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Bevezetés
Miért kell a fákat metszeni? Biztos, hogy mindig hasznos
a metszés? A fák az ember beavatkozása nélkül is tökéletesen fejlődnek. Úgy alkalmazkodtak a környezeti feltételekhez, hogy maguktól eltávolítják azokat az ágakat, melyekre már nincs szükségük. Az ember volt az első, aki a
környezetét a saját szükséglete szerint átalakította. Nem
várta meg, míg a fák ágai maguktól letörtek, az elhalt
ágakat maga metszette le. Különösen a lakókörnyezetben
távolítja el a száraz ágakat, tetszetősre változtatja a fa
formáját (külső korlát, mint például épület), megújítja a
koronát, vagy a környezet biztonságáról gondoskodik.
Minden metszésnél csökken a levéltömeg, és csökken a
fénymegkötést lehetősége (fotoszintézis) is. Ez hátráltatja
a fa növekedését. A faápolónak tudni kell, hogy a fa milyen mechanizmusokkal válaszol a sebzésre. Csak így lehet a metszési technikát a fa követelményeihez igazítani.
Metszeni csak alapos indokokkal lehet, az egészséges és
stabil korona kialakítása céljából, a fa természetes korona-formájának megtartása mellett!
Lukács Zoltán
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EAC-2

2. FABIOLÓGIAI ALAPFOGALMAK
Az eredményes metszés nem nélkülözheti a fás növények
testfelépítésének, és működésének alapos ismeretét. Minden élőlény, így a növények, és benne a fák is képesek
magukat meggyógyítani. Az állatok és a fák öngyógyítási folyamata különböző. Míg az állatok a régi szövetek
helyén újat képeznek, addig a fák a sérült részekről lemondanak, és az újabb szöveteket új helyen képzik.
Az öngyógyítást a fa úgy viszi véghez, hogy az elpusztult
részeket elszigeteli a működő, egészséges szövetektől. Ez
a szigetelés fa természetes védekezésének a lényege.
Ilyen szigetelő fallal találkozhatunk odvak belsejében,
melynek állaga hasonlít a mandula csonthéjának belső felületéhez. A szigetelő szövet csupán egy-két sejtsorból
áll. A falat képző sejtek plazmája felszívódott, a sejtfaluk
erősen megvastagodott. Ezek a tulajdonságok teszik lehetővé azt, hogy a sejtek az apró élőlények számára áthatolhatatlanok legyenek.
A szakirodalom a fa természetes védekezési mechanizmusát a CODIT mozaik szóval illeti, ami az angol
Compartmentalization Of Decay In Trees kifejezésből
alkotott mozaik szó.
A védekezést biztosító, jól szigetelőszövetet, osztódó
szövetek hozzák létre. A megvastagodott fatörzs legélénkebb osztódó szövete a kambium. Ha a farészt sérülés éri,
akkor a kambium elkezdi a védekezési szövet sejtjeit lefűzni. Mivel a kambium fő feladata az állandó osztódás,
ezért ez tudja a védelmi szövetet leggyorsabban kialakítani.
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Ezt a gyorsan kialakuló, a kambiummal párhuzamos, jól
szigetelő sejtsort gátzónának hívjuk. A szétbontott fák
tanulsága szerint a gátzóna alakul ki a leggyakrabban a fa
sérülései körül. A gátzóna élénkségére jellemző, hogy
nagyobb sérüléskor nem csak a sérült részek körül, hanem a fa teljes keresztmetszetében is létre jöhet.
VÉDEKEZÉSI RENDSZER = GÁTZÓNA + VÉDELMI ZÓNA

1. ábra. Védekezési rendszer
1,2,3=védelemi zóna; 4=gátzóna
A fa jó estben nem csak az évgyűrű irányából falazza be
a korhadó sérülést, hanem a gyökér, a fa csúcsa, és a kéreg felöl is. Ezeket a falakat a másodlagos osztódó szövetek alakítják ki, melyek éppen azért kapták vissza osztódó képességüket, mert a fát támadás érte. E három másik irányból kialakult védekezési rendszert védelmi
zónának hívjuk.
8

A faápolás egyik alapszabálya, hogy a védekezési
rendszert segítse, és a kialakult szigeteléseket ne sértse meg.
EAC-2.1

