálca nagyon mélyen 
behatol a tőbe (a gyökérnyulványnál), azaz ellenállás hiányát érezzük, akkor gyanakodhatunk arra, hogy 
a faszövet bomlása nagyon előrehaladott, és a szóban forgó gyökér valóban nem tart. Egy másik korlát a 
vizsgálat helye - a vizsgálat a gyökér felső oldalán történik, így nem tudjuk megállapítani, hogy a gyökér 
alsó oldala korhadt-e. Ez a vizsgálat azonban nagyon fontos a kockázatértékelés szempontjából, mert 
ennek alapján jelezhető, hogy van-e szükség további vizsgálatokra a fa gyökérstabilitását illetően. 

A szúróbottal ellenőrizhetjük a törzsön és a koronában lévő üregek kiterjedését is. FIGYELEM: Soha ne helyezze 

a pálcát olyan üregbe, amelyet nem lát! Az ilyen helyek többek között a madarak, denevérek, más emlősök pl. 

a törzs tövében levő üregekben élő sümdisznók élőhelyei lehetnek. 

A FAVIZSGÁLÓ ESZKÖZTÁRA

A távcső a favizsgáló alapvető eszköztárába tartozik. A távcsővel a fák koronájának felső részét 
vizsgáljuk, azonosítjuk az üregeket, gomba termőtesteket, odvakat, madárfészkeket, repedéseket, 
gyengült elágazásokat és egyéb, a talajszintről nehezen látható diagnosztikai jellemzőket.

távcsőkalapácsszúróbot nagyító iránytű

átlalóGPS tablet űrlap alátét mérőszalag
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2.2.  HOGYAN ÍRJUK LE A FÁKAT?

2.2.1. FÁK HABITUSA

Ha távolról nézünk egy fát, láthatjuk annak habitusát•. Tájainkon nagyon különböző habitusú fákat találunk. 
A természetestől a fejesfán, ornamentálison és formára nyírton keresztül, a sérült és a regenerált alakúig. 
A szabadon álló fa, amelyet nem metszettek vagy károsítottak jelentősen, természetes habitusú. Az ilyen 
fák gyakran a fafajra jellemző habitust mutatnak (ld. a Collins Guide – Trees c. konyvet). 

Díszes, formázott alakú fák történelmi helyszíneken és arborétumokban találhatók. A formára nyírt fáknak 
széles választéka létezik. Általában egy kertész vagy egy helyi faápoló gondozása alatt állnak. 

A fejesfa alak• szintén gyakori. Ezek olyan fák, amelyek koronáját rendszeresen metszették, és amelyeknél 
a metszés jellegzetes gömböket, vagy "fejeket" eredményezett. Az ilyen fának általában rövid törzse van, 
amelyből sok ág nő ki. A mi tájainkon leggyakrabban fűz és hárs gömböket találunk. Más országokban 
a platánfákon is alakítanak ki magas fejeket. Találhatunk ilyen alakú kocsányos tölgyeket, kőriseket és 
bükkfákat is. Ha a fákat továbbra is rendszeres metszik, akkor általában viszonylag jó állapotban vannak. 
Azonban gyakran találkozhatunk olyan fákkal is, amelyeknél elhanyagolták a rendszeres metszést. Az ilyen 
fáknak rendezett ágak és gallyak helyett nagyon kusza koronájuk lehet, amely jelentős méretű kinövések-
ből áll. Angolul ezt nevezik lapsed pollardnak, szabad fordításban elhanyagolt fejesfa metszésnek, azaz 
a kezelési ciklusból kimaradt fának.

Egy másik kategóriába tartoznak a sérült fák, a regeneráció és a túl intenzíven metszett fák. Ezek olyan 
fák, amelyeknek a koronája jelentősen károsodott. Találhatunk olyan fákat, amelyeket teljesen visszany-
estek• (csak a törzs maradt meg), vagy részben visszavágtak (pl. a részben megrövidített ágakat a helyén 
hagyták, vagy csak a korona egy részét vágták le).

Gyakori tévedés, amikor a csonka (sérült/károsodott) fát fejesfára nyírt (szisztematikusan formázott) 
faként azonosítják.

Habitus – a fa föld feletti részének (törzs és korona) általános alakja (beleértve az ágak 
elrendezését is). 
Fejesfa – alakított díszfaforma, amelynek koronája szisztematikusan formázott. A rendszeres 
metszés jellegzetes "fejet" eredményez, melynek tetejéről időszakosan eltávolítják a hajtásokat.
Csonkolt fa – a korona nagy részek levágása, vagy csak a törzs meghagyása következtében 
sérült koronaszerkezetű fa.

•

•

•

A fa leírásakor jelezhetjük, hogy természetes, formált vagy sérült habitusú-e. A korona leírásakor jelezhetjük, 
hogy a korona elsődleges (azaz a fa spontán, a természetes növekedési folyamatok eredményeként jött 
létre) vagy másodlagos (azaz a fa vágásra vagy károsodásra adott reakciójaként alakult ki). Fontos azt 
is feltüntetni, hogy a korona melyik része érintett, pl. a korona felső része elsődleges, az alsó rész pedig 
másodlagos vagy regenerálódott. Ez hasznos a fa fejlődéstörténetének és a korona általános állapotának 
leírásához.

Kocsányos tölgy (Quercus Robur) természetes élőhelyén, nyáron és télen. A fényképek ellentétes 
oldalról készültek. Látható a fa koronájának természetes alakja, az ágak jellegzetes elrendezésével. 
Érdemes megjegyezni, hogy ez a fa az érettség korai szakaszában van, amikor a korona még csúcs-
dominanciát mutat, de már meggyengült, és a korona oldalsó részei jelentős fejlődésnek indultak. 
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Teljes egészében másodlagos korona, amely az elsődleges lombozat visszahúzódása során keletkezik. 
Windsor egyik legöregebb, érett kocsányos tölgye. A becslések szerint 1000 éves lehet. A törzs 
többnyire elhalt, és a fának több szállítószövet-oszlopa van, amely a gyökereket a koronával köti 
össze. Az eredeti korona teljes egészében eltűnt, és a fának már csak másodlagos koronája van.

Hollandiában kialakított, díszes hársfasorok. A fákat évente alakító metszésnek vetik alá. 

Kislevelű hárs (Tilia Cordata) fák Gdansk Oliwa-ban. A fák koronája tipikus, helyesen kezelt fejesfa 
formájú. A fákon jellegzetes "fejek" vannak. A metszést rendszeresen végzik, és csak a vízhajtásokat 
távolítják el.

Ennek a fának a koronáját a múltban legalább 
egyszer alaposan visszametszették (és így tar-
tósan károsították), de nem formázták. A vágáso-
kat helytelenül és gondatlanul végezték, az ágak 
túl vastagok (átmérőjük meghaladja az 5 cm-t), a 
megmaradt koronában csak kevés élő hajtás van. 
Az ilyen kezelés tartósan károsítja a fát, és a fa 
pusztulásához is vezethet. 
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2.2.2. IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES KORONA

Az olyan fák esetében, amelyeknél megfelelő ágtiszta törzsmagasságra van szükség, különbséget kell 
tenni az ideiglenes korona• és a végleges korona• között. Ez főként az utak és utcák menti fákra vonat-
kozik. Az ideiglenes korona olyan ágakból áll, amelyek a törzsből nőnek ki addig a magasságig, ahol 
majd a koronának kell kezdődnie (a koronaalap magasságáig). Az ideiglenes korona jelenléte szorosan 
kapcsolódik a fa fejlődési szakaszához, azaz ideális esetben csak a fiatal és korai érett szakaszban levő 
fáknak van ideiglenes koronájuk, amelyet a rendszeres alakító vágások során eltávolítanak. A korona- 
formázást szisztematikusan kell végezni, hogy a végleges koronát kis ágak eltávolításával el tudjuk érni. 
A koronaformázó metszéseket legkésőbb 3 évvel az ültetés után kell elkezdeni, és 2-5 évente meg kell 
ismételni a végleges korona kialakulásáig.

Ha egy kifejlett fa koronája belenyúlik az úttest űrszelvényébe, akkor az aligha nevezhető ideiglenes 
koronának. A korona ezen részének eltávolítása általában a vastag ágak levágásával járna, ami nagyon 
káros a fákra nézve. Ezen kívül az érett fa koronájának metszése negatív hatással van a stabilitására, 
mivel megemeli a korona középpontját, meghosszabbítja a nyomatékkar hosszát, és ezáltal növeli a törzs 
tövére ható terhelést szeles időben. Ilyen helyzetben jobb, ha az út irányába növő ágakat szisztematikusan 
megrövidítjük, hogy elkerüljük a teljes ágak eltávolítását a törzsnél. 

Az űrszelvény• magassága Lengyelországban  nem lehet kevesebb, mint:

Járda vagy kerékpárút esetén az űrszelvény magassága nem lehet kevesebb, mint 2,5 m.
A megcélzott koronaalap-magasság meghatározásakor figyelembe kell venni a fafajok és a fajták jellemzőit 
(pl. kinyúló ágak).

A fa állapotfelmérésekor jelezni kell, hogy a fa ideiglenes koronával rendelkezik-e. Ha a korona benyúlik 
az űrszelvénybe, de a fa már kifejlett, arra fel kell hívni a figyelmet.

Szabadon álló, érett kocsányos tölgy (Quercus robur). A korona alsó részét a múltban felnyírták. A 
fa koronájának felső része elsődleges, az alsó részén azonban másodlagos koronát alkotó hajtások 
láthatók. Itt nem a korona visszahúzódása, hanem az elveszett koronarészek regenerálódása történt.

elsődleges korona

másodlagos korona

Ideiglenes korona – A fiatal fa koronájának alsó része, amelyet a szisztematikus metszés 
részeként terveznek eltávolítani. Elsősorban a közlekedési útvonalak melletti fákon fordul 
elő, amelyeket szabadon kell tartani.
Végleges korona – A koronának az a része, amely szabadon fejlődhet, és amelyet nem kell 
az űrszelvény biztosítása céljából metszeni. Szabadon álló fák esetében a végleges korona 
akár a talajszinten is kezdődhet.

Közúti űrszelvény – az útpálya feletti szabad tér, amely a járművek mozgására, megállására 
vagy parkolására szolgál. A közúti űrszelvény mérete a magassági (függőleges) és szélességi 
(vízszintes) méretből áll.

3
 Más országok tekintetében kérjük, olvassa el a közlekedési útvonalak magasságára vonatkozó előírásokat.

• 4,70 m – a következő osztályba tartozó országos utak esetében: autópálya, gyorsforgalmi út, 
országos főútvonal

• 4,60 m – a megyei és körzeti utak esetében (fő- és gyűjtőutak)
• 4,50 m – önkormányzati utak esetében, (helyi és bekötőutak)

•

•

•
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A végleges korona alja
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Végleges koronájú érett fákkal szegélyezett sugárút. A fákat fiatal korukban rendszeres alakító 
metszésnek vetették alá. A vágásokat kb. 20 év alatt, 3-5 évenként végezték el. A rendszeres 
kezelésnek köszönhetően a metszési sebek kicsik voltak és gyorsan benőttek. Jelenleg nincsenek 
látható metszési sebek a törzseken, amelyek általában jó állapotban vannak, és nem okoznak sta-
bilitási problémákat sem.

Jobboldalt érett hársfák a formázó metszési folyamat befejezése után, baloldalt egy nemrég ültetett 
hársfa. A fa koronája teljes egészében ideiglenes korona. A fa körülbelül 4 m magas, és a szükséges 
űrszelvény közel 5 m. A fát a következő években rendszeres metszésnek vetik majd alá. 

ideiglenes korona

végleges korona
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2.2.3. A FA SZERKEZETE

GYÖKÉRZET

Egy természetesen fejlődő fa gyökérzete a fa tömegének körülbelül 1/3-át teszi ki. A legtöbb gyökér a 
felső talajban van, körülbelül 30-70 cm mélységben. A szabad állásban növő fák gyökerei a koronánál 
többszörösen messzebbre nyúlnak, de a beépített környezetben a gyökerek útját nehéz megjósolni. A 
gyökérzet tehát nem a korona tükörképe, sem a korona magasságához viszonyított mélységét, sem a 
korona vízszintes vetületéhez viszonyított vízszintes kiterjedését tekintve. A gyökerek két fő kategóriába 
sorolhatók: vázgyökerek és tápanyagfelvevő gyökerek. Bár nehéz különbséget tenni a funkcióik között, 
túlegyszerűsítés azt mondani, hogy az előbbiek rögzítik a fát a talajhoz, míg az utóbbiak a víz és az ásványi 
anyagok biztosításáért felelősek. A fa stabilitása szempontjából a talajnak az a zónája, ahol a vázgyöke-
rek találhatók, döntő fontosságú. Ez a zóna a fa körüli terület, amelynek sugara az 1 m magasságban 
mért törzsátmérő 3-4-szerese. A fa értékelésekor fontos jelezni, hogy mely gyökereket érinti az adott 
diagnosztikai jellemző.

A FA TÖVE

A fa töve, más néven a gyökérfő, a gyökérzet és a törzs közötti átmeneti zóna. Gyökérfőnek tekinthetjük 
nagyjából a tőterpeszes• részt, avagy a törzs talajszinten mért átmérőjének a az 1/4-éig tartó szakaszt. 
A gyökérfő optimális állapota nagyon fontos az egész fa stabilitása szempontjából. A fának ezen a részén 
adódik át a terhelés a koronáról a törzsön keresztül a gyökérzetre, és az erőkar hossza miatt a terhelés 
itt lesz a legnagyobb.

Tőterpesz – a törzs tövének megvastagodása, ami a gyökérrendszer egyfajta meghosszab- 
bítása a föld feletti részen.

•

TÖRZS

A törzs az a rész, amely összeköti a gyökereket és a koronát. Fiziológiai funkciói mellett a törzsnek fontos 
mechanikai szerepe is van, mivel a koronára ható erőket a gyökerekre továbbítja, amelyek a fát a talajban 
rögzítik. A fák különböző szerkezetűek lehetnek. Némelyiknek nagyon rövid a törzse, amely elég alacso-
nyan ágazik el, míg más esetekben a törzs a talajszinttől a korona tetejéig terjed.

KORONA

A korona több részre osztható, beleértve a koronaalapot, az ágakat, a hajtásokat és a leveleket.  A korona 
alapja az a hely, ahol az első fő- vagy mellékágak a törzsből kinőnek. Egyszerűen fogalmazva, a 10 cm-nél 
vastagabb ágak a főágak, 1 cm átmérő alatt pedig hajtásokról beszélünk. 
A korona leírásakor célszerű jelezni, hogy a diagnosztikai jellemző melyik részen van jelen. Hasznos lehet 
a koronát felosztani alsó, középső és felső, valamint külső és belső részekre.

A koronában található diagnosztikai jellemzők leírását megkönnyítheti a szétágazási szintek rendszerének 
használata, amely a következőkön alapul:

• elágazási szint
• a talajszint feletti magaság
• égtáj 
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ÍGY JELLEMEZZÜK A KORONÁT:

Az elágazási szintek sora a tőnél kezdődik 0 értékkel, és minden elágazásnál egy szinttel növekszik. 
Első rendű elágazás – ez az első kiágazás, amely közvetlenül a törzshöz csatlakozik. Az elsőrendű ág az, 
amelyik a főtörzsből nő ki. Ezen kívül meg kell adni a magasságot, ahol a farész található, és megadhatjuk 
az égtájat is, amely irányban növekszik.

fennakadt ág

gyenge elágazás, repedéssel 1 3 m

8 m W

E

3

a jellemzők leírása elágazási szint magasság irány

2.3.  A FÁK ÉRTÉKE

A fák a zöld infrastruktúra• kulcsfontosságú elemei, bár gyakran alábecsülik őket. Nélkülük azonban 
nem tudjuk elképzelni az emberbarát környezetet. A fák fontos szerepet játszanak a városi életminőség 
javításában: oxigént termelnek, kiszűrik a szennyező anyagokat a levegőből, és védelmet nyújtanak a 
mindenütt jelenlévő zaj ellen. Az árnyékolásnak és a hőelnyelő transzspirációnak köszönhetően csök-
kentik a hőmérsékletet és mérséklik a hősziget jelenségét, ami nagyon fontos a melegedő éghajlat miatt. 
A zöldövezetben élők könnyebben pihennek és elégedettebbek az élettel, ennek következtében pedig 
produktívabbak, egészségesebbek és kevésbé terhelik az egészségügyi rendszert. 

A 19. század óta ismert, hogy a fák zöld infrastruktúraként javítják a vidéki táj mikroklímáját, és segítik 
a mezőgazdasági termelést, amint azt a különböző éghajlati övezetekben végzett tudományos tanulmá-
nyok többször is megerősítették. Ez egyrészt a talaj kiszáradását és erózióját okozó szelek lassulásának, 
másrészt a transzspirációnak köszönhető, amely serkenti a légkör vízkörforgását, és ezáltal az esőzést. 
A második tényező az, hogy a fák növelik a vidéki táj biológiai diverzitását, különösen a beporzó rovarok 
számát és sokféleségét. 

A sétányok, parkok és más fás területek különleges szerepet játszanak a biológiai sokféleség• szem-
pontjából, mint élőhelyek és ökológiai folyosók•. Minél idősebbek a fák, annál több élőlényt találunk 
bennük, beleértve a jogi védelem alatt álló és a vörös listákon szereplő élőlényeket is. A legértékesebbek 
az öreg odvas fák, amelyeket számos madár-, denevér- és ízeltlábú faj használ költő- és búvóhelyként, és 
amelyek közül sokan sehol máshol nem találhatók meg. Sok esetben az őshonos (nem agrár-, út menti 
vagy ültetvényes) erdőkben találjuk a legtöbb idős lombos fát, mivel Lengyelországban a legtöbb erdő 
viszonylag fiatal. Az antropogén ökoszisztémákban élő, az öreg fáktól függő, veszélyeztetett gerinctelen 
fajok egyedeinek száma gyakran megegyezik az erdőkben mért értékekkel, sőt, meg is haladja azokat. 
Emellett számos veszélyeztetett faj kedveli a nyílt terepen lévő fákat, például az Európai Unió által védett 
remetebogár és a kecskerágó. A legtöbb denevér- és madárfaj számára a városokban és falvakban a fás 
zöld infrastruktúra a túlélés előfeltétele (Witkoś-Gnach. K, Tyszko-Chmielowiec P. , 2014).

Zöld infrastruktúra – a természetes és természetközeli területek stratégiailag tervezett 
hálózata különböző környezeti jellemzőkkel, amelyeket úgy terveztek és kezelnek, hogy az 
ökoszisztéma-szolgáltatások széles skáláját nyújtsák.
Biodiverzitás – (biológiai sokféleség) – az életformák sokfélesége egy területen.
Ökológiai folyosó – olyan terület, amely lehetővé teszi az állatok vándorlását, és a növények, 
vagy gombák terjedését.

•

•
•
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A fákba való befektetés a jövőbe való befektetés. És, mint minden befektetés, ez is igényel bizonyos 
kiadásokat. A szürke infrastruktúra fenntartása költségeket generál, de a jelenlétéből származó előnyök 
általában felülmúlják ezeket, és nem tudunk elképzelni például egy jól működő várost szilárd úthálózat 
nélkül. Ahogyan az utak, járdák, csapadékcsatornák vagy fotovoltaikus berendezések (szürke infra-
struktúra) is előnyösek számunkra, a fák jelenléte a környezetünkben szintén számos előnnyel jár. A fák 
egyedisége abban rejlik, hogy a funkciók (ökoszisztéma-szolgáltatások) nagyon széles skáláját nyújtják. 
A fákon kívül nincs más olyan infrastrukturális elem, melynek értéke az ültetésük napjától kezdve az 
élettartamuk végéig növekszik. A fákhoz kapcsolódó kézzelfogható előnyök a fák érésével és a korona 
méretének növekedésével nőnek. 

A fák értékét tudományosan kidolgozott módszerekkel és eszközökkel lehet mérni, mint például az i-Tree, 
amely az ökoszisztéma-szolgáltatások értékét méri. A fa értékének felmérését általában a szakvélemény 
részeként készítik el, az alábbiakban leírtak szerint. 

A favizsgálat részeként érdemes többek között legalább a fa alapvető fontosságát feljegyezni:
• természeti emlék•
• védett területen (tájvédelmi park, természetvédelmi terület stb.) növekvő fa.
• védett vagy értékes fajok élőhelye
• egy térbeli alakzat, pl. útszegély, fasor, történelmi faállomány része

Dióhéjban és érthetően: a fák egyedülálló tájdísznek, vízelvezetőnek, légtisztítónak, oxigéngyárnak, 
szén-dioxid szűrőnek, gyógyító hatású gyógyszernek és még sok másnak is tekinthetők egyben. A zöld 
infrastruktúra ilyen egyedi és többfunkciós elemei nélkülözhetetlenek a jóllétünkhöz. Elsősorban nekünk, 
embereknek van szükségünk a fákra.

Természeti emlék - az élő és élettelen természet egyedi eleme vagy ilyen elemek csoportja, 
amely különleges természeti, tudományos, kulturális, történelmi vagy tájképi értékkel bír, 
és amelyet a többi elemtől megkülönböztető egyedi jellemzők, monumentális fák, őshonos 
vagy idegenhonos cserjék, források, vízesések, buzgárok, sziklák, szurdokok, sziklatömbök 
és barlangok jellemeznek. Az élő természeti emlékek közé tartoznak a koruk, méretük, szo-
katlan alakjuk vagy egyéb jellemzőik alapján az egyedi cserjék, fák és facsoportok, valamint 
a történelmi fasorok. A természeti emlékeket a községi tanács határozatával hozzák létre. 
Lengyelországban a természeti emlékek a crfop.gdos.gov.pl oldalon találhatók a természet- 
védelmi formák központi nyilvántartásában.

•
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A fák értékének feltüntetésére jó példa a számos országban használt TreeTag kártya. A kártyák konkrét 
számadatokat tartalmaznak az ökoszisztéma-szolgáltatások értékéről. A kártyákat a holland Pius Floris 
cég alkalmazottai fejlesztették ki.

Ha nagyobb facsoportot vizsgálunk, érdemes elvégezni egy alapvető felmérést is, a 2. táblázat alapján. 
Ez a felmérés három alapvető értéket különböztet meg: dendrológiai, kulturális és természeti értékeket. 
Az érték megadásakor figyelembe kell venni a fa főbb jellemzőit. 

2. táblázat: Fák felértékelése a favizsgálati és diagnosztikai szabvány alapján

A 
Nagy értékű fák, 
amelyek becsült 

hátralévő élettartama 
meghaladja a 10 évet.

B 
Közepes értékű fák, 

amelyek becsült 
hátralévő élettartama 

legalább 2-10 év.

C 
A legalacsonyabb 

értékű fák, amelyek 
becsült hátralévő élet-
tartama legfeljebb 2 év, 
vagy 15 cm-nél kisebb 

átmérőjű fiatal fák.   

Olyan fák, amelyek egy 
faj kivételes képvi-

selői, különösen, ritka 
fajok esetében. Olyan 
fák is ide tartoznak, 
amelyek egy erdő 

fontos elemét képezik.

Az A kategóriánál 
alacsonyabb értékű fák, 
vagy olyanok, amelyek 

az A kategóriába 
tartozhatnának, de 

az állapotuk ezt nem 
teszi lehetővé, mivel a 

diagnosztikai jellemzők 
alapján várhatóan 
10 évnél kevesebb 
idejük van hátra.

Alacsony értékű és 
rossz állapotú fák, 
amelyek emiatt a 
fenti csoportokba 
nem besorolhatók.

Különleges vizuális 
értékkel bíró fák és erdők, 
amelyek jelentős szerepet 

játszanak a tájképben.

Csoportosan növő fák, 
amelyek így nagyobb 
értéket képviselnek, 
mintha egyenként 

nőnének, és csoporto-
san növő fák, amelyek 
úgy helyezkednek el, 

hogy kevéssé befolyá-
solják a tájképet.

Fák, amelyek az erdőben 
nőnek, de kevés hatással 
vannak arra a csoportra, 

amelyben nőnek. A tájban 
alacsony és rövid távú 

értékkel bíró fák és erdők.

Olyan fák és erdők, 
amelyek élőhelyet 
vagy lehetséges 

élőhelyet biztosíta-
nak értékes és/vagy 

védett fajok számára.

Olyan fák, amelyek a 
jövőben potenciális 
élőhelyet biztosít- 
hatnak értékes és 

védett fajok számára.

Jelentős természet- 
védelmi értékkel nem 

rendelkező fák.

Kategória
1. dendrológiai érték 2. kulturális érték 3. természetes érték

Értékelési kritériumok
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2.4.  A HASZNÁLAT ÉRTÉKELÉSE

A fa környezetének használatát úgy határozzuk meg, hogy a fa közelében emberek és/vagy jelentős értéket 
képviselő vagyontárgyak vannak jelen. A fák értékelésén belül a használat intenzitásának fokozatait is 
használják az ellenőrzés gyakoriságának meghatározásához. A nagyobb igénybevételű területeket várhatóan 
gyakrabban kell értékelni. Az általánosan használt favizsgálati módszerek, különösen a a számszerűsített 
kockázatértékelés (QTRA, VALID) egyik fő pillére a használat mértéke. 

A favizsgálat részeként fel kell tüntetni a használati intenzitást, amelyet aztán a fa további karbantartása 
során figyelembe kell venni. Egyszerűbben fogalmazva, minél gyakoribb a használat, annál nagyobb a káre-
set valószínűsége, ha a fa kidől, vagy a részei letörnek. Másrészt olyan helyen, ahol a használat alacsony, 
még ha a fa stabilitása jelentősen gyengül is, a baleset valószínűsége alacsony, de soha nem zárható ki. 

A fákat rendszeresen vizsgálni kell olyan területen, ahol azok esetleges kidőlése kárt okozhat. A nem 
frekventált területeken az állapotfelmérés elsősorban az értékes fák (pl. természeti emlékek, idős fák) 
esetében lehet szükséges, amelyeket különösen fontosnak tartunk, és amelyek állapotát figyelemmel 
kívánjuk kísérni, hogy el ne pusztuljanak.

2.4.1. A ZÓNA KIJELÖLÉSE

A használati zóna az a terület, ahova a fa részei eshetnek, ha a fa egészben vagy részben kidől. Egyenletes 
talajon növő, szabályos koronájú fák esetében, az egész fa kidőlésekor ennek a zónának a sugara a fa 
magasságának másfélszerese. A lejtőn növő, szabálytalan koronájú fák esetében ez a zóna módosulhat. 
A fa magasságának megfelelő sugarúnál nagyobb puffer zóna azért szükséges, mert a kisebb-nagyobb 
ágak távolabbra is kerülhetnek a kidőlés vagy törés esetén.
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2.4.2. HASZNÁLAT/LÉTESÍTMÉNY JELLEGE

Céltárgy lehet bármi, ami jelentős értékkel bír, és a kidőlő fa vagy annak egy része károsíthatja, pl. lakóház, 
autó, pad, játszótér stb. A tárgy sérülékenységének meghatározásával meg lehet becsülni a tárgy pótlási 
értékét károkozás esetén. Épületek esetében fontos annak megállapítása, hogy maga az épület van-e 
kitéve a lehetséges károknak, vagy a lakók vannak-e veszélyben. Ne feledje, hogy az épületben tartóz-
kodók általában védve vannak a kidőlő fától, és legtöbbször nem sérülnek meg közvetlenül. Mivel az 
emberi életet a lehető legmagasabb értékként kezeljük, nagyon fontos vizsgálni, hogy mennyire használják 
emberek a fa környezetét.

A vizsgálat részeként fontos az emberi használat mértékét, valamint az objektum típusát jelezni, ezen 
belül a korona vetületén belül, és a fa magasságának másfélszeres sugarú zónára vonatkozóan külön is.

2.4.3. A HASZNÁLAT INTENZITÁSA

A használati értékelésnek ki kell térnie arra, hogy milyen gyakran tartózkodnak emberek a fa vagy annak 
egy része esetleges kidőlésének helyszínén. A használat intenzitása a forgalom nagyságától függ, és 
azt eseti alapon, a helyszín jellemzőinek megfelelően kell értékelni. Az alábbiakban példákat találunk a 
területhasználat értékelési kritériumaira, amelyek alapján megfigyelési zónák is meghatározhatók.

Az emberi jelenlét teljes hiánya, vagy az emberek alkalmi jelenléte 1,5 famagasság sugarú körben a 
használat hiányának tekinthető.

Ritka használat a kis forgalmú utak mentén, parkok és kertek ritkán használt gyalogútjain, városi erdők-
ben stb. fordul elő.

A gyakori használat a mérsékelt forgalmú utakra, a parkokban és kertekben lévő gyalog- és kerékpáru-
takra, a sportlétesítményekre és a jelentős számú embert vonzó, népszerű helyek és létesítmények 
környékére vonatkozik. 

A folyamatos használat azokra a helyekre vonatkozik, amelyeket a leggyakrabban használnak az emberek. 
Ebbe a kategóriába tartoznak a városközpontok, a nagy forgalmú utak, az emberek által nagyon gyakran 
és rendszeresen látogatott helyek. A folyamatos használat nem azt jelenti, hogy valaki állandóan van a 
fa alatt, de a nap nagy részében járnak arra.

Az olyan területek, ahol a fák mellmagassági törzsátmérője 15 cm-nél kisebb, nem tekinthetők veszé- 
lyesnek. Azonban ezeket is leltárba kell venni, mivel szükség lehet olyan kezelésekre, mint például a 
koronaformáző metszés. 

Az időjárási viszonyok fontos tényezőt jelentenek, amely hatással lehet a fa vagy annak egy részének a 
törésére vagy kidőlésére. A fák által jelentett veszély mértéke nagyban függ a szeles időjárástól. Szeles 
időben a legnagyobb a kidőlés valószínűsége, de a fák használata sokkal kisebb a szokásosnál. Ez különö-
sen igaz a szabadidős területekre, nemzeti parkokra, városi parkokra vagy más olyan területekre, ahol a 
kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a hozzáférést átmenetileg korlátozni lehet.

1,5 x h
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Ezüst juhar (Acer saccharinum) – A fa koro-
navetületén belül található egy parkoló, az 
ingatlan bejárata és egy közút - ezek a fő épít-
mények, amelyeket a használati területen belül 
kell feltüntetni. Az 1,5 famagasság távolságon 
belül található épületeket is fel kell tüntetni. A 
használat mértéke folyamatos.

Mézgás éger (Alnus glutionosa) – A fa a városi 
parkban nő, az egyik fő gyalogút mellett. A fa 
koronája alatt és 1,5 magasságnyi távolságban 
ösvény és padok találhatók. A helyszínt rendsze-
resen látogatják, de csak a nap egy kis részében 
tartózkodnak emberek közvetlenül a fa körül. 
Ezért gyakori használati intenzitást tüntettek fel.

Kocsányos tölgy (Quercus robur) – Történelmi 
jelentőségű tölgyfa sugárút Rigában. A fák lombja 
alatt gyalog- és kerékpárút vezet, balra pedig egy 
parkoló található. Az utat gyakran használják, de 
a parkoló miatt a használatot folyamatosként 
kell feltüntetni. 1,5 fa magasságon belül épületek 
találhatók, amelyek szintén folyamatos hasz-
nálatban vannak.  

