Lakossági tájékoztató
Horváth Mihály téri fa kivágásáról
Sajnálatos módon 2020. június 26.-án a Horváth Mihály tér 11. számnál ki kellett vágnunk egy
balesetveszélyessé vált japán akácot. Sokak szerint fagyilkosság történt, melyet a kivágott
tuskóra fel is firkáltak. Az igazság ellenben az, hogy ha nem észleljük, és intézkedünk azonnal,
szakértői vélemények alapján a hétvégén leszakadt volna a teljes koronája a fának, ami súlyos
károkkal járt volna. A Városüzemeltetési igazgatóság kiemelt feladatként kezeli a Józsefváros
területén lévő fákat. Reményeink szerint ez év végére elkészül Józsefváros valamennyi fára
vonatkozó fakataszterünk, mely pontos képet ad a mintegy 3800 db fa állapotáról.
2020. június 26.-án a Városüzemeltetési igazgatóság kertészeti iroda munkatársai észtlelték,
hogy a Horváth Mihály téren egy Japán akác törzse a korona magasságában hosszában elhasadt,
életveszélyessé vált. Szerencsére a fa hasadásakor pont ott voltak a Kertészeti Iroda
munkatársai, akik a Karbantartói iroda munkatársaival azonnal intézkedtek az érintett terület
(járda, parkoló, út) körbezárásáról. A Közterület-felügylet jelzésünkre percek alatt a helyszínen
volt, segített a veszélyeztetett parkolókban lévő autók tulajdonosainak a felkeresésében. A
faápoló kollégák 30 percen belül a helyszínre értek, és elkezdték az életveszélyes fa kivágását.
A Közterület-felügyelet munkatársai a munkálatok idejére lezárta az utcát, ezzel biztosítva a
zavartalan és lakosságot nem veszélyeztető munkavégzésüket.
A szóban forgó fa sajnálatos módon menthetetlen betegségekben szenvedett. Megjelent rajta a
taplógomba, de a törzs széthasadásához a nektriás kéregrák vezetett. Ennek nyomát csak
szakértő tudja észrevenni. Bár ezen a fán már megjelentek a rákos daganatok van, hogy
korábban, kevésbé előrehaladott betegségben szakadnak le a károsodott részek. Jelen esetben
betegség a fa azon részén károsított leginkább, ahol megerősíthette volna a korona súlyát tartó
szöveteit. Bár ezen az egyeden szemmel látható volt a betegség okozta repedés, más jelét nem
fedezhette fel a járókelő a veszélynek. Elképzelhető, hogy tegnap még nem hasadt szét a törzs,
nem volt egyértelmű a fa állapota. A laikus szem csupán egy szép nagy fát láthatott. Koronája
nagy volt, lombozata teljes. Ez az eset iskolapéldája annak, hogy egy fa látszólag
biztonságosnak tud kinézni, miközben gyakorlatilag egy időzített bomba. A korona súlya közel
egy tonna, ha ez valamire, legrosszabb esetben valakire ráesik, felmérhetetlen károkat
okozhatott volna.
Az elmúlt hét viharai szerencsére nem okoztak túl nagy gondot a kerületben. Azonban látszik,
egy-egy vihar okozta kár nem biztos, hogy azonnal jelentkezik. A sok csapadék fellazította az
így is laza, beteg szöveteket, a szél megroppantotta a törzset. Ha nem intézkedünk időben, a
következő szél, vagy akár eső leszakította volna a teljes koronát.
Melléklem a képeket, amiken jól láthatóak a kivágás okai.
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