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Budapest II. Ker. Bimbó út Pajzs utcai lépcsőtől Keletre eső fásult terület helyszíni
szemléje

Ez a helyszíni szemle Budapest II. Kerület Polgármesteri Hivatal (1027 Budapest, Frankel
Leó út 5.) megrendelése alapján készült Budapest II. Kerület Bimbó út Pajzs utcai lépcsőtől
Keletre eső fásult közterület növényzetéről.

1. ábra Pajzs utcai lépcsőtől Keletre eső rézsűs terület

A megvizsgált terület 10-12m széles, Keleti irányban kb. 40m hosszan követi a Bimbó
út vonalát, Déli irányban lejtős rézsű.
A természetes úton kialakult fásításban vegyes állapotú, fajú és korú fás szárú növények
találhatóak.
Legnagyobb egyedszámban mirigyes bálványfák – Ailanthus altissima – találhatóak a
területen, mely faj Magyarországon nemkívánatos, tájidegen invazív. E faj agresszív
terjedésével elnyomja a hazai honos fafajokat. Terjedése a nagy számban szórt magról
és gyökérsarjakkal is gyors. A gondozatlan területeken a mirigyes bálványfa napjainkban
pionír, az elsőként megjelenő fás szárú növények közé tartozik. Vizsgált területen a
cserjeszintben a fiatal magonctól a lombkorona szintig a kifejlett és termőkorú egyedig
minden méretben megtalálható.
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2. ábra Útsorfának ültetett mirigyes bálványfák
További, a területen megtalálható fafajok, melyeket előnyben kell részesíteni a mirigyes
bálványfával szemben:
- mezei juhar – Acer campestre, honos fafaj koros egyede,
- korai juhar – Acer platanoides, honos fafaj fiatal egyedei,
- bugás csörgőfa – Koelreuteria paniculata, díszfaként ültetett kedvelt fafaj, mely
magról könnyen terjed,
- virágos kőris – Fraxinus ornus, díszfaként ültetett kedvelt fafaj fiatal egyedei, - tiszafa
– Taxus baccata, kedvelt örökzöld dísznövény néhány fiatal egyede.
A cserjeszintben főként egybibés galagonya – Crataegus monogyna, fagyal – Ligustrum
ovalifolium, vadrózsa – Rosa canina és a fent felsorolt fafajok fiatal magoncai fejlődnek.
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3. ábra Közműoszlop, közvilágítás és légvezeték a koronában
A felmért területen közműoszlopokon hosszanti irányban burkolt légvezeték húzódik a
fák között. A légvezetéket és a közvilágítást a gondozatlan, elvadult fák veszélyeztetik.
Szükséges a megfelelő védőtávolság kialakítása gallyazással.
Javaslat az elvégzendő munkálatokra:
- mirigyes bálványfák minden korú egyedének eltávolítása;
- megmaradó fák alakító metszése, szükséges mértékű gallyazása; légvezeték és közvilágítás környezetében űrszelvénygallyazás; - a
cserjék visszavágása, metszése.
A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített
favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése
sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre
nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható
felelősségre!
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A favizsgálatok elvégzésére és szakvélemény, valamint kezelési javaslat kiállítására jogosító
dokumentumok:

Favizsgálatot végezte 2021. március 3-án:
Fonai László
Kertészmérnök
Favizsgáló
szakmérnök
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