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Fa rendellenességei 

 

A kórokozók és kártevők okozta betegségekkel a növényorvoslás, a növényvédelem 
foglalkozik. Ez nem a faápolás területe. Azokat a tüneteket, melyeket a faápolónak fel kell 
ismerni, rendellenességeknek nevezzük éppen azért, hogy a növényvédelmet a faápolástól 
megkülönböztessük. A rendellenesség nem más, mint a fák testbeszéde. Ezen a nyelven, a 
rendellenességek nyelvén közlik a fák a faápolóval, hogy valamilyen gondjuk-bajuk van, 
igényük támadt. Ez az írás ezekről a rendellenességekről szól.  

A rendelleneségeket éppen abban a sorrendben vesszük lajstromba, ahogyan a fa testrészei 
következnek egymás után és amilyen sorrendet a vizsgálat is követ. A gyökér-, gyökérnyak-, 
törzs-, koronaalap- és a korona rendellenességeinek vizsgálata után megfigyeléseinket 
kiegészítjük még a károsító környezeti hatásokkal is. 

A rendellenességek mellett tájékoztatást adunk a rendellenességek vizsgálatához, 
kezeléséhez és utókezeléséhez is. 
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1. Gyökérzetnél található rendellenességek 

 

A gyökérzet rendellenességei nagy veszélyt jelentenek a fára. Ha a gyökér a feladatát nem 
teljesíti, az nem csak tápanyagellátás nehézségét eredményezi, hanem azt is, hogy a fa 
gyengébben áll a lábán. Ezekre a rendellenességekre annak ellenére is oda kell figyelni, hogy 
a gyökér a föld alatt van és gyakran csak nyomolvasással lehet kideríteni a rendestől eltérő 
alakulásait. 

A talajrepedések nem a gyökérzet rendellenességei, hanem a gyökérzet területén található 
rendellenességek, melyek a gyökérzet sérüléseire utalhatnak. 

 

A gyökérzetnél található rendellenességeinek alcsoportjai: 

 talajrepedések 
 talajszint változása a gyökérzónában 
 gyökérsérülések 
 gyökérzet egyéb rendellenességei 

 

Ilyen csoportosításban tegyük fel kérdéseinket! 

. 
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1.1. Talajrepedések 

 
A föld alatt elhelyezkedő gyökér rendellenességeit nehéz felismerni, kivizsgálni, de a fa 
gyökérzet területének alapos szemrevétele során, sok jelet lehet találni. Ilyenek a 
talajrepedések, melyek árulkodhatnak a gyökérzet sérüléseiről. Ezeket vegyük most sorra! 

 

A talajrepedések típusai: 

 íves talajrepedés a törzstől távolabb 
 íves talajrepedés a törzshöz közelebb 
 „V” alakú talajrepedés 
 „J” alakú talajrepedés 
 egyenes vonalú talajrepedés 
 „U” alakú repedés szélirányban 
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1.1.1. Íves talajrepedés a törzstől távolabb 
 

 

 

 

Jelenség: 

A gyökérterületen félkör-, vagy annál is kisebb repedést lehet észlelni. A repedés a fa 
szélirány felőli oldalán, a törzstől távolabb, a csurgó vonal mentén alakul ki. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Olyan, nagy szélnek kitett fák alatt keletkezik, melyek talaja felázott. Feltételezhetjük, hogy 
a repedés irányában, annak közepe felé a fának erős tartógyökere van, melynek a csurgó 
vonal felé elvékonyodó része, ott emelte meg a talajt, ahol már a gyökér nem tudott 
kapaszkodni. A repedés azért alakulhat ki, mert a fát a repedés irányából erős szél nyomja. 
A talaj felázása is szerepet játszik a repedés kialakulásában, mert a szárazabb talaj a 
gyökérnek megfelelő rögzítést tudott biztosítani. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tünet mögött rejlő jelenség a finom gyökerek sérülése. A finomgyökérzet körülbelül a fa 
csurgó vonalában helyezkedik el. Mivel ez a gyökérzet rendkívül kiterjedt, a korona teljes 
kerületében megtalálható, ezért ritkán fordul elő, hogy egy idősebb fa, jelentős mértékű 
finomgyökérzet sérülést szenved. Mivel ezek a gyökerek végzik a tápanyag továbbítását 
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ezért ez a sérülés víz-, és tápanyagveszteséget okoz a fának. A sérülés átvészelését segíti az, 
hogy a fa az elvesztett gyökereket, akár egy héten belül is pótolni tudja. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Az ilyen talajrepedést szenvedő fák gyökérzetének nagy része egészséges, de a dőlés 
veszélyével fenyegetnek. A tünet súlyos dőlésveszélyt jelez. 

 

Javasolt vizsgálat:  

 Műszeres vizsgálatot kell végezni annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani a 
dőlés veszélyét. A műszeres vizsgálat lehet húzásvizsgálat. Mivel a fa dőlése egy 
irányba, a talajrepedéssel ellentétes irányba valószínű, ezért az egyirányú vizsgálat is 
kielégítő eredményt ad. Természetesen a dinamikus vizsgálat is megmutatja a baj  

 

Javasolt kezelés:  

 fa statikájának megerősítése dőlés ellen 
 korona könnyítése 
 öntözés 
 tápanyag utánpótlás 

 

Utókezelés: 

 statikai megerősítés ellenőrzése  
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1.1.2. Íves talajrepedés a törzshöz közelebb 
 

 

 

Jelenség 

A fent leírt repedéshez hasonló vonalú talajrepedés figyelhető meg. Tehát a gyökérterületen 
félkör-, vagy annál is kisebb repedést lehet észlelni, csakhogy ebben az esetben a repedés a 
törzshöz közelebb jelenik meg. A repedés a fa szélirány felőli oldalán alakul ki.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Ilyen típusú repedés úgy jön létre, hogy a fát a szél nagy erővel nyomja és a fellazult talajban 
álló fa a nyomás hatására elmozdul. Ennek következtében az erős gyökér a talajt, a szélirány 
felől megemeli. Azért tud a gyökérzet megemelkedni, mert ezen a helyen a fa gyökerei - 
minden esetben több gyökér - megsérültek vagy elkorhadtak. Amennyiben ép, sértetlen 
gyökérzet rögzíti a fát a földhöz, akkor a repedés a törzstől távolabb alakul ki, és az 
előzőekben leírt tünet figyelhető meg.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tünet mögött rejlő rendellenesség a főgyökerek sérülése. Minél hosszabb a repedés, annál 
több főgyökér sérülését feltételezhetjük. A főgyökerek a fa tövétől a korona alatti terület 
nagyjából feléig húzódnak. Szerepük a fa lehorgonyzása, rögzítése. Jó tudni, hogy inkább 
húzóirányban tartanak, mint támasztják a fát. A legnagyobb veszély a közműépítésnél 
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leselkedik rájuk, azoknál a közműveknél, melyek a fa törzséhez közel helyezkednek el. 
Tipikusan ilyen eset, mikor a fasor szűk, zöldsávban áll és még a vezetéket is ebbe a sávba 
fektetik le. Ilyen sérülés következtében a fa a felszívó-területének egy részét rögtön elveszíti, 
és a húzó elv alapján az ellenkező irányú dőlés veszélyével is fenyeget. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A főgyökerek sérülése súlyos, ahogy az orvosok szokták mondani: súlyos, életveszélyes. A 
gyökérzet sérülése miatt a fa kevesebb tápanyagot és vizet tud felvenni, mint a sérülés előtti 
időszakban, pedig a tápellátásra szoruló korona nem lett kisebb. Ezen kívül a fát a kidőlés 
veszélye is fenyegeti. Az ilyen fákat további állékonyság vizsgálatnak kell alávetni! 

 

Javasolt vizsgálat:  

 Ennél a rendellenességnél minden esetben javaslom a műszeres dőlésvizsgálatot. A 
műszeres vizsgálat itt is lehet húzásvizsgálat. Mivel a fa dőlése egy irányba, a 
talajrepedéssel ellentétes irányba valószínű, ezért az egyirányú vizsgálat is kielégítő 
eredményt ad. Természetesen a dinamikus vizsgálat is megmutatja a bajt. 

 

Javasolt kezelés:  

 fa statikájának megerősítése dőlés ellen 
 korona könnyítése 
 öntözés 
 tápanyag utánpótlás 

 

Utókezelés: 

 statikai megerősítés ellenőrzése 
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1.1.3. „V” alakú talajrepedés 

 

 

 

Jelenség: 

Olyan „V” alakú talajrepedés figyelhető meg a fa gyökérterületén, melynek csúcsa a törzsnél 
található és szára sugárirányba indul a csurgó vonal felé. A „V” alak olyan irányban alakul ki, 
hogy a szél éppen a „V” két szára között fúj.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A tünet hasonló okok miatt keletkezik, mint a fenti két esetben. Tehát erős szél nyomja a 
felázott talajon álló fát és ami fontos, a fa egyik fő gyökere megsérült.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség a fa egyik fő gyökerének sérülése és a fa dőlésveszélye pontosan úgy, ahogy 
a törzshöz közeli, íves talajrepedésnél már leírtam.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség kevésbé súlyos, mint a törzshöz közeli, íves talajrepedésnél. Ennél a 
tünetnél azt feltételezhetjük, hogy csak egy főgyökér sérült meg mégpedig az, amelyik éppen 
a „V” szára között helyezkedik el. Ezért a tápanyagellátásban sem következnek be akkora 
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zavarok és a fa sem dől ki oly könnyen, mint mikor több főgyökér sérülését feltételezhetjük. 
A biztonság kedvéért a fa állékonyságát ebben az esetben is alaposan meg kell vizsgálni.  

 

Javasolt vizsgálat:  

 További műszeres vizsgálatot kell végezni annak érdekében, hogy meg lehessen 
állapítani a dőlés veszélyét. A műszeres vizsgálat lehet húzásvizsgálat. Mivel a fa 
dőlése egy irányba, a „V” alakú talajrepedéssel ellentétes irányba valószínű, ezért az 
egyirányú vizsgálat is kielégítő eredményt ad. Természetesen a dinamikus vizsgálat is 
megmutatja a bajt. 

 

Javasolt kezelés:  

 fa statikájának megerősítése dőlés ellen 
 korona könnyítése 
 öntözés 
 tápanyag utánpótlás 

 

Utókezelés: 

 statikai megerősítés ellenőrzése 
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1.1.4. „J” alakú talajrepedés 
 

 

 

Jelenség: 

A fa törzsétől sugárirányú talajrepedés indul a csurgó vonal felé, az uralkodó szél irányába. 
Ez alkotja a „J” szárát. Majd a repedés a csurgó vonalát követve valamilyen irányba 
elkanyarodik, ez rajzolja ki a „J” lábát.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Az ilyen talajrepedés kialakulásában is a szél és a felázott talaj játszik fő szerepet. Miattuk 
keletkezik a repedés. A repedés azért formál ilyen alakot, mert a fa egyik fő gyökere 
megsérült, mégpedig az a fő gyökér, mely nem a szélirányban helyezkedik el. A törzs 
közelében elhelyezkedő főgyökér sérült, mert a szélnyomásra ez a gyökér már nem emelte 
meg a talajt. A sérült gyökér a „J” betűnek azon az oldalán van, amelyik oldalán írásnál a 
betűk sorakoznak. A betű szára alatt mindig erős főgyökér található és a betű lába ép 
főgyökér felé hajlik.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség a fa egyik fő gyökerének sérülése és a fa dőlésveszélyes! 
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Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség kevésbé súlyos, mint a törzshöz közeli, íves talajrepedésnél. Ennél a 
tünetnél is azt feltételezhetjük, hogy csak egy főgyökér sérült, ezért a tápanyagellátásban 
sem következnek be akkora zavarok, és a fa sem dől ki oly könnyen, mint mikor több 
főgyökér sérülését feltételezhetjük. A biztonság kedvéért a fa állékonyságát ebben az 
esetben is alaposan meg kell vizsgálni.  

 

Javasolt vizsgálat:  

 További műszeres vizsgálatot kell végezni annak érdekében, hogy meg lehessen 
állapítani a dőlés veszélyét. A műszeres vizsgálat lehet húzásvizsgálat. Mivel a fa 
dőlése egy irányba, a „J” alakú talajrepedéssel ellentétes irányba valószínű, ezért az 
egyirányú vizsgálat is kielégítő eredményt ad. Természetesen a dinamikus vizsgálat is 
megmutatja a bajt. 

 

Javasolt kezelés:  

 fa statikájának megerősítése dőlés ellen 
 korona könnyítése 
 öntözés 
 tápanyag utánpótlás 

 

Utókezelés: 

 statikai megerősítés ellenőrzése 
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1.1.5. Egyenes vonalú talajrepedés 
 

 

 

Jelenség: 

A repedés egyenes vonalban helyezkedik el a fa csurgó vonalával kirajzolt körben, a sugárra 
merőleges irányban. A repedés általában a törzs és csurgó vonal között, félúton helyezkedik 
el. Ha a törzshöz van közelebb, akkor a vastagabb gyökerek sérültek, ha a csurgóhoz van 
közelebb, akkor a vékonyabb gyökerek sérültek. A repedés a szélirányra merőleges, vagy 
attól kisebb szögben tér el. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Mint az eddigi repedéseknél az alapkörülmény az erős szél és a felázott talaj. A repedés 
alakját meghatározó mellékkörülmény a gyökérsérülés formája. Ebben az esetben a gyökér 
a repedés vonalában, egyenes irányban sérült. Ez leggyakrabban árokásáskor következik be. 
Ilyen egyenes vonal mentén természetes módon nem pusztul el egyszerre több gyökér. Ha 
a repedés a csurgó terület széléig kiér, akkor az árok a csurgó területen kívül is folytatódik.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség súlyos gyökérsérülést jelez, ami igen nagy dőlésveszéllyel jár!  
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Rendellenesség súlyossága: 

A talajrepedés hosszából, és a törzstől való távolságából következtetni lehet a gyökérsérülés 
mértékére.  

 

Javasolt vizsgálat:  

Mindenekelőtt a megsérült gyökérzet miatti dőlésveszélyt kell felmérni műszeres 
vizsgálattal. A húzásvizsgálat is megfelelő módszer, mert a dőlésveszély egy irányba, a 
repedéssel ellentétes irányba áll fenn. 

 húzásvizsgálat, vagy dinamikus gyökérvizsgálat 

 

Javasolt kezelés:  

Mint ahogy azt az előző esetekben is javasoltam, a vizsgálat eredményétől függően lehet a 
fa dőlését megakadályozó statikai megerősítésről dönteni . A statikai megerősítéstől 
függetlenül könnyítő metszésre biztosan szükség van.  

És fokozott figyelmet kell fordítani a csökkent gyökérzetű fa öntözésére és 
tápanyagutánpótlására is. 

 fa statikájának megerősítése dőlés ellen 
 korona könnyítése 
 öntözés 
 tápanyag utánpótlás 

 

Utókezelés: 

 a statikai megerősítés ellenőrzése 
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1.1.6. „U” alakú repedés szélirányban 
 

 

 

Jelenség: 

A fa alatt, a gyökérterületen „U” alakú repedés figyelhető meg. Az „U” két szára a kör alakú 
csurgóvonalat metsző húr, íves feneke a csurgó vonalon fekszik. A szél irányát a betű szárai 
pontosan megmutatják.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A tünet kialakulásában szerepet játszik a szél, mely erősen nyomja a fát. A repedés azt jelzi, 
hogy a gyökerek a repedés alatti vonalban megsérültek. Szabályos repedés általában 
árokásás következménye. Az „U” alakú repedést pedig a fa két oldalán kiásott árok okozza. 
Az „U” betű szára alatt elszakadt gyökerek nem tartják a fát. Itt a talaj gyorsan elmozdul a 
szél hatására. A betű szárát alkotó repedés kifut a csurgó vonal széléig, mert a fát szélnyomás 
ellenében visszahúzó gyökerek itt vékonyodnak el annyira, hogy a fa húzó ereje a talajjal 
együtt fel tudja emelni őket. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség súlyos gyökérsérülés, mely a gyökérzet nagy részének elvesztését is 
jelentheti. A fa dőlésveszélyes! 
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Rendellenesség súlyossága: 

Minél közelebb van az „U” alakú repedés szára a törzshöz, annál nagyobb 
gyökérveszteséggel számolhatunk. Az ilyen repedés esetében a gyökérveszteség mértéke 
50-70% is lehet. Ez súlyos tápanyaghiányt és természetesen a dőlés veszélyét jelenti.  

 

Javasolt kezelés: 

 

Javasolt vizsgálat:  

Mivel az „U” alakú talajrepedésnél nagy a dőlés veszélye, ezért a fát műszeres vizsgálatnak 
kell alávetni. Meg kell vizsgálni, hogy mekkora veszélye van a dőlésnek. Ennél a 
talajrepedésnél több irányba is fennáll a dőlés veszélye, ezért a fa állékonyságának 
megállapításához a dinamikus dőlésvizsgálat a megfelelő módszer. 

 húzásvizsgálat, vagy dinamikus gyökérvizsgálat 

 

Javasolt kezelés:  

Mint ahogy azt az előző esetekben is javasoltam, a vizsgálat eredményétől függően lehet a 
fa dőlését megakadályozó statikai megerősítésről dönteni. A statikai megerősítéstől 
függetlenül könnyítő metszésre biztosan szükség van .  

És fokozott figyelmet kell fordítani a csökkent gyökérzetű fa öntözésére és 
tápanyagutánpótlására is. 

 fa statikájának megerősítése dőlés ellen 
 korona könnyítése 
 öntözés 
 tápanyag utánpótlás 

 

Utókezelés: 

 statikai megerősítés felülvizsgálata 
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1.2. Talajszint változása gyökérzónában 

 

A gyökérzónában a talajszint két irányban változhat, emelkedhet és csökkenhet. A 
gyökérzónában a talajszint emelkedését feltöltésnek, vagy feltöltődésnek hívjuk, a 
csökkenést pedig lehordásnak, vagy lehordódásnak. A feltöltést az ember követi el, a 
feltöltődéshez nincs köze. Így van ez a lehordással is, azért az ember felel, a lehordódás nem 
a mi lelkünkön szárad. 

De miért is baj a talajszint változása? A fák nagyon érzékenyek rá. A gyökérzet a föld alá  
teremtődött, tehát nem szereti, ha napvilágra tárjuk. De azt sem szereti, ha mélyebbre kerül 
és az éltető csapadék és levegő magasabban lenne a feje fölött. És mint tudjuk a gyökér nem 
játék, megtartja és táplálja a fát. Tehát a gyökérzóna talajszint változásait alaposan 
szemügyre kell vennünk. 

 

A talajszint változása miatti rendellenességek: 

 felszínre került gyökérzet 
 felszínre hozott gyökérzet 
 feltöltött gyökérzet 
 feltöltődött gyökérzet 
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1.2.1. Felszínre került gyökérzet 
 

 

Jelenség: 

A fa gyökérzete akkor kerül a föld 
alól a felszínre, ha valami módon a 
talaj lekerül róla. Tehát nem az 
ember hordja le a talajt, mert akkor 
felszínre hozott gyökérzetről 
beszélünk, hanem valamilyen 
embertől független történés. A talajt 
lehordhatja szél vagy víz, de a 
környezeténél magasabban álló fák 
gyökeréről le is csúszhat a talaj. Így 
vagy úgy, de a gyökérzet felső része 

napvilágra kerül.  

A felszínre került gyökérzet jól megkülönböztethető a sekély gyökérzet, vagy a 
gyökértorlódás rendellenességektől abban, hogy az előbbi esetben a gyökérnek nem alakult 
ki a napfénytől és kiszáradástól védő vastag kérge. A felszínre kerülő gyökér másodlagos 
elágazásai is a felszínre kerülnek, míg az előző esetekben ez ritkán fordul elő. A 
gyökértorlódás pedig az össze-vissza kuszálódó gyökereivel különbözik a más 
rendellenességektől. 

A felszínre került gyökérzetet a felszínre hozott gyökérzettől már nehezebb 
megkülönböztetni! Általában, ha a gyökérzet magától kerül a felszínre, azt annál lassabban 
teszi, mint mikor az ember bányásza le a földet róla. Tehát a lehordott gyökérzeten sok 
esetben kialakul a kéreg, a felszínre hozott gyökérzetnél a fáknak nincs ideje kialakítani. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A gyökér akkor kerül magától a felszínre, ha az azt takaró talaj valami okánál fogva lekerül 
róla. A talajt lehordhatja a szél, a víz, de lecsúszhat magától is.   

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A felszínre kerülő gyökér nem tud vizet és a tápsót felvenni, és gyengébb a fa rögzítése is.  
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Rendellenesség súlyossága: 

A súlyosság mértéke attól függ, hogy a gyökérzet mekkora része került a felszínre és mekkora 
a lehordódás mértéke. A lehordódás mindig kisebb veszélyt jelent, mint a lehordás, mert 
általában lassabban lejátszódó folyamat, amihez a fának van ideje alkalmazkodni.   

 

Javasolt vizsgálat:  

 A felszínre került gyökérű fákat rendszeresen vizsgálni kell. Legalább évente meg kell 
vizsgálni, hogy megfelelő-e a tápanyagellátásuk és a vízellátásuk.  

 

Javasolt kezelés:  

Javasolt kezelés a feltöltés. Ezt a lehető leggyorsabban meg kell tenni, pontosabban el kell 
kezdeni. Ha a lehordás 20 cm-nél nagyobb mértékű, akkor a feltöltést több év alatt 
lépésenként kell végrehajtani. 

 a lehordás okának megszüntetése 
 ha a lehordás 20 cm-nél nem vastagabb, akkor egyszerű réteges feltöltés, ha a 

lehordás ennél nagyobb mértékű, akkor vagy réteges feltöltés levegőztető kutakkal, 
vagy réteges feltöltés vízszintes kutakkal 

 ha a felszínre került gyökér sérült, akkor a korona könnyítésével segíthetjük a korona 
és gyökér egyensúlyát 

 öntözés 
 tápanyag utánpótlás 

 

Utókezelés: 

 alapos szemrevételezés 3 év múlva 
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1.2.2. Felszínre hozott gyökérzet 
 

 

Jelenség: 

A jelenség ugyanaz, mint a felszínre 
került gyökérzetnél, tehát a 
gyökérzetről valami módon 
lekerült a talaj, csak a jelenség okai 
mások. Ebben az esetben a 
gyökérzetről a talajt az ember 
hordja le. 

 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Tehát a talajt nem a szél vagy a víz hordta le, hanem az ember. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A felszínre kerülő gyökér akadályozza a víz és a tápanyag felvételét, és gyengíti a fa 
rögzítését.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

Ez a rendellenesség súlyosabb, mint a felszínre került gyökér, mert míg a természeti erők 
lassan dolgoznak, addig az ember általában rövid idő alatt hordja le a talajt, mondjuk egy 
tereprendezésnél vagy építkezésnél. A gyökérzóna gyors talajszint változása a fákat 
megviseli.  
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Javasolt vizsgálat:  

 A felszínre hozott gyökérű fák tápanyag és vízellátását meg kell vizsgálni. Ezen kívül 
még az állékonyságuk is vizsgálatra szorul. Vagy húzásvizsgálattal több irányba, vagy 
dinamikus vizsgálattal kell a fa dőlésveszélyét vizsgálni. 

 

Javasolt kezelés:  

Javasolt kezelés a feltöltés. Mivel a felszínre hozott gyökérzetnél a lehordás általában rövid 
idő alatt történik, ezért itt a feltöltést, visszatöltést is rövid idő alatt célszerű megtenni. 

 egyszerű, réteges feltöltés 
 ha a felszínre került gyökér sérült, akkor korona könnyítésével segíthetjük a korona 

és gyökér egyensúlyát 
 öntözés 
 tápanyag utánpótlás 

 

Utókezelés: 

 az állékonyság vizsgálata 3 év múlva 
 alapos szemrevételezés 3 év múlva 
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1.2.3. Feltöltött gyökérzet 
 

 

Jelenség: 

A gyökérzetre földet hordtak. A 
gyökérzet az eredeti szintnél 
mélyebbre került. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A feltöltés mindig emberi 
tevékenység, míg a feltöltődés 
természeti. Az építmények 
környezetében lévő fák 
tereprendezés következtében 

kerülnek feltöltésbe.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A feltöltés következménye, hogy a fa gyökérzónájában a talajélet megváltozik. A víz 
nehezebben hatol a felszívó zónába, így a tápanyagok mozgása is jelentősen megváltozik. A 
levegő is nehezebben hatol a mélyebb rétegekbe. A feltöltött talajban élő fa szomjazik, 
éhezik és fullad. Hogy ez mennyire súlyos, az a feltöltés vastagságától függ.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A gyökérnyak feltöltése nem jelent akkora veszélyt, mint a csurgó terület feltöltése. A 20 cm-
nél vastagabb feltöltést már megérzik a fák. A fél méter vastagságú feltöltés már súlyos 
következményekkel jár.  
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Javasolt vizsgálat:  

 meg kell vizsgálni a feltöltés magasságát és szakszerűségét 

 

Javasolt kezelés:  

Nem lehetetlen a fák gyökérterületének szintjét megemelni. Meg lehet ezt tenni úgy is, hogy 
a fák kevésbé károsodjanak. Ennek technikája a feltöltés , melyet a faápolási technikák 
fejezetben részletesen ismertetek. 

A szakszerűtlen feltöltést meg kell szüntetni, a földet le kell hordani és szakszerű feltöltéssel 
lehet a bajt orvosolni. 

 lehordás 
 ha szükséges, akkor a talajt szakszerűen vissza kell tölteni  
 öntözés 
 tápanyag utánpótlás 

 

Utókezelés: 

 alapos szemrevételezés 3 év múlva 
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1.2.4. Feltöltődött gyökérzet 
 

 

Jelenség: 

A gyökérzetre föld ráhordódott és nem 
ráhordták. Tehát a gyökérzet nem emberi 
beavatkozás miatt került az eredeti szintnél 
mélyebbre. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Valami természeti erő, például a víz a földet a fa 
gyökérzetére hordta. Meglehetősen ritkán 
fordul elő, de előfordul. Egy hosszú ideig 
emlékünkben élő tragédia, a vörösiszap-
tragédia alkalmával többek között a devecseri 
kastély fáinak gyökerét majd egy méter vastag 

vörös iszap borította be. A fák nem csak a feltöltéstől szenvedtek, de a rendkívül lúgos anyag 
a talajélet megszokott rendjét is felborította. Az egyébként példátlan, gyors kárelhárítás, az 
iszap lehordása és talaj fertőtlenítése megmentette a kastély fáit.     

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A feltöltődés következménye itt is, mint a feltöltésnél az, hogy a fa gyökérzónájában a 
talajélet megváltozik. A víz nehezebben hatol a felszívó zónába, így a tápanyagok mozgása is 
jelentősen megváltozik. A levegő is nehezebben hatol a mélyebb rétegekbe. A feltöltött 
talajban élő fa szomjazik, éhezik és fullad. Hogy ez mennyire súlyos, az a feltöltés 
vastagságától függ.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A 20 cm-nél vastagabb feltöltődést már megérzik a fák. A fél méter vastagságú feltöltődés 
már súlyos következményekkel jár.  
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Javasolt vizsgálat:  

 meg kell vizsgálni a fa tápanyag és vízellátását 
 meg kell vizsgálni a feltöltődés magasságát és lehetőleg meg kell állapítani a 

feltöltődés időtartamát 

 

Javasolt kezelés:  

A feltöltődést meg kell szüntetni, a földet le kell hordani és szakszerű feltöltéssel lehet a bajt 
orvosolni. 

 lehordás 
 szakszerű feltöltés 
 öntözés 
 tápanyag utánpótlás 

 

Utókezelés: 

 alapos szemrevételezés 3 év múlva 
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1.3. Gyökérsérülések 

 

A gyökérsérülések mindig valamilyen mechanikai hatás következményei és mindig az emberi 
tevékenység áll a hátérben. Ezzel a jelenséggel a természetes környezetben álló fák 
egyálalán nem találkoznak. A fák gyökerét csak az épített környezetben tépi, szaggatja az 
ember. És itt, még a rendellenesség csoport jellemzésénél meg kell említenem, hogy az 
összes ilyen sérülés elkerülhető volna, ha a fák védelmét komolyan vennénk az építési 
területeken. 

A csoporton belül különbséget teszünk a tépett, szaggatott és elvágott gyökér között. 

 

Gyökérsérülések típusai: 

 feltépett gyökér 
 elszakított gyökér 
 elvágott gyökér 
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1.3.1. Feltépett gyökér 
 

 

 

Jelenség: 

A fa gyökere erőszakos behatás 
következtében a föld alól a felszínre 
került. A feltépett gyökeret jól meg 
lehet különböztetni a felszínre került 
gyökértől. A feltépett gyökér 
torzonborz, eredeti helyzetéből 
kimozdult, míg a felszínre került 
gyökérről csak a földtakaró került le és 
eredeti állapotában fekszik a földön.  

 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A gyökeret puszta kézzel nehéz feltépni. A rakodógépek pedig inkább szakítják a gyökereket. 
A tünet kialakulásának legnagyobb felelőse a kotrógép. A kotrógéppel ásnak a fa 
gyökérterületén. A kanál fogai a gyökérbe akadnak és a nagy erővel szakító gép a gyökeret 
feltépi. A gyökér ebben az esetben nem szakad el, csak feltépődig a talaj alól.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A feltépett gyökér gyakran sérül. A vékonyabb gyökér elszakad a vastagabb gyökeret pedig 
olyan nagy erővel kell feltépni, hogy akkora tépés hatására szállítópályái biztosan sérülnek. 
Tehát a fának le kell mondani a feltépett gyökér rögzítőképességéről és a tápanyagfelvételről 
is.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

Minél vastagabb, annál több gyökeret téptek fel, annál nagyobb a baj. 
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Javasolt vizsgálat:  

 meg kell vizsgálni a gyökérzet sérülésének mértékét 
 meg kell vizsgálni a fa állékonyságát, először szemrevételezéssel, ha szükségesnek 
tartjuk, akkor műszeres vizsgálattal, az egyirányú húzásvizsgálat akkor elégséges, ha a 
gyökérzet csak egy részen sérült 

 

Javasolt kezelés:  

 gyökér metszése, visszatemetése 
 öntözés 
 tápanyag utánpótlás 
 szükség esetén metszés, a korona kurtítása 
 szükség esetén statikai megerősítés 

 

Utókezelés: 

 alapos szemrevételezés 1 év múlva 
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1.3.2. Elszakított gyökér 
 

 

Jelenség: 

A fa gyökere elszakad. Persze ezt 
csak akkor lehet látni, ha a szakadt 
gyökér valami oknál fogva felszínre 
kerül. Az elszakadt gyökér felülete 
roncsolt. A megmaradt gyökérnek 
nem csak a felülete sérült, hanem 
gyakran hosszan is elrepedt. Minél 
vastagabb gyökér szakadt el, annál 
nagyobb a felhasadás 
valószínűsége. 

Meg kell különböztetni a vastag és a vékony gyökér sérülését. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Az ok általában a fa gyökérterületén végzett földmunka, tereprendezés vagy árokásás. Az 
erős, vastag gyökeret nem könnyű elszakítani. Erős gép, nagy ereje kell hozzá. A sekély 
gyökerek elszakadhatnak kis mélységű föld lehordásánál, gyepnyesésnél. A mélyebben lévő 
gyökereket a fa mellett vezető út alapjának ásásakor, közműárok vagy építmény alap 
ásásakor szakítják el.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Ha a gyökerek elszakadnak, akkor csökken a tápanyagfelvétel és kidőlhet a fa, hiszen a 
tápanyag szállítás útvonala és a horgonykötél szakadt el. 

Márpedig, ha a fa kevesebb tápanyaghoz jut, akkor csökkenteni fogja a korona méretét is. A 
korona részek elszáradnak.  

Az elszakadt gyökér természetes védelmét elveszíti és ki van szolgáltatva a fertőző 
szervezeteknek, elkorhadhat, rossz esetben a fertőzés még a gyökérnyakig is felhatolhat. 
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Rendellenesség súlyossága: 

Minél vastagabb gyökér szakadt el, annál súlyosabbak a következmények. A vastag gyökér 
nagy területről gyűjti össze a tápanyagokat. Elszakadásával sok tápanyagtól esik el a fa. A 
vastag gyökérnek jelentősebb szerepe van a fa rögzítésében, mint a vékony gyökereknek. Ha 
egy fa három fő gyökeréből egyet elszakítunk, akkor az súlyos, életveszélyes rendellenesség. 
Pedig ez a földmunkagépből nézve, csak egy mozzanat. 

Minél több gyökér szakadt el, annál nagyobb a baj. Ez is könnyen belátható. A sok gyökér 
elvesztése sok tápanyagfelvétel csökkenéssel és sok rögzítő elem kiesésével jár. 

Minél idősebb fa gyökere szakadt el, annál súlyosabbak a következmények. A fiatal fák még 
a növekedésre vannak beállítva. Gyökerüket, de koronájukat is gyorsan megújítják.  

 

Javasolt vizsgálat:  

 meg kell vizsgálni a gyökérzet sérülésének mértékét 
 meg kell vizsgálni a fa állékonyságát, először szemrevételezéssel, ha szükségesnek 

tartjuk, akkor műszeres vizsgálattal, az egyirányú húzásvizsgálat akkor elégséges, ha 
a gyökérzet csak egy részen sérült 

 

Javasolt kezelés:  

Megelőzés, megelőzés és megelőzés! A gyökérszakadásokat a fák törvény erejével való 
védelemével lehet elkerülni! Mindenhol, itt is hangsúlyozom a favédelem fontosságát.  

Ha nincs hatékony megelőzés, és a gyökér elszakadt, akkor a gyökér kezelésére, 
pontosabban gyökérsérülés kezelésére van szükség. 

 gyökér metszése, visszatemetése 
 öntözés 
 tápanyag utánpótlás 
 szükség esetén metszés, a korona kurtítása 
 szükség esetén statikai megerősítés 

 

Utókezelés: 

 alapos szemrevételezés 1 év múlva 
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 1.3.3. Elvágott gyökér 
 

 

Jelenség: 

A gyökeret valamilyen arra alkalmas 
szerszámmal elvágták. Tehát nem 
eltépték. Az elvágott gyökér helyén 
maradt, tehát a szövetek szemmel 
nem látható roncsolódására nem kell 
számítani.  

 

 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Mivel a gyökér föld alatt helyezkedik el, ezért csak a felszín alatt lehet elvágni. A felszín alatt, 
pedig valamilyen építési munkánál dolgoznak. Tehát a gyökeret a fa gyökérterületén végzett 
ásáskor vágják el.  Szerencsésebb az a fa, aminek a gyökerét elvágják, mint az, aminek 
elszakítják. Az alaphelyzet ugyanaz, ásás a gyökérterületen.  

Az elvágott gyökér értelemszerűen csak akkor fedezhető fel, ha a gyökérzet egy 
munkagödörben ki van nyitva. Ez lehetővé teszi a vágásfelület vizsgálatát és kezelését. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség hasonló, mint a gyökér felszakításakor. Tápanyaghiány és a rögzítés 
hiányossága. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség súlyossága is attól függ, hogy mekkora részét vágták el a gyökérzetnek. Ha 
nagyobb részt, akkor súlyos a rendellenesség, ha kisebbet, akkor kevésbé súlyos 
rendellenességgel kell számolni. 
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Javasolt vizsgálat:  

 meg kell vizsgálni a gyökérzet sérülésének mértékét 
 meg kell vizsgálni az elvágott gyökér sebfelületét 
 meg kell vizsgálni a fa állékonyságát, először szemrevételezéssel, ha szükségesnek 

tartjuk, akkor műszeres vizsgálattal, az egyirányú húzásvizsgálat akkor elégséges, ha 
a gyökérzet csak egy részen sérült 

 

Javasolt kezelés:  

 gyökérmetszés 
 öntözés 
 tápanyag utánpótlás 
 szükség esetén metszés, a korona kurtítása 
 szükség esetén statikai megerősítés 

 

Utókezelés: 

 alapos szemrevételezés 1 év múlva 
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1.4. A gyökérzet egyéb rendellenességei 

 

Ebbe a csoportba soroltam a gyökérzetnek azokat a rendellenességeit, melyek nem fértek 
be egyik fenti csoportba sem. Az egyebek kategória mindig hálás, befogad mindent.  

 

Gyökérzet egyéb rendellenességei: 

 sekély gyökérzet 
 gyökértorlódás 
 építménybe nőtt gyökér 
 fojtógyökér 
 elhalt gyökér 
 dugóhúzó gyökér 
 járulékos gyökerek 
 gyökérsarjak 
 gombatermőtest gyökérterületen 
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1.4.1. Sekély gyökérzet 
 

 

Jelenség: 

Előfordul, hogy a gyökérnyakhoz 
közeli főgyökerek a felszínen 
maradnak. Nem kanyarognak 
egyhelyben helyüket keresve, mint a 
gyökértorlódásnál, hanem 
egyenesen futnak tovább rendes 
irányban, de nem tudnak a talajba 
süllyedni. Tehát a gyökér a teljes 
gyökérterületet elfoglalja, csak a 
talaj felszínén marad. 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Ennek oka az, hogy a talaj felszínéhez közel valami gátat szab a gyökér talajba hatolásának. 
Ez lehet a sziklás vagy törmelékes talaj vagy a magas talajvíz, nagyon tömörödött talajréteg, 
ami nem engedi a gyökereket a talaj felszíne alá bukni. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A sekély gyökérzet gyakran a talaj nem megfelelő állapotát, levegőtlenségét, rossz 
vízgazdálkodást, kevés tápanyag szolgáltató képességét jelzi.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A dőlés veszély nem minden esetben nagy. Minden ilyen rendellenességben szenvedő fa 
dőlésveszélyét külön meg kell vizsgálni. 

A tápanyaghiány mértéke is változó.  
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Javasolt vizsgálat:  

 meg kell vizsgálni a fa állékonyságát, először szemrevételezéssel, ha szükségesnek 
tartjuk, akkor műszeres vizsgálattal, a dinamikus vizsgálat a célravezetőbb 

 meg kell vizsgálni a fa tápanyagellátását, növekedési erélyét 

 

Javasolt kezelés:  

 szükség esetén statikai megerősítés, korona kurtítása nélkül 
 a sekély gyökérzet okának megszüntetése, például talajlazítás 

 

Utókezelés: 

 alapos szemrevételezés 3 év múlva 
 vizsgáljuk meg a gyökérzet elhelyezkedését, eredményes kezelés esetén a felszínről 

a mélybe bukik 
 vizsgáljuk meg a fa növekedési erélyét, eredményes kezelést követően nő 
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1.4.2. Gyökértorlódás 
 

 

Jelenség: 

A szabályos gödörbe elültetett fa 
gyökere ültetéskor megfelelő 
mélységbe kerül, de a gyökér 
későbbi növekedésének nincsen 
helye, gyökér növekedése 
valamilyen akadályba ütközik. Ekkor 
emelkednek a főgyökerek a 
felszínre. Az akadály a gyökér 
számára áthatolhatatlan, mely lehet 
ültető verem, ház alap, útszegély, 
vagy rendkívül tömör talajréteg. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Ha a gyökerek valami oknál fogva nem tudnak a talajban helyet találni és sugárirányban, 
egyenes vonalban eltávolodni a fától, akkor eleinte a felszínre bukkannak, majd az akadálytól 
elfordulva, kanyarogva teljesen betöltik a talajfelszínt. A gyökértorlódás oka nem 
tápanyaghiány, a gyökerek nem a tápsókra szomjazva maradnak a felszínen, hanem a 
helyhiány miatt. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A felszínre torlódott gyökér nem tudja megfelelően a talajhoz rögzíteni fát. Ilyenkor fennáll 
a dőlés veszélye. 

A gyökér a tápanyagfelvétel feladatát sem tudja teljesen ellátni.  
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Rendellenesség súlyossága: 

A dőlés veszélye annál nagyobb, minél kisebb helyre szorul a gyökér. A veszélyt enyhíti az a 
tény, hogy a gyökerek nekifeszülnek a kialakult verem falának, és nehezen mozdíthatók el.  

 

Javasolt vizsgálat:  

 meg kell vizsgálni a fa állékonyságát, először szemrevételezéssel, ha szükségesnek 
tartjuk, akkor műszeres vizsgálattal, a dinamikus vizsgálat a célravezetőbb 

 meg kell vizsgálni a fa tápanyag ellátását, növekedési erélyét is 

 

Javasolt kezelés:  

Sok esetben semmit sem tehet a faápoló. Ha van rá mód, akkor a verembe szorult 
gyökérzetet, a verem egyik vagy több falának lebontásával ki kell szabadítani! Bár a verembe 
szorult fánál nem kellett tartani a dőléstől, de a kiszabadított fára nagyon kell vigyázni! A 
kibontott verem nem tartja meg a fát, ezért a fa dőlését megtámasztással vagy kikötözéssel 
meg kell akadályozni! 

 szükség esetén statikai megerősítés, korona kurtítása nélkül 
 a gyökértorlódás okának megszüntetése, például bontással 

 

Utókezelés: 

 alapos szemrevételezés 3 év múlva 
 vizsgáljuk meg a fa növekedési erélyét, eredményes kezelést követően nő 
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1.4.3. Építménybe nőtt gyökér 
 

 

 

Jelenség: 

A gyökér építménybe nőtt. Ez a jelenség, ha úgy 
tetszik, akkor a fordítottja a gyökértorlódásnak. 
Ott az építmény ellenállt a gyökérnek, itt a 
gyökér győzött. 

Rendkívül változatos az építmények sora melybe 
a gyökér bele nő és ennél a jelenségnél 
döbbenünk rá a gyökér irtózatos erejére. A 
gyökér belenő útba, szegélykőbe, kerítésbe, ház 
alapba, szobor alapba, csatornába és mindenbe, 
ami az útjába kerül. Persze az építményeket 
tönkre teszi. 

 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Több eset lehetséges. Az egyik, hogy a fát az építményhez túl közel ültettük, ekkor egyálalán 
nem a fát kell okolni a kialakult helyzetért. Ő csak keresi a helyét az élet kíméletlen törvénye 
szerint. A másik eset, mikor a fát jó helyre ültettük, de közben közel építettünk hozzá. No 
ekkor sem a fa a hibás. És a harmadik eset, hogy a fát nem ültettük, hívatlan vendégként 
érkezett épített környezetünkbe. Meg kell mondani, hogy a legtöbb kártétel ebben az 
esetben fordul el. A kis magoncok vagy sarjak a nagyon kis repedésekben kezdik életüket és 
nagyon meg tudnak vastagodni idővel.   

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A fa szempontjából a rendellenesség esetleg a gyökér növekedésének gátlása. 
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Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség a fára nézve nem súlyos. 

 

Javasolt vizsgálat:  

 nem is annyira fa, mint az építmény szorul vizsgálatra 

 

Javasolt kezelés:  

Ha a fát mi ültetjük és nem sarjról vagy magoncról van szó, akkor van lehetőség a gyökér 
rombolásának megelőzésére. Ez pedig a gyökérfüggöny, mely elzárja a gyökér útját az 
építmények felé. 

 a fa és az építmény közé gyökérfüggöny építése 
 ha szükséges, statikai megerősítés a gyökérzet kibontása miatt 
 ha szükséges, a korona kurtítása a dőlés megakadályozása miatt 

 

Utókezelés: 

 alapos szemrevételezés 3 év múlva 
 a fa állékonyságának ellenőrzése 
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1.4.4. Fojtógyökér 
 

 

Jelenség: 

A fa egyik gyökere nem 
sugárirányban távolodik a fától, 
hanem tövében kanyarog, 
szorosan a gyökérnyakra szorul. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A gyökértorlódás, az építménybe 
nőtt gyökér és a fojtógyökér rokon 
jelenségek. Mindhárom esetben a 
gyökér építménnyel találkozik. 

