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SZAKMAI MINDENNAPOK

2009-ben Körmenden a Hegyalja úton
beteg fa miatt történt baleset. Az utat két-
oldalt piramis tölgy (Qvercus robur „Fo-
stigiata”) fasor szegélyezte. A fák kora
mintegy 410 év volt. Egy 107 cm tõátmé-
rõjû fa akkor dõlt az útra, amikor az arra
szabályosan közlekedõ személygépko-
csi 5,5 m-re volt a fa vonalától. Az ütkö-
zés következtében az autóban ülõ idõs
házaspár maradandó sérüléseket szen-
vedett. A ledõlt fa 107 cm-es tõátmérõjé-
bõl 8-9 cm-es szijácsrész volt élõ, a
gesztrészt teljes mértékben elkorhasztot-
ta a Daedalea quercina, vagyis a törzs
teljesen elvesztette a szilárdságát.

A bíróság az anyagi kár mellett jelen-
tõs nem anyagi jellegû kártérítést ítélt
meg, melyet a fa tulajdonosainak kellett
megfizetni. Zalaegerszegen – egyebek
között – a Zrínyi úti platánsort (Plata-
nus occidentális) is vizsgáltam. A fákat
1880 és 1890 között ültették, 30-32 m
magasak, mellmagassági átmérõjük 90
cm és 115 cm között változóak. Az
egyik fán 11 m magasságban egy letört
ág helyén nagyméretû korhadást ta-

pasztaltam. Mivel a fa egy nagy forgal-
mú intézmény bejáratánál állt, a kivágá-
sa mellett döntöttem. A törzs a korhadt
ághelytõl a törzsrésig üregesen elkor-
hadt. A visszamaradt tõ egymásra merõ-
leges átmérõi 198 cm, 176 cm voltak és
ebbõl az üreg azonos irányú méretei
pedig 135 cm, illetve 127 cm.

A leírt fák terebélyes szép koronával
rendelkeztek. Ilyen esetekben a laikus
közvélemény tiltakozik a fák kivágása el-
len. Nem tudják, hogy az egészséges szi-
jácsrész szállítja a tápanyagot és emiatt
ugyan kívülrõl egészségesnek tûnik a fa,
de a gesztrész attól még lehet elkorhadt.
A korhadás következtében elveszti a szi-
lárdságát, és könnyen balesetet, eseten-
ként halálos balesetet és jelentõs anyagi
kárt okoz.

Zalaegerszeg közterületein több mint
350 helyi védettség alatt álló fa vizsgála-
tára kaptam megbízást. Köztük több
mint 400 éves szelídgesztenye, (Casta-
nea sativa) és 200-220 évesre becsült
kislevelû hárs (Tilia cordata) is volt.

A hársfát 1930-ban villámcsapás érte,
egy hatalmas oldalága leszakadt és a
helyén egy 60 cm széles és 190 cm
hosszúságú sebfelület keletkezett,
amely bekorhadt. A sebhelyet kitisztí-
tottuk és védõkezeltük. A meglévõ ág-
akat acélpántokkal összefogtuk, így
bíztunk abban, hogy a fát megmentet-
tük az utódoknak. 

A fák egészségi állapotának vizsgála-
ta többféle módon végezhetõ. Több
esetben elégséges a szemrevételezés. A
gyakorlatban alkalmazható a 6-8 mm át-
mérõjû meghosszabbított fúrószár kézi
fúróba befogva. A fatörzs állapotára

nagy biztonsággal lehet következtetni a
fúrószerszám által kihordott forgács álla-
potából. Amennyiben nincs forgács,
vagy az por alakú, akkor a fatörzs üreg-
része korhadt, vagy elõrehaladott vörös-
korhadt állapotban van. Összeálló for-
gács esetében a fa egészséges.

A hangsebességen alapuló mérés a
FAKOPP nevû mérõmûszerrel végezhe-
tõ. A start és a stop detektorokat a fatörzs
ellentétes oldalán kell a faanyagba beüt-
ni úgy, hogy a fa rostjaival maximum 30
fokos szöget zárjanak be és egymás felé
nézzenek. A start detektorra nem túl

nagy, de határozott ütéseket kell mérni.
Egy adott helyzetben 3-4 mérést ajánla-
tos végezni. A kijelzõrõl a terjedési idõk
olvashatók le és ezek átlagát kell figye-
lembe venni. Amennyiben a fa belseje
korhadt, akkor a stop érzékelõhöz érke-
zõ elsõ hanghullám a korhadt részt kike-
rülve, hosszabb úton halad át a fatör-
zsön, tehát nagyobb terjedési idõt mé-
rünk, mint az egészséges fánál.

A kisroncsolásos módszerek közül a
leggyakrabban alkalmazott a fúrás. A
legkorszerûbb változata a német fejlesz-
tésû RESISTOGRAPH nevû mûszer. A
fúrószerszám egy 3 mm átmérõjû tûfú-
ró, amely megfelel az évgyûrû-analízis
céljának is. A készülék grafikusan ábrá-
zolja a fúráshoz használt teljesítményt és
a faanyag sûrûsége közötti összefüg-
gést. Ha a fúró nagyobb sûrûségû
anyagban halad, akkor nagyobb teljesít-
mény szükséges a szerszám elõtolásá-
hoz, mint a kisebb sûrûségû anyag ese-
tében, például kicsi és korai pászta,
vagy korhadt faanyag esetében. 
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Több évtizedes igazságügyi szakértõi

tevékenységem alatt jelentõs szám-

ban kellett veszélyes fákat vizsgál-

nom. A bírósági ügyekben általában

az volt a kérdés, hogy vizsgálat alap-

ján felismerhetõ lett volna-e a fa be-

tegsége és ennek következtében a ve-

szélyessége? Amennyiben a veszé-

lyessége megállapítható lett volna,

úgy az okozott kár a fa tulajdonosát

terheli.
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