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Feladat definiálása, általános leírás  
  
Általános favizsgálat, ultrahangos méréssel kiegészítve a város több helyszínén. A feladat a 
kockázatos fák kiszűrése, azokra faápolási, illetve kockázatcsökkentési előírások 
meghatározása 

Vizsgálati metódus  
 
Vizuális vizsgálat: A fák első körben szemrevételezéses vizsgálattal kerültek ellenőrzésre. A 
vizsgálat kiterjedt: 
 - a fa körüli talaj állapotának megfelelőségére, 
 - a talajszinten és környezetében található esetleges korhadás, elgyengülés nyomaira, 
 - a fák látható részeinek ellenőrzésére, 
  
 
Fakopp 3D akusztikus vizsgálat: A műszeres vizsgálat a Fakopp 3D akusztikus tomográffal 
történik, melynek segítségével roncsolásmentesen meghatározható a vizsgálati síkban 
esetlegesen előforduló üregek, vagy korhadt részek kiterjedése. A technológia a fákon körben 
elhelyezett érzékelők közti hang terjedési sebesség mérésén alapszik. Az alapelv az, hogy a 
hang terjedési sebessége csökken, ha üreg található a két érzékelő között. (www.fakopp.com) 
A szoftver a mérési adatokból kiszámolt eredményt képként jeleníti meg, ahol vizuálisan is jól 
látszik a szilárdságcsökkenést okozó fahiba.  
 

Általános jellemzés  
   
Körösladány területén a vizsgálat fő feladata a kockázatos fák kiszűrése és vizsgálata volt. Az 
állományra általánosságban el lehet mondani, hogy néhány fiatal egyed mellett többségében 
idős fák alkotják, melyek kora 60-70 év, vagy afeletti. Ezek az idős fák nagyon vegyes 
egészségügyi állapotú képet mutatnak, legnagyobb részük rossz állapotú, a leépülési fázis 
előrehaladott állapotában vannak. 
 
A piac téri fák közül az idősebb példányok mindegyike kockázatot jelent. A rossz állapot 
előidézője a fák körüli terület folyamatos igénybevétele, a burkolt felület nagyon nagy 
kiterjedése, illetve a fák sok esetben túl közel voltak ültetve egymáshoz. Felújítás esetén 
mindenféleképpen javasoljuk azt, hogy a tavalyi év során hatályba lépett magyar faültetésről 
szóló szabvány előírásait - amennyire lehet - be kellene tartani. Leginkább a fák gyökérzetének, 
illetve ültető terének a méretét fontos betartani, azt is fontos megakadályozni, hogy a fák 
közvetlen közelében felület leburkolás, parkolás meg egyéb talajtömörítést okozó igénybevétel 
ne történjen. 
 
  



  Park-Erdő Stúdió Kft. 
  9437 Hegykő, Petőfi Sándor u. 66. 
  Adószám: 23513840-2-08 
  Elérhetőségek: +36 30 449 21 80 
  lpuskas@park-erdo.hu 
 

Körösladány területén megfigyelhető, hogy az ezüst juharok - amelyek egy korban 
előszeretettel ültetésre kerültek a magyarországi városokban - elérték a kifejlett korukat, illetve 
méretüket, az életkorukat tekintve a leépülési fázisuk legelején vannak. Az ezüstjuhar, mint 
fafaj, már köztudott, hogy városokba nem való. Ennek az oka az, hogy gyorsan nő, de a 
különböző károsítások nagyon gyorsan lerontják az állapotát és utána törékenysége miatt 
komoly kockázatot jelent a környezetére. Javaslom, hogy felújítás során ezüstjuhart semmiképp 
ne alkalmazzanak ezeken a területeken.  
 
A Petőfi téren a Silver kávézó előtt álló 4 db fa állapota hasonló, a vadgesztenye a három fa 
mellett rossz állapotú, a korona alapban nagyon komoly méretű üregesedés van és extrém 
külpontos állású így annak az eltávolítását mindenféleképpen javaslom. A másik három fa 
állapota egymáshoz hasonló és mivel közel állnak egymáshoz, együtt nőttek eddig, ezért 
mindenféleképpen együtt kezelendők. A legnagyobb egyed, az út melletti oldalon álló fa 
koronája, a törzse is egészséges, a koronában azonban előfordulnak száradékok, illetve 
ágtörések, vízhajtások, melyeket ápolni kell, illetve a vízhajtásokat el kell távolítani. 
A fa még megtartható, a mellette álló másik kettőnek több problémája van, rendszeres kontrollt, 
ápolást igényelnek, valamint a harmadik fa a tövénél is van már olyan kezdődő bekorhadás, 
amely később rendszeres ellenőrzést igényel. Ennek az állapota azonban még nem kritikus. A 
járdát a gyökérzete a fáknak megemelte, ez teljesen természetes dolog. Amire nagyon kell 
figyelni, hogy ha a hepehupás burkolt felületet javítani akarják akkor azt gyökér kímélő módon 
kell megoldani, hogy a fák gyökérzetének a sérülése a továbbiakban elkerülhető legyen. 
 