Ebben az esetben a gyökér egyenes lefutásnak nem talál helyet, ezért vesz a rendestől eltérő 
irányt. Ahogy a gyökér vastagodik, úgy szorítja egyre jobban a fa tövét. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A fa nyakát saját maga szorítja. A nagy kérdés, hogy miért nem ismeri fel a fa az önmagára 
jelentő veszélyt. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A fojtógyökér kezdeti növekedése még nem súlyos, de később a fa növekedését gátolja. 
Magam még nem láttam olyan esetet, mikor a fojtógyökér öngyilkossághoz vezetett volna, 
de leírások említenek ilyet. 
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Javasolt vizsgálat:  

 a szemrevételezésen kívül külön vizsgálatot nem igényel a rendellenesség 

 

Javasolt kezelés:  

A fojtógyökeret csak abban az esetben vágjuk le, ha még nem nőtt bele a törzsbe, vagy másik 
gyökérbe, ne okozzunk nagyobb sérülést az eltávolításával. 

 a fojtógyökér kibontása és elvágása 

 

Utókezelés: 

 alapos szemrevételezés 3 év múlva 
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1.4.5. Elhalt gyökér 
 

 

 

Jelenség: 

A gyökérzet vagy annak egy része 
elhal. A jelenséget nehéz felfedezni, 
ha csak nem a gyökérnyaknál 
mutatkozik. A legbeszédesebb jel a 
koronarészek száradása. Az ágvégek 
száradása mindig a gyökér 
felvevőképességének csökkenését 
jelzi.  

A gyanút azzal lehet igazolni, ha a 
gyökérterületen leásunk. Az elhalt 
gyökérnek jellegzetes poshadt, 

dohos szaga van.  

Persze ha a gyökérzet a vizsgalattól függetlenül, valamilyen más oknál fogva kiásásra kerül, 
akkor könnyű megállapítani, hogy a gyökér elhalt.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Sok oka lehet a gyökér elhalásának. Az okok első csoportja a talaj valamilyen 
rendellenessége: levegőtlensége, tömörödöttsége, magas vízállás. Az okok következő 
csoportja valamilyen mechanikai sérülés, melyek az előzőekben részleteztem: gyökér 
elvágása, felszakítása. Az okok harmadik csoportja a talaj szennyeződése: sózás, kiömlött 
olaj, gázolaj, vegyi anyagok vagy gombafertőzés. És a gyökérzet elhalásának oka lehet a 
korona túlzott mértékű visszametszése, ifjítása is. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tápanyaghiány és a rögzítés meggyengülése. 
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Rendellenesség súlyossága: 

Attól függ, hogy a gyökérzet mekkora része halt el.  

 

Javasolt vizsgálat:  

 mindenekelőtt a fa statikai vizsgálata, ha kell, akkor műszerrel 
 a fa tápanyagellátásának és növekedési erejének vizsgálata 
 az elszáradt koronarészek vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

Ha az ok a talaj rendellenessége, akkor azt meg kell szüntetni. A levegőtlen talajt 
levegőztetni, a tömörödött talajt lazítani, a magas vízállást megszüntetni. Ha az ok a gyökér 
mechanikai sérülése, akkor a fent leírtak szerint kell eljárni. Ha az ok talaj szennyezés, akkor 
annak okát kell elszőr megszüntetni majd, ha lehet, akkor a talajt javítani kell. 

Az eddig javasolt kezeléseket mindig ki kell egészíteni a fa tápanyaggal, vízzel való 
kényeztetésével. 

A legbiztosabban a bajt a megelőzéssel, a favédelemmel lehet elkerülni. 

 az ok kiderítése 
 az ok megszüntetése talajlazítással, vízelvezetéssel, talajfertőtlenítéssel 
 szükség esetén a fa statikai megerősítése 

 

Utókezelés: 

 alapos szemrevételezés 1 év múlva 
 a gyökér elhalás ellenőrzése 
 a fa statikájának ellenőrzése 
 a fa tápanyagellátásának, életerejének ellenőrzése 
 a korona ellenőrzése  
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1.4.6. Dugóhúzó gyökér 
 

 

 

Jelenség: 

A fa fő gyökerei dugóhúzó szerűn, spirálalakban 
csavarodnak a föld alatt. Természetesen ezt csak 
akkor tudjuk felfedezni, ha a fát kiássuk. Ezt pedig 
azért tesszük meg, mert a fa kiszáradt. Tehát az 
ilyen rendellenes fát nem tudjuk kezelni, csak a 
tanulságot vonhatjuk le! 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A fát faiskolában termesztő edényben nevelték és 
a gyökérzet nem tudott az edény falán áthatolni, 
ezért csak tekergett. Ez még nem feltétlen oka a 
dugóhúzó gyökérzet kialakulásának. Ha 
ültetéskor ezeket a tekergő gyökereket lemetszik, 
akkor nem alakul ki az a rendellenesség.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A dugóhúzó gyökérű fa gyökere nem tud a tápanyagban gazdag talajrészekhez eljutni. A fa 
tápanyaghiányban szenved, éhezik. De a gyökérzet kis mérete miatt szomjazik is. És baj van 
a fa állékonyságával is. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség súlyos, életveszélyes! A legnagyobb baj, hogy nem látszik, ezért a dugóhúzó 
gyökérű fán nem tudunk segíteni. Csak akkor derül ki, hogy a fának dugóhúzó gyökere volt, 
mikor már kiszáradt, ez a gyakoribb, vagy mikor már kidőlt, ez a ritkább eset.  
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Javasolt kezelés: 

A megelőzés! A fát nem szabad dugóhúzó gyökérrel elültetni! Ültetés előtt a dugóhúzó 
gyökeret le kell metszeni! 

 

Javasolt vizsgálat:  

 nincs mód a vizsgálatra, ha az ültetett fa nem fejlődik, akkor gyanút foghatunk, de 
ebben az esetben sincs lehetőségünk a fa kezelésére 
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1.4.7. Járulékos gyökerek 
 

 

Jelenség: 

A fa túlélési módszere, hogy 
különleges helyzetekben járulékos 
gyökeret fejleszt. Talán úgy lehet 
ezeket jellemezni, hogy ha a 
gyökérzet nem tudja ellátni 
feladatát, akkor egy-egy feladatban 
kisegítő gyökereket fejleszt.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Tehát a járulékos gyökér nem is a fa testbeszéde, hanem kiáltványa a faápolóhoz. Például, 
ha a gyökérzet fuldoklik a mély vízben, akkor levegőztető gyökereket fejleszt. Persze csak 
akkor, ha a teremtés megadta a fának ezt a lehetőséget. Vagy ha szomjazik, akkor a fa 
tövében megjelennek a felszívó gyökerek.   

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A járulékos gyökér árulkodik a fa körüli rendellenességről, de maga a járulékos gyökér 
fejlesztése nem rendellenesség, hanem az ellenkezőleg, kicsattanó egészség, a fa öngyógyító 
képességének a jele. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Legtöbbször aggodalomra semmi ok, a fa gyógyítja magát. 
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Javasolt vizsgálat:  

 a járulékos gyökér fejlesztésének oka 

 

Javasolt kezelés:  

A fa gyógyítja magát, de érdemes a segítségére sietni. 

 az ok megszüntetése 

 

Utókezelés: 

 alapos szemrevételezés 3 év múlva 
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1.4.8. Gyökérsarjak 
 

 

Jelenség: 

A fák tövében és attól távolabb sarjhajtások 
jelennek meg. A gyökérsarj képződés fajra 
jellemző tulajdonság. A hárs, a bálványfa vagy az 
akác híresen jó sarjképző. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A sarj lehet a megújulás jele, de lehet a sérült 
gyökérzet védekezési ösztöne is. A gyökérsarj 
lehet áldás és átok.  

Átok, ha a sarjadzó fa egyedi szépségében 
szeretnénk gyönyörködni és a sarjak ezt 
zavarják.  

Áldás, ha szeretett fánk kimúló félben van és 
örülünk utódjának, de tudni kell, hogy a 

gyökérsarjról fejlődött fa hamarabb válik tőkorhadás áldozatává, mint a rendesen 
szaporított. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Maga a sarjképződés nem rendellenesség! Jelezhet gyökérsérülést és jelezheti a fa 
elöregedését, de rendellenességnek nem tekinthetjük. Ezért nincs is érteleme annak 
súlyosságáról írni. 
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Javasolt vizsgálat:  

 a gyökérsarj fejlesztés okának kiderítése 

 

Javasolt kezelés:  

A fasori fák gyökérsarjai nem kívánatos növendékei a fáknak. Itt a sarjak eltávolítása a 
megoldás. Egy külterjes területen álló részű beültetésénél egyenesen megnyugtató a 
földtöltés megmaradása szempontjából a sok gyökérsarj képződése. 

 ahol az egyedi fára van szükség, ott a sarjak eltávolítása, lehetőleg fásodás előtt 
 állomány esetén, ha szükséges, akkor a sarjak meghagyása 

 

Utókezelés: 

 a sarjakat évente le kell vágni 
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1.4.9. Gombatermőtestek a gyökérterületen 
 

 

 

Jelenség: 

A gyökérterületen gombák 
termőtestei figyelhetők meg. A 
gombák általában a fafajra és a 
betegségre jellemző gombák. A 
gombák gyakran egy vonalban 
helyezkednek el és nem szórtan a 
gyökérterületen. Ez esetben a 
gombák a gyökér vonalát rajzolják ki. 

 

 

Tünet kialakulásának körülményei:  

A gyökér korhad. A gombák a korhadt gyökérből táplálkoznak. A gombák egy része fertőző, 
tehát a közelben lévő ép, egészséges fákon is megtelepednek. A gombák táplálkozásának 
eredménye a korhadás. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség: 

A rendellenesség a gyökér korhadása. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A gyökér korhadása súlyos rendellenesség. A gyökér elvesztése a tápanyagfelvételt 
akadályozza és a fa dőlésveszélyével is fenyeget.   
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Javasolt vizsgálat:  

 a gyökérterületen található gomba meghatározása 
 a gomba kártételének vizsgálata 
 a korona száraz részeinek vizsgálata 
 a fa állékonyságának vizsgálata szemrevételezéssel, ha kell műszerrel 
 a környező faállomány gombafertőzésének vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

A rendellenességet eddigi ismereteink szerint nem lehet kezelni. A fertőzött fák még egy 
ideig fenntarthatók, ha meggyengült egyensúlyukat támrendszerrel tartjuk fenn. 

 ha szükséges, a fa statikai megerősítése 
 a fa tápanyagellátása és öntözése az életerő fokozása érdekében 
  

Utókezelés: 

 a fa statikáját és életerejét évente meg kell vizsgálni 
 a további gyökérelhalást meg kell vizsgálni 
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2. Gyökérnyak rendellenességei 

 
A gyökérnyak a fa egyedülálló, pótolhatatlan, nehezen gyógyítható része. A két különböző 
szerkezetű tápanyagszállító rendszer, a gyökér és a törzs találkozása. A gyökér szerteágazó 
gyűjtőrendszere itt fut össze és találkozik a továbbító rendszerrel, a törzs szorosan egymás 
mellett álló edénynyalábjaival. Vagy ha tetszik fordítva, a törzs egymással párhuzamos 
szállítópályái itt ágaznak széjjel. Pótolhatatlan terület, sérülése végzetes következményekkel 
jár. Ezért különös figyelmet kell fordítani a gyökérnyaki sérülésekre, rendellenességekre, 
betegségekre. 

 

A gyökérnyaki rendellenességeket három csoportba soroljuk:  

 rendellenes növekedés 
 sérülés 
 egyéb rendellenességek 
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2.1. Gyökérnyak rendellenes növekedése 

 

A rendesnek tekintjük azt a növekedést, mikor a gyökér és a törzs átmenete szabályos, kör 
keresztmetszetű, különböző megvastagodásoktól mentes. Ha a gyökérnyak ettől eltérő 
formát ölt, akkor mindig valami gyanú merül fel. 

 

A gyökérnyak rendellenes növekedésének típusai:  

 palack törzs 
 gyökérnyak léces vastagodása 

  



Lukács Zoltán                                                                                            Fák rendellenességei 

65 

 

2.1.1. Palack törzs 

 

 

 

Jelenség:  

A gyökérnyak rendes esetben is kissé 
vastagabb, mint a törzs, de a túlzott 
vastagodást palack törzsnek hívjuk. Ebben az 
esetben a fa törzse úgy néz ki, mint egy földbe 
ásott palack, melynek széles válla a 
gyökérnyak, égnek meredő, keskeny nyaka 
pedig a törzs.  

 

Tünet kialakulásának körülményei:  

A tünet két ok miatt is kialakulhat. Az egyik ok 
lehet a fa rendellenes növekedése. Meg kell 
vallani, hogy ez igen ritka eset. Gyakoribb ok a 
gyökérnyak odvasodása. Az odvas részeket a fa 
benővi és közben rendkívül megvastagodik. 

Ha ez utóbbi igazolódik be, akkor fel kell kötni a nadrágját a faápolónak, hogy a fát meg tudja 
menteni. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tünet gyakran gyökérnyaki odvasodást rejthet.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

Ha a tünetről az bizonyosodik be, hogy nem rendellenes élettani folyamat az oka, hanem 
gyökérnyaki odvasodás, akkor súlyos rendellenességgel állunk szemben. A gyökérnyaki 
odvasodást rendkívül nehéz kezelni. 
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Javasolt vizsgálat:  

 a gyökérnyaki odvasodás felderítése szemrevételezéssel vagy FAKOPP műszerrel 
 a gyökérnyaki odvasodás okának kiderítése 
 a fa törésveszélyének megítélése 

 

Javasolt kezelés:  

Kezelésre nincs lehetőség, szerencsés esetben nincs is szükség. 

 ha szükséges, akkor a fa statikai megerősítése kitörés ellen 

 

Utókezelés: 

 fa felülvizsgálata évente 
 az üreg vizsgálata 
 a fa törésveszélyének vizsgálata 
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2.1.2. Gyökérnyak léces vastagodása 
 

 

Jelenség:  

Ebben az esetben a gyökérnyak nem 
szabályosan hengeres, hanem kiálló, 
megerősödött részek vannak rajta. Mintha a fa 
gyökerei kifeszítették volna a henger palástját.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Ilyenkor a gyökér feszíti ki a gyökérnyakat, 
azért, mert a szokásosnál nagyobb erővel kell 
húznia fát. Ez a vastagodás mindig azt jelzi, 
hogy a fa mozog. A lécek a törzs dőlésirányával 
ellentétes oldalon figyelhetők meg. Ha egy 
oldalon van léces vastagodás, akkor a fát a 
vastagodás irányából mozgatja valami. Ez 
általában az uralkodó szélirányból fújó szél. Ha 
több irányban is kialakult a léces vastagodás a 
gyökérnyakon, akkor a fa laza talajon 
gyökerezik, ahol több irányba is kimozdult a fa. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A léces vastagodás önmagában veszélyt vagy nagyobb rendellenességet nem jelent, inkább 
csak figyelmeztet arra, hogy a fát valamikor a megvastagodással ellentétes irányba, nagy 
erővel húzták. A vastagodások mindig a főgyökerek irányába jönnek létre, így még a 
gyökérzet felderítésében is segítenek.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellensség nem súlyos. Inkább csak jelzés értéke van. 
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Javasolt vizsgálat:  

 szemrevételezés 

 

Javasolt kezelés:  

Kezelést a fa ebben az esetben nem igényel. A fa dőlésveszélyére kell egy kicsit alaposabban 
odafigyelni. 

 kezelést nem igényel 

 

Utókezelés: 

 fa felülvizsgálata 3 évente 
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2.2. Gyökérnyak sérülése 

 

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a gyökérnyak rendellenessége nagy baj és a gyökérnyak 
rendellenességek közül a sérülés még nagyobb baj. Ráadásul ennek a rendellenesség 
csoportnak legtöbb típusát ember okozza! Az emberek mellett állatok, például hódok is 
okozhatnak gyökérnyak sérülést. 

 

A gyökérnyak sérülésének típusai: 

 gyökérnyak kéregsérülése 
 gyökérnyak háncssérülése 
 gyökérnyak szíjács sérülése 
 gyökérnyak geszt sérülése 
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2.2.1. Gyökérnyak kéregsérülése 
 

 

Jelenség:  

A gyökérnyak kéregsérülését nem kell 
részletesebben leírni, jól észrevehető: a kéreg 
sérült vagy hiányzik a gyökérnyak tájékán. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A fa kérgét leggyakrabban a kertészek sértik 
meg. Fiatal fáknál a leggyakoribb bűnös a 
damilos fűnyíró gép kezelője, idősebb fáknál 
az önjáró fűnyírógép kezelője. A sérülés olyan 
gyakori, hogy van park, melynek minden fája 
sérült. Ez a felelőtlen munka végzés a parkfák 
tragédiája! 

Gyakran sérülnek az építési területen álló fák 
kérgei a gyökérnyaknál, mikor a terület 

tereprendezését földmunkagépek végzik. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség a kéreg sérülése. Tehát csak a halott szövetek sérülnek, melyeknek feladata 
az élő szövet védelme. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Mivel a kéreg nem vesz rész a tápanyagszállításban, ezért maga, ez a sérülés nem okoz 
egészségkárosodást. Inkább figyelemfelhívó szerepe van. A háncssérülés veszélyére 
figyelmeztet. 
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Javasolt vizsgálat:  

 szemrevételezés 

 

Javasolt kezelés:  

A sérült kérget pótolni lehet.   

 kéregsérülés kezelése 

 

Utókezelés: 

 fa felülvizsgálata 3 évente 
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2.2.2. Gyökérnyak háncs sérülése 
 

 

Jelenség: 

A gyökérnyaki részen a háncs kisebb-nagyobb 
területen felszakad. Tehát nemcsak a kéreg, 
hanem a háncs is sérül. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A tünet kialakulásában a kéregsérülésnél 
említett okok játszanak itt is szerepet. A 
damilos fűnyíró az idősebb fáknál a kérget 
sérti meg, a fiatal fáknál ellenben a háncsot.  

A parkoló kocsik, vagy az építkezéseken a 
munkagépek okozhatnak háncssérülést a 
gyökérnyakon.  

 

 

mögött rejlő rendellenesség:  

A háncs szerepe a levelek által elkészített táplálék gyökérhez juttatása. Ha szállító útvonal 
megszakad, a gyökér nem jut tápanyaghoz, éhezik, elhal. Ha a gyökér elhal, akkor a korona 
mérete is csökken. 

A sérült gyökérű fa kidőléssel fenyegethet! 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség annál súlyosabb, minél nagyobb kerületen sérült meg a háncs. A sérülés 
mélységét is figyelembe kell venni a súlyosság megítélésénél. Összességében azt lehet 
mondani, hogy a háncsszövet felének sérülése súlyos rendellenességet jelent.  
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Javasolt vizsgálat:  

 szemrevételezés 

 

Javasolt kezelés:  

A seb kezelése a háncssérülés kezelése. A háncs felének nagyobb mértékű sérülése esetén 
az áthidaló oltás mentheti meg a fát. 

 háncssérülés kezelése 

 

Utókezelés: 

 fa felülvizsgálata 1 évente 
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2.2.3. Gyökérnyak szíjács sérülése 
 

 

Jelenség: 

A gyökérnyaki részen olyan mély sérülés látható, 
mely nem csak a kérgen és háncson hatolt át, 
hanem a farész élő szöveteit is elérte. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Ez már nem a gyilkos damilos fűnyíró kártétele. 
De azért ne legyünk óvatlanok. A nagyobb 
tisztító fűrészekre nemcsak damilos fejet, 
hanem fűrész korongot is lehet szerelni és ezzel 
is lehet egy sarjazásnál vagy tisztításnál sérülést 
okozni a megmaradó fáknak. Ezzel a 
szerszámmal már nem csak a kérget sérti meg az 
óvatlan kezelő! A leggyakrabban a kocsik és 
munkagépek okoznak ilyen kárt. A gyökérnyak 

általában olyan mélyen van, hogy a kocsik ütközője és a munkagépek alváza ennél feljebb, a 
törzsön okoz sérülést. A gyökérnyakat a kotrógépek, rakodógépek kanala sérti meg 
leggyakrabban a föld nyesésénél vagy a fa tövébe borított ömlesztett anyag felkarolásánál. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Kéreg, háncs és a szíjács roncsolása. A roncsolt rész nem tudja a tápanyagszállítás feladatát 
ellátni és ami még tetézi a bajt, hogy a sérülés odvasodni kezd. A tünet mögött rejlő 
rendellenesség lehet a gyökér elhalás, korona csökkenés és a fa dőlésveszélye is. 
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Rendellenesség súlyossága: 

Megint csak azt mondhatjuk, hogy a súlyosság a sérülés mértékétől függ. Az erő, mely nem 
csak a háncsot, hanem a farészt is megsértette nem jelentéktelen. Az ilyen sérülések 
általában nem csak a felszakadt szövetekben tettek kárt, hanem a látszólag épen maradt 
szállító szerkezeteket is szétroncsolták, sőt a fa gyökerei is megsérülhettek. A gyökérnyak 
farészének sérülése mindig súlyos sérülés. Azt lehet mondani ez a sérülés a gyökérnyak 
kerületének egytizedén már súlyos sérülés, és egynegyedén már életveszélyes. 

 

Javasolt vizsgálat:  

 ha a sérülés régebbi és nagyobb terjedelmű, akkor a sérüléssel ellentétes irányú 
húzóvizsgálattal vagy dinamikus gyökérvizsgálattal lehet a fa állékonyságát 
megvizsgálni 

 szemrevételezéssel a korona száraz ágait vagy növekedési erejét érdemes 
megvizsgálni a sérülés oldalán 

 

Javasolt kezelés:  

 gyökérnyaki sérülés kezelése 
 száraz ágak esetén a korona tisztító metszése 
 a dőlésveszély csökkentése érdekében kurtító metszés 

 

Utókezelés: 

 fa felülvizsgálata 1 évente 



Lukács Zoltán                                                                                            Fák rendellenességei 

77 

 

2.2.4. Gyökérnyak geszt sérülése 
 

 

Jelenség: 

A gyökérnyaki részen olyan mély sérülés látható, 
mely nem csak a kérgen és háncson hatolt át, 
hanem a farész élő és holt szöveteit is elérte. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Nagyon hasonlóak, mint a szíjács sérülésnél. 
Valamilyen erős mechanikai hatás érte a fát. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Kéreg, háncs és a szíjács és azon felül a geszt 
roncsolása. A roncsolt rész nem csak a 
tápanyagszállításra képtelen, de a törzs erősségét 
biztosító geszt is sérült.  Ebben az esetben is 

számítani kell rá, hogy a sérülés odvasodni kezd. A tünet mögött rejlő rendellenesség lehet 
a gyökér elhalás, korona csökkenés és a fa dőlésveszélye is. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A legsúlyosabb gyökérnyaki sérülés. 
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Javasolt vizsgálat:  

 ha a sérülés régebbi és nagyobb terjedelmű, akkor a sérüléssel ellentétes irányú 
húzóvizsgálattal vagy dinamikus gyökérvizsgálattal lehet a fa állékonyságát 
megvizsgálni 

 szemrevételezéssel a korona száraz ágait vagy növekedési erejét érdemes 
megvizsgálni a sérülés oldalán 

 

Javasolt kezelés:  

 gyökérnyaki sérülés kezelése 
 száraz ágak esetén a korona tisztító metszése 
 a dőlésveszély csökkentése érdekében kurtító metszés 

 

Utókezelés: 

 fa felülvizsgálata 1 évente 

  



Lukács Zoltán                                                                                            Fák rendellenességei 

79 
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2.3. Gyökérnyak egyéb rendellenességei 

 

Azokat a rendellenességeket sorolom ide, melyek az előző két csoportba nem fértek be.  

 

A gyökérnyak egyéb rendellenességeinek típusai:  

 gyökérnyaki odvasodás 
 gyökérnyakba nőtt tárgy 
 tősarjak 
 gombatermőtestek gyökérnyakon 

 

  



Lukács Zoltán                                                                                            Fák rendellenességei 

81 

 

2.3.1. Gyökérnyaki odvasodás 
 

 

Jelenség: 

Általában sátorszerű, felfelé 
keskenyedő üreg figyelhető meg a 
gyökérnyakon. Az odvasodás akkor 
lesz ilyen alakú, ha a talaj felől indult 
ki és felfelé terjedt. Az ilyen 
gyökérnyaki odvasodás a 
leggyakoribb, hiszen a talaj 
nedvességtartalma mindig 
megfelelő körülményeket biztosít 
az odvasodást okozó apró 
élőlényeknek. Tehát, ha a 

gyökérnyak megsérül, akkor majdnem biztos, hogy a sérülés következménye az odvasodás. 

 

Tünet kialakulásának körülményei:  

Az odvasodás lehet a fent említett háncssérülés vagy farész sérülés következménye is. Sőt 
az odvasodás gyakran egy ártalmatlannak látszó háncssérüléssel kezdődik. 

Gyökérnyaki odvasodás alakulhat még ki a tőben elágazó fáknál. Ha egy ága leszakad, akkor 
a helyén odvasodás alakulhat ki. Leggyakrabban a tősarjakról fejlődött fáknál fordulhat ez 
elő. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tünet titkot nem rejt. A rendellenesség maga az odvasodás.  

 

Rendellenesség súlyossága:  

Rendkívül súlyos rendellenesség! A rendellenesség súlyossága  attól függ, hogy a fának 
mekkora keresztmetszete sérül, és mekkora a fa koronája.  
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Javasolt vizsgálat:  

 az odú kiterjedése 
 a törésveszély megállapítása FAKOPP-műszerrel 

 

Javasolt kezelés:  

Míg a törzs vagy az ág odvasodásai jól, addig a gyökérnyaki odvasodások nehezen 
kezelhetők, mivel az állandóan nedves talaj felszínén lévő sebet kell szárazon tartani. 
Javasolt kezelés a gyökérnyaki odvasodás kezelése. 

 gyökérnyaki odvasodás kezelése 
 ha szükséges, statikai megerősítés  

 

Utókezelés: 

 fa felülvizsgálata 1 évente 
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2.3.2. Gyökérnyakba nőtt tárgy 
 

 

 

Jelenség: 

Leggyakrabban az utcai sorfáknál 
figyelhető meg gyökérnyaki 
rendellenesség. A gyökérnyakba 
nőhet kő vagy szegélykő és még sok 
minden más. Pontosabban nem a 
tárgy nő fába, hanem a gyökérnyak 
nő a tárgyra. 

 

 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Amikor a fákat szűk fasori zöldsávba ültetik, akkor a gyökérnyak vastagodása elérheti az 
útszegélyt. A betonnal megerősített szegély, ha dülöngélve is, de útját állja a gyökérnyak 
további vastagodásának. Az akadályt idővel benővi a fa. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség következménye a tápanyagellátás zavara.  

További következménye lehet a gyökérnyaki odvasodás.  

Nagyobb akadály körbe növése esetén már a fa statikája is veszélybe kerülhet. 
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Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség súlyossága a benőtt tárgy méretétől függ.  

 

Javasolt vizsgálat:  

 a törésveszély megállapítása FAKOPP-műszerrel 

 

Javasolt kezelés:  

A kisebb gyökérnyaki benövéseket ki lehet venni a gyökérnyakból és a kő által okozott 
sérüléseket kezelni lehet. Ha a sérülés nagyobb mértékűt, az egynegyedes arányt is eléri, 
akkor nem szabad a támasztékként szolgáló követ kivenni! Gyakorlatilag ennek a 
rendellenességnek nem ismert hatékony kezelése. 

 kisebb tárgy esetén a gyökérnyakba nőtt tárgy kivétele 
 sérülés kezelése  

 

Utókezelés: 

 fa felülvizsgálata 1 évente 
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2.3.3. Tősarjak 
 

 

 

Jelenség: 

A gyökérnyakon több vagy kevesebb 
sarj található. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A tősarj nem biztos, hogy 
rendellenesség  mégis meg kell 
említeni. Ennek oka az, hogy a 
tősarjak hajtása még azoknál a 
fajoknál is jelezhet 
rendellenességet, melyek igen nagy 

hajlammal hajtanak tőről. Ez a rendellenesség, lehet a gyökérnyak sérülése, vagy a fa romló 
egészségi állapota.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tősarj felveti a gyökérnyak sérülés gyanúját. De még gyakoribb, hogy a gyökérnyakból nagy 
számban kihajtó tősarjak beteg vagy öregedő fát jeleznek. A nagy hajlammal sarjadzó fáknál 
nem kell gyanút fogni. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Nem súlyos, inkább csak jelzés értéke van a tünetnek. 
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Javasolt vizsgálat:  

 az életerő vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

A tősarjak eltávolítása annak érdekében, hogy a fa erejét a korona nevelésére fordítsa a 
sarjak nevelése helyett. 

Bár láttam olyan ötletes és rendkívül szép megoldást, mely figyelemre méltó kezelési módja 
a sarjat hozó fáknak. A fa tövében képződő sarjakat meghagyták és szabályos formájú 
sövényt alakítottak ki belőlük. Én például ezt hársfa sornál láttam, ahol a kertészek a fák 
tövében szabályos hengereket alakítottak ki. A sarjak ilyen módon történő kezelése 
kevesebb munkával járt és igen különleges látványt nyújtott az így kialakított fasor. 

A faápolók nem szeretik a tősarjakról nevelt fákat sem. Ezek törzsalapja, a gyökérnyak 
általában gyengébb, és mindig kialakul az odvasodás, mégpedig az anyafa elkorhadását 
okozó gomba miatt, ami a tősarjak gesztjét is korhasztják. 

 a tősarjak eltávolítása 

 

Utókezelés: 

 évente szükséges 
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2.3.4. Gombatermőtestek gyökérnyakon 
 

 

 

Jelenség: 

A gyökérnyakon gombák termőteste figyelhető meg. 
Meg kell jegyeznem, hogy gombák nem csak a 
gyökérnyakon, hanem a törzsön is megjelenhetnek, 
de megfigyelések szerint a gyökérnyakon előbb vagy 
gyakrabban nő gomba. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A gomba az egészséges fába nem hatol be. A 
gombafertőzés valamilyen sérülés következménye. 
Ha már a termőtest megjelenik, akkor már erős 
gombafertőzést feltételezhetünk. 

A gyökérnyak felszínéről előbújó gomba testének 
csak egy része a termőtest, a gomba táplálékfelvevő 
része a fa testében van. 

 

Tünet mögött rejlő rendelleneség:  

A gomba megemészti a fa szerves anyagjait. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A gomba által jelzett leépülési folyamat jelenlegi ismeretem szerint nem állítható meg!  
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Javasolt vizsgálat:  

 az életerő vizsgálata 
 a fa törésveszélyének vizsgálata szemrevételezéssel vagy FAKOPP műszerrel 
 fa vezetőképességének vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

A betegség tárgyalásának helye a kórokozóknál volna. Az ok, amiért ide tolakodott a fizikai 
sérülések közé az, hogy inkább jelző szerepét tekintjük fontosnak, mint magát a gombát. A 
taplók ellen a faápolás eszközeivel már nem is tudunk küzdeni. Igazából védekezni sem 
tudunk ellenük, megjelenésüket tudomásul véve, döntünk a fa további sorsáról. 

 gyökérnyaki odvasodás kezelése 
 ha szükséges, akkor a fa statikájának megerősítése 

 

Utókezelés: 

 évente szükséges 

  



Lukács Zoltán                                                                                            Fák rendellenességei 

89 

 

3. Törzs rendellenességei 

 

A törzs feladata a korona megtartása és a szállítási feladatok ellátása a korona és a gyökér 
között. Ha a törzs sérül, akkor e két dolog nem működik. A szállítás csökkenhet vagy súlyos 
esetben eltörhet.  

 

A törzs rendellenességeinek alábbi csoportjait különböztethetjük meg:  

 rendellenes növekedés, 
 törzsön váladék megjelenése, 
 kéregsérülések, 
 háncssérülések, 
 repedések, 
 törzsodvasodások, 
 zavaró növényzet, 
 egyéb törzs rendellenességek. 

 

A törzs rendellenességeit a fenti csoportosítás szerint vesszük sorba. 
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3.1. Törzs rendellenes növekedése 

 

Milyen a rendes törzs? Kör keresztmetszetű, felfele kissé keskenyedő, egyenes, függőleges 
állású, erős oszlop. Ha a fa törzse ettől eltér, akkor annak általában valami oka van. Ezeket 
vesszük sorra. 

 

A rendellenes növekedésű törzs rendellenesség csoportjai:  

 ferde törzs 
 felegyenesedett törzs 
 csavart törzs 
 alacsony törzs 
 magas törzs 
 törzsön dudor 
 sejtburjánzás 
 oltási hely 
 törzs horpadás 
 szabálytalan keresztmetszet 
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3.1.1. Ferde törzs 
 

 

 

Jelenség: 

A törzs a függőlegestől eltérő állású. A törzs 
egyenessége, ferdesége fajra jellemző 
tulajdonság. A kertészek általában azokat a 
fajokat szeretik, melyek egyenes törzset 
nevelnek. A fasorban az egyenes törzs 
követelmény. A parkban már jobban 
elképzelhető a ferde törzsű fa. A nagytömegű 
koronát a függőleges törzs támasztja alá a 
legbiztosabban. A ferde törzset természetesen 
csak abban az esetben kell, mint 
rendellenességet feljegyezni, ha a fa fajára ez 
nem jellemző.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A törzs elferdülhet azért, mert így növekedett, 
vagy elferdülésének oka a fa megdőlése. A ferdén növekedett fa koronája rendes állású, 
gyökérzeténél a megdőlést semmilyen repedés nem jelzi.  

Azt, hogy mikor ferdült el a törzs, az ágak növekedése árulja el. Ha a hajtások is a törzzsel 
egy irányba állnak, akkor a törzs még ebben a növekedési időszakban ferdült el. Ha a hajtások 
az ég felé igyekeznek, de a vesszők ferdék, akkor a fa egy-két évvel ez előtt dőlt meg. Ha az 
egész korona függőleges, csak a törzs ferde, akkor már régen dőlhetett meg a fa. 

A megdőlt fa másik rendellenesség. Ebben az esetben a fa koronája is megdőlt és általában 
valamilyen talajrepedés, vagy megemelkedett talaj jelzi a gyökérzet sérülését is. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A ferde törzsű fa kidőlhet. 
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Rendellenesség súlyossága: 

A ferde törzs önmagában nem jelent egyensúlyvesztést. Ha a pozitív fototropizmus miatt 
ferde a törzs, akkor csak extrém időjárási körélmények között jelent kockázatot. Ha pedig 
megdőlt a fa, akkor az gyökér probléma. Ha a ferdeség nem nagymértékű, akkor nem jelent 
nagy problémát. Vagy ha a ferde törzs egy parkban a koronát már a földre fektette, akkor 
sem kell feltétlen intézkedni. Gyakran látni parkban teljesen földre fekvő keskenylevelű 
ezüstfát. Gyűjteményes kertekben ritka értékes fákat akkor sem vágnak ki, ha törzsük a 
földre ferdült. Azonban a ferde törzs nehezen elfogadható fasorban vagy forgalmas utak 
mentén. Itt szigorúbban kell megítélni a fa egyensúlyát. Magam számadatai szerint 
jelentősen kevesebb ferde törzsű fa dőlt ki, mint egyenes! Természetesen ez akkor lenne 
pontos esélylatolgatás, ha egy adott területen ismert lenne a ferde törzsű és a nem ferde 
törzsű fák száma. Nem ismerek ilyen valószínűségszámítást.  

 

Javasolt vizsgálat:  

 a fa állékonyságának vizsgálata húzó vizsgálattal vagy dinamikus gyökérvizsgálattal 

 

Javasolt kezelés:  

A kezelés a fa statikai megerősítése. A fa biztosítása a dőlés ellen. Ebben az esetben 
leggyakrabban az alátámasztás segít. 

 a fa statikai megerősítése dőlés ellen, leginkább alátámasztással 

 

Utókezelés: 

 felülvizsgálat évente 
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3.1.2. Felegyenesedett törzs 
 

 

 

Jelenség: 

A törzs a tövénél ferdén indul, majd 
meggondolja magát és rendesen az ég felé veszi 
az irányt.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Természetesen a kezdetben ferde, majd később 
kiegyenesedett törzsből arra 
következtethetünk, hogy a fa a régebbi időkben 
megdőlt vagy törzse a fény felé igyekezve 
ferdén nőtt. Ez oly régen történt, hogy a törzs 
későbbi növekedésének volt ideje a ferdeséget 
kiegyenesíteni.  

 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tünet nem jelez rendellenességet. Egy régebbi rendellenesség nyomát őrzi, melyet már 
maga meg is oldott. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A kiegyenesedett törzsű fák általában nem szorulnak ápolásra.  
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Javasolt vizsgálat:  

 a fa megfigyelése szemrevételezéssel 

 

Javasolt kezelés:  

Ez a rendellenesség a fa statikáját rontja. Az ilyen fa is kisebb koronát visel el, mint egyenes 
törzsű társai. Meg kell jegyezni, hogy a ferde törzsű fánál nagyobb a teherviselő képessége. 

 esetleg a fa statikai megerősítése dőlés ellen, leginkább alátámasztással 

 

Utókezelés: 

 felülvizsgálat 3 évente 
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3.1.3. Csavart törzs 
 

 

 

Jelenség: 

Ne tévesszen meg senkit, hogy a 
szobanövények világában, hidegházban, de 
még a nagyáruházak fűtött terében is 
láthatni csavart törzsű fákat. Ezeket nem a 
természet alkotta. Kertészek formálták 
ilyenre őket. Magam találkoztam már 
parkban is csavart törzsű fával, melyet 
akarattal alakítottak ilyenné. Ez esetekben 
persze nem kell rendellenességre utaló 
jeleket keresni. Vannak azonban olyan 
csavart törzsű fák, melyek csavarásában nem 
működött közre kertész, maguktól nőttek 
így.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A szakma két okot feltételez. Az egyik okot 
abban keresik, hogy a részaránytalan korona 
húzza el törzset.  A másik kevésbé bizonyított 
feltételezés, hogy a föld mélyén lakó 
mágneses erőterek viccelik meg a fát. 

Mindkét esetben a tünet azonos, a fát a koronájánál fogva csavarták. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A csavart törzs magában nem rendellenesség, de az bizonyos, hogy a rendes alakulású 
törzstől eltérő szerkezetű. És ez már elég ok lehet a gyanúra az oly tökéletesen megalkotott 
növényvilág rendjében. És valóban, a csavart törzsű fa statikája gyengébb, mint az egyenes 
törzsű fáé! 
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Rendellenesség súlyossága: 

Ezt a rendellenes növekedést nem is kellene igazából rendellenességnek tekinteni.  

 

Javasolt vizsgálat:  

 a fa megfigyelése szemrevételezéssel 

 

Javasolt kezelés:  

 esetleg a fa statikai megerősítése dőlés ellen, leginkább alátámasztással 

 

Utókezelés: 

 felülvizsgálat 3 évente 
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3.1.4. Alacsony törzs 
 

 

Jelenség: 

A fa törzse alacsony. De mihez képest? Például a 
természetes törzsmagassághoz képest. De még 
ekkor sem kapunk pontos eligazítást, mert a 
szabadon álló fa törzse jóval alacsonyabb a 
természetben, mint az erdőben fény felé 
igyekvőé. Akkor nézzük a törzsmagasságot az 
űrszelvényhez képest. Ez lehet a városi kertész 
mércéje. 

Az út mellé ültetett sorfák szabványos 
törzsmagassága 2,2 méter. Tehát az ennél 
alacsonyabb törzs már alacsony.  

A parkfáknál a német szabvány a 60 
centiméternél alacsonyabb törzset tartja 
alacsonynak. 

A tőben elágazó fákat több törzsűnek mondjuk. 

És még ide sorolhatunk egy harmadik törzsmagasságot, a forgalmas utak melletti fák 
törzsmagasságát, mely kívánság szerint 4-4,5 méter.  

Tehát a magas törzsű sorfánál a 4 méternél, a sorfánál a 2,2 méternél és a parkfánál a 0,6 
méternél alacsonyabb törzset mondjuk alacsonynak.   

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Az alacsony törzsű fák általában elkerülték a kertészeket. Nem faiskolában születtek, és nem 
szenvedték a kertészek metszőollóját sem kamaszkorukban. Szóval kedvükre növekedtek.  
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Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Az alacsony törzs a fának nem árt, csak az ember nem fér el alatta. És ha nem fér el, akkor 
az alacsony ágait megsértheti, letörheti. Ennek következménye pedig lehet koronaalapi- 
vagy törzs odvasodás. Rossz esetben pedig a fa koronáját is elvesztheti. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Nem súlyos rendellenesség.  

 

Javasolt vizsgálat:  

 az űrszelvény vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

 szükség esetén a korona megemelése metszéssel 

 

Utókezelés: 

 a korona megelemelése több évig is eltarthat 
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3.1.5. Magas törzs 
 

 

Jelenség: 

A fa törzse magas. És itt is 
feltehetjük a kérdést, mint az 
alacsony törzsénél, hogy mihez 
képest? Az alacsony törzsnél ki 
tudtunk csikarni magunkból 
pontos számokat, de itt bajban 
vagyunk, mert nem tudjuk azt 
mondani, hogy az öt méteres törzs 
az magas. 

Csak az arányérzetünkre 
hagyatkozhatunk. Megfigyelhetjük 

a fa magasságát, a korona méretét, a törzs átmérőjét és ezek arányaihoz viszonyítva 
állapíthatjuk meg, hogy a fának magas a törzse. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Vagy a természetes növekedés emelte magasra a törzset, mely állományban, erdei 
környezetben fordul elő vagy a kertész emelte meg az alsó ágak folyamatos levágásával. De 
leggyakrabban az állományban élő fák törzse magasodik, hiszen a korona felfelé igyekszik 
kinőni a szomszédok árnykából, miközben az alsó ágak leszáradnak.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Az alacsony törzs a fának nem árt, de a magas törzs felboríthatja egyensúlyát. Ha az 
állományban lévő fát a környező növényzettől megszabadítjuk, mondjuk egy hosszú ideig 
elhanyagolt park rendezésénél, akkor az állományban magasra emelkedett törzsű fa a 
szélárnyékból is kikerül. Könnyebben kidőlhet. 

A metszéssel megemelt törzsű fa súlypontja feljebb kerül, de korona mérete, vitorla felülete 
csökken. Ráadásul a szélfogó felület csökkenése nagyobb mértékben növeli a fa 
állékonyságát, mint amilyen mértékben csökkenti a súlypont megemelése.  
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Rendellenesség súlyossága: 

A hirtelen nagy súlypontemelkedés nagyobb veszéllyel jár. 

 

Javasolt vizsgálat:  

 a törzs magasságának vizsgálata arányérzékünk szerint 
 a fa dőlésveszélyének vizsgálata dinamikus módszerrel 

 

Javasolt kezelés:  

Ha természetes módon emelkedett meg a törzs és a fa egyensúlya veszélybe került, akkor a 
statikai megerősítés tudja megakadályozni a kidőléstől. 

Ha a kertész emeli a törzsmagasságot, akkor pedig lassan, évről-évre kell megtenni, hogy a 
fa statikája ne boruljon fel. 

 szükség esetén a korona kurtítása 
 szükség esetén a fa statikai megerősítése kidőlés ellen 

 

Utókezelés: 

 a fa felülvizsgálata 3 évente 
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3.1.6. Dudor 
 

 

 

Jelenség: 

A fa törzsén a hengerpalást síkjából dudor 
emelkedik ki. A dudor és a sejtburjánzás között 
különbség van. A dudort egyenletes kéreg fedi, 
mintha egy labda szorult volna a kéreg alá, míg a 
sejtburjánzás felszíne egyenetlen, a karfiolra 
hasonlít, kéregrajzolatja a fára nem jellemző. A 
dudor lehet egyoldalú, de lehet az egész törzs 
kerületét kitevő is.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Dudor azért alakul ki a fa törzsén, mert valami 
felnyomja a kérget.  

