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Bevezetés
A városban élő emberek egyre inkább foglakoznak közvetlen
környezetükkel, a körülöttük levő fákkal. Csodálják a fák szépségét, érdekli őket
a fák története, ökológiai értéke. Másrészről a városi környezetben a fák
bizonyos veszélyforrást jelentenek, melyet megismerni és kezelni kell. Még
akkor is, ha a fák tönkremenetele nem előzhető meg teljes mértékben, a
faápolóknak feladatuk a fa károsodások következményeinek minimalizálása a
rendszeres felügyelettel az optimális faápolás segítségével.
A 40/1944-es Cseh Köztársasági törvény értelmében, a fa tulajdonosa
felel a fa okozta személyi sérülésekért és vagyontárgyakban esett károkért.
Többségében a városi fák az önkormányzatok tulajdona. Ezért az
önkormányzatok zöld területekért felelős ügyintézője, - ha van - főkertésze
felelős a faállapot ellenőrzéséért és a faápolásért.
Meglehetősen sok ápolandó fáról van szó. Átlagosan egy lakosra 1-3 fa
jut. Ebben csak a fasorok és a parkok fái szerepelnek. Ennek a nagyszámú
faegyednek a nyilvántartására, kezelésére három szintű rendszert alakítottak ki,
a következők szerint.
A hatékony faápolás első szintje a faállományról készülő nyilvántartás, a
teljes faleltár. A faleltár a következő adatokat tartalmazza:
 a fa helye,
 fafaj és méret,
 egészségi állapot leírás,
 faápolási terv,
A naprakész faleltárral szemben támasztott követelmények:
- digitális adatállomány alkalmas programmal- kapcsolat a GIS (digitális
térkép) rendszerrel,
- tartalmaznia kell az összes szükséges adatot és,
- folyamatosan frissíteni kell.
A fafelügyeleti rendszer első szintje a lakott terület egyes fáit vagy facsoportjait
tartalmazza.
A faápolás második szintje a részletes vizuális faállapot értékelés és
elemzés. Ez a szint a látható fahibák, illetve a vizuálisan valószínűsíthető hibák
feltárására alkalmas. A vizuális értékelésre többféle módszer is használatos. Az
értékelést csak gyakorlott és megfelelően képzett szakember végezheti, mivel
ehhez a munkához szerteágazó ismeretekre van szükség:
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 fakárosítók és betegségek ismerete,
 fa bio-mechanika,
 talajtan stb.
Többnyire igazságügyi szakértők végzik a fák vizuális értékelését.
A harmadik szint a műszerrel támogatott favizsgálat. Ez a legfejlettebb
favizsgálati megközelítés. Jellemzően értékes fák esetében alkalmazzák, vagy
olyan esetekben, amikor különleges szerepet tölt be a fa, vagy egy nagyobb
facsoportot reprezentáló példányról van szó.
Többféle favizsgálati elv és készülék használatos a favizsgálatokra,
melyek a fa egészségi állapotát jelzik. A legtöbb készülék a fa statikai állapotára
koncentrál, melyet a legfontosabb paraméternek tekintünk.
A háromféle favizsgálati rendszer részletes ismertetése a következőkben
olvasható.
Fa kataszter
A faápolás alapja a jó fakataszter. Minden egyes fa és facsoport szerepel a
kataszterben. A fák helyének azonosítására GPS vagy RFID rendszert
alkalmaznak.
A
következő
dendrometriai
adatokat
tartalmazza a rendszer:
 fafaj,
 mellmagassági átmérő,
 fa magassága,
 törzs magassága,
 korona mérete.
A fa egészségi állapotának leírását a következő
paraméterekkel írjuk le:
- fa vitalitása (fiziológiai
Fa kataszter
vitalitás),
- a sérülés szintje (valamennyi tényező, ami veszélyezteti a fát.),
- stabilitás (statikailag releváns hibák vagy gomba tenyészet jelenléte).
Ezen adatok alapján faápolási terv készül, figyelembe véve az egyes
beavatkozások fontosságát, prioritását.
Ezeket az adatokat a „MyTrees“ nevű program kezeli és tárolja, ami a
következő honlapon érhető el: www.checktrees.com.
A fa stabilitásának megítélésére vizuális módszert alkalmazunk.
Jellegzetes példája a vizuális faértékelésnek a VTA (Visual Tree Assessment,
Mattheck et al., 1991, 1998). A fa stabilitását befolyásoló tényezőket, úgymint
gyenge ágakat, a törzs korhadását vagy sikerül észrevenni vagy nem.

Részletes favizsgálat
Ebben a részben a fahibák elemzése a stabilitást befolyásoló képesség
szerint történik. Többféle megközelítés lehetséges. Ezek közül egy a QTRA
(Quantified Tree Risk Assessment – Fa-Kockázat Elemzés, Mike Elison, 2005)
mely valószínűségi alapon működik. Más módszerek, mint pl. a SIA (Static
Integrated Assessment – Integrált Statikai Módszer, Wessolly, Erb, 1998) a
teherhordó fa részek szilárdság csökkenésének számszerűsítésével dolgozik.
A Csehországban meghatározó megközelítés a WLA (Wind Load
Analysis, - Szél Teher Elemzés, Kolařík et al., 2005).
A WLA módszer a szabadon álló fa elemzésére épül, a Beaufort szél skála
szerinti 12-es (32 m/s) erősségű szelet alapul véve. Lehetővé teszi, hogy a fa
törő és csavaró szilárdságát meghatározzuk. A szélterhelés okozta igénybevételt
a fa ellenálló képességéhez viszonyítva, a stabilitást %-os értékben fejezi ki. A
WLA elemzés 4 lépésből áll, melyeket betűkkel jelölünk.
Az „A” lépés során az összes szükséges geometriai adatot meghatározzuk.
Ezeket az adatokat a dendrometriai felmérés során gyűjtjük be és a
fakataszterben is rögzítjük. Ez azt jelenti, hogy a WLA módszer a fakataszter
adatainak felhasználásával automatikusan elvégezhető a már említett „MyTrees”
program segítségével.
A „B” lépés magában foglalja az összes szükséges számítást ahhoz, hogy
meghatározzuk az alapvető törési és csavarási alapstabilitási értéket (Basic
Stability Value). Ezen a szinten a számítás csak az egészséges fára vonatkozik
és a környezet védőhatásait veszi figyelembe. Ha nincs fahiba, a számítást ezen
a szinten abbahagyhatjuk.
A „C” lépés a fahibákat, üregeket veszi figyelembe, módosítja az alapvető
stabilitási értéket. Mivel a fahibák csak a vizuális értékelés eredményeként
ismertek, ezért csak közelítő számításokat tehetünk.
A „D” lépés során a stabilitás megőrzése érdekében a szükséges
koronaalakításhoz kapunk segítséget
A teljes értékelést automatikusan elvégezhetjük a fakataszter adatbázisára
támaszkodva, vagy egyes fákra külön- külön felhasználva a www.wla.cz
honlapon található felületeket, melyet a következő két ábra szemléltet.

A WLA módszer B lépése
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A WLA módszer C lépése
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Műszerrel támogatott módszerek
Ez a favizsgálat legfejlettebb szintje, mely speciális eszközök
alkalmazását követeli meg. Az eszközök különféle elvek szerint működnek,
mint hangsebesség mérés, fúrási ellenállás mérése, infravörös thermográfia, stb.
Ezek a módszerek alapvetően a faanyagot vizsgálják, mint teherhordó szerkezet
anyagát. Akkor használhatók eredményesen, ha a kérdés a törzs belső állapota,
illetve a rejtett korhadás elhelyezkedése, kiterjedése, a maradó egészséges fa
falvastagságának a megállapítása. Ezen módszerek a törzs vagy vastag ágak
törési szilárdságának meghatározásához adnak fontos információt, de a
gyökérzet állapotáról, annak stabilitásáról nem adnak információt. A fúrásos
technika, mint behatolásos módszer – a védekezési zóna megsértése miatt - a
Cseh gyakorlat szerint nem támogatott.
1996 óta végzünk húzóvizsgálatokat és nagy gyakorlatra
tettünk szert ezen a téren.
Csehországban elfogadott vizsgálati
technikává
fejlődött,
mivel
egyszerre képes a fatörzs és a
gyökérzet
stabilitásának
vizsgálatára.
A húzóvizsgálatot eredetileg
Sinn és Wessolly fejlesztette ki
(Wessolly, Sinn, 1988, 1989)
Németországban
és
Statikus
Integrált Módszernek SIM-nek
nevezték. Az elmúlt években a brnói
Mendel Egyetem, Erdőmérnöki
Karának, Fatechnológiai Intézete
egy új és pontosabb eszközrendszert
fejlesztett ki, valamint az értékelést
is új alapokra helyezte. Amely a
mérnöki
szerkezeteknek
a
szélterhelés számítására vonatkozó
előírásainak is megfelel.
A teljes húzóvizsgálat a következő lépésekből áll. Elsőként a
húzóvizsgálatot megelőzően a vizuális vizsgálatot végezzük el, különös
tekintettel a fa környezetére. A digitális térképen azonosítjuk a fát,
meghatározzuk a fafajt és a dendrológiai adatokat a lehető legpontosabban
felmérjük
A húzó vizsgálat lényegi szakaszában a fa mechanikai viselkedését
rögzítjük mesterséges terhelés hatására. A fát mechanikus kézi készülékkel un.
vonszolóval terheljük, és több műszerrel rögzítjük a fa válaszát a terhelésre.
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Lényegében a szélterhet helyettesítjük a húzással. Mivel jelentős (több tonna)
erő kifejtésére is szükség lehet, fix pontot kell a fa környezetében találni. A
kifejtett erő nagyságát folyamatosan mérjük digitális erőmérő segítségével. A
törzs deformációját érzékeny nyúlásmérő berendezéssel több ponton mérjük. A
gyökérnyak dőlését nagy érzékenységű dőlésmérővel határozzuk meg.
Egy speciális program segítségével határozzuk meg a korona területét. Ezt
a területet megszorozva a 32 m/s sebességű szél okozta dinamikus nyomással és
a fafajra vonatkozó ellenállás tényezővel, a szélerőt tudjuk kiszámolni.
Az utolsó lépés a biztonsági faktor meghatározása. A húzóvizsgálattal
egyszerre lehet a gyökérzet kifordulásának és a törzs törésének biztonsági
tényezőjét meghatározni és %-os formában kifejezni, hasonló módon, mint a
WLA számítások során.
Évente átlagosan 100 húzóvizsgálatot végeznek Csehországban. A
legfontosabb alkalmazási területe a húzóvizsgálatnak a sérült gyökérzetű fák
stabilitásának ellenőrzése.
Összefoglalás
A
faápolók
közösségének
legfontosabb küldetése és feladata a
lakott
területeken
levő
fák
stabilitásának
felmérése
és
biztosítása.
Ehhez
hatékony
szervezésre és felügyeleti programra
van szükség. A legfontosabb részei
ennek a munkának a
- megfelelően részletes
fakataszter,
- részletes és a feladathoz
illeszkedő értékelési folyamat,
- Az egyszerű adatfrissítés
Fakataszter adatainak egyszerűsített
lehetősége és a fakataszter
megjelenítése a Google Maps felületen.
naprakészen tartása.
Részletek a www.checktrees.com honlapon.
A faértékelés hármas szintje (fakataszter, vizuális értékelés, műszeres
vizsgálat) lehetővé teszi, hogy a szükséges beavatkozásokat mindig a
fontosságuk sorrendjében lehessen elvégezni az önkormányzat pillanatnyi
anyagi lehetőségeinek figyelembevételével.
Azért, hogy az érintett közösséget megfelelő módon tájékoztatni tudjuk a
faértékelési folyamat eredményeiről egy egyszerűsített megjelenítést dolgoztunk
ki, melyet a fenti ábra szemléltet és a www.checktrees.com honlapon is
megtekinthető.
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A fák védelme‐, a fák állékonyságának megőrzése‐, a magas fák általi
veszélyeztetés csökkentése érdekében végzendő tevékenységek
Dr. Kocsó Mihály