"Robinson" kocsányos tölgy (Quercus robur) – 
Monumentális kocsányos tölgy, amely a Bóbr 
folyó egyik szigetén nő. A fa más veterán fák 
közelében nő. A fák közelében nincsenek utak 
vagy ösvények, és épületek sincsenek. A terület 
szabadon látogatható. Alkalmanként a helyi lako-
sok és a monumentális fák szerelmesei látogatják 
a helyszínt. A szórványos jelenlét elhanyagolható 
használatot jelent, ezért továbbra is a használat 
hiányát fogjuk jelezni. A fát – értéke és státusza 
miatt – rendszeresen ellenőrzi Bolesławiec község 
önkormányzatának egyik alkalmazottja.
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2.5.  A KÖRNYEZET VIZSGÁLATA

2.5.1. TÖRTÉNET

Minden fa más és más, és egyedi vizsgálatot igényel. Az egy időben és hasonló körülmények között ültetett 
fák stabilitása és állapota jelentősen eltérhet egymástól. 

Másrészt az a tény, hogy egy fa kidőlt a környéken, figyelmeztető jel lehet, például egy nemrégiben felújított 
út mentén lévő fasor esetében. Ha egy fa kidőlt, az annak a jele lehet, hogy a gyökerei megsérültek az 
építkezés során, és érdemes ellenőrizni a többi fa stabilitását is. 

A fák vizsgálatakor fontos elemezni a szomszédságban lévő más fák károsodási előzményeit, és a környezeti 
feltételek múltbéli változásait. Ha ilyen károk keletkeztek, érdemes megállapítani az okot, és ellenőrizni, 
hogy ezek a feltételek a vizsgált fára is vonatkoznak-e.

Figyelmet kell fordítani a fák közelében található műszaki infrastruktúrára is. Sok minden utalhat gyökér-
sérülésre, pl. tűzcsapok, aknák, vízcsapok, útburkolatok, lámpaoszlopok stb. Ezek jelezhetik, hogy a fa 
közelében földmunkák történtek, amelyek károsíthatták a fa gyökereit. 

2.5.2. IDŐJÁRÁS

A legtöbb fakidőlés, vagy a részek letörése erős szél vagy más időjárási jelenség (vihar, hóesés, heves 
esőzés) miatt következik be. A fák értékelésekor fontos figyelembe venni a jellemző időjárási körülmé- 
nyeket. Ezért fontos ismerni az adott régió jellemző időjárási viszonyait. Lengyelországban jelentős 
időjárási különbségek lehetnek például a tengerparti vagy hegyvidéki fekvés miatt. E helyeken gyakoribb 
lesz az erős szél. 

A normál időjárás során bekövetkező kidőlések és károk általában fakárosításból erednek, és súlyos 
diagnosztikai jellemzők jelenlétéből azonosíthatók. Ha a széllökések sebessége meghaladja a 80 km/h-t, 
még a jó állékonyságú, egészséges fák is károsodhatnak (ISA, 2017).

A Beaufort-skála 12 fokozatú skála, amely a szélerősséget jellemzi, és a szélnek a tenger felszínére és a 
szárazföldi tárgyakra gyakorolt hatását veszi alapul. A Beaufort-skála szerinti 9-es szélerősség a legtöbb 
területen normális időjárási jelenség. A fakidőlés ilyen helyzetben gyakran a fa meggyengülésével függ 
össze. A 11-es vagy annál nagyobb szélerősség szélsőségesnek számít. Ilyen szélerősségben még az 
egészséges fák is károsodhatnak. 
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Közelmúltbeli építkezések esetében, bár a vizs-
gálat idején a dolgok jól nézhetnek ki, a fa körül sok 
változás történhetett. A fal és a járda arra utal, hogy 
alighanem kiásták a fa gyökerét. A mesterséges 
öntözőrendszer kialakítása kedvezőtlen gyökér-
mozgáshoz vezet. A fa alá telepített növényzet is 
ronthatja a fa állapotát. A környezeti előzmények 
ebben az esetben arra utalnak, hogy jelentős 
változások történtek, amelyek megváltoztatták a 
fa élőhelyét, a talajviszonyokat és potenciálisan 
károsították a gyökereket.

A hársfasorban lévő fák földje megsüllyedt és a gyökereik 
is megsérültek. A következő 2-3 évben a fák elkezdtek 
kiszáradni, és egyes fák elpusztultak. Az élőhelyi körülmé-
nyek változásának története itt nagyon fontos. Először is, 
a kidőlő fák megváltoztatják a megmaradt fák szélnek való 
kitettségét. Másodszor, a legtöbb fa állapota meggyengült.

2.
5.

 A
 K

Ö
R

N
Y

EZ
ET

 V
IZ

SG
Á

LA
TA

II.
 F

AV
IZ

SG
Á

LA
T

 –
 E

SZ
KÖ

ZÖ
K

, E
LJ

Á
R

Á
S 

ÉS
 É

R
T

ÉK
EL

ÉS
I P

A
R

A
M

ÉT
ER

EK



TREE ASSESSOR TREE ASSESSOR

60 61

Egy kisebb helyi út mellett növő erdei fák. Bár a fák értékelését leggyakrabban a városi fák és az 
főutak menti fák esetében végzik el, a közutakkal átszelt erdőket is rendszeresen ellenőrizni kell. 

Az aszály és a betűzőszú (Ips typographus) lárvák miatt az állományt erősen ritkították (az elhalt 
és a farontókkal fertőzött fákat 2019-ben eltávolították). Ez azt eredményezte, hogy a megmaradt 
fák helyzete rendkívüli módon megváltozott. Korábban teljesen zárt állásban nőttek, ekkor viszont 
jelentősen megritkultak. A hirtelen megváltozott kitettség miatt a fák a legközelebbi erős szélre 
kifordultak. Aznapra nem adtak ki meteorológiai figyelmeztetést. A széllökések elérték a 90 km/h 
körüli sebességet. Néhány óra alatt kb. 2 hektárnyi területen feküdtek a széldöntött fák. Nem voltak 
jelentős diagnosztikai jellemzőik. Egyszerűen túl nagyot változtak a környezeti feltételek.
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3. táblázat: Beaufort-skála
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Szélcsend

Gyenge szellő, 
fuvallat

Enyhe szél

Gyenge 
szél

Mérsékelt 
szél

Élénk szél

Erős szél

Viharos szél

Élénk viharos 
szél, vihar

Heves vihar

Dühöngő vihar, 
szélvész

Heves szélvész

Orkán

Nyugalom, a füst egyenesen száll felfelé.

A felszálló füst gyengén inga-
dozik, a szél alig érezhető.

A fák levelei zizegnek, az arcon 
érezhető a légmozgás.

A szél a fák leveleit, vékony 
hajtásait mozgatja.

A por és a papír felemelkedik. 
Az ágak mozogni kezdenek.

A kisebb fák hajladoznak.

Már a legvastagabb ágak is mozognak. 
Hallani lehet a szél zúgását a magas-

ban. A kalap lerepül a fejünkről.

Minden fa mozgásban. Nehéz 
a széllel szemben járni.

A szél a fákról ágakat tör le. 
Az autókat rázza a szél.

A kisebb épületek megrongálódnak.

A vihar gyökerestül forgatja ki a fákat,  
az épületekben jelentős 

károk keletkeznek.

Súlyos anyagi károk, a téglaépítésű 
házak is megsérülnek.

A szél épületeket, tetőket 
rombol, súlyos pusztítást végez.

Beaufort 
skála 

fokozat

A széllökések 
sebessége

km/h

Átlagos 
szélsebesség 

(km/h)

Leírás Szárazföldi jelenségek

2.5.3. SZÉLLEL SZEMBENI KITETTSÉG

A fák növekedésük során alkalmazkodnak a környezetükhöz. A más fák vagy épületek árnyékában álló, 
védett fák magasabbak és karcsúbb koronájúak, mint a nyílt tájakon álló fák. Más fák vagy tárgyak közel-
sége befolyásolja a fényhez való hozzáférést, de a szél hatása is ugyanilyen jelentős. A csoportosan növő 
fák összetartó egységet alkotnak, amely hatékonyan ellenáll a szélnek. Ha a fákat (akár egyenként is) 
eltávolítják a csoportból, olyan erők érhetik a többi fát, amelyekre nem voltak felkészülve. Ez leggyakrabban 
az erdőkben fordul elő, ahol az erdőgazdálkodási intézkedések és az állományban levő fák eltávolítása 
után a megmaradt fák könnyebben törhetnek. Az egyes fák eltávolítása a fasorokból és útszegélyek fái 
közül szintén hasonló hatással jár. 

Az épületek vagy más szélárnyékot nyújtó objektuomok között növő fák védve vannak a szél hatásaitól, és 
nincsenek felkészülve arra, hogy ellenálljanak az erős szélnek. Ha lebontják az épületeket, de meghagyják 
a fákat, az drasztikusan megváltoztatja a körülményeket, és növeli a szélkár kockázatát. 

A vizsgálat során figyeljünk arra, hogy a fa a jelenlegi körülmények között nőtt-e, vagy az elmúlt években 
történtek-e olyan változások, amik a szélnek való kitettség megváltozáshoz vezettek. Ha a változások 
kedvezőtlenek, és aggódunk a fa állékonysága miatt, javasolhatunk speciális vizsgálatot. Ha azonban a 
változások nem voltak jelentősek, és több évtizeddel ezelőtt történtek, akkor jó esély van arra, hogy a fa 
alkalmazkodott az új körülményekhez. 

Óriás tiszafa (Taxus Baccata). A fa egy épület 
mellett nő, amelytől kissé alacsonyabban van. 
A fa részben ki van téve a szélnek.

Fűzfa (Salix alba) egy tengerparti sávban. 
Szabadon álló fa, amely teljesen ki van téve 
a szélnek. 
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2.5.4. TALAJVISZONYOK

A kedvező talajviszonyok kulcsfontosságúak a fák megfelelő fejlődéséhez. A talaj állapotát befolyásoló fő 
tényezők a talaj mennyisége és mélysége, nedvesség, tömörödés, szennyezések, biológiai sokféleség és 
talajminőség (fizikai-kémiai tulajdonságok). A városi fák tipikus problémája a korlátozott hely a gyökérzet 
számára. Az egyéb problémák közé tartozik a talaj tömörödése, ami levegőhiányt és a gyökerek számára 
hozzáférhetetlen víz elfolyását okozza. Az ásványi anyagok hiánya, és az út menti fák esetében a sótar-
talom is problémát jelent. Parkokban gondot jelenthet a vízért vagy a tápanyagokért való versengés más 
növényekkel.
A vizsgálat során figyeljünk arra, hogy a talaj tömörödött-e. Ezt jelezheti a más növények nélküli, döngölt 
talaj jelenléte, valamint, ha nehezen tudjuk a szúróbotot a talajba szúrni, az is azt jelzi, hogy a talaj túlsá-
gosan tömör. Az egyszerű talajvizsgálat ásóval is elvégezhető.

A talajvizsgálatról bővebben a TREE ASSESSOR kiadványsorozat „Talajvizsgálat” c. kiadványában olvashat.

Egy monumentális Atlaszcédrus (Cedrus atlantica), amely egy nagy városi parkban nő. A fa körül 
kerítés van, amely korlátozza a használatot. Ennek a megoldásnak nemcsak az az előnye, hogy kor-
látozza az emberek jelenlétét a felismerten rossz állékonyságú fák körül, hanem jobb talajminőséget 
is eredményez. Ezenkívül mulcsolást is alkalmaztak. 

A mulcsolás egy olyan faápolási technika, amely faforgács, komposztált kéreg (vagy a kettő keveréké-
nek) elterítéséből áll, és mind az idősebb, mind az újonnan ültetett fákra pozitív hatással van. Előnyös 
hatással van a fát körülvevő élőhelyre is: fenntartja a nedvességet, csökkenti a talaj maximális 
hőmérsékletét, elnyomja a gyomnövényzetet, fokozza a hasznos talajflóra és -fauna fejlődését, 
tömöttebbé teszi a gyökérzetet, fokozza a mikorrhiza aktivitását, csökkenti a talaj tömörödését, és 
tápanyagokat juttat a talajba.

Ezenkívül a fa vitalitásának megfigyelt gyengülése miatt ideiglenes öntözést alkalmaztak. Ezek az 
intézkedések hozzájárultak a fa élőhelyi körülményeinek javításához.
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A képek a környezet változásainak a fák állapotára gyakorolt hatását mutatják. A baloldali fa szabad 
állásban nőtt, míg a jobb oldali fák tömör csoportot alkotnak. Tisztások és facsoportok esetében az 
értékelés és a tervezett kezelés során figyelembe kell venni a csoport többi fájára gyakorolt lehetséges 
hatást. Ebben az esetben a legkülső fa eltávolítása negatív hatással van a csoporton belüli fákra.
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Az útmenti fák pótlása során két alkalommal került sor ültetési akcióra. A fiatal fák néhány évvel az 
ültetés után gyengébb (a Roloff-skála szerint 1-es) vitalitást mutattak. A fák keskeny zöld sávban 
nőnek az úttest mentén, de a hely elegendőnek tűnik. A fák körül fű nő, de annak minősége helyenként 
szintén gyenge. Egyszerű szemrevételezéses vizsgálatot végeztek a talajviszonyok ellenőrzésére. 

Első lépésként felmérést végeztek egy közönséges szúróbottal. Már körülbelül 5 cm mélységben 
jelentős ellenállás mutatkozott. Az ellenállás olyan erős volt, hogy a pálcát még nagy erővel is alig 
lehetett beszúrni.
Ezután egy penetrométert (talajellenállás-vizsgáló készülék) használtak. A vizsgálat azt mutatta, hogy 
a talaj ellenállási határértéke jelentősen túllépte az optimális szintet. Ezen kívül talajmintát vettek 
egy speciális kézi fúróval. A vizsgálat kimutatta, hogy a felső 7-8 cm-es rétegben termékeny talaj 
volt, de annyira tömörödött, hogy a gyökerek nem tudtak benne kifejlődni. Lejjebb sokkal rosszabb 
volt - erősen tömörített kavics és homok.

Kiderült, hogy az ültetés során földdel töltötték fel, és csak egy kis gödörnyi talajt lazítottak fel a 
fa elültetésekor. Körös-körül a talaj túlságosan tömör volt a fa számára, és a gyökerek nem tudtak 
növekedni. Ez okozta a fa meggyengült állapotát. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a trágyázott 
termőföldet túlságosan tömörítették, így az értéktelenné vált.

Ebben az esetben érdemes kicserélni a fát körülvevő talajt, hogy a fa még évtizedekig jó körülmé-
nyek között nőhessen.

Összefoglalva, a jelenlegi talajviszonyok kedvezőtlenek, de könnyen és jelentősen javíthatók.
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2.6.  ALAPVETŐ FAVIZSGÁLATI PARAMÉTEREK

A favizsgálat terjedelmét a megrendelő írja elő. Ez sokféle követelményt tartalmazhat. A favizsgálat során 
alapvetően a következőkre kell kitérni:

Az összes jelentős diagnosztikai jellemző azonosítása nagyon időigényes lehet és nem mindig hatékony. 
Ezenkívül, a feljegyzett paraméterek száma olyan nagy lehet, hogy lehetetlenné teszi a fák hatékony 
gondozását. Nagyszámú fa gondozásakor, nagyon hasznos a paraméterkategóriák használata, amelyek 
lehetővé teszik a fák rendszerezését, a kezelések és az intézkedés sürgősségének a meghatározását. 
Alapszinten ezeknek az adatoknak tartalmazniuk kell a fa állapotának és stabilitásának, valamint vita-
litásának értékelését.

2.6.1. A FA VITALITÁSA 

A vitalitás határozza meg, hogy a fa képes-e életben maradni és növekedni a jelenlegi körülmények között. 
Az életerő a fa életkorával és fejlődésével változik. A fák vitalitásának értékelésére számos módszer létezik, 
a laboratóriumi módszerektől kezdve a klorofilltartalom-vizsgálatokon, a korona fényellátottsági vizsgála-
tain át a hajtásnövekedés elemzéséig. Ez utóbbi az egyik legelterjedtebb módszer a fák életképességének 
értékelésére. A Roloff-skála, amely a korona szerkezetének vizuális elemzésén alapul, jól használható 
ehhez. Ez különösen a hajtásnövekedésben nyilvánul meg. 

E módszer alkalmazásakor fontos megjegyezni, hogy a fa különböző részeinek vitalitása eltérő lehet, 
és általában a korona felső 1/3-ában mérik. Ennek oka, hogy a legyengült életerő első tünetei a korona 
legtávolabbi részein jelentkeznek. Az életképességet a fák fejlődésével összefüggésben kell értelmezni. 
Ez azt jelenti, hogy a fiatal fáknak jobb lesz a vitalitása (hosszabb törzsnövekedés), mint az érett fáknak. 
Egy egészséges fiatal fa jellemzően 0-s Roloff fokozatot, a növekvő fa 1-es, az érett fa pedig 2-es Roloff-
fokozatot mutat. Az idős vagy haldokló fák nem sorolhatók be egyértelműen a Roloff-skálával, és a korona 
egyes részeit külön kell vizsgálni vitalitás szempontjából a részletes diagnózis felállításakor. A vízhajtások 
általában a fa általános vitalitásától függetlenül Roloff 1. osztályú képet mutatnak, ezért az általános 
értékelésnél figyelmen kívül kell hagyni őket.

A hajtások növekedési mintázata fajonként eltérő, de általános szabályként elmondható, hogy a jó 
életképességű fáknak hosszú csúcs- és oldalhajtásuk van.  

• a fák alapadatai (fafaj, elhelyezkedés, azonosító szám)
• dendrometriai adatok (kerület, magasság, korona paraméterek stb.)
• a fák értékelése (fejlődési szint, állékonyság, állapot, vitalitás, növekedési kilátások)

Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy ne keverjük össze a 0. és a 2. fokozatot a felső hajtás és az oldal-
hajtás növekedési arányának értékelésével, anélkül, hogy figyelembe vennénk a hajtások teljes hosszát. A 
növekedési vitalitás gyengülése az első körben abban nyilvánul meg, hogy az oldalhajtások növekménye 
megrövidül. A következő lépésben a főhajtások is rövidülnek. Ha a vitalitás erősen meggyengül, a hajtások 
ritkulnak. A különböző vitalitási fázisok között átmenetet mutató fák esetében a feles vitalitási fokozatok 
alkalmazása is megengedett.

0

A Roloff-skála szerinti vitalitási fokozatok (Roloff, 2015)

1

2

3

A fa a gyors hajtásnövekedés sza-
kaszában van; mind a felső, mind 

az oldalhajtások dinamikusan 
és egyenletesen nőnek, főként 

hosszú hajtásokat hozva. Nyáron 
a fa sűrű, egyenletes lombozatú.

Enyhén gyengült hajtásnövek-
edésű fa, az oldalhajtások 

rövidebbek, mint a csúcshajtások, 
emiatt az ágak habitusa lándzsa 
alakú, és a koronában kizöldült 
állapotban is lyukak láthatók.

A fa hajtásnövekedése min-
den tekintetben lelassult (csak 

rövid hajtások láthatók), a fa 
magassága nem változik, a 
koronában világos hézagok 

vannak kizöldült állapotban is.

A fa koronája, vagy annak 
részei halódnak.
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HOGYAN ÉRTÉKELJÜK A FA VITALITÁSÁT?

1. Jelöljük meg, hogy a fa a fejlődés melyik fázisában van.
2. Nézzük meg a korona tetején lévő hajtásokat (ehhez szükség lehet távcsőre).  

  
 
 
 
 

3. értékelje, hogy a vitalitási szakasz megfelel-e a fa fejlődési szakaszának. A vitalitás értékelésére az 
alábbiakban találhatók példák.

optimális                  meggyengült                súlyosan meggyengült 

ROLOFF-SKÁLA SZERINTI VITALITÁSI FOKOZAT

A FA ÉLETKORI SZAKASZÁNAK MEGFELELŐ VITALITÁSI ÉRTÉKELÉS

0-0,5

1-1,5

2-2,5

3-3,5

1. Ha minden hajtás hosszúkás (hosszú hajtás•), akkor a fa vitalitása Roloff-skála szerinti 0
2. Ha a főhajtások hosszúkásak, de a mellékhajtások zömökek (rövid hajtások•), a fa vitalitása 

a Roloff-skálán 1-es
3. Ha a főhajtások és az oldalhajtások is rövidek, a fa vitalitása a Roloff-skálán 2
4. Ha a hajtások megritkultak, egyesek elhaltak, mások pedig egyértelműen rövidek, a fa 

vitalitása a Roloff-skálán 3.

A hosszú hajtások, mint a nevük is mutatja, hosszúkásak, legalább néhány centiméter hosszúak. 
Teljesen kialakult oldalrügyeik vannak, amelyekből a következő évben új hajtások fejlődnek.
A rövid hajtások néhány millimétertől néhány centiméterig terjedő hosszúságúak.

fiatal érett hanyatló

•

•

Közönséges bükk (Fagus sylvatica) – Néhány évvel korábban ültetett fiatal bükkfa. A fa optimális 
élőhelyi körülmények között nő. A fa koronája egyenletesen és dinamikusan fejlődik. A hajtások minden 
évben hosszúra nőnek, körülbelül 20-40 cm-esek. Így minden hajtás hosszú hajtás. A Roloff-skála 
szerint ez a vitalitás legmagasabb foka. Ugyanakkor a fiatal fa számára is ez az optimális vitalitás.

2020. évi 
hajtások

2021. évi 
hajtások

1

1

1

1

1 Idei

A hajtások éves növekedése

Tavalyi

Tavalyelőtti

2

3

1

2

2

3

Á
br

a 
Ja

ku
b 

Jó
ze

fc
zu

k

A fenti grafikonon látható, hogy a fa fejlődésével változik a vitalitás. Ha a fa vitalitása túl korán gyengül, 
az problémát jelezhet. Például a 2-es vitalitási fokozat optimális egy érett fa esetében, de egy fiatal fa 
esetében problémát jelez.
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Fejlődő bükk rügyek tavasszal. A tavalyi hosszú hajtás szintén jól látható. A még látható rügyek 
pikkelyei megmaradnak, és a hajtásnövekedés ettől a ponttól mérhető. Ebben az esetben a bükk 
jól fejlődik, hosszú csúcs- és oldalhajtásokkal rendelkezik - a Roloff-skálán 0.

Ha jól megnézzük a hajtásokat, láthatjuk a tavalyi rügyek hegeit. E nyomok alapján láthatjuk, hogyan 
nőtt a fa az elmúlt néhány évben. Az idősebb hegek már benőttek és kevésbé láthatók. Ilyen módon 
megállapíthatjuk, hogyan változott a vitalitás az évek során. Fiatal fák esetében a vitalitás-vizsgálat 
segítségével általában meg lehet határozni az ültetés évét - általában az ültetést követő első évben 
gyengül a vitalitás.

Egy érett hársfa felső részén növekvő ág. Minden hajtás megrövidült (rövid hajtások). Ez a Roloff-
skálán 2-es fokozatnak felel meg, de az adott fejlődési szakaszban a fa vitalitása optimális.  

A fiatal hársfán a főhajtás hosszúra nőtt – 0 a 
Roloff-skálán. Az oldalhajtások szintén hosszúak. 
ilyen a fiatal fa optimális vitalitása.
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A hajtások lándzsa alakja azt jelzi, hogy az 
oldalhajtások megrövidültek. Ez a Roloff 1. sza-
kaszára jellemző. Mivel a fa fiatal, ez a meg-
jelenés gyengült vitalitásra utal. A háttérben 
más fák láthatók, amelyeknek jobb az életereje. 
Ezenkívül a fa levelei kicsik és göndörödőek. 
A fának egyértelműen gondot okoz a vízhez 
jutás, és gondozásra, különösen öntözésre van 
szüksége. 

Egy érett fa, amelyre senki sem vigyázott a 
parkoló építése során. Nemcsak, hogy átvágták 
a fa gyökereit és ezzel legyengítették a fát, 
de a felelősök a fa kidőlésének kockázatát is 
növelték. A vitalitást illetően egy erősen elvéko-
nyodott korona látható. A fotó az elhalt ágak 
és gallyak eltávolítása után készült. Minden élő 
hajtás megrövidült és erősen ritkult, néhány 
hajtás elpusztult. Ez a Roloff-skálán a 3-as 
fokozatot jelenti, és a fejlődési fázisban a fa 
életképessége súlyosan meggyengült.  

Az előző vegetációs időszakból származó hajtások Roloff 2-es fokozatot jeleztek, tehát ez egy agg-
korú bükk esetében optimális vitalitást jelentett. Egy betegség miatt azonban a fa néhány héten 
belül elpusztult. A fotó nyáron készült, a háttérben más fák is láthatók, teljes lombkoronájukban.
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2.6.2. A FA ÁLLAPOTA 

A fák egészségi állapota a fa azon képességét méri, hogy minden életfolyamatot megfelelően lát el, 
beleértve a fák károsodásának és az élő és élettelen környezetből származó egyéb negatív hatásoknak 
a kompenzálását. A fának a fennálló károsodásra adott reakcióját nem a stabilitás, hanem a károsodásnak 
a fa egészségi állapotára gyakorolt hatása alapján értékelik. Különbséget kell tenni a fák egészsége és 
állékonysága között.

A fa állapotát az alábbiak befolyásolják:
 

Az értékelési szinteket azzal a feltételezéssel írják le, hogy minél több része gyengült meg a fának, annál 
gyengébb az állapota. Ha például a koronának csak egy kis része (néhány hajtás) mutat gyengeséget, 
a fa egésze még mindig viszonylag jó állapotban van. Ha azonban a törzsön van egy olyan jellemző, pl. 
kiterjedt elhalás, amely a fa minden részének a tápanyagellátását befolyásolja, akkor az egész fa állapota 
erősen legyengültnek minősül.

• az asszimilációs rendszer állapota (pl. levélszín, természetellenes megjelenés, 
klorózis, kórokozók jelenléte),

• a fa életfolyamatait érintő károsodások jelenléte (pl. nekrózis, mechanikai károsodás),
• a bekövetkezett károsodásra adott reakciók (pl. a faszövet növekedési üteme, 

a reakciófa megjelenése),
• a betegségek és kórokozók előfordulása és jelentősége,
• vitalitás a fa fejlődési szakaszához viszonyítva,
• környezeti és élőhelyi feltételek.

1
nagyon jó

2
jó

• Nincs említésre méltó károsodás a gyökerekben, a törzsben vagy a koronában 

• az ágak és gallyak természetes folyamatokból eredő enyhe kiszáradása (ún. 

„élettani száradás”) – akár 10%-ig, ha nem érinti a fa életfolyamatait.

• az asszimilációs rendszer nem sérült

• nincs jele említésre méltó betegségeknek vagy kórokozóknak.

• elfogadható sérülések a megfelelően elvégzett eljárások után (nagyon jó reakció 

a sebekre, erősen növekvő szomszédos szövetek, benőtt, vagy benövőben levő sebek)

• a Roloff-féle vitalitási osztály a fa fejlődési szakaszának megfelelő 

• akár 50%-os gyökérsérülés jelei, amelyek egyértelműen befolyásolják a fa állapotát

• a törzs tövének, a törzsnek és a főágaknak a károsodása (a törzs kerületének legfel-

jebb 50%-ára kiterjedően), amely egyértelmű hatással van a fa fiziológiájára

• akár 30%-os ág- és gallyszáradás, amely enyhén befolyásolja a fa fiziológiáját.

• az asszimilációs rendszer akár 30%-os károsodása, elhanyagolható hatással 

a fa életfolyamataira

Állapot 
minősítés Leírás

4. táblázat: A fák állapotának minősítési skálája a favizsgálati és -diagnosztikai szabvány alapján.

2
jó

3 
meggyengült

4 
súlyosan 

meggyengült

5
kritikus

• Betegségek előfordulhatnak, de nem befolyásolják jelentősen a fa állapotát

• gyenge, de észrevehető reakció a sebekre, növekvő sebszövet, benövés

• a fa állapota szempontjából kisebb jelentőségű gombafajok termőtesteinek jelenléte

• akár 50%-os gyökérsérülés jelei, amelyek egyértelműen befolyásolják a fa állapotát

• a törzs tövének, a törzsnek és a főágaknak a károsodása (a törzs kerületének legfel-

jebb 50%-ára kiterjedően), amely egyértelmű hatással van a fa fiziológiájára

• a fa életfolyamatait jelentősen befolyásoló gombafajok elszigetelt termőtestjeinek 

jelenléte a törzsön és a főágakon, 

• az fő- és mellékágak max. 50%-ának száradása, ami egyértelműen befolyásolja 

a fa állapotát.

• az asszimilációs rendszer akár 50%-os károsodása, ami egyértelműen befolyásolja 

a fa állapotát.

• a korona egy részében, max. a korona térfogatának akár 50%-ára kiterjedően a 

(max. 50 %-os) gyökérsérülés feltételezett jelei láthatók, pl. földmunkák, vízparti 

létesítmények közelében stb.

• a (törzsön és a főágakon levő) fiziológiailag jelentős fasérülésekre adott válasz gyenge,

• rosszul növekvő szomszédos szövetek, nem benőtt sebek

• olyan betegségek jelenléte, amelyek az egész fát érinthetik (a fa állapotának 

jelentős gyengülése).

• ha több, mint két ilyen, a "meggyengült" állapotot jelző fő jellemző látható, a fa állapotát 

súlyosan meggyengültnek kell nyilvánítani.

• 50%-nál nagyobb mértékű gyökérsérülés jelei, amelyek jelentős hatással vannak 

a fa állapotára

• a törzs tövénak, a törzsnek és a főágaknak a károsodása (a törzs/kerület több 

mint 50%-ára kiterjedően), amelyek jelentősen befolyásolják a fa fiziológiáját

• a törzsön és a főágakon a törzs/ágak kerületének 50%-át meghaladó kiterjedt 

sebek, amelyek jelentős hatással vannak a fa fiziológiájára, és ami akadályozza 

az fotoszintátok szállítását, 

• a sebzésre nagyon gyengén vagy egyáltalán nem reagál (a szomszédos 

szövetek nem növekednek)

• számos olyan fakárosító gomba termőtest jelenléte a törzsön és a fő ágakon, amelyek 

jelentős hatással vannak a fa életfolyamataira

• fő- és mellékágak száradása a korona térfogatának több, mint 50%-ára kiterjedően

• az asszimilációs rendszer károsodása a korona térfogatának több, mint 50 %- 

ára kiterjedően

• a fa állapotát súlyosan károsító betegségek jelenléte

• a fa nagy része elpusztult vagy haldoklik (visszafordíthatatlan károsodás)

Állapot 
minősítés

Leírás

2.
6.

 A
LA

PV
ET

Ő
 F

AV
IZ

SG
Á

LA
T

I P
A

R
A

M
ÉT

ER
EK

II.
 F

AV
IZ

SG
Á

LA
T

 –
 E

SZ
KÖ

ZÖ
K

, E
LJ

Á
R

Á
S 

ÉS
 É

R
T

ÉK
EL

ÉS
I P

A
R

A
M

ÉT
ER

EK



TREE ASSESSOR TREE ASSESSOR

78 79

2.6.3. A FA ÁLLÉKONYSÁGA

A fa állékonyságát részletesen vizsgálni és elemezni kell, még akkor is, ha a fa egészségesnek tűnik, és 
állapota kifogástalan. A stabilitás vizsgálat annak a valószínűségét méri, hogy a fa kidől vagy egy része 
letörik. Az állékonyság értékelésénél többek között figyelembe veszik a diagnosztikai jellemzőket, a fa 
élőhelyét és környezetét, valamint a védekező és kompenzáló reakciókat. A fa állékonysága nem feltétlenül 
van összefüggésben az egészségi állapotával, ezért ezeket a paramétereket külön értékeljük. 