A dudor leggyakoribb okozója az ágcsonk, ami 
vagy természetes úton alakult ki vagy metszés 

nyomán maradt a fán.  

Ritkábban fordul elő az, hogy sejtburjánzás okoz dudort a törzsön. 

Dudor oka lehet az agrobaktérium (Agrobacterium tumefaciens) fertőzés is.  

A városban álló fákra szögelt ilyen-olyan tárgyak kéreg alatt maradva szintén dudort 
okoznak. 

A törzs teljes keresztmetszetében keletkezett dudor leggyakrabban az oltás helyét jelzi. 
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Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A dudor mögött általában odú rejlik.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A törzs odvasodása lassítható rendellenessége a fának. A nagyobb odú még nem jelent 
súlyos rendellenességet, de ha az odú óriási, akkor a rendellenesség súlyos.  

Egyetlen probléma van a dudorra, hogy a törzs törésének veszélyét növeli.  

 

Javasolt vizsgálat:  

 a dudor okának kiderítése 
 a dudor vizsgálata 
 ha szükséges, akkor a fa törésveszélyének vizsgálata szemrevételezéssel vagy 

FAKOPP műszerrel 

 

Javasolt kezelés: 

A dudor alatti terület mindenképpen alapos vizsgálatra szorul. Amennyiben eszköz áll 
rendelkezésre, akkor roncsolás nélkül meg kell vizsgálni a fát. Amennyiben a dudor odút rejt, 
akkor az odvasodás típusának megfelelően kezelni kell. Ha az odvasodás nagyobb mértékű, 
akkor a törzset meg kell erősíteni a törés elkerülése miatt.   

 ha a dudor odvasodást rejt, akkor az odvasodás kezelése 
 ha törés veszély áll fenn, akkor a fa statikai megerősítése 

 

Utókezelés: 

 kisebb veszély eseten felülvizsgálat 3 évente 
 nagyobb odvasodás esetén felülvizsgálat évente 
 ha a dudor oka agrobaktériumos fertőzés, akkor a terjedését kell megakadályozni 

 

 



Lukács Zoltán                                                                                            Fák rendellenességei 

103 

 

3.1.7. Sejtburjánzás  
 

 

Jelenség: 

A sejtburjánzás a dudorra hasonlít. 
A törzs hengeres testéből ez 
esetben is kitüremkedés alakul ki, 
de itt a kéreg eredeti rajzolatját 
elveszíti.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Valami olyan oka lehet, hogy a 
szaporodó sejtek nem akarják a 
rendnek megfelelően a meglévő 

szöveteket gyarapítani, hanem önálló útra térnek és rendellenes módon szaporodnak.  

A rákos daganat kialakulásának egyik okát ismerjük, ez a nektria (Nectria ditissima). A másik 
gyakori kórokozó az agrobaktérium (Agrobacterium tumefaciens). Ezek a kórokozók az 
egészséges fát nem tudják megtámadni, csak a sérüléseken keresztül hatolnak a törzsbe. A 
leggyakoribb sérülés pedig a metszés. Tehát metszéssel végig fertőzhetjük a fáinkat. A 
megoldás a metszési eszköz vágószerkezetének fertőtlenítése minden fa után. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A sejtburjánzás kóros elváltozás. A tünet mögött lehet a nektriás és az agrobaktériumos 
betegség is.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A sejtburjánzás az odvasodáshoz hasonló fertőzést nem okoz, a fa statikáját ellenben 
némileg rontja. 

A fertőzés a fát nagyon meggyötri, életkorát lerövidíti.  

 



Lukács Zoltán                                                                                            Fák rendellenességei 

104 

 

Javasolt vizsgálat:  

 a dudorok számának, méretének megfigyelése 
 nagyobb dudor esetén a fa törésveszélyének vizsgálata FAKOPP műszerrel 

 

Javasolt kezelés:  

A rákos fát ismereteim szerint nem lehet kezelni! A daganatot nem érdemes levágni. 

Egyetlen lehetőségünk a további fertőzés elkerülése a metszésnél a szerszámok 
fertőtlenítésével. Tehát a megelőzés. 

 a rákos fa hatékony kezelését nem ismerem 
 törésveszély esetén még a statikai megerősítést sem javaslom 

 

Utókezelés: 

 a fa rendszeres megfigyelése a fertőzés terjedése szempontjából 

  



Lukács Zoltán                                                                                            Fák rendellenességei 

105 

 

3.1.8. Oltási hely 
 

 

 

Jelenség: 

A fa törzsének teljes kerületén 
rendellenes vastagodás figyelhető 
meg. Ez háromféle is lehet: 

 a törzsön, a teljes kerületben 
egyenletes dudor helyezkedik el 
 a törzs alsó, gyökér felőli része 
vastagabb, mint a felette lévő rész 
 a törzs alsó, gyökér felőli része 
vékonyabb, mint a felette lévő rész 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A fent tárgyalt két 
rendellenességgel, a dudorral és a 
sejtburjánzással rokon. Ha az alany 
és a nemes eltérő növekedési 
eréllyel bír, akkor az oltási hely jól 
látszik. Az is előfordulhat, hogy az 
alany van jobb erőben, akkor a törzs 

alsó része kövérebb, de az is megtörténhet, hogy a nemes hasznosítja jobban a táplálékot, 
és akkor a törzs felső része a szélesebb. Ez a jelenség csak a nagyon öreg, oltott fákon 
figyelhető meg hiszen, ha az alany és a nemes nem tűrte volna egymást, akkor már ideje 
korán lehetetlenné vált volna közös életük.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Az oltás helyén a szövetek kaotikusan helyezkednek el és nagyon nagy a korhadás kockázata. 
Például idős gömbakácok esetén. 
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Rendellenesség súlyossága: 

Tapasztalat, hogy az alany és a nemes házasságban megélt tisztes kora azt bizonyítja, hogy 
aggodalomra semmi ok. Azonban biztos, hogy a kövérebb nemes és a soványabb alany a fa 
statikájának nem használ. 

 

Javasolt vizsgálat:  

 az oltási hely alapos szemrevételezése 

 

Javasolt kezelés:  

 nem szorul kezelésre 

 

Utókezelés: 

 egyetlen teendőnk a rendszeres megfigyelés, ha lehet évente 

 

  



Lukács Zoltán                                                                                            Fák rendellenességei 

107 

 

3.1.9. Törzshorpadás 
 

 

 

Jelenség: 

A fa törzsének szabályos hengeres alakja úgy 
változik, mintha egy új benyomta volna. A horpadás 
lehet kisebb és nagyobb felületű. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A horpadás olyan régebbi sérülés, mely szerves 
anyag képzés hiányát okozta, és melyet már a kéreg 
teljesen eltakart. A múlt kisebb sebesülésének a jele.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Gyanút foghatunk, hogy a horpadás odvasodást 
takar. Ezt érdemes további vizsgálattal kideríteni.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A törzs horpadásai általában nem mélyek. A bemélyedések nem érik el az átmérő egy tizedét 
sem. Nem is tekintjük jelentős rendellenességnek. A fa statikáját sem gyengíti jelentősen. 
Azonban ezt látván, a fák testbeszédének panasz szavát kell meghallania a vájtfülű 
faápolónak.  

  



Lukács Zoltán                                                                                            Fák rendellenességei 

108 

 

Javasolt vizsgálat:  

 a horpadás alapos szemrevételezése 
 ha odvasodást rejt, akkor az odú vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

 a horpadás nem, csak az odvasodás szorul kezelésre 

 

Utókezelés: 

 a horpadás megfigyelése, elég akár 3 évenként 
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3.1.10. Szabálytalan keresztmetszet 
 

 

 

Jelenség: 

A törzs keresztmetszete nem szabályos kör, 
attól valamilyen módon eltér. Ez általában a 
gyökérnyak közelében szabálytalanabb, és a 
koronaalap felé szabályosabb. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Az ok az úgynevezett „válasz fa (reakció fa)” 
képződése. A jelenség azzal kezdődik, hogy a fa 
valamelyik irányba húz, vagy valami nyomja a 
fát. Törzse engedve az erőknek dőlni igyekszik. 
Erre a dőlésre válaszol fa. A dőlés irányával 
ellentétes oldalon megerősíti gyökereit. A 
gyökerek inkább húzva tartanak, mint 
támasztékot biztosítanak. A megerősödés 
következménye a vastagabb főgyökér, a 
megvastagodott gyökérnyak, és a léc szerűen 
megvastagodott törzs. 

A szabálytalan keresztmetszet lehet a fa tápanyaghiánya is, mikor is a törzs csak a főgyökerek 
felett vastagodik. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Ha a fára ható erőt sikerült kiegyenlíteni, akkor már nem kell tartani semmitől. Maga a léces 
vastagodás nem jelent statikai veszélyt. Inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy vizsgáljuk meg 
a fára ható húzó, vagy nyomó erőket. 

A tünet mögött rejlő rendellenesség lehet a fa tápanyag hiánya is.  
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Rendellenesség súlyossága: 

A szabálytalan keresztmetszetű törzs nem súlyos rendellenesség.  

 

Javasolt vizsgálat:  

 a fa dőlésveszélyének vizsgálata, legtöbb esetben elég csak szemrevételezéssel 
 a fa tápanyag ellátásának vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

 ha a szabálytalan keresztmetszetet vélhetően tápanyag hiány okozza, akkor a fa 
tápanyag ellátásáról kell gondoskodni, tapasztalatom az, hogy a szabálytalan 
keresztmetszetű fák tápanyaghiányának a tömörödött talaj a leggyakoribb oka 

 

Utókezelés: 

 esetleg talajlazítás és tápanyag utánpótlás 
 megfigyelés 3 évenként 
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3.2. Törzsön folyadék megjelenése 

 

A fák törzsén rendes esetben nincs folyadék, hacsak az esővíz nem csurog végig rajtuk. Ha 
valamilyen nedvesség jelenik meg, akkor azt rendellenességnek tekintjük. A folyadék lehet a 
fa saját váladéka, mint a mézga és a gyanta, de származhat a benne élősködőktől is. Ezeket 
vegyük sorra! 

 

Törzsön folyadék típusai: 

 mézga 
 gyanta 
 nedves váladék 
 baktérium nyálka  
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3.2.1. Mézga 
 

 

 

Jelenség: A metszési sebeknél vagy ritkábban 
az ágakon, törzseken, metszési sebeken kívüli 
területeken borostyán színű, sűrű váladék 
jelenik meg. Leginkább a Prunus-oknál fordul 
elő.   

 

Tünet kialakulásának körülményei:  

A mézga a Prunus nemzettség természetes 
védekezése. A fa a fertőzést okozó károsítok 
ellen maga állítja elő a sebkezelésre alkalmas 
mézgát. A mézga elzárja a fertőzések útját. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Mézga csak akkor keletkezik, ha fennáll a 
fertőzés veszélye. Ha a mézga csak a metszési 

sebeknél keletkezik, akkor a fa egészséges, természetes védekezése működik. Ellenben, ha 
a fa sok mézgát termel és nem csak a metszési sebek körül, akkor a fa szövetjeit gomba 
fertőzte meg. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Ha mézga csak a metszlap körül termelődik, akkor a fa nem beteg. Ha erős a mézgaképződés, 
akkor fa súlyos gombabetegségbe szenved. 

 

  



Lukács Zoltán                                                                                            Fák rendellenességei 

114 

 

Javasolt vizsgálat:  

 a mézgaképződés okának kiderítése 
 a fa életerejének vizsgálata 
 a mézgás fának vélhetően sok száraz ága van, tehát a korona vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

A mézgás fa megbetegítőjét kell megállapítani és az ellen kell védekezni! Az edénynyalábot 
fertőző betegségek leküzdése nem könnyű! 

 a mézgaképződés okának megszüntetése 
 a fa életerejének fokozása 
 ha vannak száraz ágak, akkor azok levágása 

 

Utókezelés: 

 megfigyelés évente 
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3.2.2. Gyanta 
 

 

Jelenség: 

A fenyők metszési sebeinél borostyánsárga, sűrű 
folyadék jelenik meg. A gyantaképződés csak a 
tűlevelűekre jellemző. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Tulajdonképpen ugyanaz a helyzet, mint a 
Prunus nemzetség mézga képződésénél, azzal a 
lényeges különbséggel, hogy a tűlevelűeknél 
nem ismertek a Prunus-okra jellemző 
edénynyaláb betegségek. A gyantaképződést 
csak a begyógyítandó sebek ösztönözik. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A gyantaképződés oka a fa metszése vagy 
sérülése. Tulajdonképpen a metszési sérülés a 
rendellenesség. Ha a fenyőn gyanta nem 

metszés miatt keletkezik, akkor valamilyen mechanikai sérülést kell az okok között keresni. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A gyantaképződés az egészség jele. Sőt az egyik legjobb sebkezelő szer a gyanta.  
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Javasolt vizsgálat:  

 a gyantaképződés okának kiderítése 

 

Javasolt kezelés:  

 nem tudok kezelést javasolni 

 

Utókezelés: 

 megfigyelés évente 
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3.2.3. Nedves váladék 
 

 

Jelenség: 

A törzsön nedves váladék csurog. A 
váladék gyakran színtelen és poshadt 
szagú.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Míg a mézga és a gyanta a fa 
természetes váladéka, addig ez a 
nedv az odúkból folyik ki, és az 
odvasodást okozó károsítók váladéka. 
Az ilyen nedvvel elborított fa a 
váladék képződése feletti területen 
biztos, hogy odvas és az odúkban 

keletkezett váladék csorog végig a fán.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A leggyakoribb tünet, amit az ilyen típusú váladékozás az odvasodás. A váladékozó, nedves 
odú azt jelzi, hogy az üregben kialakult nedves körülmények kedveznek a további 
odvasodásnak.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

Maga a váladékképződés nem rendellenesség, de az ilyen odúkat sürgősen kezelni kell! 
Gondoskodni kell az odúk víztelenítéséről, és kiszárításáról! 

A rendellenesség akkor súlyos, ha a váladékot képző odú veszélyes. 

Az ilyen fák statikáját feltétlenül meg kell vizsgálni. 
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Javasolt vizsgálat:  

 a nedves váladék forrásánál odú vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

Mérlegelni kell az odú kezelésének előnyeit, hátrányait, hogy egyáltalán lehetséges-e? 
Statikai vizsgálat után lehet, hogy sort kell keríteni a korona megerősítésére is. 

 odvasodás kezelése 

 

Utókezelés: 

 kezelt odú utókezelése 
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3.2.4. Baktérium nyálka 
 

 

 

Jelenség: 

A törzsön baktérium nyálka 
csurog, mely abban különbözik az 
odúkból folyó nedves váladéktól, 
hogy állaga nyálkás, a víznél 
sűrűbb és ami a legnagyobb 
különbség, hogy mindig 
kellemetlen szagú.  

 

Tünet kialakulásának 
körülményei: 

A fát baktérium fertőzte meg. Leggyakoribb talán a nektriás kéregrák, de sajnos ennél 
bővebb a választék. A baktérium típusát laboratóriumban, tenyésztéssel lehet csak pontosan 
megállapítani.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Ha a baktérium nyálka a törzsön megjelenik, akkor az már erős fertőzés következménye. 
Nektriás kéregráknál például a kéreg elválik a háncstól, nagy darabokban lefejthető.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A baktériumfertőzés megállításának és gyógyításának módját nem ismerem. A betegség a fa 
lassú vagy gyors pusztulásához vezet. 
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Javasolt vizsgálat:  

 a baktériumos fertőzés mértékének kiderítése, a kéreg lefejtése 
 a fa törésveszélyének vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

A fertőzött fákat érdemes folyamatosan megfigyelni, a környezetre jelentő veszély esetén 
megvizsgálni. Vigyázni kell, hogy a vizsgálati eszközökkel fertőtlenítés nélkül más fákat ne 
vizsgáljunk! 

 nem ismerek kezelési módot 
 további fertőzés megakadályozása 

 

Utókezelés: 

 fa megfigyelése évente 

 

  



Lukács Zoltán                                                                                            Fák rendellenességei 

121 
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3.3. Kéregsérülések 

 
A kéreg szerepe a megvastagodott, fás szár védelme. Mint a kabát vagy pontosabban a 
védőöltözet, mely óv hidegtől, melegtől, napsütéstől, kiszáradástól. Ha a kéreg sérül, akkor 
ezt a védelemi szerepet nem tudja betölteni és védelem hiányában további 
rendellenességek, betegségek vehetnek erőt a fán. A kéregsérüléseknek is több típusát 
különböztetjük meg. 

 

Kéregsérülések típusai: 

 begyógyult seb 
 kéregzúzódás 
 kéreg felszakadás 
 kéreg hosszirányú, zárt repedése 
 kéreg hosszirányú, nyitott repedése 
 kéreg keresztirányú repedése 
 kéreggyűrődés 
 kéreggyűrű 
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3.3.1. Begyógyult seb 
 

 

Jelenség: 

A fa törzsén a kéreg nem rendes alakulású. 
Csak a kéreg rajzolata tér el, a törzs hengeres 
formája nem változik, mint dudorodáskor. Ha 
a fajra jellemző kéregrepedés hosszanti 
lefutású, akkor a begyógyult sebet az attól 
eltérő, körkörös kéregrajzolat jelzi.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A törzsön egykor a leszáradt ágak vagy 
levágott ágak helyén seb keletkezett. Ha a seb 
rendesen gyógyult, akkor a sebet kéreg 
takarja, melynek csak rajzolata árulkodik az 
egykori ágalapról.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tünet mögött nem mindig rejlik rendellenesség. Sőt, ha az ágalap odvasodik, akkor inkább 
dudor alakul ki a törzsön és nem marad a palást síkjában a kéreg. Ha mégis rejt 
rendellenességet a tünet, akkor az a törzs odvasodása. Egyébként sok gyakorlattal 
rendelkező faápoló, már a seb formájából jó eséllyel meg tudja állapítani a heg mögött rejlő 
odút. Más formájú a természetes ágtisztulás után begyógyult seb és más formájú a metszés 
után begyógyult seb.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A törzs odvasodása kezelhető rendellenesség. A begyógyult seb a fa életerejét is jelzi. Ha 
nincs mögötte nagy odú, akkor nem tekinthető sérülésnek. A nagyobb odvak a fa törésének 
veszélyével fenyegetnek. 
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Javasolt vizsgálat:  

A begyógyult sebeket mindenképpen érdemes megvizsgálni. A kisebb sebeket elég csak 
megkopogtatni, de a nagyobbakat műszeres vizsgálat alá kell vetni, ha gyanúsak. 

 begyógyult seb vizsgálata szemrevételezéssel, ha kell FAKOPP műszerrel 
 nagyobb odú esetén a fa törésveszélyének vizsgálata FAKOPP műszerrel 

 

Javasolt kezelés:  

Ha a seb mögött odú alakult ki, akkor azt kezelni kell. Nagyobb odvasodás esetén a törzs 
megerősítése szükséges a törésveszély megelőzése érdekében. 

 kéreg alatti odú esetén „odúkezelés” 
 törésveszély esetén a fa statikai megerősítése 

 

Utókezelés: 

 odú megfigyelése évente, odú nélküli, begyógyult seb megfigyelése 3 évente 
 ha történt odúkezelés, akkor annak az utókezelése 
 ha történt statikai megerősítés, akkor annak az utókezelése 
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3.3.2. Kéregzúzódás 
 

 

Jelenség: 

A kéregzúzódás mindig mechanikai sérülés 
következménye. A mechanikai sérülés nyoma 
mindig felfedezhető. A sérülés következtében a 
kéreg roncsolódik, esetleg a háncsosztódó 
mentén felszakad. A felszakadt kéreg alatt a 
háncs és farész nem sérül.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Mi zúzhatja meg a kérget? Az okok mögött 
mindig az embert kell keresni, ha csak nem 
kidőlő fa zúzza meg a kérget? De ennek 
valószínűsége a városban kicsi. Inkább parkoló 

vagy balesetet szenvedő kocsik, építkezéseken földmunkagépek, gyepszélnyírók és joggal 
tehetek a felsorolás végére három pontot… zúzzák meg a fa kérgét. A legújabb jelenség a 
harci kutyák edzésének nyoma a fa kérgén. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség a védő kabát felszakadása, a felszakadt kéreg alatti élő rész védtelensége. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendelleneség nem súlyos, ha a zúzódott kéreg kis területű. Ellenben, ha a zúzódás 
nagyobb területre terjed ki, akkor a rendellenesség súlyos. 
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Javasolt vizsgálat:  

 a kéregzúzódás alapos vizsgálata 
 

Javasolt kezelés:  

Kéregzúzódás kezelése, mely a sebszél levágásából a felhasadt kéreg visszaszorításából áll. 

A legfontosabb kezelés a rendellenesség megelőzése. Nagy gondot kell fordítani a sérülés 
megelőzésére a fasorok tervezésénél és építkezéseken a fák védelménél. 

 „kéregsérülések kezelése”  
 

Utókezelés: 

 fa megfigyelése évente 
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3.3.3. Kéreg felszakadás 
 

 

 

 

Jelenség: 

A törzsön lévő kéreg nem lapul szorosan a 
háncshoz, attól elválva a fán lifeg, vagy 
leszakadozik. Legkönnyebben a tavaszi és a kora 
nyári időszakban következik be, mikor a sejtek 
osztódása a legélénkebb. 
 
Tünet kialakulásának körülményei: 
Kéreg mindig valamilyen fizikai behatás miatt 
szakad fel. Hasonló okok alakítják ki ezt a 
kéregsérülést, mint a kéregrepedést. Sőt a 
felszakadt kéregű fákon kéregzúzódás is 
tapasztalható. A zúzódott kéreg roncsolt, a 
felszakadt kéreg ép, csak elvállt az élő szövettől. 
 
Tünet mögött rejlő rendellenesség:  
Az ok hasonló, mint a kéregzúzódásnál, de a 

sérülés más. Míg a repedésnél a sérült kéreg hiánytalanul egyben marad, elválik a farésztől, 
addig a felszakadás kéregdarabok roncsolódásával, elvesztésével jár.  
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Rendellenesség súlyossága: 
A rendellenesség súlyos, ha a törzs nagy felületén keletkezik sérülés. A kéreg nem vesz rész 
a tápanyagszállításban. Feladata az alatta elhelyezkedő háncs védelme. Ha a kéreg nem védi 
a háncsot, akkor a kéreg felszakadásnak háncspusztulás a következménye és az már a 
tápanyagszállítás zavarát okozza.  
 

Javasolt vizsgálat:  

 a kéregsérülés alapos vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

A kéregfelszakadása jól gyógyítható rendellenesség. Kezelése a kéreg visszahelyezése, vagy 
pótlása. 

 „kéregsérülések kezelése”  

 

Utókezelés: 

 fa megfigyelése évente 
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3.3.4. Kéreg hosszirányú, nyitott repedése 
 

 

 

Jelenség: 

A fatörzs kéregkabátja kigombolódott, viselője 
nem fért bele.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A kéregrepedés egyik oka, hogy a tél végi 
felmelegedéskor a fatest gyorsabban hízik, mint 
a kéreg. Nagy csattanással reped fel ilyenkor.  

Másik ok valamilyen fizikai bántalmazás. Ennek a 
városban álló fáknál ezer oka lehet.  

De van egy szomorú tapasztalat is, hogy a 
sérülést maguk a kertészek okozzák. A fák 
gondatlan szállításánál, ültetésénél gyakran 
előfordul a kéregrepedés. Vannak olyan fajok, 
melyeknek a tavaszi kihajtáskor nagyon könnyű 

a kérgét megrepeszteni. Ilyen a kőris, mely olyan érzékeny, hogy ebben az időben csak 
kesztyűvel szabadna megérinteni.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség a kéreg repedése, a kabát kigombolása. A felrepedt és a repedés mentén 
egymástól eltávolodott kéreg a védelmi szerepét nem tudja betölteni. Felszínre kerül a háncs 
a védtelen háncs, mely védelem hiányában megfertőződhet.  
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Rendellenesség súlyossága: 

A kéregrepedések súlyosságát a hossza határozza meg. Ha a repedés a gyökérnyaktól, a 
koronaalapig terjed, akkor súlyos a sérülés, ha a két méter magas törzsön csak arasznyi 
hosszúságú, akkor nincs nagy baj. Ha a kéregrepedés a törzs hosszúságának egynegyedét 
teszi ki, akkor enyhe a rendellenesség, ha felét akkor súlyos.  

 

Javasolt vizsgálat:  

 a kéregrepedés alapos vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

 „kéregsérülések kezelése”  

 

Utókezelés: 

 fa megfigyelése évente 
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3.3.5. Kéreg hosszirányú, zárt repedése 
 

 

 

Jelenség: 

A jelenség ugyanaz, mint a nyitott, hosszirányú 
repedésnél. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A tünet kialakulásának körülményei is 
megegyeznek a nyílt repedésnél leírtakkal. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Ebben az esetben a kéregrepedés begyógyult. 
Tehát már az élő szövetek védelme is 
megoldódott. Amire figyelni kell, az a gyógyulás 
mögötti odvasodás.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A kéregrepedések súlyosságát a hossza határozza meg. Ha a repedés a gyökérnyaktól, a 
koronaalapig terjed, akkor súlyos a sérülés, ha a két méter magas törzsön csak arasznyi 
hosszúságú, akkor nincs nagy baj. Ha a kéregrepedés a törzs hosszúságának egynegyedét 
teszi ki, akkor enyhe a rendellenesség, ha felét akkor súlyos.  
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Javasolt vizsgálat:  

 a kéregrepedés alapos vizsgálata a sebszövet alatt 
 ha a szemrevételezés nem elég, akkor FAKOPP műszeres vizsgálat 

 

Javasolt kezelés:  

 „kéregsérülések kezelése”  

 

Utókezelés: 

 fa megfigyelése évente 
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3.3.6. Kéreg keresztirányú repedése 
 

 

 

Jelenség: 

A repedés fent leírtakhoz hasonló, 
csak nem függőleges irányú, hanem 
a törzsön körbe csavarodik. A 
keresztirányú repedés is szálkásan 
szakadt, roncsolt sebzéssel jár. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A jelenség korhadás vagy hajlítási 
feszültség következtében alakul ki. A 

látható tünet a kéreg keresztirányú felrepedése. Ezek az erők ahhoz kevesek, hogy a nagy 
szilárdságú fát is fel tudják szakítani, ezért mindig csak a kéreg és esetleg a háncs sérülésével 
számolhatunk. Általában csak a törzs egyik oldalán reped fel a kéreg keresztirányba. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség maga a kéreg repedés, de a faápolónak inkább ennek okára kell felfigyelni. 
A rendellenesség első sorban a fában fellépő feszültség, aztán a kéreg sérülés miatt a 
védőhuzat sérülése, tehát nyitott kapu az odvasodást okozók előtt és ha a háncs is sérül, 
akkor pedig a táplálék szállítás hiánya. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A sérülés közepesen súlyos. Inkább csak az odvasodást vagy a törzs húzott oldalán kialakult 
feszültséget jelzi.  
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Javasolt vizsgálat:  

 a kéregrepedés okának vizsgálata 

 esetleg a fa törésveszélyének vizsgálata FAKOPP műszerrel 

 

Javasolt kezelés:  

Mindenekelőtt a keresztirányú repedés okának megszüntetése. Aztán a törzshasadás 
repedésénél leírt kezelés. 

 „kéregsérülések kezelése”  

 ha a kéregrepedés oka odvasodás, akkor az odvasodás kezelése 

 ha a fa törésveszélyes, akkor statikai megerősítés 

 

Utókezelés: 

 fa megfigyelése évente 
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3.3.7. Kéreggyűrődés 
 

 

 

Jelenség: 

A kéreg a törzs egyik oldalán meggyűrődik, 
összeráncosodik. Természetesen sima- vagy 
vékonyabb kéregű fáknál gyakoribb jelenség. 
Vastagkéregű fákon nem látszik. A név 
tökéletesen szemlélteti a jelenséget. Annyit 
kell csak hozzátenni, hogy a gyűrődés nem 
alkot gyűrűt a törzs teljes kerületében. Csak a 
kerület egy részére terjed ki. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A fát valamilyen erő egy irányba, a 
kéreggyűrődés irányába, erősen nyomja. Ez az 
erő lehet a szél, de lehet az árnyékba szorult 
fa fény felé tartó növekedése és lehet 
féloldalas korona húzása is. A képen egy erős 
vázág nyomott oldalán látni kéreggyűrődést.  
Az biztos, hogy az erő nem csak egyszer-

egyszer hat a törzsre, hanem folyamatosan. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A fa állékonyságát kell ebben az esetben megvizsgálni. Az egyoldali kéreggyűrődés 
általában nem jelenti azt, hogy fát a dőlés veszélye fenyegeti. Inkább csak egy 
figyelmeztetés. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség általában nem súlyos. 
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Javasolt vizsgálat:  

• a gyűrődés okának megállapítása 

 

Javasolt kezelés:  

A gyűrődött kérget nem kell kezelni. Fel kell figyelni a fa egyoldalú húzására. Ha úgy ítéljük 
meg, akkor műszeres vizsgálatra lehet javasolni a kéreggyűrődött fát. Ha a vizsgálat 
dőlésveszélyt állapít meg, akkor a fa állékonyságát kell statikai megerősítéssel megoldani. 

• ha a gyűrődés oka a féloldalas korona, akkor metszéssel lehet javítani a fa 
egyensúlyát 

• ha a dőlés veszélye nagy, akkor statikai megerősítéssel lehet a helyzeten javítani 

 

Utókezelés: 

• fa megfigyelése évente 
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3.3.8. Kéreggyűrű 
 

 

 

Jelenség: 

A kéreggyűrődés mindig csak a 
törzs egyik oldalán, a nyomott 
oldalon jelentkezik. A kéreggyűrű 
a törzs teljes kerületén, 
egyenletesen látható. Tehát a 
jelenség a kéreg gyűrődése a törzs 
teljes kerületében. 

 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Mintha egy földig érő szűrben megpróbálnánk leguggolni. Ekkor a szűr alja a földre 
támaszkodik miközben hónunk aljával toljuk lefelé. A szűr alsó része meggyűrődik. Hasonló 
körülmények alakítják ki a kéreggyűrűt is. A törzs teljes hosszában megvart kéregkabát 
belsejében az élő törzs megrövidül! Hogy mitől tud a törzs megrövidülni? Hát attól, hogy 
szilárdságát elveszíti. Ennek oka pedig bizony a fa szerkezetének leépülése, melyért 
leginkább az odvasodás felelős.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Tehát a tünet mögött leginkább a törzs faszerkezetének meggyengülése áll. Természetesen 
éppen azon a területen, ahol a kéreg meggyűrődött.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség sokkal súlyosabb, mint a kéreggyűrődésnél. Ennél a rendellenességnél 
mindig felmerül a törés veszélye! 
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Javasolt vizsgálat:  

• a fa törésveszélyének vizsgálata gyűrődés helyén 

 

Javasolt kezelés:  

A gyűrődött kérget itt sem lehet kezelni, mint ahogy a kéreggyűrődést sem. Mivel sokkal 
nagyobb a törés veszélye, mint a kéreggyűrődésnél, ezért mindenképpen érdemes a 
törzset FAKOPP műszerrel a gyűrődés helyén megvizsgálni. Ha a vizsgálat törés veszélyt 
állapít meg, akkor a fa megerősítéséről, de gyakrabban kivágásáról kell intézkedni. 

• törésveszély esetén statikai megerősítés  

 

Utókezelés: 

• fa megfigyelése évente   
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3.4. Háncssérülések 

 
Ha a kéreg sérül, akkor csak a kabát gombolódik ki, de ha a háncs sérült, akkor a táplálék 
szállító pályák vesznek el. Ez már nehezebben gyógyítható, súlyosabb rendellenesség. 

 

Háncssérülések típusai: 

 héjaszás 
 égési sérülés 
 fagyléc 
 röpnyílások törzsön 
 háncsfelszakadás 
 háncskorhadás 
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3.4.1. Héjaszás 
 

 

 

Jelenség:  

Szép, egyedi kifejezés. Ha 
következetesek akarunk 
maradni, akkor a héjat 
kéregnek hívjuk és ebből 
kerekedhet a kéregaszás 
kifejezés. Ez is jó, az is jó. 
Pontosabban egyik sem jó, 
ha a fák szenvednek miatta. 

A kéreg a törzsre aszalódik, a 
törzsre szárad, elszíneződött, 
bemélyedt vagy leváló 
kéregrészek láthatók.  

A halott szövetek 
elszíneződnek, elbarnulnak 
vagy megfeketednek. A 

kambiumot is elpusztító napégés következtében a kéreg a törzsről kisebb-nagyobb 
szélességben leválik. A sebek szélén gyakran megindul a sebképződés, melyet a seb két 
szélén, hosszában kialakuló, a törzs síkjából kidudorodó, világos sebszövet jelez. A sebszövet 
két oldalról lassan ér össze, így a védtelen farészen megjelennek az odvasodás okozó 
élőlények. Fenyőknél a napégés erőteljes, rendellenes gyantázást idéz elő. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A fát hirtelen erős napsütés érte. Például, ha a környezetében lévő, árnyékot adó tárgyat 
eltávolítjuk, akkor napperzselés következhet be. Ilyen eset, amikor szomszédos fát vágunk 
ki, állományt ritkítunk vagy esetleg árnyékot nyújtó építményt, kerítést távolítunk el a fa 
mellől. De a naptól védett, faiskolai állományból kitermelt fák is szenvedhetnek napégést, 
ha hirtelen a tűző napra kerülnek rakodás, tárolás vagy szállítás közben.  
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Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A napperzselés az árnyékhoz szokott, laza szövetű, kéreg alatt védtelen háncsot és 
kambiumot és szíjácsot is elpusztíthatja. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A háncs, kambium vagy szíjács pusztulása már önmagában is pótolhatatlan vesztesége a 
fának. Amennyiben ez kisebb felületen fordul elő, mondjuk a törzs felszínének egyötödén, 
akkor a rendellenesség nem súlyos. Ha nagyobb területen perzselte meg a nap a törzset, 
akkor a rendellenesség súlyos, sőt életveszélyes is lehet. 

 

Javasolt vizsgálat:  

• a héjaszás vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

A legfontosabb intézkedés a héjaszás megelőzése a törzs takarásával. A faültetésnél a törzs 
takarásának olyan nélkülözhetetlen technikává kell válnia, mint a megtámasztásnak. 
Állományritkítás esetén is a megmaradó fák törzsét takarni kell. A törzsvédelem történhet a 
törzs festésével, törzs takarásával juta szövettel vagy nádfonattal. 

A sérülés kezelése a háncssérülések kezelése. A sérülés kezelése mellett még gondoskodni 
kell a rendkívül nagy adag tápanyag- és víz pótlásáról is. 

• „kéregsérülés kezelése” 

 

Utókezelés: 

• fa megfigyelése évente 
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3.4.2. Égési sérülés 
 

 

 

Jelenség: 

A törzsön szemmel láthatók a perzselt vagy 
elszenesedett sebek.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Míg a héjaszásnál a Nap égeti a kérget, addig 
az égési sérülésnél az ember.  

A sérülést okozhatja villám vagy tűz, de forró 
kipufogógáz is. Azt gondolnánk, hogy ezzel a 
sérüléssel inkább az erdészeknek kell 
számolni, az erdőtüzek sújtotta területek 
megmaradt fáinál és a kertészek ritkán 
találkoznak ezzel a sérüléssel. Nem így van! 
Gyakran raknak tüzet az út menti sorfák 
tövében a gazdák, mikor a tarlót, az 
árokpartot vagy az összegyűjtött lombot 

égetik. De kevés az olyan nagy odú, melynek belsejében ne raktak volna felelőtlenül tüzet!  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség maga az elhalt szövet. Rossz hír, hogy az égési sérülés után a fa 
védekezési rendszere leáll, sem sebszövet sem az elrekesztés nem működi! De jó hír, hogy 
további fertőzéssel általában nem kell számolni, hiszen a szerves anyagot lebontó 
szervezetek nem találnak tápanyagot az égett fában. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Attól függ, hogy sérülés milyen veszélyes, hogy mekkora területet érintett a tűz. Vigyázat! 
A szemmel látható elszenesedett területnél mindig jóval nagyobb a sérülés.  
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Javasolt vizsgálat:  

• a sérülés vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

Az égési sérülésben szenvedett fát nehéz kezelni. Az ilyen fák kezelése inkább az 
életfeltételek sürgős javítása. Gondoskodni lehet a jobb tápanyag- és vízellátásról. 

• „kéregsérülés kezelése” 

• tápanyag és vízellátás 

 

Utókezelés: 

• fa megfigyelése évente 
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3.4.3. Fagyléc 

 

 

Jelenség: 

A törzsön lécszerű vastagodás látható. Mintha a 
törzs csőkabátját egy varrat megvastagította 
volna. A léc kör keresztmetszetű, kéregrajzolat 
sima, általában eltér a törzs rajzolatától. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A hasadásnál sebszövet képződés indul meg. A 
sebszövet befedi a kéreg hiányt. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség a törzs egykori repedése. A 
rendellenesség lehet még a fagyléc alatti 
odvasodás is. 

 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Attól függ, hogy a fagyléc alatt a törzs mennyire odvas.  
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Javasolt vizsgálat:  

• a kéregrepedés alapos vizsgálata a sebszövet alatt 

• ha a szemrevételezés nem elég, akkor FAKOPP műszeres vizsgálat 

 

Javasolt kezelés:  

• „kéregsérülések kezelése”  

 

Utókezelés: 

• fa megfigyelése évente 
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3.4.4. Röpnyílások törzsön 

 

 

Jelenség: 

A törzsön lyukak figyelhetők meg.  A lyukak 
mérete és alakja változó. Az alak és a méret a 
kártevőre mindig jellemző. Például a 
változékony díszbogár röpnyílása „D” alakú míg 
a kőris díszborágé kör. A röpnyílások száma is 
változó. Természetesen minél több a röpnyílás, 
annál nagyobb a fertőzés. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A fertőzés kártevőként más és más. Általában a 
kártevő a lárváját a törzs felszínére, kéreg alá 
vagy a törzs sérüléseibe helyezi. A törzsbe 
leggyakrabban a lepkék hernyói vagy a bogarak 
lárvái fúrnak járatokat. A röpnyíláson keresztül 
általában a kifejlett rovarok távoznak, de 
távozhat lárva, hernyó vagy ürülék is. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség fa kártevővel való fertőzése. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Attól függ, hogy a kártevő mennyire súlyos. De ne legyenek reményeink. A fertőzések 
általában súlyosak. 

 

 

  



Lukács Zoltán                                                                                            Fák rendellenességei 

148 

 

Javasolt vizsgálat:  

• a röpnyílások formájának, számának vizsgálata 

• a kártevő meghatározása 

 

Javasolt kezelés:  

• esetleg a röpnyílások betömése 

• a meghatározott kártevő elleni védekezés 

 

Utókezelés: 

• a röpnyílások megfigyelése 

• a szomszédos faállomány megfigyelése 
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3.4.5. Háncsfelszakadás 
 

 

 

Jelenség: 

A kéreg és háncs az osztódógyűrű mentén a 
geszttől elválik és felszakad. Sérülés enyhébb, 
ha a felszakadt háncs nem roncsolódik. A 
háncsfelszakadás általában kéregsérüléssel is 
jár. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A háncsfelszakadás fizikai behatás 
következménye. A tünet hasonló körülmények 
között alakul ki, mint a kéregrepedés. Hogy ne 
kelljen visszalapozni megismétlem az okok 
felsorolását: parkoló- vagy balesetet szenvedő 
kocsik, építkezéseken földmunkagépek, 
gyepszélnyírók, harci kutyák...  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A háncs a kész tápanyagot szállítja a koronából a gyökérbe. Amennyiben sérül, úgy a korona 
nem jut elég tápanyaghoz. A fa éhezik, a korona mérete csökken és ennek következménye 
ként a gyökérzet egy része elhal. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Ha a háncs a törzs kerületének egyharmadában sérült, akkor a rendellenesség súlyos, ha a 
kerület felére terjed ki a sérülés, akkor a rendellenesség életveszélyes.  
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Javasolt vizsgálat:  

 a háncssérülés vizsgálata 
 a háncssérülés esetleges következményeinek, a korona csökkenés és a gyökérzet 
csökkenés vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

 „háncssérülések kezelése” 
 tápanyaggal és vízzel való kényeztetés a kiesett szállítópályák ellensúlyozása miatt 

 

Utókezelés: 

 a háncssérülés utókezelése évente 
 a fa életerejének vizsgálata évente 
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3.4.6. Háncskorhadás 
 

 

 

Jelenség:  

A törzsön háncs korhadás található. A korhadt 
rész az osztódógyűrűig terjed, a farészbe már 
nem hatol be.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Az ilyen korhadás valamilyen enyhébb 
mechanikai sérülés következménye.  

Mechanikai sérüléseken kívül okozhatja 
elfertőződött metszlap vagy leszakadt ág is. Az 
korhadás tovább terjedését az osztódógyűrű 
mentén kialakult gátzóna megakadályozza. 
Ezért nem terjed tovább a korhadás a farészre.  

 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség maga korhadás. A háncs pusztulása a szervesanyag áramlást szünteti meg. 
A gyökér táplálékkal való ellátása kerül veszélybe, mely maga után vonja a korona és a 
gyökérzet csökkenését. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Általában ez a korhadás nem súlyos rendellenesség. De természetesen, ha a törzskörméret 
felére kiterjed, akkor már életveszélyes rendellenességről van szó. 
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Javasolt vizsgálat:  

 a háncskorhadás vizsgálata 

 a háncs korhadás esetleges következményeinek, a korona csökkenés és a gyökérzet 
csökkenés vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

 „odvasodások kezelése” 

 tápanyaggal és vízzel való kényeztetés a kiesett szállítópályák ellensúlyozása miatt 

 

Utókezelés: 

 az odvasodás utókezelése 3 évente 

 a fa életerejének vizsgálata évente 
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3.5. Törzsrepedések, hasadások 

 
A törzsrepedések a rendellenességek külön csoportja. A kéreg repedését külön 
rendellenesség csoportban említettem. Ebbe a csoportba a mélyebb, a háncsot és a farészt 
is érintő rendellenességeket tárgyalom. 

A repedések és a hasadások általában nem a tápanyagszállítás útvonalait károsítják, hanem 
a törzs szerkezetét gyengítik meg. Tehát a törés veszélyével fenyegetnek. 

 

A törzsrepedések és hasadások típusai: 

 törzshasadás 

 törzs léces vastagodása 

 lehasadt ág 

 lehasított ág 
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3.5.1. Törzshasadás 
 

                 

 

Jelenség: 

Először is kezdjük azzal, hogy a kéreg reped, a 
törzs pedig hasad. A repedés, amit már 
tárgyaltunk, mindig valami belső, kisebb erő 
következménye, mely csak a törzs külső részét 
rongálja meg. A hasításhoz nagy erő kell. 
Mintha fejszével sújtanánk egy jókorát a 
törzsre. 

Tehát a hasításnál a kéreg, a háncs és gyakran 
a farész is behasad. Szálkásan szakadt, roncsolt 
felület látható. A hasadás általában függőleges 
irányú, néha ettől az iránytól elcsavarodik. 

 

 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A törzs szerkezete erős, a rá nehezedő terhelést jól bírja, ezért magától nem hasad fel. 
Törzshasadást villámcsapás is okozhatja. A villámcsapást ért fa felmelegszik, a felmelegedés 
hatására a fában lévő folyadék gőzzé válik és a gőz ereje hasítja fel a fát. 

