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1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1.1 Összefoglaló adatok 
A tervezési terület azonosító adatai: 
 

a) azonosításra alkalmas név, Nagycenki hársfasor TT 

b) a Védett Természeti Területek 
Törzskönyve törzskönyvi száma, 

7/TT/42 

c) tervezési területre vonatkozó védetté 
nyilvánító jogszabály száma, 

Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 
80.855/1942. sz. rendelkezése 

d) nemzetközi egyezmény hatálya alá 
tartozó vagy nemzetközi jelentőségű 
terület jelölése, sorszáma, 

Fertő-táj Világörökség 
Natura 2000 terület (Fertőmelléki-dombsor; 
HUFH200..) 

e) a tervezési terület kiterjedése, 8,2346 ha (11,0929 ha) 

f) a megye(ék) megnevezése, ahol a 
tervezési terület elhelyezkedik, 

Győr-Moson-Sopron megye 

g) a település(ek) megnevezése, ahol a 
tervezési terület elhelyezkedik, 

Nagycenk, Hidegség 

h) a tervezési terület középpontjának 
földrajzi és/vagy EOTR koordinátái, 

X= 256 000, 
Y= 476 500 

i) a tengerszint feletti magassága 
(szélső értékek), 

min: 155 mBf, max: 174,5 mBf 

j) a tervezési területet fedő 1:100 000 
méretarányú térképszelvények száma, 

71, 61 

k) az illetékes természetvédelmi 
hatóság megnevezése, 

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

l) a jogszabályban kijelölt 
természetvédelmi kezelő megnevezése. 

Nincs kijelölt természetvédelmi kezelő 
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1.2 A tervezési terület rendeltetése 

•  Megőrizni a Széchenyi Antal és felesége Barkóczy Zsuzsanna által 1754-ben 
telepíttetett fasort 

1.3 A tervezési terület jogi helyzete 
A tervezési területet a Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 80.855/1942. sz. 
rendelkezése (lásd. 8.3.1 melléklet) nyilvánította védetté 1942-ben.  Az eredeti terület egy 
része (Fertőboz 086/3 és Hidegség 073/a helyrajzi számok) 1991-ben beleolvadt a Fertő-tavi 
Nemzeti Park (ma Fertő-Hanság Nemzeti Park)  területébe (lásd. 8.3.3 melléklet) 
A teljes tervezési terület 2001 óta része a Fertő-táj/Neusiedler See – Seewinkel világörökségi 
kultúrtájnak. 
A nagycenki hársfasor a természetvédelmi védettség mellett részben műemléki védettséget is 
élvez (lásd. 8.3.2 melléklet). 
A Fertő-Hanság Nemzeti Parkba beolvadt területek a 275/2004. kormányrendelet értelmében 
kiemelt jelentőségű élőhelyvédelmi területeknek minősülnek, így részei a Natura 2000 
hálózatnak (Hidegség 072/, 073/1, 073/2, 074/). 

1.4 A tervezési terület elhelyezkedése, határai 
A Nagycenki hársfasor TT Győr-Moson-Sopron megyében, Nagycenk és Hidegség  
települések határában található. A hársfasor A nagycenki Széchenyi-kastély bejáratától indul 
és a Hidegségen található Széchenyi Mauzóleumnál végződik. A hársfasor hossza 2360 m. 
Lásd. 8.2.1/a és 8.2.1/b térképmelléklet. 

1.5 Tulajdonosi, birtokviszonyok, használati jogok 
1.5.1 A tervezési terület tulajdon és birtokviszonyai 

A tervezési terület teljes egészében állami tulajdonban és a soproni székhelyű Tanulmányi 
Erdőgazdaság Rt. kezelésében van. 
 

Szektor Terület (ha) % 

 állami erdő-, és vadgazdaságok 8,2346  74

 állami erdő-, és vadgazdaságok (FHNPI) 2,8583  26

Összesen: 11,0929 100

1. táblázat:  A tervezési terület tulajdonosi/kezelői összetétele 

 
1.5.2 A természetvédelmi vagyonkezelésben lévő területek ismertetése 

A tervezési területen nincs természetvédelmi vagyonkezelésben lévő terület. 
 
 
1.5.3 A tervezési területre vonatkozó használati és szolgalmi jogok ismertetése 

A tervezési területre nincs bejegyzett használati vagy szolgalmi jog. 
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1.6 A tervezési területre vonatkozó tervezési és egyéb előírások 
1.6.1 Törvények és rendeletek: 

•  1994. évi LV. tv. a termőföldről; 
•  1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól; 
•  1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és a területrendezésről; 
•  1996. évi LIII. tv. a természet védelméről; 
•  1996. évi LIV. tv. az erdőről és az erdő védelméről; 
•  1996. évi LV. tv. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról, 

egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 30/1997. (IV. 30.) FM rendelettel; 
•  1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről; 
•  2000. évi XXXV. tv. a növényvédelemről; 
•  2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről; 
•  8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és 

hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról; 
•  67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre 

vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról; 
•  10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a 

földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről; 
•  13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a 

fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 
természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről; 

 
1.6.2 Települési rendezési tervek 

•  Nagycenk Településrendezési Terve 
•  Hidegség község Településrendezési Terve 

 
1.6.3 Erdőgazdálkodási tervek 

•  Körzeti Erdőterv (2004-2014) 
•  TAEG Rt. erdészeti üzemterve (2004-2014) 

 
1.6.4 Vadgazdálkodási tervek 

•  Körzeti Vadgazdálkodási terv (VI/1 Kisalföld, Alpokalja elnevezésű vadgazdálkodási) 
(1997-2007) 

•  Aranypatak VT 10 éves vadgazdálkodási üzemterve (1997-2007) 
 
1.6.5 Műszaki irányelvek:   

•  MI-13-25 
•  MI-13-38  
•  MI-13-39 
•  MI-13-45 

•  MI-13-49 
•  MI-13-56 
•  MI-13-57 
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1.6.6 Ágazati szabványok:    

•  MSZ-13-195 
•  MSZ-13-202 

 

1.7 A természetvédelmi kezelés szervezete és infrastruktúrája 
1.7.1 A természetvédelmi kezelési terv készítője/készítőinek feltüntetése: 

A természetvédelmi kezelési tervet Takács Gábor (Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság) 
készítette a Szent István Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszéke által készített 
természetvédelmi kezelési terv (témavezető: dr. Csima Péter), illetve a Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Növénytani Tanszékén készült állapotfelvétel (témavezető: dr. Bartha Dénes) 
felhasználásával. 
  