2.1. Ág elágazás
Ha egy törzs-ág találkozás metszetét megvizsgáljuk, jól
láthatjuk a szállító edénynyalábok kapcsolódási vonalát,
mely olyan mint egy V betű két szára. Ezt a feltűnő találkozási vonalat a farész torlódása idézi elő.
kéreg

edénynyalábok

2. ábra. A törzs és az ág találkozás kívülről nézve (bal
oldalon) és hosszmetszetben (jobb oldalon)
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A farész és a háncsrész torlódását viszont követi a kéreg
gyűrődése is, ami a legtöbb fajon kívülről is jól megfigyelhető. Az ágelágazásnál kialakult kéreggyűrődést kéreglécnek vagy kéregfoknak nevezzük.
A faápolási tevékenység során a kéreglécet mindig meg
kell óvni, mert ennek mentén alakul ki a leggyorsabban
az ág egyik védelmi zónája.
Ágfa és törzsfa fogalma
A fa minden évben ugyanazt a növekedési folyamatot
ismétli. Tavasszal a kihajtás idején a kambium tevékenység először az oldalágak vesszőiben majd (felülről lefelé
terjedve) egyre idősebb részeiben indul meg. A kambium
által lefűzött új szállító edénynyalábok csatlakoznak a fatörzs edénynyalábjaihoz, azon keresztül pedig a gyökérzethez. Ez a fatest esetében a legfeltűnőbb: az oldalág fatestét ágfának, a törzs fatestét törzsfának nevezzük. Ha a
kérget ilyenkor lehántjuk, az oldalág és a törzs találkozási
pontján jól látható az ágfa becsatlakozásának felülről lefelé elkeskenyedő nyúlványa. A következő fázis a törzs
kambiumtevékenység felerősödése és a törzs fatestének a
megvastagodása. Nyár elejére a csatlakozási pontnál a
törzsfa már körbeöleli az ágfát, sőt annak tövénél párnavagy gallérszerű védő duzzanatot is képez. (A nyár folyamán a hajtásnövekedés ismételt megélénkülésével a
folyamat megismétlődhet.) A 3. ábrán a törzs és az oldalág tavasszal és kora nyáron képződő növekményét látjuk.
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tavaszi ágfa

kora nyári törzsfa

3. ábra. A törzs és az oldalágak fatestének csatlakozása
és az edénynyalábok lefutása tavasszal ill. a nyár elején.
(Jelképes ábrázolás, kéreg nélkül)
Metszéskor csak az ághoz tartozó farészt (nyári ágfa)
szabad eltávolítani! A törzs farészét (tavaszi törzsfa) sértetlenül kell hagyni.
Az ágkéregfok
A törzs és az ág találkozási helyének felső részén a szövetek a feszítő hatás ellensúlyozására fokozottan osztódnak-erősödnek, mintegy „összegyűrődnek”. Az összeköttetés felső oldalán ezért a kéreg lécet képez, ez az ágkéreg fok (4. ábra).
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4. ábra. Ágkéregfok
Ha az oldalág és a törzs hegyesszöget zár be, akkor előfordulhat, hogy nem alakul ki a kéreg léces vastagodása,
hanem a kéreg az ág és a törzs közé szorul, „közbezáródik”. Az ilyen „V” alakú elágazás (5. ábra) például nyárfáknál igen gyakori és gyenge kapcsolódási pontot jelez.
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5. ábra. „V” elágazás, közészorult kéreggel

EAC-2.2

2.2. Védekezési zóna ágnál
A fa természetes védekezési mechanizmussal rendelkezik, mely szembeszáll a fertőző betegségekkel, kórokozókkal. Ha a fának egy ága leszárad, akkor annak tövében természetes módon védekezési zóna jön létre, mely
gátolja az odvasodást az ágcsonkon keresztül a törzsbe
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behatolni. Metszésnél ezt védekezési zónát feltétlenül
meg kell kímélni.

EAC-3

3. AZ ÁGAK LEVÁGÁSÁNAK
ALAPELVEI
EAC-3.1

3.1. Metszlap kialakítása
A vastag ágakat nem szabad egyetlen vágással lemetszeni
azért, hogy a törzs kéregének lehasadását megakadályozzuk! Az ilyen ágat több darabban, vagy a 6. ábrán jelzett
módon, három vágással kell levágni:
Az első vágás az alávágás, melynek a metszlaptól (3) való végleges távolsága az ág átmérőjének 3-5-szöröse. Az
alávágást alulról felfelé végezzük, mélysége az ág átmérőjének 1/3-a.
A második vágás a rávágás, mely az alávágástól az ág
vége irányában kell megtenni. A két vágás közötti távolság körülbelül az ág átmérőjének 1/2-e. A rávágás az ág
tetejéről induljon az ág alja felé. A két vágás között alakul ki a törési léc, ahol a szövetek hasadnak, sérülnek.
A harmadik vágás a végső metszlap kialakítása, ahol a
megfelelő irányú metszlapot már sérülésmentesen tudjuk
kialakítani.
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6. ábra. A három vágás
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EAC-3.1.1

3.1.1. Ággalléros élő ág metszése
A törzs farészét néha túlnövi az ág farésze, és így ún. ággallér keletkezik. Az ággallér típusonként változó alakú.
Az ággallér nagyobb része a törzsfához tartozik. Az ággallért a metszésnél nem szabad megsérteni, mivel itt a
legerősebb a kambiumtevékenység, sebzés után gyors a
forradás. A metszlapot az 7. ábrán jelzett módon kell kialakítani.

