
 VIZUÁLIS FAVIZSGÁLATI ADATLAP
adatfelvétel helye: 

vizsgálat ideje:

azonosító szám: 

fafaj:

törzs átmérő 1 m-en /cm
törzs kerület 1 m-en /cm
törzs magasság /m
korona átmérő /m
fa magasság /m

gyökér, gyökérnyak állapot Radó értékszám: 1

törzs állapot Radó értékszám: 2

korona, korona alap állapot Radó értékszám: 3

életképesség Radó értékszám: 1

A fa általános állapot mutatója: 19%

Függőlegestől való kitérés iránya: délkelet 
Függőlegestől való kitérés mértéke: enyhe
Súlypont eltolódás mértéke: 1 - 1,5 m

A fa elhelyezkedése

A fa környezete értékszám: 1

Élőhely minősége értékszám: 2

Környezeti veszélyeztetés értékszám: 1

Kockázat arányos megtarthatósági mutató 9%

Következő felülvizsgálat javasolt ideje: _ év múlva

Favizsgáló: Farkas Ágnes FV-18/019
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A fa élőhelyi adottságai rosszak
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A fa statikai állapota 

A fa kockázat elemzését befolyásoló tényezők
szoliter

A fa környezetében sok, 5-nél több épített elem van

Fraxinus excelsior
magas kőris
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Kezelési javaslat: 
Szakszerű kezeléssel, faápolással a gyökérnyaki korhadás 
nem kezelhető, a fa ki fog dőlni, ezért annak kivágását 
sürgősen el kell végezni, mert jelen állapotában 
balesetveszélyes !

Járda burkolat felől elhalt támgyökerek, a talajrepedés a 
gyökérnyak körül

Alákorhadt, alatta a gyökérnyaki üreg, kérge leválik, 
alatta a geszt megrepedt, rovar járatok, dőlni kezdett

Terebélyes, fajra jellemző villás, csúcsszáradás 10-20%

Vizuális vizsgálat összegzése

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás 
lehetősége miatt 

A fa a környezetére egyértelmű veszélyt jelent

A telekhatáron élő  terebélyes fa korhadásban lévő 
gyökérnyaka körül a talaj megrepedt az elmúlt hetekben, 
ami annak jele, hogy a fa dőlni kezdett. A dőlés iránya a 
magán ingatlan. Mivel a szállító szövetek a törzs ép 
részében még működnek, a korona lombbal való 
berakódása megtörtént, a csúcszáradások ellenére a 
korona súlya jelentős, az elkorhadt gyökérnyak ezt nem 
tudja megtartani, így a törzs egyre inkább  külpontos lesz, 
a fa kidőlése prognosztizálható. 

Az adatlap a Szakértő szellemi tulajdona, szerzői jogi védelem alatt áll. Vadaskerti u. 2. - 1.o.



 VIZUÁLIS FAVIZSGÁLATI ADATLAP

A korhadt gyökérnyak melletti talaj repedés Kiterjedt kéreg elhalás

Dőlésnek indult törzs Csúcsszáradás

Az adatlap a Szakértő szellemi tulajdona, szerzői jogi védelem alatt áll. Vadaskerti u. 2. - 2.o.