Emberi környezetben: településeken, ill. az azokat összekötő közutak
mentén a fák gyakran az eredeti termőhelyüktől nagyon eltérő helyeken, és
életterüket korlátozó tényezőknek kiszolgáltatva élnek. Ezen fák a megfelelő
termőhelyen és viszonyok között élő fákhoz képest rövidebb ideig élnek, mert
ilyen viszonyok között idő előtt legyengülnek, és egyes részeik (gyökér, törzs,
ág), majd az egész fa az éghajlati tényezők, a kórokozók, a károsítók stb.
áldozatává válhat. A károsodások előrehaladtával a gyökér, törzs, csúcs, korona
egyre veszélyesebbé válik a környezetére, megnő az ág-, gallyhullás, a tuskós
fakidőlés, törzstörés esélye.
Gyakran előfordul az is, hogy az épületekhez, vagy egymáshoz túl közel
ültetett nagyméretűvé fejlődő, az épülettől, ill. egymástól természetesen
elhajlóan fejlődő fát olyan egyoldalú nyesés, vagy csonkolás éri, amely a fa
egyensúlyban lévő statikai állapotát megbontva a fát veszélyessé teszi. A
függőlegestől elhajló tengelyű fa – amennyiben fiatal kora óta így növekedett statikailag tökéletesen állékony, a gyökérzet, törzs, korona egyensúlyban van.
Ha azonban ezt gyökér-, vagy koronacsonkolásokkal egyoldalúan megbontják, a
fa veszélyessé válik, vagy idővel veszélyessé válhat.
A statikai állapot romlása mellett a csonkolásokkal járó nagy sebfelületeken
pedig mindig megtelepednek a sebparazita gombák, és megkezdődik a fa
korhadása.
Már a fák ültetésekor kellő alapossággal kell eljárni. Ellenkező esetben a fák
csak sínylődnek, nem fejlődnek, és állékonyságuk sem lesz megfelelő:
gyökerestől kifordulhatnak.
 Ültetéskor a fa gyökere(i) nem hajolhat(nak) vissza („pipás ültetés”). Nem
célszerű olyan konténeres, (edényben nevelt) fa ültetése, melynek
gyökérzete a konténer talaját teljesen kihasználva, abból kinőve
körkörösen futva, összezsúfolódott az edény belső falánál. A
konténerhatás oka: nem történt meg idejében a fa nagyobb méretű
edénybe átültetése, így a fa gyökérzete - benőve a konténerben
rendelkezésére álló helyet - a konténer alján, és oldalán körkörös
fejlődésre van kényszerítve).
Földlabdás növények ültetésekor a földlabdából kilógó gyökereket a
földlabda mentén éles metszőollóval vissza kell vágni. A szabad gyökerű,
földlabda nélküli fák ültetésekor – a fát felfelé húzva – a gyökereket
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feszesre kell húzni. Meg kell jegyezni, hogy a természetes úton magról
kelt fa gyökérzete helybe vetve összehasonlíthatatlanul állékonyabb a
mesterségesen nevelt csemetéből kifejlődött fa gyökérzeténél.
 A fa sem túl mélyre, sem túl magasra nem ültethető, új helyén a faiskolai
magasságba kerüljön a gyökfő.
A városfásítások során a múltban elkövetett hibákat igyekezzünk elkerülni,
így nem termeljük újra a ma fennálló problémákat:
1. Új településrészek építési terveiben már meg kell tervezni a fák számára
szükséges életteret.
2. A települések meglévő útmenti fasoraiba, parkjaiba csak a rendelkezésre
álló térnek, és termőhelynek megfelelő fafajok, ill. fafajták fái kerüljenek
pótlásra.
3. A parkosítási tervek alap szakmai szempontjai:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

csak a rendelkezésre álló térnek megfelelő méretűvé fejlődő fa
legyen tervezhető,
csak a talajban rendelkezésre álló helynek megfelelő méretű
gyökérzetet fejlesztő fa legyen tervezhető,
csak az ültetés helyén várható károsításokat (pl. légszennyező
anyagok) tűrő, elviselő fa legyen tervezhető,
csak az ültetési helynek megfelelő termőhelyi igényű növény
legyen tervezhető.

A korosabb fák vizsgálata, és a vizsgálatok során feltárt károsodások
megfelelő kezelése csak egy-egy része annak a tevékenységnek, melynek a fákat
életük során végig kell kísérnie.
A favizsgálatok alapos, gyors elvégzéséhez az alábbi ismeretekre van szükség:
 Aktualizált fanyilvántartások, (vagy a favizsgálatok során készített
helyszínrajz(ok), amelyek a vizsgált fák azonosíthatóságát szolgálják.
 A fa, a fasorok múltjára, történetére:
- az ültetési időre,
- a fát a korábbi fejlődése során ért, a föld alatti és föld feletti részét
érintő károsodásokra, és azok idejének nyilvántartására (vezetékek
miatti gyökér- és koronacsonkolások, és azok mértéke).
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 A fa tulajdonosának, kezelőjének folyamatosan figyelnie kell a fáit. A
többé-kevésbé egykorú, egyfajú fasorok egy-egy egyedével történt
események figyelmeztetnek az egész fasor állapotára: fakidőlés,
odvasodás, stb. A tulajdonosnak, kezelőnek észre kell vennie az
állapotváltozásokat, és a további romlást, esetleg pusztulást megelőzendő
mielőbb meg kell a fát szakértővel vizsgáltatnia. A vizsgálóval közölnie
kell a beállt változásokat:
-

az eredeti, előző statikai állapotához képest elhajlott, tovább hajlott,
a fán károsodás, odvasodás jelei mutatkoznak,
a száradás jelei mutatkoznak: sok a letört száraz ág-, gally a fa alatt.
a fasorban fakitörés, fakidőlés fordult elő.
Fák teljes körű vizsgálata, és a szakvélemény tartalma:

A favizsgálatok célja a fa egészségi állapotának, esetleges károsodásainak
meghatározása, és a védelme érdekében szükséges kezelések kidolgozása, ezzel
állékonyságának megőrzése. Ez egyben jelenti a személyi és vagyontárgyak
veszélyeztetésének csökkentését, ill. a balesetveszélyes, a környezetükre
veszélyes fák eltávolítási javaslatát. A szakértő a tapasztaltak alapján csak
javaslatot adhat, a döntés joga minden esetben a tulajdonosé, illetve a kezelőé!
 A tőkörnyezet vizsgálata
Célja a gyökérzet állapotára utaló közvetett jelek keresése, vizsgálata, a fa
csapadékvízzel, öntözővízzel való ellátásának, a talaj milyenségének
valamint burkoltságának vizsgálata.
 A fa statikai állapotának vizsgálata
Az állékonyságot jellemző adatok felvétele: a fa vastagsága, magassága,
terebélyessége. A fa elhajlásának becslése: a tengely (a törzs-, a korona
súlypontok, és a tőközéppont eredő egyenese) tő közép-pontban emelt
merőlegestől való elhajlásának szögfokban becsült értéke. Mint korábban
már említettük: a természetes úton kialakult elhajlást a gyökérzet, ill. a fa
kompenzálja, azaz a fa statikailag egyensúlyban van. Ha a gyökérzetet, ill.
koronát teherviselést, ill. súlycsökkenést okozó csonkolások érik, a fa
instabillá válhat, állékonysága csökken.
 A fa egészségi állapotának vizsgálata
- Külső szemrevételezéses vizsgálat.
- A tő (gyökfő) vizsgálata: ez az egyik leggyakrabban károsodó
kritikus keresztmetszet. A talajszintben találhatunk kéregelválást,
odút, sebparazita gomba termőtestét, fagyrepedést, villámcsapás
nyomot stb.
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 A törzs vizsgálata
- A törzs vizsgálata tőtől a koronaalapig, az alsó ág(ak)
kiágazódásáig.
- A koronaalap vizsgálata: ez is kritikus keresztmetszetnek számít.
- A koronában futó törzs vizsgálata: sudaras-, álsudaras törzs.
- A facsúcs vizsgálata: egészséges, vagy száradó. A száradó csúcs a
korona, és a gyökérzet állapotára is utalhat.
- A korona, lombozat vizsgálata.
Minden felsorolt vizsgálati helyen
kórokozókat, károsítókat kell rögzíteni.

az

esetleges

károsodásokat,

 A fabelső műszeres vizsgálata
A műszeres vizsgálat(ok) célja a fa belsejében bekövetkezett
szilárdságcsökkenés megállapítása, a korhadásos folyamatok felfedezése, azok
mértékének meghatározása, ill. a korhadás előrehaladásának követése,
ellenőrzése. A korhadást sebparazita, ún. farontó gombák okozzák a fatest
alkotórészeinek lebontásával. A lebontás folyamán a fában káros elváltozások
jönnek létre, a fa szilárdsága folyamatosan csökken, a korhadás előrehaladásával
végül kiüregesedés, ún. odú jön létre. Az odú a fa anyagában előállott
folytonossági hiány, amelynek a szilárdsága nulla. Az odú lehet rejtett,
amelynek nincs a fatörzsön kivezető nyílása, vagy nyitott. Az utóbbi egyszerű
szemrevételezéssel is észlelhető. Az előzőekben említettük, hogy a sebparazita
gombák sebeken át fertőznek, telepednek meg pl. gyökércsonkolások,
ágnyesések, hó-, és szél-nyomás miatti törések stb. következtében keletkező
sebeken.
A fa külső vizsgálata alapján határozzuk meg a kritikus, veszélyeztetett,
tehát műszerrel vizsgálandó keresztmetszetet, ill. keresztmetszeteket, valamint a
vizsgálatokhoz használandó műszer típusát: kétérzékelős műszer, vagy
többérzékelős ún. komputer tomográf műszer. A műszerekkel kimutatható – a
vizsgált keresztmetszetekben – a szilárdság-csökkenés mértéke az egészséges
keresztmetszet %-ában, abban az esetben is ha még csak kezdődő korhadásról
van szó, és odvasodás (anyaghiány=üreg) még nincs is. A törzs kismértékű
szilárdságcsökkenése általában még nem veszélyezteti a fa állékonyságát.
Nagyobb szilárdságcsökkenést gyakran megfelelő kezeléssel (pl. koronasúly
csökkentése) kompenzálni lehet.
Bizonyos, 30%-nál nagyobb szilárdságcsökkenés törékeny fafajnál (pl.
ezüstjuhar, japán akác, stb.) már veszélyessé teheti a fát, vagy ha az ágon
jelentkezik, a szóban forgó ágát. Ilyen esetben is csak a többi vizsgálati
eredménnyel összefüggésben dönthetünk a fa sorsáról.
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A műszeres mérések közben az alábbiakra kell vigyázni:
 Az érzékelőkkel át kell ütni a fa kérgét, mert a kéreg gyengébb vezető
képességgel rendelkezik.
 Az érzékelők közé fagyrepedés ne kerüljön, mert az a mérés eredményét
nagymértékben befolyásolja, a mérés eredményét meghamisítja.
 Amennyiben az érzékelő egy kisebb méretű korhadt részbe, lencsébe
kerül, a mérés eredménye hamis lehet. Ezért végzünk általában egymásra
merőleges két mérést. A többérzékelős műszer alkalmazásával ezt a hibát
tompíthatjuk.
 Kezelési javaslat
A vizsgálatok eredményeit tükrözi. Az egyes fákra vonatkozó szakértői javaslat
lehet:
- a fa eltávolítása – megfelelő indoklással,
- a fa még fenntartható megfelelő kezelések elvégzése után: a korona
könnyítése, ápolása stb.,
- a fa egészséges, de pl. a korona ápolásra szorul: száraz, sérült ágak,
fagyöngyök eltávolítása stb.
 Mellékletek
- A műszeres vizsgálatok mérési-, és kiértékelési jegyzőkönyve.
A méréseket és azok kiértékelését tartalmazza.
- Fényképek: a fák károsodását dokumentálják.
Az általános favizsgálatok mellett (pl. értékes fák esetében) az alábbi
vizsgálatokra lehet még szükség:
1) A gyökérzet húzásos-terheléses vizsgálata, melynek során a fa
állékonyságát vizsgáljuk csörlő segítségével.
2) A fa statikai állapotának számításokon alapuló ellenőrzése.
Sopron, 2011. márc. 15.
Dr. Kocsó Mihály
Szakértő
FVM Névjegyzék
Regisztrációs szám: XVII/255/3/2010
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Fák műszeres vizsgálata
Divós Ferenc, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron

A fák műszeres vizsgálata viszonylag új keletű. Ahogyan 100 évvel
ezelőtt az emberi test vizsgálatában újszerű volt a Röntgen technika, úgy jelent
ma újdonságot a fák műszeres vizsgálata. Az első akusztikus favizsgálat 1993ban történt Mészáros Károly kezdeményezésére, de széleskörű elterjedése
napjainkban zajlik. Mi a célja a műszeres favizsgálatnak? A fák egészség
állapotának, stabilitásának megítélése elsődlegesen vizuálisan, történik. Ez
nagyon bonyolult feladat. A műszeres vizsgálatok ezt az összetett tevékenységet
támogatják. Városi környezetben a fák fenntartása, ápolása során sok
szempontot kell figyelembe venni. A fák jótékony hatásai mellett - oxigén
termelés, por megkötés, esztétikai szempontok, árnyalás, stb. – a fák okozta
veszélyeket is elfogadható alacsony szinten kell tartani. Ideális esetben a fákat
egy nappal az előtt kellene kivágni, mielőtt kidölésükkel veszélyeztetnének. Ezt
az ideális állapotot elérni ugyan nem lehet, de a megközelítésére törekszünk.
Ennek érdekében minél több információval kell rendelkezni a fáról. A fákkal
kapcsolatos súlyos döntéseket gyakorlott kertész vagy erdész mérnökök hozzák
meg. A fa törzsének, vastag ágainak belső vizsgálatára akusztikus vizsgálatot, a
gyökérzet stabilitásának vizsgálatára húzó vizsgálatot alkalmazhatunk.