helyes

helytelen

7. ábra. Ággalléros fa metszése
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EAC-3.1.2

3.1.2. Ággallér nélküli élő ág metszése
Ha határozott ággallér nem alakul ki, akkor metszlap kialakításakor óvatosabban kell eljárni. Ággallér hiányában
nem látni az ágfát és a törzsfát és nem lehet felismerni a
kéreglécet sem. Egyedüli támpont az elágazási hely felső
része, ahol egy sarok képeződik. A metszlapot ezen kívül
kell kialakítani (8. ábra).

helyes

helytelen

8. ábra. Ággallér nélküli fa metszése
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EAC-3.1.3

3.1.3. Elhalt vagy száraz ág levágása
A halott, vagy száraz ág tövében a törzsön párnaszerű
megvastagodás, ún. ággyűrű képződik. A metszlapot
közvetlenül e mellett, ezen kívül kell kialakítani (9. ábra).

helyes

helytelen

9. ábra. Száraz ág levágása
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EAC-3.1.4

3.1.4. Bezáródott kérgű ág levágása
A metszlapot kissé lejtősen, a kéregfokon kívül kell kialakítani úgy, hogy a védelmi zónát ne sértsük meg (10.
ábra).
helyes

helytelen

10. ábra. Bezáródott kérgű ág metszése
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EAC-3.2

3.2. Vetélkedő vezérhajtások illetve vezérágak
metszése fiatal fánál
Vetélkedő (konkurens) vezérhajtásról ill. vezérágról akkor beszélünk, ha egy pontból több hasonló méretű hajtás
fejlődik, ami később vesszővé majd ággá vastagodik. Ennek leggyakoribb példája a villás elágazás. A villás elágazás lehet erős, amit a felfelé határozottan kitüremkedő
kéregléc jelez, ha azonban a villa szárai között bezáródott
kéreg nő, a két ág közötti összeköttetés meggyengül (Jó
esetben ilyen villás elágazás nem alakul ki, mert a fák
egyetlen központi törzset nevelnek.) Ha vetélkedő hajtást
illetve ágat távolítunk el, akkor azt a villához legközelebb
úgy kell levágni, hogy a kéregléc sértetlenül a fán maradjon (11. ábra). A kéregléc formája adja meg a metszés
szögét. Ezt a metszést még az ág megerősödése előtt, fiatal korban kell elvégezni, az indító- vagy az alakító metszés során.
helyes

helytelen

11. ábra. Vetélkedő ág metszése
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EAC-3.3

3.3. Kurtítás
Kurtításnak nevezzük azt a műveletet mikor a metszéssel
a koronát, vagy az ágakat kissé visszaszorítjuk. A metszést mindig az ágelágazásban kell megtenni úgy, hogy a
megmaradó részen megfelelő méretű szívóág maradjon.
A szívóág átmérője az eltávolítandó ág átmérőjének legalább 1/3 legyen (12. ábra). A metszlapot úgy kell kialakítani, hogy minél közelebb legyen a megmaradó vázághoz, de a kéregléc még sértetlen maradjon. Nagy metszési sebnél üregek keletkezhetnek, és a seb közelében vagy
attól kissé távolabb új hajtások sarjadhatnak. Mielőtt az
ágat levágnánk, ezen kedvezőtlen következményekkel is
számolni kell.

helyes

helytelen

12. ábra. Kurtítás
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EAC-3.4

3.4. Sudár levágása
A sudár levágására akkor lehet szükség, ha közelében illetve felette valami akadály, például légvezeték található.
A sudár-levágást lehetőség szerint el kell kerülni! Az
ilyen metszést a korona gondos nevelésével lehet megelőzni. A sudár lemetszésénél a metszlapot egy oldalágnál (szívóágnál) a vízszintes irányhoz képeset 20-30 fokban kell kialakítani. Ez esetben is követni kell azt az
alapelvet, hogy a megmaradó szívóág vastagsága legalább a levágott sudár vastagságának 1/3-a legyen (13. ábra). Idősebb korban a sudár levágása nagy odvasodáshoz
vezethet, mert nehéz a metszlapot úgy kialakítani, hogy a
seb víztelenítése tökéletes legyen.
helyes

helytelen

13. ábra. Sudár levágása
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EAC-4