Hasadást okozhatja a villás elágazású korona is. 

De hasadást okozhatja a fagyrepedés is, mikor is télen, nagy hidegben, derűs időben a nap a 
törzset egy oldalon felmelegíti és felreped. Sötétebb kéregű fákon gyakrabban fordul elő. 
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Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség a felhasadt törzs. A felhasadt törzs egyrészt fertőződhet, másrészt eltörhet. 

A fa statikája szempontjából különböző törzshasadásokat különböztetünk meg: 

 sugár irányú, egyenes lefutású, nyitott 

 sugár irányú, csavart lefutású, nyitott 

 sugár irányú, pókhálós 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A törzshasadás súlyos, életveszélyes sérülés. Hogy mennyire veszélyes, az attól függ, hogy a 
repedés milyen hosszú és milyen mély. A nagy repedés a törzs törését okozhatja, a kisebb 
repedések súlyos odvasodásokat indíthatnak el.  

 

Javasolt vizsgálat:  

 természetesen a repedés vizsgálata 

 a fa törésveszélyének megítélése, nem könnyű feladat, mert ez esetben a FAKOPP 
műszeres vizsgálat nem segít számolni a biztonsági tényezőt 

 

Javasolt kezelés:  

 „repedések kezelése” 

 a törzs törésének megakadályozása statikai megerősítéssel 

 

Utókezelés: 

 a repedés kezelésének felülvizsgálata évente 

 a fa életerejének vizsgálata évente 
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3.5.2. Törzs léces vastagodása 
 

 

 

Jelenség: 

A törzsön lécszerű vastagodás látható. Mintha 
a törzs csőkabátját egy varrat megvastagította 
volna.  

A léc kéregrajza eltér a törzs kéregrajzától.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

És valóban a léces vastagodás egy varrat, mely 
a törzshasadást begyógyító sebszövet alakít ki. 
Mivel a hasadás nagy hasító erő 
következménye, ezért az mély sérülés is lehet, 
melynek a sebszövet csak a felszínét tudja 

befedni.  

A fagyléc a kéregsérülés felett keletkezett sebszövet, míg a törzs léces vastagodása a 
törzsrepedés felett keletkezett sebszövet. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Vigyázat! A léces vastagodás mögött esetleg odú található! Tehát a rendellenesség nem a 
törzs léces vastagodása. Sőt a léc a sebszövet terméke. Vagyis a fa kiváló erőben van. A 
legnagyobb rendellenesség a léc alatt rejlő törzs hasadás! 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A kéregléc megakadályozza az odvasodást kívülről, de a rendellenesség súlyosságát a 
repedés mélysége határozza meg. 
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Javasolt vizsgálat:  

 a léc alatti odú vizsgálata szemrevételezéssel és FAKOPP műszerrel 

 a törésveszély vizsgálata FAKOPP műszerrel 

 

Javasolt kezelés:  

 „repedések kezelése” 

 a törzs törésének megakadályozása statikai megerősítéssel 

 

Utókezelés: 

 a repedés kezelésének felülvizsgálata évente 

 a fa életerejének vizsgálata évente 
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3.5.3. Lehasadt ág 
 

 

 

Jelenség: 

A fáról élő ág szakadt le. Az ág a földön fekszik. 
Az ágalap vagy a törzshöz kapcsolódik egy 
lehasadt kéreg vagy háncs darabbal, vagy az 
ágalap is a földre huppant. A sérülés mindig 
szálkásan szakadozott. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Az elszáradt ágak letörésére a fa felkészül. Az 
edénynyalábokat az ágalapnál lezárja, így 
letörésekor élő szövet nem sérülhet. Az élő ág 
lehasadására a fa azonban nincsen felkészülve. 
Az ág saját súlyától nem hasad le! Ezt bártan 
kijelentem annak ellenére, hogy magam 
meggyes kertjében többször néztem fájdalmas 
tekintettel lehasadt ágú, sőt teljesen 

széthasadt meggyfáimat. A meggy ágai a dús termés alatt szakadtak le, melynek oka én 
voltam, mert metszéssel késztettem a nagyobb termésre, a túlterhelésre. Arról nem is 
beszélve, hogy nemesített fajtáról van szó, melyek közül az igen finom gyümölcsű Érdi 
bőtermő fajta nagyon könnyen hasad. Tehát a kárt semmiképpen sem lehet a Teremtő 
számlájára írni. Az ág mindig valami túlterhelés miatt szakad le. Túlterhelést okozhat 
hatalmas vihar, de okozhat ráfagyott zúzmara is. Az ág leszakadás előfordulhat minden 
környezeti tényező hatása nélkül is. Ebben az esetben korábbi metszéssel hoztuk lehetetlen 
helyzetbe a fát. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Az ág leszakadásának oka a legnagyobb rendellenesség. Ezt kell először megvizsgálni. De 
rendellenesség a sérülés is, amit sebszövet kívülről be sem tud gyógytani a kiterjedése és 
felülete miatt. Sőt rendellenesség a lombveszteség is. 



Lukács Zoltán                                                                                            Fák rendellenességei 

160 

 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Attól függ, hogy mekkora ág szakadt le. Ha egy kisebb ág, akkor a rendellenesség nem súlyos, 
ha egy nagyobb váz ág, akkor a rendellenesség súlyos. 

 

Javasolt vizsgálat:  

 a sérülés vizsgálata 

 a korona megmaradt részeinél a törésveszély vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

Mindenekelőtt a lehasadt ág okozta sebet kell kezelni a fasebészeti eljárásokban leírtak 
szerint. Aztán a lehasadás okát kell megszüntetni, hogy megakadályozzuk a további ágak 
lehasadását vagy a környező faállományban hasonló károkat. Ha túl nagy súlyú vázágak 
alakultak ki, akkor metszéssel könnyíthetünk rajtuk vagy statikai megerősítéssel 
akadályozhatjuk meg a lehasadást. 

 „leszakadt ág kezelése” 

 a szükséges a további ágak törésének megakadályozása statikai megerősítéssel 

 elvesztett lombfelület miatt a fa öntözése és tápanyaggal való állátása 

 

Utókezelés: 

 a lehasadt ág kezelésének felülvizsgálata évente 

 a fa életerejének vizsgálata évente 

 a statikai megerősítés felülvizsgálata három évente 
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3.5.4. Lehasított ág helye 
 

 

 

Jelenség: 

A törzsön metszlap látható, melynek felső része 
sima felületű, míg legalsó része szálkásan 
hasadt. Általában a metszlap alatti kéreg 
nyelvesen letépődik. A jelenség abban 
különbözik a lehasadt ágtól, hogy itt az ág 
eltávolítása metszéssel vagy fűrészeléssel 
kezdődött, míg a lehasadt ágnál nem történt 
metszés. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Míg a lehasadt, élő ág valamilyen túlterhelés 
miatt szakad le, addig a lehasított ág mindig a 
szakszerűtlen metszés következménye. Ha csak 
annyit ér el könyvem, hogy a szakszerűtlen 
metszés súlyos következményeire felhívja a 

figyelmet és ezzel megakadályozza az ágak lehasítását, akkor már nem volt hiábavaló 
fáradozás. Ugyanis minden lehasítás megelőzhető a három vágás szabályának betartásával! 
A szabályt a könyv további részében, a metszés fejezetben, a metszés technikájánál 
ismertetem.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Itt az ág elvesztése nem rendellenesség a lehasadt ággal ellentétben, mert az ágat le akartuk 
vágni. Rendellenesség a keletkezett sérülés, mely odvasodáshoz vezethet. A sérülés mindig 
sokkal nagyobb, mint aminek látszik. Az ág leszakadásakor nem csak a szálkásan töredezett 
farész sérült, hanem a szállítóedény nyalábok sokkal mélyebben is.    
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Rendellenesség súlyossága: 

Itt is attól függ, hogy mekkora ág szakadt le.  

 

Javasolt vizsgálat:  

 a sérülés vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

 „leszakadt ág kezelése” 

 

Utókezelés: 

 a lehasadt ág kezelésének felülvizsgálata évente 
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3.6. Törzsodvasodások 

 
Az odú a törzs legfeltűnőbb rendellenessége. Ha a kedves, fát szeretők meglátnak egy odút 
a törzsön rögvest felsikoltanak és aggódnak a fa életéért. Bizony az odvasodást nem lehet 
begyógyítani és megállítani sem könnyű! A törzs ürege folyamatosan nő, miközben a törzs 
folyamatosan gyengül, míg egyszer csak már nem bírja tartani a koronát és eltörik. Tehát az 
odvas fa nem csak önmagát, hanem a fa környezetét is fenyegeti. Ebből a szempontból jogos 
az aggodalom.  

De van egy jó hírem! Az odvasodás folyamatát le lehet lassítani. 

Az odvasodás sokat kutatott, jó ismert jelenség. A fa életéről szóló fejezetben részletesen 
ismertettem az odvasodás legújabb elméletét.  

 

Az odvasodások változatai: 

 rejtett odú 

 felfelé nyitott odú 

 felfelé zárt odú 

  



Lukács Zoltán                                                                                            Fák rendellenességei 

165 

 

3.6.1. Rejtett odú 
 

 

 

Jelenség:  

A törzsön üreg nem látható, csak sejthető. Hogy 
mi ébreszt gyanút a favizsgálóban? A 
kéregrajzolat, dudor, gomba termőtest a fa 
egészségi állapota a fa kora, a fa faja. 

A törzs kérgének egységes rajzolata megszakad, 
akkor az arra utal, hogy sebszövet foltozta be a 
kabátot. És beforrott seb alatt üreg is lehet. 

A törzs dudor is rejthet odút. 

A gomba termőtest az odvasodásnak már 
egyértelmű jele. A tapló fajának meghatározása 
segít az odvasodás típusának és az odú terjedési 
sebességének meghatározásában. 

Ha a fa általános egészségi állapota gyenge, 
akkor joggal feltételezhetünk törzs alatti üreget 

is. 

Az öreg fák törzse általában odvas. 

Vannak olyan fajok, melyek kimondottan odvasak egy idő után. Tipikusan ilyen a 
vadgesztenye. Ha valaki egy vadgesztenyén nem talál odút, akkor az nagyon ügyetlen. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A törzs valamikor nyitva volt, elfertőződött, odú alakult ki. Aztán a fertőzési nyílás bezárul, 
így az odú eltűnt a szem elől. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség maga az odvasodás.  
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Rendellenesség súlyossága: 

A kis odú kis rendellenesség, a nagy odú életveszélyes rendellenesség.  

 

Javasolt vizsgálat:  

 a rejtett odú felderítése, kiterjedésének megállapítása 

 nagy odú esetén a fa törésveszélyének vizsgálata szemrevételezésével vagy inkább 
FAKOPP műszerrel 

 

Javasolt kezelés:  

 „rejtett odú kezelése” 

 szükség esetén a törzs statikai megerősítése 

 

Utókezelés: 

 odúkezelés felülvizsgálata három évente 

 fa statikájának vizsgálata három évente 
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3.6.2. Felfelé nyitott odú 
 

 

 

Jelenség:  

A fa törzsén üreg látható. Az üreg az ég felé 
nyitott, víz, csapadék akadály nélkül folyik bele. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Ez az odútípus leggyakrabban ágak helyén 
alakul ki. Mivel az ág felfelé néz, ezért a helyén 
kialakult odú is felfelé nyitott marad.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség az odú, melynek terjedési 
sebessége nagy, mivel az odvasodást előidéző 
korhasztóknak a nedves körülmény kedvez. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Ez az odvasodási típus a legveszélyesebb, mert állandóan nedves, ami kedvez a korhasztó 
szervezeteknek.  
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Javasolt vizsgálat:  

 odú felderítése, kiterjedésének megállapítása 

 nagy odú esetén a fa törésveszélyének vizsgálata szemrevételezésével vagy inkább 
FAKOPP műszerrel 

 

Javasolt kezelés:  

 „felfelé nyitott odú kezelése” 

 szükség esetén a törzs statikai megerősítése 

 

Utókezelés: 

 odúkezelés felülvizsgálata három évente 

 fa statikájának vizsgálata három évente 
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3.6.3. Felfelé zárt odú 
 

 

 

Jelenség:  

A törzsön üreg van. Az üreg jól látható. Az 
üreg tetejébe folyadék nem folyik be. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Ez a történet is úgy kezdődött, mint ahogy 
minden üreg keletkezésének története 
kezdődik, a fa megsérült. A sérülés aztán 
elfertőződött és a korhasztó gombák 
belemerültek a farész emésztésébe. Az üreg 
nyitva maradt. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség az odú. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A kis odú kis rendellenesség, a nagy odú életveszélyes rendellenesség.  
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Javasolt vizsgálat:  

 odú felderítése, kiterjedésének megállapítása 

 nagy odú esetén a fa törésveszélyének vizsgálata szemrevételezésével vagy inkább 
FAKOPP műszerrel 

 

Javasolt kezelés:  

 „felfelé zárt odú kezelése” 

 szükség esetén a törzs statikai megerősítése 

 

Utókezelés: 

 odúkezelés felülvizsgálata három évente 

 fa statikájának vizsgálata három évente 
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3.7. Törzsön növényzet 

 
Ha nagyon szigorúan védjük a fát, akkor ápolt törzsén semmit sem tűrünk meg. Pedig, ha a 
törzs ép, kérge vastag és sértetlen, akkor semmiféle növényzet nem zavarhatná. 

Ha pedig csodálni szeretnénk a természet változatosságát, akkor még gyönyörködhetnénk is 
a fa törzsén lakó növényvilágban.  

Persze a fa koronája az más. De a koronán lakó növényzetről majd később.    

 

A törzsön növényzet rendellenesség csoport típusa: 

 törzsön moha 

 törzsön zuzmó 

 törzsön kúszónövény 
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3.7.1. Törzsön moha 
 

 

 

Jelenség:  

A fa törzsén, a kéreg felszínén moha nő. Általában 
azon törzsön, ahol moha van, ott zuzmó is előfordul. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A moha csak ott telepszik meg, ahol kedvezők 
számára a feltételek. Már pedig a moha is kényes 
egy szerzet. Nem szereti a tűző napot, a szárazságot. 
Nagyon kedveli az állandóan párás körülményeket. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A moha nem rendellenesség, nem élősködik a fa 
törzsén. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Mivel a moha nem baj, ezért nem is beszélhetünk annak mértékéről. 

 

Javasolt kezelés: 

A mohás fa nem szorul kezelésre. 
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3.7.2. Törzsön zuzmó 
 

 

 

Jelenség:  

A fa törzsén, a kéreg felszínén több, kevesebb 
különféle zuzmó található. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A zuzmók akkor telepednek meg, ha kedvezők 
számukra a feltételek. A legfontosabb feltétel 
a víz és a párás levegő. Márpedig az árnyékban 
megbújó törzsön ez a feltétel gyakran teljesül. 
Ezért is nevezzük a zuzmók egy csoportját 
kéreglakóknak, megkülönböztetve azt a 
levéllakóktól, sziklalakóktól és talajlakóktól. 

A zuzmók nem élősködök, nem a fáktól veszik 
el a tápanyagot. Mint ismert nem egy növény, 
hanem a gombák és algák együttélése, 

melyben a kölcsönösen előnyös munkamegosztás szerint a gombák fonalaikkal veszik fel a 
vizet és az abban oldott sókat, az algák pedig konyháikban készítik a kész ételt, mellyel 
táplálják saját magukon kívül a gombákat is.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Maga a zuzmós törzs nem rendellenesség, de felhívja a figyelmet a nedves, párás 
körülményekre, mely lehet, hogy rendellenesség. 

Sőt, mivel rendkívül érzékeny növényegyüttélés (de mivel a gomba már nem is növény, ezért 
már ez is nyelvbotlás), tehát pontosabban élőlény együttélés, ezért alkalmas a légszennyezés 
felderítésére, amit zuzmótérképezésnek hívnak. 
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Rendellenesség súlyossága: 

Mivel a zuzmó nem baj, ezért nem is beszélhetünk annak mértékéről. 

 

Javasolt kezelés: 

Nem javaslom a törzs „zuzmótlanítását”! De ha mégis bele akarunk vágni, akkor elsősorban 
a gombáknak kell hadat üzenni, gombaölő szerekkel. A ként állják, a rezet nem. 
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3.7.3. Törzsön kúszónövény 
 

 

Jelenség:  

A fa törzsén valamilyen kúszónövény található. 
A kúszónövény legtöbbször borostyán, latin 
nevén Hedera helix, de lehet erdei iszalag, 
tudományos nevén Clematis vitalba, vagy 
vadszőlő -Parthenocissus quinquefolia-is. De 
ne gondoljuk, hogy ezzel lezárhatjuk a sort! 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A törzsre felkúszó növények először a fa alatti 
területet takarják be, majd ezután másznak fel 
a törzsre. Ezeknek a növényeknek nincsen 
olyan szára, mellyel magasba tudnának 
emelkedni, ezért a fák törzsét használják 
támrendszernek.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A fa törzsére kúszó növények önállóan állítják elő táplálékukat, nem szorulnak a fa által 
elkészített táplálékra. Tehát nem folytatnak élősködő életformát. Ennek ellenére nem 
tesznek jót a fának. Sőt egy idő után a törzsön keresztül a koronába kapaszkodó 
kúszónövények megfojtják a fákat. 

És még egy, nem mellékes baj, hogy a növényzettel befutott fa nem vizsgálható! 
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Rendellenesség súlyossága: 

A törzsre kúszott növény még nem jelent súlyos rendellenességet. Ellenben a koronában 
tenyésző növény lesz majd súlyos rendellenesség. De arról, majd a korona 
rendelleneségeinél. 

 

Javasolt vizsgálat:  

 fa életerejének vizsgálata szemrevételezéssel 

 száraz ágak felderítése 

 

Javasolt kezelés:  

Javaslom a kúszónövény leszedését! Még ekkor, mikor nem ért fel a koronába, csak a törzsre 
kúszott fel. Mivel a borostyán kapaszkodó gyökereket mélyeszt a fa kérgébe, ezért a célszerű 
technika a kúszónövény szárát a fa gyökérnyakánál elvágni és jóval később, úgy egy év 
múltán a leszáradt növényt leszedni. Ekkor már a kapaszkodó gyökerek is elhalnak, 
könnyebb leválasztani a fa törzséről. 

 kúszó növény leszedése 

 leromlott egészségi állapotú fa öntözése, tápanyagutánpótlása 

 

Utókezelés: 

 kúszónövények felülvizsgálata három évente 
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3.8. Törzs egyéb rendellenességei 

 
Természetesen ide azokat a rendellenességeket csoportosítottam, melyek nem fértek be a 
fenti csoportokba. 

 

Egyéb rendellenességek: 

 ághely 

 metszési seb 

 ágcsonk 

 madárodú 

 törzssarj 

 törzsbe nőtt idegen tárgyak 

 elfagyott foltok 

 törzsön gombatermőtest 
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3.8.1. Ághely 
 

 

 

Jelenség:  

A törzsön 5-10 centiméter átmérőjű 
kéregrajzolatot látni, mely eltér a rendes 
kéregrajzolattól. Mintája a fafajokon 
különböző, melyek a különböző 
szakirodalmakban szép neveket is kapnak. Így 
például a nyárfán látható, kétoldalt hosszan 
lelógó ághelyen keletkezett kéregrajzolatot az 
erdészek kínai bajusznak nevezik.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A fa természetes ágtisztulása következtében a 
kiszolgált ágakról lemond. Azok az ágalapnál a 
fa természetes elhatárolásának segedelmével 
lezárnak, elszáradnak és kitörve levállnak a 
törzsről. Ha a folyamat tervszerűen zajlik, akkor 

a keletkezett sebet, mely az ág átmérőjének nagysága és átmérője és általában nem nagyobb 
tíz centiméternél, a sebszövet bezárja.  

Nem minden leszáradt ág helyén alakul árulkodó kéregrajzolat. A kisebb vagy régebbi ágak 
helyét a kéreg nyom nélkül benővi. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tünet nem rendellenesség, de mégis meg kell említeni. Egyrészt azért, hogy lehetőleg 
minden rendestől eltérő jelenséget felismerjünk, másrészt, ha az események a 
forgatókönyvtől eltérnek, akkor az ághely be is odvasodhat. Tehát a kéreg alatt üreg is 
kialakulhat. Természetesen, ha gyanú ébred bennünk, akkor a törzset tovább kell vizsgálni.  
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Rendellenesség súlyossága: 

Az ághely nem rendellenesség, hacsak nem odút rejt. 

 

Javasolt kezelés: 

Az ághely kezelésre nem szorul.  
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3.8.2. Metszési seb 
 

 

 

Jelenség:  

A törzsön lemetszett ág helye 
található. A metszési sebet a 
sebszövet vagy teljesen elfedte, 
vagy csak részben vagy egyáltalán 
nem. 

A metszési seb az ághelytől jól 
megkülönböztethető. Az ághely 
mindig a törzs palástsíkjában alakul 
ki, míg a metszési seb ritkán 
helyezkedik el ebben a síkban. Az 
ághely 5-10 cm átmérőjű, a 

metszési seb általában ettől eltérő méretű. A faiskolában a törzstisztításnál keletkezett seb 
ennél kisebb, a sorfáknál, parkfáknál ennél nagyobb. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A fáról valamilyen oknál fogva élő ágakat vágunk le. A levágott ág helyén metszlap keletkezik, 
melynek széléről sebszövet indul el a sebet befedni.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A metszési seb sem rendellenesség, de rossz esetben elfertőződhet és üreg keletkezhet 
belőle. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Nem súlyos. 
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Javasolt vizsgálat:  

 a sebszövet megfigyelése 

 

Javasolt kezelés:  

 esetleg nyitott felület kezelése 

 

Utókezelés: 

 a sebszövet haladási sebességének mérése 
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3.8.3. Ágcsonk 
 

                      

 

Jelenség:  

A törzsön ágcsonk található.  

Az ágcsonk lehet száraz, ekkor a természetes 
ágtisztulás jelenségével találkozunk. Az ágcsonk 
ebben az esetben 5-10 centiméter átmérőjű, 
felülete kissé szálkás. 

Az ágcsonk lehet élő is, ekkor valami 
rendellenes ágtörésről van szó. A törzsön 
maradt csonk általában jóval nagyobb átmérőjű, 
mint 10 centiméter. Felület nagyon szálkás, 
általában a kéreg hasadt. 

Ágcsonk maradhat szakszerűtlen metszés után 
is fán.  

 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A természetes ágtisztulás során lehet, hogy az ágalap elzáródása után, az elszáradt ág nem 
az ágalapból törik ki, hanem valahol a töve közelében letörik és csonk marad a fán. Ezt a 
csonkot a sebszövet igyekszik benőni, de csak az útjában álló csonkra tud felgyűrődni és 
gyűrű szerűen feltorlódni. A fa a természetes ágtisztulás miatti csonkon keresztül mégsem 
fertőződik meg, mert az ágalapnál a védekezési zóna megakadályozza az odvasodást okozó 
szervezetek behatolását. 

Az ágtörés, valamilyen nagyobb terhelés miatt következik be, mint például vihar, amit az ág 
már nem bírt ki. Az ágtörés miatti csonkon keresztül a fa könnyen megfertőződhet. 

A metszés után ágcsonk marad a törzsön, ha a metszés nem szakszerűen történik. Ennek oka 
lehet a szakszerű metszés ismeretének hiánya, de lehet, hogy a kertész mindent jól tud, csak 
alkalmatlan eszköz van a keze ügyében, mellyel nem lehet a metszlapot csonk nélkül 
kialakítani. A metszési csonk később odvasodhat. 
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Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Az ágcsonk a fertőzés kapuja. Az ágcsonkon megtelepednek a lebontást végző apró 
élőlények, melyek idővel a törzs belsejébe is eljuthatnak. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség közepesen veszélyes. 

 

Javasolt vizsgálat:  

 a sebszövet megfigyelése 

 

Javasolt kezelés:  

 esetleg nyitott felület kezelése 

 

Utókezelés: 

 a sebszövet haladási sebességének mérése 
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3.8.4. Madárodú 
 

 

 

Jelenség:  

A törzsön madarak lakta odú található. Az odú 
bejárata, a röpnyílás szabályos, kerek, széle 
megmunkált. Az odúnak lehetnek lakói, de lehet 
üres is.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Az odúlakó madárnak az odú a lakása. A dolgos 
madarak, mint a harkályok maguk vájnak lakást a 
fában. Az élelmesebbek nem fáradoznak 
ilyennel, mások által faragott odút foglalnak el. 
Ilyen lakásfoglalók a kedves kis cinegék is.  

Tehát a faápolókat első sorban az odúkészítő 
madarak érdeklik! A harkály nem kezd odút 
készíteni egészséges fában. Ellenben, ha nekilát, 
akkor nem áll meg a korhadt résznél.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A lakott madárodú állandó fertőzés forrása. A fészekben minden megtalálható, ami az 
odvasodást okozó szervezeteknek ínyére van. Tehát a tünet mögött rejlő rendellenesség a 
gyors odvasodás. 
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Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség közepesen súlyos. 

 

Javasolt vizsgálat:  

• lakók felderítése 

 

Javasolt kezelés:  

Nagy viták kerekednek, sőt viták viharja támad az odvak körül. Le szabad-e szedni vagy 
nem? Szerintem a faápoló a fát védi, a madárvédő a madarat. Tehát a faápoló célja a 
madárodú megszüntetése, a madárvédő célja pedig az odúlakóknak élőhely biztosítása. 
Mivel mind a fa, mind a madár azonos termetői gondolat szüleménye, ezért akkor járunk el 
a természet szabálya szerint, ha az odúkezelést és a madárvédelmet össze tudjuk 
egyeztetni. 

A javasolt kezelés az odúkezelés, mint általában, de kiegészítő feltételek mellett. Ilyen 
feltétel, hogy lakott odút nem szabad kezelni! Meg kell várni, míg a lakók kiköltöznek. A 
másik feltétel, hogy az odúkezelés befejezését követően, a közelben mesterséges 
fészekodút kell kihelyezni, a kezelt odúval megegyező röpnyílás mérettel. Ezen kiegészítő 
feltételekkel mindent megtettünk a madarak védelmében a fák szakszerű kezelése mellett. 

 lakók kiköltöztetése 
 mesterséges madárodúk kihelyezése 
 odú lezárása 

 

Utókezelés: 

• madarak megfigyelése  
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3.8.5. Törzssarj 
 

 

 

Jelenség:  

A törzsön alvórügyekből sarjak hajtottak ki.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A fa törzsén csak rejtett rügyek találhatók. Ezek a 
rügyek csak akkor hajtanak ki, ha a fa úgy véli, 
hogy baj van. Ekkor egy-két rügy kihajt. 

A törzssarjak kihajtásának oka lehet 
gombafertőzés is. Például a szelídgesztenyénél a 
gesztenyepenész, Cryphonectria parasitica 
támadási helye alatt hajtások sokasága tör elő, 
ahogy azt Szabó Ilona a már említett könyvéből 
megtudhatjuk. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A törzssarj nem rendellenesség, de 
rendellenességek egyik jelzője. Leggyakrabban a 
korona csökkenését jelzi. Ha a korona tömege a 
gyökérzetéhez képest csökken, akkor a fa 

igyekszik levélzetének tömegét törzssarjakkal pótolni. Ez a városi fáknál megfigyelhető erős 
metszés után is. 

Vannak fajok, fajták, melyek előszeretettel hajtanak törzssarjat, de ennek ellenére a törzssarj 
nem annyira fajra jellemző tulajdonság, mint a tő- vagy gyökérsarjak. Az oszlopos 
növekedésű fajták hajtanak gyakran törzssarjat, mint a jegenyenyár, Populus nigra ’Italica’, 
vagy az oszlopos tölgy, Quercus robur ’Fastigiata’, mintha nem tudnák, hogy hol kezdődik a 
korona és meddig tart a törzs.  
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Rendellenesség súlyossága: 

A törzssarj nem rendellenesség, így súlyosságáról nem érdemes beszélni. 

 

Javasolt vizsgálat: 

Nem is annyira a sarjak szorulnak vizsgálatra, mint inkább a fa. A legfontosabb kérdés, mitől 
sarjadzik a fa? 

 a törzssarjak okának kiderítése 

 

Javasolt kezelés: 

A városi kertészek nem szeretik a törzssarjakat. A törzset tisztán szeretik tartani. Ezért 
javasolt a törzssarjak lemetszése, a törzs tisztántartása. 

A törzstisztítást követően a sarjadzás okát érdemes megszüntetni. Ez általában lehet 
metszéssel a korona és gyökérzet egyensúly helyreállítása, de az életfeltételek javítása is 
eredményre vezethet. 

 törzssarjak levágása 
 a sarjadzás okának megszüntetése 

 

Utókezelés: 

 fa ellenőrzése évente 
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3.8.6. Törzsbe nőtt idegen tárgyak 
 

 

Jelenség:  

A törzsből idegen tárgyak darabjai 
kandikálnak ki. A tárgyak igen 
sokfélék. A favédők körében talán a 
legismertebb kép egy fa ágába nőtt 
kerékpár, amit gazdája réges-régen 
az ágát alkalmi kerékpártárolónak 
használva ott felejthetett. A fa a 
kerékpár vázát bekebelezte és 
folyamatosan emeli a magasba.     

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Különböző tárgyakat nem más, mint az ember aggatta a fára. A tárgyleltár hosszú és 
változatos. Az említett kerékpár ritka, talán a szög vezeti a listát. Úgy szögelünk a fára 
hirdetést, feliratokat, mintha az élő törzsek hirdető oszlopok lennének. Talán második 
helyen a városok karácsonyi világító díszei vannak. De nem ritka a kapuvasalat sem. De 
szégyenkezve írok saját kertemben álló fél százéves platán alsó ágába nőtt kötőfékről is. 

Szögelünk, akasztunk, szerelünk élő fára gondozatlan, elhanyagolt területen és gondozott 
területen is. Erre két példát hozok fel. Az egyik példa hazánkba- hogy magunkon kezdjük a 
sort-, a Martonvásári Kastélypark szabadtéri színpad szigetén, a nézőtér körül őrt álló fákra 
szerelt kandeláberek. A másik, az állítólag nálunk kulturáltabb Európa nyugati felén, a 
Comói-tó partján vezető sétányt szegélyző fák, ahol nem kandeláberek, de az azokhoz vezető 
légvezetékek vannak szakszerűen felrögzítve.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A fába nőtt tárgy a fa természetes vastagodását akadályozhatja. Ennek következménye a 
szorítás alatt vagy fölött kialakuló vastagodás, majd esetleg az elszorítás helyén a törés. 

De a fába nőtt tárgy utat nyithat a fertőzéseknek is, melynek pedig odvasodás a 
következménye. 
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Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség attól függ, hogy mekkora kárt tett az idegen tárgy. Nyilván egy két apró 
szög nem borítja fel a fa életét, de az elszorítás, vagy egy nagyobb odú a fa életét is 
veszélyeztetheti. 

 

Javasolt vizsgálat: 

Azt kell megvizsgálni, hogy a törzsbe nőtt tárgy mennyire veszélyezteti a fát. Fennáll-e a törés 
veszélye. A törzsbe nőtt tárgyakat FAKOPP-pal nem tudjuk megvizsgálni, mert a hangot a 
fába nőtt tárgyak kiszámíthatatlanul vezetik! Tehát ebben az esetben marad a 
szemrevételezés.   

 a fa állékonyságának megítélése 

 

Javasolt kezelés: 

Megelőzés, megelőzés, megelőzés. A faápolóknak folyamatosan fel kell hívni a figyelmet a 
fák védelmére. Ha már nem gondozzuk a fákat, legalább ne rongáljuk őket! 

A fába nőtt tárgyakat nehéz kiszedni a fából, de nem lehetetlen. Az említett kötőfék 
kiszedésére is van mód. Először az ágat kurtító metszéssel meg kell könnyíteni. Ezzel a törés 
veszélyét csökkentjük. Majd a szorító kötőféket a lehető legkisebb roncsolással, a lehető 
legkisebb sebbel ki kell venni. Az operáció alatt a háncsot az ág teljes kerületében át kell 
vágni, és farészből annyit évgyűrűt kell eltávolítani, ahány éve a hanyagság történt. A műtét 
után átoltással lehet biztosítani a táplálék szállítását.  

 ha lehet, akkor az idegen tárgy kivétele 
 ha szükséges, akkor statikai megerősítés 

 

Utókezelése: 

 fa felülvizsgálata évente 
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3.8.7. Elfagyott foltok 
 

 

Jelenség:  

Nehezen vehető észre! A kéreg először 
elszíneződik, majd megfeketedik. A sérülés 
felületén semmilyen mechanikai sérülés 
nincsen. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Tél végén, kora tavasszal a meleg idő hatására 
az osztódógyűrű működése beindul. A 
felmelegedést követő fagy a fiatal, sérülékeny 
sejteket elpusztítja. Ez általában a napnak 
kitett, déli oldalon jelentkezik, de lehet, hogy a 
törzs teljes kerületén elfagy az osztódógyűrű.  

Az elfagyás általában vékony kéregű, fiatal 
fáknál alakul ki. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Az első évben igen nehezen állapítható meg a rendellenesség és éppen ez a veszélye. A 
tünet mögött rejlő rendellenesség megegyezik a héjaszással, azzal a különbséggel, hogy ez 
esetben a kéreg alatt elpusztul a háncs, a kambium és szíjács is. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Ugyanolyan súlyos, mint a héjaszás. 

 

  

Javasolt vizsgálat:  

• a kéreg elfagyás vizsgálata 
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Javasolt kezelés:  

Ha a sérülést észrevesszük, akkor az elfagyott részeket le kell vágni és a megmaradt farészt 
sebkezelővel kezelni kell a korhadás elkerülése végett. 

• „kéregsérülés kezelése” 

 

Utókezelés: 

• fa megfigyelése évente 
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3.8.8. Törzsön gombatermőtest 
 

 

 

Jelenség: 

A törzsön gombák termőteste figyelhető meg. A 
gombák nem csak a törzsön, hanem a 
gyökérnyakon és az ágakon is megjelenhetnek. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Mint ahogy a gyökérnyaknál leírtam a gomba az 
élő, egészséges fán nem hatol be, csak a sérült 
fát tudja megfertőzni. A törzs felszínéről előbújó 
gomba testének csak egy része a termőtest, a 
gomba táplálékfelvevő része a fa testében van. 

 

Tünet mögött rejlő rendelleneség:  

Maga a gombatermőtest nem károsítja a fát, de az azokat fejlesztő gombafanalak igen. A 
termőtest már a fa előrehaladott pusztulását jelzi. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A gomba által jelzett leépülési folyamat jelenlegi ismeretem szerint nem állítható meg!  

 

Javasolt vizsgálat: 

 gomba faj meghatározása  
 korhadás mértékének megállapítása szemrevételezéssel 
 korhadás megállapítása Impedancia méréssel 
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Javasolt kezelés: 

A betegség tárgyalásának helye a kórokozóknál volna. Az ok, amiért ide tolakodott a fizikai 
sérülések közé az, hogy inkább jelző szerepét tekintjük fontosnak, mint magát a gombát. A 
taplók ellen a faápolás eszközeivel már nem is tudunk küzdeni. Azok már olyan állapotú 
fában telepednek meg, melyekre nem sok jövő vár. Igazából védekezni sem tudunk ellenük, 
megjelenésüket tudomásul véve döntünk a fa további sorsáról. A törzsön megjelent tapló, 
fajától teljesen függetlenül azt jelenti, hogy ezen a részen a fa szerkezete teljesen oda van. 

 nem ismerek hatékony kezelési módszert 

 

Utókezelés: 

 fa vizsgálata évente 
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4. Koronaalap rendellenességei 

 
A koronaalap az edénynyalábok fontos találkozási pontja. A törzs, szigorú rendben egymás 
mellé rendeződött edénynyalábjai találkoznak a korona szertefutó szállítórendszerével. 
Hasonló a szerkezete, mint a gyökérnyaknak, azzal a különbséggel, hogy míg a gyökérnyak a 
nyalábokat összegyűjti, addig a koronaalap a nyalábokat szétágaztatja.  

A koronaalap sérülései nehezen gyógyítható, súlyos sérülései a fáknak. 

 

A koronaalap rendellenességei: 

 terhelt koronaalap 

 hasadt koronaalap 

 vízzsák 

 odvas koronaalap 

 „U” elágazás 

 gyertyatartó elágazás 

 „V” elágazás 
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4.0.1. Terhelt koronaalap 
 

 

 

Jelenség:  

A korona egy pontból, a koronaalapból ágazik el 
és láthatóan nagy terhet ró a törzsre. A 
megerősödött vázágak alig férnek el egymás 
mellett. Mintha egy kis asztalra rengeteg nehéz 
holmit pakolnák, amitől roskadozna az 
asztallába és a dolgok mindig le akarnának esni 
róla. A vázágak láthatóan tolakodnak, feszítik 
egymást.   

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Vannak olyan fajok, fajták, melyek olyan módon 
növekednek, hogy koronájukat egy pontból 
ágaztatják el. Talán a hárs leginkább ilyen. 
Vannak olyan fák, melyek örökletesen nem ilyen 
koronát nevelnének, de a szakszerűtlen indító 

metszés ilyen korona fejlesztésére kényszeríti azokat. A terhelt koronaalap kialakulásának 
harmadik oka lehet a törzsbe oltott fák, melyeknek oltási helye maga a koronaalap.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A terhelt koronaalap belsejében feszültség keletkezik. A feszültség következménye lehet a 
koronaalap repedése vagy vázág leszakadása.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A terhelt koronaalap még nem veszélyes rendellenesség. Következményei súlyosak, melyek 
kezelésre szorulnak.  
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Javasolt vizsgálat:  

 koronaalapnál hasadás keresése 

 koronaalapnál vízzsák keresése 

 korona statikájának vizsgálata szemrevételezéssel 

 

Javasolt kezelés:  

Vázágak összekötözése, mely megakadályozza a koronaalap repedését, vagy vázág 
leszakadását. 

 „korona statikai megerősítése” 

 

Utókezelés: 

 a koronaalap felülvizsgálata három évente 

 a statikai megerősítés felülvizsgálata öt évente 
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4.0.2. Hasadt koronaalap 
 

 

 

Jelenség:  

A koronaalap a vázágak tövében, függőleges 
irányban repedt.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Több oka lehet a koronaalap repedésének. Az 
egyik az előbb említett terhelt koronaalap, 
melynek következménye lehet a repedés. A 
másik a koronaalap odvasodása, melynek 
szintén súlyos következménye a koronaalap 
repedése. A harmadik pedig a vázágak 
túlterhelése, mely bekövetkezhet az erős 
növekedés, túl sok termés vagy hó, zúzmara 
túlsúlya miatt. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A repedés jól látszik, nem rejteget láthatatlan hibát.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség súlyos, életveszélyes. Nehezen gyógyítható, gyakran nem is lehet már az 
ilyen rendellenességben szenvedő fákon segíteni. 
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Javasolt vizsgálat:  

 koronaalapnál vízzsák keresése 

 korona statikájának vizsgálata szemrevételezéssel 

 

Javasolt kezelés:  

A koronaalap repedését feltétlen meg kell előzni és ebben van nagy szerepe a rendszeres 
favizsgálatnak, ami felfedezi a veszélyt. A repedt koronaalapú fákat mindenképpen tovább 
kell vizsgálni. A vázágakat könnyíteni lehet. A vázágakat egymáshoz lehet kötni, amivel 
megakadályozható a további repedés. A kialakult odúkat kezelni kell. 

 korona könnyítése 

 „hasadt koronaalap kezelése” 

 „korona statikai megerősítése” 

 

Utókezelés: 

 a koronaalap felülvizsgálata évente 

 „hasadt koronaalap” utókezelése 

 a statikai megerősítés felülvizsgálata öt évente 
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4.0.3. Vízzsák 
 

 

 

Jelenség:  

A koronaalapból kiinduló vázágak egy 
zsákszerű üreget fognak közre.  Ebben a víz 
gyakran összegyűlik és kedvező körülmények 
alakulnak ki az odvasodást okozó 
kórokozóknak.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A rendellenesség története azzal kezdődik, 
hogy a korona nem egy központi tengellyel 
növekedett tovább, hanem több, rendszerint 
két, egyforma erős vázágat nevelt. A két vázág 
belül egy kis tálkát formált, melyben megállt 
a víz, ami egyszer csak megtalálta az utat, a 
kéreg alá.   

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A vízzsák alatt gyakran odvas a koronaalap.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A vízzsák maga nem súlyos rendellenesség, a következménye, a koronaalap odvasodás 
azonban súlyos, sőt életveszélyes lehet. 
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Javasolt vizsgálat:  

 koronaalapnál odú keresése 

 korona statikájának vizsgálata szemrevételezéssel vagy FAKOPP műszerrel 

 

Javasolt kezelés:  

A leghatékonyabb a vízzsák megelőzése indító metszéssel. 

A vízzsák alatti terület minden esetben alaposan meg kell vizsgálni! Ha alatta már odú alakult 
ki, akkor azt kezelni kell. A vázágak könnyítése és összekötése megakadályozhatja a fa 
szétrepedését. 

 korona könnyítése 

 szükség esetén „odvas koronaalap kezelése” 

 „korona statikai megerősítése” 

 

Utókezelés: 

 a koronaalap felülvizsgálata évente 

 „koronaalapi odvasodás” utókezelése 

 a statikai megerősítés felülvizsgálata öt évente 
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4.0.4. Odvas koronaalap 
 

 

 

Jelenség:  

A koronaalapnál odvasodás található. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A koronaalapnál vagy hasadás vagy vízzsák 
alakult ki. Ennek következménye a koronaalap 
odvasodása. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A koronaalap odvasodása általában nagyobb, 
mint amit szemmel látunk vagy esetleg 
alaposabb vizsgálat után feltételezünk.  