1. ábra: A hang terjedési ideje egészséges és korhadt fában rostirányra merőlegesen. A
hang egy lehetséges útját a szürke vonal jelzi

Törzs akusztikus vizsgálata
A hang terjedését üreg vagy korhadás jelentősen befolyásolja (Betthge,
Matteck, 1993). Hangsebesség mérésével a rejtett üregek és korhadások
felderíthetők. Az alkalmazott mérési elrendezést az 1. ábra mutatja. Két
gyorsulásérzékelőt szúrunk a vizsgált fába. A gyorsulásérzékelő tüskével van
ellátva azért, hogy a hangot a kérgen átvezesse mivel a kéreg rossz hangvezető.
A hangot a gyorsulásérzékelőre mért kalapácsütéssel keltjük. A megütött
érzékelő jele elindít egy mikroszekundum felbontású órát. Amikor a hang
megérkezik a fa túloldalára a másik érzékelőhöz, akkor az óra megáll. Néhány
jellemző radiális és rostirányú hangsebesség adatot tartalmaz az 1. táblázat.
Fafaj
Nyárfa
Lucfenyő
Feketefenyő
Vörösfenyő
Tölgy
Bükk
Hárs
Juhar
Akác

A rostirányú hangsebesség a tűlevelű fákban nagyobb, mint a
lombosokban (Bucur, 1995). A nedvességtartalomtól való függés elsősorban a
0-30%-s tartományban meghatározó. A rosttelítettség felett a cellulóz rostok
állapota már nem változik, és a hangsebesség lényegében független a
nedvességtartalomtól. Mivel élő fák esetében mindig rosttelítettséget meghaladó
nedvességtartalomról van szó, ezért a nedvességtartalomtól való függés nem
befolyásolja az élő fák vizsgálatát.

Radiális
hangsebesség [m/s]
1240
1470
1480
1490
1620
1670
1690
1690
1950

Rostirányú
hangsebesség [m/s]
4200
5200
5100
5100
4600
4900
4400
4800
4700

Az értékelés alapja a mért hangsebesség. A hangsebesség kiszámításához
még meg kell mérni az érzékelők közti távolságot átlalóval. Az értékelés a
relatív hangsebesség csökkenés alapján történik, viszonyítási alap az egészséges
fa hangsebessége (Vref). A relatív hangsebesség változást (RHV) a mért
hangsebesség (Vmért) alapján a következő képlettel számoljuk:
RHV 

(Vref  Vmért )
Vref

A referencia hangsebesség a vizsgálat helyszínén talált, szemrevételezés
alapján egészséges fában mért hangsebesség mérésével határozható meg. A
referencia hangsebesség fafaj függő.
Ha egészséges fa nem biztosítható, a kéreg közeli faanyagon végezhetünk
tangenciális irányban hangsebesség mérést, ami kis korrekcióval radiális
hangsebességgé konvertálható.
Egy konkrét vizsgálat eredménye látható a 2. táblázatban. A táblázat
tartalmazza a fa sorszámát, a fafajt, a vizsgálat helyének talajszint feletti
magasságának megadását (h), az érzékelők közötti távolságot, a terjedési időt, a

1. táblázat: Néhány fafaj jellemző hangsebesség adata.
15

*100%
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számított hangsebességet, a relatív hangsebesség változását és a korhadt terület
nagyságát.
Sorszám fafaj

h(m)

1 vadgesztenye
2 vadgesztenye

3 vadgesztenye
4 vadgesztenye

0,2
0,2
1,0
0,2
0,2
0,2
1,2
1,2
0,2
0,2

Távolság idő(s)
(cm)
45
286
43
268
50
282
39
242
40
232
40
481
45
295
45
284
43
306
52
397

Sebesség
(m/s)
1573
1604
1773
1612
1724
832
1525
1585
1405
1310

Relatív hangseb
változás (%)
5
3
-7
2
-4
50
8
4
15
21

Korhadt
terület (%)
0
0

40-50
0
10-20

2. táblázat: Egy konkrét vizsgálat értékelő táblázata.

A 10%-os csökkenést meghaladó esetben joggal feltételezhetjük, hogy az
érzékelők által kijelölt útvonalban hiba (üreg vagy korhadás) található (Divós,
Mészáros 1994). A növekvő hangsebesség csökkenés növekvő korhadást jelent.
A korhadt terület nagyságának becslését a 3. táblázattal tehetjük meg:
RHV (%)
Becsült
korhadt
terület nagyság
<10
0
11-20
10
21-30
20
31-40
30
41-50
40
>50
50% feletti
3. táblázat: A korhadt terület becslése

2. ábra: Nyolc érzékelős elrendezésben a vizsgált keresztmetszet hangsebesség térképét tudjuk

meghatározni.
Az érzékelők számának növelésével lehetőség kínálkozik a felbontás
növelésére. A felbontásnak határa van. A gyakorlatban az érzékelők száma 8 és
12 közötti. A vizsgálat időigényes, egy fa vizsgálata kb. 20 percet vesz igénybe.
Az akusztikus vizsgálatot a vizuális értékelés szerinti kritikus
magasságban kell elvégezni, amit egy fahiba, vagy a legnagyobb igénybevételi
szint határoz meg. Ha egy fa törzsének belső állapotát pontosabban akarjuk
megismerni, akkor több szinten kell a vizsgálatot elvégezni. Ezekből pedig 3
dimenziós képet is alkothatunk. Ennek egy szép példáját látjuk a Tiszaújvárosi
Városgazda Nonprofit Kft. jóvoltából a 3. ábrán. A vizsgálat eredményeként egy
veszélyes fűzfát távolítottak el egy óvoda udvaráról.

Ha kíváncsiak vagyunk a korhadás helyére és nagyságára is, akkor nem
elegendő csupán egyetlen vonal mentén mérni a hangsebességet, hanem több
pont között kell elvégezni a mérést. 8 érzékelős mérés összeállítási rajzát
mutatja a 2. ábra. 8 érzékelő esetén 28 vonal menti hangsebességet mérünk.
Általánosan, ha „n” érzékelőnk van, akkor (n-1)n/2 vonal sebesség adatot
mérünk. Az érzékelő szám növelésével a vizsgálat felbontása javul.
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faktorát. Ez a biztonsági faktor a szilárdsága és a területre jellemző maximális
szélsebesség (gyakran 33 m/s) okozta mechanikai feszültség hányadosa. Ha ez
az érték a 1,5, azaz 150% felett van, a fa biztonságos, 100% alatt veszélyesnek
tekintendő. A statikai vizsgálathoz a lombkorona területét, a korona
súlypontjának magasságát, a dőlés szögét és a dőlés irányát kell ismerni. Az
említett adatokat egy kellő távolságból (a fa magasságánál távolabbról)
elkészített felvétel elemzésével meghatározhatjuk, ha a felvételen egy etalon
távolságot ismerünk. A 4. ábra egy ilyen elemzést mutat.

3. ábra: Vizuálisan egészséges fűzfa vizsgálata, Az eredmény 3 D-s megjelenítése és a vizsgált
szintekhez tartozó vágási felület. A vizsgálatot a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft. végezte.

Az akusztikus vizsgálat eredménye ugyan egy látványos színes felület,
ami jelzi a belső korhadás vagy üreg méretét és elhelyezkedését, de a fa
stabilitásáról önmagában nem sokat mond. Az egyszerű értékelés szerint, ha a
korhadt terület arány a teljes keresztmetszet 50%-át eléri, akkor a fa stabilitása
jelentősen csökken és az eltávolítása indokolt. Pontosabb eredményre jutunk, ha
statikai elemzést is végzünk. Ha egy jelentősen bekorhadt törzs kicsi és alacsony
koronát hordoz, akkor a jelentős korhadás ellenére is biztonságos lehet a fa. A
fordított eset is lehetséges: egy kis átmérőjű,de magas és nagy koronájú
felnyurgult fa még korhadás nélkül is lehet veszélyes. A statikai elemzést
támogatandó az akusztikus vizsgálat végén meghatározhatjuk a fa biztonsági
19

4. ábra Az akusztikus vizsgálatot követő statikai elemzés képernyője.

Húzóvizsgálat
Mivel az akusztikus vizsgálatok a fák gyökérzetének stabilitását nem
teljes körűen jelzik, ezért a gyökérzet egészének jellemzésére a húzóvizsgálat az
egyetlen ma kínálkozó lehetőség. A vizsgálat lépései a következők: a vizsgált fa
koronájába sodronykötelet erősítünk, a kötél végét egy másik fa tövéhez
kikötjük. Digitális erőmérőt szerelünk a sodronykötélre. Digitális dőlésmérőt
szerelünk a vizsgálandó fa tövére. Vonszolóval megfeszítjük a kötelet, így
20

szimulálva a szél hatását. A húzást a fa tövének 0,2 fokos elfordulásáig
végezzük. Ez az a határ, ami alatt a húzás még biztosan nem okoz roncsolódást a
fában. A mérés közben másodpercenként 2 alkalommal regisztráljuk az erő és a
dőlés értékét. Megmérjük a kötél megkötésének magasságát, a kötél vízszintes
hosszát a korona súlypontjának magasságát és a korona – mint vitorla –
felületét.

biztonságosnak tekintjük, ha viszont 1-nél alacsonyabb, akkor veszélyesnek. A
köztes tartományt szürke zónának értelmezzük, itt a fa biztonságosnak látszik,
de a vizsgálat hibái miatt ebben nem lehetünk biztosak.
Sikerrel honosítottuk meg Sopronban a Németországban már évek óta
alkalmazott húzóvizsgálatot. A módszert már többször alkalmaztuk a
gyakorlatban is. Szívesen mutatjuk be érdeklődők részére a vizsgálatot, ha erre
igény mutatkozik.
Összefoglaló
Rendelkezünk azokkal a vizsgálati módszerekkel, eszközökkel és
tapasztalatokkal, melyek hatékonyan segítik a városi fák stabilitásának lehető
legpontosabb megítélését. Ezeket a módszereket egyre szélesebb körben
alkalmazza a faápoló szakma. Visszajelzésekkel pedig segítik a vizsgálati
módszerek továbbfejlesztését, amit ezúton is köszönünk.
Hivatkozások

5 ábra: A húzóvizsgálat adatai és értékelése. A mért pontok (kék) és az illesztett általános
dőlési görbe (lila). A fa kifordításához várhatóan 11,2 kN erő szükséges

A német tapasztalatok alapján az erő és dőlés valamennyi fa esetén azonos
görbe mentén történik, ha a döntéshez szükséges erőt relatív skálán ábrázoljuk.
Ezt felhasználva jó becslést adhatunk a gyökérzet kifordításához szükséges
erőre, ha a mért adatokra az 5. ábra kék pontjai- a dőlési görbét (tangens
függvény) illesztjük, melyet az említett ábrán lila vonal jelöl.
Az 5. ábrán meghatározott döntési erőt a szél okozta terheléssel kell
összevetni. A szélteher
számításához ismerni kell az adott területre
vonatkoztatható maximális szélsebességet, a korona területét, a korona
középpontjának magasságát és a fafajtól függő ellenállás tényezőt. Ha
az
ellenállás tényező nem ismert, a javasolt érték 0,3.
A mérés és értékelés sok bizonytalanságot tartalmaz. A relatív hiba elérheti az
50%-ot is.
Az értékelő program végül meghatározza a biztonsági faktort (az ábrán
SF), mely a húzással meghatározott dőlési erőből a korona súlypontjának
magasságából meghatározott forgatónyomaték és a szélteher okozta
forgatónyomaték hányadosa. Az értékelés pontos menete a szerzőknél
beszerezhető. Ha a biztonsági faktor (SF) 1,5 értéknél magasabb, akkor a fát
21
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Fakataszterek Magyarországon
Dr. Puskás Lajos, Szép Katalin, Bazsó Tamás