4. A TELJES FA METSZÉSE
Minden metszés előtt a fát meg kell szemlélni. Meg kell
figyelni a környezetét, egészségi állapotát, megjelenését
(habitusát), környezetének biztonságát, és a koronaszerkezetét. Ez a körültekintő szemrevételezés a metszés
alapja.
A szakszerű metszés a védekezési zónát kíméli és a fa
növekedését segíti. Megakadályozza a villás elágazások
kialakulását, az egymást akadályozó, keresztbe nőtt ágak
megerősödését, a torz, fára nem jellemző korona kialakulását. A nagyobb mértékű metszés, mint a konkurens sudár vagy egy nagyobb oldalág eltávolítása, két vagy több
lépcsőben történjen! A részletekben történő metszés lehetővé teszi a fa egészséges fejlődését, és kisebb sebeket
ejt.
A metszésnek kedvezőtlen következménye, hogy a fa
metszlapokon keresztül megfertőződhet, odvasodhat.
Egyes fafajok védekezési zónája jól működik, ellenállóbbak az odvasodással szemben, mások kevésbé. A faápolónak mielőtt a metszéshez fogna, ismerni kell a fajokat,
és ismerni kell azok különböző védekezési mechanizmusát!
A metszendő fák korát tekintve a gyakorlatban három
metszési alaphelyzettel találkozhatunk:
 Fiatal fák (A korona kialakítása)
 Kifejlett fák (Fenntartó metszések, tisztogatások)
 Idős (elöregedő) fák (Biztonsági metszések, ifjítások)
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EAC-4.1

4.1. Fiatal fák: A korona kialakítása
A fiatal fa szabályszerű ápolása, metszése fontos a fa további fejlődéséhez.
EAC-4.1.1

4.1.1. A korona kialakítás célja
A cél a természet-közeli habitusú fáknál egy erős, és a
fajra jellemző koronaszerkezet kialakítása. Így a korona
megfelelő méretűre tud fejlődni. Az ágakat a törzsön a fa
természetes alakjának megfelelően kell megtartani.
Kivételt képeznek a különleges koronaformák, mint a
gömb korona, a csüngő koronák, és részben az oszlop koronák, ahol más szabályok érvényesek.
EAC-4.1.2

4.1.2. Lehetséges technikák
A korona alakításának lehetséges technikái:
az indító és alakító metszés (5.1.),
a korona megemelése (5.2.),
az ápoló metszés (5.3.),
a ritkító metszés (5.4.), és
a kurtító metszés (5.5.).
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EAC-4.2

4.2. Kifejlett fák metszése
A kifejlett fa elérte a végleges törzsmagasságát és kiegyensúlyozott koronaszerkezettel bír. Jól felkészült az
évi rendszeres kihajtásra. A kifejlett fát óvatosan kell
metszeni: Ahogy idősödik, egyre kevesebb élő ágat tanácsos eltávolítani. Ebben a korban már nem ajánlott a koronaforma megváltoztatása, sem a vetélkedő vezérágak
és egyéb nagy ágak eltávolítása.
EAC-4.2.1

4.2.1. A kifejlett fa metszésének célja
Ennek a metszésnek a célja a fa egészségének, szerkezetének esztétikájának valamint a környezet biztonságnak
megtartása vagy javítása.
EAC-4.2.2

4.2.2. Lehetséges technikák
A kifejlett fa metszésének lehetséges technikái
a korona megemelése (5.2.),
az ápoló metszés (5.3.),
a ritkító metszés (5.4.), és
a kurtító metszés (5.5.).
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EAC-4.3

Az idős fa metszése
Városi környezetben az idős fák metszése mindaddig
szükséges, amíg ez a fa stabilitását, biztonságosságát fokozza. Az elszáradt vagy elhalóban lévő ágakat a biztonság érdekében el kell távolítani. Minél idősebb a fa, annál
kevesebb élő ágat célszerű levágni róla.
EAC-4.3.1

Az idős fa metszésének célja
A cél az idős fát biztonságban megtartani, tekintettel a
természetes koronaformájára és szépségére. Az idős fák
megtartásának gyakran történelmi és kulturális okai is
vannak.
EAC-4.3.2

Lehetséges technikák
Idős fák esetében
az ápoló metszést (5.3.),
a ritkító metszést (5.4.),
a kurtító metszést (5.5.),
a korona részleges kurtítását, (5.6.) és
az ifjítást (5.7.) alkalmazhatjuk.
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EAC-5

5. METSZÉSI TECHNIKÁK
EAC-5.1

5.1. Fiatal fák indító és alakító metszése
EAC-5.1.1

5.1.1. Indító metszés
Az indító metszésre a fa ültetésekor kerül sor. Ilyenkor
kell a fa koronaszerkezetét megalapozni. Sérült, a korona
nevelésére alkalmatlan vesszőket el kell eltávolítani. A
megmaradó vesszőket vagy metszetlenül hagyjuk, vagy
negyedére, felére vágjuk vissza őket (14. ábra).
metszés előtt

metszés után

14. ábra. Fiatal fa indító metszése
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EAC-5.1.2

