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A fák ápolásának, kezelésének, alakítá-
sának az igénye már régóta jelen van az
emberi társadalomban. Mértéke és for-
mája kezdetekben a különbözõ kultú-
rák fejlõdéséhez kapcsolódott (pl. Ja-
pán), majd az ipari forradalom után
egyre általánosabb lett. Sok esetben,
hosszú évek alatt, tapasztalati úton je-
lentõs tudásanyag halmozódott fel egy-
egy területen, amely csak az 1900-as
évek után terjedhetett el általánosan. 

A szakterület angol elnevezése arbo-
riculture, mely szóra a szótárak a fane-
velés, fatermelés, erdõmûvelés találatot
adják. Történetileg és szakmailag meg-
vizsgálva a szó eredetét a fanevelés, fa-
ápolás jelentést tekinthetjük a legin-
kább találó magyar megfelelõnek. 

Az arboriculture szakterület eredetileg
olyan fanevelést takart, amelynél a fák ki-
termelése és alapanyagként hasznosítása
nem elsõdleges célként fogalmazódott
meg. Az angol és a skót királyi erdészeti
társaságok elõdjei, az angol és a skót fa-
nevelési társaság (Royal Scottish Arbori-
cultural Society, English Royal Arboricul-
tural Society) 1882-ben, illetve 1854-ben
alakultak meg. Az eredeti szemléletmód
a háborúk okozta fahiány miatt megvál-
tozott, és a faanyag termelése vált elsõd-
leges feladattá, ami a társaságok nevének
változását is indokolttá tette. Angliában
már közel 400 éve ismert a kifejezés. A
mai, „faápolás” értelmezése Amerikában
kezdett elterjedni az 1930-as évektõl, az-
zal a céllal, hogy elkülöníthetõ legyen az
erdõgazdálkodástól. 

Amerikában az 1800-as évek végén a
növény- és faápolás önálló, és gyorsan
fejlõdõ szakterületté vált. Az iparosodás
és az urbanizáció megjelenésével az
érintett területeken található fákat a ko-
rábbinál sokkal több káros hatás érte,
így fokozódott az igény ezek ápolására
is. 1901-ben John Davey megírta a The
Tree Doctor (Faorvos) címû könyvét,
mellyel párhuzamosan több hasonló té-
májú mû is megjelent. 1924-ben a Con-
necticut Tree Protective Association

(Connecticut állami favédõ társulat) egy
találkozót szervezett, amelyen lefektet-
ték a mára vezetõ szerepet játszó Inter-
national Society of Arboriculture (ISA,
nemzetközi fanevelõ társaság) alapjait.
A szervezet alapításakor megköttetett a
házasság a szakterületen dolgozó szak-
emberek és a témakörrel foglalkozó ku-
tatók között, amellyel a korábbi évek
legnagyobb hiányosságát sikerült orvo-
solni. A legfontosabb kérdéseket a ker-
tészet, az erdészet, a rovartan és a fapa-
tológia, -élettan tudományterületeknek
kellett megválaszolni. 1924-ben rendez-
tek elõször szakmai konferenciát (Na-
tional Shade Tree Conference – NSTC,
ma International Shade Tree Conferen-
ce – ISTC), amelyen a máig megtartott
felépítés is kialakult. Az elõadás anya-
gait nyomtatott formában is kiosztották,
terepi bemutatók és terepgyakorlat
ugyancsak részei voltak a programnak. 

Az 1930-as évek második felétõl roha-
mosan terjedt a vezetékhálózatok telepí-
tése. Így a faápolás területén is új szakte-
rület alakult ki, az ûrszelvény tisztántar-
tás, amely a mai napig az egyik legjelen-
tõsebb feladatkör sok vállalat számára.
Az 1936-os NSTC konferencián ismertet-
ték az elsõ nagy, a szervezet által szpon-
zorált kutatási projekt felhívását, mely-
nek keretében egész Észak-Amerika te-
rületérõl gyûjtötték az információkat a
villámsérült fákkal kapcsolatban.

A második világháború alatt az ame-
rikai faápoló cégek kétharmada az ûr-
szelvénytisztítási munkáknak köszön-
hetõen maradt talpon. Ez a feladatkör a
mai napig nagyon jelentõs, néhány or-
szágban a szakterületnek csak ezen ága
terjedt el. 1975-ben a korábbi szakmai
folyóirat megszûnt, és helyette megala-
pították a ma is mûködõ szakmai-tudo-
mányos folyóiratot, a Journal of Arbori-
culture-t. A tudományos folyóirat indí-
tásával párhuzamosan az ISTC megvál-
tozatta a nevét és 1976. január 1-jén
megalakult az International Society of
Arboriculture (ISA). Az újonnan alakult
szervezet 1976-ban megrendezte az el-
sõ nemzetközi famászó szakmai napot
az éves konferencia mellett. Az azóta
rendszeres, nemzetközi versennyé to-
vábbfejlõdött rendezvényen kiemelt je-
lentõsége volt a munkabiztonsággal
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A városi fákkal kapcsolatos kérdé-

sek, gondok egyre gyakrabban kerül-
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A koronában a helyváltoztatás egy kötél segítségével történik, munkavégzés során azon-
ban kötelezõ egy független, második biztosítás csatlakoztatása is (pozicionáló kantár)
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foglakozó feladatoknak, így pl. önálló
versenyfeladat a fán balesetet szenve-
dett munkás mentés. 