A parókia előtti fák állapota az általunk megvizsgált fák közül talán a legjobb. Itt is láthatók 
azért a koronában már az idős korra jellemző dörzsölődő ágak, kezdődő ágcsonk bekorhadások. 
A templom felőli szélen álló fának a koronaalapjában vannak nagyobb méretű bekorhadások. 
Ennél a fánál érdemes megfontolni korona stabilizáció beépítését. Ebben az esetben nem kell a 
koronát nagyobb mértékű ritkításnak, kisebbítésnek alávetni, egy ápolás viszont 
mindenféleképpen szükséges. 
Az iskola oldalán álló utcai fák, illetve az iskolakerten belüli fák állapota szintén vegyes képet 
mutat. A tölgyfáknak nagyon nagy mértékben károsodott a törzs alsó része. A károsítók 
jelenléte teljesen kézzelfogható a fa tövében látható rágcsálék nagyon sok, a koronában 
combvastagságú száraz ágak láthatók. Ezen fák kivágása nem elkerülhető, mert frekventált, 
gyerekek által tömegesen látogatott helyen állnak. Az iskola belső udvarában levő nagy tölgyfa 
állapota megfelelő. Van a koronaalapjában üreges korhadás, azonban ennek a mértéke még nem 
kockázatos. A régi kastély épület belső udvarában álló fák nagyon rossz állapotban vannak. 
 
A nagy belső udvaron áll egy darab lábon száradt elpusztult fa, ennek a kivágása szükséges. A 
többi fa kisebb méretű és vitalitásukat tekintve nem tűnnek nagyon rossz állapotúnak. A 
kastélyépület átellenes oldalán, a kerékpártároló területen álló fák állapota szintén erősen 
leromlott. Van egy idős diófa, aminek a vázágai, illetve a vázágak töve több helyen bekorhadt.  
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Park, illetve parkban lévő szabadtéri színpad  
 
A területen levő fák közül csak szúrópróbaszerűen tudtunk kiszűrni párat, amelyeket 
ellenőriztük. Elsősorban a játszótér, a legfontosabb keresztirányú sétányok, illetve a szabadtéri 
színpad környékén álló fákra koncentráltunk, azonban a vizsgálat korántsem volt teljes. 
Körülbelül az összes fa egyharmadát sikerült átvizsgálni. Mindenféleképpen célszerű lenne 
folytatni ezt a munkát. A park iskola felőli oldalánál levő fasor állapota nagyon rossz, ennek az 
oka elsősorban az, hogy sok fajta folyamatos behatás éri a fákat. A légkábel miatt az 
áramszolgáltató a koronából folyamatosan vágja le az űrszelvénybe benőtt hajtásokat. Sok 
esetben szakszerűtlenül vastag ágat levágva koronaalapi üreges, odvasodó korhadás alakult ki 
ezen beavatkozások nyomán. A szabadtéri színpad melletti parkolóban álló fák a parkoló 
kialakításakor kerültek nagyon rossz helyzetbe a szegélykő telepítésekor, tükörásáskor. A 
gyökérzet jelentős része átvágásra került. Ezen fáknak az állékonysága is kérdéses, emellett 
ezeken a fákon is nagyon nagy mértékű előrehaladott üreges odvasodások figyelhetők meg a 
koronaalapi részén. Javasolható a teljes fasor egyben kezelése, felújítása.  
 
A szabadtéri színpad területén álló fák szintén idősek, általában korona részen láthatók 
komolyabb problémák. Néhány fa esetében van gyökérnyaki probléma, illetve törzs alsó részén 
látható korhadás, de nem ez a jellemző, alapvetően a koronában a vázágak helyei, csonkok 
korhadtak be, vagy a korona alapban vannak problémák.  
 
A szabadtéri színpad mögötti faállomány jelentős része szintén rossz, a színpad nézőtere fölé 
nyúló ágak veszélyeztetik az előadások látogatóit ezért ott is elég sok fakivágásra kell, hogy sor 
kerüljön. 
 
A szabadtéri színpad előtti faállomány kissé jobb képet mutat, egy kettő nagyon rossz állapotút 
néztünk csak meg. A felvételezés vége felé inkább a játszótér környékén álló fákra 
koncentráltunk. Ezen a területen és a sétány mentén, meg a játszótéren lévő fák között nagyon 
sok problémásat lehet látni, olyat, amelyeknek a bekorhadása már egy egybefüggő 
csőfalszerkezetű idős fát hagyott hátra. Ezen csőfal sok helyen a bekorhadó ágcsonkok helyén 
már felnyílt, ezért stabilnak sok esetben nem tekinthető. Megfigyelhető az is, hogy az 
Időközben már elkezdett pótlás jelentős része is komoly mértékű károsodást szenvedett. A 
fának a gyökérnyaki részénél a parkot kaszáló munkások a damilos aljnövényzet tisztító géppel 
a kérget megsértették sokszor, és ezek a fiatal fák is cserére szorulnak.  
A parkkal kapcsolatban Összességében az a javaslat fogalmazódott meg, hogy célszerű lenne a 
teljes állományt átnézni felvételezni Amennyiben van rá lehetőség, legalább egy légifotó 
készítésével térképezni őket és az egész parknak a felújítását érdemes lenne betervezni a 
következő évekre. A faállomány idős részének jelentős százaléka kockázatot jelent, tehát a 
parknak egy nagyon komoly fiatalítása, korosztály szerkezetváltása elengedhetetlen. Azt is meg 
lehet figyelni, hogy vannak olyan, korábban egy - egy időszakra jellemző divatfajok, amelyek 
nem nagyon szeretik ezt a termőhelyet, illetve azt az idős kort melyet a parkban ők elértek. A 
felújítások során kerülni kell a szivarfákat, kerülni kell az ezüstjuhart, kerülni célszerű a 
vadgesztenyét (az aknázómoly probléma végett), illetve még egyéb fajokat is. 
  