 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség súlyos, életveszélyes. 
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Javasolt vizsgálat:  

 az odú feltérképezése 

 korona statikájának vizsgálata szemrevételezéssel vagy FAKOPP műszerrel 

 

Javasolt kezelés:  

 korona könnyítése 

 „odvas koronaalap kezelése” 

 „korona statikai megerősítése” 

 

Utókezelés: 

 a koronaalap felülvizsgálata évente 

 „koronaalapi odvasodás” utókezelése 

 a statikai megerősítés felülvizsgálata öt évente 
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4.0.5. „U” elágazás 
 

 

 

Jelenség:  

A koronaalapnál a vázágak előbb közel vízszintes 
irányban fejlődnek, majd felfelé kanyarodva 
nőnek tovább.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A vázágak ilyen növekedése lehet fajra jellemző, 
de lehet az indító metszés hibája is. Az is oka 
lehet ennek a rendellenes elágazásnak, hogy a 
korona vezérága megsérült, elhalt.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Az „U” elágazás a vázágak olyan rendellenes 
növekedése, melynek gyakori következménye a 
vízzsák kialakulása, mely később gyakran a 

koronaalap odvasodásához vezet. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A jelenség további rendellenességek kialakulására figyelmeztet, mint a vízzsák kialakulása. 
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Javasolt vizsgálat:  

Az ilyen fa koronaalapját rendszeres vizsgálni kell. Rendszeresen ápolt fáknál ezt az elágazást 
el lehet kerülni, ha az egyik ágat időben, két-három éves korban levágjuk. 

 korona statikájának vizsgálata szemrevételezéssel 

 

Javasolt kezelés:  

Jó megoldás még a két vázág egymáshoz kötése, melynek módját a statikai megerősítéseknél 
ismertetem. 

 korona könnyítése 

  „korona statikai megerősítése” 

 

Utókezelés: 

 a koronaalap felülvizsgálata évente 

 a statikai megerősítés felülvizsgálata öt évente 
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4.0.6. Gyertyatartó elágazás 
 

 

 

Jelenség: 

A koronaalapból, három vagy több egyforma 
erős vázág fut felfelé, függőlegesen. A középső 
az a rendes állású sudár, a két szélső társa 
pedig kályhacső szerűen felkanyarodva követi 
középső társát. Mintha az „U” elágazásnak még 
a közepén is nőne egy ág. Olyan, mint a 
többágú gyertyatartó.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Fenyőkön figyelhető meg a leggyakrabban. A 
tünet kialakulásának kezdete ugyanaz, mint az 
„U” elágazásnál, csak itt a központi tengely 
sérülését követően mégiscsak kialakul egy 
sudár. De ekkor már a gyertyatartó két, szélső 
ága is kifejlődött.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

Ez a rendellenesség sem súlyos, mint ahogy az „U” elágazás sem.  
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Javasolt vizsgálat:  

 korona statikájának vizsgálata szemrevételezéssel 

 

Javasolt kezelés:  

Ugyanaz a javaslatom, mint az „U” elágazásnál. Időben észre kell venni a rendellenes 
elágazást és a központi tengelyt újra kell nevelni. Ha a gyertyatartó elágazást idősebb korban 
kell kezelni, akkor a két szélső kar kurtításával, adhatunk nagyobb hangsúlyt a központi 
tengelynek. 

 korona könnyítése 

  „korona statikai megerősítése” 

 

Utókezelés: 

 a koronaalap felülvizsgálata évente 

 a statikai megerősítés felülvizsgálata öt évente 
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4.0.7. „V” elágazás 
 

 

 

Jelenség:  

A koronaalapnál a vázágak egymás mellett 
szorosan állnak és meredeken, egymáshoz 
képest éles szögben törnek felfelé. Tehát nem 
könyökölnek ki, mint az előző két típus 
esetén. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Mint a másik rendellenes elágazás, ez is lehet 
fajra jellemző, de lehet az indítómetszés 
hibája vagy sérülés is. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenes elágazás figyelmeztet a 
koronaalap repedésének kialakulására. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség csak intő jel. 
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Javasolt vizsgálat:  

 korona statikájának vizsgálata szemrevételezéssel 

 vízzsák kialakulásának ellenőrzése 

 koronaalpi repedés kialakulásának ellenőrzése 

 

Javasolt kezelés:  

A koronaalap rendszeres ellenőrzése szükséges. Indokolt esetben a repedés keletkezése 
előtt a korona rögzítése lehet a megelőző kezelés. 

 korona könnyítése 

  „korona statikai megerősítése” 

 

Utókezelés: 

 a koronaalap felülvizsgálata évente 

 a statikai megerősítés felülvizsgálata öt évente 
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5. Korona rendellenességei 

 
Annak ellenére, hogy a koronának van az egyik legfontosabb feladata, a szerves anyag 
előállítása, a korona sérülései nem olyan végzetesek, mint a gyökér, gyökérnyak vagy a 
koronaalap sérülései. A korona sérülései hosszabb-rövidebb idő alatt jól gyógyíthatók, hiszen 
természete szerint állandóan megújul.  

 

A korona rendellenesség csoportjai: 

 koronaforma hibái 

 száraz koronarészek 

 rendellenes hajtások 

 rendellenes ágak 

 rendellenes metszés okozta sérülések 

 korona szerkezetének sérülései 

 lomb sérülései 

 zavaró növényzet 
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5.1. Koronaforma hibái 

 
A természetes fajok a rájuk jellemző koronaformát nevelik ki, ami nem véletlenül olyan, 
amilyen. A természetes koronaforma tudja legjobban a fényt kihasználni és szerkezete a 
legerősebb. Az árnyékba szorult és túlterhelt koronarészekről a fa önmaga lemond és az 
öntisztítással a vékonyabb ágakat ledobja magáról. Ebbe a rendszerbe ritkán csúszik hiba.  

A városban olyan alapfajokkal, melyek természetes koronaformát tudnának nevelni ritkán 
találkozunk. Ha ültetünk is ilyeneket, akkor sem természetes körülmények között nevelhetik 
koronájukat, ami már hibára adhat okot. De a legtöbb esetben magunk által előállított 
fajtákat ültetünk, melyeknél már nem biztos, hogy működik az öntisztítás. Tehát a városi 
fáknál előfordulhatnak a koronaforma hibái. 

 

A koronaforma hibái: 

 elveszett sudár 

 ferde korona 

 feleegyenesedett korona 

 féloldalas korona 

 torz korona 

 lefejezett korona 
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5.1.1. Elvesztett sudár 
 

 

 

Jelenség:  

A fa koronájának egykori központi tengelye, 
sudara elveszett, hiányzik. Ha a veszteség a 
vizsgálódáshoz közeli időben következett be, 
akkor még nem kezdett el a fa újabb sudarat 
fejleszteni. Ha a sudár jóval előbb veszett el, 
mint ahogy mi ezt vizsgáljuk akkor lehet, hogy 
már fiatal hajtással vagy ággal találkozunk, mely 
kezdi átvenni az elveszett sudár szerepét. Az 
álsudár korából következtetni tudunk az eredeti 
sudár elvesztésének idejére is. 

Természetesen a sudár hiányát csak akkor 
tekintjük rendellenességnek, ha a fa 
koronaformájára a sudár a jellemző. 

 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A sudár valamilyen erőszakos behatás miatt letörhet vagy magától leszáradhat. Lehet vihar, 
ónos eső vagy gallyazás következménye. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Ha a sudár letört, akkor csak a korona szépséghibáját kell tudomásul vennünk. Ha a sudár 
leszáradt, akkor csúcsszáradásról beszélünk. A csúcsszáradás nemcsak a sudarat érinti. Ilyen 
esetben gyakran a vázágak vége is szárad. A rendellenesség a fa vízhiányára vagy 
gyökérsérülésére utal. 
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Rendellenesség súlyossága: 

A szépséghiba nem nagy rendellenesség. A csúcsszáradás már az. A rendellenesség általában 
jól kezelhető. 

 

Javasolt vizsgálat:  

 a sudár elvesztés okának vizsgálata 

 fa életerejének megítélése szemrevételezés után 

 

Javasolt kezelés:  

 ok megszüntetése 

 fa életerejének növelése 

 sudár pótlása új sudár neveléssel 

 

Utókezelés: 

 fa életerejének felülvizsgálata évente 

 sudár nevelésének utómunkái 
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5.1.2. Ferde korona 
 

 

 

Jelenség:  

Az ágak vesszők, hajtások nem 
függőlegesen, hanem valamilyen 
irányba, ferdén állnak. Az ilyen fának 
általában a törzse is ferde. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A fa eldőlt. Ez két esetben történhet 
meg, ha rendkívül nagy erőhatás éri 
vagy ha a gyökérzete meggyengül.  

A rendkívül nagy erőhatás általában 
kocsi vagy gép, mely nekimegy az út mellett vagy építkezés területen álló fának.  

A gyökér tartóképessége akkor csökkenhet, ha megsérül vagy ha a talaj fellazul. A talajt pedig 
leggyakrabban a víz lazítja fel, mely származhat csapadékból, öntözővízből és áradásból. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Ha a dőlést erős mechanikai behatás okozta, akkor általában a föld felszínén, a törzsön vagy 
a gyökérnyakon sérülést találunk, ami odvasodhat is! Ezzel együtt nagyobb erő esetén a 
gyökér is sérülhet. 

Ha nem mechanikai erő döntötte meg a fát, akkor a gyökér tartó ereje csökkent. Ha ez nem 
a talaj felázása miatt következett be, akkor a tünet mögött a gyökér sérülése feltételezhető, 
még pedig a dőlés irányával ellentétes oldalon.  

Ha a dőlést felázott talaj okozta, akkor nem biztos, hogy a gyökerek sérültek. Esetleg a gyökér 
fulladásától kell tartani.  

A dőlés legnagyobb veszélye, hogy a fa statikája megváltozik.  
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Rendellenesség súlyossága: 

A dőlés mértékétől függően lehet súlyos és veszélyes is. A veszély a fa kidőlése vagy jelentős 
gyökérsérülés esetén a fa kiszáradása. 

 

Javasolt vizsgálat:  

 a ferdeség okának kiderítése 

 talaj vizsgálata, szerkezetének vizsgálata 

 fa törzsén mechanikai sérülés keresése 

 

Javasolt kezelés:  

 korona könnyítő metszése 

 ha lehet a fa visszaállítása 

 visszaállítás után a fa rögzítése 

 kimosott talaj tápanyagutánpótlása 

 

Utókezelés: 

 fa felülvizsgálata évente 
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5.1.3. Felegyenesedett korona 
 

 

 

Jelenség:  

A fa törzse ferde, de a korona részei nem a törzs 
ferde irányát követik, hanem felegyenesedve, a 
rendes irányba nőnek. Hogy a fiatalabb vagy az 
idősebb koronarészek állnak egyenesen, az attól 
függ, hogy a korona mikor dőlt meg? Ha már 
régebben, akkor a vastagabb ágak is felfelé 
állnak. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A fa nem más okok miatt dőlhet meg, mint 
amiket az előző rendellenességnél, a ferde 
koronánál felsoroltam. 

 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség nem súlyos, mondhatni enyhe. A megdőlés ugyanis régen történt. Az ok, 
ami a dőlést okozta elmúlt. A fa még az egyensúlyát is rendbe hozta.  
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Javasolt vizsgálat:  

 esetleg a megdőlés okának kiderítése 

 talaj vizsgálata, szerkezetének vizsgálata 

 fa törzsén mechanikai sérülés keresése 

 

Javasolt kezelés:  

A felegyenesedett fát kezelni nem kell, de érdemes szemmel kell tartani. Ha fennáll egy 
rendkívüli terhelés veszélye, akkor a fa kidőlhet. Ezt a fa statikai megerősítésével lehet 
elkerülni.  

 

Utókezelés: 

Nincs rá szükség. 
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5.1.4. Féloldalas korona 
 

 

Jelenség:  

A korona szabálytalan, nem a fajra, fajtára 
jellemző formájú. Egyik része hiányzik. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Ennek oka általában a szűk helyre vagy vezeték 
mellé telepített fasori fák rendszeres gallyazása. 
Ritkábban a korona egyik felének elszáradása is 
okozhatja a féloldalas koronát. A korona 
száradásának oka a gyökér pusztulása is lehet. A 
gyökér általában a fának azon az oldalán sérül, 
melyen a korona elszáradt. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Ha a féloldalas korona metszés miatt alakul ki, 
akkor nem beteg a fa. Ha száradás okozza az ilyen korona kialakulását, akkor betegségre kell 
gyanakodni. A betegség lehet olyan kórokozó, mely az edénynyalábokat károsítja vagy tömíti 
el. Ilyen a meggy moníliás betegsége, a kajszi gutaütése és az almatermésűek tűzelhalása. 
Először a kórokozókat érdemes gyanúba fogni. Ha nyomuk nem található, akkor a 
gyökereknél kell keresni a hibát.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

Ha a fát fertőző betegség támadta meg, akkor a betegség nehezen kezelhető. Ha gyökér 
sérülése okozta a koronarész elszáradását, akkor a betegség eredményesebben gyógyítható. 
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Javasolt vizsgálat:  

 a koronarész hiány okának kiderítése 

 ha a fa statikája kibillen, akkor húzásvizsgáltara vagy dinamikus gyökérvizsgálatra 
kerülhet sor 

 

Javasolt kezelés:  

A fertőző edénynyaláb betegségek nehezen kezelhetők. Ezek megelőzésére kell inkább 
gondolni.  

A gyökérsérülés esetén a gyökér kezelése, a fa tápanyaggal és bőséges vízzel való 
kényeztetése hoz gyógyulást.  

 metszés miatt kialakult koronánál metszés utókezelése 
 betegség miatt kialakult koronánál a betegség elleni védekezés 
 gyökérsérülés miatt kialakult koronánál öntözés, tápanyagutánpótlás 
 szükség esetén statikai megerősítés 

 

Utókezelés: 

 fa felülvizsgálata évente 
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5.1.5. Torz korona 
 

 

 

Jelenség:  

A korona szabálytalan, nem a fajra, fajtára 
jellemző formájú. A féloldalas koronát előbb 
tárgyaltuk, a lefejezett koronát ez után fogjuk 
elemezni. Tehát ebbe a rendellenességbe a torz, 
de nem féloldalas és nem csonkolt koronát 
soroljuk. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A torz koronát mindig az ember és nem a 
természet alakítja ki! A leggyakoribb ok az 
űrszelvénybiztosítás. Vagyis a légvezetékek alatt 
álló fák koronájának csonkítása azért, hogy ne 
érjenek bele a légvezetékekbe. Bizony, ha a fa 
koronája a szigeteltelen légvezetékbe ér, akkor 
nem csak zárlatra és azon a szakaszon 

áramszünetre lehet számítani, de a fa ki is gyulladhat. Ezért a légvezetékek közeléből az 
ágakat el kell távolítani. Az űrszelvénybiztosításnál azonban nem veszik figyelembe a korona 
formáját vagy a fának más szempontjait. Így a vezetékek közeli fák metszésekor vagy inkább 
gallyazásakor torz koronák alakulnak ki. 

Hasonló a helyzet a közvilágítás, közlekedési táblák, hirdető táblák közelében álló fáknál is. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség a fák állandó csonkolása, túl nagy mértékű metszése, gyakran a vegetációs 
időben való metszés, de legnagyobb rendellenesség a fák csúfsága. A fákat nem csak azért 
ültetjük, hogy hasznot hajtsanak, hanem azért is, hogy szépségükkel gyönyörködtessenek 
bennünket. Ha az utakat torz koronájú fák szegélyezik, akkor épp az ellenkező érzést váltják 
ki bennünk.  
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Rendellenesség súlyossága: 

Ha a fa életerejét nézzük, akkor a rendellenesség általában nem súlyos, de ha a szépségét, 
akkor a kár jóvátehetetlen. 

 

Javasolt vizsgálat:  

 a torz korona kialakulása okának kiderítése 

 

Javasolt kezelés:  

A torz koronát csak akkor lehet rendbe tenni, természetes koronaformává alakítani, ha a 
torzítás oka megszűnt. Torz koronából, szakszerű metszéssel, több éven keresztül esetleg 
lehet természetes koronaformát alakítani. 

Ha a torzítás oka fennáll, akkor is van lehetőség a torz koronát természetellenes, de 
szabályos, szép koronává alakítani. Olyanná, ami a vezeték alatt elfér. Például kopaszfejre 
metszéssel a fát a vezeték alá lehet szorítani. Minden helyzet más és más, nem lehet 
általános receptet készíteni. 

 lehetőség szerint a torz korona megszüntetése és a korona újra építése 

 

Utókezelés: 

 fa felülvizsgálata évente 
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5.1.6. Lefejezett korona 
 

 

 

Jelenség:  

A korona szabálytalan, nem a fajra, fajtára 
jellemző formájú. Olyan forma, hogy a 
vázágak erősen vissza lettek vágva. Rajta 
lomb, hajtás, vessző nem található csak a 
csupasz ágak. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Ez is az ember műve, mint a torz korona. A 
természetben ritkán fordul elő, hogy a fát a 
vihar annyira megtépje, hogy minden ága 
letőrjön, és csak a vázágak csonkjai 
maradjanak a fán. 

A fák ifjítása, ifjító metszése még ma is sok és nagy vitát vált ki a faápolók, kertészek körében. 
Az ifjítás, az elkényeztetett gyümölcsfáknál elfogadott, a mostohább körülmények között élő 
díszfáknál vitatott metszési mód. Részleteit a metszésnél tárgyalom. Az biztos, hogy a 
lefejezett fa rendellenes.   

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A lefejezett fának úgy kell nevelni koronát, hogy egy tenyérnyi éleny termelésre képes 
felülete sincsen. Mindent a tartalékjaiból kell felépíteni. Tehát biztosan nagy tartalék 
veszteségre kell számítani. 

Rendellenesség lehet a metszlapok kialakítása és ha a korona újra felnevelése a cél a 
rendellenesség lehet a szívó ágak hiánya is.  
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Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség általában súlyos.  

 

Javasolt vizsgálat:  

A koronát három esetben fejezhetjük le. Mindhárom esetben más és más a rendellenesség 
kezelése. 

 ha a lefejezés célja a fa kivágása, akkor a kihajtó vesszőket vagy pár év múltán az 
ágakat le kell vágni, egészen addig, míg a fa ki nem szárad  

 ha a cél a korona újra nevelése, akkor a kezelés a lefejezést követő évben a vessző 
válogatása és két év múlva az alakító metszés és az azt követő harmadik évben 
szintén metszés, amivel a koronát kialakítjuk 

 ha a cél a kopaszfejre alakítás, akkor évente metszeni kell a fát 

 a metszés okának kiderítése 

 a metszlapok vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

 lehetőség szerint a korona újra építése 

 

Utókezelés: 

 fa felülvizsgálata évente 
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5.2. Száraz koronarészek 

 
Jól felismerhető rendellenesség csoport, ami sajnos a városi fáknál nagyon gyakori.  

 

Két száraz koronarész rendellenességet különböztetünk meg: 

 csúcsszáradás 

 száraz ágak 
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5.2.1. Csúcsszáradás 
 

 

Jelenség:  

A legmagasabb vázág vége és az 
ágvégek szárazok. A legmagasabb 
ág lehet sudár, álsudár vagy vázág. 
A száradás mértéke változó. 
Lehet, hogy csak az ág vége száraz, 
de lehet, fele is elszárad. A 
száradás láthatóan felülről, az 
ágvégek irányából indul. 

Ha a csúcsszáradás nagyobb 
mértéket ölt, akkor nem csak a 
korona függőleges tengelye szárad 

el, hanem az oldalsó vázagák is.    

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A fa nem tudja a korona teljes méretét vízzel, tápláló anyaggal ellátni, ezért az 
anyaglelőhelytől legtávolabbi koronarészekről lemond. 

A csúcsszáradásnak gyakran betegség az oka. A meggynél monília, a kajszibaracknál 
gutaütés, az almaféléknél tűzelhalás, a platánnál gnomónia okoz a csúcsszáradáshoz hasonló 
jelenséget.   

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tünet vízhiány miatt alakul ki.  

Először a talaj víztartalmát fogjuk gyanúba. A városi fáknál általában kevés a víz, de az is 
előfordulhat, hogy a túl sok vízben a gyökerek megfulladnak. 

Ha a talaj víztartalma megfelelő, akkor a vízfelvétel akadozik. Ennek oka a gyökér sérülése, 
vagy a szállítóedények eltömődése. 

Ha minden rendben, a talaj is elég vizet tartalmaz és a gyökér bizonyíthatóan egészséges, 
akkor a rendkívül száraz időjárás a csúcsszáradás oka. 
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Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség közepesen súlyos, jól kezelhető.  

 

Javasolt vizsgálat:  

 a csúcsszáradás okának vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

Természetesen a száraz ágakat sürgősen le kell vágni! 

Ha a csúcsszáradás oka betegség, akkor a betegséget kell kezelni, a kórokozókkal kell 
megküzdeni. 

Ha a csúcsszáradás oka rendellenesség, akkor a faápolón a sor. Ha a talaj víztartalma kevés, 
akkor öntözni kell a fát. Ha a talaj víztartalma sok, akkor a vizet el kell vezetni. Ha a gyökérzet 
sérült vagy beteg, akkor először a sérülés vagy a betegség okát meg kell szüntetni, aztán a 
koronát a gyökér méretéhez mérten vissza kell metszeni. Szárazság esetén öntözéssel kell 
megelőzni a csúcsszáradást. 

 száraz ágak levágása 
 a csúcsszáradás okának megszüntetése 

 

Utókezelés: 

 fa felülvizsgálata évente 
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5.2.2. Száraz ágak 
 

 

 

Jelenség:  

A koronában száraz ágak vannak. Ennél a 
rendellenességnél nem az ágvégek száradnak, 
hanem egy-egy ág szárad.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Az ág akkor szárad, ha nem jut tápanyaghoz 
vagy elég fényhez. Ha nincs alapanyag, akkor 
nem tud szervesanyagot sem előállítani, ezért 
feleslegesség válik, elszárad. Ennek négy 
alapvető oka lehet: 

 nincs víz a talajban, ami a tápanyagot  

oldaná és amit fel lehetne venni,  

 nincs tápanyag a talajban,  

 a talajban van tápanyag és annak oldásához víz is, de a gyökérzet megsérült, ami a 
tápanyagot felvenné, 

 van víz, tápanyag, ép a gyökér, de az ághoz vezető szállítópályák megsérültek. 

  

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A kialakulásának körülményeinél fel is soroltuk a rendellenességeket: vízhiány, 
tápanyaghiány, gyökér sérülés, edénynyaláb sérülés.    

 

Rendellenesség súlyossága: 

Nyilván attól függ, hogy a korona mekkora része sérült. 
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Javasolt vizsgálat:  

 száraz ágak okának vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

A száraz ágakat le kell vágni! 

Ha a fán száraz ágak vannak, akkor a javasolt kezelés a fa kényeztetése. Ha nincs elég víz a 
talajban, akkor öntözéssel, ha nincs elég tápanyag a talajban, akkor tápanyagutánpótlással, 
ha a gyökérzet sérült, akkor kurtító metszéssel, ha edénynyaláb sérülés van, akkor esetleg 
átoltással lehet kényeztetni a fát. 

 száraz ágak levágása 
 a száradás okának megszüntetése 

 

Utókezelés: 

 fa felülvizsgálata évente 

  



Lukács Zoltán                                                                                            Fák rendellenességei 

231 
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5.3. Rendellenes hajtások 

 
Mi az, hogy rendellenes? Mi a rend? Ahhoz, hogy tudjuk melyik hajtás rendellenes, tudnunk 
kell mi a rend. Ha nem határozzuk meg, akkor csak úgy érezni vagyunk kénytelenek, hogy mi 
a rendellenes hajtás. Ami egyébként nem baj. Nem baj, ha nem csak tudatosan, de érzéssel 
is ápoljuk a fákat. Magam sem tudok pontos eligazítás adni a hajtások rendjében, de egy-két 
útmutatóval szolgálhatok.  

Rendellenesnek mondjuk a hajtásokat, aztán a megerősödött ágakat, ha egymást 
keresztezik, egymást dörzsölik, árnyékba szorultak, rövidebbek a szokásosnál, vékonyabbak 
a szokásosnál, vastagabbak a szokásosnál. 

 

A rendellenes hajtások típusai: 

 megújító hajtások 

 törpehajtások 

 boszorkány seprű 
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5.3.1. Megújító hajtások 

 
 

Jelenség:  

A koronában rejtett rügyekből feltűnően sok 
hajtás tör elő. A hajtások általában a koronában 
jelentkeznek, de a törzsön is kibújhatnak. A 
megújító hajtások erős növekedésűek, 
vastagok, hosszú ízközűek. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A rejtett rügyek rejtett növekedési tartalékok. 
Rendes körülmények között a korona 
növekedését a rendes rügyek végzik. Rendkívüli 
esetben a rendes rügyek kényszere miatt alva 
maradó rügyek csipkerózsika álmukból 
felébredve, átveszik a növekedés szerepét. Ez 
akkor fordul elő, ha a rendes rügyek eltűntek a 
fáról. Az eltűnés oka lehet a rügyek elfagyása, de 

lehet a korona sérülése is. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A megújító hajtás nem rendellenesség, sőt az maga a kicsattanó egészség. A rendellenesség 
az, ami miatt a megújító hajtások előtörnek. Ennek oka mindig a rendes rügyek elvesztése. 
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Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség nem súlyos. 

 

Javasolt vizsgálat:  

 a megújuló hajtások okának kiderítése 

 

Javasolt kezelés: 

Javasolt kezelése a fa tápanyaggal és vízzel való kényeztetése, hogy az elveszett 
koronarészeket gyorsan tudja pótolni.  

A legfontosabb kezelés a metszés. A sok megújító hajtás közül csak azokat kell meghagyni, 
amikből új koronarészt vagy egy második koronát tudunk kinevelni. 

 metszés, megújuló hajtások kiválogatása 
 öntözés, tápanyagutánpótlás 

 

Utókezelés: 

 fa ellenőrzése évente 
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5.3.2. Törpehajtások 
 

 

Jelenség:  

A hajtások a megszokottnál rövidebbek, 
vékonyabbak. Hangsúlyozom, hogy a 
megszokottnál! Nem szabad gyanút fogni az 
eleve törpe hajtásokat nevelő fajoknál, 
fajtáknál. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A fa csak akkora koronát tud kinevelni, 
amekkorát a gyökér el tud látni tápanyaggal. 
Tehát a törpe hajtások, a visszaszoruló korona 
mindig a gyökértevékenység csökkenését 
jelenti. Ez leggyakrabban a fák öregedésekor 
figyelhető meg. Egy idő után egyre rövidebb 
hajtásokat nevelnek, folyamatosan csökken a 
távolság a rügyek között.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tünet oka lehet a gyökérzet rendellenessége is mely sózás, talajvíz emelkedés, talajfertőzés 
vagy más ok miatt alakult ki. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség nem súlyos, de a folyamat nehezen visszafordítható!   
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Javasolt vizsgálat: 

 a törpehajtások okának kiderítése 

 

Javasolt kezelés: 

Az öregedést nem lehet megállítani, de a fa kényeztetésével, táplálásával, itatásával, 
gondozásával el lehet nyújtani ezt az időszakot. 

Ha a jelenség nem öregedő fán figyelhető meg, akkor az oknak, mondjuk a gyökérhibának 
utána kell járni. A bajt meg kell oldani és a fát különös gonddal kell táplálni, öntözni, 
gondozni, hogy újra a rendes hajtásnövekedésre bírjuk. 

 ha van rá lehetőség, akkor az ok megszüntetése 
 tápanyagutánpótlás 
 öntözés 

 

Utókezelés: 

 fa ellenőrzése évente 
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5.3.3. Boszorkányseprű 
 

 

 

Jelenség:  

A fán szorosan egymás mellett álló hajtások 
jelennek meg. Sok-sok hajtás egy helyről tör elő 
vagy egymás melletti rügyekből alakul ki, vagy 
a hajtás gyorsan sokfelé ágazik.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A jelenség megnevezése találó. A seprű a 
hajtások elhelyezkedését jelöli, a boszorkány 
pedig az okot. Valami boszorkányság 
megbabonázta a fát és a normális esetben 
megújuló hajtásokat hozó korona 
megbokrosodik. Tehát a jelenség ugyanaz, 
mint a megújuló hajtások képződésénél. A 
rendes rügyek pusztulása rendkívüli rügyeket 
hív életre. A boszorkányseprű egy helyről 

előtörő hajtáscsoportjai azt képzetet keltik bennünk, hogy a fának nincs ideje a megújulásra. 
Hirtelen sok hajtásra van szüksége. A megújuló hajtás a fa megújulásához vezet, a 
boszorkányseprűből nehéz a fát megújítani.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

 tünet mögött rejlő rendellenességet pontosan nem ismerem. Fával foglalkozók két okot 
említenek meg. Az egyik a fa öregedése, a másik kórokozók fertőzése.  
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Rendellenesség súlyossága: 

A boszorkányseprű nem betegség, de betegség is előidézheti.  

 

Javasolt vizsgálat: 

Bármennyire is igyekszünk a fa segítségére, nincs mit tenni. 

 

Javasolt kezelés: 

A legfontosabb kezelés a fa általános állapotának javítása.  

A kezelés másik lépése a seprűk kordában tartása. A seprűkből nehezen lehet ágat, vázágat 
nevelni. A használhatatlan seprűket le kell vágni, a használhatókból pedig, ha nehézségek 
árán is, de ágat kell nevelni! 

 seprűk levágása 
 öntözés 
 tápanyagutánpótlás 

 

Utókezelés: 

 fa felülvizsgálata évente 
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5.4. Rendellenes ágak 

 
Haladjunk azon a nyomon, mint amin rendellenes hajtások után mentünk. Van rendes ág, 
ami a fa fajára sőt nálunk kertészeknél a fajtájára jellemző és vannak attól eltérőek. Például, 
ha a rendellenes hajtások ágakká erősödnek, akkor azok rendellenes ágakká fejlődnek. De 
ennél cifrább a helyzet. 

 

A rendellenes ágak típusai: 

 rossz állású ág 

 gerendaszerű ág 

 lehasadt ág 

 sérült ág 

 repedt ág 

 dörzsölt ág 

 odvas ág 
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5.4.1. Rossz állású ág 
 

 

Jelenség:  

Kezdjük az említett példával. Ha a 
rossz állású hajtás megerősödik, 
akkor később, ág korában is rossz 
állású lesz.  

Feltehetjük a kérdést, hogy ha a fa 
olyan tökéletes teremtmény, akkor 
mi módon alakulhat ki rossz állású 
ág? A természetesen kialakult 
fajoknál, természetes környezetben, 
tehát amiket nem ember ültetett és 
nem alakított metszéssel, na 

azoknál igen ritkán fordul elő. Ellenben az ember alakította fajták, faiskolában nevelt és 
többször metszett fák gyakrabban hajtanak ilyen rendellenes hajtásokat, melyek aztán 
ágakká erősödnek.  

A rendellenes állású ág nem a korona közepéből nő kifelé, hanem keresztbe, fölfelé vagy 
lefelé igyekezve az ágak torlódását okozza. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A fa ritkán hajt magától rendellenes hajtásokat. Ha ez mégis megtörténik, akkor az általában 
pár éves korában magától elszárad. A mesterségesen alakított koronáknál gyakran előfordul, 
hogy a természetes rend felborulása miatt a rendellenes hajtások ágakká erősödnek. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tünet mögötti a rendellenesség maga az az ág, mely nem tudja a rendes helyét. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rossz állású ág egyáltalán nem súlyos rendellenesség. 
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Javasolt vizsgálat: 

Nem igényel további vizsgálatot. 

 

Javasolt kezelés: 

Itt is elmondhatjuk azt a bölcsességet, hogy a legjobb kezelés a megelőzés. A rendszeresen 
metszett fáknál nem alakulnak ki rossz állású ágak.  

 metszés, pontosabban gallyazás, a rossz állású ág lávágása 
 ha szükséges, akkor a dörzsölt koronarészek kezelése 

 

Utókezelés: 

 a fa rendszer metszése 
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5.4.2. Gerendaszerű ág 
 

 

 

Jelenség:  

A vázág keresztmetszete nem 
szabályos kör alakú, hanem élére 
állított ellipszis formát ölt. Az ág, 
leginkább vázág, gerenda-szerűen 
megvastagodik. A terheléssel 
ellentétes oldalon úgynevezett 
„válaszfa” alakul ki.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Az ág megvastagodása a megnövekedett terhelésre válaszol. Az ágat hosszabb ideje 
rendkívül nagy teher húzza lefelé. Ennek következtében nem egyenletesen vastagodik.  

Mivel a fa, mint anyag a húzófeszültséggel szemben ellenállóbb, mint a nyomófeszültséggel 
szemben, ezét a nyomott oldalon erősít a fa. 

A lomblevelűeknél az ág felső oldalán „húzottfa” alakul ki, mely igyekszik a túlzott 
terhelésnek ellenállni. Az ág szövetszerkezete megváltozik. A húzófa sejtjeinek fala 
megvastagodik, a sejtfal belső szélére zselatin szerű réteg rakódik le. A lomblevelűek 
megerősítő szövete az ágban nem összefüggő, hanem csoportokban alakul ki.  

A tűlevelűek az ágakat az alsó részen erősítik meg. Itt „nyomott fa” alakul ki. Szöveti 
szerkezete máshogy változik, mint a lomblevelűeké. A késői pásztában vastag falú kerek 
tracheidákat alakítanak ki. Ez a szövet összefüggő szerkezetű.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Az ág, vázág folyamatosan rendkívüli terhelésnek van kitéve. Tehát nem a télen ráfagyott 
zúzmara okozza a terhelést vagy a bőséges termés, hanem az ág tömege maga.  
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Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség általában nem súlyos. Akkor lehet veszélyes, ha a gerenda szerűen 
vastagodott ág a közlekedés biztonságát veszélyezteti.   

 

Javasolt vizsgálat: 

 az ág statikájának vizsgálata 

 

Javasolt kezelés: 

A faápolónak fel kell ismerni a válaszfát. A fa ápolásánál ezt a jelenséget figyelembe kell 
venni!  

Visszametszéssel az ág terhelését csökkentjük, vagy az ágat a statikai megerősítés 
módszerével megerősíthetjük. 

 a vázág könnyítése 
 szükség esetén a vázág statikai megerősítése 

 

Utókezelés: 

 vázág ellenőrzése évente 
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5.4.3. Lehasadt ág 
 

 

 

Jelenség:  

A vázág tőből letört vagy leszakadt. A leszakadó 
vázág az ágalap alatt a kérget, a háncsot és a 
szíjácsot is leszakítja. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A fa vázága úgy van „megtervezve”, hogy rendes 
körülmények között ága nem törik le. 
Amennyiben rendkívül nagy a vázágra nehezedő 
terhelés, akkor előfordul, hogy megadja magát. 
Ilyen eset volt 2006. esztendő jégbontó 
havában, vagy 2014-ben, majdnem ugyanakkor 
és ugyanott a Pilisben, mikor a fákra hullott 
jégeső azonnal az ágakra fagyott. A fákra 
nehezedő és megfagyó hó is okozhatja a 
vázágak törését. A városokban a leggyakrabban 

kocsik törik le a vázágakat. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Maga, a leszakadt vázág nem utal egyéb rendellenességre. Ennek következtében, ha a 
keletkezett sebeket nem kezeljük, kialakulhat súlyos odvasodás is.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

Attól függ, hol tört el az ág. Ha az ág hosszának egy harmada tört le, akkor a károsodás nem 
jelentős, ha fele letört, akkor súlyos, de kezelhető a sérülés, ha pedig hosszának kétharmada, 
akkor nagyos súlyos az ág sérülése. 
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A következő kérdés, hogy a fa mennyi ága hasadt le? Itt is vessük be az egyharmad, fél, 
kétharmad szabályt. Ha az ágak egyharmada szakadt le akkor enyhe sérülésről, ha fele akkor 
súlyos sérülésről, ha kétharmada akkor életveszélyes sérülésről beszélünk. 

 

Javasolt vizsgálat: 

 a sérült terület pontos meghatározása 

 

Javasolt kezelés: 

A kezelés célja új ág, vázág nevelése. A sérülésnél roncsolódott ágrészt le kell vágni. A 
metszlap alatt előtörő hajtásokból új vázágat lehet nevelni. A megoldás az ápoló metszés. 

 a roncsolódott részek eltávolítása 
 sebfelület kezelése 
 ha szükséges statikai megerősítése 
 ha van erős ágalap, akkor új ág nevelése 
 sérült fa életerejének növelése öntözéssel, tápanyagutánpótlással 

 

Utókezelés: 

 első öt évben hajtásválogatás, ág nevelése 
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5.4.4. Sérült ág 
 

 

Jelenség:  

Az ág sérült. Az ág, tehát 
a vastagabb koronarész 
megsérül, letört vagy 
zúzódott. 

 

Tünet kialakulásának 
körülményei: 

Az ág sérülésének több 
oka lehet. Megtépázhatta 
vihar a fát, sérülhetett az 
ág hónyomástól, 
ráfagyott zúzmarától, 
sérülhetett közlekedő 

kocsiktól, építkezésen az építési forgalomtól, másik fa ágától, de sérülhet óvatlan 
arboristától is. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Rendelleneség maga az ág sérülése is, de arra is számítani lehet, hogy a sérülés helyén az ág 
fertőződik, majd odvasodik, és az odvas ág le is szakadhat. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A sérülés lehet könnyű, de lehet életveszélyes is. Ha egy harmadrendű gallér ág sérül meg, 
akkor az nem jelent nagy veszélyt, de ha a fa négy vázágából hármat a vihar megsért, akkor 
az már életveszélyes sérülés. 
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Javasolt vizsgálat: 

 sérülés okának kiderítése 
 sérülés mértékének vizsgálata 
 sérült ág állékonyságának vizsgálata 

 

Javasolt kezelés: 

Ha a vázágat a ráfagyott jég szakította le, akkor nincs hatalmunk az okot megszüntetni, de 
ha egy rossz állású ág okozta a sérülést, akkor metszéssel az okot meg tudjuk szüntetni.  

Második dolgunk az ág sérülésének kezelése. Ha a kéreg sérült akkor a kéregsérülést kell 
kezelni, ha a háncs sérült akkor a háncssérülést kell kezelni, ha a farész sérült, akkor a farész 
sérülést kell kezelni. A kezelés mellett gyakran statikai megerősítésre is szükség van. 

Ha a sérülést nem lehet, vagy nem érdemes kezelni, akkor a sérült ágrészt le kell vágni. 

 sérülés okának megszüntetése 
 sérült ág kezelése 
 szükség esetén sérült ág statikai megerősítése 
 sérült fa kényeztetése öntözéssel, tápanyagutánpótlással 
 menthetetlen ág levágása 

 

Utókezelés: 

 sebkezelés ellenőrzése 
 statikai megerősítés ellenőrzése, elhasználódásakor cseréje 
 levágott ág helyén új ág nevelése  
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5.4.5. Repedt ág 
 

 

 

Jelenség:  

Ritka rendellenesség. Ez is az ág 
egy sérülési típusa, amit azért 
érdemes külön tárgyalni, mert 
más a kialakulásának körülménye 
és más a kezelésének módja is. A 
jelenség: az ág egy szakaszon, 
hosszában elrepedt. A repedés 
lehet csak az ág felszínén vagy 
mélyebben, de lehet teljes 
keresztmetszetben is.   

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Az ág a ránehezedő terhelés miatt elreped. Vannak fajok, melyek hajlamosak az 
ágrepedésre. Ilyen az akác, a platán. Nem mintha nem lennének szívósak, sőt éppen ezért a 
terhelés nem szakítja le az ágat, mint a nyárfánál, hanem csak elrepeszti azt. Tehát míg a 
gyengébb faszerkezetű fajoknál a repedt ág le is hasad, addig a szívósabb szerkezetűeknél a 
fán marad. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség a szétrepedt ág, mely gyenge, fertőzésnek nem áll ellent és odvasodhat is. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Kisebb repedt ág nem súlyos rendellenesség, ám a repedt vázág súlyos rendellenesség. 
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Javasolt vizsgálat:  

 az ágrepedés alapos vizsgálata 

 a repedés okának kiderítése 

 az ágtörés esélyének vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

Az okot kell felderíteni és ha lehet megszüntetni. Gyakran az ág visszametszésével kell 
könnyíteni az önsúlyon. 

Külön sebészeti eljárás a repedt vázág kezelése, amit a fasebészeti eljárásoknál írok le. 

Az eredményes kezeléshez hozzátartozik a repedt vázág statikai megerősítése is. 

 az ágrepedés okának megszüntetése 

 „ágrepedés kezelése” 

 ág könnyítése 

 az ágtörés megakadályozása statikai megerősítéssel 

 

Utókezelés: 

 fa felülvizsgálata évente 
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5.4.6. Dörzsölt ág 
 

 

Jelenség:  

Az ág kérge vagy kérge és háncsa 
ledörzsölődött. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A dörzsölést leggyakrabban egy 
másik ág okozza. Tehát itt a rossz 
állású ágak következménye! 

Emberi okra vezethető vissza az is, 
hogy az ágat mondjuk a statikai 
megerősítésre használt kötél 
dörzsöli ki. Mert ilyenre is láttam 
példát. 

Az ágat dörzsölheti közeli építmény, oszlop vagy vezeték, mely a fa közelében van és a 
korona elérte. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A dörzsölt ág gyenge, táplálékkal való ellátása korlátozott, ki van téve a fertőzésnek, melynek 
odvasodás lehet a következménye. Az odvas ág aztán leszakadhat. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség súlyossága az ág méretétől függ. 
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Javasolt vizsgálat:  

 a sérülés alapos vizsgálata 

 a dörzsölés okának kiderítése 

 az ágtörés esélyének vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

Az ágdörzsölés metszéssel megelőzhető. Az indító metszés és a szakszerűen elvégzett alakító 
metszéssel majd minden ágdörzsölés megelőzhető. De az öt évente véghez vitt ápoló 
metszés már teljesen biztosan kizárja az ágdörzsölést. 

Ha a dörzsölt ág rossz állású, akkor le kell vágni, de ha az a jó állású akkor a dörzsölést kezelni 
kell a fasebészeti eljárásoknál leírt kéregkezelés, háncskezelés leírásai szerint. 

 dörzsölés okának megszüntetése 

 a dörzsölés kezelése fasebészeti eljárással 

 ha kell az ág könnyítése 

 az ágtörés megakadályozása statikai megerősítéssel 

 

Utókezelés: 

 fa felülvizsgálata évente 
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5.4.7. Odvas ág 
 

 

Jelenség:  

Az ág, többnyire vázág odvas. Mint 
az törzsodvasodásban írtam, az odú 
az ágon is lehet rejtett, felfelé 
nyitott és felfelé zárt. Az 
ágodvasodás árulkodó lehet itt is 
mint a törzsodvasodásnál a 
felbukkanó gombatermőtest. 

 

 

 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Az ágodvasodás leggyakrabban dörzsölés vagy hibás metszés miatt alakul ki. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tünet maga az ágodvasodás. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Az ágodvasodás nem súlyos rendellenesség. Általában csak egy-két ágat érint. Ágodvasodás 
ágalapon nagyon ritkán alakul ki. Tehát az ágodvasodás nem terjed át a vázágra. 
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Javasolt vizsgálat:  

 az odú alapos vizsgálata 

 döntés a levágásról vagy megtartásról 

 az ágtörés esélyének vizsgálata 

 

Javasolt kezelés: 

Mindenekelőtt dönteni kell arról, hogy bajlódunk-e az ág odvasodásának kezelésével, vagy 
egyszerűen csak levágjuk az odvas ágat? Az ágon lévő odvasodást csak abban az esetben 
javaslom kezelni, ha az a koronaszerkezet nélkülözhetetlenül fontos része! Minden egyéb 
esetben inkább vágjuk le az ágat, mert könnyebben nevelhetünk újat.  

  „ágodvasodás kezelése” fasebészeti eljárással 

 ha kell az ág könnyítése 

 ha kell ágtörés megakadályozása statikai megerősítéssel 

 

Utókezelés: 

 fa felülvizsgálata évente 
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5.5. Rendellenes metszés okozta sérülések 
 

 

A könyv egyik legfontosabb célja, hogy felhívja a figyelmet a szakszerű metszésre, hogy minél 
több fát megmentsen a szakszerűtlen metszés okozta rendellenességektől. 

A metszésnél már felhívtuk a figyelmet arra, hogy az nem a fa érdekében történik, nem a 
természetes velejárója, hanem mindig a fával együtt élő ember érdekét szolgálja. Ha magunk 
érdekebében csonkítjuk a fákat, akkor legalább tegyük a lehető legkíméletesebben.  

 

Két metszés okozta rendellenességet ismerünk: 

 palástsíkra alakított metszlap 

 ágcsonkos metszlap 
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5.5.1. Palástsíkra alakított metszlap 
 

 

 

Jelenség:  

A fa ágán, az ággal egy síkban lévő metszlap 
található. A metszlapot a sebszövet vagy 
benőtte vagy nem. 

A palástsíkra alakított metszlapot meg kell 
különböztetni a természetes ágtisztulás helyén 
beforrott sebtől! A két jelenség hasonlít 
egymásra, egyik sem lóg ki az ág palástjának 
síkjából. A természetes ágtisztulásnál az ágalap 
a védekezési zóna lezárását követően kúp 
alakban kitörik a törzsből. Az ág átmérője 
általában 5-10 centiméter és majdnem minden 
esetben a sebszövet beforrja, kéreg a sebre zár. 