5.1.2. Alakító metszés
Erre a metszésre kedvező körülmények között a fa ültetését követő harmadik évben kerül sor, ekkor még nem
erősödtek meg túlságosan a korona alakítás szempontjából kedvezőtlen állású vesszők és gallyak. Célja a fajra
jellemző és egyben stabil koronaszerkezet kialakítása. Az
alakító metszést nagy károkozás nélkül a fa ültetését követő ötödik évig lehet elvégezni; addig, amíg a korona
esetleges hibái még javíthatók. Az ágakat egyenletesen
kell elosztani a törzsön, a fejletleneket el kell távolítani.
Az egymást keresztező, súrolódó, valamint az elhalt vagy
károsodott ágakat szintén le kell vágni (15. ábra).
metszés előtt

metszés után

15. ábra. Fiatal fa alakító metszése
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Többnyire kifejlett fáknál alkalmazott
metszési technikák
EAC-5.2

5.2. A törzsmagasság növelése (A korona megemelése)
A törzs magasságát a legalsó ágak lemetszésével növelhetjük meg. Ennek a metszésnek a célja, hogy a fa alatti
fényviszonyokat javítsa, vagy a fa alatti átjárást biztosítsa
(16. ábra.
A korona legkisebb magasságát az utcai fák esetében a
nemzeti szabályok, és a forgalom határozza meg. A fa
egyensúlyának megtartása céljából arra kell törekedni,
hogy korona alsó egyharmadánál többet ne távolítsunk el.
Tehát a korona magassága a korona megemelése után is a
teljes magasság legalább 2/3-a legyen.
metszés előtt

metszés után

16. ábra. A törzsmagasság növelése
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EAC-5.3

5.3. Ápoló metszés
Az ápoló metszés célja a fa egészségének és biztonságosságának megőrzése. Ezt a metszést alkalmazzuk leggyakrabban. Az ápoló metszés alatt az elszáradt, elhalóban lévő, beteg, kereszteződő, túl sűrű, rossz állású, alászorult
és esetleg a gyenge növekedésű ágak eltávolítása értendő.
Idegen testeket ugyancsak el kell távolítani a koronából.

metszés előtt

metszés után

17. ábra. Ápoló metszés
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EAC-5.4

5.4. Ritkító metszés
A korona ritkításának célja, hogy több fény hatoljon keresztül a fán, csökkenjen a széllel szembeni ellenállás, illetve csökkenjen a nehezebb ágak tömege. A ritkító metszést ápoló metszéssel kezdjük, majd ép egészséges veszszők, ágak levágásával folytatjuk. Elsősorban a másodlagos és a kevésbé életképes vesszőket, ágakat távolítjuk
el. A lemetszett rész legtöbbször a korona tömegének 510%-át teszi ki, de semmiképpen sem haladhatja meg a
15%-t! A ritkító metszés megőrzi a fa eredeti koronaformáját és méretét. Egyenletes ágstruktúrán egyenletesen
eloszló lombozat kialakítását célozza meg (18. ábra).
Egyes fajoknál a túlzott ritkítás a koronán belül erős hajtásfejlődést indíthat el.
metszés előtt

metszés után

18. ábra. Ritkító metszés
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EAC-5.5

5.5. Kurtító metszés
A kurtító metszéssel a korona méretét csökkentjük úgy,
hogy közben annak természetes formáját megtartjuk. A
kurtítás nagyobb mértékű metszés mint a ritkítás, de legfeljebb az összes koronatömeg 1/3-t vágjuk le (19. ábra).
Ennél a metszésnél ágakat metszünk vissza valamelyik
elágazásig. A visszametszett ág végén szívóágat ill. szívóvesszőt kell hagyni! A szívóág átmérőjének el kell érni
a kurtított ág átmérőjének 1/3-át. Az ágakat két elágazás
közötti részre visszavágni (csonkolni) nem szabad!

metszés előtt

metszés után

19. ábra. Kurtító metszés
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EAC-5.6

5.6. A korona részleges kurtítása
A korona részleges kurtítása akkor szükséges, ha a kinyúló ágak épületre nőnek, vagy építésbe fognak egy fa közelében. Időnként akkor is alkalmazzuk, ha a telekhatáron lévő fa a szomszédnak kellemetlenséget okoz.
Kivitelezése során az 5.5 fejezet ajánlásait figyelembe
kell venni, azzal a különbséggel, hogy csak a korona
egyik oldalát kell csökkenteni. (20. ábra).
metszés előtt

metszés után

20. ábra. Korona részleges kurtítása
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Többnyire idős fáknál alkalmazott technikák
EAC-5.7