A vizuális értékelés során a törés és/vagy a kifordulás valószínűségét csak a vizuálisan érzékelhető vagy 
egyszerű eszközökkel (szúróbot, kalapács, távcső) meghatározható jellemzők alapján értékelik. 

Az állapotfelméréshez hasonlóan az állékonyság mértéke a fa diagnosztikai jellemzőkkel érintett részétől 
függ. Ha a fának csak kis része érintett, és a fa egészének az állékonyságát ez nem befolyásolja, a minősítés 
jó vagy nagyon jó lesz. Ha azonban a diagnosztikai jellemzők az egész fára kiterjednek, a fa stabilitását 
magasabb fokozatba kell sorolni (azaz a stabilitása gyengébb minősítést kap). 

1
nagyon jó

2
jó

• a fa vagy részeinek stabilitását gyengítő tényezők hiánya

• nincsenek arra utaló jelek, hogy a fa egésze vagy egy része kidőlhet vagy letörhet

• a fa túl kicsi/fiatal ahhoz, hogy a fa vagy részének kidőlése vagy törése veszélyt jelentsen

• néhány ág fiziológiai száradása, legfeljebb 3 cm vastagságig

• néhány ág (max. 5%) fiziológiai száradása, legfeljebb 5 cm vastagságig

• a diagnosztikai jellemzők köre olyan korlátozott, hogy a fa nem igényel semmilyen 

beavatkozást

• a fa egészének stabilitását gyengítő tényezők hiánya 

• a törzsön és a főágakon enyhe fakárosítás jelenléte, egy-egy üreg előfordulása

• a koronaelágazások gyengülése

• a legfeljebb 10 cm vastag ágak biztonságát gyengítő tényezők jelenléte

• enyhe ágszáradás  (legfeljebb az ágak 10%-a, és legfeljebb 10 cm átmérőig)

• elszigetelten kisebb letört, fennakadt ágak jelenléte a koronában (legfeljebb 

10 cm átmérőig)

• a tényező hatása általában csökkenthető alapvető kezelésekkel (pl. kiszáradt ágak 

eltávolítása, koronacsökkentő vágások), anélkül, hogy szükség lenne speciális 

beavatkozásra

Állékonysági 
minősítés

Jellemzők
5. táblázat: A fák állékonyságának minősítési skálája a favizsgálati és -diagnosztikai szabvány alapján.

3 
meggyengült

4 
súlyosan 

meggyengült

5
kritikus

• a fő vázgyökerek max. 50 %-ának pusztulása vagy korhadása a fa körül

• a fa természetellenes megdőlése a kompenzáló növekedés jeleivel

• a törzs korhadása max. a keresztmetszet 50%-áig terjedő mértékben

• a törzsben lévő üregek és mélyedések a törzs kerületének 50%-áig terjedő mértékben

• a stabilitást gyengítő gombafajok termőtesteinek előfordulása elszigetelten 

a gyökérnyúlványokon, a törzs tövénél és a törzsön

• gyenge főág elágazások

• az ágak jelentős része száradt (legfeljebb 50 %-uk, és legfeljebb 10 cm átmérőig)

• számos diagnosztikai jellemző jelenléte a fejlődés korai szakaszában

• a problémák mértéke általában speciális kárenyhítési munkát kíván 

(kurtító merszések, kötések stb.)

• a vázgyökerek, a törzs és a főágak jelentős része (több mint 50%) korhadt.

• a fa közelmúltbeli megdőlése, a gyökérzet talajstabilitás-vesztésére utaló jelekkel

• gomba termőtestek tömeges megjelenése a gyökérzeten, a törzsön körben 

vagy a főágakon 

• a törzsön és a főágakon nagyszámú üreg és odú található (a kerület több mint 

50%-ára kiterjedően)

• keresztirányú repedések jelenléte a törzsön és a főágakon

• a törzs és 25 cm-nél nagyobb átmérőjű ágak fő elágazásainak gyengülése 

(benőtt kéreggel és repedésekkel)

• az ágak több mint 50 %-a száradt, vagy 10 cm-nél nagyobb átmérőjű száraz ágak

• 10 cm-nél nagyobb átmérőjű fennakadt, letört nagy ágak jelenléte a koronában

• a problémák mértéke gyakran speciális eljárásokat igényelhet, aminek a 

során csak az fa egészének jelentős meggyengítésével, vagy élettartamának 

rövidítésével, (pl. erőteljes kurtítás) lehet elkerülni a fa eltávolítását.

• a fa állapota közvetlen veszélyt jelent a vagyontár- 

gyakra vagy az emberéletre és egészségre.

• A fa stabilizálása nem lehetséges jelentős károsodás vagy teljes eltávolítás 

nélkül, mert a fa környezete másképp már nem óvható meg.

• a jellemző vagy fahiba mértéke a fa eltávolítását teszi szükségessé. 

Alternatív megoldás lehet az úgynevezett tanú megtartása

• gyakran azonnali beavatkozást igényel

Állékonysági 
minősítés

Jellemzők
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2.6.4. FEJLŐDÉSI SZAKASZ

A fák növekedésük során jelentős változásokon mennek keresztül. Ezek a változások befolyásolják a fák 
életműködését, de a látható diagnosztikai jellemzők értelmezését és jelentését is. A fejlődési fázist a fa 
ontogenetikai fejlődési szakasza jellemzi. Egyes diagnosztikai jellemzők és jelentésük (a fa állapotára 
gyakorolt hatásuk) összefügg a fejlődési fázissal, ezért a meghatározásuk lehetővé teszi a fa általános 
állapotának értékelését és a regenerációs potenciál becslését. A fák fejlődési szakasza meghatározó a 
kezelések kijelölése szempontjából is - a fiatal fákra másféle ajánlások vonatkoznak, mint az érettekre. 

Három fő fejlődési szakasz van: a fiatalkor, az érettség és az öregkor. Ha a faápolási igények indokolják, 
további fázisokat lehet megkülönböztetni, különösen a fiatal fák esetében, pl. nemrég ültetett fiatal fák, 
fiatal alkalmazkodó fák, növekvő fák.

Külön kategóriát alkotnak a sérült és korhadt fák. Ez az állapot bármely fejlődési fázisban lévő fánál előfor-
dulhat. A sérült fa olyan fa, amit természeti események vagy helytelen kezelések jelentősen megváltoztattak. 
Ilyen lehet például egy túlzottan visszametszett fa, vagy ha a korona nagy része letört. Tehát egy érett fát, 
amely például erős szél miatt elveszítette koronájának nagy részét, sérült faként kell feltüntetni – az ilyen 
státuszú fa esetében indokoltak lehetnek a szabálytalan, a lengyel Fák metszése és gondozása illetve a 
Favizsgálati és diagnosztikai szabványnak nem megfelelő metszési megoldások. 

Fiatal fa 

(ifjúság)

Érett fa (felnőtt)

Növekvő fa 

(serdülő) 

Idős fa (öregkor)

*Hanyatló

Erős csúcsdominancia jellemzi, és a magasságnövekedés dominál. A koronaszerkezet 

átmeneti lehet az ideiglenes és a végső korona között (pl. az űrszelvény kialakítása 

miatt), amit majd koronaformázó metszéssel érnek el. Ez a fázis jellemzően a telepítéstől 

számított 20 évig tart.

A környezetéhez alkalmazkodott fa, terebélyesedő koronával, egyértelmű csúcsdomi-

nanciával. Az utak űrszelvényeihez igazítandó fák esetében a végleges koronamagasság 

elérésétől kezdődik.

Stabil koronamagasságú és terebélyességű fa, gyengült csúcsdominanciával. A koronaszer-

kezet végleges (nincs ideiglenes korona). A fa elérte vagy közel van ahhoz, hogy elérje a 

maximális koronaméretét (figyelembe véve a fafaj, a termőhely és az élőhely sajátosságait). 

Olyan fa, amely fajának képviselőjeként kivételes kort ért el, és gyakran a törzse is kivéte-

lesen vastag. A hosszú életű fajok esetében ez a fázis lehet a fa életének leghosszabb 

szakasza. Előfordul a korona perifériás részeinek elhalása, és alatta másodlagos korona 

kialakulása (korona visszahúzódás). Gyakran magas természeti és kulturális értékkel bír. 

Ebben a fázisban a törzs belsejében kiterjedt üregek találhatók, amelyek mikroélőhelyeket 

jelentenek az állatvilág számára.

Olyan fa, amelynek működését természeti események vagy rendellenes kezelések (pl. kivá-

gás, korona-, törzs- vagy gyökérsérülés, az élőhelyi körülmények drasztikus megváltozása) 

jelentősen megváltoztatták. Ez az állapot általában a fa fiatal és érett szakaszára jellemző. 

Fejlődési 
szakasz Leírás

6. táblázat – A fa fejlődési szakaszai

A FA FEJLŐDÉSI SZAKASZAI

fiatal érettnövekvő idős

2.6.5. VÁRHATÓ ÉLETTARTAM

A fa jövőbeli fejlődésének értékelése abból áll, hogy megjósoljuk, hogy a fa mennyi ideig képes még fen-
ntartani azokat az alapvető folyamatokat (fotoszintézis, fotoszintátok szállítása, táplálkozás, vízszállítás), 
amelyek lehetővé teszik a fa optimális fejlődését. Ez az értékelés a fa megfigyelt állapotán (beleértve a 
vitalitást a fejlődési fázis tükrében) és állékonyságán alapul. A fák várható élettartamát egy háromfokozatú 
skála alapján határozzák meg:

• A – hosszú – legalább 10 éves várható élettartamú fák
• B – rövid – 2 és 10 év közötti élettartamú fák
• C – életképtelen – 2 év vagy annál rövidebb élettartamú fák
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ÖSSZEFOGLALÁS

Az élőfák vizsgálata során a fa és környezete minden részét felmérik. 

A használat felmérésekor fel kell tüntetni a használat intenzitását, valamint a korona 
hatósugarán belüli objektumokat, és a famagasság másfélszeresének megfelelő 
sugarú használati zónát. Az emberek jelenléte a legfontosabb. A környezetében 
lévő objektumok típusának feltüntetése segíthet a fák gondozásához szükséges 
erőforrások allokálásának, a gondozás intenzitásának, valamint a területhasználat 
esetleges változásainak tervezésében.

A fák vizsgálata érzékszervi módszerrel történik; nemcsak a látás, hanem a hallás, a 
tapintás, a szaglás és más érzékszervek segítségével is. Az alapfelmérés részeként cél-
szerű szúróbotot és kalapácsot használni, amivel javíthatjuk az értékelés pontosságát. 

A fa állapotát befolyásolja az élőhelye. Ez a hatás lehet pozitív és negatív is. Az 
élőhely fő jellemzői a talaj- és vízviszonyok, fény, szélnek való kitettség.

A faállomány-gazdálkodás keretében célszerű olyan paramétereket használni, 
amelyek megkönnyítik az összegyűjtött adatok szűrését.

A fák értékelésének alapvető paraméterei közé tartozik a fa állapota, állékonysága 
és vitalitása.
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Diagnosztikai jellemzők

III.

 Ebből a fejezetből megtudhatjuk:

 Kulcsszavak: 

• Mik azok a diagnosztikai jellemzők?
• Melyek a legfontosabb diagnosztikai jellemzők?
• Hogyan értékeljük a diagnosztikai jellemzők jelentőségét?
• Mi az a kompenzációs növekedés?
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diagnosztikai jellemző

kéregbenövés gyenge elágazások károk sebek elhalás

üregektalajrepedések talajtömörödés odúk betegségek a fa repedései

vízhajtások

kórokozókismétlődések asszimilációs árnyék dőlés

hegszövet száradás kilógó faág

korona aszimmetria

borostyán fagyöngy nekrózis klorózis

kompenzáló növekedés a fa bomlása gomba termőtestek
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A diagnosztikai jellemző olyan jellegzetesség, amely a károsodásra, a korhadásra, a fa szerkezetére vagy az 
élőhely állapotára utal, és amelynek jelenléte befolyásolja a fa állapotát. Mivel a fák képesek alkalmazkodni 
a változó körülményekhez és a károsodásokhoz, nemcsak a diagnosztikai jellemzőket kell értékelni, hanem 
a fa károsodásra adott válaszát és kompenzációs képességét is. (A fáknak a károsodásra való reakciójáról 
bővebben lásd a Fabiológia alapjai c. kötetet a TREE ASSESSOR sorozatban, 2021)

A fákon található tipikus diagnosztikai jellemzők az alábbiak. Ezt a lista semmiképpen nem mondható 
teljesnek, és a fákon számos más jellemző és jellemző-kombináció is megtalálható. Az értékelés alapelvei 
azonban minden esetben hasonlóak: 

• egy adott jellemző befolyásolja-e a fa állapotát? 
• ha igen, milyen jelentőséggel bír a fa egészének vagy egy részének állékonysága 

és állapota szempontjából?
• hogyan reagál a fa a gyengülésre?
• a vizsgálat alapján megfelelően értékelhető-e a jellemző, szükség van-e további, 

speciális vizsgálatra?
• ha a jellemző fontos a fa állapota szempontjából, milyen módszerek vannak a jelen-

tőségének csökkentésére, és milyen kezeléseket kell végezni ennek érdekében?

A JELLEMZŐ FONTOSSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Az értékelés szintjétől és típusától függően célszerű lehet feltüntetni a fán az összes olyan azonosított 
jellemzőt, amely a fa állapota és/vagy állékonysága szempontjából fontos, e jellemzők leírásával együtt. 
A faápolási rendszerekhez szükséges adatbázisok gyűjtése és kezelése szempontjából azonban érdemes 
megfontolni a skálák és rövidítések használatát. Ezek lehetővé teszik az adatok könnyebb kezelését. A 
következő skála használható a diagnosztikai jellemzők értékelésére:

A jellemzőnek nincs jelentős hatása 
az állékonyságra, sem normál, sem 
szélsőséges körülmények között.

A jellemző fokozza annak a 
kockázatát, hogy a fa vagy annak 
egy része szélsőséges időjárási 

körülmények között kidőlhet vagy 
törhet, de ez normál időjárási 

körülmények között nem várható.

A jellemző alapján megnöveke-
dett a kockázata annak, hogy a 
fa normál időjárás esetén kidől-

het vagy részei letörhetnek.

A fa kidőlése vagy egy részének 
törése már megindult, vagy várha-
tóan a közeljövőben bekövetkezik, 

még szélcsendes időjárás esetén is.

1 – jelentéktelen 

2 – mérsékelt

3 – komoly

4 – kritikus

A jellemzőnek nincs jelen-
tős hatása a fa állapotára.

A jellemző gyengíti a fát, de jelen-
tősége a fa egy kis részére korláto-

zódik. Az egészséges fa reagál a gyen-
gülésre és intenzíven kompenzál.

A jellemző jelentősen gyengíti a fa 
egészének vagy jelentős részének állapo-

tát. A fa gyengén vagy kevéssé reagál.

A jellemző rövid távon (legfeljebb 3 
év alatt) az egész fa elhalását okozza, 

ami a fa gyengülésre adott reak-
ciójának a hiányával függ össze.

A jellemző 
fontossága

Az állékonyságra gyakorolt hatás Az egészségi állapotra gyakorolt hatás
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KOMPENZÁLÓ NÖVEKEDÉS

A fák értékelésekor nem csak a diagnosztikai jellemzőkre kell figyelmet fordítani, hanem arra is, hogy a 
fa hogyan reagál a gyengeségekre. Ilyen reakció például a törzs tövénél kialakuló megvastagodás. Ez a 
törzs belsejében lévő korhadás jele lehet, amelyet a fa fokozott növekedéssel kompenzál. A kompenzáló 
növekedés másik példája a reakciófa, amely a hajlítófeszültség ellensúlyozására fejlődik, például a lejtőn 
növő fák esetében. A meggyengült ágak esetében az ág tövénél is láthatunk megvastagodást, ahol a fa 
megerősödik, hogy alkalmazkodjon a terheléshez. A kompenzáló növekedés egyéb formái a különböző 
vastagodások, az elliptikus keresztmetszet, a reakciófa és a hegszövet. 

A gyengülésre adott reakcióra utaló jelek:

A diagnosztikai jellemzők értékelése során a fának a látható meggyengülésre adott válaszát is azonosítani 
és értékelni kell.

• erősen növekvő hegszövet a sebek körül, a hegszövet kérgén az erős növekedés miatt 
jól látható repedések vannak.

• jó vitalitás 
• erőteljes megvastagodás a gyengült helyen
• az egészséges és a sérült fa világos elkülönülése
• a meggyengült elágazások alatti dudorok kialakulása

A fa úgy reagál a létrejövő villásodásra, hogy a gyengeséget az elágazás alatti fokozott növekedéssel 
kompenzálja - ezek a jellegzetes kidudorodások. 

Fiatal, erőteljes, kislevelű hársfa. A törzsön a héjaszás 

következtében hosszanti seb látható. Ez gyakori prob- 

léma a faiskolában árnyékban nevelt, majd napfénynek 

kitett területekre ültetett fiatal fáknál. A fák kérge nem 

alkalmazkodik az új fényviszonyokhoz, és megég. Ennek 

a fának a károsodással szembeni reakciója nagyon jó. A 

nagy seb ellenére a fa erősen nő a sérülés körül. 

A héjaszás ebben az esetben fontosabb a fa állapota, 

mint a stabilitás szempontjából.

A fa állapotának értékelésekor fontos figyelembe venni a 

törzs sérülését, amely korlátozott mértékben befolyásolja 

a fiziológiát. Ezenfelül a fa jól reagál a gyengülésre, így 

az állapota jónak értékelhető.

Fiatal fasor. A törzsek elégtelen árnyékolása miatt 

mindegyik fa megsérült. A törzsek déli oldalán héjaszás 

látható. A fák a károsodásra hegszövet termelésével 

reagáltak. A baloldali képen látható hársfához képest 

a fák reakciója gyengébb.

A sérülés hosszabb és szélesebb, mint a szomszédos 

képen. A fa reakciója is mérsékelt, ami a hegszövet 

lassú növekedéséből is látszik. Ezért az állapotot itt 

gyengültnek kell értékelni.  
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Egy juharlevelű platán (Platanus x hispanica) oldalágának a töve. A fa egyértelműen reagál a terhelésre, 
amint azt az ágtő közelében látható ellipszis alakú növekedés is mutatja. Ez a kompenzáló növekedés. 
A fa vitalitása optimális, és a terhelésre adott válasz nagyon jó - egyértelmű a reakció. A favizsgálat 
részeként az ág részleges kurtítását javasolták.

3.1.1. GOMBA TERMŐTESTEK

A farontó gombák termőtestjei fontos diagnosztikai jellemzők, amelyek jelzik a fát gyengítő folyamatok 
jelenlétét vagy a fa egyes részeinek elhalását. Szintén fontosak a mikorrhiza gombák termőtestjei, amelyek 
a talaj jó egészségét jelzik.

Nem csak a fa látható, föld feletti részén növekvő gomba termőtesteket fontos megkeresni. Meg kell találni 
a fa körül, a gyökereken élő gombák termőtesteit is (pl. óriás bokrosgomba  vagy rozsdagomba). A fa körül 
megtalálhatjuk a mikorrhiza gombák termőtesteit is. Emellett a fa alatt a fáról lehullott termőtesteket is 
találhatunk (bár fontos ellenőrizni, hogy ezek valóban a vizsgált fáról származnak-e, és nem egy szomszédos 
fáról). Fontos tudni, hogy a termőtestek lehetnek egynyáriak (nem állandók) vagy évelők (állandók). 

3.1.  DIAGNOSZTIKAI JELLEMZŐK A FA KÖRNYEZETBEN

A vörösfenyő (Larix decidua) csoport körül a fenyő-likacsosgomba, Phaeolus schweinitzii termőtestei 
láthatók. Ezek a törzstől akár több méterre is lehetnek, és a gyökerek korhadására utalnak. Ebben az 
esetben a törzsek közelében nem találtak gomba termőtesteket. A bontás a fában barna korhadást 
okoz. Alapvetően szaprotróf, tehát általában azt jelzi, hogy a talajban már elhalt gyökerek vannak. 

A kőrisfa (Fraxinus excelsior) törzsének tövénél öreg gomba termőtestek láthatók. Ebben az eset-
ben az Inonotus hispidusról, azaz almafa-rozsdástaplóról van szó. Ez a gombafaj gyakran fordul elő 
kiterjedt metszési sebeknél, és fehér korjadást okoz. A gomba termőtestei egynyáriak, a vegetációs 
időszak végén lehullanak. Ha ilyen termőtesteket találunk a fa körül, alaposan vizsgáljuk meg, hogy a 
törzsön vagy a koronán hol fejlődött ki a gomba. Gyakran előfordul, hogy a termőtest maradványokat 
és elszíneződéseket hagy maga után, mint a jobb oldali képen. A fénykép röviddel a termőtestek 
lehullása után készült. Idővel ez a folt kevésbé lesz észrevehető. 

Az egynyári termőtestek esetében a fellelhetőség (előfordulás) attól függ, hogy a fát az év mely idő-
szakában vizsgáljuk. Így, ha csak egyszer vizsgáljuk a fát (különösen télen), nem biztos, hogy megtaláljuk 
a valódi farontó gombát. 
A fák állapota szempontjából fontos gombákról és értékelésükről bővebben olvashat a TREE ASSESSOR 
sorozat Farontó gombák című kiadványában. 
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A vörösfenyő (Larix decidua) törzsének tövénél repedések láthatók a talajban. Ezek koncentrikusan 
helyezkednek el, és gyökérsérülést jeleznek. Javasolták a fa műszeres vizsgálatát, amely megerősítette 
a fa állékonyságának jelentős romlását. 

3.1.2. TALAJREPEDÉSEK

A talajrepedések a fák meggyengült állékonyságának fontos jelei lehetnek. Ez az eset áll fenn akkor, ha a 
talaj repedéseit a talajban elégtelenül rögzülő, mozgó gyökérlabda okozza. Wesolly szerint a gyökérzóna 
átmérője, amely a stabilitás szempontjából kulcsfontosságú szerepet játszik, a törzs 1 m magasságban 
mért átmérőjének a 3-4-szerese. Ezért a törzs körül minden talajrepedést, különösen a koncentrikus 
repedéseket, különös figyelemmel kell vizsgálni. 

A talajrepedéseket a talaj kiszáradása is okozhatja. Ebben az esetben azonban számos, szabálytalan alakú 
repedést látunk, melyek nagyobb területen jelentkeznek.

3.1.3. FÖLDMUNKÁK

A fák körüli földmunkák komolyan veszélyeztethetik a fák állékonyságát. A műszaki infrastruktúra fej-
lesztésének igénye miatt gyakran nem veszik figyelembe vagy lebecsülik a zöld infrastruktúra értékét, 
amelynek a fák kulcsfontosságú elemei. A fák körüli földmunkákat csak a fák védelmére vonatkozó terv 
alapján szabad elvégezni az építkezés során, a megfelelő gyökérvédelmet biztosító technológia alkal-
mazásával (ezeket a A fák és egyéb növények védelme az építési beruházások során c. szabvány írja le 
Lengyelországban). A legjobb gyakorlat szerint a fák koronája alatt nem szabad ásni, érett és értékes 
fák esetében pedig a korona vetületén túl legalább 2-5 m-es pufferrel kell kiegészíteni a favédelmi zónát.

A munkálatok jó lehetőséget jelenthetnek az 
élőhelyi körülmények javítására. Ha a fák körül 
nem vízáteresztő felület volt, azt el lehet bontani, 
és fakímélő megoldásokat lehet alkalmazni. 
Ez nem így történt ennél a platánfánál. A fa 
körüli területet beépítették és korlátozták, a fát 
nem védték az építkezés során (a táblák nem 
jelentenek elegendő védelmet, a fa védelmi 
övezetét tartósan el kellene keríteni). 

Nemcsak a friss földmunkák jelentenek prob- 
lémát a fák stabilitása szempontjából. A min-
denféle kis gödörben növő fák számára a 
talajviszonyok is kedvezőtlenek. Lehet, hogy a 
változások már évtizedekkel ezelőtt történtek, 
de a károk idővel továbbterjedhetnek. Ebben az 
esetben érdemes a fát szúróbottal tüzetesen 
megvizsgálni, és repedéseket keresni körülötte 
a talajban, a falazatban és a járólapok között. Az 
ilyen repedések annak a jelei lehetnek, hogy a 
gyökérlabda instabil. 

Ha egy fa közelében földmunkát végeztek, fel kell mérnünk, hogy az elég közel van-e ahhoz, hogy közvet- 
lenül gyengítse a fa állékonyságát. A tanulmányok azt mutatják, hogy az egyoldali gyökérsérülés 5 törzs- 
átmérőnyi (vagy annál kisebb) távolságban jelentősen gyengítheti a fa állékonyságát. Ilyen esetekben 
ajánlatos a fák gyökérstabilitási vizsgálatát elvégezni. 

A nagyobb távolságban végzett földmunkák olyan károkat okozhatnak, amelyek idővel - többek között 
a gyökerek fokozatos korhadása miatt - egyre jelentősebbek lesznek. Ebben az esetben érdemes a fát 
gyakrabban vizsgálni.

Fontos megjegyezni, hogy az, hogy milyen mértékű gyökérsérülés számít jelentősnek, függ a fa korától, 
állapotától, vitalitásától, élőhelyi viszonyaitól stb.
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Ennek a korai juharnak (Acer platanoides) a szúróbotos vizsgálata nehéz, helyenként lehetetlen volt. 
A talaj olyan mértékben tömörödött, hogy a botot nem lehetett beszúrni a talajba. A talaj tömörödése 
a fa körül mindenütt érzékelhető, ami kedvezőtlenné teszi a talajviszonyokat. 

3.1.4. TALAJTÖMÖRÖDÉS

A talaj tömörödése akkor következik be, amikor a talajrészecskék összenyomódnak, csökkentve a talaj-
ban levő levegő mennyiségét. A talaj vízbefogadó és víztározó képessége is csökken. Városon belül ez 
általában azokon a területeken fordul elő, ahol autók parkolnak vagy közlekednek, vagy ahol gyakran 
járnak el emberek. 

A levegőhiány nemcsak magára a fára van negatív hatással, hanem a talajban élő szervezetekre, köztük a 
mikorrhiza gombákra is. A talaj tömörödése fizikai károsodást is okozhat a gyökerekben, ami gyengüléshez, 
korhadáshoz és elhaláshoz vezethet. 

A fa vizsgálatakor figyeljen arra, hogy parkolnak-e autók a fa alatt, vezet-e arra kitaposott ösvény, vagy 
tömörödött-e a talaj. Talajtömörödés gyakran előfordul, amikor gyepszőnyeget fektetnek. A különösen 
sűrű gyep, a gyepszőnyeg henger megnehezítheti az alatta lévő talaj öntözését és a levegő áramlását, így 
a gyökerek és a talajlakó szervezetek gyakorlatilag el vannak vágva ezektől az erőforrásoktól.

A talaj tömörödésének mértéke könnyen ellenőrizhető szúróbottal - ha a pálca nehezen hatol be, gyaní-
tható, hogy a talaj tömörödött. A talajtömörödés értékeléséhez hasznos a penetrométer. 

Sajnos még mindig értékes fasorokat és út menti fákat pusztítanak el meggondolatlanul. Mindkét képen 
látható a talajszint csökkenése. A talajt az útépítők távolítják el, hogy a vizet az árkokba vezessék. Ezt 
az eljárást általában néhány évente egyszer végzik el. Ez csökkenti a talajszintet és mechanikusan 
károsítja a gyökereket. Emellett gyengíti a fák állapotát és különösen az állékonyságot. 

3.1.5. A TALAJSZINT VÁLTOZÁSA

A talajszint látszólag jelentéktelen, akár 5-10 cm-es emelkedése is súlyos következményekkel járhat. 
Különösen káros a vízzáró iszappal, agyaggal való feltöltés. Ez a talajban rendelkezésre álló levegő menny- 
nyiségének csökkenéséhez vezet, ami negatív hatással van a gyökérzetre és más talajlakó szervezetekre, 
beleértve a mikorrhiza gombákat is. A legtöbb fafaj számára a mikorrhiza gombákkal való szimbiózis 
elengedhetetlen az életműködéshez. Ennek elvesztése és gyengülése mindig negatív hatással lesz a 
fa állapotára. A talajszint csökkenése is káros lehet a fák számára, mert a gyökerek kibukkanásához és 
károsodásához vezet.
A talaj tömörödését (vagy a mélyebb rétegben lévő növekedési akadályokat, pl. törmelék) a sekély gyöke-
rek jelenléte is jelezheti - ezek a gyökerek a talaj felszínéhez közel helyezkednek el, és gyakran részben 
láthatóak is. A gyökerek többek között akkor válnak sekélyessé, ha a talaj alsó rétegeiben levegőhiány 
lép fel, ami a talaj tömörödésére jellemző. A sekély gyökerek ezért a gyengülő stabilitás jelei.
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Ezen a lucfenyőn (Picea abies) a károsodás jelei a jól látható talajrepedések. A repedések az egyik 
oldalon láthatóak. A gyökereket egy erős széllökés megmozdította, de ez nem volt elég ahhoz, hogy 
a fa kidőljön - a szél elállt, és a fa még áll, de a helyzet sürgős intézkedést igényel, figyelembe véve a 
fafaj jellegzetességeit is. A szomszédos fa kevésbé volt szerencsés.

3.2.1. KISZAKADT GYÖKEREK

A gyökérerózió tipikus jele, ha a talaj az egyik oldalon megemelkedik. Eközben a talaj az átellenes olda-
lon benyomódhat és repedezhet. A gyökerek kiszakadását leggyakrabban a szeles időjárás okozza. A 
már meglevő egyéb károsodások (korhadás, átvágott gyökerek) szintén segítik a kifordulást. Az erős 
széllökések, vagy a szélnek való kitettség változása (a környezeti feltételek változása) esetén az egyéb-
ként "egészséges" fák is károsodhatnak. A kiszakadóban levő gyökérzettel rendelkező fák vészhelyzetnek 
minősülnek, és sürgős beavatkozást igényelnek.

Ez is egy további érv amellett, hogy miért kell elvégezni a fák vizsgálatát egy erős szélvihar után, mivel a 
részben sérült fák még nem feltétlenül dőltek ki, de veszélyesek lehetnek.

3.2.  GYÖKÉRZET

Az egyik oldalon láthatóan megemelkedett talaj a gyökérzet kiszakadásának az eredménye. A fa 
gyökérzete korhadt volt, és az, hogy még mindig áll, annak a lucfenyőnek köszönhető, amelyre 
támaszkodik. 