Napjainkban
egyre
inkább
felértékelődik,
előtérbe
kerül
a
lakókörnyezetünkben található, minket körülvevő zöld növényzet – közülük is
elsősorban a fák - állapota. A városlakó emberek számára kiemelten fontos
kérdés ez, hiszen a lakó- és életterük sokkal kedvezőtlenebb környezeti
adottságokkal bír, mint falun lakó társaik esetében. A városokban megjelenő
problémák közül a következőket kell elsősorban kiemelni (a teljesség igénye
nélkül):
 szegényes vízviszonyok: csapadékvíz elvezetés,
 talajproblémák: talajtömörödés, szerkezet romlás, tápanyaghiány,
 vegyszerek, káros anyagok akkumulálódása: só felhalmozódás,
olajszennyezés,
 hőmérséklet és szél anomáliák: városi hősziget, szélcsatorna‐hatás,
 az ember fokozott arányú jelenléte: építési munkák (gyökérsérülések),
koronacsonkítások, törzssérülések, stb.
A felsorolt problémák legnagyobb részére természetesen létezik mérnöki
megoldás, azonban azok jelentős költséget jelentenek a közterület fenntartói
számára. A másik irányból megközelítve a dolgot, meg kell keresni azokat a
fajokat, amelyek jobban elviselik a mostoha körülményeket. A valóságban
azonban a kombinált megoldás tekinthető a leginkább célravezetőnek.
Amennyiben az idő tényezőt is belevesszük a gondolatmenetbe, arra a kérdésre
is meg kell tudnunk adni a választ, hogy mi fog történni, amennyiben az idő
előrehaladtával a környezeti adottságok jelentős mértékben rosszabbra
fordulnak.
A ma rendelkezésre álló technikai eszközökkel nagyon könnyen megoldható
a fajok alkalmasságának állandó monitorozása, és a legjobb várostűrő fajok
kiválasztása, így hozzásegítve a települések lakosságát az esztétikus, egészséges
lakókörnyezethez. Egy megfelelően felállított, karban tartott és adatokkal
feltöltött hálózat más szakterületek számára is hasznos információkkal
szolgálhatnak így pl.: allergiakeltő pollenű fák esetében meghatározhatók a
fedettségi zónák, vagy a növényvédelem szakterületén kimutathatók a különféle
károsítók terjedési jellemzői. Az előzőleg felvetett problémák megoldásának
kulcsa lehet egy megfelelő fakataszter hálózat kiépülése hazánkban.
Az elektronikus fakataszterek elkészítését elősegítheti, a jelenleg érvényben
levő jogszabályi háttér, valamint az is jelentős lökést adott az ügynek, hogy az
Állami Számvevőszék 2009. szeptemberében kiadott jelentése „a települési
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önkormányzatok tulajdonában lévő zöldterületek fejlesztésének és
fenntartásának ellenőrzéséről” jelentős mennyiségű problémát emelt ki a
szakterületen.
A fakataszterekkel kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy milyen
információtartalommal kell rendelkezniük? Erre a kérdésre több lépésben lehet
megadni a választ. Az egyik alapvetés az, hogy a 147/1992. (XI. 6.)
Kormányrendelet tartalmazza a „Z-lapra” vonatkozó tartalmi előírásokat,
amelyeket szintén érdemes egy kataszteri nyilvántartási rendszerbe bevinni a
faegyedek elkülönülő adatai mellett. A Z-lap jelenleg a következőképp áll össze:
 helyrajzi szám;
 helyszín megnevezése;
 játszótér, tornapálya,
pihenőhely száma, területe;
 zöldfelület nagysága (ha, m2);
 virágos területek (ha, m2);
 füves, cserjés, ligetes területek
(ha, m2);
 kerti burkolatú területek (ha,
m2);
 szilárd burkolatú út, terület (ha,
m2);

 sétány (ha, m2);
 gondozott és gondozatlan
területek (ha, m2);
 lépcső (fm);
 támfal (fm);
 medence (db);
 homokozó (db);
 öntözőhálózattal ellátott
területek

Egy, a tavalyi évben elkezdett felmérés során a témához kapcsolódó
kérdőívvel kerestük fel az ország településeinek önkormányzatait, hogy
áttekintést nyerjünk a jelenlegi gyakorlatról. Megkeresésünkre ez idáig 79 válasz
érkezett be, melyek megoszlanak 56 város és 23 egyéb település között.
A válaszok teljesen eltérő adatszerkezetet mutatnak, melyek között nagy
számban található egészen minimalista megoldás is, illetve innovatív, alaposan
kidolgozott adatbázis is. A részletesen kidolgozott nyilvántartások közül kitűnik
Bátonyterenye városa a következő adatokkal (Az előírt, „Z”-lap szerinti
nyilvántartás mellett):







 lombmagasság,
 gyökérfedettség,
 fedetlen
gyökér

kódszám,
helyrajzi szám,
fafaj,
törzskerület,
törzsmagasság,
lombátmérő,
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állapota,











törzs dőlése,
törzs egészségügyi állapota,
törzssérülés jellege,
törzsszárazság,

lombkorona állapota,
lombkoronában vezeték,
elhelyezkedés,
közvetlen környezet.

A kutatás során külföldi példákat is feldolgoztunk, melyek közül a
„Multikat” kataszter szoftver adatbázisát emeljük ki példaként. Az első két
oszlopban találhatók az alapinformációk, míg a harmadik oszlop adatait az
opcionális, részletes felmérések során töltik ki.
Általános információk

Fa alapadatok

Kerület
Utca
Objektum
Házszám
Fa azonosító
Fa sorrend
Koordináta 1
Koordináta 2
Tszf.m.
Tulajdonos
Költségviselő
Fafaj
Ültetési év
Törzsszám
Státusz
Környezet
Védettség
Megjegyzés
Felülvizsgálat
Feldolgozta
Kivágás
dátuma
Településhatár
Dűlő
Dűlőazonosító
Térképszám

Fa azonosító
Ellenőrzött
Ellenőrzés dátuma
Veszélyes
Megjegyzés
Törzsátmérő (cm)
Törzskerület (cm)
Fa magasság (m)
Koronaátmérő (m)
Javaslat
Vitalitás
Közlekedésbiztonság
Feldolgozta

Fa részletes vizsgálat
adatai
Élőhely
Gyökértünetek
Gyökérsérülések
Gyökérgombák
Fa környezete
Egyéb gyökérzet
Törzs tünetei
Törzssérülések
Gombásodás a
törzsön
Egyéb törzs
Korona tünetek
Korona károk
Holtfa
Benapozottság
Gombásodás a
koronában
Egyéb ‐ korona
Faápolási feladatok
Fakivágás
Egyéb feladatok

A válaszadó települések 49%-a alkalmaz a zöldfelületi adatok
nyilvántartására valamilyen szoftveres megoldást, de speciális célprogramokkal
már csak 39%-uk rendelkezik. Ezekről a célszoftverekről azt kell megállapítani,
hogy nagyon nagy változatosságot mutatnak, és jelentős részük egyéb, a
szakterülettől teljesen távol álló problémák kezelésére lett kifejlesztve. A
Microsoft Word-től az ArchiCAD építészeti tervezőszoftveren át az általános
térinformatikai programokig, illetve a kataszterezési céllal kifejlesztett
célszoftverekig terjed a paletta.
A válaszadó települések 9%-a jelezte, hogy jövőbeli terveik között szerepel
térinformatikai szoftverek beszerzése, melyekkel fakataszter nyilvántartást is
terveznek vezetni.
A fakataszterben nyilvántartott adatok között több esetben is szerepelnek az
állapot meghatározására vonatkozó információk. A felmérés során feltett
„Alkalmaznak-e a felmérések során roncsolásmentes belső vizsgálatot lehetővé
tevő eszközt?” kérdésre a válaszadók 28%-a adott igenlő választ. A további
kérdésekből kiderül, hogy minden esetben a magyar fejlesztésű FAKOPP
rendszer valamelyik verzióját alkalmazták, amely az esetek nagyobb részében
vállalkozói tulajdonban volt, de önkormányzati tulajdonú műszer is említésre
került 4 esetben.
A felmérés többek között a következő, fakataszterek szempontjából érintett
témaköröket is tartalmazza:
1. A fák egyedi jelölése, azonosítása
A válaszadók közül nyolc jelezte, hogy alkalmaznak ilyen jelöléseket, de
ebből négy esetben a következő kérdéseket is kiértékelve az derül ki, hogy
félreértették a kérdést. Tehát biztosan 4 válaszadó esetében lehet megállapítani
az egyedi azonosítást lehetővé tevő jelölések alkalmazását, amely törzsfestéses
módszerrel történik.
A Főkert ZRt új technológiát alkalmaz a fák egyedi azonosítására, a
rádiótechnológiás (RFID-rendszer) jelöléseket. A rendszer lényege hogy a fába
egy kisméretű furatot készítenek, ezt telítik fasebkezelő anyaggal, majd
belehelyezik a chipet tartalmazó műanyag tüskét. Az olvasóberendezés
rádiójelet bocsát ki, ezt a chip felfogja , majd válaszként visszasugározza a tárolt
adatot (egy speciális kód) az olvasónak. A rendszer csak meghatározott
frekvencián működik, a chipek önmagukban nem sugároznak. [Szaller, 2010]

1. táblázat: Példa egy külföldi fakataszter adatbázisban tárolt információkra (Multikat)
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 a baleset‐megelőzés érdekében a sérült, elszáradt növényrészek
eltávolítása,
 kamerával megfigyelt területek kialakítása (Szarvas),
 az aljnövényzet időszerű rendbe tétele.

1-2. ábra: Fa azonosítás sorszámot tartalmazó táblákkal Brüsszelből, illetve Ausztriából
(foto: Puskás)

3. ábra: Fa egyedi azonosítására szolgáló rádiófrekvenciás chip
(foto: Szaller Vilmos)

2. Idős fák védelme
A vizsgált városi önkormányzatok mindössze 44,9%-a a kistelepülések pedig
ennél is alacsonyabb arányban, 15,8%-ban hoztak az idős fák érdekében helyi
rendeletet. Az összes válaszadó 16%-a felhasználja az idős fákat reklámcéllal.
Összességében a települések az alábbi intézkedéseket teszik e fák érdekében:
 odúkezelés, szükség szerinti fakezelés,
 a fa közelében folyó építési munkák korlátozása,
 vegyszeres növényvédelem: kártevők és kórokozók elleni védekezés
(vadgesztenyefák, évente 2 alkalommal, aknázómoly ellen),
 információs táblák kihelyezése,
 szükség szerinti nyesések, sebkezelések, odvas fák kezelése, purhabbal
való kitöltése, növényvédelem / rendelkezésre álló anyagi lehetőségek
függvényében/,
 folyamatos állapotvizsgálat,
 idős, értékes fák védetté nyilvánítása,
 jogszabályi előírások betartása,
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A mai technikai színvonal által biztosított lehetőségek egy nyilvántartási
rendszer számára
A települési zöldfelületek nyilvántartásánál is elvárható, hogy a jelen kor
színvonalának megfelelően, az adatokat elektronikusan tartsuk nyilván. Ez
természetesen jóval többet jelent, mint csak egy korszerű adattárolási forma.
A nyilvántartás két fő eleme a helyzeti és a hozzájuk tartozó minőségi
adatok tárolása. Az elektronikus formátum ellenére az adatgyűjtés
elengedhetetlen része a terepi felvételezés. Az adatgyűjtést geodéziai
felméréssel, valamint dendrometriai és egészségügyi adatok felvételezésével
hozzuk létre. A térképi (helyzeti) és a minőségi adatokat számítógépes
térinformatikai rendszerbe integráljuk.
A rendszer elemei:
 Alaptérkép, amelyen megjeleníthetőek a felmért faegyedek. Ennek az
alaptérképnek tartalmaznia kell a településen lévő út‐ és járdahálózatot,
telekhatárokat és épületeket (ingatlannyilvántartási térképek).
 A feldolgozáshoz, üzemeltetéshez és megjelenítéshez szükséges hardver
és szoftver eszközök. A szoftver lehet egy, a piacon is kapható
térinformatikai alapszoftver, kiegészítve modulokkal, vagy speciálisan
önkormányzati célra kifejlesztett rendszer.
 A terepi adatfelvételhez szükséges mobil térinformatikai rendszer
hardver és szoftver eleme. A felmérést elegendő néhány deciméter
pontossággal elvégezni, ehhez számos térinformatikai adatgyűjtő
készülék kapható, melyekre feltölthetjük alaptérképeinket, így
megkönnyítve a terepen való eligazodást is.
A legnagyobb időigénye az adatgyűjtésnek van, főként, ha a rendszer
kialakításánál tartunk. A terepi felvételezést segítheti, de nem válthatja ki,
távérzékelési technológiák alkalmazása. Távérzékelési eszközökkel leginkább
metrikus adatok gyűjthetőek a nyilvántartáshoz, ilyenek például a fa pozíciója,
magassága.
A következő fázis az adatfeldolgozás és adatfeltöltés. Az adatokat együtt
kezelhetjük más szakágak adataival (pl. közműnyilvántartás) is, amely komplex
nyilvántartást és kezelést tesz lehetővé a felhasználók számára.
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A nyilvántartást nem csak hivatali felhasználásra, hanem akár csökkentett
adattartalommal, online böngésző segítségével a lakossági igényeket is
kielégíthetjük.
A térinformatikai nyilvántartás előnyei:
 az terepi adatfelvétel hatékonyabbá válik (térinformatikai GPS‐szel)
 az adatfrissítés egyszerűsödése
 áttekinthetőbb, kezelhetőbb a nyilvántartás, még nagy adatmennyiség
esetén is
 a térképek egyszerű, pontos reprodukálhatósága
 informatív térképi megjelenítés (pl. odvas fák)
 egyszerűbb leválogatás (lekérdezés az adatbázisból)
 különböző elemzések, dinamikai‐ és hatásvizsgálatok elvégzése
 más szakágak adataival együtt kezelve komplex vizsgálatok is végezhetők
 webes szolgáltatással a lakosság számára is könnyen elérhetővé tehető
Összegzésképpen meg kell állapítanunk, hogy a városi fák nyilvántartása
során hazánkban jelenleg óriási az összevisszaság. Ennek okai közül ki kell
emelni a forráshiányt, illetve azt, hogy a szakterülettel nagyon kevesen
foglalkoznak magas szintű szakmai háttérismeretek birtokában.
A jelenleg még folyó kutatás végeredményeként egy olyan javaslatcsomagot
tervezünk a szakmai célközönség elé tárni, amelyet a fakataszter rendszerek
egységesített tartalmi elvárásaira vonatkozóan vitaindítónak szánunk. A
javaslatcsomagban két szintet tervezünk elkülöníteni, kötelező jellegű, illetve
ajánlott felvételi adatokat.
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Mesélnek a fák ‐ Szőkedencsi hárs titka
Lukács Zoltán