  Park-Erdő Stúdió Kft. 
  9437 Hegykő, Petőfi Sándor u. 66. 
  Adószám: 23513840-2-08 
  Elérhetőségek: +36 30 449 21 80 
  lpuskas@park-erdo.hu 
 

Célszerű lehet kisebb arányban használni a gyorsan növő fafajok közül a nyárakat is. Az ő 
esetükben azt tudni kell, hogy 30-50 éves élettartammal kell tervezni a park esetében és már 
előre be kell kalkulálni a lecserélésüket. A hosszú életű fák közül választható fajok a 
következők, amelyek nagy méretet érhetnek el (pl. a tölgyek), elég lassú növekedésűek vagy a 
platánok, amelyek jó állapotúak. Nagyon sok kőrisfa van jelenleg, ennek a fajnak az 
alkalmazását csak korlátozott mértékben javaslom hiszen a kőrisnek vannak olyan jellemző 
tulajdonságai, amelyek a parkban problémát okozhatnak (például a törékenységük, vagy a 
jelenleg terjedőben levő kőrishervadás). A kisebb méretű fák közül, illetve közepes méretű fák 
közül javaslom vegyesen alkalmazni a hárs egyedeket. Ők általában jobban tudnak 
alkalmazkodni az egyre szárazodó klímához, illetve érdemes betenni juharokat akár kertészeti 
változatokat is. 
 
Kisméretű fák közül célszerű légkábel alá a kertészeti gömb koronaformájú változatokat 
választani vagy alapból kisebb növésű fákat (ilyen például a vérszilva, illetve egyéb 
szilvafajták), vagy olyan gyümölcs fajokat, amelyek alapból az emberi tevékenység részeként 
már több évtizede - százada metszéstűrésre vannak szelektálva. Ezek a fák könnyen elviselik 
korona alakítást, így a légkábel környékén is megfelelő módon alakíthatók és megfelelő 
mértékben a légkábelek védőövezete ágmentesen, tisztán tartható. 
 
A polgármesteri hivatal melletti fák is szintén ápolást igényelnek. A parkoló oldali fáknál is 
több olyan elváltozás volt megfigyelhető, amely a környezetbiztonságot veszélyezteti. Az 
épület belső udvarán álló japánakácok koronázatában is sok vastag száradék, ágtörés, repedés 
figyelhető meg.  
 
A temető melletti ravatalozó körül álló nyárfák állapota koruknak megfelelő. A nyárfa rövidebb 
élettartamú, fája puha, így a károsítóknak se áll ellen. A nagyobb méretű egyedek törzsében 
már megfigyelhető a bélkorhadás. A fák rendszeres kontroll és ápolás mellett még 
megtarthatók, de javaslom a pótlásukra telepített fák ültetését már az idei évben elvégezni. Erre 
a területre, a rendelkezésre álló terület nagysága miatt tölgy, vagy platán fajok telepítését 
javaslom. 
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Átnézeti térkép 
 
 

 
 
 
Hegykő, 2020. augusztus 10.               Dr. Puskás Lajos sk. 
                 okl. tájépítészmérnök 
        táj-, és élővilágvédelmi szakértő 
          minősített favizsgáló szakértő 
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Jelmagyarázat 
 

 

1. ábra: Üreges fatörzs keresztmetszete 

 

2. ábra: Korhadó fatörzs keresztmetszete 

 
Kék: üreges rész (itt a 
legalacsonyabb a hang 
terjedési sebessége) 
Piros-narancs: 
korhadt terület 
(alacsonyabb a hang 
terjedési sebessége, 
mint az egészséges 
fatestben) 
Zöld: ép terület (a 
fajra jellemző hang 
terjedési sebesség) 

 
Kék-lila: üregesedő 
rész (itt a 
legalacsonyabb a hang 
terjedési sebessége) 
Piros-narancs-sárga: 
korhadt terület 
(alacsonyabb a hang 
terjedési sebessége, 
mint az egészséges 
fatestben) 
Zöld: ép terület (a 
fajra jellemző hang 
terjedési sebesség) 
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Mellékletek: 
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