5.7. Torzult koronák helyreállítása, ifjítás
Ha az idős, értékes fák viharban, betegség miatt, csúcsszáradástól, vagy egyéb okokból elveszítik természetes
alakjukat, a koronát korrigáló metszéssel lehet helyreállítani, vagy megifjítani. A korrigáló metszés célja, hogy a
fa statikai egyensúlya helyreálljon, és az új koronán
egészséges, erős, új vázágak képződjenek. A sérült vagy
élettelen ágakat az egészséges részig vissza kell vágni.
Az idős fák koronáját több szakaszban több év alatt kell
helyreállítani. A több éves ütemezés jó feltételeket biztosít a metszési sebek begyógyulásához. A fákat ezen időszak alatt rendszeresen ellenőrizni kell!
Ha a fák erőteljesen sérültek vagy nagyon visszametszették őket, a metszlap körül vízhajtások fakadnak. Ez esetben az ifjítást követő első vegetációs időszakban hajtásválogatást kell végezni, majd a további három évben ágválogatással kell kialakítani a végleges koronaszerkezetet. Mivel ezek az új ágak gyakran gyengén kapcsolódnak
az idős fához, ajánlatos azokat 3 - 10 évenként erősen
visszavágni. Egy alapvetően életerős és jó növekedési
feltételekkel rendelkező fa koronája, annak ellenére,
hogy sérülést szenvedett, az utódhajtások egy részének
segítségével újra nevelhető (21. ábra).
Megjegyzés: Nem minden fa koronáját lehet ezzel a metszéssel helyreállítani. Néhány faj, mint például a bükk
koronája ilyen módon nem regenerálódik.
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metszés előtt

metszés után

21. ábra. Torzult koronák helyreállítása, ifjítás
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EAC-6

6. A METSZÉS IDŐPONTJA
A metszés megfelelő időpontját az adott fafaj és a metszés módja határozza meg, de általában az év elég nagy
hányadát magába foglalja. Az évszakonkénti szélsőségek,
vagy a különleges helyi feltételek miatt az ajánlásoktól el
lehet térni.
A metszés időpontját befolyásolják:
 a biológiai tényezők,
 az esztétikai szempontok, és
 a gyakorlati szempontok.
EAC-6.1

6.1. Biológiai tényezők
Koronaápolás általában bármikor végezhető, de a fa
egészsége szempontjából a legjobb a nyári metszés. Előnye, hogy ilyenkor a fák nagyon aktívak, azonnal tudnak
gyógyulni, a sebek gyorsan záródnak.
A rügyfakadás és az erőteljes hajtásnövekedés időszakában nem szabad a fákat metszeni. Ilyenkor ugyanis az
erős nedvkeringés miatt a metszési sebek napokig (sőt
akár egy hétig is) könnyezhetnek és a fa legyengül a tápanyagveszteség miatt.
A lombhullás idején és az azt követő hetekben a metszést
ugyancsak célszerű mellőzni, mivel ilyenkor húzódik
vissza a törzsbe a tápanyag.
A téli időszakban, -5 fok alatti hidegben a metszést lehetőleg kerüljük, mivel a sebfelületek fagykárt szenvedhetnek.
A fák metszésénél azt is tekintetbe kell venni, hogy ne
essen egybe a fán fészkelő madarak költési időszakával.
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EAC-6.2

6.2. Esztétikai tényezők
Esztétikai szempontból a metszés időpontját úgy célszerű
megválasztani, hogy a fák díszét jelentő virág, termés,
lomb ne sérüljön. (A tavasszal virágzó fák mint például a
díszalmák, díszcseresznyék, vadgesztenye) metszésére
ezért lehetőleg az elvirágzás után kerítsünk sort, a díszes
lombúakat lombtalan állapotban metsszük, stb.)
EAC-6.3

6.3. Gyakorlati tényezők
A faápolást gyakran télen végzik, mivel a szerkezeti hibák és a korona sérülései ekkor jobban láthatók. Az általános profilú parképítő- parkfenntartó cégeknél üzemszervezési szempontból is a legelőnyösebb a tél. (holtszezon). Túl hideg időben (-5ºC nappali hőmérséklet
alatt) azonban lehetőleg kerüljük a metszést (lásd 6.1.
pont).
EAC-7

7. AZ ÁPOLÁS GYAKORISÁGA
A fákat rendszeresen kell ellenőrizni és ápolni, metszeni
annak érdekében, hogy biztosítsuk számukra a legjobb
fejlődését és környezetükben a megfelelő biztonságot! Ez
a rendszeresség különösen az utcai fák esetében fontos.
Amennyiben egyéb tényezők nem teszik szükségessé, az
általában ajánlott ápolási periódusok az alábbiak:
fa kora
a korona kialakításáig
kialakult koronájú fánál
öregedő fánál

ápolási időszak
2 évente
4-5 évente
3-4 évente
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EAC-8