Az öreg fa
A szőkedencsi hárs korát 700 évesre becsüljük, tehát az Árpád-ház
kihalása környékén láthatta
meg a napvilágot. Gyökeret
azonban
még ennél is
korábban
ereszthetett!
A
körben
álló,
szorosan
egymáshoz simuló hatalmas
törzsek, arról árulkodnak,
hogy ők egy anyanövény
sarjai. Ha ez így van, akkor az
anyatő akár Szent István
királyunk
országlását
is
láthatta, sőt, még Árpád
apánkat is megérhette. Ami
nekünk történelmi távlat, az
ennek a fának nem is oly nagy idő! A nagy öreg sok régi történetet ismerhet,
nagy tikokat őrizhet.
A szőkedencsi hárs az ország nevezetés fáinak egyike. Kevés
hatalmasabb, öregebb hársról tudunk! Érdekes, hogy az öreg fák régi kutatói,
Kaán Károly, Rapaics Raymund, Balogh András nem említették. Az újabb idők
fa rajongói már hírt adtak róla. Tardy János a „Magyarországi települések védett
természeti értékei” című nagy összeírása említi a fát. Így ír róla: „Kora és
mérete alapján dendrológiai ritkaság, és az országban talán egyedül álló
példány”. Pósfai György faimádó megmérte és bemérte a temetődombi óriást.
Híres még e fa bajmóci társa, mely alatt egykor Mátyás pihent és egy
okmány tanúsága szerint II. Rákóczi Ferenc fejedelem címzett oklevelet, ilyen
formán: „Datum sub tilia nostra Bajmocziensis”. A Felvidéken álló, beteges,
nagy öreg átmérőjét már meg sem lehet mérni. De talán a legnagyobb fatestvér a
németországi Heedeben él. Korát csupán 500-650 évre becsülik, de körmérete
hatalmas, 16 méter.
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A fa helye
A fa pontos helye Pósfai szerint ÉH 46,3322, KSZ 17,1539. Jó magam
mást mértem: ÉH 46,55590, KH 17,26072. A helymeghatározás kis
pontatlansága nem jelenthet gondot. Rátalálnak, akiknek kedvtelése a bemért
nevezetességek felkeresése. Ők a Geoláda mozgalom hívei, akik egyik üzenő
dobozukat a szőkedencsi hárs nagy üregébe helyezték el.
Aki nem műholdas térképpel tájékozódik az is könnyen megleli a fát. Ha a
7-es jelű főúton halad a főváros irányából Nagykanizsa felé, akkor 183 km-t
elérve, bal kéz felől könnyen meglátja a magasra ágaskodó, hatalmas fát.
Messziről is látszik, hogy a fa alatt sírok sorakoznak, a szőkedencsi temető
sírjai. A temető mellett hiába keressük a települést, az innen még jó két fertály
órai járásra, az út másik oldalán van. E főút mellet biztosan nincs még egy ilyen
település ahol a faluban elbúcsúztatott halottat utolsó útjára a forgalmas utat
keresztezve kell elkísérni. Gyanítom, máshol sincs. Az országút régi idők óta,
talán régebben is mint mi gondolnák, ezt a nyomot tapossa. Ez nem lehet oka a
helyzetnek. A falu a török időben települt az út túloldalára. A fa már felnőtt korú
lehetett, mikor láthatta elnéptelenedni maga mellett a települést. A fák nem
tudnak elmenekülni, mindig maradnak őrizni, az eltemetet múltat.
Az útról azért is könnyű meglátni a fát, mert magaslaton áll. Sőt, ha
alaposan szemügyre vesszük a vidéket, akkor észrevehetjük, hogy szinte
ameddig a szem ellát, mindenre rálátunk. No, nem magasról, de azért felülről
szemlélhetjük a tája. A sírkert, és a régi Dencs egykor a környék legmagasabb
dombjára épült. A fa a legmagasabb domb legtetején áll. Oly annyira, hogy a
talaj nem is tudott megmaradni a fa alatt, folyamatosan csúszik ki a lába alól.
Így meséli el nekünk a fa, hogy milyen magas volt a domb annak idején. Erős
vastag gyökerei belemarkolnak a domb tetejébe és nem engedik teljesen
lekoptatni a dombtetőt.
A kislevelű hárs (Tilia cordata Mill. )
A temetődombi fa kislevelű hárs. A faj Európában, és azon belül
Magyarországon is honos. Tölggyel, gyertyánnal összefogva nagy területeket
hódítottak meg, erdősítettek be a Dunántúlon és az Alföldön is. A szőkedencsi
hársnak nem kellet nagy utat bejárni, hogy ide kerüljön. Szülei a környék
erdeiben élhettek annak idején. Nagylevelű testvére (Tilia platyphyllos Scop.) a
vizesebb élőhelyeket, ezüstlevelű testvére (Tilia tomentosa Desf.), pedig a
szárazabbakat kedveli jobban. A kislevelű hárs nem a dombságok, inkább a
hegyvidékek növénye, de az ilyen szőkedencsi, meszes talaj igen kedvére való.
Gyökere mélyre hatoló, töve gyakran sarjad. Nagy kort képes megélni. Elődeink
is kedvelték. Főleg virágának nektárja, terméséből főzött teája, faragható fája
miatt. A templomok oltárát díszítő faragások, szobrok is hársból készültek.
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A fa állapota
A fa ma is jó állapotban van. Gyökere ép egészséges, erősen tartja és
gazdagon táplálja a fát. A gyökérnyak jelzi, hogy a fa körüli terep a jelenleginél
jó egy méterrel magasabban volt valamikor.
Törzse a korához képest rendben van, sokáig képes a táplálékot a gyökér
és a korona között közvetíteni. A törzsén lévő odvak nem veszélyesen nagyok.
Csak az egyik törzs kezdett kidőlni a kötelékből. A veszélyre a gyökérnyak, és
egyes támasztógyökerek repedése figyelmeztet.
Koronája hatalmas és csodálatos. Szép ágrendszere csodálói lábai elé
hajlik. Egészséges, zöld lombköpönyege a földet súrolja, min királyok palástja.
A hársnak láthatólag sok ideje van még hátra!
A gondoskodó település
A szőkedencsiek nem csak szeretik és büszkék a hársukra, de derekasan
gondoskodnak is róla! A nagy öreg fák legtöbbje kastélyok kertjében áll, a
birtokosok védelme alatt. Ennek a fának gazdája ellenben a közösség. Mi módon
óvták, védték az emberek, arról több meséje is van fának. Az első, hogy a
legszűkösebb időkben sem áldozták fel melegedni, vagy hajlékot építeni. Más
fákból raktak tüzet és ácsoltak épületet. Aztán mesél a szőkedencsi Varga
Jánosról, az ő gondoskodó szeretetéről. János nagyon félthette a fát. Meg akarta
óvnia a haszonlesőktől. Fémlemezre domborított betűket. A lemezt a fa törzsére
szegelte. Apró pici szegekkel, hogy a fának ne fájjon. És így hirdette, hogy a fa
védelem alatt áll! Sok-sok fára szögelt hirdetményt láttam, de nem emlékszem
ilyen estre, hogy valaki ne öncéljáról adott volna hírt.
Most is akadt mesélni valója az öreg hársnak a település gondoskodásáról!
Mesélheti, hogy Szőkedencs vidéket fejlesztett. Mesélheti, hogy Szőkedencsen a
vidékfejlesztés a hárs ápolása. A falu elment a vidék fejlesztésének hivatalába és
pénzt kért az ápolására. Így esett meg az a történet, mely ritka, mint a fehér
holló, hogy egy fa gondozására közel három millió magyar forintot lehetett
költeni. A munkáknak mos értünk a végére.
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A fa ápolása
A legfontosabb feladat a korona tisztítása volt. A fadoktoraink a száraz
ágakat levágták és a vázágak üregeit kitisztították, lekezelték. Kötelekkel
segítették a koronát megtartani, hogy a megfáradt, elnehezült óriási vázágak
nagy viharban se szakadjanak le. Ehhez a gyógymódhoz minden kezelt, idős fa
hozzájut. Ez még nem mesébe illő történet. De az már igen, hogy volt lehetőség
a fa gyökérzetének megóvására is! A gyökérnyaktól lebukfencező földet a
csurgó vonalán kívül egy térd magasságú támfallal tudtuk megállítani. Sőt
lehetőség nyílt a föld évenkénti, óvatos visszahordására is. De még arra is, hogy
a támfal tövében árok kerekedjék, az árokba tápdús föld kerüljön, mely hosszú
időre bőséges táplálékokkal látja el a fát. A többtörzsű fa egyik kiszakadó félben
lévő törzsét is volt mód mankóval alátámasztani. Kerülhetett a fa mellé egy
tábla, mely hirdeti annak dicsőségét, és alája kerülhetett egy pad is, melyen a fa
látogatói kényelmesen megpihenhetnek.
Sok fa meséjét hallottam, sok fa ápolását ismerem, de az utóbbi két
évtizedben ehhez hasonló csodás történetről nem tudok.
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A hárs titka
A temetőben mindig sok titok lakik. Titkot őriznek azok, akiket itt
eltemettek, talán tikot őriznek azok is, akik halottaikhoz járnak látogatóba, de
sok titok tudója lehet a temetődombi hársi is. Talán a gondoskodást úgy hálálta
meg, hogy egy titkát nemrégiben feltárta, melyet most látogatók is láthatnak. A
falu őrizte emlékét egy kápolnának, vagy templomnak mely a hárs mellett ált
egykoron, még a török idők előtt. Az ápoláskor ásott árok felfedte ennek a
templomnak romjait. De az árkot a kíváncsiság tovább mélyítette. A mélyülő
árok még régebbi idők, Árbád-kori templom maradványait tárta fel.
A hárs, a templom, a település szorosan együtt élték életüket. A hársból
hárs sarjadt, a templomra templom épült, az szülők gyermeket neveltek. A
közösségnek Isten házára volt szüksége, a háznak szép környezetre, a gyülekező
híveknek árnyékra. Így éldegéltek együtt a hárs és a falu. Így mesélte nekem a
hárs régi idők történéseit, az áttelepülésről, a dombtetőről, a gondoskodó
falusiakról, és az öreg templomról.
Ha arra vezetet utad, keresd fel az öreg mesemondót! Köszöntsd
tisztelettel, tekints körbe a csodálatos vidékre, öleld meg, ülj síri csendben árnya
alatt és beszédes lomja néked is elsusogja történeteit!
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Idős fák átültetése
Szaller Vilmos – FŐKERT Nonprofit ZRT