 
1.7.2 A tervezési terület természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezet(ek), 

személy(ek) megnevezése: 

A tervezési terület természetvédelmi kezelői feladatait a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Igazgatóság látja el. A terület a Fertő-Hanság Tájegységhez, illetve a Fertői Őrkerülethez 
tartozik. A természetvédelmi kezelést az Igazgatóság központi szervezete látja el. 
A területen történő területhasználatot a Tanulmányi Erdőgazdaság Rt., mint a terület 
vagyonkezelője végzi. 
 
1.7.3 A természetvédelmi kezelés megvalósításához rendelkezésre álló tárgyi feltételek 

(építmények, eszközök): 
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2. LEÍRÁS 

2.1 Környezeti jellemzők 
2.1.1 Éghajlat 

A térség éghajlatára jellemző, hogy mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves, de közel van a 
mérsékelten szárazhoz. 
Napfényes órák száma évente 1850 körül várható. Az évi középhőmérséklet 9,5 ºC, a 
tenyészidőszak átlaga 16,0 ºC körüli. Az évi csapadékösszeg a sokéves átlag szerint 650 mm 
körüli, ebből a nyári félévben cca. 400-420 mm esik.  
Az uralkodó szélirány ÉNy-i. A védett terület helyi klímáját (hőmérséklet, páraviszonyok) a 
Fertő-tó közelsége is befolyásolja. Lokálisan befolyásolja a mikroklímát a 85. sz. főút, illetve 
az azon haladó jelentős gépjárműforgalom, valamint a fasort átszelő vasúti pályatest. 
 
 
2.1.2  Hidrológia 

2.1.2.1 A tervezési terület felszíni vízrajzának jellemzése 
A terület az Ikva vízgyűjtő területére esik, de a területen nincs felszíni víztest. (lásd. 8.2.3 
térképmelléklet. 
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1. ábra:  A 196. (Fertőboz) talajvízkút (terepmagasság: 123,27mBf) adatsora (1987– 2004) 
 

2.1.2.2 A tervezési terület felszín alatti vízrajzának jellemzése 
A talajvíz szintje az Ikva patakhoz közelebb eső déli részen 3 m körül van, az északi részen 4 
m alá mélyül, mennyisége 3 l/s.km2 alá csökken. Kémiailag kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos jellegű, az összes keménység Nagycenk környékén 35-45 nkº. 
Feltételezhető, hogy egyrészt az Ikva új mederbe terelése, másrészt a fertőbozi forrásvizek 
ivóvíznek történt befoglalása hatással van a tervezési terület talajvíz szintjére és ennek 
köszönhető az enyhe, mintegy 10 cm csökkenés az elmúlt 15 évben.  
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A felszín alatti víztestek térképeit, illetve a területen működök felszín kölei vízszintet mérő 
állomások elhelyezkedését a 8.2.4 térképmellékleten mutatjuk be. 
 

2.1.2.3 A tervezési terület vízkészlet-gazdálkodási funkcióinak ismertetése 
A tervezési területen természetvédelmi kezelések tervezése szempontjából a vízkészlet-
gazdálkodási funkciók vizsgálatának nincs jelentősége. 
 
2.1.3 Felszínalaktan 

A tervezési terület a Fertőmelléki-dombsor dél oldalán található, enyhén lejt dél-délkelet, azaz 
az Ikva felé. A fasor északi oldala 172,4m tszf. magasságon, míg déli vége 155m tszf. 
magasságon van. Lásd. 8.2.5 térképmelléklet. 
 
2.1.4 Földtan, vízföldtan 

A tervezési terület alapkőzetére alapvetően a löszös üledék jellemző, de a déli oldalon 
megjelenik a glaciális és alluviális üledék is. A tervezési terület tágabb környezetének 
talajképző kőzeteit a 8.2.6 térképmellékleten mutatjuk be (Forrás: Agrotopo). 
 
2.1.5 Talajtan 

A tervezési terület jelentős részén barna erdőtalajok képződtek. Mechanikai összetétele 
vályog, vízgazdálkodása kedvező, termékenysége szerint VI. minőségi osztályba sorolt. A 
fasor déli végén már réti öntéstalaj jellemző, köszönhetően az Ikva jelenlétének. Részletes 
talajvizsgálatok nem készültek. A tervezési terület tágabb környezetének talajtípusait a 8.2.7 
térképmellékleten mutatjuk be (Forrás: Agrotopo). 
 

Talajtípus % 
 Barnaföldek (Ramann-féle barna erdőtalajok) 95 
 Réti öntéstalajok 5 
 Összesen: 100

2. táblázat:  A tervezési terület talajtípusainak összefoglaló táblázata (Agrotopo alapján) 

 

2.2 Biológiai jellemzők 
2.2.1 Növénytársulások 

2.2.1.1 A tervezési terület vegetációjának ismertetése 
A terület a Lajtai (Laitaicum) és a Kisalföldi (Arrabonicum) flórajárás találkozása mentén 
helyezkedik el. A potenciális erdőtársulás mészkerülő gyertyános-tölgyes (Querco-
Carpinetum), és cseres kocsánytalan tölgyes (Quercetum petraeae-cerris). 
 