Ezen a kocsányos tölgyön (Quercus robur) 
egy gyökérből kiinduló repedés látható, 
amely a törzsön is folytatódik. A repedés 
körülbelül 3 méter hosszú, és a dőlésben 
levő fa felső oldalán található. Ezen kívül a 
törzs belseje több mint 80%-ban elkorhadt. 
E 3 diagnosztikai jellemző (gyökér repedés, 
törzsrepedés és a törzsön belüli korhadás) 
egybeesése súlyosan veszélyezteti a fa 
állékonyságát. A javaslat a fa koronájának 
kurtítása.
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Az óriás bokrosgomba (Meripilus giganteus) termőtestek nem évelők és gyorsan, néhány hét után 
eltűnnek. Mindkét fa esetében termőtestek voltak jelen a törzs tövénél. Ez a korhadás jelenlétét jelzi. A 
szúrópálca több helyen megerősítette a korhadás jelenlétét, és a fák szakértői vizsgálatát kérték. Bár 
néha a fák kidőlését is okozhatja, a gomba alapvetően szaprotróf, és előfordulása elhalt gyökerek jelen-
létére utal. A legtöbb elsődleges gyökérkárosodást a földmunkák vagy a vízzel való elárasztás okozza. 
A gomba csupán a lebontja a károsodott gyökeret. Mindazonáltal ez a gyökérpusztulás fontos jele.

3.2.2. GOMBA TERMŐTESTEK

A gomba termőtestek jelenléte a fa közelében a gyökerek korhadásának fontos jele. Másrészt a mikorrhiza 
gombák termőtestjei jól jelzik a jó élőhelyi feltételeket. Tehát sok múlik a talált gombafajon. 

A fakárosító gombafajok esetében ne feledje, hogy maga a gomba ritkán okoz gyökérkárosodást. 
Leggyakrabban másodlagos tényező, és az elsődleges ok más (pl. mechanikai sérülés, talajtömörödés, 
talajvíz). Csak néhány gombafaj képes az élő faszövetek lebontására (többek között, de nem kizárólag a 
tuskógombák és a gyökérrontó tapló). 

A faj azonosítása (amihez gyakran gombaszakértővel való konzultáció szükséges) és a termőtestek 
elterjedése segíthet e jellemző fontosságának megítélésében. A farontó gombák termőtesteinek jelenléte 
általában jelzi, hogy a fa további speciális vizsgálatra szorul.

E bükk (Fagus sylvatica) esetében a vastagkérgű 
tapló (Ganoderma adspersum) termőtestét a 
bordák között találjuk. Ez az érett fák esetében 
tipikusan korhadásra hajlamos terület. Az élőhely 
többi részén nem találtak termőtesteket. Mivel a 
fa természeti emlék jellegű, a kezelő úgy döntött, 
hogy tomográfos vizsgálatot végez, amely a 
tapló termőtestek területén csekély korhadást 
mutatott ki.

Ez a bükk (Fagus sylvatica) bizonyítja, hogy a 
fák képesek alkalmazkodni az új körülmények-
hez, és sikeresen megbirkózni a gombák okozta 
korhadással. A fán évek óta legyező alakú ter-
mőtestek láthatók. A fa 30 éven belül új gyökér-
bordákat növesztett, az eredeti gyökerek pedig 
elkorhadtak. Amikor a gomba elvesztette a foko-
zatosan apadó tápanyagforrást, visszahúzódott. 
A fa jelenleg nagyon jó állapotban van

3.2.3. GYÖKÉRKORHADÁS

A gyökerek korhadása a fák természetes fejlődésének része. A törzs belsejéhez vagy a korona részeihez 
hasonlóan a gyökerek is lebomlanak, ahogy a fa öregszik. Gyakran előfordul, hogy a törzs belsejének 
korhadása természetes módon következik be az eredeti gyökerek elhalása következtében, amelyeket a 
korral új gyökerek váltanak fel - ahogy a koronán belüli ágak is elhalnak az őket túlnövő ágak árnyékhatása 
következtében. A kiterjedt korhadás azonban súlyos következményekkel járhat – akár az egész fa kidőlhet.

Mivel a gyökereket általában nem látjuk, a korhadás jelenlétének vizuális értékelése gyakran nem lehet-
séges. Jelenléte közvetve meghatározható a gombák termőtesteinek előfordulása, vagy a gyökérfő 
korhadása alapján.
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Az út menti fák folyamatos felülvizsgálatának részeként egy út menti kőrisfa (Fraxinus excelsior) 
vizsgálatát kérték. A döntő tényezőt a pecsétviaszgombák termőtestei jelentették, amelyek az út 
széléről is láthatóak voltak a fa mindkét oldalán. 
A vizsgálat során a következő diagnosztikai jellemzőket találták:

Az ellenőrzést követően a fenntartót azonnal tájékoztatták a fa kritikus állékonyságáról. Ő azonban 
nem intézkedett azonnal, és egy hónappal később a fa szélcsendes időben kidőlt. Tavasz volt, és a fa 
lombosodott. A kidőlés után a gyökérlabda szabadra került, láthatóan teljesen korhadt volt. Figyeljük 
meg a koronán lévő törést is - ez az almafa-rozsdástapló (Innonotus hispidus) termőtestének helye.

Ez egy példa egy viszonylag jó állapotban lévő, de instabil fára. A gomba termőtestek a gyökerekben 
lévő korhadásról tanúskodtak. A szúróbotos vizsgálat megerősítette, hogy a korhadás súlyos. A bomlás 
olyan mértékű volt, hogy további speciális vizsgálatra nem volt szükség.

A gyökérrendszer vizsgálatának alapvető módja a favizsgáló szúróbot használata. A vizsgálat a gyökér 
felső és oldalsó felére korlátozódik, de a gyökerek alsó részén található korhadás nem lesz kimutatható. A 
vizsgálatot általában közvetlenül a törzsnél kezdjük, és a törzstől körülbelül 50-70 cm távolságig haladunk, 
a törzs tövéből körben kiinduló vázgyökerek ellenőrzésével. Ha jelentős korhadás gyanúja merül fel, akkor 
egy kis feltárást is végezhetünk kézi ásóval.

Vizuális jelek, amelyek a gyökerek korhadására utalhatnak:
• Gomba termőtestek – fontos a gombafaj helyes azonosítása - ettől függ, hogy 

befolyásolják-e a fa állapotát
• Sebek és korhadás a törzs tövénél
• Nincsenek látható gyökérnyúlványok
• Gyökérnyúlvány károsodás
• A korábbi földmunkák nyomai

• az élőhelyi viszonyok megváltozása - az út menti árkot jelentősen mélyítették 
• az árok rézsűjén sérült gyökerek végei voltak láthatók
• A törzs tövében pecsétviaszgombákat találtak. Az évelő termőtestek a törzs alapján körül-

belül a kerület felén voltak megtalálhatók.
• a törzs tövénél egy olyan termőtestet találtak, amely a korona tövéhez közeli pontról esett le.
• a szúróbottal végzett vizsgálat a gyökerek nagy részének a korhadását mutatta ki. A bomlás 

annyira előrehaladott volt, hogy a botot különösebb ellenállás nélkül sikerült beszúrni.
• a fa vitalitása optimális volt, a fa jól megnyúlt főhajtásokkal és rövid mellékhajtásokkal 

rendelkezett (a Roloff-skála szerinti 1-es).
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A GYÖKÉRKORHADÁS JELENTŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Sok más diagnosztikai jellemzőhöz hasonóan a gyökérrendszerben található korhadás jelentőségének 
megítélése számos tényezőn alapul, beleértve a fejlődési stádiumot, a vitalitást, az elhelyezkedést, a 
használat mértékét, más diagnosztikai jellemzők jelenlétét, az élőhelyi körülményeket, stb. Nincs egyszerű 
szabály arra vonatkozóan, hogy mikor kell intézkedni, ezért az alábbiakban csak általános iránymutatásokat 
adunk meg a korhadás értékelésére vonatkozóan.

Ha egy fiatal vagy érett fát vizsgálunk, nem számítunk jelentős pusztulásra a gyökérzetben - ahogyan a 
koronában sem számíthatunk jelentős száradásra. Ha a korhadás jelen van, a fiatal és erőteljes fák általában 
gyorsabban megbírkoznak a problémával, és kompenzáljék a gyengülést.
 
Érett fa esetében általában a törzs tövében és a gyökérnyúlványok között található lokalizált és enyhe 
korhadás jellemző erre a fejlődési szakaszra. 

Ha a korhadás jelentős területen jelentkezik, gyakran a fa további szakértői vizsgálatára van szükség. 

Egyes esetekben a fa körül mindenhol, vagy a gyökér nagy részén súlyos korhadás tapasztalható (azaz a 
fa annyira elkorhadt, hogy a faanyag kevés ellenállást tanúsít, és a szúróbot könnyen behatol), és emellett 
a tőnél egyéb diagnosztikai jellemzők, például a fakárosító gombák évelő termőtestjei is megjelennek. Ilyen 
mértékű gyökérkorhadás általában a fa állékonyságának a csökkenéséhez, és a kidőlés kockázatának a 
növekedéséhez vezet.

Ha egy veterán vagy idős fát vizsgálunk, számolnunk kell a gyökérzet korhadásával. A korhadt vagy 
korhadó fa egyben élőhelyet is képezhet, ami növeli a fa értékét. 

A korhadás jelentőségének megítélésekor vegyük figyelembe az alábbiakat:
• Vannak-e vizuális jelek arra, hogy a korhadás jelen lehet (üregek, nekrózisok, gomba 

termőtestek, látható gyökérnyúlványok hiánya, környezeti jellemzők stb.)?
• A szúróbotos vizsgálat alapján vannak-e a fejlődési szakaszra jellemző korhadáson 

úlmutató károsítás jelei?
• A korhadás eléri-e azt a mértéket, ami már befolyásolhatja a fa állékonyságát?
• Szükség van-e további vizsgálatokra a gyökérstabilitás értékeléséhez?

3.2.4. GYÖKÉRSÉRÜLÉS

A tipikus gyökérsérülések közé tartozhatnak a sebek és az eltávolított gyökerek. A városi környezetben 
élő vagy út menti fák gyökérsérülése gyakran emberi tevékenység eredménye. 

A gyakori problémák közé tartozhatnak a fűnyírók által okozott károk. A sekély gyökerek külső részét 
a fűnyíró pengéi károsíthatják. Általában ez nem jelent nagy problémát, mivel a károsodás a gyökerek 
hosszában, de nem túl mélyen helyezkedik el, és a regenerációs mechanizmusok a fiatal szövetekben a 
legerősebbek. 

Hasonló károkat okozhat a járműforgalom (jellemzően a fák melletti parkolás), valamint az intenzív 
gyalogosforgalom miatti taposás is. Ez szintén a talaj tömörödéséhez vezet. Ilyenkor érdemes a fa körüli 
területet elkeríteni, és javítani a talajviszonyokat, például mulcsozással.

A károk másik csoportja a gyökerek átvágása (ami gyakori földmunkák, kábelfektetések során). A 
korhadáshoz hasonlóan a probléma jelentősége a károsodás mértékétől függ - minél nagyobb az átvágott/
károsodott gyökerek aránya, annál nagyobb a jelentősége a fa állékonysága és állapota szempontjából. 
Ezt akkor a legkönnyebb észrevenni, amikor az árok még látható. Másrészt előfordulhat, hogy a több 
évvel ezelőtti földmunkák nyoma már nem látható, így jelentőségüket nem lehet felmérni. Ha azonban 
egy fa körül friss burkolatot, csatornákat, új járdát stb. látunk, kérdezzük meg a földterület kezelőjét a 
munkálatok előzményeiről.

A kárfelméréshez iránymutatóul a tanulmányok kimutatták, hogy már egy 5 törzsátmérőn belüli, egyoldali 
gyökérsérülés is komolyan gyengítheti a fa talajstabilitását. Ezt az értéket gyakran tekintik olyan határnak, 
amin belül a fa közelében nem végeznek építési munkálatokat.  
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Az egyik fő gyökér mechanikai sérülése. 
Az ilyen helyzetek elfogadhatatlanok és 
maradandó károsodáshoz vezetnek, ami 
nemcsak a fa állapota, hanem minde-
nekelőtt az állékonysága szempontjából 
fontos.
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A fa 6 gyökérnyúlványa közül kettőn jelentős 
felületi sérülés látható. A jobboldali gyökér-
nyúlvány jelentősen meg is gyengült - a szúró-
botos vizsgálat kiterjedt korhadást mutatott 
ki. A baloldali gyökérnyulványon a seb körül 
sérült fa látható. Ezen kívül a gyökérnyúlványok 
között is találtak korhadást. Összességében a 
korhadás kb. a kerület 1/3-ára terjed ki. Javasolták 
a gyökérstabilitás további vizsgálatát. 

A három fő vázgyökér közül az egyiket a jár-
daépítés során elvágták. A seb átmérője körül-
belül 30 cm volt. A gyökeret a törzstől 0,5 m távol-
ságban távolították el, tehát a fa állékonysága 
szempontjából kulcsfontosságú zónában. A kár 
súlyos. Javasolták a fa állékonysági vizsgálatát, 
ami kimutatta, hogy a főgyökér eltávolítása miatt 
a stabilitásvesztés jelentős. Amikor a gyökerek tömörített talajban fejlődnek, gyakran kiemelkednek, azaz a talajfelszín mentén 

vagy afelett nőnek. Ebben a helyzetben nagyon könnyű kárt okozni a fűnyírás során. A képeken a 
fűnyíró által megrongált gyökerek láthatók. A fa korai érett szakaszban van, és jó vitalitást mutat. A 
károsodás nem túl súlyos, és a gyökerek még élnek, és képesek reagálni a sebesülésre, benőni a sebeket. 
A fának nincsenek egyéb diagnosztikai jellemzői, ez alapján feltételezhetjük, hogy a fa megbirkózik a 
gyökérsérüléssel. Jelenleg a fa nem igényel további vizsgálatokat.

A fa fenntartásának részeként abba kell hagyni a fűnyírást, vagy kézzel kell nyírni. A legjobb megoldás 
azonban a mulcsozás lenne - akkor nem kell füvet nyírni, és a tömörödött talaj állapota is javulni fog.
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A fa környezetét megfelelően védik az építkezés során. A fa tartósan el van kerítve, hogy hatékonyan 
védhető legyen a károsodástól.
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A gyökérkárosodás nem mindig az aktív emberi tevékenység következménye. Ebben az esetben egy 
gyorsan növő nyárfa elérte a járdaszegélyt. Ha a fa továbbra is így növekszik, akkor a fotoszintátok 
végül nem jutnak majd el a gyökerekhez, a víz pedig nem éri el a koronát, és ez egyenértékű lesz a 
gyökerek elvágásával. Az ilyen helyzetekre gyorsan kell reagálni - kézzel kell eltávolítani a szegélyt, 
és hagyni, hogy a fa tovább nőjön.

Az ábra a gyökérzet háborítását mutatja. A középső fa kiegyensúlyozott állapotban van. Nincs gyökér- 
vagy koronasérülés. A bal oldali fa a földmunkák következtében elvesztette gyökereinek egy részét. 
A gyökerek eltávolítása és a talaj korlátozása a víz-hormon egyensúly felborulásához vezet, és ebben 
a helyzetben a fák koronájának széle gyakran elpusztul. 
Ha a korona egy része elveszik, a gyökerek nem kapják meg a szükséges tápanyagokat, és elpusztul-
nak. A faápolás során arra kell törekedni, hogy stabil feltételeket biztosítsunk a fejlődésükhöz. A fa 
minden részén kerülni kell a jelentős változásokat. 

Az ábra a gyökérnyúlványok tipikus megjelenését mutatja - ezek a törzs tövénél láthatók. A látható 
gyökerek hiánya általában a megemelkedett talajszintet jelzi.

3.3.1. NINCSENEK LÁTHATÓ GYÖKÉRNYÚLVÁNYOK

A városi területeken és nyílt tájakon termő legtöbb fánál számítani kell arra, hogy gyökérnyúlványokat 
találunk. Ezek száma a fafajtól és a fa növekedési körülményeitől függ - a szabadon álló fák gyökere 
általában jobban terpeszkedik. 

A látható gyökérnyúlványok hiánya leggyakrabban a megemelkedett talajszintet jelzi. A megemelt talaj-
szint felgyorsíthatja a korhadás folyamatát is. A talajszint akár csak kis mértékben (néhány centiméter-
rel) történő megemelése jelentősen gyengítheti a fát, mivel a gyökérzet levegőellátása csökken. Ennek 
következtében a gyökerek elhalnak és lebomlanak. Ennek a jelentősége attól függ, hogy a talaj mennyire 
lett feltöltve, mikor töltötték fel, hogy a túlterheléssel együtt megindult-e a korhadás, stb. A nemrégiben 
feltöltött talaj eltávolítható az eredeti állapot visszaállítása érdekében. Amikor azonban a változás sok 
évvel ezelőtt történt, a fa másodlagos gyökereket fejleszthetett ki az új talajrétegben. Ezek a gyökerek 
hatékonyan biztosítják a vízfelvételt, de másodlagos és gyakran kisméretű gyökerekként nem rögzítik 
kielégítően a fát a talajban.

3.3.  A FA TÖVE
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Egy érett fa esetében feltűnő a látható gyökérnyúlványok hiánya. A szúróbotos vizsgálat kimutatta, 
hogy a gyökerek megvannak, de 20 cm-rel a talajszint alatt. A feltárás után ez a gyanú beigazolódott. 
A képen láthatóak a kis másodlagos gyökerek is, amelyek segítik a fa vízellátását, de nem biztosítják 
az állékonyságot.

A képeken egy nemrég ültetett fa látható, 
amelyet túl mélyre ültettek - ez az egyik leg-
gyakoribb oka a fiatal fák pusztulásának. Ebben 
az esetben a gyökérnyűlványokat 15 cm vastag 
talajréteg alá rejtették. 

Ennek a tölgynek a tövénél a keresztmetszet nagy részére kiterjedő a korhadás található. Csak néhány 
keskeny, egészséges faszövetből álló „oszlop” végzi a szállítást. A korhadás már eléggé előrehaladott, 
és helyenként üregek jelentek meg. A törzsön a sárga gévagomba fejlődő termőtestei is láthatók, 
amely a tölgy geszt bontására specializálódott. 

Tekintettel a terület jelentős használatára, a fa elhelyezkedésére és állapotára, a szükséges kezelések 
kiválasztása érdekében célszerű alapos vizuális felmérést végezni.

3.3.2. KORHADÁS

A törzs tövénél tapasztalható korhadás az öregedési fázishoz kapcsolódó jellegzetesség. A fiatalkorban 
növekvő elsődleges gyökerek idővel elhalnak, majd helyükre kiterjedt gyökérrendszer lép. Ezek a haldokló 
elsődleges gyökerek vezetnek a törzs tövében a korhadás kialakulásához. A fejlődés korábbi szakaszaiban 
bekövetkező korhadás azonban problémát jelezhet.
A kisebb léptékű korhadás vizuálisan nem feltétlenül állapítható meg. Jelentősebb korhadást diagnosztikai 
kalapács segítségével lehet megtalálni. A korhadás látható jele lehet a gomba termőtestek jelenléte, vagy 
a törzs tövének megvastagodása, ami a fa belső gyengeségének kompenzálásából adódik.
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E kőrisfák esetében a korhadás jelenlétét foltok és lehulló kéreg jelezte. A közelebbi szemügyre vétel 
és szúróbotos vizsgálat során kiterjedt korhadást találtak. 

3.3.3. ÜREGEK

A törzs tövénél keletkező üregek mechanikai sérülést követő fokozatos korhadás, eltávolított ágak, levágott 
vagy egyéb módon sérült gyökerek következtében alakulhatnak ki. Természetes módon is előfordulhat-
nak, például a gyökérnyúlványok közötti, vagy a legrégebbi faszöveteken belüli korhadás következtében. 

A nyitott üregek kiterjedésének vizsgálatakor hasznos lehet egy szúrópálca vagy mérőszalag használata, 
hogy lássuk, milyen mély az üreg, és jól jöhet egy diagnosztikai kalapács is. 

Az üreg jelentőségének megítélése többek között annak kiterjedésétől, elhelyezkedésétől, az egészsé-
ges fal vastagságától és a fa gyengülésre adott reakciójától függ. Egy kis üregnek általában nincs nagy 
jelentősége a fa számára. Kiterjedt üregek esetén általában további diagnosztikai vizsgálatra van szükség 
a jelentőségük megítéléséhez.

MEGJEGYZÉS - a törzs tövénél lévő üregeknél vizsgálni kell a védett fajok jelenlétét is. A szúróbotot csak 
óvatosan használjuk, miután meggyőtődtünk róla, hogy az üregben nem lakik nagyobb állat. 

Üreg és látható barna korhadás a törzs tövében. Az üreg a keresztmetszet kis részére terjed ki, a 
korhadással együtt azonban a keresztmetszet jelentős részét érinti. A fa ezen a helyen jelentősen 
meggyengült, és további szakértői vizsgálatot igényel az egészséges fal vastagságának pontos 
meghatározása és a fa statikai számításainak elvégzése érdekében.

A kocsánytalan tölgy (Quercus petrae) törzsének tövében korhadás és egy kis üreg található. A 
károk elsődleges oka az volt, hogy a fát a járművek megsértették, és idővel korhadni kezdett. Az üreg 
és a korhadás a fa kerületének körülbelül 1/3-ában jelen van, gyengíti a fa állékonyságát, és rontja 
a fa állapotát is. Egy részletes szakértői vizsgálat kimutatta, hogy az egészséges fa falvastagsága 
még mindig elegendő a fa állékonyságához. Az üreg körül erős hegszövet látható, a fa életerős. A fa 
koronáját korábban már kurtították – jelenleg a fa nem igényel további kezelést. Ha jobban megnézzük, 
láthatjuk a remetebogár ürülékét, és ebben az esetben a lárvák is láthatóak voltak. 
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A törzs tövénél jelentkező korhadás nem mindig 
a sérülésből ered. Néha az érett fák természetes 
korhadásához kapcsolódik, amikor a bontás a 
középpontból, azaz a legidősebb szövetekből indul 
ki. A szilfák esetében a korhadás gyakran a törzs 
tövében és a gyökérnyúlványok között található. 
Mindazonáltal ez a fa legalább egy alapos vizuális 
értékelést igényel.

Ha a törzs tövét vizsgálva korhadó fát látunk, 
nézzük meg alaposan. Vegyünk egy marék 
korhadékot, és nézzük meg, hogy látunk-e olyan 
jellemzőket, amelyek védett és értékes fajok 
jelenlétére utalnak. Ebben az esetben látható 
a remetebogár (Osmoderma eremita) ürüléke, 
ami arra utal, hogy a fa egy védett faj élőhelye. 

3.3.4. SÉRÜLÉSEK ÉS NEKRÓZIS

A nekrózisok az elhalt vagy haldokló faszövetek, rostok vagy kéreg területei. Idővel az elhalt részt benövi 
a hegszövet, vagy, kiterjedt sebek vagy gyenge életképességű fák esetén elkorhadhat. A nekrózisokat 
általában mechanikai sérülések, égési sérülések vagy más szervezetek (baktériumok, gombák, rovarok) 
tevékenysége okozza.

Ha a kéreg károsodik, és a kambium és a faszövet napvilágra kerül, az élő szövetek (a kambium, a bélsugarak 
és a parenchima sejtek - a fa három alapvető élő szövete) néhány napon belül elpusztulhatnak az adott 
területen. Ez megelőzhető, ha a friss sérüléseket árnyékoljuk vagy fekete fóliával takarjuk, ami megaka-
dályozza, hogy az élő szövetek kiszáradjanak és elhaljanak, és kallusz jöjön létre (Stobbe H. et. al, 2020). 

Kisebb nekrózis a törzs tövénél bekövetkezett 
károsodást követően. A nekrózis körül jól növekvő 
hegszövet látható. A sérülés kisebb mértékű, és 
nem befolyásolja az egész fa állékonyságát. A 
fa állapotát sem értinti jelentősen. 

A fa átellenes oldalain a vastagkérgű tapló 
(Ganoderma adspersum) termőtestei láthatók. 
A termőtestek a gyökérnyúlványok között he- 
lyezkednek el, a fa tövének két ellentétes oldalán. 
A gomba termőtestek elhelyezkedése, és az a 
tény, hogy azok a kerület mentén különböző 
helyeken fordulnak elő, már jelentős problémára 
utal a fa állékonysága szempontjából. Ajánlásként 
a fa további szakértői vizsgálatát javasolták.

Régebbi károsodások és elhalások esetén fontos felmérni, hogy a fa hogyan reagált a gyengülésre, van-e 
korhadás, és az milyen mértékű.  

A tiszafa (Taxus baccata) törzsének friss károsodása, amelyet az építőipari gépek okozotak.
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A kőrisfa (Fraxinus excelsior) kiterjedt nekrózist 
mutat, amely a kerület több, mint felére kiterjed. 
A nekrózis körül nem növekszik hegszövet, azaz a 
fa nem reagál a gyengülésre. Az elhalás mértéke 
jelentősen gyengíti a fa állapotát, és megnehezíti 
az életműködését. Mivel egyelőre nincs korhadás, 
és a sérülés elég friss, nem befolyásolja jelentősen 
a fa állékonyságát.

Nekrózis a bükk (Fagus sylvatica) törzsének 
tövében. A fa életerős és jól reagál a károsodásra - 
a korona jó ütemben növekszik. Az elhalás a törzs 
kerületének akár 1/3-ára is kiterjedhet, és enyhe 
gyengülést okoz. A talaj közelében előrehaladott 
korhadás látható, és a gyökerek szúróbotos vizs-
gálata ezen a helyen szintén korhadást mutatott 
ki. Ez azonban csak egy gyökérre korlátozódik. A 
fa körül máshol nem találtunk egyéb diagnosztikai 
jellemzőket, így a fa állékonysága is csak kissé 
gyengült. 

3.4.1. BETEGSÉGEK ÉS KÓROKOZÓK

Az út menti fák és a városi területeken növő fák a nehéz élőhelyi körülmények miatt fogékonyabbak lehet-
nek a betegségekre és kórokozókra. A fákat gyengítő fő tényezők ebben az esetben a talaj tömörödése 
és a szervesanyag-hiány, a kedvezőtlen környezeti feltételek, a túlzott napsugárzás, a tápanyagfelvétel 
zavarai vagy a fák károsodásához vezető beavatkozások.

Különös figyelmet kell fordítani a faiskolai állomány kiválasztására, mivel a fiatal fák fogékonyabbak 
a károsító szervezetekre. Ehhez természetesen hozzá kell adni az állatok, elsősorban a rovarok és az 
emlősök tevékenységét.

A főbb betegségek a következő típusokra oszthatók:

A fa vizsgálata során keressük a váladék, elhalás, elszíneződött kéreg, lehulló kéreg és kirepülőnyílások 
nyomait. Az ilyen típusú tünetek általában további szakértői (pl. növénypatológus, mikológus vagy ento-
mológus) értékelést igényelnek. 

3.4.  TÖRZS

• a szállítórendszer betegségei
• rák és kéregkorhadás
• levélbetegségek és váladékozás
• rozsdabetegség
• talaj problémák
• bakteriális betegségek

A törzsön talált váladék sokféle problémára utal-
hat, az egyszerű kis repedéstől kezdve, amely a fa 
nedvének szivárgását okozza, egészen a fák pusz-
tulását okozó veszélyes betegségekig. Gyakran 
előfordul, hogy az ilyen típusú betegségtünetek 
további vizsgálatokat tesznek indokolttá, beleértve 
a laboratóriumi vizsgálatokat is.
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3.4.2. TŐSARJAK

A törzs tövénél történő felsarjadzás egyes fajok jellemző tulajdonsága. Ez egyfajta túlélési stratégia, amely 
természetes körülmények között jól működik. A sarjadzás gyakran fordul elő olyan út menti fákon, amelyek 
a stresszhatásokra hajtásnövesztéssel reagálnak. Mivel közelebb vannak a gyökerekhez, elszívhatják a 
vizet és az ásványi sókat a koronától, amely ilyenformán nem jut hozzá ezekhez a tápanyagokhoz, ami a 
városi és út menti fák esetében nem kívánatos.

A sarjadzás gyakran fordul elő olyan út menti fáknál, ahol korábban koronakurtítást végeztek. Az erdészeti 
gyakorlatban a fák koronáját nyeséssel igazítják. A faiskolában ennek megfelelője a metszés, amelyet 
fiatal fákon kell elvégezni. Ha ez nem történik meg idejekorán, a nagy ágak eltávolítása jelentős vesz-
teségeket okoz az asszimilációs rendszerben (amikor a fák elveszítik leveleiket, fotoszintetikus kapa-
citásukat is elveszítik, következésképpen kevesebb energiával rendelkeznek), amit a fa tő közeli hajtások 
termesztésével kompenzál. Ezért olyan fontos, hogy a fák fiatal korában alakító metszést (kisebb met-
széseket) végezzenek. A fenntartandó fáknál ezeket a sarjakat el kell távolítani. Ez a fa törzsformájának 
megőrzése szempontjából is kívánatos.

A törzs tövénél növő sarjakat akkor kell eltávolítani, amikor még kicsik. A legtöbb esetben ezt újra 
és újra meg kell tenni. Ha meghagyják, akkor elszívhatják a vizet és az ásványi sókat, amik így nem 
jutnak el a koronához.

3.4.3. GOMBA TERMŐTESTEK

A törzsön található gomba termőtest a törzs korhadásának az egyik legfőbb jele (lásd a TREE ASSESSOR 
sorozat „Farontó gombák” c. kötetét). A termőtestek alapján azonban nehéz meghatározni a korhadás 
mértékét és annak jelentőségét a fa állékonysága szempontjából. Ebben a helyzetben a további értékelés 
céljából általában szakértői vizsgálatot kell előírni.

Mit vizsgáljunk, ha gomba termőtesteket látunk a fa törzsén? 

A kislevelű hárs (Tilia cordata) vizsgálata során számos bükkfa tapló (Fomes fomentarius) termőtestet 
találtak. A koronában több helyen száradás is előfordult. A fa egy óvoda mellett található. A vizsgálatot 
követően a fa eltávolítását javasolták. A jobboldali képen egy majdnem teljesen elkorhadt törzsszakasz 
látható. Csak a keresztmetszet felső részén látható élőszövet, néhány keskeny oszlopban.
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• Milyen gombafaj - olyan, amely az elhalt faszövetet lassan bontja le, vagy az élő faszövetet is 
károsíthatja?

• Milyen hatással lehet az azonosított gombafaj az érintett fafaj szöveti bomlására?
• Évelő-e a termőtest? Az évelő termőtestek esetében könnyebben meg tudjuk állapítani, hogy 

a termőtest több éve létezik-e, vagy csak most jelent meg.
• Hány termőtestet látunk? A termőtest mérete nem mindig megbízható a korhadás mértékének 

megítéléséhez; ha azonban a termőtestek különböző magasságban és a törzs körül különböző 
helyeken jelennek meg, akkor nagyjából meg tudjuk határozni, hogy a törzs melyik része érintett. 

• Egy adott fejlődési szakaszra és fafajra jellemző-e a betegség?

III
 D

IA
G

N
O

SZ
T

IK
A

I J
EL

LE
M

ZŐ
K

3.
4.