Míg a palást síkra alakított metszlap a 
védekezési zóna kialakulása előtt keletkezik, az 
ágalap nem esik ki, a sebszövet gyakran nem 

fedi be a metszlapot és a kéreg ritkán zár a sebre.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Metszéskor az ágalapnál az ágat a tartóág síkjában vágták le. Régen ez volt a gyakorlat, ezt 
tartották szakszerűnek. Magyarázatának adták, hogy a sebszövet akkor zár gyorsan, ha a seb 
mellett minél hosszabban vannak élő, szállító pályák és ezt a feltétételt valóban a palást 
síkjában kialakított, ovális alakú metszlap teljesíti. 

Ma ezt elvetjük és a sebszövetnél fontosabbnak tartjuk a természetes védekezési zónát, 
melyet a természetes ágtisztulásnál is a sebzárás legfontosabb kulcsa, és amit a palástsíkra 
metszéskor megsértünk.  
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Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tünet mögött rejlő rendellenesség a természetes védekezési rendszer megsértése. Ennek 
következtében majdnem biztos a fertőzés és az azt követő odvasodás. Ez akkor is 
bekövetkezik, ha a sebszövet idővel beforrja a metszlapot, csak akkor még el is tűnik a 
szemünk elől. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A nagy átmérőjű ágak palástsíkra vágása veszélyes sérülést is okozhat.  

Ez az utak mellett álló fák űrszelvénybiztosításánál, a korona megemelésénél a leggyakoribb. 
Mindkét esetben az alsó vázágakat távolítjuk el, melyek palástsíkra metszésénél a vázág 
odvasodása lehet a következmény. 

 

Javasolt vizsgálat:  

• az ágalap vizsgálata 

• odú keresése a palástsíkra metszett ágalapnál 

 

Javasolt kezelés: 

A palást síkra kialakított metsz lapot nem lehet kijavítani!  

Első dolgunk legyen a metszlap alatt az odút megvizsgálni. Majdnem minden esetben 
találunk odút, a kérdés csak az, hogy mekkorát? 

A következő feladat az odú kezelése. 

Ne feledkezzünk meg az ilyen fa rendszeres ellenőrzéséről sem. 

• odú esetén az üreg kezelése 

 

Utókezelés: 

• fa felülvizsgálata évente  
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5.5.2. Ágcsonkos metszlap 
 

 

Jelenség:  

A metszlap ágcsonk végén van. A metszést 
követően a törzsön maradt ágcsonk több 
centiméterrel kilóg a törzs síkjából.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A metszés során elkövetett másik hiba, másik 
túlzás, mikor ágcsonk marad a fán.  

Ezt a módszert, a palást síkra metszéssel 
ellentétben sosem tanították. Ez régen és most 
is hiba. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendelleneség az, hogy a fán maradt ágcsonk 
gyorsan elhal, mert a szállító pályák zsákutcába torkolnak. Az elhalt ágat az odvasodást 
okozók megfertőzik.  

Ezzel egyidőben pedig a sebszövet sem tud zárni, mert útban van neki az ágcsonk, melyre a 
sebszövet felgyűrődik.  

Egyetlen jó hír, hogy az ágalapnál kialakulandó védekezési zóna nem biztos, hogy sérül. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Ha bátorkodunk a két metszési hiba között rangsort felállítani, akkor talán ez, az ágcsonkos 
metszlap a kisebb baj. De itt is fel kell hívni arra a figyelmet, hogy az ágalapnál lévő ág 
ágcsonkos metszése után kialakult odvasodás a tartóág életébe is kerülhet! 
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Javasolt vizsgálat:  

• az általános szemrevételezésen túl egyéb vizsgálat nem szükséges 

 

Javasolt kezelés:  

• az ágcsonk levágása, a szabályos metszlap kialakítása 

 

Utókezelés: 

• fa felülvizsgálata három évente 
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5.6. Rendellenes koronaszerkezet 

 
A korona a fa mindene. A korona áld minden jót az embernek. Élenyt, árnyat, szépséges 
virágot, tápláló termést és minden mást. Ha a korona szerkezete sérül, akkor az áldást osztó 
tartókarok sérülnék. Élenyből, árnyékból, virágból, termésből és minden másból lesz 
kevesebb. Ez a rossz hír! A jó pedig az, hogy a korona szerkezete megújítható. Tehát sérülései 
nagy érvágást jelentenek, de ügyesen lehet építeni azokat. 

 

A rendellenes koronaszerkezet típusai: 

 sérült korona 

 abroncsba nőtt korona 

 ágba nőtt idegen testek 
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5.6.1. Sérült korona 
 

 

 

Jelenség:  

A korona valamelyik része sérült. Vázág, ág vagy 
gally letört vagy leszakadt.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A fa saját koronáját természetes módon 
folyamatosan tisztítja. A szükségtelen 
koronarészek folyamatosan elszáradnak és 
lehullnak a fáról. Az ilyen koronát nem tekintjük 
sérültnek. A korona sérülése mindig valamilyen 
durva beavatkozás következménye. Ez a 
beavatkozás lehet a természet kártétele és lehet 
emberi beavatkozás is.  

A koronasérülések egy részét maga a fa okozza! 
A hibás korona, keresztbe álló ágak, letörhetik 

egymást. 

Koronasérülést okoz gyakran a viharos szél, az ágakra nehezedő hó vagy a rájuk fagyott 
jégpáncél.  

Az ember megsértheti a fa koronáját közlekedési eszközeivel az utak mellett, vagy 
építkezéseknél, de a szakszerűtlen metszés is eredményezhet koronasérülést.  

A sebek, roncsolások árulkodnak a sérülés idejéről. Ha friss szöveteket látni a sérüléseknél, 
akkor a roncsolás nem régen történt. Ilyen esetben a fa kezelése eredményesebb. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség: 

Rendellenesség a korona, a szerves anyag előállító „üzem” sérülése. Forrása a 
koronarészeken ejtett roncsolt seb. A régebben bekövetkezett, kezeletlen koronasérülések 
következtében odvasodások alakulhatnak ki. 
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A szép koronaforma elvesztését nem tekintjük rendellenességnek, de mindenképpen 
veszteségnek kell elszámolni.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség akkor súlyos, ha a koronának nagyobb része sérült. A korona 
egyharmadának elvesztését a fa könnyen kiheveri. A korona felének sérülése, már súlyos 
sérülés. A korona kétharmadának sérülése életveszélyes. 

 

Javasolt vizsgálat:  

• általános szemrevételezés 

• a sérülés okának kiderítése 

• a sérülés idejének kiderítése 

 

Javasolt kezelés:  

A sérülést akkor lehet eredményesen kezelni, ha a sérülést követő egy hónapon belül 
érkezünk a fához.  

• metszéssel a sérült koronarészek eltávolítása 

• öntözéssel és tápanyagutánpótlással a fa kényeztetése 

• a frissen sérült fánál esetleg rezes permetezéssel a fertőzések fertőtlenítése 

 

Utókezelés: 

• kezelést követő évben a metszést követő hajtásválogatás 

• fa felülvizsgálata a következő három évben évente  
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5.6.2. Abroncs 
 

 

Jelenség:  

Az ágat abroncs szorítja el. Az 
abroncs lehet valaminek a 
rögzítésére szolgáló kötél, 
fémbilincs, de lehet a korona statikai 
megerősítésének eszköze is. Az 
emberi lelemény nem ismer 
határokat. El sem lehet képzelni mi 
mindent rögzítünk a fához ilyen 
abroncsokkal. Karácsonyi díszeket, 
közúti jelző táblát, világítás tartót, 
hirdetést, de még kerékpár szerelő 
állványt is. 

Amerikában a múlt század fordulóján meghirdetett faápolási technológia, mely aztán a két 
háború között átterjedt Európába is, hirdette meg a korona statikai megerősítésének azt a 
módját, melynél a tartó köteleket a vázágra erősített abroncs tartja. Magyarországon még a 
hetvenes években is használták ezt a módszert.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Az abroncs nem engedi az ágat vastagodni. A háncselemeket elszorítja, így a kész táplálék 
nem tud az ág vége felől a törzs irányába áramolni. A táplálék az abroncs felett megreked, 
az ág az abroncs felett vastagodik, alatta pedig vékony marad.  

Ennek következtében az ág az abroncsnál törékennyé válik. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség súlyos. Minél régebebben van az abroncs a fán, annál nagyobb a törés 
veszélye. Ha egy fa minden ágán régóta van abroncs, akkor az minden vázágat, tehát az egész 
fát veszélyezteti. 
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Javasolt vizsgálat:  

• az ág törésveszélyének vizsgálata az ágra szorult abroncs miatt 

• az ág törésveszélyének vizsgálata a leszerelt abroncs hiányában 

 

Javasolt kezelés: 

Ez első lépés, tehát még az abroncs leszedése előtt, az abroncs feletti ágrészt metszéssel 
meg kell könnyíteni. Általában a kurtító metszés, tehát az egyharmad arányú metszés hozza 
a megfelelő eredményt. 

Második lépés az abroncs leszedése. Feltéve, ha a fa nem nőtte be az abroncsot. Ha a fa az 
abroncsot benőtte, akkor két lehetőség áll előttünk, vagy kifaragjuk az abroncsot az ágból 
vagy benne hagyjuk. Magam nem találtam útbaigazítást, hogy mely módszer lenne a 
biztosabb. Végig gondolva a helyzetet, ha az abroncsot kifaragjuk, akkor roncsoljuk a fát, a 
kialakult szállítópályákat is megsértjük. Ha az abroncsot bent hagyjuk az ágban, akkor az 
mindig a törés veszélyét jelenti. Ha keveset kell faragni, akkor kiveszem az abroncsot, ha 
sokat, akkor bent hagyom. 

Harmadik lépés a statikai megerősítés újra építése olyan eszközzel, mely követi az ág 
vastagodását. 

• a fa kurtító metszésével a törésveszély megakadályozása 

• ha lehet, akkor az abroncs eltávolítása 

• szükség esetén újabb statikai megerősítés építése 

• öntözéssel és tápanyagutánpótlással a fa kényeztetése 

 

Utókezelés: 

• kezelést követő évben a kurtító metszést követő hajtásválogatás 

• fa felülvizsgálata a következő három évben évente 

• a statikai megerősítés felújítása a garancia lejárta után  
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5.6.3. Ágba nőtt idegen testek 
 

 

 

Jelenség:  

Az ágba idegen test nőtt bele. Ezt a 
rendellenességet megkülön-
böztetjük az abroncstól, mert az 
abroncs körbe fogja az ágat, az 
idegen testek pedig általában nem 
körbe szorítják az ágat.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Mint ahogy az abroncsnál leírtam 
sokféle tárgy nőhet az ágba. 

Minden, amit ráakasztunk szögelünk és csavarozunk. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Az ágba nőtt idegen tárgy az ág szerkezetét gyengíti, kinyitja a kaput az odvasodást okozó 
szervezeteknek, és gátolja a táplálék és tápanyag áramlását. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendelleneség súlyos, de nem olyan életveszélyes, mint az abroncs. 
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Javasolt vizsgálat:  

• az ág törésveszélyének vizsgálata az ágba nőtt idegen test miatt 

 

Javasolt kezelés: 

A kezelés módja hasonló, mint az abroncsnál. 

Az ág könnyítésére azonban nem biztos, hogy szükség van. Ha az ágba nőtt idegen tárgy nem 
gyengíti meg nagyon az ágat, akkor nem kell könnyíteni. Ha nagyon meggyengíti, akkor az 
ágat kurtító metszéssel, legfeljebb 30%-os mértékig könnyíteni kell. 

Az idegen tárgyat, ha tudjuk vegyük ki. Ha nagyon benőtt, akkor nem javaslom a kiszedését. 

Ha szükséges, akkor a kezelt ág statikáját erősítsük meg. 

• ha szükséges az ág kurtító metszésével a törésveszély megakadályozása 

• ha lehet, akkor az idegen tárgy eltávolítása 

• szükség esetén az ág statikai megerősítése 

• öntözéssel és tápanyagutánpótlással a fa kényeztetése 

 

Utókezelés: 

• kezelést követő évben a kurtító metszést követő hajtásválogatás 

• az ág felülvizsgálata évente 

• a statikai megerősítés felújítása a garancia lejárta után 
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5.7. Lomb sérülései 

 
Az ág a tartószerkezet, a lomb a tevékeny gyár. A lombhullatóknál évente, az örökzöldeknél 
folyamatosan megújul. Tehát a lomb a fa leginkább megújuló része, sérülése nem okoz olyan 
nagy zavart, mint más részeké.  

 

A lomb rendellenességeinek típusai: 

 lomb mechanikai sérülése 

 korai lombhullás 

 kisebb levél 

 befordult levél 

 fonnyadt levél 

 száraz levél 

 tápanyaghiányt jelző levél 

 kártevők károsította levél 

 kórokozók károsította levél 
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5.7.1. Lomb mechanikai sérülése 
 

 

Jelenség:  

A fa lombja sérült. Tehát nem a fa 
vázrendszerének, nem az ágak 
gallyak, vesszők sérüléséről van szó, 
hanem a levelekéről. A levelek a 
sérülés következtében lehullanak 
vagy a fán maradnak, de 
megtépázódnak. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Lomsérülést okoz a vihar és a 
jégverés is. A fák levélzete általában jól állja a viharos szeleket. A levelek mozgékony 
levélnyelükkel kifordulnak a szélből és élükkel próbálják állni a nagy nyomást. Egy bizonyos 
szélnyomást követően már ez a módszer sem tudja megmenteni a leveleket és a szél letépi 
azokat a fáról. 

A nyári, lombos állapotban bekövetkező jégverés ellen nincs taktikája a leveleknek. A jégeső 
szétveri, megszaggatja azokat.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség a lomb hiánya. A lomb hiánya kevesebb táplálóanyag termelést jelent a 
sérülés évében. A kevesebb termelés kevesebb tartalék tápanyagot, kevesebb rügyet 
eredményez. Tehát a fa fejlődését a következő évben veti vissza.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség súlyossága attól függ, hogy mekkora a lombveszteség. Ha nagy, akkor 
nagyobb a baj, ha kicsi, akkor kisebb. 

Az sem mindegy, hogy a lomb az esztendő mely időszakában sérül. Ha a tenyészidőszak 
végén, akkor még nincs nagy baj, mert a fának volt ideje elegendő mennyiségű tápanyagot 
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előállítani. Ha a tenyészidőszak elején vesztette el a lombját, akkor nagy tápanyaghiány 
következhet be.  

 

Javasolt vizsgálat:  

• a lombsérülés mértékének vizsgálata 

 

Javasolt kezelés: 

Mivel a lehullott lombot nem tudjuk visszaragasztani, a megsérült leveleket nem tudjuk 
helyreállítani ezért egyetlen dolgunk van, a veszteséget szenvedett fa kényeztetése 
tápanyaggal és vízzel.  

• ha lehetséges a sérült lomb fertőtlenítése rézzel 

• öntözéssel és tápanyagutánpótlással a fa kényeztetése 

 

Utókezelés: 

• a felülvizsgálata a következő évben 

• ha szükséges, akkor az öntözés és a tápanyagutánpótlás folytatása  
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5.7.2. Korai lombhullás 
 

 

 

Jelenség:  

A fa lombja vagy lombjának egy 
része már az őszi lombhullás előtt 
lehullik. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A körülmények változatosak 
lehetnek. Lehet súlyos 
tápanyaghiány, lehet vízhiány, lehet 
a talajban lévő túl sok víz miatt 

fulladás, lehet kártevő, kórokozó miatt.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tünet mögött lévő rendellenesség is sokféle lehet, mint a kialakulás oka. A faápoló 
legfontosabb feladata a korai lombhullás okának megállapítása. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség súlyossága egyrészt attól függ, hogy mikor, a kihajtást követően vagy a 
természetes lomhullás előtt következett-e be, másrészt attól, hogy évente rendszeresen 
ismétlődik-e? A fák évekig bírják a korai lombhullást. Igaz évről-évre csökkentik koronájuk 
méretét, visszafejlődnek.   
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Javasolt vizsgálat:  

• a korai lombhullás okának kiderítése 

 

Javasolt kezelés:  

• a korai lombhullás okának megszüntetése 

 fa kényeztetése tápanyagutánpótlással és öntözéssel 

 

Utókezelés: 

• a felülvizsgálata évente  
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5.7.3. Kisebb levél 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenség:  

A fa a korona egész területén a rendesnél vagy megszokottnál kisebb leveleket hajt. 
Természetesen akkor beszélünk rendellenességről, ha a kisebb levél nem a fajta 
tulajdonsága. A kisebb levél felismeréséhez biztos faj-, fajtaismeret szükséges. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A fa akkor hajt a megszokottnál kisebb levelet, ha a tápanyagban vagy vízben nélkülöznie 
kell. Ennek okait már többször tárgyaltuk. Összefoglalva lehet a talaj hibája, a gyökér hibája, 
a szállítópályák hibája és a lomb hibája. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tünet mögött rejlő rendellenesség a fa éhezése és szomjazása. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség kevésbé súlyos, mint a korai lombhullás. A fa anyagcseréje működik, 
egyensúlyt tart fenn a szerényebb körülményekkel. 
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Javasolt vizsgálat:  

• a kisebb levél okának kiderítése 

 

Javasolt kezelés: 

Itt nem javasolt a bő vízzel és tápanyaggal való ellátás mindaddig, míg az ok ki nem derült. 
Előfordulhat, hogy hiába pótoljuk a vizet, mert a kisebb levél a vízborítottság miatti gyökér 
fulladás miatt alakult ki, vagy hiába pótoljuk a tápanyagot, ha a gyökérzet sérült. Előbb az 
okot kell kideríteni. 

• a rendellenesség okának megszüntetése 

 

Utókezelés: 

• a felülvizsgálata évente  
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5.7.4. Befordult levél 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenség:  

A fa levelei nem színüket fordítják a Nap felé, hanem élüket vagy fonákjukat. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Túl erős napsütésben a túlzott párologtatás ellen a fák egy része így védekezik. A városban 
talán a hárs befordult levele a legfeltűnőbb. Főleg az ezüst levelű vagy fényes levélű fajtáké. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A fa befordult leveleivel a vízhiányt jelzi. Ha üzenetként fogjuk fel, akkor azt mondhatjuk, 
hogy szomja vízért kiált. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A befordult levél a vízhiány első jele. Ilyenkor még nem súlyos a rendellenesség. 
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Javasolt vizsgálat:  

• a vízhiány okának kiderítése 

 

Javasolt kezelés:  

• öntözés 

 

Utókezelés: 

• nincs rá szükség 
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5.7.5. Fonnyadt levél 
 

 

 

Jelenség:  

A levél természetes feszességét elveszíti, 
levéllemez összeesik, fonnyadtan lóg a fán. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A levélfonnyadás oka mindig súlyos vízhiány.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A vízhiánynak több oka lehet. Mint a talaj 
hibája, a gyökérzet hibája, a szállító pályák 
hibája. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség súlyosabb, mint a befordult 
levél. A fonnyadás lehet visszafordíthatatlan is és ha mégis visszafordítható, akkor arra nem 
sok idő van. Azonnal intézkedni kell.  
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Javasolt vizsgálat:  

• nincs idő a vizsgálatra 

 

Javasolt kezelés: 

Javasolt kezelés az azonnali vízpótlás. Itt nincs idő arra, hogy az okokat keressük 
megszüntessük és aztán annak megfelelően intézkedjünk. Természetesen, ha sikerült a 
leveleket helyre állítani, akkor meg kell keresni és meg kell szüntetni a levélfonnyadás okát 
is. 

• öntözés árasztással 

• öntözés a lombkorona párásításával 

 

Utókezelés: 

• nincs rá szükség 
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5.7.6. Száraz levél 
 

 

 

Jelenség:  

A fa levelei elszáradtak. Az sem mindegy, hogy 
az ág, vagy korona melyik részén? Más, ha az 
ágvégen száradnak el más, ha az ág tövében és 
más, ha az ágon mindenhol egyszerre.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Az ágvégen akkor száradhat el a levél, ha a fa 
vízellátása kevés. Ekkor a vízfelvételtől 
legtávolabbi ágak száradnak el először.  

Az ágvégen szárad el a meggyfa levele akkor is, 
ha monília támadja meg. Így van ez a kajszi 
gutaütésével, a platán gnomóniájával és az 
almafélék tűzelhalásával is. A csúcsszáradást 
onnan lehet megkülönböztetni a gombás 
betegségek okozta ágvég száradástól, hogy az 

utóbbi nem a fa csúcsán jelentkezik először. 

Ha az ág tövében száradnak a levelek, akkor a fa kevés tápanyaghoz jut és lemond a nagyobb 
levélfelület fenntartásáról. Az ág tövében jelentkező száraz levél a víz- és tápanyaghiányra 
utal. 

Az ág teljes levélzetének száradásának oka lehet az ág alatti gyökér sérülése, az ág 
szállítópályáinak sérülése is. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tünet mögött rejlő jelenség lehet kórokozók kártétele, lehet víz és tápanyaghiány, lehet 
gyökérsérülés és lehet az ág sérülése is. 
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Rendellenesség súlyossága: 

A tűzelhaláson kívül a legtöbb betegség gyógyítható. A gyökérbetegség, a víz- és 
tápanyaghiány is könnyen kezelhető. A rendellenesség akkor súlyos, ha a korona nagy részét 
érinti. 

 

Javasolt vizsgálat:  

• a levélszáradás okának kiderítése 

 

Javasolt kezelés: 

Legegyszerűbb a helyzetünk, ha a száradás oka a vízhiány. Ezen öntözéssel, a talaj lazításával 
segíthetünk. 

Ha edénynyaláb betegség miatt száradnak a fák, akkor már nehezebb dolgunk van. A 
megoldásért a növényvédelem háza táján kell keresgélni. De a tűzelhalásra ott sem találunk 
megoldást! 

Ha az oknyomozás a gyökér sérülését derítette ki, akkor szomorúan tudomásul kell venni a 
száradást és a meglévő gyökereket vízzel, tápanyaggal, talajlazítással kényeztetni kell. 

• kórokozó esetén növényvédelem 

• vízhiány esetén öntözés 

• gyökérsérülés esetén gyökérkezelés 

 

Utókezelés: 

• évente felülvizsgálat  
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5.7.7. Tápanyaghiányt jelző levél 
 

 

 

Jelenség:  

A levél a rendestől eltérő. 
Különböző tápanyag hiánya, 
különböző tüneteket okoz. Ezek a 
tünetek fajonként kissé eltérhetnek 
egymástól, de nagyjából azért fajtól 
függetlenül hasonlítanak egymásra.  

A káliumhiány tünete levélen: a 
levelek aprók maradnak és sok 
esetben kékeszöldre színeződnek, a 
levéllemez széle száradásos elhalást 
mutat. 

Nitrogénhiány esetén a levelek halványzöld színűvé válnak. Ez az elszíneződés nagy hiány 
esetén egészen a sárga színig változik. A levelek, hajtások fejletlenebbek, rövidebbek. A 
tünet a fa minden részén megmutatkozik. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A tünet nem megfelelő tápanyagellátás során alakul ki.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A fa táplálkozásának rendellenessége. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Ha a hiány vagy például sózás esetén a nitrogén mennyiségénél a többlet nagy mértékben 
eltér az egészségestől, akkor a rendellenesség súlyos. 
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Javasolt vizsgálat:  

• a tápanyaghiány megállapítása 

• a talaj tápanyagtartalmának megállapítása 

• a tápanyag hiány okának megállapítása 

 

Javasolt kezelés: 

• a hiányzó tápanyag pótlása 

• a tápanyaghiány okának megszüntetése 

 

Utókezelés: 

• évente felülvizsgálat 
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5.7.8. Kártevők károsította levél 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenség:  

A kertészek a növényeket károsító állatokat kártevőknek, a gombákat, baktériumokat, 
vírusokat pedig kórokozóknak hívják. Tehát az állati kártevők által károsított levelet hívjuk 
kártevő károsította levélnek. A kártevők leggyakrabban rovarok, melyeknek gyakran 
elsődleges tápláléka a fák levele. 

A kárkép, a károsító által hátrahagyott, roncsolt levél sokféle lehet: szabott, göngyölt, 
aknázott, lyukasztott, gubacsos… A kárkép a károsítóra jellemző.   

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A kártevőkkel és kórokozókkal a növényvédelem foglalkozik. A faápolás tárgyát képező fák 
növényvédelmét az erdészeti növényvédelem és kertészeti növényvédelem is tárgyalja. Itt 
húzunk éles határt a faápolás és a növényvédelem között. Tehát ez a terület a 
növényvédelemé vagy ahogy mostanában nevezik magukat a növényorvosoké. 
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Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tünetet általában valamilyen kártevő okozza. Ezért ezeknek a betegségeknek a 
megállapítása és kezelése a növényvédelem nagy témakörébe tartozik.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség súlyossága attól függ, hogy mennyire erőszakos a kártevő és mekkora a 
károsítás.  

 

Javasolt vizsgálat:  

• a kártevő meghatározása 

• a kártétel mértékének felmérése 

 

Javasolt kezelés:  

• mindenekelőtt a fa életerőjének javítása tápanyag utánpótlással, öntözéssel, 
talajzárás megszüntetésével, talajlazítással… 

• a kártevők elleni védekezés biológiai módszerekkel 

• szükség esetén a kártevők elleni védekezés növényvédő szerekkel 

 

Utókezelés: 

• a fa állapotának vizsgálata évente 

• a kártevők vizsgálata évente többször  
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5.7.9. Kórokozók károsította levél 
 

 

 

Jelenség:  

Tehát a levelet valamely kórokozó, 
gomba, baktérium, vírus károsította. A 
vírusos foltok, a gombák képletei 
könnyen megkülönböztethető az állati 
kártevőktől.   

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A fát kórokozó támadta meg. Meg kell 
jegyezni, hogy a kórokozók 
leggyakrabban akkor hatalmasodnak 
el a fákon, ha azok legyengülnek. Ez a 

gyenge életerő a legtöbb városi fára jellemző. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tünet mögött nem rendellenesség, a kórokozó által okozott betegség áll. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Lehet életveszélyes és lehet enyhe is. A kórokozótól és a fertőzés mértékétől függ. 
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Javasolt vizsgálat:  

• a kórokozó meghatározása 

• a kártétel mértékének felmérése 

 

Javasolt kezelés:  

• mindenekelőtt a fa életerőjének javítása tápanyag utánpótlással, öntözéssel, 
talajzárás megszüntetésével, talajlazítással… 

• a kártevők elleni védekezés biológiai módszerekkel 

• szükség esetén a kártevők elleni védekezés növényvédő szerekkel 

 

Utókezelés: 

• a fa állapotának vizsgálata évente 

• a kártevők vizsgálata évente többször  
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5.8. Zavaró növényzet  

 
A lombkorona egészséges működését különböző növények zavarhatják. A fagyöngyök az 
ágakba eresztenek gyökeret. A kúszónövények kezdetben a földbe eresztenek gyökeret, 
majd aztán egyesek a kapaszkodáshoz, egyesek pedig a tápanyag utánpótláshoz a fába is 
növesztenek gyökereket. Mind a tápanyag, de főleg a táplálék szívogatása, mind az ág 
megfojtása és a lomb árnyékolása zavarja a fákat.  

 

A zavaró növényzet lehetőségei: 

 fagyöngy 

 kúszónövények 

 árnyékoló növényzet 
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5.8.1. Fagyöngy 
 

 

 

Jelenség:  

A fán fagyöngy gömbölyödik. Egy-kettő, vagy 
akár sokkal több. Lombhulláskor jól látszik, de 
lombos állapotban is lebukik a gazdanövénytől 
eltérő levélszíne és labda formája miatt. 

A gyakoribb a fehér fagyöngy, tudományos 
nevén Viscum album. Ellipszis alakú, fényes 
levélkéi télen sem hullanak le a szabályos, gömb 
alakú bokorról. Magját ragadós, fehér hús veszi 
körül, mely a madarak tollára, majd onnan az 
ágakra tapad. Azt írják róla, hogy a fűzfát, 
akácot, nyárfát és tölgyet kedveli, de majd 
mindenféle parkfán megtalálható.  

Ritkább a sárga fagyöngy, a Loranthus 
europaeus, melynek hasonló alakú, fénytelen 
levelei ősszel lehullanak és télen csak a sűrű 

ágrendszerű gömböt látni. A tölgyet kedveli. 

A valamennyi fagyöngynek zöld, tehát éleny előállítására alkalmas levelei vannak. Tehát a 
szívó gyökereit a háncson keresztül a farészbe mélyeszti, és az ott felvett tápanyagból a saját 
leveleivel készít szerves anyagot.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Mindkét fagyöngyöt a madarak, többnyire varjak terjesztik. Ürülékükkel és rájuk ragadt 
terméssel. Tehát e fertőzéshez két dolog kell, a közelben fagyöngy és madár. E párosból 
nyilván nem a madaraknak kell hadat üzenni, de a fagyöngynek igen.   

 

  



Lukács Zoltán                                                                                            Fák rendellenességei 

292 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A fagyöngy a fát elpusztítja. Idővel egyre több fagyöngy telepszik meg a fán, egyre több 
tápanyagot szívnak el és a fa lassan elpusztul.   

 

Rendellenesség súlyossága: 

A fagyöngy végzetes rendellenesség! Egy-két fagyöngy még nem okoz nagy kárt, de több már 
a fa életét veszélyezteti. A német faápolók 15 fagyöngyig kezelik a fát, ha egy fán több mint 
15 fagyöngy van, akkor azt menthetetlennek tartják. Tehát még számadatunk is van, hogy 
mikortól életveszélyes a rendellenesség.  

 

Javasolt vizsgálat:  

• a fertőző faj meghatározása 

 

Javasolt kezelés: 

Javasolt kezelés a fagyöngy eltávolítása. Több módszerrel próbálkoztam, de egyetlen 
eredményes módja az ág levágása a fagyönggyel együtt. Ha csak az ág felszínénél vágtam el 
vagy törtem le a fagyöngyöt, kihajtott. Tehát azért ez a tizenötös szám, mert a fagyöngy 
eltávolítása lombveszteséggel jár és a tizenötnél többnek az eltávolítása már nagy 
lomveszteséget okoz. 

Folynak kísérletek a fagyöngy vegyszeres gyomirtásával is. Ezeknek még a sorok írásáig nincs 
eredménye, nincs kidolgozott technológia, pedig nagy a várakozás.   

A városi kertésznek arra kell törekedni, hogy egyetlen fagyöngy se legyen a rájuk bízott 
állományon!  

Úgy is fogalmazhatunk, hogy a városi kertész munkáját a száraz fák, ágak mellett a 
fagyöngyök számából is megítélhetjük.   

• a fagyöngy leszedése 

 

Utókezelés: 

• évente felülvizsgálat  
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5.8.2. Kúszónövények 
 

 

 

Jelenség:  

A fára kúszónövény kapaszkodik. A fán lakó, 
zavaró növényzetből kiemeljük, külön tárgyaljuk 
a fagyöngyöt és külön rendellenességként az 
összes többi kúszónövényt, mely csak 
támaszként használja a fát és nem 
táplálékforrásként. 

Gyakori famászó a borostyán vagy Hedera helix, 
a trombitafolyondár vagy Campsis radicans, az 
erdei iszalag vagy Clematis vitalba, a tatáriszalag 
vagy Reynoutria aubertii, a görögtekercs vagy 
Periploca graeca, a tapadó vadszőlő vagy 
Parthenocissus quinquefolia és a felsoroltakon 
kívül sokan mások.   

 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Nyilván a fa alatt éldegélő kúszónövény elért a fa törzséhez és fényimádatával elkezdett rá 
felkúszni. Ezek a kúszónövények az árnyékot tűrik, de nem kedvelik. Általában virágot, 
termést csak akkor tudnak hozni, ha felmászva a fa koronájába elegendő fényhez jutnak. De 
fényhez jutnak akkor is, ha egy öreg kertben kivágjuk a gyomfákat. Na ekkor beindulnak, 
vastagon elborítják a kiirtott területet és gyorsan megmásznak minden megmaradt fát. A 
kertek felújításánál ezzel számolni kell! 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A kúszónövények nem olyan tolvajok, mint a fagyöngy, nem csapolják meg a fa tápanyag 
csatornáit, de lombjuk leárnyékolja a fa koronáját és az ágakra csavarodott indáik 
megfojtják. Arról nem is beszélve, hogy minden szépségét elrabolják.   
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Rendellenesség súlyossága: 

A fára felkúszott növények előbb vagy utóbb megölik támaszaikat.   

 

Javasolt vizsgálat:  

• nincs szükség különösebb vizsgálatra 

 

Javasolt kezelés: 

Faápolók nem szeretjük a kúszónövényeket az élő fákon. Minden áron meg akarjuk 
szabadítani tőlük védenceinket. És nem is egyszerű feladat. 

Ha a megbízó türelmes, akkor a legkevésbé fáradságos módszer a kúszó növényt a fa tövénél 
elvágni. De még ez sem egyszerű! A törzsre lapuló, gyakran kar vastagságú indát úgy kell 
elfűrészelni, hogy a törzset ne sértsük! Az elvágást követően egy-, jobb esetben két évig 
hagyjuk a kúszónövényt elszáradni. Ekkor könnyebben le lehet húzni a fáról, mert a 
kapaszkodó indák elszáradtak, elszakadnak. 

Ha a csúf kúszónövény száradék nem maradhat egy vagy két esztendeig a fán, akkor elvágás 
után azonnal le kell szedni. Ez a fáradságos munka általában több időt vesz igénybe, mint 
egy alapos faápolás! 

• a kúszónövény leszedése 

 

Utókezelés: 

• évente felülvizsgálat  
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5.8.3. Árnyékoló növényzet 
 

 

Jelenség:  

Ápolandó fánkat a szomszédos fák árnyékolják.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Ilyen kényesek lennének a fák, hogy az 
árnyékolást rendellenességnek tekintjük? Pedig 
társas lények. Egész eddig azt hangsúlyoztuk, 
hogy természetes élőhelyük az erdő, ott érzik jól 
magukat.  

A városi fákat élőhely szerint három csoportba 
lehet sorolni: 

 sorfák 

 parkfák 

 kertfák 

A sorfák egymástól 5-10 méterre állnak, a parkfák lehetnek magányosak (szoliterek) és 
állományban állók, a kertfák általában állományban élnek. Az állományban álló parkfák és a 
kertfák életük során hozzászokhatnak a társasághoz. Növekedésük, koronájuk a szomszédok 
tudomásul vételével alakul csakúgy, mint az erdei fáknak. A sorfák és a magányos parkfák 
pedig a kitettséghez, a nagy térhez szoktak hozzá. Amit szemelőtt kell tartanunk, hogy a fák 
a hirtelen változást nem szeretik. Ha a facsoportban élő parkfák vagy kertfák árnyékban 
nőttek, akkor nem veszik zokon az erősebb árnyékolást, de ha sorfa vagy magányos parkfa, 
amelyik hozzászokott a nagy fényhez és térhez, árnyékba kerül, az már rendellenesség. 

Az ültetett fákat árnyékkal a gyomfák veszélyeztetik. Erősebbek, gyorsabb növekedésűek, 
mint kényesebb kedvenceink.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Az árnyékba szorult fa kevesebb szervesanyagot termel, növekedése lelassul, koronája 
elveszíti természetes formáját. 
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Rendellenesség súlyossága: 

Általában nem súlyos a rendellenesség, de gondozatlan kertekben az ültetett 
növényállomány évtizedek alatt teljesen kipusztulhat. 

 

Javasolt vizsgálat:  

• nincs szükség különösebb vizsgálatra 

 

Javasolt kezelés: 

Ültetett fáinkat folyamatosan gondozni kell. Egy gondozott parkban, kertben nem 
erősödhetnek meg a gyomnövények annyira, hogy árnyékolják fáinkat. 

Az elhanyagolt kertekben az árnyékoló növényzetet óvatosan, fokozatosan kell irtani. 

• megelőzés, a gyomfák rendszeres irtása 

• kezelés, az árnyékoló növényzet óvatos irtása 

 

Utókezelés: 

• évente felülvizsgálat  
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6. Kedvezőtlen környezet 

 
A fa élete, egészsége a környezettől függ! Ezért a vizsgálat fontos része, hogy a 
rendellenességek megállapítása mellett, a külső környezeti tényezőket is feltérképezük.  

Minden élőlény és így minden fa adott helyre lett teremtve! Ennek az eredeti élőhelynek 
meg vannak azok a környezeti jellemzői (hőmérséklet, vízellátás), melyek a legkedvezőbbek. 
A fajok eredete óta a környezet sokat változott. A nagyobb tűrőképességű fajok nagyobb 
szélsőséget elviselve, jól alkalmazkodtak a környezethez, a kisebb tűrőképességű fajok 
kisebb területre szorultak vissza. Minden fajnak megvan a megfelelő környezete és van 
kisebb-nagyobb tűrőképessége. Minden részletesebb növénytani ismeret nélkül 
megállapíthatjuk, hogy a szélesebb körben elterjedt fajok tűrőképessége nagyobb, mint a 
ritkaságoké. A külső környezeti tényezők károsak, ha a fa tűrőképességének határát átlépik.  

A növények és így a fák is nagyon érzékenyek a környezeti tényezők változására. Mivel a 
növények adott egyedei nem tudnak odébb állni, ha a környezet rosszabbra fordul, ezért 
különösen nagy hatást vált ki a környezet változása. Nem csak a szélsőséges környezet lehet 
rossz hatással a fákra, de a tűrőképesség határán belüli gyakori változások is megviselhetik 
őket. 

Ezen rendellenességek tüneteit jól fel lehet ismerni, mert általában nem egy fán 
jelentkeznek, hanem egy behatárolt területen több- vagy minden azonos fajú fán egy időben 
lépnek fel. Előfordul, hogy több faj is hasonló sorsra jut. 

A károsító környezeti tényezőket három csoportba szedtem: 

 időjárás 

 talaj 

 ember 

A szélsőséges időjárás és a talaj viszonyainak változása nem rajtunk múlik. Valóban nem 
rajtunk múlik? Ha igen, akkor is abban különbözik az általam harmadik csoportba sorolt 
környezeti tényezőktől, hogy azokat közvetlenül tudjuk befolyásolni. 
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6.1. Kedvezőtlen időjárás 

 
Az idő járásával változik a levegő hőmérséklete, a csapadék, a napsütés és a szél. 

Kifejező nyelv a mienk! Az idő járása, az idő mozgása, változása. Az idő, a környezeti tényezők 
változnak évszakonként és változnak hosszabb időszakonként is. Az idő járja a maga 
megszokott útját az évkörben. Hát ezeknek a nagy vándorlásoknak vagyunk mostanában 
tanúi, sőt szenvedői. Érdemes belegondolni a többszáz éves fák tűrőképességébe. Ahhoz, 
hogy a fák hosszú életkort, jó egészségben megéljenek nemcsak az évszakok szeszélyét kell 
elviselniük, hanem a nagy éghajlatváltozásokat is. 

A fák a lágyszárú növényekhez képest jól állják a sarat. Általában jól alkalmazkodnak a 
szélsőséges körülményekhez és jól viselik az éghajlat változásait is, ami különösen nagy 
változásokon megy keresztül az utóbbi időben.  

Egy-egy szélsőség nyomot hagy a fákon. Ezeket a rendellenességeket vesszük most sorra. 
Vannak olyan időjárási jelenségek, melyek a már fent felsorolt mechanikai sérüléseket 
okozzák. Ezekben az esetekben ismétlésre szorítkozom. 
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6.1.1. Széltépés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenség:  

Erős szél megtépi a fát. A levelek, virágok, termések a földre kerülnek, de a fán maradtak is 
sérülnek. Ágak összedörzsölik egymást.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Mintha a fa összeverekedett volna a széllel. Pontosabban a szél tépte meg a fát úgy, hogy a 
fa még csak nem is tudott védekezni. A fa koronája állta a szelet, a gallyak, ágak elhajlottak 
a szél útjából. Csak a gyengébben kapaszkodó, vagy száradó félben lévő koronarészek 
hullottak le. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A széltépés nem betegség. Az összedörzsölődött ágak kéregsérülése fertőződhet el.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A széltépést nagy bajnak nem lehet tekinteni. A korona vesztesége csekély. Közterületen 
inkább a fa alá hulló szemét jelent több gondot.  
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Javasolt vizsgálat:  

• a kár mértékének vizsgálata 

 

Javasolt kezelés: 

Ha a fa olyan helyen áll, akkor a lehullott nyesedéket kell a vihar után összesöpörni. Az 
egymáshoz közel álló ágak dörzsöléseit kell megvizsgálni és szükség esetén a kéregsérülést 
kezelni. 

• a fa segítése öntözéssel és tápanyagutánpótlással 

 

Utókezelés: 

• évente felülvizsgálat  
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6.1.2. Szélverés 
 

 

 

Jelenség:  

A fát a szél megszaggatja. Mintha a vihar óriási 
szélkezei bele-bele kapaszkodtak volna a fa 
koronájába és tépdesték, ahogy csak érték. A fa 
alatt sok letört ág, gally van. Gyakran levelek 
virágok, termések tömegével hullnak le a fáról.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Viharos szél támadta meg a fát. A fa megúszta, 
nem dőlt ki, nem törött el, koronájának vázát 
alkotó erős ágak is állták a vihart, de a gyengébb 
koronarészek már nem voltak képesek ellenállni 
a szél erejének.  

 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A veszteség nagy is lehet. A széltépés kártételére jellemző, hogy csak azokat a 
koronarészeket veszti el fa, amiket akár egy esztendő alatt is pótolni tud. A nagyobb ágak 
leszakadásakor a törési sebek fertőződhetnek el. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A legrondább látvány ellenére sem kell nagyon megijedni. A szélverés nem súlyos 
rendellenesség. A fák gyorsan kiheverik. 
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Javasolt vizsgálat:  

• a kár mértékének vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

• ápoló metszés, a letört ágak alapjánál metszlap kialakítása 

• a fa segítése öntözéssel és tápanyagutánpótlással 

 

Utókezelés: 

• évente felülvizsgálat 
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6.1.3. Jégverés 
 

 

Jelenség:  

A jég formájában lehulló csapadék a 
növényeket károsítja. A fákra hulló 
kisebb-nagyobb jégdarabok a 
korona minden részét, a virágokat, 
termést, rügyeket, gallyakat, 
vesszőket és a gyengébb kérgű 
ágakat és törzset is megsértik. A 
sérülést a magasból fára csapódó, 
felgyorsult jégdarabok okozzák.  

 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A csapadék jég formájában hullik le. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A jégverés a koronarészek mechanikai sérülését, elvesztését vagy a sebeken keresztül a 
fertőzések terjedését okozza. A jégverés miatti lombvesztés vagy lombsérülés a tápanyagok 
előállítását csökkenti, tápanyaghiányhoz vezethet. 

A termés- és virág sérülése díszfák esetén nem jelent olyan súlyos veszteséget, mint a 
haszonkertészek gyümölcsfáinál. 

A rügyek, vesszők sérülése felér egy metszéssel.  

A gallyak sérülése a korona csökkenéséhez vezet. 

A koronarészeken ejtett sok-sok seb több fertőző betegség számára nyitott kapu. 
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Rendellenesség súlyossága: 

Minél nagyobb a jégdarab, annál súlyosabb sérüléseket okoz a fának. Nagyszemű jegek 
képesek a fát teljes lombkoronájától megfosztani! Sőt a fiatal héjkérget, törzset is súlyosan 
károsíthatja, amit évekig sebekként hordoz. 

Ha a jég vízzel jön, akkor nem okoz olyan súlyos sérüléseket, mintha szárazon hullana.  

Ha a jég tavasszal levelezi le a fát vagy metszi meg a koronát, akkor a fa még jól ki tudja 
heverni az alkalmi kertész nem kívánatos beavatkozását. A fa új lombot hajt. 

