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Budapest II. Ker. Batyu utcai közterületi fák állapotának helyszíni szemléje

Ez a helyszíni szemle Budapest II. Kerület Polgármesteri Hivatal (1027 Budapest,
Frankel Leó út 5.) megrendelése alapján készült Budapest II. Kerület Batyu utca
Nagybányai u. – Csalán u. közötti szakaszán, rézsűs területen található közterületi
fákról.

1. ábra Batyu utcai fák
A Batyu utcában a Nagybányai utcától lefelé haladva az úttest jobb oldalán húzódó
alacsony, de meredek rézsűben 13db fa helyezkedik el. Ebből 11db fehér akác –
Robinia pseudoacacia, 1 db korai juhar - Acer platanoides és 1db hegyi juhar – Acer
pseudoplatanus fajú. A fák magassága 16-18m. A bejárás során látható volt, hogy a
fák korábban, néhány éve vissza lettek vágva. A visszavágásoknál erős hajtásképzés
indult, de mivel viszonylag kis átmérőjű sebfelületek keletkeztek, így jelentős mértékű
visszakorhadás nem alakult ki egyik fa koronájában sem. A fák koronája, így a
szélterhelésnek kitett vitorlafelülete kicsi. Ágtörések esélye jelenleg és az
elkövetkező 2-3 évben kizárható.
A fák többsége borostyánnal benőtt, mely felesleges plusz terhelést jelent a fáknak.
A szabad talajfelszínű rézsű alsó oldalon aszfalt burkolattal fedett, felső fele stabil
gyepes terület. A rézsű talajának mozgására, omlására és a fák mozgására utaló
jelek nem láthatóak, a fák stabilak jelenlegi helyzetükben.
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2. ábra Korábban metszett korona erős hajtásképzéssel
A fák a környező épületek és szomszédos fák takarása miatt jó szélárnyékban
helyezkednek el. Esetleges kidőlés esetén – melynek esélye jelenleg egészen
minimális - a várható dőlés irányában lakóépületek nem veszélyeztetettek.
A fák csonkolása jelenlegi állapotuk szerint nem indokolt, szakmailag nem
elfogadható eljárás és hosszú távon nem jelent megfelelő megoldást a fák
biztonságossá tételére. A nagy felületeken keletkező sebzések önmagukban is a fa
pusztulását okozhatják, illetve a keletkező mély bekorhadások következtében ágak
leszakadása, a fa összeomlása következhet be veszélyhelyzetet teremtve.
Javasolt intézkedések:
- Borostyán eltávolítása a fákról;
- Fentről számolva a 4. fehér akác – Robinia pseudoacacia – eltávolítása, mert
törzsén a talajtól kb. 3m magasságig kéreghiány és kezdődő korhadás látható.
Ezen az oldalon a gyökérzet is károsodott.
- Fák állapotának rendszeres, évenkénti ellenőrzése.
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3. ábra Jelentős borostyánterhelés a fákon
4. ábra Stabil talajfelszín
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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!
A favizsgálat elvégzésére és szakvélemény, valamint kezelési javaslat kiállítására
jogosító dokumentumok:

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