A Nagycenki Hársfasor TT alapvetően mesterséges élőhely, fasor. A fasor északi vége egy jó 
állapotú, idős cseres tölgyes erdőállományban végződik. A fasor alatt egyhén gyomosodó 
mezofil jellegű gyep található, melynek részletes botanikai feltárása eddig nem történt meg.  
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2.2.1.2 A tervezési területet övező vegetáció jellemzése 
A fasort két oldalról határoló mezőgazdasági területeken egyrészt szántóföldi 
növénytermesztés (kukorica, cukorrépa), másrészt szőlőtermesztés folyik. A gyomtársulások 
a védett területet nem veszélyeztetik. A vasúttól északra eső részen a fasor nyugati oldalán, 
ahhoz csatlakozva két erdőfolt (cseres-tölgyes) találunk, melyek a fasor látványát rontják. A 
fasor déli végén, a két oldalon családi házas beépítést, illetve kiskertes területeket találunk.  
Lásd 8.2.9 térképmelléklet. 
 
2.2.2 Növényvilág 

A tervezési területen jelenleg nincs adat védett vagy fokozottan védett  növényfaj 
előfordulásáról.  
A fasor egyes fáinak állapotáról részletes felmérés készült, melynek adatait a 8.3.5 
mellékletben közöljük. 
 

kivágandó normál pótlás pótlássarj sarj sarjcsoport tönk
 

2. ábra:  Fatörzsek korhadásának mértéke %-ban 
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3. ábra:  Korhadt fák megoszlása a típusok között. (NyME adatai alapján) 
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A nagycenki hársfasorban a fák egészségi állapota igen változó. Ezt elsősorban a fák kora 
befolyásolja, de függ a fafajtól és a fák korábbi kezelésétől is. Az általános egészségi állapot 
tekintetében a nagylevelű hárs a kislevelű hársnál lényegesen jobb kondícióban van. 
Nagylevelű hársakból csak 40-50 éves egyedek vannak, idősebbek – mint a kislevelű 
hársakból – hiányoznak. Az előforduló néhány, pótlásból származó ezüsthárs szintén jó 
egészségi állapotban van. 
Az egészségi állapot egyik, valamennyi faegyedre hatást gyakorló tényezője a vízhiány. A 
talajvízszint általános csökkenése kiváltotta vízhiány az idős fák esetében, azok konzervatív 
gyökérzete miatt, fokozottabban jelentkezik. A fiatal fák erre kevésbé érzékenyek, 
plasztikusabb gyökérzetük jobban tudja követni a vízszint süllyedését. 
A vizsgált fák egészségi állapotának másik fontos, gyakori tényezője a farontó gombák 
fertőzése nyomán kialakult faanyag-korhadás. A hársak faanyaga, természetes körülmények 
között, a farontó gombák támadásának csak kevésbé ellenálló. A sebhelyeken megtelepedő 
farontó gombák gyors lebontó tevékenysége következtében a fák törzsén és vastagabb ágain 
rövid idő alatt egyre mélyebbre hatoló korhadás, kiodvasodás figyelhető meg. A korhadás 
előrehaladtával az egész törzs vagy vastagabb ágrész teljesen kiüregesedik és a fa elveszíti 
állékonyságát. Ez a folyamat addig is eljuthat, hogy a törzsből csak néhány cm vastagságú, 
kéregszerűen visszamaradó rész lesz. Ez a jelenség a fasor idősebb fáin gyakran 
megfigyelhető és a korábban vagy frissen kitört fák is ezt a kórképet mutatják. 
A hársakon a következő farontó gombák figyelhetők meg leggyakrabban: 

• 8Ganoderma spp. – lakktaplók 
• 8Fomes fomentarius - bükkfa tapló 
• 8Laetiporus sulphureus – gévagomba 
• 8Pholiota spp. - tőkegombák 

A vízellátottság szoros kapcsolatban van a hársfák törzsének és vastagabb ágainak a belső 
korhadásával is. A vízszállító edényeknek a faanyag korhadása következtében való 
elpusztulása végezetül a korona részleges vagy teljes elhalásához vezet. 
Az egész fasorra, de különösen az idős, rossz egészségi állapotban lévő fákra jellemző az erős 
mértékű fehér fagyöngy (Viscum album) fertőzés. 
A félélősködő növény vizet és abban oldott sókat von el a gazdanövénytől. Ennek 
következtében a megtámadott fán általános legyengülés lép fel, ami ágak elhalásában és 
csúcsszáradásban nyilvánul meg. 
Az egészségi állapot fontos befolyásoló tényezője az emberi behatás is. Ágak letördelése, 
lehasítása, a pótlásként beültetett fiatalabb fákon gyakran látható, különösen a fasornak a 
kastély felé eső részén. Az így keletkező sebhelyeken a farontó taplógombák fertőzik a fiatal 
fákat és megindul a fentiekben már jelzett törzskorhadás, kiüregesedés. 
Az egész fasorra jellemző az ápolatlanság, gondozatlanság. A korábban végzett ágnyesések 
sebhelyeit erre alkalmas seblezáró anyaggal nem kezelték, így a korhasztó gomnbák 
akadálytalanul behatolhattak a törzsek és a vastagabb ágak belső részeibe is. A vastag ágak 
levágásakor legtöbbször vízszintes vágáslapot képeztek ki, ami szintén hozzájárult a 
korhadási folyamatok gyors kialakulásához és elhatalmasodásához. 
A korhadással kiüregesedett törzseket korábban beton beöntésével igyekeztek megvédeni a 
további károsodástól. Általános tapasztalat, hogy az ilyen módon végzett „plombálás” nem 
akadályozza meg a további korhadási folyamatot, inkább árt a fának mintsem használ. (A 
beton és a fa közötti érintkezési felületen – a beton miatt – állandóan van párakicsapódás). 
A fentiekben leírt tényezők egymás utáni vagy együttes fellépése okozták összességükben a 
fasor fáinak most tapasztalható kedvezőtlenegészségi állapotát.. 
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Az erősen korhadt törzsű fák, vastagabb ágak szeles, viharos időben fokozott balesetveszélyt 
jelentenek az ott tartózkodókra nézve. Ezért a most elvégzett felvételezés alapján az előírt 
koronaápolási, -csonkolási munkákat mielőbb el kell végezni. Az erősen károsodott, belülről 
teljesen kikorhadt, balesetveszélyes, reménytelen fákat pedig ki kell vágni. 
A korona ápolásakor, ágak visszacsonkolásakor a keletkező vágáslap felületeket seblezáró 
anyaggal kell kezelni. A vágáslapoknak egyik irányba kis lejtést kell adni, hogy a 
csapadékvíz azokról lefolyhasson. 
Több helyen látható, hogy a korábban kidőlt vagy kivágott fák tuskói helyén sarjcsokrok 
alakultak ki. Ezekben az egy szálra való kitisztítással a hiányzó fa pótolható. Az ilyen módon 
történő felújításnál azonban figyelembe kell venni, hogy ezek a sarjak az anyafa tuskójából 
kiindulóan eleve farontó gombával fertőzöttek lehetnek. Ennek következtében az új fák 
tőkorhadása és kiüregesedése már korán meg fog kezdődni és ez a jelenlegi rossz egészségi 
állapot fennmaradását eredményezi. A fasor felújításában a „sarjaztatás” helyett erdővédelmi 
szempontból inkább a nagy földlabdás sorfával, vagy egyszerű suhángültetéssel kell a 
hiányokat pótolni. Az elültetett (vagy sarjcsokorból kiválasztott) faegyed ápolásáról, 
védelméről, szükség szerint öntözéséről és tápanyag utánpótlásáról folyamatosan 
gondoskodni kell, mert csak így érhető el a fasor egészséges, erős fákkal való eredményes 
felújítása. 
(Dr. Varga Ferenc munkája) 
 