A következõ mérföldkõ a nemzetkö-
zi faápolóképzés kidolgozása volt 1992-
ben, utána elõször az amerikai konti-
nensen, majd másutt is rohamosan
emelkedni kezdett a tagok száma. Az
óriási érdeklõdés és a megnõtt létszám
miatt tagozatokat kellett létrehozni, he-
tet Európában, egyet-egyet Brazíliában,
Mexikóban, Ausztráliában és Új-Zélan-
don. A nemzetközi faápoló szövetség
sikere akkortól töretlenül szárnyal felfe-
lé, amit az utóbbi két évtizedben kidol-
gozott szakmai oktatóanyagok, tudo-
mányos publikációk, szakkönyvek
mennyisége is erõsít.

Németország esetében 1935-re lehet
tenni a modern faápolás megjelenését,
amikor Michael Maurer nürnbergi ker-
tészmester hét Amerikában eltöltött év
után hazatért és a kint tanultakat sikerrel
alkalmazta, terjesztette. A második világ-
háború Németországban is elõremozdí-
totta a faápolás fejlõdését, bár az ameri-
kaihoz képest gyökeresen más módon. A
szõnyegbombázásokkal lerombolt nagy-
városokban az idõs fák is nagy károkat
szenvedtek, melyeket az újjáépítés során
óriási erõfeszítéssel próbáltak megmen-
teni. A fejlõdés megindult, melyet segített
a folyamatos párbeszéd  a tengerentúli
kollégákkal. Az ingataggá vált koronákat
acélsodrony-menetes szárakkal és kap-
csokkal  tette biztonságossá, közben ki-
dolgozta a koronaápolás,  -metszés és
korona-tehermentesítés szakmai definí-
cióit. Azokban az években kezdtek faseb-
kezelõ anyagokat használni a sebek zá-
rására. A fákon levõ üregek, odúk keze-
lését sokáig azok valamilyen szilárd
anyaggal (pl. beton jellegû, cementköté-
sû töltõanyag) való kitöltésével fejezték
be, ez azonban idõközben rossz gyakor-
latnak bizonyult. Kialakult a fák állapot-
vizsgálatának máig használatos metódu-
sa, amely elsõként szemügyre vétellel
keresi a károsodott fákra jellemzõ elvál-
tozásokat. Következõ szintként szükség
esetén mûszeres vizsgálat is végezhetõ,
erre több eszközt is kifejlesztettek nap-
jainkig. Az 1960-as évek után a talajgon-
dok felé fordult az érdeklõdés, a gyökér-
zónában végzett javító szándékú beavat-
kozások, illetve a gyökérsérülések keze-
lésére kidolgozott gyökérfüggöny-kiala-
kítás új lehetõségeket adott a szakembe-
rek kezébe. A fák vitalitásának javítására
talajproblémák esetén talajfertõtlenítést
és speciális tápanyagellátást végeztek. Az
1970-es, 80-as években jelentõs mennyi-
ségû szakcikk, szakkönyv jelent meg,

szakismereteket oktató mûhelyek jöttek
létre, megszületett az államilag minõsített
faápolóképzés, amely önálló szakirány-
ként 1993-tól a többlépcsõs szakoktatási
rendszernek a szerves része.  

Az 1980-as évekre az amerikai-angol
és a német nyelvterület szakemberei és
kutatói között olyan együttmûködés
alakult ki, hogy a szakmai eredmények
azonnal közismertté váltak. Komoly
elõrelépés volt az 1977-ben Alex L. Shi-
go (U.S.D.A. erdészeti szolgálat által
megjelentetett) Compartmentalization
of Decay in Trees – „CODIT” publiká-
ciója. Shigo a fák természetes védekezõ
mechanizmusait vizsgálta különféle, fõ-
ként patológiai módszerekkel, majd az
eredményeit felhasználva teljesen új
szemlélet született a faélettan területén. 

Napjainkban az egyik leggyorsabban
fejlõdõ területe a szakmának a különfé-
le koronabiztosító rendszerek, korona-
stabilizációhoz szükséges eszközök, il-
letve a faápolásnál használatos kötél-
technikai eszközök (személyi védõfel-
szeelések) kidolgozása.

1992 tavaszán egy brüsszeli találko-
zón európai szakemberek megalapítot-
ták az európai faápoló tanácsot (Europe-
an Arboricultural Council – EAC), amely
feladatául tûzte ki a szakterülethez tarto-
zó kutatás, oktatás, munkabiztonság, a
fákkal kapcsolatos igazgatási feladatok,
a kárósítók elleni védekezés és az euró-
pai faápolási módszertan harmonizálá-
sának támogatását. Az EAC kidolgozott
egy európai oktatási rendszert, melyben
az European Tree Worker (faápoló szak-

munkás), és az European Tree Technici-
an (faápolótechnikus) képzési szintek
érhetõk el. Az EAC és az ISA között meg-
állapodás született a képzések közötti
egyszerûsített átjárhatóságról.

Hazánkban 2010-ben a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Erdõmérnöki Ka-
ra, a Corvinus Egyetem Kertészettudo-
mányi Kara, több hazai, a szakterületen
tevékenykedõ vállalkozás, szakember
és hallgatók összefogásával megalakult
a Magyar Faápolók Egyesülete. Az
egyesület céljai a városi környezetben
lévõ fák egészségi állapotának védel-
me, a személy- és vagyonbiztonság nö-
velése, a kapcsolódó szakértõi és faá-
polási tevékenységek jövõbeni támoga-
tása, szabályozása és tudományos alátá-
masztása. Kiemelt célja a magánszemé-
lyeknek, illetve az üzleti és állami szfé-
rának nyújtott tanácsadás és a hazai
szakmai oktatás kidolgozása. 
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