 T
Ö

R
ZS



TREE ASSESSOR TREE ASSESSOR

118 119

A magas kőris (Fraxinus excelsior) törzsén két diagnosztikai jellemzőt találtak. Először is, almafa 
rozsdástapló (Inonotus hispidus) termőtestek láthatók. A termőtestek a főágak elágazása alatt és 
felett helyezkednek el. A télen készült fényképen csak a termőtestek nyomai láthatók. A villában 
kéregbenövés látható, ami tovább gyengíti a fa stabilitását. A fa jó állapotban van, de a termőtestek 
jelenléte a fa állékonysága szempontjából létfontosságú helyen kialakult korhadásra utal. Az ilyen 
jelek a fa további, szakértői vizsgálatát teszik szükségessé, hogy az elágazás körüli korhadás mértékét 
megvizsgálják, és felmérjék annak jelentőségét.

A bükkfa tapló (Fomes fomentarius) termőtestei egy növekvő bükkfa törzsén. Ezek több magasságban 
és a törzs különböző oldalain helyezkednek el. Ezenkívül számos harkály üreg is látható. A kéregben 
repedések is láthatók, amelyek kiterjedt problémákra utalnak. A fa vitalitása még mindig optimális 
(1-es a Roloff-skálán), és a fa állapota nem romlott jelentősen. A diagnosztikai jellemzők intenzitása 
azonban, figyelembe véve a gomba és a fa sajátosságait, a fa állékonyságának súlyos gyengülésére utal.

3.4.3. REPEDÉSEK

A repedéseket a faanyag rostjainak szakadása okozza. Ez általában a túlzott (nyomó, húzó vagy csavaró) 
feszültságek eredménye, ami tönkremenetelhez vezet. A túlzott igénybevételt okozhatja a nagy szél, 
a heves esőzések, a hóterhelés vagy más terhelések. Ahhoz, hogy a repedéseket mutató fák állapotát 
nyomon lehessen követni, fontos rögzíteni a repedések méretét. A múltbeli repedési méretek alapján 
könnyen látható, hogy mennyi változás történt a két mérés között eltelt idő alatt.

A repedés jelentőségének megítélésekor fontos figyelembe venni az alábbiakat:

Fontos – ne tévessze össze a fatest repedését a kéregrepedésekkel, amelyek a fa erős vastagságnöve- 
kedéséből adódnak. 

Kéregrepedések egy bükkfán (Fagus sylvatica). 
A repedések nem súlyosak, és csak a kéregre 
korlátozódnak, amely alatt nekrózis található. 
Ahogy a kéreg lehámlik, repedezni kezd. Ebben 
az esetben azonban a fakéreg hámlása után nem 
találtak repedést a fán.

A hosszanti, élénk narancssárga vonal a fa vastag- 
ságának jó növekedését jelzi. Ahogy a fa növek- 
szik, szétnyomja a kérget, és ezek a repedések 
megjelennek. Ne tévesszük össze ezt a fatest 
repedéseivel!

• a repedés kiterjedését és elhelyezkedését – a repedés egy- vagy kétoldali, hosszanti vagy 
keresztirányú – minél nagyobb a repedés, annál nagyobb a jelentősége; a keresztirányú 
repedések problémásabbak, mint a hosszantiak.

• a repedés oka – mi okozhatta azt, jelen van-e még a fán a repedést okozó probléma?
• a repedést kísérik-e más károsodások – pl. üregek, korhadás, gomba termőtestek? Több 

diagnosztikai jellemző együttes megléte növeli a gyengülés valószínűségét.
• mikor történt a kár – nemrégiben keletkezett, vagy már évekkel korábban történt?
• kíséri-e látható kompenzációs reakció (pl. hegszövet)?
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A városi parkban a fő gyalogút mellett egy korai juhar (Acer platanoides) nő. A fa környékét gyakran 
használják. A fa koronájának felső részén különböző mechanikai megerősítések láthatók, köztük 
kötések és fúrások. A fa koronája csökevényes. A fa kritikus állékonyságát jelző fő jellemző azonban 
a törzsön található repedések. A repedések hosszanti és keresztirányúak. A fa az út felé hajlik. Ezen 
kívül a törzsön kiterjedt, korhadással járó nekrózis látható. A fa állékonysága és állapota kritikus, és 
sürgős beavatkozást igényel. Ebben az esetben indokolt a tűzoltóság riasztása.

3.4.4. FERDE NÖVEKEDÉS 

A fák úgy fejlődtek ki, hogy megbírkózzanak a nehéz körülményekkel, és olyan mechanizmusokkal rendel-
keznek, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a függőlegestől való (akár nagyon jelentős) eltéréssel is 
növekedjenek. Irreális elvárás, hogy a fák tökéletesen függőlegesen nőjenek. Az is helytelen, ha minden 
ferde fát veszélyforrásnak tekintünk. A legtöbb esetben a ferde növést az okozza, hogy a fa a szomszédos 
fák vagy épületek árnyékában nő, és a fényhez próbál hozzáférni. A dőlést azonban okozhatja a gyökérzet 
tönkrementele, vagy ha a talaj túl nedves, és így nem képes megtartani a fát. 

A dőlést (általában okostelefonokon elérhető) szintezővel értékelhetjük, melyek lehetővé teszik a dőlés 
változásainak egyszerű megfigyelését. A LiDAR érzékelőkön alapuló új technológiák lehetővé teszik a 
dőlésváltozás pontosabb nyomon követését is. 

A rajz azt mutatja, hogy néznek ki a ferde helyzetben növő fák, de alapvető különbségek vannak köztük. 
A bal oldali fa nem természetes módon ferdült, hanem gyökérsérülés következtében dőlt meg. A talaj 
az egyik oldalon megemelkedett, és egy üreg keletkezett, amely könnyen kimutatható szúróbottal, 
vagy lábunkkal egyik oldalon dobbantva - jellegzetes dübögő hangot fogunk hallani. Ezen kívül a 
gyökerek is megrepedtek. A fa nem alkalmazkodott a dőléshez - nincs reakciófa a törzsben. A korona 
habitusa is jelzi, hogy a fa nem ferdén nőtt.
A jobboldali fa ferdén nőtt. A gyökérzetben nem látható károsodás. A törzsben reakciófa képződött, és 
a törzs keresztmetszete elliptikus alakú. A korona alkalmazkodott ezekhez a növekedési feltételekhez, 
és természetes habitusú (a felső része már függőlegesen nő).
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A ferdeség értékelésénél többek között a következőket kell figyelembe vennünk:

Jó jel, ha a ferde fa „felegyenesedik”, és ha a törzs tövében reakciófát képez. A gyengeségre adott látha-
tó reakciók hiánya azt jelentheti, hogy a fa nem elég erős ahhoz, hogy kompenzálja a gyengülést. 

A fa törzsenövekedése során ferdült meg. Erre utal többek között a korona habitusa. Ha megdöntjük 
a fényképet, láthatjuk a koronát, amely inkább a felfelé irányuló növekedésre, semmint a dőlésre 
jellemző. E fa esetében a törzs tövénél erős kompenzációs reakciót tapasztaltak. A jobb oldali fotó 
vízszintesen készült.

• természetes-e a ferdülés?
• vannak-e a fa környezetében olyan látható változások, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják 

a fa ferdeségét, pl. ha a szomszédos fák eltávolítása miatt jobban ki van téve a szélnek?
• láthatóak-e a dőlés kompenzálására utaló elemek, pl. reakciófa?
• a fa dőlése összefügg-e más jellemzőkkel, pl. a korona aszimmetriájával, korhadással, gomba 

termőtestekkel, vagy kúszónövények megtelepedésével?

3.4.5. SÉRÜLÉSEK ÉS NEKRÓZIS

A törzs sérülései sokféle formában jelentkezhetnek. A leggyakoribbak közé tartoznak a mechanikai 
sérülések (pl. járművek által vagy építőipari gépek által okozott sérülések, vandalizmus) és a metszési 
sérülések. Az elhalt sebhelyeket nekrózisnak nevezzük. Rövid távon a sebek és az elhalások általában 
fontosabbak az állapot, mint a fa állékonysága szempontjából.

A nekrózis egy speciális típusa az úgynevezett asszimilációs árnyék. Ez egy olyan elhalt terület, amely 
a seb alatt alakul ki, például nyesés után. Egy ág eltávolítása következtében a seb alatti szövetek nem 
kapnak táplálékot (asszimilátumot) és elpusztulnak. Ebben a helyzetben egy nekrózisos terület jön létre, 
amely általában lefelé keskenyedik.

Hosszanti, kiterjedt nekrózis egy bükk (Fagus sylvatica) törzsén. Az elhalás a kerület mintegy felére 
terjed ki, és jelentősen akadályozza a fa életműködését. A kialakult üregben a szenes ripacsgomba 
(Kretzschmaria deusta) termőtesteit is megtalálták.
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A nekrózis jelenlétét jelezhetik a gomba termőtestek – ebben az esetben a hasadtlemezű gomba 
(Schizophyllum commune). További jel a kéreg repedezése, amely az élő és az elhalt faszövet határán 
jelentkezik.

Balra egy megfelelően végzett metszésből származó seb. A seb kicsi (kb. 7 cm átmérőjű), és egy 
fiatal fa koronaformáló vágásának részeként keletkezett. A vágások szögei megmaradnak. A gyűrű 
és a kéregbarázda nem sérült. A vágás friss, de a reakció már megmutatkozik, a seb teljes kerületén 
a vágás után néhány héttel már hegszövet fejlődött.
Középen egy tölgyfán lévő kiterjedt seb. A seb átmérője kb. 40 cm. A fa egyik fő ágát vágással 
eltávolították. A seb túl nagy volt ahhoz, hogy a fa körbenője. A már elhalt hegszövetet csak a kéreg 
alatt, a seb felső részén lehet látni. Ez a seb soha nem fog begyógyulni. Idővel a fa elkezd korhadni 
és üregek jelennek meg.
Jobbra két ág levágásából származó sebek láthatók. A sebek túl nagyok, átmérőjük kb. 15-20 cm. A 
baloldali vágást emellett helytelenül végezték, és a seb alsó részén megsérült a törzs szövete. A fa 
azonban életerős, és hegszövetet képzett, így van esély arra, hogy a sebek benőnek. 

A sérülések és a nekrózis értékelésénél fontos figyelembe venni az alábbiakat:
• a sérülés milyen mértékben befolyásolja a fa állapotát és stabilitását? A felületi sebek 

általában inkább az állapot szempontjából fontosak, semmint a fa állékonyságát jelentősen 
befolyásoló jellemzők.

• friss-e a sérülés? Ha csak néhány napos, akkor a faszövetek még életben lehetnek, és akkor 
árnyékolást vagy fóliát alkalmazhatunk a gyógyulás elősegítésére.

• reagál-e a fa a sérülésre? Keletkezik-e hegszövet, és a seb körül jól növekszik-e a fa?
• van-e esélye a fának arra, hogy a következő években benője a sérülést? A kisebb sebek 

gyorsabban begyógyulnak, a kiterjedt sebek viszont talán soha nem nőnek be - az ilyen 
sebek jelentős károkat okoznak.
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Kiterjedt nekrózis egy korai juhar (Acer plata-
noides) törzsén. Az elhalás a törzs kerületének 
nagy részére kiterjed, és a fa állapota kritikus - a 
fa haldoklik.

Kiterjedt nekrózis egy monumentális bükkfa 
(Fagus sylvatica) főágain. Az elhalás azután 
következett be, hogy a korona egy része letört, 
és így a fennmaradó rész ki lett téve a napsu-
gárzásnak. A bükkfa vékony kérge, még egy 
monumentális fán is, hirtelen napvilágra kerülés 
esetén ki van téve a héjaszásnak. A fa koronájának 
többi része a kiterjedt korhadás következtében 
elpusztul.

Kis seb egy kocsányos tölgy (Quercus robur) 
törzsén. Nagyon jó reakció a seb körül – erősen 
növekvő hegszövet. A fa jó állapotban van, és 
a sérülés nem befolyásolja a fa állékonyságát.

3.4.6. GYENGE ELÁGAZÁSOK

Az elágazások helyes értékeléséhez ismerni kell azok morfológiáját. Normális esetben a helyesen kifej-
lődött elágazásnál ágzug fa jelenik meg, amelynek jelenlétére a kéregbarázda alapján következtethetünk. 
Ez az a hely, ahol az elágazások összeérnek, és a faanyag rostjai egymásba kapcsolódnak, így ez a hely 
nagyon megerősödik. Ha az elágazásnál látható a kéregbarázda, és nincs más gyengülésre utaló jel, akkor 
jó állapotban van. 

Az elágazások gyengülését olyan jellemzők befolyásolják, mint a kéreg, a korhadás, az üregek vagy a 
repedések jelenléte. Ezek előfordulhatnak a főágak, törzsek vagy ágak elágazásai között. Az elágazások 
értékeléséről bővebben a korona diagnosztikai jellemzőiről szóló részben olvashatunk.

A nagy (kb. 20 cm átmérőjű) ág metszési helye 
alatt hosszanti nekrózis látható – ez egy asszi-
milációs árnyék. Az eltávolított ág alatti terület 
tápanyag ellátása megszakadt. Eltávolítása után az 
ág vége felől áramló asszimilátumok nem tudtak a 
seb alatti részhez eljutni, és a seb alatti nagyobb 
terület elpusztult. 
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Ennek a fűzfának a két törzse közötti elágazás néhány évvel korábban kettévált. A két rész most 
lényegében egymástól függetlenül működik, azaz nincs kapcsolat magában az ágvillában. Emiatt a 
két törzs állékonyságát, külön-külön, egymástól függetlenül kell értékelni.

Fűzfa főágainak elágazása. A villában nem figyelhetők meg gyengülésre utaló jelek. Az elágazás 
megfelelően alakult ki. A fa állékonysága nagyon jó.

3.4.7. ÜREGEK

Az üreg a fa hiányzó része. Az üregeket korhadás, szaproxilofágok (holtfával táplálkozó gerinctelen állatok) 
vagy más tényezők okozzák. Korábban (a ma már a fára és a szaproxilofág szervezetekre gyakorolt káros 
hatása miatt nem megengedett) fasebészeti beavatkozások is okoztak ilyet. 

Üregek természetes módon is keletkezhetnek, a törzs belsejében lévő legrégebbi faszövetek korhadása 
miatt. Kialakulhatnak külső mechanikai sérülések, égési sérülések vagy más olyan sérülések következtében, 
amelyek a faanyag elhalását okozzák, amelyet aztán a gombák megtámadnak. Az üregek kialakulása 
általában hosszú folyamat. Gyakran nagyon értékes élőhelyet biztosítanak. A vizsgálatok azt mutatják, 
hogy 150 cm-nél nagyobb törzsátmérő esetén alig van fa, ami nem tartalmaz üregeket. Más, tölgyeken 
végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a 300 évnél idősebb tölgyek törzsében szinte mindig van üreg - ez 
azt mutatja, hogy az üregek kialakulása természetes folyamat. 

Ha az üreg a fa belsejében található, akkor zárt üregről beszélünk. Ha az üreg kívülről is látható, akkor 
azt nyitott üregnek nevezzük.

A diagnosztikai kalapács segít a kívülről nem látható üregek jelenlétének és méretének előzetes 
meghatározásában. Nyilvánvaló, hogy egy kis üreget nem fogunk tudni kalapáccsal kimutatni, ha az 
egészséges falak vastagok. A kalapács azonban felbecsülhetetlen értékű a kiterjedt üregek felderítésében. 
Ha hang alapján üreget találnak, a fát általában további vizsgálatnak kell alávetni.

Az odú az üreg egy sajátos típusa - ezt a kifejezést javasoljuk fenntartani a madarak és más állatok 
élőhelyeinek jelzésére.

 Mekkora lehet egy üreg, ami még nem veszélyezteti a fa állékonyságát? Ez attól függ, hogy milyen erők 
hatnak a fára. Az üreg jelentőségének felméréséhez leggyakrabban diagnosztikai vizsgálatokat kell végez- 
ni az üreg kiterjedésének, az egészséges falvastagságnak és a fára ható erőknek a meghatározásához.

Az üreg jelentőségének értékelésekor az alábbiakat kell figyelembe venni:
• Vannak-e a fán olyan jellegzetességek, amelyek üreg jelenlétére utalnak - pl. lyukak, sebek, 

odúk?
• A kalapácspróba mutat-e kiterjedt üregre utaló jeleket?
• Nyílt üregek esetén hogyan reagál a fa a gyengülésre; erős növekedés tapasztalható a seb 

körül, vagy éppen ellenkezőleg, a fa nem reagál, és a seb körül nekrózis alakul ki?
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Egy üreg a juharlevelű platán (Platanus xhispanica) villájában. A kis nyílás, körülbelül 1,8 m magasságban, 
lehetővé teszi az üreg kiterjedésének előzetes ellenőrzését. Ebben az esetben kiderült, hogy kicsi, csak 
bő tíz cm mély. Ennek ellenére a fát tomográfos módszerrel is megvizsgálták, amely megerősítette, 
hogy az üreg és a korhadás kiterjedése kicsi.

Ezt a nyírfát (Betula pendula) néhány évvel a korona letörése előtt körülbelül 8 m magasságig vis-
szavágták. Korábban a korona töve körülbelül 4 m magasan volt, ami elegendő volt az űrszelvény 
biztosításához ezen a közúton. A vágások során eltávolították az egymáshoz közel növő ágakat. A 
sok egymáshoz közel végzett nyesés kiterjedt károkat okozott. Idővel ez olyan mértékű korhadást 
okozott, hogy a fa teteje a vágások közelében letört.  

Természetes korona-aszimmetria, ami abból 
adódik, hogy a fa más monumentális töl-
gyek szomszédságában növekedik. Ebben 
az esetben az aszimmetriát a vizsgálat 
részeként érdemes feljegyezni, de az aszim-
metria természetes jellege miatt ez nincs 
jelentős hatással a fa állékonyságára. A fa 
egyszerűen így nőtt, és alkalmazkodott az 
ilyen körülményekhez. A fán nem találtak 
jelentős diagnosztikai jellemzőket. 

3.5.1. ASZIMMETRIKUS KORONA

A fák koronája a természetben sosem szimmetrikus. Minden fa a környezeti feltételeknek, különösen a 
fényviszonyoknak megfelelően alakítja ki a koronáját. Még a szabadon álló fák koronája is lehet aszimmet- 
rikus. A legaszimmetrikusabb (egyoldalas) koronák lejtőkön, erdők, parkok szélén, más fák vagy épületek 
mellett találhatók. A korona aszimmetriája növeli a törzsre ható csavaró igénybevétel jelentőségét, amire 
a fák különösen érzékenyek. 

Ha egy fának aszimmetrikus koronája van, meg kell vizsgálni, hogy a fa ilyen körülmények között nőt-
t-e, és hogy a körülmények időközben megváltoztak-e. A park szélén növő aszimmetrikus koronájú fák 
alkalmazkodtak ezekhez a körülményekhez. Problémák merülhetnek fel, ha a körülmények megváltoznak, 
például ha a szomszédos fákat eltávolítják. 

A korona aszimmetriájának másik oka lehet a helytelen faápolás, például a légvezeték mentén történő 
féloldalas kurtítás. Ez károsítja a fát, súlyosan megváltoztatja a korona szerkezetét és a fára ható erőket. 

Összefoglalva, a korona aszimmetriája a fák természetes jellemzője, azonban ez a fát további stresszhatás- 
nak teheti ki. Problémás lehet, ha a környezeti feltételek megváltoztak, és ha más jellemzőkkel, pl. a szélnek 
való kitettséggel, vagy a fa erős dőlésével együtt jelentkezik.

3.5.  KORONA
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Aszimmetrikus korona fejlődik az épület 
mellett. A sárga vonal a tőből kiinduló füg-
gőleges vonalat jelzi. A korona nagy része 
az úttest felett van. Ebben az esetben is 
természetes a korona aszimmetriája, de az 
elvégzett vizsgálat fontos diagnosztikai 
jellemzőket tárt fel - az eltávolított ágakból 
származó sebek miatt kialakult mély üre-
geket találtak a korona tövének közelében. 
A korona felső részét a múltban erősen 
megkurtították, amire a fa a felső részen 
egy másodlagos korona kifejlesztésével 
reagált. Az ajánlások részeként a felső 
részen kifejlődött másodlagos korona 
részleges kurtítását javasolták.

A távvezeték mentén növő fák természetellene-
sen aszimmetrikus koronája. A fák egyik oldalon 
erősen meg voltak metszve. Ennek következtében 
nemcsak a korona vált hirtelen aszimmetrikussá, 
ami megváltoztatta a fára ható erőket és növelte 
a törzs elcsavarodásának kockázatát, hanem az 
ágak eltávolítása után kiterjedt sebek és üregek 
is keletkeztek. 

A borostyán ezen a tölgyön főként a törzsön található. Megvédi a törzset a túlzott napfénytől. A 
törzs alsó része szabadon van, így könnyen vizsgálható. A többi részt azonban talajszintről nem 
lehet megvizsgálni, mert a fát körös-körül borostyán borítja. Ebben az esetben a borostyán nem 
befolyásolja a fa állapotát.

3.5.2. BOROSTYÁN

Közkeletű tévedés, hogy a borostyán belenő a fába. A borostyán a fára csupán felfut, és ahogy a fa vasta-
gsága nő, a borostyán is kijjebb kerül. Általában semleges a fa állapota és állékonysága szempontjából, de 
ha nagyon elbúrjánzik a koronában, akkor extra terhet jelenthet. Néhány esetben, amikor a fa koronájában 
nő, a korona széllel szembeni ellenállásának csökkentése érdekében meg szokták kurtítani. Bizonyos ese-
tekben a borostyán megnehezítheti a vizsgálatot - a törzs vagy az ágak körül növő borostyán vizuálisan 
eltakarhatja a diagnosztikai jellemzőket. Ezért a borostyánnal benőtt fák vizsgálatára fordítsunk különös 
figyelmet, toljuk félre a leveleket, és gondosan vizsgáljuk meg a törzset mindenütt. Ha kalapáccsal vizs-
gáljuk a fát, győződjünk meg arról is, hogy a fa törzsét, és nem a borostyánt kopogtatjuk.
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3.5.3. FAGYÖNGY

Régiótól függően a fákon fagyöngy található. Bár számos fajon nőhet, a leggyakoribb a kislevelű hársfákon, 
az kanadai nyáron, a korai juharon és az ezüst juharon. A fagyöngy fontos természetes szerepet játszik, de 
ha nagy mennyiségben fordul elő, jelentősen gyengítheti a fa állapotát. Bár a legtöbb tanulmány szerint a 
fagyöngy a gazdaszervezettől csak vizet vesz fel, aszály esetén később zárja be a pórusait, mint a fa, és 
tovább lélegzik, így vízhiányt okozhat. Súlyos fertőzés esetén gyengíti azoknak a fő- vagy mellékágaknak 
a bizonságosságát is, amelyeken előfordul. 

A város egyik fő sétálóutcája felett növekvő korai juharfák (Acer platanoides). Ezek a legkülső fák, 
amelyek természetes módon az ösvény felé hajlanak. Ebben a helyzetben a borostyán már problémás, 
mivel további terhet ró a fára. Már a korona felső részeit is benőtte, sűrűn borítva a fő- és melléká-
gakat. Ebben a helyzetben jó ötlet korlátozni a borostyán növekedését, és eltávolítani azt a korona 
egyes részeiről.

A fák koronáját javarészt ellepte a fagyöngy. Ilyenkor már túl késő lehet eltávolítani, és a ekkorra a 
fa állapotának jelentős gyengüléséhez vezetett. A fagyöngy a fa állékonyságára is káros, mivel extra 
súlyt és nagyobb szélellenállást okoz. 

A fagyöngy jelentőségének megítélésekor fontos figyelembe venni az alábbiakat:

A fagyöngy szórványos előfordulása esetén a fára gyakorolt hatás nem jelentős, tömeges megjelenésekor 
pedig a hatékony eltávolítás munkaigényes. Ezért általában csak értékes fák esetében foglalkoznak vele.

• a mennyiségét (jelentéktelen egyedi állományok, vagy alaposan benőtte a fát?)
• milyen hatással van a fa állékonyságára?
• mennyire fontos a fa állapota szempontjából?
• indokolt-e a korlátozása/eltávolítása?
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3.5.4. VÁRATLAN ÁGHULLÁS (ANG.: SUDDEN BRANCH DROP)

Egyes fafajoknál (beleértve az Acer, Aesculus, Ailanthus, Fraxinus, Pinus, Populus, Quercus és Ulmus 
nemzetségeket) megfigyelhető az ágak váratlan lehullása. Ez általában szélcsendes és meleg időben fordul 
elő. Ezt többféle kifejezéssel illetik, többek között hirtelen ághullásnak is titulálják. A jelenség okai nem 
teljesen ismertek. Nem tudjuk, hogy ez összefügg-e más diagnosztikai jellemzőkkel, a napszakkal vagy a 
csapadékkal. Ezért nem lehet megjósolni, hogy mely ágakat érintheti a váratlan ághullatás.

3.5.5. LEVELEK - NEKRÓZIS, KLORÓZIS, KÁRTEVŐK, SÁRGULÁS

A lomb- és tűlevelek károsodását számos tényező okozhatja. A vizsgálat során a levelek színének, alakjának 
megváltozása és sérüléseik alapján azonosíthatjuk őket. Ezeket a változásokat okozhatja a talajban lévő 
ásványi anyagok hiánya vagy túlsúlya, a gyomirtó szerek használata, fagykárok vagy égési sérülések, a 
talaj sótartalma, a szárazság, illetve a kórokozók és más környezeti szennyeződések.  

A klorózis olyan elszíneződés, amely a klorofill alulfejlettségéből vagy eltűnéséből ered. A nekrózis a növé-
nyi szövetek elhalás okozta barnulása. Az apatózis az, amikor a sejttartalom elveszik, miközben a sejtfalak 
épek maradnak, ellentétben a korhadással, amikor a sejtfalak is lebomlanak.

A juharlevél foltgomba (Rhytisma aceinum) által 
okozott fekete foltok. A betegség nem okoz levél-
hullást, és a fák állapotára sincs jelentős hatása.

A tölgy lisztharmatot a Microsphaera alphitoides 
nevű gomba okozza, és a tölgy levelének gyakori 
kórokozója Európában. A gomba megfertőzi a 
fiatal leveleket és a lágy hajtásokat, fehér micé-
liummal borítja be őket, aminek következtében 
azok kiszáradnak és megfeketednek. A beteg- 
ség kialakulását segítik a félárnyékos, nyirkos 
körülmények.

3.5.6. HAJTÁSOK

A korona regenerálódása sokat elárulhat a fa állapotáról. A másodlagos hajtások a fa változó körülmé- 
nyekre adott reakciójának eredményei. A sok hajtás megjelenését gyakran a betegségek okozzák. A kőris 
hajtáspusztulás vagy más keringési betegségek tipikus tünete a korona alsó részein található számos 
vízhajtás. 

A vízhiány vagy a gyökérkárosodás a korona külső részének gyengüléséhez is vezethet, mivel ezeken 
a részeken a leghosszabb a vízszállítás útja a gyökerektől a hajtások végéig. Ebben az esetben a fa a 
korona alsó részén vízhajtásokat fejleszthet. Súlyos károsodás esetén akár egy vegetációs időszak alatt 
is tömegesen megjelenhetnek a vízhajtások. 

Egy másik kategória a metszés utáni visszanövés, amely felborítja a víz- és hormonháztartás egyensúlyát. 
A fák jelentős metszés után regenerálódnak úgy, hogy az alvó rügyekből új hajtásokat hoznak létre. Ez 
fenntartja a víz- és tápanyagszállítást a fában, de hosszú távon a fejlődő hajtások könnyebben letörhet-
nek, mint az eredeti ágak (különösen, ha korábban megrövidített, üregekkel rendelkező ágakon nőnek). 
Ilyen szempontból a fát nehéz a földről értékelni, ezért célszerű a vizsgálatot koronaszintű felméréssel 
kiegészíteni.

A levélszélek jellegzetes sárgulása és elhalása a szárazságra utalhat, beleértve az utak tisztítására 
használt só okozta fiziológiai száradást is. A tünetek először a korona tetején és a naposabb részeken 
jelentkeznek.
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A vízhajtás annak a jele is lehet, hogy a fa koronája a késői érettség vagy az öregkor állapotába lép. Az 
ilyen hajtásokat és ágakat meg kell hagyni, mivel ez a fa „nyugdíjbiztositása”. Ezáltal a fa lerövidítheti 
a gyökerek és a korona közötti szállítási utat. A túl sok árnyéktól szenvedő, később érő fák esetében 
jellemző látvány a kis elhalt hajtások jelenléte, amelyek a fényhiány miatt képtelenek működni. A korona 
alsó részeinek árnyékolása és a korona visszahúzódásának megakadályozása az idős fák pusztulásának 
egyik leggyakoribb oka. Ebben az esetben a „tisztítóvágás”, amely eltávolítja a korona belsejében lévő 
vízhajtásokat, ártalmas az ilyen fák számára.

Az ismétlődés a vízhajtás egy különleges formája. Ezek arról ismerhetők fel, hogy habitusuk a fa egészé-
nek növekedési mintázatát tükrözi, és gyakran olyanok, mintha egy ágból kinőne egy kis fa, ami aztán 
jelentősen meggyengítheti azt. Ilyenkor javasolható az ismétlődő hajtás részleges csökkentése, hogy ne 
domináljon a fa adott részén.

A vízhajtások értékelésekor figyelembe kell venni a következőket:

A vágás után kiterjedt üreg keletkezett, aminek 
a fala vékony lehet. A mechanikai szilárdság nem 
biztos, hogy elegendő, ha a hajtások jelentős 
méreteket érnek el. Ebben a helyzetben érdemes 
megfontolni a hajtások részleges visszametszést. 
Fontos, hogy a visszametszés során soha ne 
menjünk az eredeti vágás alá.

Az ágak metszése következtében az eredeti vágás 
területén számos hajtás jelent meg. 

• a hajtások megjelenését okozhatja-e betegség?
• a korona melyik részét érinti a hajtások megjelenése - lokálisan vagy az egész koronára 

kiterjedően, és
• mekkorák a hajtások - ha nagy méretűek, kell-e metszeni őket?
• esetleg a koronának az öregedési fázisban történő természetes visszahúzódásával függ- 

nek-e össze?
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3.5.7. GOMBA TERMŐTESTEK

A fa más részeihez hasonlóan a gombák termőtestjei itt is jelzik a korhadás jelenlétét. A fa talajszintről 
történő felmérésekor az ágakat nem tudjuk kalapáccsal megvizsgálni, mint a törzset, ezért a termőtestek 
jelenléte lehet a korhadás fő jele. Minél kisebb a fának az a része, ahol a gomba termőtestek jelen vannak, 
annál kisebb a jelentőségük a környezet biztonsága szempontjából. .

A tölgyfa egyik ágán egy gomba, jelen esetben bükkfatapló termőtestét láthatjuk. Amikor alulról vizsgál-
juk a fát, alaposan nézzük át a koronát gomba termőtesteket keresve. Ehhez szükség lehet a távcsőre.
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3.5.8. KORHADÁS

Minél kisebb részét érinti a fának a korhadás, annál kevésbé fontos a fa biztonsága szempontjából. A haldokló 
és korhadó ágak a fák természetes jellemzői, melyek a korona fejlődése és a belső részeinek árnyékolása 
miatt alakulnak ki. A korona vizsgálatakor különös figyelmet kell fordítani a főágak korhadásának jeleire. 