2.2.3 Állatvilág 

Jelenleg nem állnak rendelkezésre zoológiai felmérések a területre vonatkozóan. A helyszíni 
megfigyelések alapján megállapítható, hogy a fasor és a környező erdőfoltok védett és 
fokozottan védett madárfajok élőhelyei. A fák odvaiban denevér kolóniák megtelepedése 
feltételezhető. Valószínűleg gazdag az ízeltlábú fauna is. 
 

2.3 Gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzők 
2.3.1 Mezőgazdaság 

2.3.1.1 A tervezési terület művelési ág szerinti megoszlása 
 

Művelési ág NHTT FHNP Összesen 
gyep (rét) 1,3253 1,3253 
gyep (legelő) 2,2026 1,3228 3,5254 
erdő 1,3218 1,3218 
kivett 4,7067 0,2137 4,9204 

Összesen 8,2346 2,8583 11,0929

3. táblázat:  A tervezési terület művelési ágak szerint megoszlása (ha) 
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2.3.1.2 A tervezési területen található mezőgazdasági célú létesítmények, építmények és 
infrastruktúra leírása 

A tervezési területen nincs mezőgazdasági célú létesítmény, építmény vagy egyéb 
infrastruktúra.  Nem a tervezési területen, de attól nem messze helyezkedik el Ilona-major. A 
majorban lovarda működik. 
 

2.3.1.3 Gyepgazdálkodás 
A fasor alatti gyepet évente kétszer kaszálják. Az első kaszálás általában júniusban, a második 
többnyire augusztusban történik. A lekaszált szénát a területről lehordják. 
 
 
2.3.2 Erdőgazdálkodás 

2.3.2.1 A tervezési terület erdőterületeinek erdőrészlet szintű felsorolása 
Lásd. 8.3.4  mellékletben, illetve 8.2.8 térképmelléklet. 
 

2.3.2.2 Az erdőkben lévő védett természeti értékek ismertetése 
Jelenleg nincs dokumentált védett érték előfordulás a területen. 
 

2.3.2.3 A tervezési területen hatályban lévő körzeti erdőtervek vagy erdőállomány-
gazdálkodási tervek (erdőtervek) és üzemtervek felsorolása 

 

Körzet neve Terv típusa Terv készítési 
ideje Terv lejárta 

A következő 
tervezés 

esedékessége 
Soproni Körzet erdőterv 2004 2014 2013 
TAEG Rt. üzemterv 2004 2014 2013 
 

2.3.2.4 A terület erdőgazdálkodásának jellemzői 
A tervezési terület üzemtervezett erdő, de tényleges erdőgazdálkodás nem történik. A fasor 
jelentős része „park” erdőrészletként van nyilvántartva. Az elmúlt évtizedekben a szükséges 
fenntartó beavatkozások elmaradtak. Az üregek kezelését beton beöntésével végezték. A 
korhadt, száraz ágakat nem távolították el, pótlásokat nem végeztek. 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2001-ben végeztette el a hársfasor 
állapotfelmérést, majd ezután megkezdődtek a rekonstrukciós munkák. 
 

2.3.2.5 Erdőgazdasági infrastruktúra (feltáró hálózat) jellemzése: 
A hársfasor minden egyede megközelíthető a két sor közötti füves úton, illetve a fasor külső 
oldalán húzódó saját használatú úton keresztül. 
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2.3.3 Vadgazdálkodás 

2.3.3.1 A védetté nyilvánító jogszabályban előírt - vadgazdálkodást, vadászatot érintő - 
természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak, egyéb kötelezettségek 
ismertetése: 

A védetté nyilvánító jogszabályban nem kerültek megfogalmazásra vadgazdálkodást érintő 
előírások. 
 

2.3.3.2 A tervezési területen lévő vadászterületek erdőrészletek szerinti felsorolása: 
Lásd. 8.3.4 számú mellékletben 
 

2.3.3.3 A tervezési terület vadászterületein előforduló védett növény- és állatfajok 
élőhelyének ismertetése: 

Jelenleg nincs dokumentált védett érték előfordulás a területen. 
 