 

Javasolt vizsgálat:  

• a kár mértékének vizsgálata 

 

Javasolt kezelés: 

Kézenfekvő javaslat a sérült koronarészek eltávolítása, de gyakran nem kivitelezhető. Ha van 
rá idő, akkor természetesen járjuk körbe a jégvert fa koronáját és a sérült részeket 
metszegessük le. 

A tápanyagutánpótlás segíthet a csökkent lombbal éhségre ítélt fa erőre kapásában. 

A fertőzést réztartalmú szerrel való permetezés csökkentheti jégverés után. 

• ápoló metszés, a letört ágak alapjánál metszlap kialakítása 

• esetleges repedések kezelése 

• a fa segítése öntözéssel és tápanyagutánpótlással 

• megelőzés fára szerelt villámhárítóval 

 

Utókezelés: 

• évente felülvizsgálat  
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6.1.4. Villámcsapás 
 

 

 

Jelenség:  

A fába villám csap, melynek többféle kimenetele 
lehet. A legsúlyosabb, ha a fa elpusztul. A 
világhálón láttam egy filmet, ahol a villám 
sújtotta fa kigyulladt és nagy lánggal égett. 

Előfordul, hogy a fa törzsét a villám hatalmas 
erejével kettéhasítja. Az is megesik, hogy a 
villám a fa egyik-másik ágát pusztítja csak el. 
Ilyen fával már találkoztam és itt láttam égés 
nyomokat is. Villám sújtotta fa koronájának 
vázágai leszakadhatnak.  

A leggyakoribb tünet, hogy a fa kérge a 
kambium mentén leválik a fáról. 

Kevésbé súlyos esetben a fa kérge reped meg. 

Marek Siewniak említi a villámlyukak 
keletkezését abban az esetben, ha a fák gyökerei össze vannak nőve a szomszédos azonos 
fajú fákkal. Ekkor a villám az egymással összenőtt fákat együtt pusztítja el. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A villám az egyedül álló, magas fákat találja meg leggyakrabban! Éppen azokat, melyeket 
megkímélt az idő, vagy a haszonszerzés vágya. Ezért a villámcsapás sújtotta fák általában 
nagy veszteségeket jelentenek. 

Megfigyelések szerint a villám a nyárfákat, tölgyeket, szileket és a fenyőket találja meg 
gyakrabban. Ennek oka lehet talán az elektromos vezetőképességet befolyásoló, különböző 
vegyi anyagok jelenléte ezekben a fákban.  

A mélyen gyökerező, kiterjedt gyökérrel rendelkező fákat nagyobb eséllyel éri villámcsapás. 

A faápolók megfigyelése szerint a vastag kéregű egyedek szenvednek gyakrabban a 
villámcsapástól. 
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Azt is megfigyelték, hogy a viharos levegőben keringő elektromos feszültség a nedves 
talajban álló fákra csap le előszeretettel. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Itt nem érdemes tünet mögött rejlő rendellenességről beszélni. A villámcsapásnál nincsen 
rejtett rendellenesség. A rendellenesség maga a sérülés, amit a villám okoz. 

Ez lehet a fa teljes pusztulása, vázág törés, ágtörés, kéregrepedés, kéreg leválás, 
gyökérrepedés. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Nincs adatom arról, hogy egy évben mennyi fát ér villámcsapás és abból mennyi, ami 
pusztulással végződik. Véleményem szerint ritka jelenség. Szerintem az ember még mindig 
nagyobb ellensége a fáknak, mint a természet.  

A villám okozta mechanikai sérülés mindig sokkal nagyobb, mint az egyéb okok miatt 
keletkezett sérülések. A villám hatalmas erővel csap a fába. A villám okozta sérüléseket, 
nehezebb gyógyítani és a fertőzés veszélye is nagyobb, mint más mechanikai sérüléseknek. 

 

Javasolt vizsgálat:  

• a kár mértékének vizsgálata 

 

Javasolt kezelés:  

• ápoló metszés, a letört ágak alapjánál metszlap kialakítása 

• esetleges repedések kezelése 

• a fa segítése öntözéssel és tápanyagutánpótlással 

• megelőzés fára szerelt villámhárítóval 

 

Utókezelés: 

• évente felülvizsgálat  
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6.1.5. Szárazság 
 

 

 

 

 

 

Jelenség:  

Az időjárás száraz. Kevés a csapadék. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A városban mindig egy kicsit melegebb van és a városi fák nehezebben jutnak a csapadékhoz, 
mint a természetes környezetben élő társaik. Ezért a szárazság még inkább sújtja a városi 
fákat. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A fa szárad. Levele fonnyad, szárad vagy hajtások, gallyak, ágak vége szárad. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Minél tovább tart a szárazság, annál súlyosabb a rendellenesség. 

 

Javasolt kezelés: 

Öntözés. 
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6.1.6. Hideg 
 

 

 

 

 

 

Jelenség:  

Rendkívül alacsony a hőmérséklet. Természetesen minden fának más és más a 
tűrőképessége. Szakemberek megrajzolták a növények télállósági zónatérképét és 
meghatározták a növények télállóságát. Ezek szerint Magyarország területein 5B és 8B 
közötti zónák találhatók, de nagy része a 6B és 7A zónába esik. Tehát az ilyen télállósággal 
bíró fákat lehet gond nélkül ültetni. Persze nem ilyen egyszerű a helyzet mert, ha ezt figyelme 
vették volna a Buda Arborétum, a Füvészkert és balatonalmádi pálmakert gazdái, akkor nem 
csodálhatnánk meg télen a szabadba ültetett különböző pálmákat.   

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Mit tartunk hidegnek? Mit tartunk hidegnek Budapesten és mit Csíkszeredán? 
Leegyszerűsítve a választ, a -25 fokot tartjuk hidegnek és hidegtűrőnek azt a növényt, mely 
ezt a hideget öt napon keresztül, károsodás nélkül elviseli. Tehát a hideg időjárás a -25 fok 
alatti hőmérséklet. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A fa egy részének vagy teljes egészének elfagyása. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Minél tovább tart a hideg, annál súlyosabb a rendellenesség. 

 

Javasolt kezelés: 

Hidegtűrő fajták ültetése. 
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6.1.7. Hónyomás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenség: 

A fák koronáját a hó megnyomja, súlyosabb esetben letöri. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A hó a fák koronáján megáll, összegyűlik. A koronarészek a nagy súly alatt meghajlanak, 
letörnek. 

A Teremtő nem vádolható meg azzal, hogy elfeledkezett volna fás teremtményeit 
megkímélni a hó nyomásától. A nagy havak vidékén élő fák lombjukat lehullatják és ezzel kis 
felületet hagynak a hó összegyűjtésére vagy lombjuk télen is a fán marad, de ágrendszerük 
a jegenyefenyőére hasonlító, melynek gallyai kétoldalt az ágra hajolva, mint a szárítóra 
vetett ruha, engedik a havat lecsúszni. A jegenyefenyő ágai is lágyan aláhajló csúszdát 
képeznek a hó terhelésének megakadályozására. 

A hó nyomását a kertésznek azoknál a fajoknál kell megakadályozni, melyeket a hómentes 
vidékekről hurcolt be saját gyönyörűségére! Ezeknél a télen is zöld lomb nem úgy alakult ki, 
hogy a hó lerázásáról gondoskodjon. 

A hó nyomás az örökzöldeket veszélyezteti. 
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Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség a koronarészek letörése vagy elformálódása. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Ha az egytörzsű fa derékba törik vagy minden vázága leszakadt a hó terhe alatt, akkor ez a 
pusztulásához is vezethet. 

Egy-két ág letörését a fák kiheverik. 

A nagy hó súlya alatt széthajló ágak tavasszal kirúgják magukat.  

 

Javasolt vizsgálat: 

 a korona alapos vizsgálata 

 

Javasolt kezelés: 

A hó nyomását megszenvedő örökzöldek koronájáról a havat le kell verni. A leverésnél 
óvatosan kell eljárni! A fagyos időben az ágak letörhetnek! A havat söprűvel érdemes a 
lombról eltávolítani. A magasabb fák törzsét rázva szabadíthatjuk meg a hótehertől.  

Ha a hó mégis letört gallyakat, ágakat, akkor a letört részek után maradt sebek kezelése a 
feladat. A sérült koronát kora tavasszal metszéssel ki lehet igazítani. A hónyomásnak kitett, 
sűrű örökzöld koronát érdemes ősszel körkörösen összekötözni. 

hó leverése 

 megsérült koronarészek levágása 
 tavasszal fa kényeztetése öntözéssel és tápanyagutánpótlással 

 

Utókezelés: 

 metszés, hajtásválogatás a következő évben 
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6.1.8. Zúzmara, jégpáncél 
 

 

 

Jelenség:  

A fára kisebb nagyobb tömegben 
zúzmara vagy jég fagy. A zúzmara vagy 
jégpáncél elsősorban a lombhullató 
fákra tud ráfagyni. A télen is zöld 
lombú koronát ritkán károsítja. A 
jégpáncél tömege a fa tömegének 
többszöröse is lehet! 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A nappali, párás, zúzmarás időt több 
napon át éjszaka erős lehűlés követi. 

Így az ágakra, vesszőkre a csapadék ráfagy és napról-napra vastagodik. Még súlyosabb 
jégpáncél képződik a jégesőt követő fagy után.   

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A koronát borító jégpáncél nehéz és nem engedi levegőzni a kérget és a rügyeket.  

A vastag jégpáncél a koronarészek leszakadását okozza. A jégpáncél által okozott kár 
rendkívül nagy lehet, ha a jégtől elnehezült koronát még szélvihar is próbára teszi. Ilyen 
időjárás fordult elő 2010. esztendő telén a Pilisben. Soha nem látott pusztítást okozott a jég 
és a vihar.  

A hosszan tartó jég fogságában a rügyek megfulladnak.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

Ha a jég vastag, akkor egész vázágak szakadhatnak le a fáról. Ha a jégpáncél egy hétig is 
gátolja a légzést, akkor az a fa fulladásához vezethet.  
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Javasolt vizsgálat: 

 felengedés után a fa alapos vizsgálata szemrevételezéssel 

 

Javasolt kezelés: 

Nincs nagyon módunk a jégpáncél kialakulását megakadályozni. Ha a nappali zúzmara 
nyomán képződne jégpáncél, akkor ezt esetleg esténként a fa rázásával 
megakadályozhatjuk. A jégeső által képzett jégpáncélt még ilyen küzdelmek árán sem lehet 
megakadályozni. A már ágakra fagyott jeget nem szabad leverni, mert a megnövekedett 
tömegű, túlterhelt korona könnyen sérül.  

Az egyetlen, amit tehetünk, a károk helyreállítása, a sérült részek kezelése. 

 a sérült koronarészek lemetszése 
 tavasszal fa kényeztetése öntözéssel és tápanyagutánpótlással 

 

Utókezelés: 

 metszés, hajtásválogatás a következő évben 
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6.2. Talaj rendellenességei 

 
Bevett szokás, hogy a favizsgáló a fát részenként veszi szemügyre: gyökér, törzs, korona. Ez 
a szokás a határainkon túl és ezt az elvet követte Radó Dezső is. Nem érdemes változtatni 
rajta. A vizsgálat sorának másik elv, amit Radó Dezső követett, hogy a gyökér vizsgálatakor 
nem csak annak rendellenességeit vette számba, hanem ezt megelőzően a talaj 
rendellenességeit is. Kövessük őt ebben is! 

A talaj, mint károsító környezet? A fák ápolásánál abból indulunk ki, hogy mi a természetes 
környezet! A természetes környezetében nevelkedő fánál a talaj nem lehet károsító tényező. 
A természetben a fák a különböző talajokhoz jól alkalmazkodtak. Például laposan elterülő 
gyökérzetet fejlesztettek a sekély termőrétegű, köves talajokon és a levegőtlenséget jól tűrő 
gyökérzetet alakítottak ki az állandóan víz borította területeken. De tovább lehetne sorolni 
a fák alkalmazkodásának példáit. A városi életmódra azonban egy fa sem alakított ki 
megfelelő gyökeret. Ezért lehet az, hogy a városban a talaj vagy leggyakrabban inkább csak 
élettelen közeg, károsító környezeti tényező.  

Jelentősen különbözik a városi környezet, a fák természetes környezetétől. A város 
szárazabb és melegebb, mint a természetes környezet. A városi levegő szennyezettebb, de 
a legnagyobb különbséget a két élőhely talajában lehet felfedezni. 

A városban a talaj tömörödött a rajta zajló forgalom miatt. A talajt gyakran burkolat fedi, 
mely nem engedi át a vizet és a levegőt. Még az úgynevezett fákat kímélő, vízáteresztő 
burkolatok sem engedik át minden esetben a vizet! A föld alatti közművek hosszú sora 
változtatja meg a talajvíz mozgását. Leggyakrabban mélyebbre szorítja a talajvizeket. A 
földalatti építmények, alapok akadályozzák a gyökérzet vízkereső mozgását. A föld felszínén 
közlekedő kisebb-nagyobb tömegű járművek nem csak tömörítik a talajt, de olyan 
rezgéseket keltenek, melyek a hajszálgyökereket elszakítják. A földalatti vezetékekből, a 
földfelszíni tevékenységből, és a téli sózásból a talajba olyan szennyeződések kerülnek, 
amilyeneket a fák természetes környezetükben sosem tapasztaltak. Mindezek mellett a 
városban magasabb az átlag hőmérséklet és kisebb a páratartalom, mely nehézségeket, 
kiterjedtebb gyökérzettel, több víz felvételével lehet ellensúlyozni. A fent felsorolt 
különbözőségek a két talaj, a városi és a természetes talaj eltérései. De a városban a fák sok 
esetben nem is talajban élnek! A talajban a fák tápanyag ellátását segítő élet van! A 
városokban található építési törmelékben nem lehet ilyen életet felfedezni. Az inkább 
élettelen közeg. A fák gyakran kényszerülnek ilyen közegben tengődni! 
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Ha ehhez hozzászámítjuk azt a makacs tényt, hogy a fák környezeti tényezői közül a talaj a 
legnehezebben megváltoztatható, akkor rögtön belátjuk, hogy az ültetéskori talajcserében 
nem lehet megalkuvásokat kötni. A talaj, mint károsító tényező kiküszöbölésének az 
egyetlen módja, hogy ültetéskor a lehető legnagyobb mértékű és a lehető legjobb minőségű 
talajcserével kényeztetjük a fákat! 

Az élőlények kényes teremtmények. Mindenből a megfelelő mértéket igényelnek. Az is baj, 
ha sok, és az is baj, ha kevés áll valamiből rendelkezésre. Gondoljunk csak bele, hogy mi, 
mármint az emberi teremtmény 30 fokos melegben már szenved és -30 fokos hidegben már 
megfagy. Ez nem túl nagy hőmérséklet tartomány ahhoz képest, hogy a Földnek sokkal 
melegebb és sokkal hidegebb zugai vannak. És még e két szélsőséget is hűtőgépek és kályhák 
segítségével vészeljük át. Nincs ez másképp a fáknál sem és éppen a talaj feladata, hogy az 
abban lévő vizet, tápanyagot, levegőt a gyökérzet számára megfelelő mértékben biztosítsa. 
Az is baj, ha sok és az is baj, ha kevés vizet, levegőt és tápanyagot bocsájt a fák 
rendelkezésére.  

 

Talaj rendellenességei: 

 száraz talaj 
 vizes talaj 
 tápanyaghiányos talaj 
 kedvezőtlen kémhatású talaj 
 fertőzött talaj 
 tömörödött talaj 
 fedett talaj 
 nyitott dréncső 
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6.2.1. Száraz talaj 
 

 

 

Hazánkban a minimumban levő ökológiai tényező a csapadékvíz. Ha a mennyisége 
elegendő volna is, az eloszlás szélsőségessége miatt mindenképpen pótlásra szorul. 

 

Jelenség:  

Ha kevés a víz, akkor a fa szomjazik, szárad, ha sok a víz, akkor a fa fullad. Mindkét 
rendellenességet a talajban lévő víz mértéktelensége okozza. Kezdjük a sort a szárazsággal, 
hiszen ezzel találkozhatunk gyakrabban. 

A fa vízfelvételét szolgáló szerveinek károsodása, vagy működésének zavara, szárazság 
tüneteit okozza. Ha ezek a károsodások átlépik a fa alkalmazkodó képességének határát, a 
fa elkezd hervadni, éhezni, tönkre menni.  

A különböző fajú fák különböző módon jelzik szomjúságukat. Természetesen, mint sok más 
esetben, a fák a levelüket használják a szárazság-üzenet postázására. A legáltalánosabb 
tünet, hogy a levelek megbarnulnak és idő előtt lehullnak. Az elhalásos elszíneződések a levél 
szélén kezdődnek és a levélerekig terjednek, amelyen ritkán lépnek át. Többek között ebben 
különbözik a szárazság tünete a gombás betegségek tünetétől.  

A másik üzenete, hogy a levél lekókad, feszessége megszűnik, a levélnyél még talán mereven 
tartja magát, de a levéllemez már nem feszül ki. Ilyen típusú szomjúság tünetet mutatnak a 
nagylevelű fák, például a vadgesztenye vagy a szivarfa.  

A levél fonákján ezüstös színű, szőrős védőréteget nevelő ezüsthárs nem véletlenül 
alakította ki ezt a párologtatás csökkentő berendezést. Ha szomjazik, akkor a napnak a 
védettebb levél fonákot mutatja. Már messziről látszik, hogy a hárs zöld köpenyét kifordítva 
ezüstszínűvé változott.  

A tűlevél vagy a melegebb éghajlaton szokásos vastag babérszerű levél nem képes sem az 
összehúzódásra, sem a köpönyegforgatásra. A párologtatás csökkentését a levelet védő 
vastag viaszrétegre bízza. Ezek a növények a nagy szárazságban levélhullással csökkentik a 
párologtató felülete és ezzel üzennek a kertészeknek. 
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Nagy szárazság esetén a lombhullatók teljes lombozatukat is lehullathatják. Vannak olyan 
fajok, melyek még ezután is képesek újra kihajtani, de vannak olyan fajok melyek ezután a 
lombveszteség után már nem tudnak kihajtani. 

Ha a folyamat erőssége és tartóssága miatt visszafordíthatatlanná válik, a fa részben vagy 
egészben kiszárad. A kiszáradás a korona felső részeiben kezdődik és lassan halad a 
koronaalap felé. 

A vízhiány tünetei általában a nyár közepén és végén lépnek fel. Jellemző a tűlevelűekre, 
hogy náluk a vízhiány tünetei csak megkésve jelennek meg. Csak a szakavatott szem képes 
időben észrevenni. Ez az jelenti, hogy a tünetek a kiszáradási folyamat egy előrehaladottabb 
szakaszában válnak nyilvánvalóvá, amikor az öntözés már ritkán segít.  

Egy másik nagy problémát jelent, az örökzöldek téli kiszáradása. Ők a tél és tavasz közti 
átmeneti időszak melegebb óráiban is párologtatnak, amikor a talaj le van fagyva és ezért 
nem tudnak vizet felvenni (élettani szárazság is). Erről tanúskodnak a tuják elsárgult vagy 
barnult pikkelylevelei. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Tömören megfogalmazva a vízhiány oka, hogy a városban a talajvíz leapad, a csapadékvíz kis 
része jut el fákhoz! 

Ahhoz, hogy a talajvíz a fák gyökerét táplálja két fontos feltételnek kell teljesülni. Az egyik, 
hogy a vízszint megfelelő magasságban legyen. A városban ültetett fák általában nem bírják 
az állandó vízborítottságot. Ezeknél a fáknál a talajvíz akkor nincs túl magasan, ha az a 
gyökérzóna alatt helyezkedik el. A másik feltétel, hogy a talaj morzsalékos szerkezete 
lehetővé tegye a hajszálcsöves (kapilláris) vízemelést. Legyen lehetőség a hajszálcsövek 
kialakulására, melyek a gyökérzóna alatt elhelyezkedő talajvízből a gyökérzónába emelik a 
vizet. Ehhez képest a városi talajokban a talajvíz általában a fák számára elérhetetlen 
mélységekben van és a talaj olyan tömörödött, hogy nem képes hajszálcsöveket kialakítani. 
Ezt a helyzetet még nehezítik a földalatti közművek és alapok is, melyek a talajvizet egyre 
nehezebben teszik hozzáférhetővé.  

A fák másik vízforrása a csapadék, ami szintén elapadó vízforrás. A városi közlekedés miatt 
kialakított burkolatrendszer és ennek víztelenítését szolgáló csatornarendszer az utak 
melletti fáktól a vizet gyorsan elvezeti. A fák gyökérzónája fölötti területet jó esetben nem 
burkolják le. Azonban ezek a szabadon álló területek gyakran betonszilárdságúra 
tömörödnek, a vizet nem eresztik át. A baj orvoslására a fák gyökérzónája fölé kitalálták a 
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vízáteresztő burkolatot, mely egyszerűen nem ismeri a nevét és nem tudja a dolgát. Ezen 
burkolatok alépítményei gyorsan eliszapolódnak és nem eresztik át a vizet!  

 

A városi fák általában a csapadékvíz csupán 0-15 %-hoz jutnak hozzá! 

 

Kisebb vízforrás lehet a levegőből kicsapódó víz. Jól szellőző talajokban évente 50 mm víz jut 
a gyökerekhez kicsapódó víz formájában, méghozzá a szárazság szempontjából kényes, nyári 
időszakban. Tömörödött, lezárt gyepes talajoknál ez sem történik meg. 

Érdemes a szárazság okait végig gondolni: a talajvíz eltűnt, a csapadék egytizedéhez jutnak 
hozzá a városi fák! Csoda, hogy élnek!  

Valóban nagy csoda. Sőt, a túlélés esélyeit rontja a város sivataghoz hasonló időjárása is. Bár 
ebben az esetben hiányzik még a sivatagokat jellemző napi nagy hőingás, ami a 
páralecsapódást (harmatképződést) segíti. 

Az amúgy is vízszegény városi feltételek között a fa és a talaj víztartalma közti kiegyenlítődés 
csak nehezen lehetséges és az aszálykárok különösen súlyosak.  

A napsugárzás mellett a szél is felelős a téli szárazságért a megnövekedett párologtatás 
miatt.  

A tányér gyökérzetű fajok, mint a rododendron, lucfenyő, és a levegőre igyekvő 
(aerotrópikus) gyökérzettel rendelkező városi fák nagyon erősen ki vannak téve a nyári 
szárazságnak. A napnak kitett gyökerek különleges védelemre szorulnak. Ilyen védelem lehet 
a csurgó terület talajtakarása nedvességet megőrző anyagokkal. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség maga a szomjazás, a vízháztartás egyensúlyának megbomlása. A fa 
egyszerűen több vizet kénytelen elpárologtatni, mint amennyit képes felvenni. Ilyenkor a 
testében lévő tartalékokat emészti fel először, majd a tartalékok kimerülése után, saját 
magát emészti el. 

Krónikus vízhiány esetén több élő károsító tényező jelenik meg. A városban általában 
gombák, szívogató rovarok, takácsatkák károsítják a szárazságtól szenvedő fákat. Ilyenkor 
nagy a veszélye a hibás kórmegállapításnak is.   

 

Rendellenesség súlyossága:  
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Ahogy az emberre, úgy fákra is igaz, hogy hosszabb ideig képes baj nélkül éhezni, mint 
szomjazni.  

A rövid ideig tartó vízhiány visszafordítható száradást okoz, a hosszabb ideig tartó vízhiány 
visszafordíthatatlan kiszáradáshoz vezet. 

A vízhiány általában a frissen ültetett fákat viseli meg a legjobban. Gyökérzetük még nem 
barátkozott meg a földdel, nem olyan kiterjedt, kevesebb lehetőségük van a vízfelvételre. 
Úgy sejtem, ha volna számadat a kiszáradt fák koráról, akkor ezen a halálozási listán a frissen 
ültetett fák vezetnének. Második helyet foglalnának el a fiatal fák, melyek gyökérzete még 
kisebb területet hálózott be, és a legnagyobb túlélést mutatnák az idős fák, melyeket 
kiszáradás általában csak akkor fenyeget, ha gyökérzetük megsérül, vagy a talajvíz szintje 
hirtelen lecsökken. 

 

Javasolt kezelés:  

A fentieket átgondolva azt a megállapítást tehetjük, hogy nincs olyan városi fa, mely ne 
szenvedne vízhiánytól.  

Talán még azt is megállapíthatjuk, hogy a legfontosabb faápolási teendő a fák vízhez 
juttatása! 

 

A vízellátás biztosítása nélkül minden más faápolási ténykedés eredménytelen marad! 

 

Javasolt kezelés az öntözés. A megoldás kézenfekvő. Lehetne még gondolkodni a 
vízgazdálkodás körülményeinek javításáról is, de erre legtöbb esetben nincs mód. A talaj 
vízszintjét nem tudjuk megváltoztatni, a talaj szerkezetét nehezen tudjuk megváltoztatni. 
Amire talán több lehetőség van, mint amennyire használjuk, az árnyékolás. A frissen ültetett 
fák lombját ültetés után lehet árnyékoló hálóval takarni, ami segít a vízgazdálkodásban. 

Az öntözés módjairól későbbi fejezetben részletesen szólok. 
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6.2.2. Vizes talaj 
 

 

 

Jelenség:  

A fa kiszárad! A levelek elszáradnak. A jelenség ugyanaz, mint vízhiány esetén.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Az is baj, ha kevés a víz és az is baj, ha sok!  

Túl sok víz akkor árasztja el a fákat, ha a talajvíz hirtelen megemelkedik vagy felszíni vizek 
zúdulnak a talajra, de a túl sok öntözés is okozhat gondot. A talajvíz változása nem mindig a 
rajtunk kívül álló jelenségekre fogható. Talajvíz megemelkedését földmunkák végzése 
okozza a leggyakrabban a városban. A túl gyakori öntözés elsősorban a kötött talajoknál okoz 
fulladást.  

A jelenség lényege, hogy a víz kiszorítja a levegőt a talajból. Normális esetben a levegő a 
pórustérfogat 30%-át foglalja el! Ez a mennyiségű levegő szükséges a fa rendes 
táplálkozásához. Ha nincs a talajban elég levegő, akkor a szervesanyag képzés lelassul, a fa 
éhezik. 

A talajvíz hosszú időn át tartó emelkedése, illetve csökkenése esetén a fák megpróbálják 
gyökérzetüket a körülményeknek megfelelően változtatni. Míg a fiatal lomblevelűek 
megújuló képessége, alkalmazkodóképessége nagyon jó, addig a tűlevelek ezzel szinte 
egyáltalán nem rendelkeznek.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A talaj megváltozott vízkészletéhez való kényszerű alkalmazkodás következményeként a fa 
egyensúlya és tápanyagellátása csökken.  

Az éhezés mellett a kidőlés is veszélyezteti a vízben álló fákat. A gyökérzet megtartó 
képessége vészesen csökken a vízzel borított talajban. 

 

Rendellenesség súlyossága: 
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Azok a fajok, amelyek nedves élőhelyen élnek, elég jól viselik az átmeneti elárasztást. Ilyen 
a nyár, fűz, éger, szil, kőris, nyír, ezüstjuhar, kocsányos tölgy. 

A száraz élőhelyek fajai, amelyek ráadásul rá vannak utalva a gyökérgombákra, a rövid ideig 
tartó elárasztást sem bírják. A rövid ideig tartó levegőtlenséget a legtöbb fa jól tűri. A 
hosszan tartó levegőtlenség súlyos tápanyaghiányt okoz, a fa kiszárad, kiéhezik, elpusztul. 

 

Javasolt kezelés: 

Javasolt kezelés a megelőzés és ha már a víz elborította a fát, akkor annak elvezetése a 
gyökérzónából.  

Még mielőtt azon törnénk a fejünket, hogy mi módon lehetne a talajvíz megemelkedését és 
az áradást megakadályozni az egész terület vízgazdálkodásának megváltoztatása és 
hatalmas gátak építése nélkül, gondoljunk először telepítésnél a fajtaválasztásra. Mivel a 
fajták vízborítottság tűrése rendkívül eltérő, ezért van mód a választásra. A nedvesebb 
élőhelyekre tűrőképesebb fajokat telepítsünk! 

Az áradást és a talajvíz mozgását nehéz megakadályozni a kertésznek. Megelőzésként marad 
a túlöntözés elkerülése. 

A vízzel borított gyökérzónáról árkokkal lehet a vizet elvezetni. A fasori fáknál erre sincs 
lehetőség, inkább csak a parkfák sorsán lehet könnyíteni ezzel a módszerrel. 

Ha a vízborítás a talaj felszínéhez közeli, vízzáró réteg kialakulása miatt következett be, akkor 
megoldás lehet a talaj nagy nyomású levegővel való fellazítása. Az eljárás a talajt fellazítja, 
és a vízzáró réteget átjárhatóvá teszi. 
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6.2.3. Tápanyaghiányos talaj 
 

 

 

Jelenség: 

A természettől távoli életmód gyakran annyira megváltoztatja a talajt, hogy a fák éppen csak 
éldegélni tudnak benne. 

A „Vízhiánynál” említettem, hogy a városban általános eset, hogy a talajban nincs elég víz és 
éleny (oxigén), de ugyan így hiányzik a tápanyag is.  

Most se tegyünk mást, csak gondoljuk át, hogy a fa természetes élőhelyén miből táplálkozik? 
Ott a talaj tápanyagtartalmát egy egészséges talajélet segítségével működő 
tápanyagkörforgás biztosítja, mely körforgásban jelentős szerepe van a fák lehullott 
levelének. Számítások szerint ez a tápanyag felét teszi ki! És mi van a városi fákkal, akik ehhez 
a tápanyagforráshoz nem jutnak hozzá? Ismét egy csoda a városi fák körül: csoda, hogy nem 
halnak éhen! A városi fák a természetes élőhelyhez képest csupán a csapadékvíz 10%-ra és 
a tápanyag 50%-ra számíthatnak! 

A városi életmódnak azonban vannak apró előnyei is a tápanyagellátás szempontjából. Az itt 
élő fáknak nem kell számolni vetélytársakkal, akikkel harcolni kell a tápanyagért. A gyümölcs 
kertészek által jól megfigyelhető tápanyag hiányok sem gyakran fedezhetők fel a városi 
díszfákon, mert ezektől a terméssel nem veszünk el évről-évre jelentős javakat, melyeket 
tápanyaggal pótolni kellene. Mindezzel együtt a városi fák gyakran éheznek, tápanyag hiány 
miatt.  

Az egyes fajok különböző igényei szerint a tápanyaghiány különböző lehet, emellett azonban 
egyedi tünetek is jelentkezhetnek: elszíneződések, korcsnövekedés, törpe növekedés, gátolt 
növekedés, idő előtti levél- és gyümölcshullás, gyökérelváltozás, fulladás. 

A fák azonban, mint sok mást, a tápanyaghiányt is levelükön jelzik a legpontosabban. A 
leveleken kialakult tünetek nem oly egyértelműek, mint a gyümölcsfáknál, de azért érdemes 
rájuk figyelni.  
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Tünet kialakulásának körülményei: 

A városi fák több ok miatt szenvedhetnek tápanyaghiányban. Ez egyik, hogy az ültetésnél 
nem kaptak megfelelő tápanyagot talajcserével vagy megfelelő talajjavítással. A másik, hogy 
a megfelelő tápanyaggal ellátott fa készleteit felélte. Az első esetet a kertészek elsődleges 
tápanyaghiánynak, a második esetet másodlagos tápanyaghiánynak hívják.  

A tápanyag hiánynak további oka lehet, hogy a talajban lévő tápanyagot a fa nem tudja 
felvenni. A tápanyag felvehetetlenségének legkézenfekvőbb oka a vízhiány, de a talaj 
kémhatásának változása is megakadályozhatja a tápanyag felvételt. Ugyanígy gátja a 
tápanyagfelvételnek a vízszint változása, talajtömörödés, a talaj elzáródása, feltöltés, 
talajlehordás, szennyezés is. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség a tápanyag hiány, mely tápanyagonként eltérő zavarokat okoz.  

 

Kálium hiány 

A növényben a K-ion mennyisége a legnagyobb. A fa számára nélkülözhetetlen, sok élettani 
folyamatban játszik fontos szerepet, például a szabályzó fehérjék (enzimek) élénkítésénél 
vagy a sejtbélben (citoplazmában). Megfelelő mennyiségű K esetén könnyebbé válik a 
talajból való vízfelvétel és korlátozódik a vízleadás. Vagyis jelentősen befolyásolja a 
vízháztartást, ami városi fáinknál különösen fontos. De milyen a fáink K-ellátása? Német 
kutató vizsgálata szerint az utcák talajának K-tartalma átlagosan 0,069% (0,026-0,106%), míg 
a mezőgazdasági és kertészeti célokra használt talajokban a K tartalom jóval magasabb, 0,1-
1,0%! A városi fák talajának K-tartalma tehát messze elmarad a megfelelő értéktől. A városi 
fák tápanyag ellátásának kutatása közben megfigyelték, hogy a levelek látszólag kielégítő 
káliumellátottsága esetén a gyökerekben tényleges káliumhiány van. Tehát a K-hiány esetén 
a gyökerek lemondanak erről a tápanyagról a levelek javára. Tehát a levelekben jelentkező 
K-hiány, már jelentős tápanyaghiányt jelent! Itt még utalnánk egy másik összefüggésre is: 
O2-hiány esetén az úgynevezett tápanyagrészecskék felvétele erősen gátolt. Az 
egyensúlyozó elektromos töltéssel rendelkező részecskék (például Na+, Cl-) felvétele ezzel 
szemben hasonló körülmények között jelentősen növekszik. Így tehát O2- hiány esetén a 
K:Na és a PO4:Cl arány a növényen belül erősen megváltozik. 

A K hiány elsősorban a hajtások gyengébb fejlődésében mutatkozik. A levelek aprók 
maradnak, és sok esetben kékeszöldre színeződnek. A levéllemez széle száradásos elhalást 
mutat. 
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Nátrium túlsúly 

A fáknál általában a N túlsúlyával kell számolni. A magas Na+ tartalom kedvezőtlen 
talajszerkezetet eredményez. A túl sok Na+, más elektromos töltéssel rendelkező részecskék 
(különösen a K+) felvételét megakadályozza és így a vízfelvételt és vízszállítást is nehezíti. A 
sótól károsodott levelek Na tartalma észrevehetően magas, ezért figyelni kell arra, hogy a 
trágyázás során ne kapjanak a fák még több Na+-t. Ugyanez vonatkozik természetesen a Cl-- 
ra is. 

 

Nitrogén hiány 

Általában a növények N-tartalma tavasztól őszig csökken és az egészséges levelek esetében 
magasabb, mint a Cl-károsodottaknál. Ez a különbség azonban nem jelentős, mert az egyes 
értékek erősen szórtak (pl. egészséges vadgesztenye 3,76-5,54% N között, átlag 4,65%; beteg 
vadgesztenye 3,39-4,98% N között, átlag 4,19%). Az 1,6% N alatti érték csak különleges 
esetben fordul elő.  

A megfelelő N-ellátottság erősebb növekedést eredményez és így a sózás miatt felvett Cl- 
nagyobb mennyiségű élő sejt között oszlik el, azaz az egyes sejtek Cl- -koncentrációja 
csökken. A nitrogén Cl- felvételt erősen (30-50%) gátolja, míg az NH4+ és a karbamid elősegíti. 
N hiány esetén a levelek halványzöld színűvé válnak, az elszíneződés nagy hiány esetén 
egészen a sárga színig változik. A levelek, hajtások fejletlenebbek, rövidebbek. A tünet a fa 
minden részén megmutatkozik. 

 

Foszfát hiány 

A városi fák foszfáttal való ellátottsága hiányos. A sóval megterhelt talajok pH-értéke 
gyakran olyan, amely a foszfátokat a növény számára felvehetetlenné alakítja. 

A foszfát pótlása több okból javasolt. Azáltal, hogy a talajba hosszú ideig nem kerültek a 
növények számára életfontosságú tápanyagok, viszont nagyon sok NaCl, az utcai fák 
kiegyensúlyozatlan „egy-só-tápoldatban” nőnek, amely – a „tápanyag” fajtájától teljesen 
függetlenül hosszútávon káros. Ha az életfontosságú tápanyagok élettanilag harmonikus, 
kiegyensúlyozott formában jutnak a növényhez, akkor az egészséges fejlődéshez vezet. 
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Nyomelemek 

A nyomelemek hiánya és a sózás okozta károk összefüggése csak a mangán esetében 
bizonyított. Vizsgálatok azt mutatják, hogy a károsodott levelekben erősen csökkent a Mn-
tartalom. Ezt az okozza, hogy a talaj savasságának csökkenésével a Mn vízben oldhatatlanná 
válik. A NaCl által károsított fáknál nemcsak a Mn hiányzik, hanem minden nyomelem, mely 
a lúgos talajban a felvehetetlenné válik: Fe, Cu, Zn, és még a többi. Ezeket tehát pótolni kell 
a sózás által károsított talajnál. 

A tápanyag hiány sok másodlagos megbetegedést okozhat. Az éhes fákat sokkal könnyebben 
támadják meg a kórokozók, kártevők.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

Talán túlzás nélkül mondhatjuk, hogy minden városi fa tápanyaghiányban szenved, de 
mégsem hallott senki olyan fáról, mely tápanyag hiány miatt száradt volna ki! Egy biztos, 
hogy a tápanyaghiány alattomos rendellenesség. Kisebb hiány a fák lassúbb növekedését, 
szerényebb virágzását okozhatja. A nagyobb mértékű tápanyag hiány már látható tüneteket 
okoz, melyeket igyekeztem a fentiekben felsorolni.  

 

Javasolt kezelés: 

A legfontosabb teendő a szakszerű faültetés. Faültetésnél a fának a megfelelő mennyiségű 
talajcsere biztosítja legjobban a tápanyagot. Jó megoldás még a talaj javítása is.  

Az elültetett fákat trágyázással lehet tápanyaghoz juttatni.  
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6.2.4. Kedvezőtlen kémhatású talaj 
 

 

 

Jelenség:  

A jelenség nem más minthogy, a talaj kémhatása eltér attól, ami a fának megfelel! Itt is 
felmerül a kérdés, hogy mi az ami a fának megfelel? Általában milyen a városi talaj 
kémhatása? Milyen a fa természetes élőhelyén a talaj kémhatása? E három kérdés 
megválaszolása teljes magyarázatot ad a megfelelő kémhatásra.  

Rögtön tisztázni kell, hogy a fák igénye eltérő. Vannak fajok, melyek lúgos és vannak fajok, 
melyek a savanyú talajokat kedvelik. És hogy ez se legyen egyszerűen „fekete-fehér”, ezért 
vannak olyan fajok melyek kedvelni nem kedvelik a lúgos vagy savas talajokat, de eltűrik azt.  

A fák ebbéli igényét érdemes áttekinteni. Anélkül, hogy a Kárpát-medence talajtérképét 
részletesen áttanulmányoznánk, érdemes nagyvonalakban ránézni. A Kárpát-medence 
talajainak túlnyomó része meszes, tehát lúgos kémhatású, melyen 7,5-8,5 pH-t lehet mérni. 
Ennek egyszerű oka az, hogy a medencét elborító tenger állatainak mészváza részt vett a 
talaj kialakulásában. Kőzetté válva löszt alkotott, melyen például mészlepedékes csernozjom 
talaj alakult ki, melyben még ritkán a mészvázak is felismerhetők. Ez a kémhatás ott változik 
könnyen savassá, ahol a sókat a talajból sok víz rendszeresen kimossa. Ha az esővíz 
kémhatása ráadásul még savas is, akkor a talaj kémhatása gyorsan változik. Ilyen a Kárpát-
medencének esőben gazdag területe az Alpok-alja, Zalai-dombság. Ha kitekintünk Európára, 
akkor azt látjuk, hogy ott sokkal kisebb területeken meszes a talaj, hiszen nagy eső áztatta 
területek vannak, mint a hegységek, tengerpartok, óceán partok. Ezek talaja inkább savas. 
Európa nagy összefüggő erdőségeinek talaja is többségében savas kémhatású. Tehát a 
legtöbb erdei fa számára kedvező kémhatás 5,5 és 6,5 pH között van, azaz enyhén savas! A 
savas kémhatású talajban élő fák egy része a semleges vagy enyhén lúgos kémhatást is 
elviseli.  

Nézzük a második kérdést! Mi a helyzet a városok talajával? Az oda ültetett fák talaja vagy 
helyben termett vagy úgy visszük oda. A kémhatás attól függ, hogy milyen a termett- vagy 
kicserélt talaj. Elmondható, hogy Magyarországon a városban lévő fák talaja semleges vagy 
inkább lúgos kémhatású. Az ország nagy részén a termett talaj is ilyen és ennél fogva a 
talajcserére használt talaj is lúgos. A városi fák talaját később sem lúgozza ki nagy 
mennyiségű csapadék vagy öntöző víz. 
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A városokban a talaj másik problémája a pH érték nagy változatossága. A városokban a pH-
érték a nagyon lúgostól a nagyon savasig terjedhet (8,5-5,5 pH) és ez megzavarja a 
tápanyagok felvételét. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A kedvezőtlen kémhatás többféle képen alakulhat ki: 

 nem megfelelő fát ültetünk a termett talajra, 

 taj cserénél nem a fának megfelelő talajt viszünk az ültető gödörbe,  

 a talaj kémhatása megváltozik: 

o műtrágyázás miatt, 

o sóznak, 

o építkezési hulladékot szórnak el, 

o ipari szennyeződés alakul ki, 

o esetleg vörös iszap lepi el a tájat. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A fát magát a talajban lévő sav vagy lúg nem marja! A talaj kémhatásának csak a tápanyagok 
körforgására van hatása! 

Lúgos közegben a vasionok megkötődnek, és a gyökér számára felvehetetlenné válnak. A 
vashiány gátolja a zöld színtest képződést, a fiatal levelek sápadtak lesznek, azaz az erek 
között világoszöldes-sárgás fehér elszíneződés válik láthatóvá. Ez egy másodlagos hatás, 
mivel maga a zöld színtest nem tartalmaz vasat. Az így károsodott fák koronáinak egyes 
részei elhalnak.  

A vashiányra különösen érzékeny a juhar, gesztenye, platán, cseresznye, nyír, magnólia. 

A túl magas pH-értékeknél a mangán is hozzáférhetetlen a gyökér számára. A mangán-hiány 
ugyanolyan tünetekben nyilvánul meg, mint a vashiány. 

A túl sok mész a nitrogénnel, káliummal és magnéziummal ellentétes hatású lehet és a réz- 
és bórtartalom növekedéséhez, illetve mérgező koncentrációjához vezethet. 

A nagyon savas talajban a réz és az alumínium túlsúlyba kerülnek. Bizonyos koncentráció 
fölött a nehézfémek (Cd, Zn, Pb, Ag, Cu) is súlyosan mérgezik a fákat és a talaj élővilágát. A 



Lukács Zoltán                                                                                            Fák rendellenességei 

327 

 

tünetek nem különlegesek, általában elszíneződések, levélelhalás és a csökkenés 
mutatkozik, mindez a fa halálához vezethet. 

A tüneteket duzzadás-zavar (ozmotikus), mérgező behatása, más ionok túl magas aránya 
okozza, ami hasonló mérgezésekhez vezet.  

A megnövekedett mésztartalom gátolja a nyomelemek felszívódását. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség lehet enyhe és lehet súlyos is. Legsúlyosabb esetben a fák pusztulásához is 
vezethet. A rendellenesség tulajdon képen tápanyaghiány és nem mérgezés. Vannak nagy 
tűrőképességű fák, amik nem nagyon érzik meg az igényüktől eltérő kémhatású talaj 
kedvezőtlen hatását. Vannak nagyon érzékeny fajok, melyek kényesek a talaj kémhatására. 
A rendellenesség súlyossága attól is függ, hogy mennyire tér el a talaj kémhatása a kedvező 
mértéktől.  