3.5.9. GYENGE ELÁGAZÁSOK

Az elágazások állapotát gyengítő fő tényezők közé tartozhat a fa korhadása, repedések, üregek, mechanikai 
sérülések vagy elhalás. Egy különleges diagnosztikai jellemző a kéregbenövés (lásd alább). Az elágazások- 
ban lévő repedések esetében általában több diagnosztikai jellemző együttes előfordulását figyelhetjük 
meg, pl. kéregbenövést, korhadást és üreget együtt. 
2019-ben Hongkongban vizsgálták a fákat érő hurrikán okozta szélkárokat. A legtöbb kárt (66%) a letört 
ágak okozták. A kéregbenövéses elágazások az esetek 4,7%-át tették ki, míg a normálisan kialakult elá-
gazások mindössze 0,5%-át. Ebből levonható az a következtetés, hogy a fák teljes tönkremenetele ritka, 
és leggyakrabban a korona részei sérülnek meg.

A koronában a korhadás kialakulásának nagyon gyakori okai az olyan metszési sebek, amelyek túl 
nagyok voltak ahhoz, hogy a fa benője őket.

Ennek a kőrisfának (Fraxinus excelsior) a 
villájában nincs kéreg. A gyengeséget több, 
együttesen előforduló diagnosztikai jellemző 
okozza:
• a villa tengelyében található nekrózis 

megakadályozza az elágazás 
összeforrását

• a gomba termőtest a törzsön 
belüli korhadást jelzi

Mindkét jellemző jelentősen rontja az elágazás 
erősségét.

Helyesen kialakult elágazás. Nem találtak olyan 
jellemzőket, amelyek rontanák az állapotát. 

Egy megfelelően kialakult villa látható egy kidőlt 
bükkfán (Fagus sylvatica). A kéregbarázda 
megléte jól látható. Az elágazás olyan erős, hogy 
még akkor sem sérült meg, amikor a fa kidőlt. A 
hasadást egy letört ág okozta.
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3.5.9.1 KÉREGBENÖVÉS 

A kéregbenövés az elágazásnál lévő beszorult vagy benőtt kéreg. Ez megakadályozza, hogy a fa elágazó 
részei össznőjenek. A benövést az ágzug fa hiánya okozza. Ez akkor fordulhat elő, ha a villára ható erők 
csökkennek, például a villa erőjátékát megváltoztató természetes összenövések következtében. Ehhez 
hozzájárulhat az erős kurtítás, amelynek eredményeképpen az ágakra nem hatnak jelentős erők. Emiatt 
a kambium nem törekszik az erősítő faszövet termelésére. 

A leggyengébbek azok a villák, amelyen széles benövés található, amely a villa teljes tengelyén végigfut. A 
mélyen benőtt kéreg ellenállóbb, mivel a villa mindkét oldalán fa található, amely megerősíti az elágazást. 
A teljesen körbenőtt kéreg a legkevésbé meggyengült, de mielőtt teljesen benő, különös figyelmet igényel

Benőtt kéreg típusok

teljesen körbenőtt kéreg részleges, csésze alakú 
mély kéregbenövés

széles kéregbenövés,
nincs körbenőve

A kéregbenövés meglehetősen gyakori. A legtöbb érett korú fának vannak kisebb-nagyobb, benőtt kérget 
tartalmazó elágazásai. Az elágazás vizsgálatakor azonban leggyakrabban több diagnosztikai jellemző 
kombinációját figyelhetjük meg. Egy érett fán széthasadt elágazásánál tipikus látvány a benőtt kéreg 
jelenléte, benne korhadó faanyaggal és üreggel. Gyakran jelentkeznek repedések is, mielőtt a hasadás 
bekövetkezik. Ezért alapvető fontosságú, hogy a kérget tartalmazó elágazás állapotának vizsgálatakor 
az egyéb diagnosztikai jellemzőket, például a repedéseket, a korhadást és az üregeket is ellenőrizzük.  

A gyengült elágazás nemcsak a benőtt kéreg jelenléte, hanem közvetve, a dudorok jelenléte alapján is 
azonosítható. A dudorok a meggyengült elágazás kompenzációs reakciójának tipikus jelei. Az ágzug fa 
elvesztése és a kéregképződés folyamata után, amikor az erők ismét hatni kezdenek az elágazásra, reak-
cióra serkentik a fát. Mivel a kéreg megakadályozza az összenövést, alul egy dudor alakul ki, ahol a két 
rész összeforrása tovább folyhat. A dudor az intenzív növekedés eredménye a meggyengült területen. A 
dudorok az elágazás egyik, vagy mindkét oldalán jelen lehetnek.

U alakú elágazás, de súlyos gyengüléssel - látható az üreg az elágazásban. Érdemes említeni, hogy 
számos bükkfa-tapló termőtest is található a villa közelében. 

U vagy V alakú?

Az elágazás biztonságossága és szilárdsága elsősorban annak állapotától és a diagnosztikai jellemzőktől 
függ. Az elágazás szöge nincs jelentős hatással annak erősségére. A szög attól függ, hogy az elágazás a 
főágak között, vagy egy fő- és egy mellékág között alakul-e ki. Gyengülés, kéregbenövés, üreg és korhadás 
minden típusú elágazásnál előfordulhat, függetlenül attól, hogy az U vagy V alakú. Ezenkívül annak 
megítélése, hogy egy elágazás U vagy V alakú-e, szubjektív. Ezért nem számít, hogy az elágazás milyen 
betűre hasonlít. A lényeg annak megállapítása, hogy az elágazás meggyengült-e, és azon diagnosztikai 
jellemzők azonosítása, amelyek befolyásolják ezt a gyengülést.
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benőtt kéreg (ang.: included bark) - a villába benőtt kéreg, ami annak mechanikai gyengülését okozza

kéregtaréj (ang.: branch bark ridge) - a villa tengelyében és az elágazások oldalán kialakuló, többé-kevésbé 
domború kéregcsík, amely alatt ágzúgfa található.

ágzúgfa (ang.: axillary wood) - elágazásokban képződő reakciófa, amelyet nagyobb sűrűség és örvénylő 
(egymásba kapcsolódó) rostszerkezet jellemez.

dudorok (ang.: bulge) - az elágazás körüli megvastagodás, ami mutatja a fa reakcióját és az intenzív 
növekedést a gyenge területen

Balra benőtt kéreg, jobbra pedig egy jól fejlődött 
elágazás, kéregtaréjjal.

A törzs belsejének keresztmetszete, benőtt 
kéreggel. Az elágazásban kéreg volt, amelyet a 
fa körbenőtt a fejlődése és növekedése során.

Az elágazásokkal kapcsolatos kifejezések:

A villában benőtt kéreg található. 
Mint a képen jól látható, a favilla 
részei között kéreg van.

A külső oldalon benőtt kéreg jelen-
létét a kéreg befűződése jelzi. A 
villában nem látható kéregtaréj. 
Ezek arra utalnak, hogy a bel-
sejében kéreg van.
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Elágazás benőtt kéreg nélkül, de a villa tengelyen 
áthaladó hosszanti repedéssel. 

Üreg az elágazásban és a bal oldalon kéreg-
benövés is látható.

3.5.10. ELSZÁRADT ÁGAK

A fa koronájában a száraz ágakat száradt fának nevezzük, ellentétben a száradékkal, amely az egész 
halott fákat jelenti az állományban. A száradt fa (a tövénél 10 cm-nél nagyobb átmérőjű) fő ágakra és (a 
tövénél legfeljebb 10 cm átmérőjű) mellékágakra osztható. Egyes fafajok száraz fő- és mellékágai nagyon 
tartósnak számítanak, mint például az őshonos tölgyek, fenyők és más lombosok esetében, amelyeken a 
holt ágak akár évtizedekig is megmaradhatnak. A száradásnak nagyon fontos természetes szerepe is van. 
Az elhalt ágak számos fajnak adnak otthont, és egyben sok madárnak szolgálnak kilátó- és pihenőhelyül 
is. Az elszáradt ágak a veterán fák legfontosabb értékei közé tartoznak. 

A korona peremén levő hajtások elhalása különösen fontos jellemző. Ez gyökérsérülésre, szárazságra vagy 
más olyan tényezőkre utalhat, amelyek csökkentik a korona peremrészének vízellátását. 

A kiszáradás és annak jelentőségének értékelésénél a következőket kell figyelembe venni:

Fontos, hogy a legfeljebb 3 cm átmérőjű ágak elszáradása nem tekinthető problémásnak, és ritkán igényel 
beavatkozást.

Amikor a száradt ágak eltávolítását javasoljuk, mérlegelni kell, hogy szükséges-e a teljes eltávolítás, 
vagy elegendő-e megfigyelni és esetleg kurtítani, a többit pedig meghagyni a későbbi évekre. Az ágak 
és a száradt fa ellenőrzésére vonatkozó útmutatást az európai élőfa metszési szabvány (European 
tree pruning standard) tartalmazza.

• a száradás természetes módon alakult-e ki (fiziológiai száradás), vagy valamilyen probléma 
következménye (és ha igen, azonosítható-e az ok)?

• a száradás fafajspecifikus jellemző-e?
• a száradt ágak tartósnak tekinthetők-e vagy sem az adott faj esetében?
• fel kell mérni, hogy a száradt ágak biztonságosak-e - ehhez általában a koronában kell 

vizsgálódni. 

A tölgyfák száraz ágai nagyon tartósak lehetnek. Természeti értékük miatt érdemes a megtartani 
a holt ágakat. Viharok után nem ritka, hogy a fa élő részei a földön hevernek, míg a koronában levő 
száraz ágak épek maradnak. 
A kockázat csökkentése érdekében a fákon végzett munkálatok részeként érdemes próbaként 
súlyokat helyezni az ilyen ágakra. Ami erős és nem törik le, az megmaradhat a következő évekre is. 
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Érdemes a holt fákat teljes egészében megőrizni, mivel nagyon fontos szerepet játszanak a ter-
mészetben. Ebben az esetben a fa olyan helyen nő, amelyet ritkán használnak, de biztonsági okokból 
célszerű próbaterheléssel vizsgálni az egyes ágakat, és megrövidíteni őket, ha meggyengültek. 

A korona szélső részein lévő száraz 
ágak a gyökérkárosodás és a 
vízhiány jelei lehetnek. Könnyen 
eltávolíthatók a koronából, és 
gyakran kicsik, így nem jelente-
nek jelentős biztonsági kockáza-
tot. Gyakran azonban komolyabb 
gyökérproblémára utalnak. Ilyen 
helyzetben fontos elemezni és 
értékelni a környezeti körülmé-
nyeket, az élőhely változásainak 
történetét és ellenőrizni a gyökerek 
állapotát.

3.5.11. KINYÚLÓ ÁGAK

A kinyúló ág olyan ág, ami szemmel láthatóan túlnőtt a fő korona körvanálain. Az ilyen ágak általában a 
víz- és hormonháztartás változásai és a fény felé törekvés eredményeképpen jelennek meg. Jellemzően, 
miután egy ág már túlnőtt a korona kontúrján, elkezd felfelé nőni, és bizonyos esetekben ezután versengő 
vezérhajtássá válik. Az ilyen ág gyengülése annak köszönhető, hogy a koronából kinőve nagyobb igény-
bevételnek van kitéve, és fennállhat a törés veszélye. Ez különösen igaz azokra az ágakra, amelyek vízszin-
tesen nőnek, majd függőleges irányba fordulnak. Az ilyen ágak úgy működnek a szélben, mint egy kurbli.
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Egy monumentális vadgesztenyefa (Aesculus hip-
pocastanum) kinyúló ága. Az ág túlnő a főkorona 
körvonalain, és felfelé, a fény felé tart. Figyeljük 
meg az ág tövénél látható kanyarulatot is. Az ág 
jelentős méretű, és ebben a helyzetben beavat-
kozást igényel. Megfontolandó az ág visszavágása 
és a kötések telepítése. 

Egy érett kőrisfán (Fraxinus excelsior) lassan fejlődő kinyúló ág látható. Végül elkezd majd felfelé 
haladni, és egyértelműen túlnő a korona kontúrján. Önmagában jelenleg még nem jelent nagy prob- 
lémát, bár kisebb metszéssel már most is lehet korlátozni a növekedését, elkerülendő, hogy a jövőben 
nagyobb gondot okozzon. Ebben az esetben nagyobb jelentőséggel bír az ág tövének állapota, amely 
a korhadás és az elhalás miatt súlyosan meggyengült. Egy gomba törött termőtestje lóg a villában.

3.5.12. MECHANIKAI MEGERŐSÍTÉSEK

A fákon alkalmazott bármilyen típusú mechanikai megerősítést is figyelembe kell venni a diagnosztikai 
jellemzők azonosítása során. Ezek közé tartoznak a kötések, támaszok, fúrások stb. Mesterségesen kia-
lakított elemként nagyon fontosak lehetnek a fa állékonysága szempontjából. 

A leggyakoribb mechanikai megerősítések a kötések. Számos gyártó megoldásait használják, amelyek 
különböznek egymástól a tulajdonságaik, az összeszerelés módja, a rendszer összetevői vagy a jelölések 
tekintetében. A kötések állapotának megfelelő értékeléséhez azok részletes ismerete szükséges. Általában 
évente egyszer kell felmérni a kötésekkel erősített fákat, és 2-4 évente a koronában is ellenőrizni kell a 
kötéseket. A fő értékelendő paraméterek a következők:

A mechanikai megerősítések értékeléséről bővebben a "Fák értékelése a lombkorona szintjéről" című 
kiadványban olvashat a sorozatban.

• garanciális idő (jellemzően 7-10 év a felszereléstől számítva),
• a kötés feszessége és beállítása,
• esetleges kötési hibák és surlódások (pl. lehajló ágakkal),
• a helyes beépítés (beleértve a beépítési magasságot és a megfelelő rendszerösszetevőket is).

A bükk koronájában lévő kötésen nincs feltün-
tetve a telepítés éve, a kötés túl feszes és a fa 
méretéhez képest túl alacsony a teherbírása. 
Nem ismert, hogy a kötést mikor szerelték fel. 
Ráadásul túl alacsonyan van felszerelve - a villa 
hosszának körülbelül 1/3-ánál. Összefoglalva, a 
kötések nem felelnek meg a jelenlegi irányelvek-
nek, és új kötésekkel kell őket helyettesíteni.  

A kötés évszámjelzéssel van ellátva, a gyártó 
utasításainak megfelelő, a kötés teherbírása a 
rögzítendő alkatrészek méretéhez igazodik. Alulról 
nézve a kötél egyértelműen laza, nincs megfe-
szítve. A kötés jó állapotban van, és jelenleg nem 
igényel javítást.
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A régi kötés, amely megnyúlt és túl hosszan lelóg, károsította az ágat. A kötések megakadályozták 
a növekedést, és így akadályozták az asszimilátumok áramlását. Többek között ezért is kell évente 
egyszer ellenőrizni a kötéseket, 3-4 évente pedig a koronaszinten is. A kötéseket 8-10 év elteltével 
ki kell cserélni. 

3.5.13. FENNAKADT ÁGAK

A fáról letört fő- és mellékágak bent maradhattak a koronában. Ezek lehetnek a korona korábban elhalt 
részei, vagy lehetnek letört élő ágak. A szomszédos fákról letört részek is fennakadhattak. Természetesen 
az ilyen ágak nem teherviselők, viszont általában további terhelést jelentenek a többi ág számára. Néha 
az ilyen fő- és mellékágak jól beékelődnek az élő ágak szövevényébe, de a gyakran használt területeken 
általában el kell távolítani őket. A fa értékelésekor azt is fontos ellenőrizni, hogy a letört rész nem okozott-e 
kéregkárosodást vagy egyéb sérüléseket, illetve nem tört-e le más ágakat is.

Erős szélben egy tölgyfa koronájának felső része letört. Az egyik ág az út fölött akadt fenn. Az erős 
szél utáni területellenőrzés során az ilyen jellegzetességet meg kell találni, és jelezni kell, hogy sürgős 
beavatkozásra van szükség.
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TERMÉSZETES EREDETŰ DIAGNOSZTIKAI JELLEMZŐK

a – rákos megbetegedések és duzzanatok
b – borostyán teher
c – fagykár vagy száradás
d – villámsújtás (spirális)
e – bakteriális fekély; nem befolyásolja a fa állékonyságát
f – bakteriális karcinóma
g – gomba termőtestek; a stabilitásra gyakorolt hatás a gombafajtól függ.
h – száraz ág; ha nincs ellenjavallat, akkor meg kell hagyni. Érdemes ellenőrizni a teherbírását.
i – göcsörtök; az odvas ágakat nem szabad eltávolítani
j – természetes módon elszáradt ágak
k – madárfészkek; nem szabad eltávolítani
l – fennakadt, elhalt ág, amelyet el kell távolítani
ł – fagyöngy; mechanikai terhelés
m – tápanyagszállítási problémákra vagy gyökérsérülésre utaló száradás
n – száradás a vezérhajtás végén, ami tápanyagszállítási problémákat jelez
o – kinyúló ág; átveszi a vezérhajtás szerepét, és növeli a terhelést azon az ágon, amelyből kinő
p – üregek a holtfában
r – boszorkányseprű, amelyet bakteriális fertőzés okoz; a fa biztonságossága szempontjából nem jelent 
problémát
s – levélkártevők, azaz a leveleken táplálkozó rovarok, amelyek közül néhány allergiát okozhat, mint például 
az aranyfarú szövőlepke
t – megrepedt elágazás
u – üreg a törzs tövénél; fontos a korhadékhoz való hozzáférés szempontjából
w – törött ágak helye; nem szükséges kezelni
x –héjaszásÁ
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ANTROPOGÉN EREDETŰ DIAGNOSZTIKAI JELLEMZŐK

a – elvágott gyökér és asszimilációs árnyék
b – asszimilációs árnyék harántirányú vágásnál, ami akadályozza a tápanyagszállítást és fertőzési kaput nyit
c – felületes sérülés, kevésbé fontos a stabilitás szempontjából
d – rosszul végzett vágás nyoma
e – ágfojtás
f – famászó eszköz nyomai
g – nem megfelelő szerszámmal végzett vágások nyoma; fertőzési kapu
h – betegség miatti kiszáradás; a tápanyagszállítási és gyökérrendszeri problémák jele
i – levágott ág csonkja; gyakran okoz egyfajta asszimilációs árnyékot
j – a csonkban levő alvó rügyekből növő hajtások veszélyes elágazást okoznak
k – túl vastag levágott ág nyoma; korhadás
l – a nehéz ág okozta terhelés következtében létrejött repedés
ł – túlzott ágkurtítás; sok metszési seb és rossz súlyeloszlás
m – korhadás az ágvágás után, regeneráló hajtásokkal
n – a törzs reakciója a növekedést korlátozó tárgyra
o – a törzs növekedését korlátozó tárgy; esetünkben szegélykő 
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Javaslatok

IV.

A közbiztonsági vagy egyéb karbantartási munkálatokat igénylő fák vizsgálata eredményeként fel kell 
tüntetni az ajánlott kezelést, a beavatkozás sürgősségét és az időközöket (amennyiben a kezelést rend-
szeresen kell elvégezni).

A technológia (a beavatkozás típusa) megválasztása magában foglalhatja a korona különböző kezeléseit 
(pl. nyesések, kötések stb.). Amennyiben olyan jellemzőket találnak, amelyek fontossága a vizsgálatok 
alapján nem állapítható meg, de fontosak lehetnek, a fát szakértői vizsgálatra kell kijelölni. Az egyes 
kezelésekhez ajánlott sürgősségi prioritást rendelni. Ez lehetővé teszi az optimális gazdálkodást és a 
rugalmasabb költségvetés kidolgozását. A kezelés sürgőssége a megállapított kockázat mértékétől függ- 
het. Ha az adatokat elektronikus adatbázisban tárolják, akkor az ajánlások végrehajtására vonatkozó 
javaslat időpontját fel kell jegyezni.

Adott esetben mindenfajta kezelési technológiára vonatkozóan szükséges lehet ismétlődési időközt 
javasolni. A faápolás ismétlését különösen a következő kezelési típusok esetében kell előírni: formázó 
vágások, koronacsökkentő vágások, másodlagos koronaeltávolítási/koronacsökkentési vágások, fejfa 
vágások, kötésvizsgálatok..

A szakértői vizsgálat többek között a következőket foglalhatja magában:

A vizsgálati jelentésben le kell írni a szakértői vizsgálatok kérésének indoklását. Azt is fel kell tüntetni, 
hogy a vizsgálatok milyen kérdésekre vonatkoznak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egyes diagnosztikai 
eszközöknek (beleértve az úgynevezett biztonsági tényezők kiszámítására szolgáló számító programokat 
is) megvannak a maguk korlátai, és különböző értékelési célokat szolgálnak, például: a húzóvizsgálat nem 
mutatja ki a törzsben lévő fa korhadását, míg a rezisztográf fúró vagy a tomográf nem mutatja meg a fa 
kidőléssel szembeni ellenállását.

4.1.1. VIZUÁLIS ÉRTÉKELÉS

A speciális vizuális értékelés a fa vagy annak egy részének részletes elemzéséből és értékeléséből áll, 
amelyhez alapvető diagnosztikai eszközöket (kalapács, szúróbot, pressler fúró, endoszkóp stb.) használ-
nak. Ez az értékelés további számítások és szimulációk eredményeit és értelmezését is tartalmazhatja. 

1 – azonnal

2 – nagyon sürgős

3 – mérsékelten sürgős

4 – nem sürgős

Azonnal végrehajtandó kezelések (haladéktalanul)

1-3 hónapon belül végrehajtandó

3-12 hónapon belül végrehajtandó

6-24 hónapon belül végrehajtandó

sürgősség átfutási idő

4.1.  A FÁK SZAKÉRTŐI VIZSGÁLATA

• részletes vizuális értékelés, 
• koronaellenőrzés,
• műszeres diagnosztika,
• az élőhelyi körülmények részletes felmérése, beleértve a talajt, 
• a társult fajok jelenlétének szakértői felmérése, 
• biomechanikai elemzés és a fa stabilitásának értékelése,
• a fák értékbecslése,
• fiziológiai paraméterek mérése,
• növénykórtani vizsgálatok, beleértve a mikológiai vizsgálatokat is.
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A fő különbség az alapvető vizsgálat és a szakértői értékelés között az, hogy az előbbi rövidebb és általá-
nosabb. Az favizsgálótól megkövetelt kompetenciák tekintetében is van különbség – a speciális értékelést 
végző favizsgáló az adott terület szakértője.

4.1.2. MŰSZERES VIZSGÁLAT 

A fák értékelésénél számos eszközt használnak, amelyek segítségével további információkkal szolgálnak 
a pontosabb diagnózis felállításához. A leggyakrabban használt műszerek közé tartoznak a tomográfok, 
az ellenállásfúrók, a nyúlásmérők és egyéb eszközök. Fontos megjegyezni, hogy a mérési eredmény 
önmagában nem teszi lehetővé a fa és környezete biztonsági értékelését. Ehhez a kapott adatok szakértői 
értelmezésére van szükség. Invazív műszeres diagnosztikai módszereket csak akkor szabad alkalmazni, 
ha a fa értékelése más módszerekkel nem lehetséges.

4.1.2.1. HÚZÓVIZSGÁLAT

A statikus húzóterheléses vizsgálat (húzóvizsgálat) adatokat szolgáltat a fa gyökérzetének stabilitásáról, és 
a fatörzs töréssel szembeni ellenállásáról. A vizsgálat három fő lépésben zajlik: terheléselemzés, húzóvizs- 
áglat és adatértelmezés. A terheléselemzés során a fára ható potenciális erőket határozzuk meg. Ehhez 
általában fényképek és a fára ható erők kiszámításához szükséges, összegyűjtött geometriai paraméterek 
(pl. a korona területe és középpontja) alapján számításokat végeznek. A második lépésben méréseket 
végeznek a fa mesterséges terhelésével (a törzs és a rögzítési pont között kifeszített drótkötéllel, csörlő/
vonszoló segítségével). A harmadik lépésben az összegyűjtött adatok alapján számításokat végeznek, és 
az eredményeket szakértői elemzésnek vetik alá.
A terheléses vizsgálatot elsősorban olyan fák esetében kell előírni, amelyek gyökérstabilitása alacsony 
lehet, és emiatt vizsgálatra szorulnak, pl. ha a gyökerekben jelentős korhadást észlelnek, a fa közelében 
nemrégiben földmunkákat végeztek, vagy a gyökérlabdán belüli korhadásra utaló gomba termőtestek 
jelentek meg, stb. 

4.1.2.2. AKUSZTIKUS TOMOGRÁF

A korhadás vizsgálatára leggyakrabban használt műszeres módszer az akusztikus tomográfia. Ez a módszer 
a hangsebességek sorozatának mérésén alapul a fa anyagában. A mérés megfelelő hanghullám-érzékelőkkel 
történik, amelyeket a fába kell szúrni (ha az érzékelőket csak a kéregbe szúrjuk be, az torzítja az eredményt). 
A vizsgálathoz általában 6-12 érzékelőt használnak. Az összegyűjtött információk alapján egy számítógépes 
program tomogramot (a keresztmetszeti képet) készít. Ezzel a módszerrel a fa korhadásának, hibáinak 
és sérüléseinek mértéke mérhető a törzseken és ágakon. A hanghullámok sebességén alapuló módszer 
korlátja, hogy az esetleges akadályok (pl. kéreg, repedések, benőtt öreg ágak, gyökerek stb.) jelentősen 
torzíthatják a vizsgált rész képét. A fa nedvességtartalma is torzíthatja a kapott eredményt. Különös 
figyelmet kell fordítani a szabálytalan alakú törzsek esetében - ekkor az érzékelők távolságát pontosan 
meg kell mérni a megbízható eredmény eléréséhez. A tomográfos mérés helyességét rezisztográf fúróval 
lehet ellenőrizni. Önmagában a kapott tomogram alapján nem lehet meghatározni a szár törésbiztonságát. 
Ehhez további szakértői elemzésekre van szükség, például biztonsági tényező számításával.

4.1.2.3. REZISZTOGRÁF FÚRÓ

A fúrásellenállás-mérés indokolt lehet a korábban, például tomográffal végzett vizsgálatok ellenőrzésére. 
Az élő fán végzett mérés károsodáshoz vezet, bár kisebb mértékben, mint egy pressler fúró. Jelenleg 
különböző típusú ellenállásfúrók állnak rendelkezésre, amelyek nemcsak megjelenésükben, súlyukban és 
ergonómiájukban, hanem mérési elvükben, pontosságukban és adatrögzítésükben is különböznek egymás- 
tól. Ennél a módszernél azt az ellenállást mérik, amelyet a fa tanúsít, amikor vékony (általában legfeljebb 
3,5 mm átmérőjű) fúrószárral fúrják. Ez lehetővé teszi a faanyag sűrűségében mutatkozó különbségek 
és a például a korhadás vagy üregek kialakulása okozta változások azonosítását. A rezisztográfos mérés 
nagyon kevés időt vesz igénybe, de jelentős korlátokkal rendelkezik - az eredmény csak a fa mért részére 
vonatkozik, és nem enged következtetéseket levonni az egész fa állapotára vonatkozóan. 
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4.1.3. A KORONA VIZSGÁLATA

A korona vizsgálata a fa felső, a talajszintről nem hozzáférhető vagy nem látható részeinek értékelését 
foglalja magában (a korona talajszintről, például távcsővel történő értékelése nem minősül speciális koro-
navizsgálatnak). A korona vizsgálata elvégezhető alpintechnika, emelő vagy létra segítségével (minden 
esetben be kell tartani a megfelelő egészségügyi és biztonsági óvintézkedéseket). A legalaposabb vizs-
gálatot az alpintechnika segítségével történő famászás teszi lehetővé. A koronában az vizsgálat vizuális 
úton történik, esetleg egyszerű eszközök használatával támogatva. Az értékelés során különös figyelmet 
kell fordítani a diagnosztikai jellemzőkre: a fő elágazások gyengülése, a korhadás jelenléte, üregek, repedé-
sek, a pl. fagyöngy vagy borostyán által benőtt részek állapota. A koronaellenőrzés részeként végzett 
szemrevételezésen túlmenően indokolt lehet a korhadás mértékének további vizsgálata (pl. tomográf 
vagy rezisztográf fúró segítségével), további elemzés céljából történő mintavétel, a hajtásnövekedés 
részletes értékelése stb. is.

A biztonság fenntartása a fa környezetében nem csak a fák kezelésének elvégzéséről kell, hogy szóljon. 
Az is bölcs dolog, ha csökkentjük a fa körüli terület használatát. Ennek érdekében számos intézkedést 
lehet végrehajtani, többek között::

A fák vagy fás területek megjelölése szintén fontos megoldás. A tiltások és tilalmak gyakoriak, de a pozitív, 
magyarázatot nyújtó kommunikációt előnyben kell részesíteni. Ha például egy elpusztult fát meghagyunk, 
érdemes egy táblát kihelyezni a területre, amelyen elmagyarázzuk, hogy miért és mit tettünk.
Érdemes azonban nem elfelejteni, hogy bár a jelölés a biztonságra való odafigyelés jele lehet, azonban 
nem zárja ki a fák által okozott károkért a felelősséget.

4.2.  A HASZNÁLATI INTENZITÁS MEGVÁLTOZTATÁSA

• Tárgyak, pl. tereptárgyak, padok stb. áthelyezése. Különösen jól használható olyan esetekben, 
ha a felhasználók hosszabb ideig tartózkodnak a területen. Ez gyakran a legegyszerűbb és 
legolcsóbb módszer a környezet használatának korlátozására.

• Ahol a hely megengedi, ott elkerítést alkalmaznak. Használhatnak például alacsony, kötél-
ből vagy fából készült kerítéseket, vagy akár tartósabb és magasabb kerítéseket is. Ez jól 
működik például a városi parkokban. Emellett jól működik a mulcsozás, amely nemcsak a 
talajviszonyokat javítja, hanem vizuális akadályként is működik, így az emberek kevésbé 
valószínű, hogy belépnek a területre.

• Értékes fák esetében és ahol a helyzet megengedi, az utak elterelését is fontolóra vehetik. 
Ez jól működhet parkokban vagy erdőkben.

• Az ideiglenes használati korlátozások szintén nagyon jó megoldást jelenthetnek a használat 
korlátozására kedvezőtlen időjárási körülmények között. Ilyen megoldásokat használnak 
elkerített parkokban, nemzeti parkokban vagy más turisztikai célpontok esetében.

Gyakran előfordul, hogy amikor a fák legyengült állapotban vannak, a fő módszer az állapotuk javítására 
az élőhelyi feltételek javítása. A fő ápolási intézkedések közé tartozik az öntözés és a mulcsozás. 

ÖNTÖZÉS

Új ültetések esetén öntözésre van szükség ahhoz, hogy a fák az új helyükön fejlődhessenek. Általában 
az öntözési időszak az ültetést követő első 2-3 évre terjed ki, és száraz időszakokban alkalmazzák. Érett 
fák esetében az öntözés nem szükséges, kivéve, ha a fa élőhelyén jelentős változások történtek, vagy ha 
a gyökerek egy része károsodott.