2.3.3.4 A tervezési területen hatályban lévő körzeti vadgazdálkodási tervek és 
vadgazdálkodási üzemtervek felsorolása: 

 

Körzet neve Terv típusa Terv készítési 
ideje 

Terv 
lejárta 

A következő 
tervezés 

esedékessége 
VI/1 Kisalföld, 
Alpokalja körzeti vg. terv 1997 2007 2007 

Aranypatak VT vg. üzemterv 1997 2007 2007 
 

2.3.3.5 A tervezési terület vadállományának bemutatása 
A terület vadállományának nagysága megfelel a vadászterület környezeti eltartóképességének. 
Jelentős vadkárról nincs tudomásunk. 
 

Faj 1997 2000 2004 2005 Min Max 
Gímszarvas  16 26  27  20   16 27  
Őz  101  232  203  148 101 232  
Vaddisznó  19  26 44 35  19  44  

4. táblázat:  A tervezési terület vadászterületeinek vadállomány becslési adatai 

 
Faj 1997 2000 2004 2005 

Gímszarvas  0 2   4   
Őz  11 39  69    
Vaddisznó  6 5  27    

5. táblázat:  A tervezési terület vadászterületeinek kilövési adatai 
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2.3.3.6 A tervezési terület vadgazdálkodásának és vadászati infrastruktúrájának bemutatása 
A vadásztársaság jellemzően a tájba illő vadászati berendezéseket használ. A tervezési 
területen, illetve annak 100m-es védőövezetében vadgazdálkodási berendezés nem található. 
A vadállomány összetétele és nagysága megfelel a terület természetes eltartóképességének. 
A hársfasor északi végében található vadászházat a vadásztársaság üzemelteti. 
 
2.3.4 Halászat, horgászat 

Halászatra, horgászatra alkalmas vízfelület nincs a fasor területén illetve közvetlen 
környezetében, halgazdálkodás nem folyik. 
 
2.3.5 Üdülés és idegenforgalom 

A Nagycenki hársfasor – mint „természeti érték” – szerepel a különböző országos, megyei és 
tájegységi turisztikai ismertetőkben. 
Jelenleg a turizmus csak kis mértékben érinti a területet, bár tájképi, növénytani, állattani 
értékeinél fogva kirándulásra alkalmas. Kijelölt túraútvonal a fasorban nem vezet, sőt a 
kastélyhoz sem visz más útvonalon sem. A fasorhoz legközelebb kijelölt gyalogos túraút a 
Sopron-Balf-Fertőrákos útvonalon halad. 
A fasor északi végétől kb. 500 m-re a 8518 számú közút mentén – az országos kerékpárút 
hálózat részét képező – kijelölt kerékpárút halad. Ennek sem kiépített, sem kijelölt kapcsolata 
nincs a nagycenki Széchenyi kastéllyal. A fasor déli végén helyi kerékpárút épült ki 2002-
ben. 
A fasort a Széchenyi-család már a 18. században is használta lovaglóútként. Jelenleg a közeli 
lovasiskola vendégei használják lovaglóútként a fasort. Hasonlóképpen a Kastélyszálló 
szomszédságában található lovarda is szervez lovaglást a fasorba. 
 

 

4. ábra:  Lovas turizmus a területen 
 
A kastély látogatói illetve a nosztalgia vasút kiránduló utasai közül kevesen mennek a 
fasorba. A látogatók többsége csak az első 100-200 métert tekinti meg, a vasúton túl csak 
kevesen merészkednek. Ennek oka lehet az információhiány és a kezdeti 150 méteres szakasz 
jelentősen leromlott állapota. 
Jelenleg semmilyen a eligazító vagy tájékoztató tábla nincs a védett területen. A 
természetvédelmi státust is csak egy régi típusú tábla jelzi. 
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2.3.6 Települési viszonyok 