Az idős fák átültetése több ezer éves történelemre tekint vissza.
Hatshepsut egyiptomi fáraó 4 000 évvel ezelőtt épült temetkezési templomának
feltárásakor faátültetést ábrázoló domborműveket találtak. Az emberiség ezt a
tudást az idők folyamán eltérő intenzitással, általában vallási okból, vagy egy
adott uralkodó, társadalom gazdagságának reprezentálása használta. A kertészeti
kultúra fejlődésének köszönhetően a XIX. század közepétől egyre inkább
elterjedt a technológia. Magyarországon, bár a szakirodalom említ régebbi
időszakból is átültetéseket, mégis az 1960-as évek elején felgyorsult budapesti
városfejlesztés során történő átépítések kapcsán vált a technológia szinte napi
rutinná.
Az átültetés idejét és módszerét a fa faja, mérete, környezete, az
elvégzendő munka időpontja, és a rendelkezésre álló technikai háttér szabja
meg.
Az átültetés első feltétele a fafaj biológiai – élettani megfelelősége.
Egy fa átültetése a fejlődésében jelentős törést okoz, ennek mérséklése az
elsődleges cél, a kisebb sokk a nagyobb eredési százalékban mutatkozik meg.
Mivel a gyökérzetet éri közvetlen károsodás, ezért legjelentősebb a
gyökérállomány és a környezet vizsgálata. A fa gyökérzetének típusa és
nagysága határozza meg az átültetés ideális módszerét, ennek tervezésekor kell
figyelembe venni a rendelkezésre álló, és a szükséges szakmai és technikai
hátteret.
A fák korával arányosan nő a korona és a gyökérzet nagysága is. A
földfeletti részek energiával, asszimilációs termékekkel látják el a gyökérzetet,
így gyakorolnak hatást a gyökérképződésre, gyökéralakulásra. A másik irányban
a gyökerek hatnak a föld feletti részek növekedésére, fejlődésére, vizet és oldott
tápanyagokat vesznek fel a talajból. Támasztást, szilárdítást adnak a föld feletti
részeknek.
A gyökérzet növekedésének iránya fajra jellemző, fejlődését a környezet
jelentősen befolyásolja.
A 4-6 éves fák kimosott gyökérzete 60-100 cm sugarú körben helyezkedik
el. A gyökérzet zöme a törzstől 40-80 cm-en belül található. Földlabdás
kiemelésnél gyökérzetük 20-25 %-át vesztik el.
10-15 éves korú fák gyökerei 4-6 m távolságon belül találhatók; ha ezekre
a méretekre figyelve szabjuk meg a földlabda átmérőjét, akkor a
gyökérveszteség 25-40 %-os. Idős, 20-30 éves fák 2-2,5 m földlabda átmérő
esetén is gyökérzetük 60-70 %-át veszítik el.
Az átültetés hagyományosan optimális ideje a nyugalmi időszak, ekkor a
növény jobban elviseli a gyökérveszteséggel járó stresszt, nincs növekedés,
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nincs párologtatás. A téli időszakban a munkaerő kihasználásának egyik
legjobb, látványos módja volt e munkák elvégzése.
Ma már az alkalmazott technikák mellett szinte nincs időhöz kötve az
átültetés, azonban a fák első, intenzív tavaszi növekedési időszakának
megkezdése után a nyári lombnövekedés aktivitásának csökkenéséig még
mindig meggondolandó az ilyen munkavégzés.
A speciális technológiák igen nagyméretű fák átültetését is lehetővé
teszik, az alkalmazásnak az anyagi források szabnak határt. A megfelelő
technológia alkalmazása esetén, az Acer, Aesculus, Betula, Fraxinus, Platanus,
Populus, Sorbus, Tilia nemzetségek viselik el legjobban az idős korban történő
átültetést.
Átültetési módszerek
Előkészítés nélküli átültetés
Az előkészítés nélküli átültetést csak abban az esetben alkalmazzuk, ha
nem áll elegendő idő a rendelkezésünkre. Ennek oka legtöbbször a beruházások
tervezésekor, engedélyezésekor történő egyeztetések elmaradása, illetve az
azonnali cselekvést igénylő szükséghelyzetek kialakulása. A módszer
alkalmazásakor a földlabdán belül elhelyezkedő hajszálgyökerek mennyisége a
fa életkorának és a gyökérzet típus függvénye, az átültetés során mindenképpen
szükséges a korona visszametszése. A gyakorlatban a földlabda méretét
általában a fa 1 m magasságban mért törzsátmérőjének többszörösében
határozzák meg, ami egy viszonyszámmal jelölhető. Többágú és alacsonyan
elágazódó koronájú parkfáknál a gyökérnyak felett 10-20 cm-re mért
törzsátmérő az irányadó. A földlabda ideális magassága a szélességének 2/3-a.
A fák
kora
(év)
4-5
15-20
60-70

Törzsátmérő
(cm)
3-4
12-18
40-60

Földlabda Viszonyszám
mérete
(cm)
60×60×60
1:18-1:20
120×120×80
1:10-1:12
300×300×150
1:5-1:8

Törekedni kell, hogy a gyökérzet - koronafelület aránya ne csökkenjen 1:6 alá,
ezt az arányt a korona metszésével állíthatjuk be.
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Előkészítéssel történő átültetés
Amikor egy vagy több évvel korábban ismertté válik az átültetés
szükségessége, akkor lehetőség nyílik olyan előkészítő kezelések elvégzésére,
melyek segítségével az egyébként szerteágazó gyökérzetű fa törzsének
közelében nevelhetjük ki azt az aktív felszívó gyökérzónát, amely az átültetés
zavartalanságát biztosítja.
Az előkészítéses módszernél a viszonyszám szűkebb határok között
mozog. Az 1:6-1:8 viszonyszám az irányadó, ha a nyugalmi időszakban
végezzük a munkát, amennyiben vegetációs idő alatt, lombos állapotban kell
megkezdeni az előkészítést 1:10-1:12 legyen az arány. Ilyenkor azonban a
körülvágást két részletben elvégezni, nehogy a gyökérmetszés hatására
kiszáradjanak a fák. Különösen nagyobb méretű fáknál jelentkezik ez a
probléma, ezért ezeket a kisebb viszonyszámnak megfelelő körben vágjuk körül,
első alkalommal a földlabda kerületének felén- kétharmadán, szakaszosan. A
félig körülárkolt földlabda köré tápdús földet helyezünk. Vegyszeres kezeléssel
és rendszeres öntözéssel fokozhatjuk az új gyökérelágazódások fejlődését. A
kitört gyökérzet kímélése miatt az egymás után következő árkok alkalmanként
15-20 cm-el távolabb kerülnek a gyökérnyaktól, ezt figyelembe kell venni a
kezelés elkezdésekor.
A körülárkolás mélysége:
 fiatal fáknál 40-60 cm,
 középkorúaknál, fejlettségtől függően 60-100 cm,
 idős, kb. 50 éves fáknál 110-120 cm.
A körülvágás időpontjának megválasztása:
Az őszi gyökérmetszés előnye, hogy lombpusztulás és csúcsszáradás
veszélye nélkül kisebb átmérőben vághatjuk körül a fákat. Hátránya, hogy a
gyökérzet fejlődése visszafogott.
A tavaszi körülvágás legkedvezőbb időpontja a rügyfakadás előtti
időszak. Az ilyenkor kezelt fák a vegetációs idő végén átültethetőek. Hátránya,
hogy a fiatal, gyengébb gyökérzet könnyebben károsodik. Előnye viszont, hogy
rövid idő alatt elég nagy biztonsággal átültethető fákat kapunk.
Egy év alatt tehát kettő, egy őszi mérsékeltebb és egy tavaszi, intenzívebb
gyökérfejlődési szakasz alatt kielégítően regenerálódhat a gyökérzet.
Fagylabdás átültetés
Ennél a módszernél a fagyok előtt körbeásott földlabdákat fagyhatásnak
tesszük ki. A földlabdák -8, -10°C hidegben 4-6 nap alatt fagynak át annyira,
azok az átültetésnél nem esnek szét, biztonságosan szállíthatók. A földlabdán
belül a gyökerek nem károsodnak a fagytól. A legegyszerűbb módszer, de nem
tekinthető szükségmegoldásnak, mert kellő felkészültség esetén nagy
mennyiségű fa olcsó és gyors áttelepítését teszi lehetővé. A városokban gyakori
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törmelékes talajból rendszerint csak ilyen módon lehet eredményesen kiemelni a
fákat. Laza, homokos talajon is célravezető ez a módszer.
Hátránya, hogy időjáráshoz kötött és körültekintő felkészülést igényel.
Az átültetés időpontja a módszertől függ, azonban a nyugalmi állapotban
történő (fagylabdás) átültetés eredése biztosabb.
A lombos állapotban történő átültetéskor a növény a jelentősen csökkent
gyökérfelületen nem tud annyi vizet felvenni, hogy a lombfelület párologtatása
miatti szükségletet kielégítse, így csúcsszáradás, ágelhalás, kiszáradás történhet
még akkor is, ha a rendszeres, bőséges öntözés megoldott.
Az átültetés második feltétele a kivitelezés technológiai hátterének
rendelkezésre állása.
Az átültetendő fa mérete és a szállítási távolság határozza meg a gépek
iránti igényt.
Helyben átültetett fáknál általában nem emelik meg a földlabdát,
csúszólapon vagy görgőkön juttatják el a növényt a végleges helyére. Távolabb
ültetett fák mozgatása, szállítása összetett, nagyon jó szervezést igénylő feladat.
A gyökérzet és a korona védelme, ezek felületének egyensúlyban tartása
határozza meg a fák életben maradásának alapját, a megfelelő utógondozással az
esélyek jelentősen javíthatóak.
Az átültetett fák utógondozása
A fák kitámasztása
A többirányú, tartós anyagból készült támrendszer képes megtartani
csekély gyökérzettel, de viszonylag nagy koronafelülettel rendelkező fát, a
támasztás mértékének arányban kell lennie a fa méretével. A támrendszer és a fa
érintkezésénél törzsvédelem szükséges.
Öntözés
Amennyiben megoldható, altalajöntözést kell alkalmazni, ha nem
kivitelezhető, zárható felszíni nyílású dréncsövet kell a gyökérzónába vezetni.
Felszíni öntözésnél a fatányér átmérője haladja meg a földlabda átmérőjét.
Gyepsávos fasorokban az ültetést követő néhány évben gyepfelület intenzív
öntözését (automata öntözőrendszer) minimalizálni kell, mert a fa gyökérzete
nem hatol mélyre, így az jóval sérülékenyebb.
Tápanyagutánpótlás
A gyökérzet közelébe kell juttatni a tápanyagokat, erre több módszer
lehetséges. Amennyiben altalajöntözés van, a rendszeren át, vagy a dréncsövön
át is ki lehet juttatni a tápoldatot. A kifejlesztett injektálási- és szilárd tápanyag
utánpótlási technológiákkal nem csak átültetett, de helyben álló idős fák is
kezelhetőek.
Az átültetett fák eredés- biztonságát elősegítő módszerek
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Mikorrhiza kapcsolat kihasználása érdekében a gyökérzet/gyökérzóna
kezelése külső (ektomikorrhiza) gombafajokkal.
A módszer előnye, hogy a nagyobb felszívó felületen hatékonyabb a víz, a
tápanyagok, különösen a foszfor, a nitrogén, a cink és a magnézium felvétele. A
kísérletek alapján az átültetett fák só-, szárazság- és fémtűrő képessége valamint
a talajból fertőző gombafajokkal (Phytium, Phytophtora, Fusarium ssp.)
szembeni ellenállósága is megnő.
Hátránya, hogy az optimális mikorrhiza kapcsolat fafaj – gombafaj
specifikus, a kezelés költsége sem elhanyagolható.
Idős fák átültetése Budapesten - áttekintés Bercsek Péter nyomán
Már a Margitsziget 1869-es megnyitására több idős fát is átültettek, a
módszer nagyüzemi alkalmazása azonban az 1960-as 1970-es években, a
szocialista városrendezés, a lakótelepek építése, közlekedési folyosók átépítése
során teljesedett ki.
A FŐKERT-nél a technológia úttörője, továbbfejlesztője Bercsek Péter
volt. A források szerint 1962-78 között több mint 2000 db fát ültettek át a
FŐKERT szakemberei Budapesten. Az intenzív utógondozásnak, folyamatos
megfigyelésnek köszönhetően az eredési százalék a körülményekhez képest
kifejezetten jó, ennek köszönhető, hogy sok, akkoriban átültetett fa még ma is
díszíti a várost.
A munkafolyamatokat részletesen kidolgozták, a technológia nagy része
gépesíthető, az átültetett fák mennyisége a szűkös anyagi források miatt ma
mégis jóval kevesebb, a helyzet lényegesen rosszabb, mint ezelőtt 30 évvel.
Átültetés csak a nagy nyilvánosság előtt folyó, kiemelt területeken történik, ott
sem elsősorban csak a szakmai meggondolásoknak megfelelően.
A modern technológiával átültetett fák értéke a kertészetileg alkalmazott
faérték- számítási módszerek szerint meghaladja az átültetés és utógondozás
összes költségét. A kivágás esetén előírt szabványos jóvátétel korrekt
kivitelezésekor keletkezett költség is megközelíti, nagyságtól függően akár meg
is haladja az átültetés és utógondozás összköltségét.
Érdemes tehát elgondolkozni: mi a drága?
Szaller Vilmos
FŐKERT Nonprofit ZRT
Fasori alközpont
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Fasebészet
Németh György