8. KÜLÖNLEGES METSZÉSI
MÓDOK (KORONAFORMÁLÁS)
Metszéssel a fák alakját úgy is lehet formálni, hogy az a
fajra jellemző alaktól merőben eltérjen. Az egyes fafajok
nagyon különbözőképp viselik az ilyesfajta átalakítást, és
ezért feltétlenül a kialakítandó formának megfelelőt kell
belőlük kiültetni. A formára vágást még fiatal korban el
kell kezdeni.
EAC-8.1

8.1. Kopaszfejre metszés
A kopaszfejre metszésnél az ágakat minden évben, vagy
legkésőbb minden harmadik évben ugyanaddig a pontig
(egy-két rügyes csapokig) kell visszavágni. Ezen a helyen ágfejek képződnek.
EAC-8.1.1

8.1.1. A kopaszfejre metszés célja
Ennek a metszésnek a célja a fa koronájának állandó kis
méreten tartása, és folyamatos megújítása. A kopaszfejre
metszéssel a fák egy adott formában és nagyságban viszonylag hosszú időn át megtarthatók.
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EAC-8.1.2

8.1.2. A kopaszfejre metszés technikája
A korona alapon vagy a vázágak végén ágfejeket alakítunk ki. Az ágfej magától képződik, ha a fát mindig
ugyanazon a helyen vágják vissza. Az ágfejet olyan ágakon lehet kialakítani, melyek legalább 2-5 cm közötti átmérőjűek. Az ágfejek különleges alakformáló szerepet
töltenek be, szellősen és egyenletesen kell elhelyezkedniük a vázágakon. Mivel fontos tápanyagraktárak, sem
megsérteni, sem eltávolítani nem szabad őket. (22. ábra).

metszés előtt

metszés után

22. ábra. Kopaszfejre metszés

39

EAC-8.2

8.2. Kordon fa kialakítása
A kordon fákkal falakat takarhatunk vagy boríthatunk,
vagy pedig élő kerítéseket lehet alakíthatunk. Kordon fák
határolják a mértani kerteket, illetve alacsony és keskeny
térfalakat alkotnak a parkokban, vagy az utcákon.
EAC-8.2.1

8.2.1. A metszés célja
Az kordon-alakítás célja a korona egy síkban való mesterséges szétterítése, és ennek a formának hosszútávon
való megtartása.
EAC-8.2.2

8.2.2. A metszés technikája
A kordonnak szánt fákat rendszerint már a faiskolában
szabályosra nevelik. A kordon fasorhoz megfelelő
támrendszerre is szükség van. Magát a kordont a metszés
és a kötözés együttes alkalmazásával lehet kialakítani. A
metszés arra szolgál, hogy az ágakat egy bizonyos irányba növessze, a kötözés pedig hogy a helyükön tartsa azokat. A metszéseket és kötözéseket minden évben végre
kell hajtani, a kötözéseket évente többször is ellenőrizni
kell.
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EAC-8.3

8.3. Alakfák nevelése
Az alakfákat úgy metsszük, hogy azok különleges formát
(szabályos gömb, kúp, henger, kocka, téglatest, stb.) érjenek el. Ez mind a különálló fáknál és mind a kordon
fáknál lehetséges. Az alakfákat a terek, parkok vagy kertek keretezésére és/vagy mértani jellegének hangsúlyozására használják.
EAC-8.3.1

8.3.1. A metszés célja
A metszés célja, hogy általában a természetes formától
eltérő, de mégis állandó koronaformát hozzunk létre és
tartsunk meg.
EAC-8.3.2

8.3.2. A metszés technikája
Az alakfákat évente legalább egyszer, de lehet, hogy
többször is metszeni kell. Normális esetben alul valamennyivel szélesebbnek kell lenniük, mint felül, hogy
fény hiányában ne veszítsék el alsó ágaikat.
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EAC-9

9. FENYŐFÉLÉK METSZÉSE
Ha a fenyőféléket egyedileg, vagy laza csoportba ültetik,
a metszésnek a természetes koronaforma elősegítésére
kell korlátozódnia. Leggyakoribb a kúpalak, egy függőleges vezérhajtással és felülről lefelé egyre hosszabbodó
oldalágakkal. Némely fenyőféle, különösen a kéttűs fajok
(erdei fenyő, fekete fenyő, stb.) viszonylag gyorsan elveszíti alsó ágait. Az élettelen ágak rendszeres felmetszésével a fenyőfélék egészségi állapota és külső formája jól
megtartható.
Néhány fenyőféle (pl. hamisciprusok, tujafélék) nagyon
jól tűri a formára metszést vagy a rendszeres nyírást.
A lombos fáktól eltérően, igen rosszul viseli a legtöbb
fenyőféle a radikális csonkolást (levéltelen ágrészekig).
A visszavágás során ezért mindig hagyni kell valamennyi
zöld részt (szívó hajtást) ahonnan a regenerálódás megindul. Kivétel a tiszafa, amely lombtalan ágcsonkból képes
újra hajtani.
EAC-9.1