2.3.6.1 Nagycenk 
Nagycenk magyar látogatói számára személyhez kapcsolódó helynév. Egykori birtokosa gróf 
Széchenyi István (1791-1860) politikus, közgazdász, reformer, politikai gondolkodó, a 
Magyar Tudományos Akadémia megalapítója, a közlekedés- és vízügy megújítója, a modern 
magyar történelem egyik legnagyobb alakja. Személyéhez, s elődeihez - akik között ott van 
gróf Széchenyi Ferenc (1754-1820), a Magyar Nemzeti Múzeum és könyvtára a mai Országos 
Széchenyi Könyvtár megalapítója - kapcsolódik a község valamennyi műemléke: a kastély, a 
plébánia templom, a Széchenyi család mauzóleuma, a múzeumvasút, valamint a hely 
természeti látnivalói: a kastélykert és a hársfasor.  
A XIII. században először említett község több kisebb területű középkori falu 
összeolvadásából keletkezett, helyrajza szerint azonban ma is két részre különül el: a Sárvár-
Keszthelyi úton fekvő Nagycenk falura, s a győri úton fekvő, az előbbitől patakkal 
elválasztott hajdani Kiscenkre. Az utóbbi a XVIII. század óta kastélytelepülés, amely a 
kastélyt és parkját, a majorságot, s egy uradalmi tisztségviselők és zsellérek lakta házsort 
foglal magába.  
A Sopron- győri és a fertőparti út között mezők és erdők foglalnak helyet. A közlekedési 
kapcsolatot két régi, s egy újabb létesítmény biztosítja. Bizonnyal középkori eredetű az a 
keskeny út, amely Kiscenkről Hidegségre vezet. A Széchenyiek alkották a másodikat, a 
hársfasort, amely a Fertő felé hegyszerűen kiemelkedő platóra vezet. Ezen a szép meredélyen 
építtette Széchenyi Ferenc a klasszicista stílusú Gloriette-t, amely a Fertő egészére nyújt 
pompás kilátást, s amelyről szép időben Pozsonyt is láthatni. A harmadik a legújabb: a 
szántókon épített keskenyvágányú múzeumvasút, amely Nagycenket a fertőbozi 
vasútállomással köti össze. 
A kastély nagy parkban szabadon álló, összetett alaprajzú és kiterjedt épületegyüttes egy U 
alaprajzú nyitott udvar és két oldalsó téglalap alaprajzú mellékudvar körül. Középrészét az 
egyemeletes, kiugró középrizalitján manzárdtetővel fedett régi kastély alkotja, amelyet egy 
régebbi majorház helyén 1756-60 között építettek meg első formájában, boltozott földszintje 
fölött manzárd emelettel. A falazott emeletet a XVIII-XIX. század fordulóján építette Ringer 
József kőművesmester. Akkor alakították ki a mai homlokzatot is, amelyet néhány igen szép 
kőfaragvány díszít. 
A régi kastélytól jobb kézre (nyugatra) eső ’L’ alaprajzú épületrészt Széchenyi István építtette 
1834-40 között a maga számára, angliai minták fölhasználásával, s számos épületgépészeti 
újítással. A munkálatokat a soproni Hild Ferdinánd építőmester vezette. 
A kastély keleti oldalát a hajdani kastélyistállók alkotják, amelyeket Széchenyi István 
alakított szinte zárt épületnégyszöggé, hogy befogadják azt a húsz tenyészmént és mintegy 
hatvan kancát, amelyet a gróf Angliában vásárolt. E vásárlások nem voltak öncélúak: a 
magyarországi lótenyésztés megújítására adtak mintát, sikerrel. Az épületek helyreállításuk 
óta újra eredeti céljuknak megfelelően működnek. 
A kastély nyugati oldala az úgynevezett vörös kastély, amely eredetileg gazdasági célokat 
szolgált. A 19. század első feléből származó részletek megóvásával kis szálloda működik 
benne. Legszebb része az öntöttvas szerkezetű, 1870 körül épített hajdani virágház, amely ma 
reggeliző helyként és eszpresszókén működik. 
A barokk kastélykert előzményei az 1600-as évekig nyúlnak vissza. A homlokzat előtti 
barokk kert és a főallé az épület tengelyétől indulva a Fertő-tó partjáig vezet 2,6 km hosszan. 
A díszudvaron kívül kezdődött az Ikva patak ártere, a mocsaras vidék. A kastélykert középső 
barokk rendszerétől oldalt gyümölcsös és zöldséges volt, az egész védelmi célból külön be 
volt kerítve. A táj arculatát a cenki birtok is átalakította, tervek sokasága készült a vizek 
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szabályozására és lecsapolására, hogy teret nyerjenek az épített kertnek. Ez időben még az 
áradásos víz állandóan elöntötte a kastélypincét is. 1785-ben az Ikva-patak vízrendezési 
munkái után nyert területen angol stílusú tájképi kertet alakítottak ki. 
A birtok 1820-tól Széchenyi István tulajdona, aki fejleszti, bővíti, sok virágot és ládás 
növényeket helyez el a kertben. Fia, Széchenyi Béla és neje, Erdődy Hanna az 1860-70-es 
években dendrológiai kertet létesítenek a kor divatja szerint. Ezeket az új növényeket a már 
hatalmas fákkal rendelkező parkba telepítették, hiszen ekkor már száz éves a kert. 1918-ban 
épült a felesége síremléke szép gránit- és bronzdíszítésekkel, kaukázusi fenyőkkel övezve. 
A II. világháború komoly károkat okozott az épületben, de az idős növények megmaradtak. 
 

2.3.6.2 Hidegség 
Hidegség község Győr-Moson-Sopron megye nyugati részén, Soprontól mintegy 14 km 
távolságra, keleti irányban található. 
Természet-földrajzi szempontból a nyugat-magyarországi peremvidék részeként nyilvántartott 
Ikva-medencéhez tartozik a falu. A település határától északra elterülő Fertő-tó közelsége a 
történelem folyamán mindvégig meghatározta a község lakóinak életét, pl. a 
zöldségtermesztés számára kedvező feltételeket biztosított a vízparti környezet. 
Hidegség közlekedés-földrajzi helyzete kedvező, rajta halad keresztül ugyanis a Sopront 
Fertőddel összekötő "Fertő-tó melletti útvonal". Emellett a 85-ös számú főútvonallal is 
kapcsolata van a falunak a Nagycenkre vezető 3 km hosszú bekötőút révén. 
Hidegség a nevét a "Dézsma pincében" fakadó hidegvízű forrásról kapta. A környék már a 
neolitikum idején is lakott terület volt, amit a falu határában előkerült leletek is bizonyítanak. 
Rajtuk kívül még a római korból származó tárgyakat is sikerült feltárniuk a régészeknek. 
Önmagát a települést az írott források először 1274-ben, majd 1283-ban említették Hydegsyd 
formában. 
Ezek az oklevelek az Osl családot emlegették a község birtokosaként. A következő 
évszázadokban a birtokosok sűrűn váltogatták egymást: 1358-ban pl. a Kanizsayaké lett a 
falu, majd a század végén házasság útján a Nádasdyakra szállt. 
A település lakóinak a XV. században a szomszéd földesurak háborúzásait, a XVI. században 
pedig a török gyakori zaklatásait kellett elviselnie. Az 1500-as évek elején a magyar lakosság 
elmenekült a faluból, helyükre 1532-1534 között horvát telepesek érkeztek. A reformáció 
elsősorban a község magyar lakói körében vert gyökeret: 1596-ban még saját evangélikus 
lelkésze is volt a falunak. A XVII. század első felében a lakosság túlnyomó többsége 
visszatért a katolikus hitre. Nádasdy Ferenc 1671-es pere után a hidegségi birtokai előbb a 
Draskovich, majd a Széchenyi családra szálltak. A Rákóczi-szabadságharc idején a község 
ismét elnéptelenedett, ezért 1704-ben újra horvát telepesek érkeztek, ezúttal a Szerémségből. 
A horvát népesség részaránya így annyira megnövekedett, hogy 1832-ig horvát volt az iskolai 
oktatás nyelve. 
A hidegségi sárgarépa, a petrezselyem, a hagyma és a paradicsom a soproni piacon kívül még 
Győr, Moson és Vas megyékben, valamint Ausztriában is közismert volt. A szőlőtermesztés a 
XIX. századi filoxéravész miatt elvesztette jelentőségét. Az állattenyésztés ágazati közül 
inkább a külterjes szarvasmarha-tenyésztést érdemes megemlíteni. 
Az I. világháborút még nagyobb veszteség nélkül sikerült megúszni, a II. világháború 
azonban már tragikus eseményeket hozott a falu életében: 1944 novemberétől a faluban és az 
Ilona-majorban zsidó munkaszolgálatosokat őriztek és dolgoztattak, s közülük nagyon sok 
beteget agyonlőttek. A szovjet csapatok 1945. április elsején érték el a falut. A megszállást 
követő földosztás után a lakosság társadalmi összetétele erősen megváltozott: korábban 
ugyanis 26 család 15-20 hold földterülettel rendelkezett, ezután kb. 5-6 hold lett az átlag 
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birtokméret. Így a középparaszt rétegek helyett a kisparasztság került túlsúlyba. 
A kollektivizálás hullámai Hidegséget az 1950-es években érték el először, majd a 60-as 
években a Hidegségi Termelőszövetkezet egyesült a Hegykőivel, így a gazdasági döntések 
gyakorlatilag kikerültek a helybeliek hatásköréből. Megszűnt a falu önálló tanácsa is, 
közigazgatásilag egészen a rendszerváltozásig Hegykőhöz tartozott Hidegség. 
Az erőteljes urbanizáció hatására itt kedvezőtlen folyamatok zajlottak le. A 60-as évektől 
kezdve ugyanis sokan elvándoroltak a faluból, így rendkívüli mértékben lecsökkent a 
település lélekszáma, ami jelenleg 310 fő. 
Hidegség lélekszáma a század folyamán drámaian csökkent: 1900-ban még 554-en, 1930-ban 
589-en, 1997-ben csak 303-an lakták. A lakosság korösszetétele kedvezőtlen, majdnem eléri a 
40 %-ot az idősek aránya. (Forrás: http://www.hidegseg.hu) 
 