„Ha lelőttük az utolsó szarvast és kivágtuk az utolsó fát, akkor fogjuk megérteni,
hogy a pénzt nem lehet megenni.”
Ez egy régi Indián mondás, ami arra enged következtetni, hogy ezek a
sokak által lenézett emberek, rengeteget tudtak a természetről, és tudtak vele
élni, és bánni. Ez a mai emberiségről sajnos nem mondható el.
Jó érzés most itt lenni Önök között, hiszen egy olyan irányú törekvésnek
vagyunk kezdeményezői, alapító tagjai, ami Magyarországon is létre jött,
egyedülálló a maga nemében, a Magyar Faápolók Egyesülete.
Az emberiség történetében most van először közös problémánk, a
környezetünk védelme, melynek legjelentősebb részét a fák teszik ki.
Sok vita és félreértés van még a fák ápolását, metszését, kezelését illetően.
Boldog, boldogtalan metszi a fákat, elég, ha van hozzá daru, vagy
alpinista felszerelés, és motorfűrész, nem is beszélve az áramszolgáltatók
szakembereiről. Persze még szakemberek között is előfordul, hogy a megfelelő
ismeret hiányában, olyan metszési eljárásokat alkalmaznak, melyek helytelenek,
illetve komoly károkat okoznak a fáknak, vagy később, pár év múlva fognak
veszélyforrássá alakulni. (pl.: törzzsel párhuzamos ágmetszés, nagy fák erős
visszametszése)
A nem megfelelő fa, nem megfelelő helyen, sok gondot okozhat.
Sajnos nagyon sok esetben fordul elő, hogy hatalmas fák alá, vagy
közvetlen közelében építkeznek. Ilyenkor történik meg az, hogy markolóval
feltépik a gyökereket, mert útban vannak a ház alapjának, és össze-vissza vágják
az ágakat, amelyek a ház falát, vagy a tetőt zavarják.
Természetesen nem fogunk tudni minden fát szakszerűen, a „nagy könyv”
szerint ápolni, hiszen az előbb említett esetben ez nem mindig lehetséges.
Továbbá azt sem várhatjuk el, hogy akkor inkább legyen a fa kivágva, de lehet,
hogy nem is engedélyeznék ezt.
Tudnunk kell egészséges kompromisszumot kötni.
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Először is nézzük meg a fát, hogyan is működik:
A nagy fák erős visszavágása teljesen helytelen, szakszerűtlen beavatkozás, ami
nemcsak hogy elcsúfítja a fát, de meg is fosztja azt méltóságától!
Nyugodtan elmondhatjuk, hogy merénylet a természet, és a fa ellen!

 A gyökerek a levélzettől kapják energiájukat.
 A levelek a törzs, és az ágak élő sejtjeit is ellátják energiával.
 Ellenszolgáltatásként a gyökérzet vizet, és tápanyagokat küld a
leveleknek.
 A gyökérzet az energia elosztásban elsőbbséget élvez.
 A második helyen van a törzs, utána az ágak, és legvégül a levelek.
 Ha a fa energia hiányban szenved, vagy stresszhelyzetbe kerül, ágakat, ill.
koronarészeket fog ledobni, de előtte értékes anyagokat,(pl. nitrogén) von
ki a levetendő részből, és a fennmaradó, élő részben raktározza azt.
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A korona által táplált gyökerek elkezdenek éhezni!
Negatív faktorok lépnek életbe, melyek rengeteg problémát vonnak maguk után.
Ha az energiát produkáló részt (levélzetet) elvesszük, akkor a rendszer többi
része, amely függ ettől az energiától, átáll egy sokkal alacsonyabb hatásfokú
működésre.

42

Az ágak szakszerű lemetszése:
Ha ágakat kell lemetszeni, csak az elágazódásoknál vágjunk!

Soha ne vágjuk le az ágtőben természetesen kialakult duzzadt részt, még csak
bele se vágjunk.
Ne végezzünk szorosan a törzs mellett vágást. (törzzsel párhuzamos vágás)
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Hogyan vágjuk az alsó nagy vízszintes ágakat?

Alaptörvényként a következő ábra által bemutatott arányt kell figyelembe venni,
hogy megtudjuk, mennyi ágat vághatunk le egy fáról.
Abból kell kiindulni, hogy egy fiatal fa 100% dinamikus energia, ami a fa
korban való előrehaladtának arányában folyamatosan csökken.

Ha lehetséges, érett, idős fákról ne vágjunk le zöld ágakat!
Ezzel a gyökérzetet fogjuk energiaellátástól megfosztani.
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A sebek helyes kezelése:

A mászóvasak által okozott sérülések komoly károkat okozhatnak, mivel az
általuk keletkezett lyukakon keresztül kórokozók, mikroorganizmusok juthatnak
a fa belsejébe.

Helytelen lenne hosszú ovális sebeket kifaragni.
Csak a sebszéleket faragjuk simára.

47

48

Ághelyek bekorhadása, fák védekező mechanizmusa.

Komoly károk keletkeznek a fatörzsön az injekciós kezelések következtében.

Vízelvezető csövek beépítéséhez fúrt lyuk megsérti a fa védőzónáját, így
elősegíti a korhadás kiterjedését.
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Összegzés:
1. A megfelelő fát a megfelelő helyre kell ültetni. Átgondolt tervezés
szükséges, hogy a facsemete kibontakozhasson, megfelelően
növekedhessen, és lehetősége legyen megöregedni.
2. A fiatal fák szakszerű nevelővágása, hibás növekedések felismerése, és
annak korrigálása nagyon fontos.
3. Kerülni kell a fatörzs földdel való betakarását. (ellátó csatornák
befülledése, fa elpusztulása)
4. Ha szükséges, a fa koronáját időben el kell kezdeni redukálni.
5. Ha csak lehet, inkább egy járdát építsünk másképp, minthogy egy fát,
vagy annak gyökérzetét kelljen megbolygatni.
6. Idős fákat korrekten kell kezelni, méltóságát figyelembe kell venni.
Kerülni kell, hogy koros fákról zöld ágakat vágjunk le.
7. Mielőtt valaki kezelne, vagy belevágna egy fába, először tisztába kell
kerülni a fabiológiával, meg kell érteni annak működését. Csak könyvből
nem lehet megtanulni a faápolás fogásait, figyelni kell a fákat, az egyes
fafajok növekedését, korona felépítését, a metszésre való reagálásukat.
8. Ha lehetséges,kerülni kell minden olyan ápolási eljárást, amely a fa
védekező-mechanizmusát tönkre teszi, illetve belsőleg komoly sérülést
okoz.
9. Mi magunk nem teremthetünk veszélyforrást.
10. A jó faápoló úgy metszi a fát, ahogyan az a fának jó, és nem úgy ahogyan
neki kényelmes.
Munka közben:
- vigyáz magára, és mások testi épségére,
- mások anyagi javaira,
- a fát szakszerűen kezeli, ha kérdezik, el tudja mondani mit, és miért
tesz,
- vigyáz a szerszámaira.
11. Ha ésszerűtlen kezelési eljárást kérnek tőlünk, magyarázzuk el, hogy
miért nem szakszerű az, és, hogy mi lesz a várható következménye a kért
beavatkozásnak. Talán tudunk változtatni a megrendelő gondolkodásán.

Fák korszerű statikai megerősítése
Ócsvári Gábor

A fák hasznossága
A hasznosságot nem szeretném definiálni, talán nem is lehet.
Azonban érzékelhető egy-egy pohár víz hasznosságának különbsége egy
kiszáradt kulaccsal végigmenetelt sivatagi nap után és egy tisztavizű folyón
tutajozva. A kérdést tovább vizsgálva természetesen más az ominózus pohár víz
hasznossága, amennyiben az, az első, avagy a századik az előbbi helyszíneken.
A fák hasznosságának megítélést nagymértékben befolyásolja, hogy az adott fa
hol található, mennyi van belőle, és nem utolsó sorban milyen céllal került az
adott helyre.
1. Egy fa hasznossága lényegesen nagyobb a betondzsungelszerű
lakótelepen, mint a falusi libalegelő szélén, a kiserdőtől 20 méterre.
2. Az előbb említett lakótelepi fának, és az erdő közepén álló testvérének
hasznossága között is érezzük a különbséget.
3. Egészen másként ítéljük meg a hasznosságát egy varjú által a szőlőben
elejtett dióból nőtt fának és egy arborétumban álló különleges
példánynak, mondjuk a Pepi-kertbeli mamutfenyőnek.
Eddig mindig csak hasznosságról beszéltem és kínosan kerültem az érték
kifejezést. Véletlenül sem áll szándékomban a faérték meghatározásának rögös
útjára térni. Most csak a lakott területeken álló fákkal foglalkozzunk, és ezek
hasznosságát vizsgáljuk.
A lakott területen álló fák, oxigén termelésükkel, a levegő széndioxidjának
megkötésével, a szálló por megkötésével, árnyékolással közvetlen hasznot
hajtanak.
A virágzó vagy lombjukkal díszítő városi fák szintén a koronájukkal hajtanak
„hasznot”.
Az ilyen fáknak a hasznossága a koronájuknak köszönhető, és a
lombfelületükkel arányos.
Élő fák statikai elemzése
A fa konzolként, azaz egyik végén befogott tartóként fogható fel.
A fára ható erők:
1. súlyerő: nagyságát a fa méretei, fajtája határozza meg. A súlyerő a
súlypontban ható függőleges irányú erő. (G)
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2. szélnyomás: Az egyszerűség kedvéért a korona függőleges vetületének
középpontjában ható vízszintes irányú erő.(F) Nagysága a
F=A* ρ * v2 * c
W
2
képlettel határozható meg, ahol
F= az erő
A= a korona függőleges metszetének területe
ρ = a levegő sűrűsége
v= a szél sebessége
cW= fafajra jellemző együttható.