9.1. Fenyőfélék metszésének ideje
Ha rendszeres metszéssel élő sövényt alakítunk belőlük,
akkor május vége és szeptember vége között kell metszeni. Ha csak egy évben egyszer történik metszés, akkor
ennek legkedvezőbb időszaka július, augusztus, mivel
ekkor a legkisebb a hajtásnövekedés, és a sebeket őszig
még beforrja a növény. A fenyőféléket fagyban nem szabad metszeni, sőt a mélynyugalmi időszakban való metszést is kerülni kell.
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EAC-10

10. METSZÉSI SEBEK KEZELÉSE
Sebkezelő szer használata a legtöbb esetben javasolt, annak ellenére, hogy ez ideig nem gyártottak olyan szert
mely az odvasodást okozó károsítók behatolását hosszú
időn keresztül megakadályozná.
Olyan sebkezelő szert használjunk mely tartós, zárja a
sebet és megfelelően fertőtlenít, környezetbarát, és lehetőleg látszódik is. Ilyen például a méhviasz.
Az 5 cm-nél kisebb átmérőjű metszlapokat bizonyos fajok kivételével nem kell kezelni mivel azt egy év alatt beforrja a fa. A fenyőfélék metszési sebeit sem kell kezelni,
mert a természetes gyantásodás megvédi azokat.
EAC-11

11. PÁLMÁK METSZÉSE
A „pálmametszés” feladatával a mediterrán országokban
tevékenykedő kollégák találkozhatnak. A pálmák központi tengelyt nevelő növények. Nem képesek másodlagos növekedésre, és leggyakrabban egy darab elágazás
nélküli törzset nevelnek. A törzs tetején tölcsér alakú tenyésző csúcs helyezkedik el, ami zöld levélüstökkel záródik.
A pálmák biológiai okokból nem szorulnak metszésre,
csak tisztogatásra.

43

EAC-11.1

11.1. A „pálma metszés” technikája
Mivel pálmáknak nincs ága, a „metszés” az elhalt levelek, virágzat és a termés levágására szorítkozik. Ennek
során a törzsön maradó levélcsonkokat is el kell távolítani. A növekvő, vagy fiatal leveleket nem szabad levágni,
mert letörhetnek.
EAC-11.2

11.2. Pálmák metszésének ideje
A téli hideg kivételével a pálmák bármely időszakban
metszhetők. Nem szabad akkor metszeni, ha fenn áll annak a kockázata, hogy a hőmérséklet 0 ºC alá süllyed!

EAC-12

12. SZERSZÁMOK ÉS MÁSZÓ
TECHNIKÁK
A metszés megkezdése előtt a faápolónak a fát át kell
vizsgálni, hogy meggyőződjön arról, vajon stabilan
mászható, és eléggé biztonságos-e. A vonatkozó biztonsági szabályokat és előírásokat be kell tartani. Lehetőleg
olyan felszerelést és módszert ne alkalmazzunk, melyek a
fát megsértik. Mászóvasat nem szabad használni! A betegségek, mint például a szilfavész tovább terjedésének
elkerülése érdekében, a vágószerszámokat a metszés előtt
fertőtleníteni kell annak ellenére, hogy a fertőtlenítés
nem minden esetben sikeres. Magasban végzett munkáknál a kézifűrészeket előnyben kell részesíteni a motoros
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fűrészekkel szemben, mert használatuk a fa koronájában
a biztonságosabb mint a motorfűrészé.
A faápolási munkálatokat speciális kötéltechnikával vagy
emelőkosaras kocsival lehet elvégezni. (Nálunk a szakma
és közvélemény a kötéltechnikát az alpinista technikával
azonosítja. A kettő különbözik egymástól. A famászáshoz használt kötéltechnika nem a szikla, hanem fa törzsés korona szerkezetéhez alkalmazkodik; speciális módszereket és eszközöket is magában foglal, egyben a vágószerszámok sérüléseitől is véd.)
EAC-13

13. BIZTONSÁG
A kötéltechnikával végzett faápolás engedélyhez kötött
tevékenység! A fákon dolgozni veszélyes, ezért azt csak
képzett, tapasztalt, megfelelően felszerelt és megfelelő
létszámú személyzetnek szabad végezni. Aki a faápolási
munkákat irányítja, saját biztosító eszközökkel kell rendelkeznie, és neki kell a munkatársai felszerelését is felülvizsgálni!
EAC-13.1

13.1. Engedélyek
A fák kivágását, visszavágást gyakran rendeletek szabályozzák, tiltják. A vállalkozónak a munka megkezdése
előtt célszerű tájékozódnia arról, hogy az adott tevékenység engedélyhez kötött-e. Ha igen, akkor gondoskodni
kell azok beszerzéséről! Az engedélyeket a helyi és a regionálisan illetékes hatóságoktól lehet beszerezni.
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