2.3.7 Ipar, bányászat 

Ipari vagy bányászati tevékenység nem folyik a területen. 
 
2.3.8 Oktatás, bemutatás 

A tervezési területen jelenleg szervezett oktatási tevékenység nincs. A terület jellegénél fogva 
elsősorban a kertészeti képzésben játszhatna szerepet, mint mintaterület. 
A bemutatás szintje is alacsony, hiszen jelenleg semmiféle tájékoztató vagy információs tábla 
nincs a területen. 
 
2.3.9 Kutatás 

A fasor első tudományos igényű felmérését Majer Antal végezte el 1974-ben, az első 
rekonstrukcióhoz készített szakvéleménye kapcsán. Munkája illetve a Mesterházy Sz. 
Tihamér által készített rekonstrukciós terv kísértetiesen hasonló problémákat vett fel, mint a 
2001-ben elkészített állapotfelmérés. 
A következő részletes állapotfelmérés Bartha Dénes vezetésével 2001-ben történt. A 
felmérésben elkészítették a részletes geodéziai felmérést, illetve minden egyed esetében 
megtörtént az állapotfelvétel. 
 
2.3.10 Egyéb használat 

A védett területet keresztülvágja a Győr-Sopron vasúti fővonal (087/ hrsz), és az ahhoz 
tartozó elektromos felsővezeték. A vezeték egyik tartóoszlopa éppen a jobboldali fasorba esik. 
A terület déli határán közvetlenül a 85. számú országos főút, az északi határától 500-600 
méterre pedig a 8518 sz. alsóbbrendű (összekötő) út halad. 
A fasort három mezőgazdasági földút keresztezi, kettő pedig csatlakozik hozzá. Ezeken 
időszakosan mezőgazdasági gépjárművek közlekednek (a fasor közepén húzódó gyepes 
sávban is). 
A tervezési területen keresztülhúzódik egy föld alatti gázvezeték, illetve egy 20kV-os vezeték. 
Utóbbi természetvédelmi problémát nem jelent, de a tájképet jelentősen rombolja.  
A fasorral szomszédos a Nagycenk és Fertőboz között időszakosan közlekedő Nagycenki 
Széchenyi Múzeumvasút állomása illetve annak kertje a szabadtéri vasúttörténeti kiállítással. 
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5. ábra:  A nagycenki kisvasút 
 
 
 
2.3.11 Kultúrtörténeti értékek 

A nagycenki Széchenyi kastélytól, illetve parkjától a Fertőmenti-dombsor szegélyéig vezető 
250 éves hársfasor kora és tájszerkezeti szerepe miatt európai jelentőségű, kiemelkedő 
kultúrtörténeti, kertépítészet történeti emlék. 
Már az első katonai felmérés (1783-85) térképén karakteresen megjelenik a hársfasor. Akkor 
a fasor északi vége és a Fertő-tó között nem volt erdő, ezért onnan a tóra jó kilátás nyílt.  
A fasor eredeti hosszára és darabszámára vonatkozóan a különböző források eltérő adatokat 
közölnek. Az eredetileg valószínűleg 600 fából álló, 2275 méter hosszú, kettős fasor 
telepítésének pontos ideje nem ismert, feltételezhetően 1754 és 1760 között ültették 
Széchenyi Antal feleségének, Barkóczy Zsuzsannának a kívánságára. A fák ültetési távolsága 
4 öl (7,58 m), a két fasor közötti távolság 12 öl (22,75 m) volt. A kastély tengelyében ültetett, 
a park főbejáratával szemben induló fasor északi végén kápolna és remetelak állt kis ligetben.  
Ugyancsak kultúrtörténeti érték gróf Széchenyi Béla és Erdődy Hanna grófnő síremléke a 
fasor északi végében, amelyet az egykori remeteség helyén emeltek 1878-ban. Széchenyi 
Béla, felesége halálakor (1878-ban) a remetelakot lebontatta és feleségének a ligetben római 
szarkofágra emlékeztető síremléket állíttatott. 1918-ban Széchenyi Béla is itt lett eltemetve. 
(A síremlék alkotója Kundmann Károly szobrász.) 
 