 

Javasolt kezelés: 

Elsősorban törekedjünk a megfelelő talajélet biztosítására, mely kiegyensúlyozó szereppel 
bír. A talaj kémhatását különböző anyagokkal lehet változtatni. Elvileg a javasolt kezelés a 
talaj savasítása vagy lúgosítása a fa igényének megfelelően. Nagy értékű fa, súlyos 
rendellenessége esetén a talaj cseréje is megoldás lehet a problémára.  
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6.2.5. Fertőzött talaj 
 

 

Jelenség:  

A talaj valamilyen anyaggal megfertőződött és ennek következtében a talajélet lecsökkent 
vagy megszűnt. 

A talaj éppen abban különbözik az élettelen közegtől, melyben a kertészek egyébként 
nevelnek növényeket, hogy él. A talajélet, mint minden más élet, törékeny és titokzatos. És 
mint minden élő szervezet öngyógyító képeséggel is rendelkezik.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A rendellenesség úgy jön létre, hogy valamilyen fertőző anyag a talajba kerül. A leggyakoribb 
az utak sózása, síkosság mentesítése, építkezési területen álló fák talajának fertőzése, 
gyártelepeken álló fák fertőzése. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség lehet a talajélet csökkenése miatt bekövetkező tápanyag hiány. Súlyosabb 
esetben, a talajélet leállása esetén kiéhezés. Még súlyosabb esetben, amikor nem csak a 
talajéletet gyilkolja meg a fertőző anyag, hanem a gyökérzetet is elpusztítja, akkor a fa 
meghal. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A fertőzés mértékétől függ. Ha a fertőzés nagy, akkor súlyos, életveszélyes rendellenességről 
beszélünk, ha a fertőzés kicsi, akkor enyhe rendellenességről beszélünk. 

 

Javasolt kezelés: 

Ha a talajnak nagyon magas só tartalma, akkor a talajt ki lehet mosni. 

Ha a szennyező anyag nem mosható ki, akkor még mindig van lehetőség a talajcserére. 

Nagyon fontos a megelőzés, ami mindenek előtt a utak fakímélő sózását és a fák építési 
területen való védelmét jelneti.  
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6.2.6. Tömörödött talaj 
 

 

Jelenség:  

A tömörödött és levegőtlen talaj is 
rendellenes, károsító környezeti 
tényező! A jelenség nem más, mint 
nincs elegendő levegő a talajban. De 
mi lenne az elegendő mennyiség? 

A megfelelő mennyiség a térfogat 
12-20%-os élenytartalma volna. Ez 
így is van a fák természetes 
környezetében, jól szellőző talajok 
esetén. Ha a talaj nem tud szellőzni, 
akkor az éleny aránya 1%-ra is 

lecsökkenhet. 12%-nál elkezdődik a gyökér károsodása és ennél alacsonyabb értékeknél 
elhal a gyökér. A talajélet élénksége 14%-os élenytartalomnál észrevehetően csökken, és 
10% átlépésével meghalnak a talajban lévő szervezetek. Mivel a talaj élete télen leáll, kicsit 
megnövekszik az éleny aránya. Ezt figyelembe kell venni, ha a talaj levegőjének 
élenytartalmát mérjük.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A városi fáknál szinte mindig számolnunk kell a talaj túl alacsony élenytartalmával. 

A talaj elzáródása és összetömörödése nemcsak vízhiányt, hanem éleny hiányt is okoz. A 
talaj átszellőzéséért nagymértékben felelős a beszivárgó csapadék. Ha nem jut be víz a 
talajba, elmarad a pumpahatás, azaz a levegő után szivárgása.  

A talajban élenyhiányt okoz az is, ha más gázok kiszorítják a levegőt, például a vezetékből 
szivárgó földgáz. De levegőtlenséget okoz a szerves anyagok levegőtől elzárt rothadása is, 
ami a rossz szerves trágyázás következménye. Földgázkároknál a talaj oxigénjét ráadásul 
elhasználja a metán gombák által való bomlása is. Ez esetben CO2 gyülemlik fel és a talaj 
elsavasodik, sőt kiszárad és a vas és magnéziumionok mennyisége megnő. 

Levegőtlenséget okozhatja talaj fel- és lehordás, elzáródás, tömörödés és sűrű gyep is. 
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Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Azok a fajok, amelyek nedves élőhelyen élnek elég jól viselik az átmeneti elárasztást. Ilyen a 
nyár, fűz, éger, szil, kőris, nyír, ezüstjuhar, kocsányos tölgy. 

A száraz élőhelyek fajai, amelyek ráadásul rá vannak utalva a gyökérgombákra, ezzel 
szemben nagyon érzékenyek a levegőhiányra. Élenyhiány nemcsak áradásoknál, ártéri 
területeken lép fel, hanem a vegetációs periódus alatt a víz- és földmunkák okozta 
vizesedésnél is.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

Az átmeneti, rövidebb ideig tartó levegőtlenséget a fák fajtól függően hosszabb-rövidebb idő 
alatt kiheverik. 

A hosszabb ideig tartó levegőtlenség a fa visszafejlődésével jár, súlyosabb esetben a fa 
halálához vezethet. 

 

Javasolt kezelés: 

A kezelés módjait a talajlazítás. 
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6.2.7. Fedett talaj 
 

 

Jelenség:  

A fa csurgóterülete burkolattal fedett. A 
csurgóterületet lehet gyeppel cserjékkel is 
fedni, de természetesen ezt nem tekintjük 
rendellenességnek.   

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A városban közlekedni, parkolni kell! Ezt 
mindenki tudja. Ezért a lehető legnagyobb 
felületet leburkolják, még a fák csurgóterületét 
is. De ha a tervezésnél a fák szempontjait jobban 
figyelembe vesszük sok jó megoldást lehet 
találni arra, hogy fák fedetlen csurgóterülettel 
kerüljenek a helyükre.  

A legjobb példa a város széli nagyárúházak 
parkolói, ahol az árnyékot soha nem adó fák csurgóterületének csupán zsebkendőnyi helyet 
hagyunk fedetlenül, közben a nagy felületű parkolóban alig várakoznak kocsik.    

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A burkolat alá szorult gyökérzetű fa vízhiányban, tápanyag hiányban szenved, melynek 
következménye a kisebb termet és a rövidebb élet. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Nem is lehet osztályozni. 

 

Javasolt kezelés: 

Ha lehet akkor a fa gyökere feletti burkolat meg kell szüntetni. 

Jó tervekkel elkerülni a csurgóterület leburkolását. 
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6.2.8. Nyitott dréncső 
 

 

Jelenség:  

A fa csurgóterületén az öntözést szolgáló 
dréncső teteje látható, melyen nincs fedél vagy 
nincs feltöltve folyami kaviccsal.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Faültetéskor az öntöző csövet elhelyezték 
lehet, hogy le is fedték, de a fedél eltűnt. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A kémény hatás következtében a talaj gyorsan 
kiszárad. Az öntözőcsőben a levegő áramlani 
tud. A talaj felszínén a levegő felmelegedik, az 
öntöző cső alján a talajban hidegebb marad. Így 
kialakul az áramláshoz szükséges hőmérséklet 

különbség. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Súlyos, mert egyszerűen elkerülhető és mert a fiatal fa kiszáradását is okozhatja. 

 

Javasolt kezelés: 

Egyszerűen csak fedelet kell tenni az öntözőcső tetejére. Ha az emberi tényező ezt nem teszi 
lehetővé, akkor a csövet nagy méretű folyami kaviccsal lehet feltölteni, mely a levegő 
áramlást mérsékeli de az öntözést jelentősen nem gátolja. 

Ha egyik sem megoldható, akkor nem szabad dréncsövvel öntözőkutat kialakítani. Más 
megoldást kell találni a fiatal fák öntözésére. 
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6.3. Ember okozta rendellenességek 
 

Akár milyen hosszú sora is volt eddig károsító tényezőknek, jelentőségük elenyészik az 
ember okozta kártételektől! A város nem természet központú élőhely, nem a fák, növények 
lakhelye, hanem az emberé! Ezért lehet az, hogy a fák nem kerülnek a figyelem központjába. 
Ennyi mentséget még szívesen adok a városi embernek. A város legyen az övé, de az erdőt 
és mezőt már ne károsítsa!  

Tehát a faápoló nem jár el helyesen, ha az emberi károsító tényezőt nem veszi figyelembe 
és csak a természet mostohaságaitól akarja a fákat megkímélni. Lássuk, mik az emberi 
kártételek? Az emberi tényezőknél, most nem veszem számba azokat a súlyos károsításokat, 
amik az üvegházhatás, a megnövekedett sugárzás, a savas esők, a felmelegedés okoz. Ezek 
olyan nagy környezeti változások, melyeket a kertészeknek, tervezőknek és nemesítőknek 
kell megoldani és nem a faápolónak. 

 

Az ember okozta rendellenességek típusai: 

 sószennyezés 

 gázmérgezés 

 olajszennyezés 

 légszennyezés 

 utcai világítás 

 árnyék 

 rongálás, pusztítás 

 légvezetékek ürszelvényének biztosítása 

 közlekedés 

 fa károsítása építési területen 
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6.3.1. Sószennyezés 
 

 

 

A talaj kényes egyensúlyát minden olyan idegen anyag felborítja, melyet az ember 
létfenntartása érdekében hurcolt be a városba. Ezek közül jelentősebb a síkosság 
megakadályozására használt só, a földalatti vezetékekből kiszivárgó gáz, és a földre ömlő 
olaj. Érdemes mindegyik károsítót külön vizsgálni.  

A sózás talán a városi lét és a faápolás legnagyobb ütközőpontja. Sózzunk, vagy csúszkáljunk? 
A hírek szerint legalább 1914 óta sózzuk az utakat. Ekkor tartották meg Philadelphiában az I. 
„Téli-utak” értekezletet, ahol arról döntöttek, hogy az utakon a jeget és a havat sóval 
olvasztják fel. Nem kívánok ebbe a régóta tartó vitába beszállni, csak két dolgot szögezek le. 
Az egyik, hogy nehezen mondhatunk le a sózásról, a másik, hogy minden só szennyezi a 
talajt! Valamilyen okos megoldást kell találni arra, hogy fák alatt csúszkálás nélkül 
közlekedhessünk úgy, hogy a fák is megmaradjanak, mert a baj nem kicsi. A 60-as évek végén 
Németországban úgy becsülték, hogy a fák 90%-a, amelyek a főútvonalak mentén 
elpusztultak, a sózás számlájára írható!  Ebben az időben Nyugat-Berlin 200 000 fája közül a 
só szórás következtében 10 000-12 000 annyira károsodott, hogy komolyan veszélybe került! 
És most lássuk a részleteket!  

 

Jelenség:  

A sózás okozta kórkép külső megjelenésében megegyezik a szárazság okozta károsodáséval. 
Sőt, hogy a rendellenesség megállapítása még nehezebb legyen, ugyan így néz ki a kálium 
hiányban szenvedő fa is.  

Tavasszal a sózás miatt beteg fák levelei megkésve hajtanak, és kisebbek, gyakran feltűnően 
fodrosak. Súlyos esetekben a levél csúcsa és széle már májusban barna. A barna folt élesen 
elhatárolódik a zöld részektől. Levelek elhalása folytatódik a levél közepe felé úgy, hogy 
augusztusra a levelek egységesen sötét barnára színeződnek, aztán lehullnak. Például az így 
csupasszá vált hársak egy vegetációs periódus alatt 6-7-szer is újra kihajtanak. Ugyanígy a 
vadgesztenye is ősszel még egyszer virágozhat, anélkül, hogy akár csak egy egészséges, zöld 
levél lenne rajta. Jellemző tehát a késői kihajtás és a korai levélhullás. Esetenként azt is 
megfigyelhetjük, hogy nem a teljes korona betegszik meg, hanem egy elég erősen elhatárolt 
koronarész, amely összefüggésben áll egy tartóággal és az azt tápláló főgyökérrel. 
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A rendellenesség további jellemzője, hogy bár egyes ágak elhalnak, a fa általában a 
következő tavasszal a már bemutatott tünetekkel újra kihajt. A gázmérgezett fákkal 
ellentétben, az ilyen fák évről évre tovább növekednek.  

A tünetek száraz, forró nyarakon sokkal inkább észlelhetők, mint a csapadékos években. 

A már egyszer megbetegedett fa a leírt tüneteket sok éven át akkor is mutatja, ha a 
következő teleken egyáltalán nem sóznak.  

A különböző fajok érzékenysége természetesen más és más.  A tűlevelűek, kivéve a 
páfrányfenyőt, általában a klórtartalmú sóra jóval érzékenyebbek, mint a lomblevelűek! 

Csupán a felsorolt tünetek alapján lehetetlenség eldönteni, hogy a rendellenesség oka a 
szárazság, a sózás, vagy a káliumhiány. Kiderítéséhez a fa levélének klórtartalmát kell 
megvizsgáltatni a faápolónak. De még mielőtt laborvizsgálatra utalnánk a fát egy két 
körülmény megfigyelésével is rájöhetünk a rendellenesség okára. 

Egészen biztos, hogy nem aszálykárról van szó, ha a kereszteződésekben, buszmegállókban, 
gyalogos átkelőhelyeken és még más területeken, ahol jóval gyakrabban sóznak, a kár 
súlyosabban jelentkezik. A rendellenesség oka akkor is a sózás, ha dupla fasoroknál az úttest 
felőli oldalon sokkal súlyosabb száradás, mint a tőle 5 méterrel arrébb álló fasoron. Figyeljük 
meg a fa alatti lágyszárú társulás növényeit is. Ha a sótűrő keserűfű aránya magasabb az 
átlagosnál ez is a sózásra utal.  

Ahhoz, hogy a rendellenesség tulajdonképpeni okát megtaláljuk, a leveleket kémiai 
analízisnek kell alávetni. Ha a téli sózás a rendellenesség okozója, akkor a levelekben magas 
a Cl-tartalom.  

 

Egyértelműen felismerhető, só szórás okozta károk akkor lépnek fel, ha a levelek Cl- 
tartalma szárazanyag tartalmukra vonatkoztatva tavasszal és nyár elején nagyobb, mint 1 
%!  

 

Semmi értelme nincsen annak, hogy a sózási károkat talajelemzés útján diagnosztizáljuk! Ez 
csak a téli hónapokban, vagyis közvetlen a só szórás után lenne lehetséges. Amíg a károk 
láthatóvá válnak és a rendellenesség okát keresni kezdjük, legalább 6 hónap eltelik. Ez az idő 
bőven elég ahhoz, hogy a talajból kimosódjon a Cl- (és a Na+). A legbiztosabb módszer a levél 
klór tartalmának vizsgálat. 
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Tünet kialakulásának körülményei: 

Télen az utakra síkosságmentesítése érdekében sót szórnak. Ha a só talajba kerül, akkor ott 
megnöveli a sótartalmat.  Ha a talajvíznek túl magas a só koncentrációja, akkor kisebb lesz a 
duzzadásos (ozmotikus) nyomáskülönbség a talajvíz és a felszívó sejt között, ami nehezíti a 
tápanyagfelvételt. Tehát a több sót tartalmazó talajvízből a fa nehezebben táplálkozik. E 
mellett a talaj savasodik és a sókból mérgező anyagok oldódnak a talajba. Mindezek mellett 
a talaj szerkezetét is rontja a só. A sózással fertőzött talaj legnagyobb károkozója a klór. Ez 
mérgezi a talajt és gátolja a más tápanyagok felvételét. Így gyakran Mg, K, és Ca hiány lép 
fel.  

A só nem csak a talajba kerül, de növényekre is jut belőle. Főképpen akkor, mikor a sós havat 
a járdákról a zöldsávra lapátolják.  

Az utakról a só legtöbbször a vízelvezető rendszerbe kerül. A fákra a járdák sózása jelent 
veszélyt! Telén biztonságosnak tartott útszakaszokon átlagosan 2,6 kg NaCl-t szórtak ki 
négyzetméterenként. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség kiszáradás, tápanyag hiány, klórmérgezés. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Nehéz a sózás kártételét tetten érni, ezért nehéz bizonyítani is. Az biztos, hogy az egyébként 
is nehéz városi életét élő fa utolsó kenete lehet a sózás. Hatása évekig elhúzódhat. A kisózott 
fa akár 5-6 évig is eltengődhet úgy, hogy ez idő alatt nem sóznak alatta és aztán kipusztul. 
Én magát a sózást megoldandó problémának tartom. Sok városi fát érint a sózás, de a 
rendellenesség súlyosságát nehezen ítélem meg.  

 

Javasolt kezelés: 

A klórral fertőzött fa talaját nem lehet átmosni!  

Esőzések alkalmával elég nagy mennyiségű NaCl (2,0 – 2,5 kg Cl- /év) mosódhat ki a 
növényből. Ez azonban az esővízzel a talajba szivárog, ahonnan a növény ismét felveszi. 
Tehát a talaj átmosása nem járható út! 

Hasznosabb ebből a szempontból az őszi levélhullás, mivel a lehullott lombot a szél vagy a 
köztisztasági vállalat elhordja. Ez sem tökéletes segítség, mert a klór levelek szélén 
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sűrűsödik, és egy része lombhullás előtt visszakerül az ágak és a törzs alapszövetébe. A 
következő növekedési szakasz folyamán aztán ismét mozgásba jön és a párolgásos 
áramlással a frissen kihajtó levelekbe kerül. 

Tehát egyetlen megoldás a sózás elkerülése. És van rá lehetőség. Egy-két javaslat, melyet 
talán megfontolnak a fákért aggódok. 

 

Az úttestet és járdát több módszerrel mentesítjük a síkosságtól! 

 

A járda sózása sokkal nagyobb veszélyt jelent a fák számára. A háztulajdonosok által kiszórt 
sómennyiség ugyanis 10-szer akkora m2 -ként, mint amennyit az úttestre szórnak. Az előbbi 
ezen kívül 100%-ig bejut a gyökerekhez, míg az úttestről 80-90%-a a csatornába kerül. A 
járdáról származó károsodás tehát m2-ként 100%, azaz 300g = 300g/m2. Az úttestről csak 10-
20%, azaz 30 g = 3-6 g/m2. 

 

Közutakon való sózásra jogilag senki sem kötelezhető! 

 

Csupán azt írják elő, hogy az utak csúszásmentesek legyenek, de nem jég- és hó mentesek.  

 

A sózás nem helyettesíti a hó eltakarítását!  

 

A sózás csak megkönnyíti a járda tisztántartását, ha a hóesés kezdetekor azonnal 
alkalmazzák. A havat így is úgy is el kell takarítani a járdáról. 

 

A fák körül csak érdesítő anyagot használjunk síkosság mentesítésre! 

 

Ez lenne a leghatékonyabb módszer a megelőzésre.  

 

Ha sózunk, akkor keveset használjunk! 
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Egy másik lehetőség az lenne, hogy a járdákat a hó eltakarítása után 9 rész homok és 1 rész 
kősó keverékével szórnánk fel. Itt azonban egyértelműen elő kellene írni, hogy ezzel a 
keverékkel csak a burkolt részeket szórhatják. A burkolatlan felületeket nem. Ahhoz, hogy 
ugyanazt az olvasztó hatást elérjük, a járdára 15-25g/m2 só elég. Ez 3-5 teáskanna só 
négyzetméterenként. 

 

A fák tányérján se sót, se só-homokot ne tároljunk!  

 

Inkább az ellapátolt tiszta havat kellene ott tárolni a fák védelme érdekében. 

 

Az utak sózásakor a fa melletti sávot ki lehetne hagyni!  

 

Nem kell az úttestet teljes szélességében sózni. A szélét, ahol autók parkolnak, tehát egy 2 
méteres sávot a szegély mentén nem kell sózni! Egyetlen kivétel ez alól a szabály alól a 
buszmegállók. 
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6.3.2. Gázmérgezés 
 

 

Jelenség:  

Nagy vívmánya volt az emberiségnek a gáz városba vezetése. A gázvezetéket megnyitva 
lehetett világítani, főzni vagy fűteni. Kezdetben városi gázt majd földgázt használtak. Az 
1970-es évekig még foglalkoztak a városi gáz kártételével, ma már azonban csak földgázt 
vezetnek a vezetékek, csak ennek kártételére kell oda figyelni.  

A gázmérgezést szenvedett fa szárad, kiszárad! Míg a sózás miatt száradó fák évekig 
szenvedhetnek, addig a gáz a fákat fél év alatt elpusztítja! Magának a száradásnak a tünetei 
megegyeznek más száradásos tünetekkel. Ebben nincs különbség, mondjuk a vízhiány és a 
gázmérgezés között.  Az már kimondottan gázfertőzésre utal, hogy csak egyes fák száradnak 
ki, de legbiztosabb jele a gázmérgezésnek, hogy egy fasor egyik oldala szárad ki. Az, amelyik 
alatt a gázvezeték húzódik és a másik oldalon a fák egészségesek. Ha az ilyen kipusztulóban 
lévő fák talaját egy-két ásónyom mélyen felnyitjuk, zsírsavak és szerves kén kötések 
undorító, gusztustalan, rothadó szagát érezhetjük. Láthatjuk, hogy az ujjnyi vastag gyökerek 
kékeslilára színeződtek. Ez az elszíneződés – talán festékanyag - a levegőn néhány nap alatt 
elhalványul.  

Általában a gázszivárgás helyén a talaj érezhetően felmelegszik.  

A gáz által károsított talajra jellemző, hogy a földet a vas barnára színezi, ami aztán egy 
zöldes-kékes szürke színbe csap át, és a talaj szerkezettelen és kenőcsös lesz. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A földalatti gázvezeték szivárog. Nem kell csőtörésnek lenni, rendes üzemben is szivárog! A 
gázszolgáltatók ezt a szivárgást, mint szállítási veszteséget számon is tartják! A városi gáz 
idején a vezetékek szivárgási vesztesége 5% volt. A városi gázt elkezdték földgázra cserélni 
és a régi vezetékeket nagyobb nyomással üzemeltették. Az eredmény, jelentős gázszivárgás 
és feltűnően sok fapusztulás volt.  A növekvő gázszivárgást nem csak a megnövelt gáznyomás 
okozta, hanem a régi gázvezetékekben a karmantyúkat kenderkóccal tömítették. Mivel a régi 
városi gáz állandóan nedves volt (ezért kellett a vezetékekbe úgynevezett vízzsákokat 
építeni), a tömítések mindig duzzadtak voltak és ezért tökéletesen tömítettek. A földgáz 
ezzel szemben teljesen száraz. A tömítések kiszáradtak, és már nem tömítettek megfelelően. 
Ma már ettől nem kell félni. A történet tanulsága, hogy sok oka lehet a fák pusztulásának.  
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A tünet kialakulása gázszivárgással kezdődik! 

A földgáz 85%-ban metánt (CH4) tartalmaz, ami kiszorítja az oxigént a talajból!  

A talajban lakó metán-oxidáló baktériumok a városi gázban lévő metán oxidációjakor (CH4 + 
2 O2 = CO2 + 2 H2O) a talaj oxigéntartalmát csökkentik! Tehát a gyökér életéhez szükséges 
oxigén két ok miatt is eltűnik a földgázzal szennyezett talajból.  

Felmerül a kérdés, hogy a gázszivárgás helyétől mekkora az a távolság, mely a fákat 
veszélyezteti. Természetesen, mint sok minden ez is több tényező függvénye, mint például 
a talaj szerkezete, de nagyjából 15-20 méter távolságban a gáz még szennyezi a talajt.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség először oxigén hiány, aztán súlyosabb esetben a gyökérzet pusztulása.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

Ha az oxigén hiány csak átmeneti, akkor a fa a gázszennyezést túlélheti, de ha a gáz által 
okozott oxigénhiányban a gyökerek elpusztulnak, akkor az már visszafordíthatatlanul a fa 
halálát okozza. 

 

Javasolt kezelés: 

Mindenekelőtt a gázszivárgást kell megszüntetni a fa közelében. Természetesen ezt csak a 
gázszolgáltató képes megtenni.  

A következő feladat minél előbb kiszellőztetni a talajt. A gáz káros következményei csak a 
vegetációs időszakban érződnek. Amennyiben a gázszivárgás télen következik be, akkor még 
nincs nagy baj. A versenyfutás a fák életéért tavasszal, a kihajtáskor kezdődik! Nagyjából egy 
hónap áll rendelkezésünkre.  

A talajszellőztetés gyors eszköze a kompresszorozás. Ez gyors, de rövid ideig ad friss levegőt 
a talajnak. 

Lassúbb, költségesebb, de hatékonyabb megoldás a szellőző kutak építése a fa körül. 

Német faápolók ajánlják, magam még nem próbáltam a nitrát tartalmú nitrogéntrágyázást. 
Hatásának magyarázata, hogy ezzel a metánt oxidáló baktériumok aktivitását növeljük. 
Ennek következtében rövid időre ugyan erősebben csökken az O2-koncentráció a talajban, 
később azonban, a metán teljes elhasználódása után elég hamar visszatér a normális értékre.  
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6.3.3. Olajszennyezés 
 

 

Jelenség:  

Olajszennyezés esetén a fa a szárazság és a tápanyaghiány és a fulladás együttes jeleit 
mutatja. Ilyen esetben a rendellenesség okát rögtön ki lehet deríteni, ha az olajszennyezés a 
talaj felszínéről szivárgott a földbe. Vagy még látható nyomai vannak az olajnak a 
talajfelszínen vagy egy ásónyomnál nem mélyebben olajos föld található! Ha szennyezést 
földalatti tartály okozta, akkor nehezebb a jelenség okát tisztázni. Itt az olajszennyeződés 
úgy kerülhet gyanúba, hogy a földalatti tartály üzemeltetője vagy engedélye nyomra vezet.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Olaj kerülhet a talajba kocsikból, üzemekből, építkezéseken, üzemanyagtöltő állomásokból, 
laktanyákból és még sok más helyről. A talajba került olaj a talajéletet leállítja, majd ez után 
gyorsan felszaporodnak a szénhidrogént lebontó gombák és baktériumok. Tehát egy 
kőolajos talajban emelkedik a CO2, azaz a kőolaj biológiailag lebomlik és így a talaj 
méregtelenítődik. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A tünet mögött rejlő rendellenesség a tápanyaghiány és vízhiány és fulladás. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség ritkábban fordul elő. Én olyan esettel még nem találkoztam, ahol 
bizonyíthatóan az olajszennyezés okozta volna fa pusztulását.  A fákról szóló irodalom sem 
számol be olyan gyakori károkról, mint a sózás vagy gázmérgezés esetén.  
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Javasolt kezelés: 

Legelső teendő a föld felszínén lévő olaj eltávolítása.  Ezt vagy szivattyúval tudjuk megtenni 
vagy lapáttal.  

Aztán az olajjal átitatott talajt kell kézi munkával, lapáttal, amilyen szélesen és mélyen csak 
lehet kivenni, és a megfelelő helyre szállítani. Általában az egy ásónyom mélység elegendő. 
Nagyon óvatosan és gondosan dolgozzunk, hogy a gyökereket megóvjuk! 

A szabaddá tett gyökerekről vízsugár segítségével az olajt le kell öblíteni. A kiadósabb 
locsolás nem jelent segítséget, mert az olaj egyrészt nem oldódik a vízben, másrészt 
könnyebb a víznél. Erős víznyomással kell az olajt lemosni. 

A szennyező anyag alapos eltávolítása után a gyökerekhez élenyt kell juttatni. Ezt vagy 
kompresszorral, vagy levegőztető kutakkal tudjuk megtenni.  

Ezek után a szénhidrogéneket lebontó baktériumok által elfogyasztott nitrátot lehet 
műtrágyával pótolni, mint a gázmérgezésnél.  

Természetesen a kezelés azzal fejeződik be, hogy az elszállított, szennyezett talaj helyébe 
tápanyagban gazdag földet viszünk.  
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6.3.4. Légszennyezés 
 

 

A fák egyik fontos feladata a városban a por szűrése. Mi, faápolók pedig arról akarunk 
értekezni, hogy a fákat a levegő szennyezőanyagtartalma károsítja? Pedig így van ez rendjén. 
A fa áldásos tevékenysége, hogy szűri a port, de ennek ellenére a por is károsítja a fát. 

A levegőben szennyező anyagnak tekintjük a kén-dioxidot, a nitrogén-oxidokat, a talaj közeli 
ózont, a nehézfémeket, a szálló port, a formaldehidet. Lehet, hogy mire felsorolom a 
szennyező anyagokat addigra soruk még növekszik is.  

Ezeket a szennyező anyagokat a házak-, üzemek kéménye és a kocsik kipufogója okádja a 
levegőbe.  

Mivel a fákat eddigi ismereteink szerint leginkább a kén-dioxid károsítja, ezért ennek áldatlan 
tevékenységét vizsgáljuk meg. 

 

Jelenség:  

A légszennyeződéstől megbetegedett fa levelén vörösesbarna foltok jelentkeznek, 
különösen a levél szélein, majd ahogy a zöld szintestek elpusztulnak, a foltok lassan 
kivilágosodnak.  

A tűlevelű fák levele a megszokottnál jobban hullik. 

Egyébként a tűlevelűek érzékenyebbek, mint a lomblevelűek, mert hosszabb ideig 
tevékenyek, tovább ki vannak téve szennyeződésnek.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Ebben az esetben nincs nagy szükség az elemzésre. A kémények ontják a füstöt, a levegő 
elszennyeződik, a szennyezett levegő a levél gázcsere nyílásain a levélbe jut és ott a zöld 
színtesteket károsítja.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

A rendellenesség a levélzet pusztulása. 
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Rendellenesség súlyossága: 

Ennél a rendellenességnél sem lehet a légszennyezést döntő bizonyítékok hiányában perbe 
fogni. Egy kicsit úgy vagyunk vele, mint a csernobili katasztrófa óta előforduló rákos 
megbetegedésekkel. Vajon ki tudja bizton állítani, hogy van összefüggés ok és okozat között? 
Az biztos, hogy a 0,5 mg/m3 kén-dioxid káros hatással van a fákra.  

Azt el kell mondani, hogy mára a környezetvédelmi intézkedések hatására a káros ipari gázok 
mennyiségét annyira visszaszorították, hogy néhány balesettől eltekintve, ami 
elkerülhetetlen marad a jövőben is, a tipikus tünetek az utóbbi időben ritkán jelentkeztek.  

 

Javasolt kezelés: 

Nem létezik! Mégis miért kell a faápolás könyvében taglalni a légszennyezést? A megelőzés 
fontossága miatt. Éppen ott van szükség a fákra, ahol szennyezett a levegő. Az nem 
megoldás, hogy ilyen helyekre nem telepítünk fákat. A város levegőjét tűrő fajokat kell 
telepíteni. Már pedig van ilyen. Egy példa lehet erre a mindent túlélő páfrányfenyő, melynek 
hat példánya még a hirosimai tragédiát is átélte. 
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6.3.5. Utcai világítás 
 

 

Jelenség:  

Nincs olyan tünet vagy tünet csoport, melyet kimondottan az utcai világítás okozna. Azt sem 
lehet megfigyelni, hogy egy fasor lámpaközeli fái jelentősen gyengébbek a mesterséges fény 
miatt, mint a lámpától távolabbiak. Ennek ellenére mégis megfigyelhetők olyan 
károsodások, melyeket az utcai fény okoz.  

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A fény közelében álló fák késő őszig állítanak elő szerves anyagot. A lombhullató fáknál ezek 
a koronarészek már nem telelnek át olyan biztonságosan, keményebb télen elfagynak. 

És már itt is egy másik kérdés, mi a LED hatása a fákra? Hamarosan meg kell válaszolni! 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség: 

A felesleges szerves anyag termelés csökkentheti a fa növekedési erélyét, rövidítheti 
élettartalmát.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség nem súlyos, de hatásával számolni kell. 

A mesterséges fényre érzékeny a juhar, nyírfa, platán, kevésbé érzékeny a bükk, 
páfrányfenyő, tölgy, hárs. 

 

Javasolt kezelés: 

Nincs javasolt kezelési mód. A telepítésnél kell arra figyelni, hogy a lámpák közelébe a 
kifejlett fák se érjenek fel, de ez a közvilágítás hatékonysága miatt is szem előtt tartandó 
szempont. 
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6.3.6. Árnyék 
 

 

Jelenség:  

A fán feltűnően hosszú hajtások keletkeznek. A hajtásokon a levelek sárgák.  A fa koronája a 
fény felé törő vagy törzse a fény felé ferdül. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

A városban a fákat építmények árnyékolják. A parkokban, arborétumokban növények veszik 
el tőlük a fényt. Az árnyékba szorult fa fényigényét a hely nem elégíti ki és igyekszik a fény 
felé növekedni.  

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség:  

Az árnyékban nőtt hajtások fagyérzékenyebbek, kevésbé életképesek.  

 

Rendellenesség súlyossága: 

A rendellenesség nem súlyos.  

Vannak fényérzékeny fajták, ilyenek a „fénylő fák”, fenyőfák.  

 

Javasolt kezelés: 

Ha fa árnyékban eltengődik, akkor nincs nagy baj. Baj akkor van, ha árnyékolását hirtelen 
szüntetjük meg. Hatalmas különbség van a fényben és árnyékban fejlődött szövetek között. 
A fényben sűrű ellenálló farészek alakulnak ki, míg árnyékban laza, fagyérzékeny szöveteket 
nevel a fa. Ha az érzékeny, árnyékban fejlődött szövetek hirtelen napvilágra kerülnek, 
sérülhetnek, elpusztulhatnak. Ezért nem szabad az árnyékolást hirtelen megszüntetni. Ha 
növényzet árnyékolja a fát, akkor van rá mód, hogy azt több éven keresztül ritkítsuk ki 
mellőle. Én négy esztendőre szavazok. Ha az árnyékot adó építmény tűnik el a fa mellől, 
akkor a részleges árnyékolásról kell gondoskodni, melyet legalább két évig fenn kellene 
tartani. Tehát nem az árnyékba szorult fák igényelnek kezelést, hanem az árnyéktól hírtelen 
megszabadultak.  
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6.3.7. Rongálás, pusztítás 
 

Talán mióta világ a világ, az óta rongálja ez ember a fát.  Nehéz nekikezdeni ennek a 
fejezetnek, úgy, hogy hely hiányában csak egy-két fontos dolgot van mód felvetni. Talán egy 
külön kötetet lehetne írni azokról a szenvedésekről, melyeket gonosz vagy oktalan 
pusztítással az ember okoz a fáknak. Azért nem érdemes elkeseredni, mert legalább annyi 
jótéteményét is van az embernek. Itt most fel is adnám a rendellenességek tárgyalásának 
eddig követet módszertét. Vegyük tudomásul, hogy mindig is lesznek kártékony emberek és 
káresetek. De ne törődjünk bele! Tegyünk ellene! A faápolás mesterfogásainak ismertetése 
is már egy fontos lépés. Ha annyit elérek vele, hogy nem fogják a fák odúit kibetonozni, a 
koronát vas abroncsokkal megerősíteni, már az eredmény. Ha metszéseket a kertészek 
szakszerűen végzik, már megint eredmény érek el, ha nem ítélik halálra a fát egy 
„szakvéleményben” tudatlanság miatt, azzal is nagyot lépek a cél felé. Tehát elsőnek a 
szakembereket kell tájékoztatni arról, hogy milyen módszerekkel lehet segíteni a fákon. 
Aztán a jó szándékú embereket kell tájékoztatni, hogy mivel kényeztetik, és mivel rongálják 
a fákat. Véleményem szerint a rossz szándékú embereket pedig felesleges győzködni. A 
törvénysértőket jól meg kell büntetni!  
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6.3.8. Légvezetékek űrszelvényének biztosítása 
 

 

 

Jelenség:  

A légvezetékek alatt álló fák rendszeres 
metszéssel a természetes koronaformájukat 
elvesztve a vezeték alá vagy mellé van szorítva. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Két eset van, vagy a fa volt előbb vagy a vezeték?  

El tudom képzelni, hogy annak idején, a 
villamosítás hőskorában, a fasorfenntartás 
időszámítása előtt, mi módon jelölhették ki a 
vezetékek nyomvonalát. Mindenki örült az 
áramnak. Ki figyelt a vezetékek mellet lévő 
fákra? Aztán lehet, hogy később a régi 
oszlopokat újabbra cserélték, a vékonyabb 
vezetékeket vastagabbra, a földhivatalba 
bejegyeztették a vezeték szolgalmi jogát. A fák 
meg csak nézték, hogy mi történik a fejük felett? 

Nem szép eljárás. Úgy általában sem, de képzeljük el a 100 éves, védelemre érdemes fasorok 
koronájába 60-50 éve futó vezetéket! Azóta változott az értékrend, ma már többre becsüljük 
a fákat. 

A másik helyzet mikor a vezeték alá fasort telepítettek. A kertes házas övezetekben szokás 
szerint a lakók ültetik a fákat, akik legkevésbe sem veszik figyelembe, hogy a kerítésük elé 
ültetett meggyfa három évem belül eléri a légvezetéket. Csak reménykedni tudok, hogy a 
tervszerű fasortelepítésnél ilyen nem vagy csak nagyon ritkán fordul elő.  

Akárhogy is került fa a vezeték alá a törvény a vezetéknek biztosít jogot. A vezetéken vezetett 
szolgáltatás biztonsága védett és nem a fák. A jog szerint a vezetékeknek minden irányból a 
törvény által előírt védőtávolságot kell biztosítani. Például a kisfeszültségű légvezeték két 
méteres körzetében nem lehet faág. Számoljunk, a fa törzsmagassága 2-3 méter, a vezeték 
6-9 méter magasan fut a föld felett. Tehát a fa magassága nem lehet 4-7 méternél nagyobb! 
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Tehát szélsőséges esetben a három méter magas törzsű fának egy méter magas koronája 
lehet! Ilyen számok mellett nehéz a vezeték alatti fákat szakszerű metszéssel, természetes 
koronaformájukkal vagy akár mesterségesen kialakított, tetszetős koronaformával 
megtartani. És ez nem csak a kisfeszültségű áramvezetéknél, hanem más légvezetékeknél is 
hasonlóan lehetetlen. 

Ebben a helyzetben mindig a barbár közműszolgáltatót szidjuk, pedig a fa tulajdonosának 
kell gondoskodni arról, hogy a tulajdonát képező fa ne érjen a vezetékbe. A legtöbb esetben 
a tulajdonos akár önkormányzat, akár magánszemély, nem metszi meg a fákat. Pedig, ha ő 
metszené, akkor több eséllyel kapnának szerető gondoskodást.    

Ha a tulajdonos nem gallyazza meg a fákat, akkor jön a szolgáltató, akit csak a biztonsági 
távolság érdekel. Ha pedig az űrszelvényt rendszeres metszéssel próbálják tisztán tartani, 
akkor minden metszéssel a fákat növekedésre serkentik és belekezdenek egy gigászi 
küzdelembe.  

Akad egy-két jó példa is, mikor az önkormányzat és a közműszolgáltató összefog. 
Erőforrásaikat egyesítve, egymás érdekét szem előtt tartva, közösen adnak megbízást a 
kertészetnek a fák szakszerű és űrszelvényt biztosító metszésére. Ennek van eredménye.   

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség: 

A vezetékek alá szorult fák koronája kicsi, így áldásuk is kisebb és torz tehát látványuk nem, 
hogy jó érzéssel tölti el az embert, hanem éppen az ellenkezőjét váltja ki. 

A vezeték alatt állandóan visszavágott fák sokkal rövidebb életűek. 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Társadalmi jelenség és talán a fákkal kapcsolatos egyik legsúlyosabb, megoldandó probléma. 

 

Javasolt kezelés: 

A megoldás az lenne, hogy minél kevesebb legyen az űrszelvény gallyazás, mint a szakszerű 
metszés, mely az űrszelvényt is biztosítja. 

Zalaegerszegen láttam egy szép példát, mikor a védett gömbkőris fasor felett lévő vezetéket 
az áramszolgáltató megmagasított oszlopokkal a fák koronája fölé emelte. Lám, lám!   

Zircen pedig olyan szép mamutfenyők mellet megy el a vezeték, hogy emberfia nem merte 
legallyazni azokat.  
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6.3.9. Közlekedés 
 

 

 

Jelenség:  

A fák a közlekedés miatt 
megsérülnek. Ez lehet a 
közlekedés eszközr-
endszerének építése vagy 
fenntartása, lehet a 
közlekedési eszközök 
káros környezeti hatása 
és lehet a közlekedési 
eszközök rongálása is. A 
jelenség a faápolás vagy 
inkább a városi környezet 
egyik legjobban 
megfigyelt, kutatott 

problémája. A felhalmozott ismereteket hosszan lehetne sorolni, hogy mennyit változott a 
városi közlekedés a lovaskocsi korától napjainkig. Csak biztatásként mondom, volt már 
rosszabb is helyzet. Sőt lehet, hogy ebből a szempontból javul a városi fák sorsa. 

 

Tünet kialakulásának körülményei: 

Az alapvető probléma, hogy a városokban egyre kevesebb a hely. Helyet kell szorítani az 
épületeknek a kiszolgáló közműveknek a közlekedésnek, parkolásnak és az éltető zöldnek is. 
Az eddig megszokott megoldások nem elegek a tervezőknek szorosabb együttműködéssel, 
okos megalkuvásokkal kell megoldást találni arra, hogy minden elférjen. 

 

Tünet mögött rejlő rendellenesség: 

Még a közlekedési eszközök nagyrésze szennyezi a levegőt, mely az amúgy is tűrőképességük 
határán szenvedő városi fákat nagyon megviseli. 

Az utak, parkolók, mélygarázsok építése sokszor okoz sérülést fáknak. 
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Az utakon közlekedő járművek nem csak tömörítik a fák talaját, hanem rázkódásukkal 
elszakíthatják a hajszálgyökereket. 

A síkosságmentesítésre használt só fertőzi a talajt, mérgezi a fákat. 

A magas járművek a fák koronáját törik össze. 

A fának ütköző járművek sérüléseket okoznak. 

Csak felsoroltam. Van mire figyelni! 

 

Rendellenesség súlyossága: 

Így csokorba szedve úgy tűnik, mintha nem is lehetne összeegyeztetni a közlekedést és a 
fákat, pedig egy-egy probléma nem is tűnik olyan megoldhatatlannak. 

 

Javasolt kezelés: 

A tervezők kezében a kulcs. Olyan megoldásokkal kell előállni, mely lehetővé teszi a 
közlekedést és más városi feladatok ellátását és helyet biztosít a zöldfelületnek is.  
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6.3.10. Fa károsítása építési területen 
 

 

Na nyelvi bírám, most segíts engem! Hogy lehet a 
cím félreérthetőségét elkerülni? Természetesen a 
faápolásról szóló könyvben azt a jelenséget 
akarom elemezni, mikor a fákat bántják az építési 
területen és nem azt, mikor a fák károsítanak. 

Nagy erővel kezdjük védeni a városban álló fákat, 
sőt divatba jöttek a nagy beruházások 
megkezdése előtt a különös társadalmi 
mozgalmak figyelemfelkető favédő akciói is. De 
ha egy építkezés megkezdődik, a kerítést 
felhúzzák, az építési területe biztonsági és 
vagyonvédelmi okok miatt lezárják és fával 
történik, ami történik. 

Pedig mennyivel egyszerűbb a meglévő fákat 
megtartani, mint nagy fáradsággal újakat ültetni. 

Ennek a rendellenességnek a tárgyalásánál is felrúgom, a megszokott szerkezetet. Csak a 
figyelmet hívom fel arra, hogy ez is fontos ember okozta rendellenesség, mellyel részletesen 
a szakirodalom foglalkozik. 

A fáknak a „Favédelem építési területen szabvány” bevezetése lenne a megváltás. 

 

 

 