4.3.  AZ ÉLŐHELYI FELTÉTELEK JAVÍTÁSA

Az Arboricultural Association (Egyesült Királyság) által megalkotott, a fák öntözését népszerűsítő 
kampány részeként használt plakát. Értékes eszköz a fákról szóló kommunikációhoz.
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A fák metszése az egyik leggyakoribb művelet. A metszés eltávolítja a fák élő és elhalt részeit. A metszést 
általában a minimumra kell szorítani, és az erre vonatkozó javaslatot a diagnosztikai jellemzők alapján kell 
felállítani. A fák metszésére vonatkozó részletes irányelveket a Fák metszése és gondozása c. szabvány 
tartalmazza. Információkat tartalmaz a metszés mértékéről, az ágak eltávolításának módszereiről, a 
koronához való hozzáférés technikáiról és a metszés mértékének meghatározásáról, a metszés időpont- 
járól stb. A metszéssel kapcsolatos általános információk a favizsgálói ajánlások segítésére szolgálnak.

Alapvető információk a metszésről, amelyeket egy favizsgálónak ismernie kell:

4.4.  METSZÉS

• A metszési beavatkozás akkor tekinthető sikeresnek, ha a fa teljesen körbe tudja nőni a met-
szési sebet. A metszéssel feltárjuk a fa élő szöveteit, és beengedjük a levegőt. A faszövetek 
telítésével a fa elzárja a belső szöveteket a levegőtől, így megakadályozza a farontó gombák 
növekedését (a gombáknak oxigénre van szükségük a működéshez) - ez az izoláció folyamata, 
azaz az élő faszövetek oxigénellátásának korlátozása.

• A metszési sebek méretét a lehető legkisebbre kell csökkenteni, és a fa azon részeire kell 
korlátozni, ahol a metszés szükséges.

• A kezeléseket úgy kell elvégezni, hogy csak az eltávolítandó részt roncsoljuk. A fa megmaradt 
részeinek épnek kell lenniük.

• A metszési seb mérete nem haladhatja meg az 5 cm átmérőt (rosszul izoláló fák esetében) 
és a 10 cm átmérőt (jól izoláló fák esetében).

• A vastagabb fő- és mellékágak (5-10 cm-nél nagyobb átmérőjűek) esetében érdemes megfon-
tolni azok meghagyását. Az ágak eltávolítása általában nem megengedett.

• Ha a fa nagyon érett/öreg vagy gyenge, a maximális vágási átmérőnek még kisebbnek kell 
lennie, hogy a sebek benőhessenek.

Egyszerűbben fogalmazva, feltételezhetjük, hogy ha a korona nagy részén belül vannak olyan fő- vagy 
mellékágak, amelyek metszést igényelnek, akkor a struktúrális metszést "A" kezelésként jelöljük, és a 
fejlődési stádiumtól függően egy számot rendelünk hozzá. Például, ha egy érett fa vizsgálata során a 
teljes koronában elszáradt fő- és/vagy mellékágak jelenlétére derül fény, amelyek metszést igényelnek, 
akkor az A3-as kezelést, vagy fiatal fa esetében, ha a fa a korona kialakulásának szakaszában van, az 
A1-es kezelést kell feltüntetni.
Egy másik példa lehet egy érett út menti fa, amelynek törzsén olyan hajtások nőnek, amelyek belelógnak 
az úttest űrszelvényébe. Ebben az esetben a B3 kezelést fogjuk feltüntetni. Szükség esetén, a metszés 
típusához megjegyzést is fűzhetünk, amelyben részletesen leírjuk a kérdéses ajánlásokat.

A szabványok most a korábbiaktól némileg eltérő megközelítésen alapulnak a fákkal kapcsolatban. Eddig 
a kezelések elnevezései többnyire arra utaltak, hogy miért végezték el őket. A korábban alkalmazott 
elnevezések,mint például: A „technikai metszés”, „természetvédelmi metszés”, „ápoló metszés” vagy 
„tisztító metszés” helyébe a „struktúrális metszés”, „oldalág metszés” és „csúcsmetszés” lépett, amelyek 
a fa koronájának területére vonatkoznak. Mind a lengyel Fák metszése és gondozása c. szabvány, mind 
az Európai élőfa metszési szabvány ugyanazokat az irányelveket követik.

A metszési rendszert az alábbiakban vázoljuk fel, feltüntetve az egyes kezelések célját és a metszés során 
eltávolítandó ágakat. A metszési rendszer a fiatalkortól az érettségig terjedő fejlődési szakaszokra van 
feltüntetve. A sérült fák kategóriája is szerepel. A metszési rendszerből hiányoznak az idős és veterán 
fák, mivel ezek általában egyedi szakértői értékelést és egyedi metszést igényelnek.

MULCSOZÁS

A mulcsozás egy olyan faápolási kezelés, amely egy réteg faforgács, komposztált kéreg (vagy a kettő 
keveréke) leszórásából áll, és mind az idősebb, mind az újonnan ültetett fákra pozitív hatással van. Ez a 
kezelés pozitív hatással van a fát körülvevő élőhelyre: fenntartja a nedvességet, csökkenti a talaj maximális 
hőmérsékletét, elnyomja a gyomnövényzetet, fokozza a hasznos talajflóra és -fauna fejlődését, növeli a 
gyökérsűrűséget, fokozza a mikorrhiza aktivitását, csökkenti a talajtömörödés mértékét, tápanyagokat 
juttat a talajba.
A mulcsozás ajánlása esetén érdemes megjelölni, hogy melyik területen kell elvégezni a mulcsozást. Ideális 
esetben a mulcsozásnak el kell fednie a teljes gyökérzetet. Mulcsozás előtt a talajt megfelelően elő kell 
készíteni, a szemetet és a törmeléket el kell távolítani. Általában 5-10 cm-es mulcsréteget alkalmaznak, 
de nem szabad közvetlenül a törzs mellé rakni.

A – Struktúrális

B – Oldalág

C – Csúcs

A1 A2

B2

A3

B3

C3

A4

B4

C4

Metszések 1 – Fiatal 2 – Növekedő 3 – Érett 4 – Károsodott
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a megfelelő végle-
ges koronaszerkezet 
kialakítása és az 
útszelvényhez igazítás

• versengő 
főhajtások

• az ideiglenes 
korona legvas- 
tagabb ágai

• gyengült elá-
gazású ágak

• hajtások a törzsön
• sérült, letört ágak
• száraz, elhalt ágak

• versengő főhajtások
• gyengült elága-

zású ágak
• hajtások a törzsön
• sérült, letört ágak
• száraz, elhalt ágak

• mechanikailag meg- 
gyengült ágak  
(gyenge elágazá-
sok, kilógó, törött, 
sérült ágak)

• a korona belső részein 
növő hajtásokat 
meg kell hagyni

• a száraz, elhalt 
ágakat meg kell 
vizsgálni és szükség 
esetén eltávolítani

• gyengült stabilitás 
(megjegyzés: fafaj-
specifikus jellemzők)

a végleges koronán belüli 
vágás a korona kiegyen-
súlyozott, stabil szerke-
zetének kialakítása és 
fenntartása érdekében, 
figyelembe véve a fafaj 
és fajtajellemzőket.

kiegyensúlyozott, sta-
bil koronaszerkezet 
fenntartása a fafaj és 
fajtajellemzők figyelem-
bevételével, a kockázat 
elfogadható szinten tar-
tása a fa környezetében.

Cél

Az 
eltávolítandó 
ágak típusa

1 – Fiatal 2 – Növekvő 3 – Érett

B 
– 

O
ld

al
ág

• mechanikailag gyengült ágak (gyenge elágazások, kilógó, letört, sérült ágak)
• az infrastruktúrát zavaró ágak 
• az űrszelvénybe belógó ágak
• száraz, elhalt ágak

a korona kiegyensúlyozott, stabil 
szerkezetének fenntartása, a 
biztonság javításával (aszim-
metria, instabil ágak, kilógó 
ágak) és az infrastruktúrával 
való konfliktus korlátozásával

a korona kiegyensúlyozott, stabil szerke-
zetének megőrzése a biztonság javításával 
(aszimmetria, gyenge ágak, kilógó ágak) 
és az infrastruktúrával való konfliktus kor-
látozásával. Ebben a szakaszban a prob- 
lémás ág eltávolítása nem megengedett, 
ezért a beavatkozás inkább a probléma 
súlyosságának csökkentéséből áll.

Cél

Az 
eltávolítandó 
ágak típusa

2 – Növekvő 3 – Érett

4.4.2. OLDALÁG METSZÉS

Oldalág metszéseket csak a korona legszélső oldali és alsó részén végzik. A fő feladat a biztonság javítása 
(pl. korona aszimmetria, kilógó ágak), az infrastruktúrával való konfliktusok csökkentése és az űrszelvény 
fenntartása. Nem szabad vágásokat végezni a korona felső részein. A metszések növekvő és érett fáknál 
alkalmazhatók.

C
 –

 C
sú

cs

• Felső ágak, melyek eltávolítása a korona kurtításának az igénye 
miatt vált szükségessé

Egyedi jellegű beavatkozás, amelyet mindig a szükséglethez kell kötni. Cél a fák 
biztonságának helyreállítása. A beavatkozás kiválasztásához megfelelő indoklás 
szükséges (műszeres diagnózis, SIA, WLA, TreeCalc). A kezelést nem szabad más 
vágásokkal együtt végezni.

Cél

Az 
eltávolítandó 
ágak típusa

3 – Érett

4.4.3. CSÚCSMETSZÉS

A fa magasságának megváltoztatását csak ezek a metszések teszik lehetővé. Az ilyen típusú metszés 
általában a fa meggyengült állékonysága és vitalitása miatt válik szükségessé. Ez a fajta kezelés szinte 
mindig visszafordíthatatlan hatással van a korona szerkezetére és a fa működésére, ezért mindig mérlegelni 
kell az alternatívákat. A fák magasságának a csökkentése általában szakaszosan történik.

Az ezen a koronaterületen végzett vágásoknak a hosszú távú faápolási terv részét kell képezniük. kilógó 
értékelni kell. Ha a csökkentés mértéke más technikákkal (pl. mechanikai megerősítések alkalmazásával) 
korlátozható, akkor ezeket kell mérlegelni. A korona felső részen és az alsó részén végzett beavatkozások 
nem végezhetők egyidejűleg (vagy gyors egymásutánban).

4.4.1. STRUKTÚRÁLIS METSZÉS

A fák koronaszerkezetének fejlesztése vagy javítása érdekében a teljes koronán végzik, kivéve a főhaj-
tás(oka)t. A fő feladat az ismerten és potenciálisan gyengült stabilitású ágak eltávolítása. Fiatal és érett 
fejlődési szakaszokban lévő fák esetén is alkalmazható. A koronacsúcsok metszése nem megengedett.
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A mechanikus megerősítéseket a fák vagy farészek stabilizálására és/vagy megtámasztására használják. 
Fiatal fák esetében a mechanikus megerősítések az ültetés során telepített karók. A stabilizálásnak más 
módszerei is vannak, de a karókat használják leggyakrabban. A karók ideiglenes megoldást jelentenek, 
és általában az ültetés után 2-3 évvel el kell távolítani őket. 
A fiatal fák vizsgálata alapján szükséges lehet a sérült karók eltávolítása és javítása is.

4.5.  MECHANIKAI MEGERŐSÍTÉSEK

Érett fák esetében mechanikai megerősítést alkalmaznak például meggyengült elágazások, repedések 
vagy egyéb sérülések esetén. A legtöbb vizsgálat során a kötéseket a meggyengült elágazások védelme 
céljából írják elő. A kötések felszerelésének célja, hogy megvédje a korona részeit, beleértve a fatörzseket 
és ágakat, a kontrollálatlan hasadástól és a kidőléstől. A leggyakrabban telepített kötések a dinamikus 
kötések. Ezek lehetővé teszik az ágak szabad mozgását, és amikor az ágak a rugalmassági határuk közelébe 
érnek, átveszik a terhelést (a kötél 5-25%-os nyúlása). A dinamikus kötések telepítésének módszere 
lehetővé teszi a fa vastagságának növekedését anélkül, hogy fennállna annak a veszélye, hogy a heveder 
megszorul és megfojtja a növényt. Általában a kötéseket a védendő villa 2/3-ának magasságában szerelik 
fel. Ha már létrejött a törés vagy részleges hasadás, akkor a fa egy része biztosítható egy statikus kötés 
telepítésével az elágazáshoz közelebb.
Ha kötés telepítését javasoljuk, hasznos a következő információkra felhívni a figyelmet:

 

Egyéb mechanikai megerősítéseket is alkalmaznak fúratok, támaszok, statikus kötések stb. formájában. 
Ezek használatát általában speciális/szakértői vizsgálatokkal kell alátámasztani.

A fa teljes eltávolítása mindig csak az utolsó lehetőségként merülhet fel. A fákat a lehető legtovább meg 
kell tartani. Egyetlen fiatal ültetés sem pótolhatja egy érett fa értékét. Előfordulhat, hogy az emberek 
vizuálisan nem szeretik a fákat, vagy azok más kellemetlenségeket okoznak, és bár a kivágás egyszerű 
megoldásnak tűnik, a favizsgálók feladata a fák igazságos értékelése és a lehető legjobb megoldás alkal-
mazása, amely figyelembe veszi a fák értékét, még az elhalt fák esetében is.

Tekintettel a fák által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások értékére és mennyiségére, nem szabad hagyni, 
hogy az alábbi szempontok miatt kivágják és eltávolítsák őket:

Ha a fák megőrzésének lehetőségével kapcsolatos egyéb módszerek nem segítenek, és a fák eltávolítása 
szükséges, akkor érdemes rámutatni néhány részletre, amelyek segítik az ajánlás végrehajtását:

Nagyon jó megoldás lehet, ha az elhalt fa egy részét „tanúfaként” meghagyjuk, vagy a döntött törzset 
hagyjuk a helyszínen magától elkorhadni. 

4.6.  A FÁK ELTÁVOLÍTÁSA

• a fa melyik részét kell rögzíteni a kötéssel, pl. egy adott ágat vagy elágazást (a félreértések 
elkerülése érdekében adjuk meg a pontos helyet),

• mekkora a rögzítendő elemek átmérője a tőnél mérve. A kötések teherbírását gyakran az 
átmérő alapján választják meg.

• árnyékolás (a napfényhez való hozzáférés korlátozása), 
• rontja televízió-, rádió- stb. vételt,
• levél- és gyümölcshullás,
• pollenek (allergiás kellemetlenségek),
• állítólagos nedvesség az épületek és építmények falaiban.

• a fakivágás elvégezhető-e a talajszintről, vagy szükség van-e alpin favágásra?
• Az eltávolított fa tuskója meghagyható-e vagy szükség van-e tuskómarásra?

E fa mellett a karók már nem csak, hogy nem szolgálják a céljukat, de károsak is. Nyomással károsítják 
a törzset, a kötések belenőnek a fába. Az ilyen karókat sürgősen el kell távolítani.  
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A vizsgálat gyakorisága

V.

A vizsgálat gyakorisága határozza meg a favizsgálatok között eltelő időt. A legtöbb olyan fánál, ahol a 
terület használata jelentős, ésszerű rendszeres értékelést végezni. Az értékelési időköz általában 1-5 év, 
a fa állapotától, a környezet használati intenzitásától, az élőhelyi viszonyoktól és a fa korától függően. A 
fiatalabb, jó állapotban lévő fákat ritkábban kell vizsgálni. A rendkívül érzékeny (folyamatosan használt) 
környezetben növekvő fákat azonban gyakrabban, például 1-2 évente kell értékelni. 
Érdemes a fát az év különböző időszakaiban is vizsgálni. Egyrészt a lombhullató fákon más jellemzők 
láthatók lombos és csupasz állapotban. Az egynyári termőtestű gombákat is könnyebb észrevenni, 
ha más-más évszakban látogatjuk a fát. Ennek érdekében érdemes páratlan, pl. 3 vagy 5 negyedévnyi 
intervallumot előírni a vizsgálatok között.  
Függetlenül attól, hogy az általános értékelés milyen időközönként történik, jó gyakorlat súlyos szélviha-
rok, heves havazások stb. után mindig megvizsgálni a terepet, hogy felderítsük az ezek következtében 
keletkezett károkat. A következő táblázat a favizsgálatokat és a vizsgálat gyakoriságát mutatja be. Azokat 
az érett és kifejlett fákat, amelyek stabilitása és állapota meggyengült, évente egyszer ellenőrizni kell. Ha 
azonban a fa fiatal vagy jó állapotban van, és jó stabilitást mutat, az ellenőrzési időköz 3-5 évre növelhető.
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Állékonysági értékelés:
1 - nagyon jó; 2 - jó; 3 – meggyengült; 4-súlyosan meggyengült; 5-kritikus
Állapotfelmérés:
1 - nagyon jó; 2 - jó; 3 – meggyengült; 4-súlyosan meggyengült; 5-kritikus

7. táblázat – példa egy 2019-es, a következő vizsgálat időpontját is tartalmazó favizsgálati táblázatra 

Ssz. A fafaj magyar megnevezése Állékonysági 
értékelés

Állapot-
felmérés 

Az első 
vizsgálat 
időpontja

következő 
ellenőrzés 
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Favizsgálati jelentés

VI.

A favizsgálat elvégzése után a megállapításokat és ajánlásokat közölni kell a fáért felelős fenntartóval. Az 
alábbiakban a favizsgálati űrlapot láthatjuk. Ez a kézikönyv az űrlapon szereplő összes adatot ismerteti. 
Az űrlap szabadon felhasználható és szükség szerint módosítható. A formanyomtatványok pdf-ben és 
szerkeszthető formában is elérhetők a lengyel Instytut Drzewa (Élőfa Intézet) honlapján (www.instytut-
-drzewa.pl). Az elektronikus adatbázisba integráláshoz megfelelő fájlformátum is rendelkezésre áll. 

A favizsgálati jelentés általában írásos formában készül, bár az adatokat egyre gyakrabban adatbázisokba 
gyűjtik, ami kiváltja a papíralapú változatokat. Bármilyen formában is közlik az eredményeket, a dokumen-
tációnak érthetőnek, világosnak és tömörnek kell lennie. Ha szakszavakat használunk, azt úgy kell leírni, 
hogy a megbízó könnyen megérthesse a tartalmat. A favizsgálatok megfelelő dokumentálásáról a TREE 
ASSESSOR sorozat Favizsgálati dokumentáció c. kiadványában olvashatunk bővebben.

Az alábbiakban néhány példát is bemutatunk a helyesen kitöltött favizsgálati űrlapra.
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OPIOPISHegyi juhar Acer pseudoplatanus

A fa egy megyei út mellett nő. Bár korábban egy fasor részét képezte, a szomszédos fák korábbi 
eltávolítása következtében most már szabadon áll. A fa teljes, elsődleges koronával rendelkezik. Jó 
vitalitást mutat. A fa állékonysága és állapota szempontjából nem azonosítottak jelentős jellemzőket. 
A koronában apró, száraz ágak vannak, és láthatóak az eltávolított vagy letört ágakból származó 
apró, egyedi sebek. A fa nem igényel további vizsgálatot vagy szakvéleményt, és nincs szükség 
beavatkozásra.
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OPIOPISKislevelű hárs Tilia cordata

A fa egy tartományi út mellett nő. A fán több figyelemre méltó diagnosztikai jellemzőt találtak:

JAVASLATOK: A fa kritikus állapotban volt, és azonnali eltávolításra volt szükség. A fa kritikus 
állékonysága miatt a kezelőjét értesítették a helyzetről, és megbeszélést kezdeményeztek a faviz-
sgálóval. A favizsgálat során a szakember a fa azonnali eltávolítását javasolta.

A fát azonban nem távolították el, és néhány héttel később szeles időben a fa törzse kettétört.

• A törzsön bükkfa tapló (Fomes fomentarius) termőtestek találhatók. A termőtesteket több 
különböző magasságban (kb. 2 m, 4 m, 6 m) és a törzs különböző oldalain megtalálták. Az 
első tapló termőtestek két évvel az ellenőrzés előtt jelentek meg a fán; később további 
termőtestek is megjelentek. Figyelembe véve a fa és a gombafaj jellemzőit, valamint a ter-
mőtestek elterjedési területét, a szemrevételezés alapján arra lehet következtetni, hogy a fa 
korhadásának mértéke súlyos. A termőtestek az útról is láthatóak voltak, így a területfelmérést 
végző fenntartó is láthatta őket, de nem vett róluk tudomást.

• A törzsön egy hosszanti repedés látható. Körülbelül 4 m hosszú, és a törzs tövétől felfelé 
halad. A törzs korhadása előrehaladott, a szúróbotot különösebb ellenállás nélkül be lehetett 
szúrni a törzsbe.

• A fa körül mechanikusan sérült gyökerek láthatóak.
• A korona felső részén számos ágtörés látható. A korona teteje nagyrészt elhalt. Alatta még 

találhatók élő ágak, de a fa vitalitása rendkívül legyengült. A fa haldoklik.
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OPIOPISMagas kőris  Fraxinus excelsior

A fa egy helyi út mellett nő. Egy már ritkított kőris fasor része. A fán számos jelentős diagnosztikai 
jellemzőt azonosítottak:

JAVASLATOK: A törzsön és a koronán található számos diagnosztikai jellemző miatt a fát speciális 
vizsgálatra jelölték ki. A törzs tomográfos vizsgálatát javasolták a gomba termőtestek környezetében 
a korhadás mértékének megállapítására. Ezenkívül javasolták a fa koronájának vizsgálatát a fa felső 
részén található üregek és korhadás ellenőrzése céljából

• A törzsön június-augusztusban Inonotus hispidus termőtestek voltak láthatók. A termőtestek 
több magasságban is jelen voltak (kb. 1,5 m, 4 m, 7 m és 9 m magasságban) - ez azt jelzi, 
hogy a törzs jelentős részére kiterjedt a korhadás, mivel a termőtestek a törzs hosszának 
nagy részén megtalálhatók.

• Körülbelül 6 m magasságig vannak korábbi metszésekből származó sebek. Ezek nagyméretű 
sebek, amelyek az értékelés idején már többnyire üregekké váltak. A vágások késői és túl-
méretezett metszésekből adódtak. A sebek körül nem volt nyoma reakciónak (a hegszövet 
hiánya) - a fa annyira gyenge volt, hogy nem reagált a sebekre.

• A fa törzsének felső részén és ágain, a fa különböző oldalain legalább 4 harkálylyuk látható 
- ez a korhadás további jele.

• Egy nyár végi erős szélben a fa több nagy ágat vesztett, amelyek az üreg közelében letörtek.
• A fa vitalitása jelentősen meggyengült, a korona nagy része elpusztult, a koronában elhalt 

fő- és mellékágak láthatók.
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Mellékletek

VII.

7.1.  MELLÉKLET: A FAFAJI SAJÁTOSSÁGOK FIGYELEMBE 
VÉTELE A FAVIZSGÁLAT SORÁN

A fák különbözőek. Eltérően reagálnak a környezeti változásokra, eltérő a faanyagszerkezetük, fiziológiájuk 
és életstratégiájuk. Ezért a megfigyelt jellemzők értelmezéséhez fontos ismerni a fafajok sajátos jellemzőit.

Minél hatékonyabban szállítja a fa a vizet, és tartja épségben a szállítószöveteket, annál jobb az ellenállása. 
Bármilyen sérülés, ami a szállítószöveteket érinti, a szállítás megszakadását eredményezi, és lehetővé teszi 
a levegő bejutását. Ilyen körülmények között a gombák növekedésnek indulnak. Az izolációs folyamat (lásd 
a TREE ASSESSOR sorozat A fák biológiájának, ökológiájának és biomechanikájának alapjai c. kiadványát) 
a szíjácsban zajlik, és a faszövet levegőtől való elszigetelését célozza. A különböző fafajok szíjácsa és az 
elszigetelő szövet ellenállóképessége eltérő.

A fafaji jellemzők iránymutatást adnak a faszövet ellenállóképességének értékeléséhez, de az egyes 
fák értékelésekor fontos a fa életképességének felmérése. Nagyrészt a vitalitás határozza meg, hogy a 
fa képes-e fenntartani a szállítás folytonosságát, és így megakadályozni, hogy levegő kerüljön a szijács 
szállítószöveteibe.

A geszt a fa belső (idősebb) része. Az egyes fafajok belső szöveteinek ellenállóképessége és tartóssága 
jelentősen eltér egymástól. A legtartósabbak közé tartoznak az úgynevezett színes gesztű fajok (pl. 
nemes tölgy, dió, akác, erdei fenyő, vörösfenyő, tiszafa). Ezeknek a fafajoknak a gesztje egyértelműen 
elszíneződik, ami a tartósító anyagok (tanninok, gumik, gyanták) jelenlétének köszönhető. Ez tartósabbá 
teszi a gesztet, és lassítja a korhadást, és néha csak a geszt bontására specializálódott fajok képesek a fát 
lebontani (pl. a sárga gévagomba a tölgy geszt esetében). Sok esetben a szíjács növekedése és fokozatos 
gesztté alakulása gyakran évszázadokig lehetővé teszi a fák növekedését. 

A színes geszt nélküli fafajok kevésbé ellenállóak a sebek és a sérülések okozta korhadással szemben. 
Ezért a diagnosztikai jellemzők értékelésekor figyelemmel kell lenni a fafaji sajátosságokra, és a korhadás 
továbbterjedését valószínűsítő alacsony ellenállóképességre. A megtámadott nem funkcionális faszövetek 
lebomlása a szíjács belülről induló korhadásához vezethet, ami korlátozza a magasabban növő hajtások 
vízhez jutását.

Az alábbiakban a rendelkezésre álló szakirodalom alapján összefoglaltuk a fajok tipikus jellemzőit. 
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Lengyelországban két természetes fafaj fordul elő: a közönséges nyír (B. pendula/verrucosa), és a "szomorú 
nyír", amely a homokos és száraz helyeket kedveli. A molyhos nyír (B. pubescens) viszont leggyakrabban 
nedves helyeken, akár tőzeglápokban is megtalálható. Mindkettő pionír fafaj, és rövid életű - körülbelül 
80-100 évig élnek.
A nyírfa nem termel színes gesztet, és a károsítást rosszul izolálja. Mivel a nyírek pionír és rövid életű fák, 
nem rendelkeznek olyan mechanizmusokkal, amelyek hosszú ideig ellenállnának a gombafertőzésnek. 
Emellett rosszul alkalmazkodnak az élőhelyi körülmények hirtelen változásaihoz, és a korona egyes 
részeinek vagy az egész fának a pusztulásával reagálnak. Csak a fiatal egyedek hoznak vízhajtásokat; az 
életkor előrehaladtával ez a képesség egyre gyengül. A szárazság hatására egyes levelek megsárgulnak, 
elhalnak és lehullanak, ami a korona ritkulásához vezet, amely belülről halad kifele. Hasonlóan reagálnak 
az elárasztásra is.

JELLEMZŐK

Közönséges nyír 

nyírfatapló 
Piptoporus betulinus,
Hamvaskéreg gomba 

Inonotus obliquus,
Bükkfa tapló 

Fomes fomentarius,
Szenes ripacsgomba 

Kretzschmaria deusta,
Armillaria sp.

alacsony

nem árnyéktűrő
szárazságra érzékeny
elárasztásra érzékeny

nem színes gesztű/alacsony

mikorrhiza gombák
farontó gombák
gerinctelenek

zuzmók

rövid életű fa

alacsony

fagyöngy
elszáradt ágak

nyírfa levélrozsda 
Melampsoridium betulinum

levélbarnulás  
Marssonina betulae

Betula pendula Betulaceae
FAFAJ LATIN NÉV CSALÁD

FŐ GOMBAFAJOK TIPIKUS DIAGNOSZTIKAI JELLEMZŐK BETEGSÉGEK ÉS KÓROKOZÓK

AZ IZOLÁCIÓ HATÉKONYSÁGA A GESZT TÍPUSA / ELLENÁLLÁSA 

A KORHADÁSSAL SZEMBEN

REGENERÁCIÓS KÉPESSÉG

ÉLŐHELY IGÉNYEK KÍSÉRŐ SZERVEZETEK VÁRHATÓ ÉLETTARTAM
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Közönséges bükk

Óriás bokrosgomba 
Meripilus giganteus,
Szenes ripacsgomba 

Kretzschmaria deusta,
Bükkfa tapló 

Fomes fomentarius,
Pecsétviaszgombák 

Ganoderma sp.

magas

árnyéktűrő
mérsékelten érzékeny 

a szárazságra
érzékeny az elárasztásra

A bükk, mint atlanti faj, Lengyelországban éri el elterjedési területének keleti határát: nyugaton, észak-
nyugaton (a tengeri éghajlat hatásterületén) és délen, a felföldi és hegyvidéki övben található meg. A 
bükk akár 250-300 évig is elélhet, bár a vörös bükk általában 150 évig él. A viszonylag sekély gyökérzet 
érzékeny a szárazságra és a talajtömörödésre. Vékony kérge miatt hajlamos a héjaszásra. A gyökérzóna 
környezetében rosszul tűri az olyan építési károkat, mint a földmunkák, a talajtömörítés és az új burkola-
tok. Nem termel színes gesztet, de jól izolálja a károkat, és mint ilyen, amíg a fa él, viszonylag ellenálló a 
gombák okozta pusztulással szemben. Fiatalon viszonylag jól tűri a metszést, és sövényként vagy fejfás 
formában is kezelhető. A sarjadzási hajlam mérsékelt, és az életkor előrehaladtával jelentősen csökken. 
Az érett fa viszont rosszul tűri a vastag ágak eltávolítását.

álgeszt/mérsékelt ellenállás

mikorrhiza gombák
farontó gombák
gerinctelenek

zuzmók

hosszú életű fa

magas

héjaszás
gyenge elágazások

kéregbenövés

Bükklevél gyapjastetű 
Phyllaphis fagi,

bükk gyapjas-pajzstetű 
Cryptococcus fagisuga,

Bükk kéreggomba 
Neonectria coccinea,

Fitoftóra Phytophthora 
phytophthora

FAFAJ

FŐ GOMBAFAJOK

AZ IZOLÁCIÓ HATÉKONYSÁGA

ÉLŐHELY IGÉNYEK

JELLEMZŐK

KÍSÉRŐ SZERVEZETEK VÁRHATÓ ÉLETTARTAM

A GESZT TÍPUSA / ELLENÁLLÁSA 

A KORHADÁSSAL SZEMBEN

REGENERÁCIÓS KÉPESSÉG

TIPIKUS DIAGNOSZTIKAI JELLEMZŐK BETEGSÉGEK ÉS KÓROKOZÓK

LATIN NÉV CSALÁD

Fagus sylvatica Fagaceae – Bükkfélék családja
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Fagus sylvatica Közönséges bükk, 
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A nem őshonos fajok közül a leggyakoribb a vörös tölgy (Q. rubra), ritkább a mocsári tölgy (Q. palustris). 
Mindkettő Észak-Amerikából származik. Bár a vörös tölgy gyorsabban nő és alacsony élőhelyigényű, sokkal 
kevésbé hosszú életű (legfeljebb 150 év) és kevésbé ellenálló a gombák okozta pusztulással szemben. 
Kevésbé jó az izoláló képessége, így kevésbé ellenálló a metszéssel és egyéb sérülésekkel szemben. Rosszul 
tűri az építési károkat, például a földmunkákat, a talajtömörítést és az új burkolatokat a gyökérzónában. A 
geszt nem tartós és gyenge az izolációs képessége. Mérsékelten képes vízhajtásokat létrehozni. Az érett 
fa azonban rosszul tűri a vastag ágak eltávolítását.

