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Budapest II. Ker. Orló út – Branyiszkó út kereszteződésében kialakult
természetes módon 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 Orló út Branyiszkó út kereszteződésében található közterület növényzetéről.

1. ábra Branyiszkó utcai szakasz
A kb. 60m hosszú szakasz, mely nagyobb részben a Branyiszkó úton, kisebb
részben az Orló úton helyezkedik el, rézsűs, az úttest irányában lejtős. A fák között
közműoszlopokon burkolt légvezeték van telepítve.
A vizsgált terület növényzete elvadult, természetes úton fásult, sűrű aljnövényettel.
Jellemző fás szárú növények:
- Fraxinus ornus – virágos kőris, díszfaként ültetett kedvelt fafaj koros egyedei;
- Populus nigra – fekete nyár, korábban népszerű, sokfelé ültetett őshonos fafaj
néhány koros egyede;
- Acer negundo – zöld juhar; idegenhonos, magról gyorsan terjedő, gyomosító
fafaj fiatal, nagyrészt 10cm törzsátmérő alatti egyedei;
- Salix babylonica Tortuosa – díszfaként ültetett fafaj néhány koros egyede;
- Acer platanoides – korai juhar őshonos fafaj magonc eredetű, zömmel 1015cm törzsátmérő közötti fiatal egyedei;
- Robinia pseudoacacia – fehér akác kedvelt idegenhonos fafaj néhány koros
egyede;
- Prunus cerasifera – cseresznyeszilva gyorsan terjedő faj fiatal magoncai.
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2. ábra Fiatal korai juharfák között a közműoszlop és a légvezeték
A Branyiszkó úti szakaszon található koros virágos kőrisek nagy része
szakszerűtlenül korábban csonkolt. A csonkolásnál nagy mértékű bekorhadások
alakultak ki és erős hajtásképzés indult meg.
A különböző fajú idős faegyedek állapota változatos, kisebb-nagyobb mértékű ápoló
jellegű beavatkozásra szorulnak.
Fent felsorolt fafajok fiatal magoncai rendkívül sűrű állásban, egymást elnyomva
növekednek a területen, emiatt egészségi állapotuk gyenge, fényhiányos, felnyúlt
koronájúak.
Javasolt intézkedések:
- A koros fekete nyár, csavartfűz és fehér akác egyedek ápoló gallyazása
szükséges;
- A csonkolt virágos kőrisek egészségi állapotának felmérése, a kritikus
mértékben károsodott egyedek kivágása;
- Az invazív, nem kívánatos zöld juhar minden korú egyedének eltávolítása;
- A fiatal korai juharfák károsodott, gyengébb egyedeinek eltávolításával
elősegíthető a megmaradók egészséges fejlődése;
- Az egyes fákra felfutó borostyán visszavágása, eltávolítása.
A javasolt intézkedésekkel a természetes úton kialakult fásításból egészséges jól
kezelhető, kedvező fajösszetételű és biztonságos faállomány nevelhető, mely
hosszú távon fenntartható.
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3. ábra Néhány koros fehér akác az Orló út - Branyiszkó út sarkán

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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