A korábbiakban már megállapítottuk, hogy a fa hasznossága a korona
méreteivel arányos. Amennyiben a korona méretét csökkentjük, a fa
hasznosságát is csökkentjük.
Tekintsünk egy fát, mely vizsgálatának eredménye azt mutatja, hogy stabilitása
a jelenlegi állapotában nem éri el az elvárt biztonsági szintet.
Milyen tönkremenetel fordulhat elő. A modellről ez is leolvasható:
1. A befogási nyomaték maximuma kisebb, mint a fára ható erők eredője
által létrehozott nyomaték. Ennek eredménye a fa kifordulása.
2. A fa anyagában ébredő feszültségek nagyobbak, mint amekkorával a fa az
adott keresztmetszeten a keresztmetszet geometriája és a fafajra jellemző
mechanikai tulajdonságok alapján terhelhető. Ekkor a fa eltörik.
Milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre a fa megtartásához?
A korona méretének csökkentését az előbbiekben már elvetettük. Ennek
eredménye az, hogy a terhelést létrehozó erők nem csökkennek. Az elvárt
biztonság elérése érdekében a fa terhelhetőségét kell növelni.
A fa terhelhetőségének növelése a fa statikai megerősítésével érhető el.
A statikai megerősítéssel a fák tönkremenetele előzhető meg.
A statikai megerősítések csoportosításai

3. befogási erő: A talaj és a talajban elhelyezkedő gyökérzet közötti
kölcsönhatás eredményeként fellépő erő maximuma.
4. a fa anyagának a fellépő feszültségekkel szembeni ellenállása
Amennyiben a fára ható erők egyensúlyban vannak, illetve a szél erő és a
súlyerő együttes hatása kisebb, mint a befogási erő maximuma és a fa
anyagában sem ébred már tönkremenetelt előidéző feszültség, akkor a fa
statikailag biztonságos.
Ellenkező esetben a fa megtartása érdekében beavatkozás szükséges.
A modell mely pontjain avatkozhatunk be eredményesen ?
A szél sebességét általában nem tudjuk befolyásolni. A szélerő, a korona
méretének csökkentésével a fa által elviselhetővé csökkenthető.
A fa súlyát a fizikai mérete határozza meg. A korona méretének
csökkentésével a súlyerő is csökkenthető.
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A statikai megerősítés a fára ható erők ellensúlyozására alkalmazott eljárás, ami
a fa valamely teherviselő részének megerősítését jelenti.
1. Az egész fa megerősítése
1.1. Megtámasztás
A fák megtámasztásakor a fa mellé épített támasztó rendszer veszi át a
teherviselési feladat egy részét. Megtámasztással a fa súlyerejéből fakadó
terhelést lehet hatékonyan kompenzálni.
1.2. Kikötözés, lehorgonyzás
A kikötözés vagy lehorgonyzás kötelekkel, sodronyokkal történő rögzítés
a fától távolabb lévő teherviselő pontokhoz.
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2. A fa valamelyik részének megerősítése
2.1. Gyökérzet megerősítése
2.1.1. A gyökérzet lehorgonyzása. Ezt az eljárást földlabdás fák
átültetésekor lehet jól alkalmazni, amikor a felszín felett nem lehet
megerősítő elemeket elhelyezni. Ilyenkor a kiemeléskor
visszametszett gyökerek tartó szerepét a földlabdát lehorgonyzó
kötelek, huzalok, hevederek veszik át addig, amíg a gyökérzet
fejlődésével a fa stabilizálódik
2.2. Törzs megerősítése
2.2.1. Csőfal pótlása. Tapasztalatból szinte mindenki tudja, hogy a cső
stabilitása majdnem akkora, mint a tömör rúdé. Természetesen, ha a
csőfal egy anyagra jellemző szintnél jobban elvékonyodik, ez már
nem igaz. Ez a stabilitás drasztikusan lecsökken, ha a cső fala valahol
hiányossá válik. Ekkor ezen a csőszakaszon az összeomlás kockázata
nagyon megnő.
A nyitott falú cső tipikus esete, amikor a fa törzse repedés, sérülés,
nagy átmérőjű vázág lemetszésének következtében bekorhadt,
csőszerűvé vált. Ekkor a nyílás oldalainak sűrűn egymáshoz
rögzítésével az összerogyás megelőzhető.
2.2.2. Repedések megerősítése, továbbterjedésének megelőzése.
Fagyrepedések, a korona megcsavarásakor létrejött repedések esetén
is gyengül a törzs. A repedések összehúzásával, az elvált felületek
egymáshoz rögzítésével a törzs stabilitása növelhető

Gyökérvédő függönyök kialakítása
DI. Joseph Klaffenböck – ISA Chapter Austria elnök
(Power Point prezentáció)

2.3. Korona megerősítése
2.3.1. Koronaalapi odvasodás miatti vázágak összekötése. A koronaalapi
odvasodások a vázágak kiindulásánál gyengítik le a fát. A vázágak
leszakadásának, a korona kettéhasadásának a veszélye nő meg
ilyenkor. A vázágak egymáshoz kötésével ez a veszély
megszüntethető
2.3.2. Rendellenes koronafejlődés miatti korona megerősítés. Ha a
koronaalakító metszést nem végeztük el és ikersudaras korona alakult
ki egy fánál, az egymással nagyon kis szöget bezáró vázágak
kettéhasadása könnyen előfordulhat. Ekkor is a vázágak, jelen
esetben a konkurens sudarak egymáshoz rögzítése előzheti meg a
korona kettészakadását.
2.3.3. Erősen külpontos koronarészek megerősítése. A probléma
alátámasztással vagy a külpontos koronarész sudárhoz történő
kötésével oldható meg.
2.3.4. Sérült, odvas vázág megerősítése. A legyengült vázág tartószerepét
szintén alátámasztással, vagy a sudárhoz rögzítéssel lehet kiváltani.
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BAUMSCHUTZ
WURZELVORHANG
„Die Wurzeln sind die Achillesferse des Baumes“

ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK

ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK

Seminarschwerpunkte
Grundsätzliches
Begriffe nach L 1122, DIN 18 920, RAS-LG 4
Welches Werkzeug, welches Material ?
Graben eines Wurzelvorhanges
Erstversorgung der Wurzeln
Wie und womit Verfüllen ?
Wie tief, wie breit ?
Wann vor dem Baustellenbeginn ?
Kostenkalulation, Arbeit und Material
ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK
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ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK
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Begriffe
Begriffe

Wurzel
Vorwiegend unter Bodenoberfläche
Verankerung im Boden/Substrat
Aufnahme von Wasser und Nährstoffe
Funktionserfüllung bei ausreichendem Sauerstoff- und
Wassergehalt
Effizienter Gasaustausch bei stabilem Porensystem
Adventivwurzelbildung nimmt mit zunehmendem
Alter ab
Statische Bedeutung nimmt mit zunehmendem Alter und
Dicke zu

Wurzel
Faserwurzel / Feinstwurzel
Durchmesser bis 0,1 cm, Träger der Wurzelhaare
Dient der Aufnahme von Wasser und Nährstoffen
Wachstum an Vegetationspunkten vergrössert die
Wurzelmasse und indirekt die Baumstatik

ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK

ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK

Begriffe

Begriffe

Wurzel

Wurzel

Wurzelhaar

Feinwurzel

Ausstülpung der Wurzeloberfläche zur Aufnahme von
Lösungen

Funktion wie Feinstwurzel
Durchmesser von mehr als 0,1 cm bis 0,5 cm

ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK
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Begriffe

Begriffe

Wurzel

Wurzel

Schwachwurzel

Starkwurzel

Durchmesser von mehr als 0,5 cm bis 2 cm
Wasser u. Nähstofftransport
Speicherung von Reservestoffen
Verankerung im Boden

Durchmesser von mehr als 5 cm
Wasser und Nährstofftransport
Speicherung von Reservestoffen
Verankerung des Baumes

ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK

ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK

Begriffe

Begriffe

Wurzel

Wurzel

Grobwurzel

Wurzelanlauf

Durchmesser von mehr als 2 cm bis 5 cm
Transport von Wasser und Nährstoffen
Verankerung des Baumes
Speicherung von Reservestoffen

Übergang von Wurzel zu Stamm
Nach Standort, Art und Alter unterschiedlich ausgebildet

ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK
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Begriffe

Begriffe
Wurzel

Wurzel

Wurzelstock

Innenwurzel

Unterird. Verlängerung des Stammes
Besteht hauptsächlich aus Wurzeln
Endet im Bereich der Starkwurzel

Bildet sich als Sekundärwurzel
Schließt nachträglich Hohlräume im Baum

ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK

ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK

Begriffe

Begriffe

Wurzel

Wurzel

Sekundärwurzel

Adventivwurzel

Dient dem Ersatz von geschädigter Wurzel
Unzureichende Verankerungfunktion

Nachträglich gebildete Sekundärwurzel nach Schädigung
des prim. Wurzelsystems

ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK
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Begriffe

Begriffe

Sonderformen von Wurzeln

Sonderformen von Wurzeln

Würgewurzel

Wurzelplatte

Oberflächennahe Wurzel; umwächst Wurzelanlauf
Führt zu dessen Einschnürung

Plattenförmig ausgeb. Oberflächliche Wurzel
Dient Verbesserung der Baumstatik bei best. Gehölzen
und Standraumverhältnissen

ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK

ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK

Begriffe

Begriffe

Sonderformen von Wurzeln
Wurzelbereich

Brettwurzel
Brettförmig ausgebildeter Wurzelanlauf zur
Verbesserung der Baumstatik

ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK
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Baumdurchwurzelter Bodenbereich
Ausdehnung baumart – und standortbedingt
Reicht über Kronentraufe hinaus (1,5-fach)
Säulenformen mehr als 4-facher Kronendurchmesser

ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK
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Begriffe

Begriffe

Wurzelbehandlung

Wurzelsuchschlitze / Wurzelsuchgraben

Behandlung freigelegter, verletzter, fäulnisbefallener und
abgestorbener Wurzeln
Nachschneiden, Abschneiden, Wundverschluß

Schlitz bzw. Graben zur Ermittlung von
Wurzelvorkommen und -verläufen

ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK

ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK

Begriffe

Begriffe

Wurzelschutz

Wurzelschaden

Maßnahmen für Wurzelbereich oder einzelner Wurzeln
gegen Bodenauf-/abtrag, mechanische Schäden,
Verdichtungen, Austrocknung und Frost

Mechanisch, chemisch oder durch Pilze verursacht
Beeinträchtigt und/oder gefährdet Versorgung und/oder
Standsicherheit
Bei Schäden an Starkwurzel Gefährdung besonders groß

ARBOR CONSULT SV‐ + ING.‐BÜRO KLAFFENBÖCK
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Begriffe
Wurzelsysteme
Senkerwurzel
Herzwurzel
Pfahlwurzel

(Esche, Pappel, Fichte, Strobe)
(Linde, Birke, Lärche, Douglasie)
(Eiche, Tanne, Kiefer, seltener Lärche
und Ulme)
Übergänge der Wurzelsysteme; am ehesten zwischen den
beiden Erstgenannten
Massive Abweichungen im urbanen Bereich
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Senkerwurzelsystem
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Herzwurzelsystem

Pfahlwurzelsystem
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Professioneller präventiver
Baumschutz/Wurzelschutz
1. Baustelleneinrichtungsplan !!
2. Anlage von Suchschlitzen/Suchgräben
3. Wurzelvorhang
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Anlage von
Suchschlitzen/Suchgräben
1. Spülen (C-Schlauch der Feuerwehr)
Baumschonend, Entsorgung des Wassers
mit Saugpumpe (?)
2. Absaug-LKW
teuer, ganz wenige Anbieter
3. Manuell/händisch
nicht praktikabel
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Prophylaktische
Wurzelschutzmaßnahmen







Optimale lokale und terminliche Baukoordination
Großzügige Absperrung der Bäume
Unterfahren bzw. Umfahren des Wurzelsystems
Schutz vor Bodenverdichtung und Schadstoffeintrag
Schadloses Freilegen der Wurzeln (Spülen)
Beeinträchtigungsschutz nach dem Freilegen
(Filzbahnen gegen Sonne, Strohballen gegen Frost)
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Wurzelvorhang
Eine Vegetationsperiode vor Baubeginn, Ausführung
möglichst im Frühjahr oder Herbst
Abstand zwischen Grube/Graben und
Stammaußenkante soll das 4-fache des Stammumfanges
in 1m Höhe, jedoch mind. 2,5m, betragen
Dicke mind. 25cm
Tiefe durchwurzelter Bereich, maximal Baugrubensohle
Verwendung von verrottbarem Schalungsmaterial
Bis Baubeginn und während Bauzeit feucht halten
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Wurzelvorhang
An der Grabenseite zur späteren Baugrube Errichtung
einer standfesten, luftdurchlässigen Schalung.
Anschließend ist der Graben bis ca. 40cm unter der
Oberfläche mit Unterboden bzw. – falls nicht
verwendbar, mit leicht lehmigen Füllboden zu verfüllen
Für die oberen 40cm ist der ausgehobene Oberboden mit
ca. 1/5 Reifkompost gut zu vermischen und ebenfalls
ohne Verdichtung einzufüllen.
Der Wurzelvorhang ist stets feucht zu halten.
Der Wurzelverlust kann mit einem ausgleichenden
Kronenreduktionsschnitt einher gehen
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Wurzelvorhang
Verfüllung des Grabens mit geeignetem Substrat
und/oder Unterboden (ggf. Aushub)
Ohne maschinelle Verdichtung
Offen lassen nach oben und Verfüllung der Baugrube
mit verfüllungsfähigem Material
Belassen während der gesamten Baumaßnahme und
über Bauabschnitt hinaus
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Wurzelvorhang
Materialien:
Pflöcke gespitzt
Häringe
Maschendrahtzaun (Hasenstallgitter) unverzinkt !
Jutebahnen
Draht 3mm
Kleinmaterial (Nägel, U-Haken,…..)
Anstatt Draht und Jute kann ev. auch Drahtgeflecht versteppt mit Kokosfasern ( 600 g/m2 ) verwendet werden
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