JELLEMZŐK

Vörös tölgy

Sárga gévagomba 
Laetiporus sulphureus,

Vastagkérgű tapló 
Ganoderma adspersum,

Óriás lakkostapló 
Ganoderma resinaceum

alacsony

mérsékelten árnyéktűrő
mérsékelten érzékeny 

a szárazságra
érzékeny az elárasztásra

színes gesztű/kevéssé tartós

farontó gombák átlagos

mérsékelt

gyenge elágazások
ág- és kéregszáradás
üregek és mélyedések 

vízhajtások

-

Quercus rubra Fagaceae – Bükkfélék családja
FAFAJ LATIN NÉV CSALÁD 

FŐ GOMBAFAJOK TIPIKUS DIAGNOSZTIKAI JELLEMZŐK BETEGSÉGEK ÉS KÓROKOZÓK

AZ IZOLÁCIÓ HATÉKONYSÁGA A GESZT TÍPUSA / ELLENÁLLÁSA 

A KORHADÁSSAL SZEMBEN

REGENERÁCIÓS KÉPESSÉG

ÉLŐHELY IGÉNYEK KÍSÉRŐ SZERVEZETEK VÁRHATÓ ÉLETTARTAM
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Quercus rubra Vörös tölgy



TREE ASSESSOR TREE ASSESSOR

194 195

Lengyelországban két jelentős őshonos faj található - a kocsányos (Q. robur) és a kocsánytalan tölgy (Q. 
petraea), amelyek számos átmeneti formát is alkotnak. A kocsányos tölgy általában a nedvesebb helyeket 
kedveli, és gyakran a folyóvölgyekben nő, míg a kocsánytalan tölgy a könnyebb és szárazabb talajokat 
tűri. Hacsak másképp nem jelezzük, a tölgy megnevezés mindkét őshonos fajt jelenti. A tölgy az egyik 
leghosszabb életű fa növényvilágunkban, nem ritkák a 300 évnél idősebb példányok, némelyikük pedig 
több, mint fél évezredet is megél. A legidősebbek a kocsányos tölgyek. A tölgyet kemény és tartós fa 
jellemzi, ami egyrészt a kiterjedt, fenolokkal jól átitatott, a törzs szinte teljes keresztmetszetét elfoglaló 
geszt miatt van, kivéve az utolsó évgyűrűket. Másrészt a fatest aktív védekező mechanizmusokkal ren-
delkezik, és hatékonyan védi ki a károsodásokat. A vízszállítás főként az utolsó évgyűrű korai pásztájában 
történik, ezért a tölgyek késő tavasszal, az első edények kialakulása után hajtanak ki (lombosodnak). Ennek 
a ténynek van egy másik következménye is: még ha a törzs belseje majdnem teljesen el is korhadt, a fa 
koronája teljesen életképes marad, köszönhetően az utolsó évgyűrű által biztosított megfelelő vízellátásnak. 
Ezért előfordulhat, hogy egy egészségesnek tűnő tölgy belül teljesen üreges. A megfelelően gesztesedett 
anyagnak megvannak a maga speciális lakói: a gévagomba, a májgomba és a labirintustapló. A tölgyek 
jelentős regenerációs képességének egyik kifejeződése a másodlagos hajtásnövesztés képessége.

JELLEMZŐK

Kocsányos tölgy

Vastag tapló 
Fomitiporia robusta,
Sárga gévagomba 

Laetiporus sulphureus,
Májgomba 

Fistulina hepatica,
Könnyező rozsdástapló 

Inonotus dryadeus,
Pecsétviaszgombák 

Ganoderma sp.

magas

nem árnyéktűrő
mérsékelten érzékeny 

a szárazságra
mérsékelten érzékeny 

az elárasztásra

színes gesztű/tartós

mikorrhiza gombák
farontó gombák

gerinctelenek (különösen a reme-
tebogár és a nagy hőscincér)

denevérek
zuzmók

hosszú életű fa

magas

gyenge elágazások
ág- és kéregszáradás
üregek és mélyedések

Tölgy lisztharmat 
Microsphaera alphitoides,

Bükk gyapjaspajzstetű 
Cryptococcus fagisuga,

Phytophthorosis,
Gyapjaslepke 

Lymantria dispar,
Búcsújáró lepke

Thaumetopoea processionea

Quercus robur Fagaceae – Bükkfélék családja
FAFAJ LATIN NÉV CSALÁD 

FŐ GOMBAFAJOK TIPIKUS DIAGNOSZTIKAI JELLEMZŐK BETEGSÉGEK ÉS KÓROKOZÓK

AZ IZOLÁCIÓ HATÉKONYSÁGA A GESZT TÍPUSA / ELLENÁLLÁSA 

A KORHADÁSSAL SZEMBEN

REGENERÁCIÓS KÉPESSÉG

ÉLŐHELY IGÉNYEK KÍSÉRŐ SZERVEZETEK VÁRHATÓ ÉLETTARTAM
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Quercus robur Kocsányos tölgy
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A nemzetség Lengyelországban legelterjedtebb faja a magas kőris (F. excelsior), amelynek jellemzőit 
az alábbiakban ismertetjük. Az amerikai kőris (F. pennsylvanica) és a fehér kőris (F. americana) Észak-
Amerika keleti részéről szintén előfordul. A kőris folyóparti fa – ártéri és folyóparti erdőkben nő, ezért a 
nedves és friss talajokat kedveli. Azonban képes alkalmazkodni a különböző körülményekhez. A kőrisfák 
általában legfeljebb 200 évig élnek. A kőrisfa kemény és rugalmas, de viszonylag hajlamos a korhadásra. 
A tölgyhöz hasonlóan a vízszállítás szinte kizárólag a legkülső évgyűrű korai pásztájában történik, így a 
kőris is későn hajt ki. A kőrisfa zöld ágai nyáron néha váratlanul letörnek. Az elmúlt években a kőrisfák 
elsősorban a kőris hajtáspusztulástól szenvedtek.

JELLEMZŐK

Magas kőris

Almafa-rozsdástapló
Inonotus hispidus,

Pisztricgomba 
Cerioporus squamosus,

Pecsétviaszgombák 
Ganoderma sp.

magas

árnyéktűrő
mérsékelten érzékeny 

a szárazságra
elárasztásra érzékeny

nem színes gesztű/alacsony

mikorrhiza gombák
farontó gombák
gerinctelenek 

zuzmók

hosszú életű fa

magas

kinyúló ágak
ág- és kéregszáradás

üregek és lyukak

Kőris hajtáspusztulás 
Hymenoscyphus fraxineus,
Baktériumos kőris kéregrák 

Pseudomonas savastanoi pv. 
fraxini,  

Nektriás kéregelhalás 
Nectria ditissima

Fraxinus excelsior
FAFAJ LATIN NÉV CSALÁD 

FŐ GOMBAFAJOK TIPIKUS DIAGNOSZTIKAI JELLEMZŐK BETEGSÉGEK ÉS KÓROKOZÓK

Oleaceae – Olajfafélék

AZ IZOLÁCIÓ HATÉKONYSÁGA A GESZT TÍPUSA / ELLENÁLLÁSA 

A KORHADÁSSAL SZEMBEN

REGENERÁCIÓS KÉPESSÉG

ÉLŐHELY IGÉNYEK KÍSÉRŐ SZERVEZETEK VÁRHATÓ ÉLETTARTAM
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Fraxinus excelsior Magas kőris
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A vadgesztenye (A. hippocastanum) a Balkán északi részén őshonos, de Közép-Európában már több 
évszázada meghonosodott. E fajon kívül létezik még a rózsaszín levelű hússzínű vadgesztenye (A. xcarnea) 
és néha az amerikai sárga vadgesztenye is. A vadgesztenyék talajigénye nem magas. A vadgesztenyefa 
körülbelül 200 évig él. A fa színes geszt nélküli, és gyenge az izolációs képessége. A sebek és az ágmetszé-
sek közelében könnyen elszíneződik (álgeszt), majd korhad. A vadgesztenyéknél vizsgálni kell az ágakat, 
hogy nem jelennek-e meg rajtuk repedések. Ez nem mindig könnyű, mivel a kéreg egyenetlen és barázdált.

JELLEMZŐK

Vadgesztenye

Pisztricgomba 
Cerioporus squamosus,

Kései laskagomba 
Pleurotus ostreatus,

szilfa tapló 
Rigidoporus ulmarius ,
Pecsétviaszgombák 

Ganoderma sp.

alacsony

mérsékelten árnyéktűrő
mérsékelten érzékeny 

a szárazságra
mérsékelten érzékeny 

az elárasztásra

nem színes gesztű/alacsony

mikorrhiza gombák
gerinctelenek

beporzók

rövid életű fa

mérsékelt

kinyúló ágak
gyenge elágazások

metszési sebek
héjaszás

Guignardiás levélfoltosodás 
Guignardia aesculi,

Aknázómoly
Cameraria ohridella,

Verticilliumos hervadás 
Verticilium sp.,

Fitoftorozis Phytophthora sp.

Aesculus hippocastanum Hippocastanaceae 
– vadgesztenyefélék

FAFAJ LATIN NÉV CSALÁD 

FŐ GOMBAFAJOK TIPIKUS DIAGNOSZTIKAI JELLEMZŐK BETEGSÉGEK ÉS KÓROKOZÓK

ÉLŐHELY IGÉNYEK KÍSÉRŐ SZERVEZETEK VÁRHATÓ ÉLETTARTAM

AZ IZOLÁCIÓ HATÉKONYSÁGA A GESZT TÍPUSA / ELLENÁLLÁSA 

A KORHADÁSSAL SZEMBEN

REGENERÁCIÓS KÉPESSÉG
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Aesculus hippocastanum Vadgesztenye
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A juharok népszerű fák a lengyel városokban, falvakban és az utak mentén. Az őshonos fajok közül a korai 
juhar (A. platanoides) a leggyakoribb, míg a hegyi (A. pseudoplatanus) és a mezei juhar (A. campestre) 
valamivel ritkábban fordul elő. A számos nem őshonos faj közül gyakori az észak-amerikai kőrislevelű 
juhar (A. negundo), amely ma már invazívnak számít. Onnan származik az ezüst juhar (A. saccharinum) 
is, amelyet gyakran ültetnek parkokba és utcák mentén. Az itt termő juharok általában közepes méretű 
fák. A korai és a mezei juhar nem túl hosszú életű (kb. 150 év), és éréskor kevéssé képes másodlagos 
hajtásokat hozni. A hegyi juhar a leghosszabb életű (kb. 400 év), amely hajlamosabb vízhajtásokat 
 létrehozni. A juharok nem termelnek színes gesztet, és nem túl hatékonyan izolálják a beteg szöveteket 
(ebből a szempontól a hegyi és mezei juhar a legjobb).

JELLEMZŐK

Juharok

Tuskógombák Armillaria sp.,
Kései laskagomba 

Pleurotus ostreatus,
Szenes ripacsgomba 

Kretzschmaria deusta,
Pisztricgomba 

Cerioporus squamosus,
Pecsétviaszgombák 

Ganoderma sp.

Hegyi és mezei juhar - magas
Korai juhar, ezüst 
juhar - alacsony

árnyéktűrő
mérsékelten érzékeny 

a szárazságra
mérsékelten érzékeny 

az elárasztásra

nem színes gesztű/ 
kevéssé tartós

mikorrhiza gombák
gerinctelenek

beporzók
zuzmók

átlagos

mérsékelt

kinyúló ágak
gyenge elágazások

váladék a száron
héjaszás

üregek és mélyedések

Lisztharmat 
Uncinula sp.; Phyllactinia sp.,

Juherlevél foltgomba 
Rhytisma acerinum,

Verticilliumos hervadás 
Verticillium sp.,

Vörös szemölcsgomba
Nectria cinnabarina

Acer sp. Aceraceae – juharfélék
FAFAJ LATIN NÉV CSALÁD 

FŐ GOMBAFAJOK TIPIKUS DIAGNOSZTIKAI JELLEMZŐK BETEGSÉGEK ÉS KÓROKOZÓK

AZ IZOLÁCIÓ HATÉKONYSÁGA A GESZT TÍPUSA / ELLENÁLLÁSA 

A KORHADÁSSAL SZEMBEN

REGENERÁCIÓS KÉPESSÉG

ÉLŐHELY IGÉNYEK KÍSÉRŐ SZERVEZETEK VÁRHATÓ ÉLETTARTAM
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Acer platanoides Korai juhar Acer pseudoplatanus Hegyi juhar
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A hársfát Lengyelországban két őshonos faj képviseli - a gyakoribb kislevelű hárs (T. cordata) és a ritkább 
nagylevelű hárs (T. platyphyllos). Ehhez jön még a hibridek és nemesített fajták egész sora, mint például 
a krími (T. xeuchlora) vagy az ezüst (T. tomentosa) hárs. A hársfák (különösen egyes fajták) jól tűrik a 
kedvezőtlen élőhelyi körülményeket és a szennyezést. A hársak fája meglehetősen könnyű, de jó izolációs 
képességű. A fa nem növeszt színes gesztet, álgesztesedhet. A hársfák jó regenerálódási képességgel 
rendelkeznek, és a fa egész területén vízhajtásokat hoznak létre. Általában 250-300 évig élnek, bár egyes 
példányok ennél jóval tovább is életben maradhatnak.

JELLEMZŐK

Hársak

Tuskógombák Armillaria sp.,
Kései laskagomba 

Pleurotus ostreatus,
Szenes ripacsgomba 

Kretzschmaria deusta,
Bükkfa tapló 

Fomes fomentarius,
Pisztricgomba

Cerioporus squamosus,
Pecsétviaszgombák 

Ganoderma sp.

Európai hársak - magas
Amerikai hársak - alacsony

árnyéktűrő
mérsékelten érzékeny 

a szárazságra
érzékeny az elárasztásra

nem színes gesztű/ 
kevéssé tartós

mikorrhiza gombák
farontó gombák
gerinctelenek

beporzók
zuzmók

hosszú életű fa

magas

fagyöngy
üregek

gyenge elágazások
ág- és kéregszáradás
üregek és mélyedések 

Hárs-takácsatka 
Eotetranychus tiliargm,

Kis hárs-levéldarázs 
Caliroa annulipes,

Verticilliumos hervadás 
Verticillium sp.

Tilia sp. Tilioideae – hársformájúak
FAFAJ LATIN NÉV CSALÁD 

FŐ GOMBAFAJOK TIPIKUS DIAGNOSZTIKAI JELLEMZŐK BETEGSÉGEK ÉS KÓROKOZÓK

AZ IZOLÁCIÓ HATÉKONYSÁGA A GESZT TÍPUSA / ELLENÁLLÁSA 

A KORHADÁSSAL SZEMBEN

REGENERÁCIÓS KÉPESSÉG

ÉLŐHELY IGÉNYEK KÍSÉRŐ SZERVEZETEK VÁRHATÓ ÉLETTARTAM
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Tilia cordata Kislevelű hárs Tilia platyphyllos Nagylevelű hárs
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A platánok Lengyelország nyugati és északnyugati részén nagyobb számban fordulnak elő, de az ország 
többi részén a melegedő éghajlat már lehetővé teszi a telepítésüket. A leggyakoribb a juharlevelű platán 
(P. xacerifolia), amely valószínűleg a keleti és a nyugati platán hibridje. A fa gond nélkül elérheti a 250-
300 éves kort és a nagy méreteket. A platánfa vitalitásáról és a városi környezet zord élőhelyeivel és 
stresszhatásaival szembeni ellenálló képességéről ismert. Nincs színes gesztje, de nagyon jól izolál, 
és ellenáll a gombás fertőzéseknek. Jól tűri a vékonyabb ágak metszését, ezért néha formára nyírva is 
termesztik. Az idősebb példányok kéregfelületén jellegzetes ráncok és kinövések láthatók. A platánok 
könnyen növesztenek gyökérsarjakat, és ez nem feltétlenül a gyökérrendszer problémájának tünete.

JELLEMZŐK

Közönséges platán  

Domború fekvőtapló 
Fomitiporia punctata,
Almafa-rozsdástapló 

Inonotus hispidus,
Kőris tapló 

Perenniporia fraxinea,
Pecsétviaszgombák 

Ganoderma sp.

magas

mérsékelten árnyéktűrő
mérsékelten érzékeny 

a szárazságra
mérsékelten érzékeny 

az elárasztásra

nem színes gesztű / mérsékelt

mikorrhiza gombák hosszú életű fa

mérsékelt

kinyúló ágak
ág- és kéregszáradás

üregek és lyukak

masszáriás betegség 
Massaria platani,

apiognomóniás betegség 
Apiognomonia veneta, 

platánrák 
Ceratocystis platani

Platanus xhispanica Platanaceae – platánfélék
FAFAJ LATIN NÉV CSALÁD 

FŐ GOMBAFAJOK TIPIKUS DIAGNOSZTIKAI JELLEMZŐK BETEGSÉGEK ÉS KÓROKOZÓK

AZ IZOLÁCIÓ HATÉKONYSÁGA A GESZT TÍPUSA / ELLENÁLLÁSA 

A KORHADÁSSAL SZEMBEN

REGENERÁCIÓS KÉPESSÉG

ÉLŐHELY IGÉNYEK KÍSÉRŐ SZERVEZETEK VÁRHATÓ ÉLETTARTAM
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Platanus xhispanica Kozönséges platán
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Az akácot néha az akáciák közé sorolják, de nincs közük egymáshoz. A latin Robinia név Jean Robin francia 
botanikusról származik, aki 1601-ben hozta a fajt Franciaországba. Mára Európában is meghonosodott, 
Magyarországon az erdők 20%-át teszi ki. Az akácfák körülbelül 100-150 évig élnek, bár vannak olyan 
példányok, amelyek akár 250 évesek is lehetnek. Gyakran megtalálható száraz és meleg területeken. 
Általában út menti és mezőkkel határolt erdőkben található. Bőségesen termel nektárt. Fénykedvelő és 
érzékeny az elárasztásra. A fa kemény és tartós, jól ellenáll a gombák okozta korhadásnak. Az érett akác 
esetében a szállítószövet elég hamar különálló ún. kambiális oszlopokra oszlik, ami megnehezíti a dia-
gnózist, pl. akusztikus tomográf használata esetén. A virágok kivételével az akác minden része mérgező.

JELLEMZŐK

Akác

Tuskógombák Armillaria spp.
Sárga gévagomba 

Laetiporus sulphureus,
Kőris-tapló 

Perenniporia fraxinea,
Tüskés tőkegomba 
Pholiota squarrosa

magas

nem árnyéktűrő
szárazságtűrő

elárasztásra érzékeny

színes gesztű/magas

mikorrhiza gombák
beporzók

átlagos

magas

a törzsön megjelenő hajtások
szállítószövet-oszlopok

gyenge elágazások
ág- és kéregszáradás

fagyöngy

Akáclevél-sátorosmoly 
Phyllonorycter robiniella

Robinia pseudoacacia Fabaceae – Pillangósvirágúak
FAJOK LATIN NÉV CSALÁD 

FŐ GOMBAFAJOK TIPIKUS DIAGNOSZTIKAI JELLEMZŐK BETEGSÉGEK ÉS KÓROKOZÓK

AZ IZOLÁCIÓ HATÉKONYSÁGA A GESZT TÍPUSA / ELLENÁLLÁSA 

A KORHADÁSSAL SZEMBEN

REGENERÁCIÓS KÉPESSÉG

ÉLŐHELY IGÉNYEK KÍSÉRŐ SZERVEZETEK VÁRHATÓ ÉLETTARTAM
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Robinia pseudoacacia Fehér akác
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Az őshonos nyárfák közé tartozik a fekete (P. nigra), a fehér (P. alba), a rezgő (P. tremula) és a szürke  
(P. xcanescens - a fehér és a rezgő nyár hibridje). A leggyakoribb fajták az olasz nyár (P. nigra var. ita-
lica), a kanadai nyár (P. xcanadensis), a balzsamnyár (P. balsamifera) és a berlini nyár (P. xberolinensis). 
A nyárfák számos faját és fajtáját néha nehéz megkülönböztetni. Míg az őshonos fekete és fehér nyárfák 
200 évig vagy tovább élhetnek, a rezgő és a hibrid nyárfák rövid életűek (60-80 év). A nyárfák hajlamosak 
hatalmas, messzire nyúló ágakat kifejleszteni, amelyek a fa öregedésével problémákat okoznak, különösen 
mivel a fa viszonylag könnyű és nem túl erős. Ismertek kiterjedt, sekélyen növő gyökereikről is, amely-
ekből gyakran új fák nőnek ki. Lengyelországban az 1950-es évektől az 1970-es évekig nagy számban 
telepítettek különböző nyárfákat, és sajnos nem mindig voltak tudatában, hogy a fák milyen nagyra nőnek 
majd, amikor megnőnek. Most a legtöbbjük életének végéhez közeledik, elveszítve állékonyságukat. A 
nyárfák nem termelnek gesztet (csak álgesztet), és károsodás esetén gyenge izoláló szövetet növesztenek, 
amely kevéssé ellenálló a gombákkal szemben. A nyárfa ágnyesésének szokásos gyakorlata, ha nem is 
a következő vegetációs időszakban bekövetkező pusztuláshoz, de mindenképpen a fa gombásodásának 
felgyorsulásához, és ennek következtében a fa körüli biztonság romlásához vezet.

JELLEMZŐK

Nyárfák

Tuskógombák Armillaria sp.,
Bükkfa tapló 

Fomes fomentarius,
Nyárfa-tőkegomba 
Pholiota destruens,

Pecsétviasz gombák-
Ganoderma sp.,
Pisztricgomba 

Cerioporus squamosus

alacsony

árnyéktűrő
mérsékelten érzékeny 

a szárazságra
érzékeny az elárasztásra

nem színes gesztű/alacsony

gerinctelenek
farontó gombák

őshonos – átlagos
hibrid – rövid életű

magas

fagyöngy
kinyúló ágak

metszési és vágási sebek
vízhajtások

ág- és kéregszáradás

levélfoltosság 
Marssonina brunnea,

hajtáspusztulás 
Pollaccia radiosa,
Rozsdagombák 
Melampsora sp., 
Nyár kéregfekély 

Cryptodiaporthe populea
Darázslepke Sesia apiformis

Populus sp. Salicaceae – fűzfafélék
FAJOK LATIN NÉV CSALÁD 

FŐ GOMBAFAJOK TIPIKUS DIAGNOSZTIKAI JELLEMZŐK BETEGSÉGEK ÉS KÓROKOZÓK

AZ IZOLÁCIÓ HATÉKONYSÁGA A GESZT TÍPUSA / ELLENÁLLÁSA 

AZ IZOLÁCIÓ HATÉKONYSÁGA 

REGENERÁCIÓS KÉPESSÉG

ÉLŐHELY IGÉNYEK KÍSÉRŐ SZERVEZETEK VÁRHATÓ ÉLETTARTAM
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Populus alba Fehér nyár Populus xcanadensis Kanadai nyár
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Lengyelországban a Salix nemzetséghez tartozó fák és cserjék mintegy 30 faja él. A nemzetség két fő 
fafaja a törékeny fűz (S. fragilis) és a fehér fűz (S. alba). Diagnosztikai szempontból hasonló jellemzőkkel 
rendelkeznek, ezért együtt tárgyaljuk őket. Pionír, fényigényes, gyorsan növő és rövid életű (akár 80-100 
éves) fák. A fa puha és nem különösebben erős, ezért a nagy fűzfák erős szélben viszonylag könnyen 
elveszítik ágaikat. Nem színes gesztű - néha megfigyelhető elszíneződés és álgeszt, ami korhadáshoz 
vezethet. Gyenge izolációs képességű, ezért sérülésre hajlamos. Fénykedvelő faj lévén a korona alsó részén 
lévő ágak az árnyékolás miatt gyakran elszáradnak. Az elhalt ágakat a gombák gyorsan lebontják, ezért 
a forgalmas területeken el kell távolítani őket. A fűz könnyen hoz új hajtásokat - ezért az erdőgazdálko-
dásban előszeretettel sarjaztatják tőről. A hajtásokat 1-3 évente metszik, anélkül, hogy a törzset vagy az 
évek során kialakult "fejet" megsértenék. Ha egy fűzfa túlburjánzik, és a hajtások vastag ág nagyságúra 
nőnek, a fát a széthasadás veszélye fenyegeti - különösen, mivel az öreg fejesfák belülről korhadnak. Ezért 
a fejesfát rendszeresen meg kell metszeni, akárcsak bármely más fát, amelynek levágták az ágait. Ne 
tévesszük össze a fejesfák metszését a fa koronájának eltávolításával, a törzs és az ágak levágásával. Az 
előbbi esetben a metszéseket szisztematikusan, fiatal koruktól kezdve végzik, így a gyökérzet alkalmaz-
kodik az időszakosan csökkentett koronához. A törzs nem sérül, különösen a törzs korhadásra érzékeny 
belseje nincs kitéve a környezetének. Amikor egy fa elveszíti a koronáját, a föld alatti és a föld feletti 
részek közötti kapcsolat hirtelen megzavarodik, és a gyökerek egy része elhal. A szabadon hagyott törzs 
és ágak üregeiben gombafertőzés alakul ki, és a korhadás gyorsan előrehalad. Ez a folyamat gyakran a 
fa pusztulásához, vagy legalábbis jelentősen megrövidült élettartamhoz vezet.

JELLEMZŐK

Fűzfák

Tuskógombák Armillaria sp.
Sárga gévagomba 

Laetiporus sulphureus 
Parázstapló 

Phellinus igniarius

alacsony

nem árnyéktűrő
szárazságra érzékeny
elviseli az elárasztást

nem színes gesztű/alacsony

mikorrhiza gombák
gerinctelenek

beporzók

rövid életű fa

magas

üregek és odúk
metszést követő sarjadzás

Barna levélfoltosság 
Marssonina salicicola,

fűzfa hajtáselhalás 
Cryptodiaporthe salicella,

Fűzfarontólepke 
Cossus cossus

Salix sp. Salicaceae – fűzfafélék
FAJOK LATIN NÉV CSALÁD 

FŐ GOMBAFAJOK TIPIKUS DIAGNOSZTIKAI JELLEMZŐK BETEGSÉGEK ÉS KÓROKOZÓK

AZ IZOLÁCIÓ HATÉKONYSÁGA A GESZT TÍPUSA / ELLENÁLLÁSA 

AZ IZOLÁCIÓ HATÉKONYSÁGA 

REGENERÁCIÓS KÉPESSÉG

ÉLŐHELY IGÉNYEK KÍSÉRŐ SZERVEZETEK VÁRHATÓ ÉLETTARTAM
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Salix alba Fehér fűz Salix caprea Kecskefűz
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Az erdeifenyő jelentős méreteket érhet el, akár 300-400 évig is élhet. A faj a homokos talajtól a tőzeg- 
lápokig sokféle körülmények között jól megél. Könnyen növő, szárazságtűrő faj. A lengyel erdők közel 
70%-a ebből a fajból áll. A fa meglehetősen puha, a gesztje tartós. 

JELLEMZŐK

Erdeifenyő

Gyökérrontó tapló 
Heterobasidion annosum,

Fenyő-likacsosgomba 
Phaeolus schweinitzii,

Fodros káposztagomba 
Sparassis crispa

magas

árnyékérzékeny
szárazságtűrő

mérsékelten érzékeny 
az elárasztásra

színes gesztű/magas

mikorrhiza gombák
gerinctelenek

hosszú életű fa

alacsony

gyenge elágazások
ág- és kéregszáradás

Tűlevélpusztulás
Dothistroma septosporum

Pinus sylvestris Pinaceae – fenyőfélék
FAJOK LATIN NÉV CSALÁD 

FŐ GOMBAFAJOK TIPIKUS DIAGNOSZTIKAI JELLEMZŐK BETEGSÉGEK ÉS KÓROKOZÓK

AZ IZOLÁCIÓ HATÉKONYSÁGA A GESZT TÍPUSA / ELLENÁLLÁSA 

AZ IZOLÁCIÓ HATÉKONYSÁGA

REGENERÁCIÓS KÉPESSÉG

ÉLŐHELY IGÉNYEK KÍSÉRŐ SZERVEZETEK VÁRHATÓ ÉLETTARTAM
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Pinus sylvestris erdeifenyő
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A lucfenyő hosszú életű faj, akár 300 éves kort is elérhet. A jegenye- és a vörösfenyő mellett ez Lengyelország 
legmagasabb fája. Az ország déli részén, főként a hegyekben és előhegyeken, de az alföldi nedves 
élőhelyeken is nagy számban fordul elő. A lucfenyő fája meglehetősen tartós, nem színes gesztű. Az egyik 
legtartósabb tűlevelű faj, amely képes megbirkózni a szélsőséges körülményekkel. 

JELLEMZŐK

Közönséges lucfenyő

Tuskógomba Armillaria
szegett tapló

Fomitopsis pinicola 
Gyökérrontó tapló 

Heterobasidion anonsum

alacsony

árnyéktűrő
mérsékelten érzékeny 

a szárazságra
elárasztásra érzékeny

nem színes gesztű/alacsony

mikorrhiza gombák hosszú életű fa

alacsony

gyökérkorhadás
üregek és lyukak

betűzőszú 
Ips typographus 

Picea abies Pinaceae – fenyőfélék
FAJOK LATIN NÉV CSALÁD

FŐ GOMBAFAJOK TIPIKUS DIAGNOSZTIKAI JELLEMZŐK BETEGSÉGEK ÉS KÓROKOZÓK

AZ IZOLÁCIÓ HATÉKONYSÁGA A GESZT TÍPUSA / ELLENÁLLÁSA 

AZ IZOLÁCIÓ HATÉKONYSÁGA

REGENERÁCIÓS KÉPESSÉG

ÉLŐHELY IGÉNYEK KÍSÉRŐ SZERVEZETEK VÁRHATÓ ÉLETTARTAM
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Picea abies Lucfenyő
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7.2.  MELLÉKLET: A FÁK IZOLÁCIÓS KÉPESSÉGE 
FAFAJONKÉNT

FAFAJ (LATIN NÉV) 

Acer campestre

Acer negundo (Negundo aceroides)

Acer platanoides

Acer pseudoplatanus

Acer rubrum

Acer saccharinum

Aesculus spp.

Ailanthus altissima

Alnus spp.

Betula spp.

Carpinus betulus

Cedrus spp.

Celtis spp.

Corylus colurna

Crataegus spp.

Fagus sylvatica

Fraxinus spp. 

Gleditsia triacanthos

Juglans spp.

Larix decidua (L. europaea)

Picea spp.

Pinus spp.

Platanus xhispanica (P. xacerifolia)

Populus spp.

Prunus spp.

Pseudotsuga menziesii

Quercus petraea

Quercus robur (Q. pedunculata)

Quercus rubra (Q. borealis)

Robinia pseudoacacia

Salix spp.

Sequoiadendron giganteum (S. gigantea)

Sophora japonica

Sorbus spp.

Taxus spp.

Thuja spp.

Tilia cordata

Tilia platyphyllos

Tilia americana

Tsuga spp.

Ulmus spp.

IZOLÁCIÓS KÉPESSÉG

alacsony

magas

alacsony

magas

magas

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

magas

magas

magas

magas

magas

magas

alacsony

magas

alacsony

magas

alacsony

alacsony

magas

alacsony

alacsony

magas

magas

magas

alacsony

magas

alacsony

magas

magas

alacsony

magas

alacsony

magas

magas

alacsony

alacsony

magas
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