6. ábra:  gróf  Széchenyi Béla és Erdődy Hanna grófnő síremléke 
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Kultúrtörténeti értéknek számítanak a fasorban lévő – részben felújításra szoruló –, 
feltehetően a 18. századból származó kőpadok (4 db). 
A hársfasoron kívül kultúrtörténeti értéket képvisel a 093 és a 098/1 hrsz-ú telkek határán 
található Morus alba fasor, amely szintén csaknem 200 éves múltra tekint vissza.  
 
„Széchenyi István 1791. szeptember 21-én született Bécsben. Anyja halála után az övé lett 
Nagy- és Kiscenk, Fertőboz, Fertőhomok, Hegykő és Hidegség. Nagycenken 1820-ban 
szedreskertet alapított (1850-ben hatvanezer szederfája volt), 1835-ben már megkezdődött a 
selyemhernyó tenyésztés. 1837-ben selyemfonodát alapított, ahol már gőzgépeket is 
alkalmaztak. (Sallai, 1999) 
 

 

7. ábra:  A fasorban megmaradt kőpadok 
 
 
Hidegség kiemelkedő jelentőségű műemléke a falu feletti dombon álló Szent András 
templom, amely XIII. századi körkápolnájában korabeli freskók találhatók. Ehhez az eredeti 
körkápolnához a XV. században kétszakaszos hajót építettek. Ezt az 1713-as villámcsapás 
után barokk stílusban átalakították. A gyönyörű műemléktemplom magasabb alapszintje miatt 
szinte az egész községet uralja. A templom történetéhez tartozik még, hogy 1748-ban 
toronnyal látták el, amely szintén a barokk jegyeit viseli. Az építményt 1890-ben romantikus 
homlokzattal látták el, majd 1940-ben végleg meghosszabbították a hajót. A Magyar 
Millennium, ezeréves államiságunk megünneplése keretében 2000-ben került sor felújítására. 
 

2.4 Táji értékek 
A hársfasor funkcionálisan és vizuálisan is kapcsolatot teremt a kastélypark és a Fertő-tavi táj 
között a síremlék melletti erdőterületen (Fácános erdőn) keresztül. A védett területet döntően 
sík felszínű mezőgazdasági területek (szántó, szőlő) veszik körül, ahol a fasor meghatározó 
tájképi elemnek minősíthető. A fasor végén lévő különlegesen szép síremlék ugyancsak 
meghatározó tájképi elem. 
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8. ábra:  A hársfasor látképe 
 

2.5 Adatbázisok 
2.5.1 Számítógépes adatbázisok 

2.5.1.1 Ingatlan-nyilvántartási adatok 
A földnyilvántartást egy központilag fejlesztett, MS-ACCES alapú, hálózaton működő 
adatbázisban végezzük. Az adatbázis aktualitása: 2005.01.01. A javítások folyamatosan 
történnek. Az adatbázis tartalmazza a védett és védelemre tervezett területek helyrajzi 
számainak leíró adatait. Az adatbázis a rendelkezésre álló digitális térképekkel 
összekapcsolható. 
 

2.5.1.2 Erdészeti üzemtervi adatok 
Jelenlegi állapot: A legfrissebb adatbázis a Szombathelyi Erdészeti Szolgálattól kapott nem 
végleges, 2004. január 1-i állapot. Az erdészeti üzemtervi térképek közül digitális 
állományban rendelkezésre áll a teljes terület még nem lezárt térképe.. 
Tervezett állapot: Megvásárolni minden évben a legfrissebb adatbázist bármely használható 
formátumban (dbf, mdb, xls), elkészíteni a földhivatali térképekkel összhangban az erdészeti 
térképek digitális, vektoros állományát. 
 

2.5.1.3 Biotikai adatbázisok 
Jelenlegi állapot: Jelenleg nincs egységes nyilvántartás a zoológiai és botanikai adatok 
számára. A kidolgozás alatt lévő adatbázisnak megfelelő tábla és projektszerkezetben tároljuk 
az adatokat.  
Tervezett állapot: Folyamatban van egy térinformatikai alapokon nyugvó, integrált 
nyilvántartó rendszer központi fejlesztése. 
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2.5.2 A tervezési területre vonatkozó térképanyag 

2.5.2.1  Topográfiai térképek 
a) 1:100000 EOTR topográfiai térképek 

Fontosabb adatok Területet lefedő szelvények felsorolás 
Vetület: EOV 
Lépték: 1:100000 
Készítés éve:  
Készítő: FÖMI 
Lefedettség: 100% 
Elérhetőség:  
Formátum: papír, digitális 
Szelvények 
száma: 

2 

61, 71 

 
b) 1:10000 EOTR topográfiai térképek 

Fontosabb adatok Területet lefedő szelvények felsorolás 
Vetület: EOV 
Lépték: 1:10000 
Készítés éve: 1998 
Készítő: FÖMI 
Lefedettség: 100% 
Elérhetőség:  
Formátum: papír, digitális 
Szelvények 
száma: 

3 

71-444, 61-222, 61-222 

 

2.5.2.2 Ingatlan-nyilvántartási térképek 

Fontosabb adatok Területet lefedő szelvények felsorolás 
Vetület: HKR 
Lépték: 1:2880, 1:10000 
Készítés éve: folyamatos 
Készítő: Körzeti Földhivatal 
Lefedettség: 100% 
Elérhetőség: Körzeti Földhivatal 
Formátum: papír, részben digitális 
Szelvények 
száma: 

2 

Nagycenk, Hidegség 

 



Nagycenki hársfasor Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve 
Leírás 
   

 17

 

2.5.2.3 Erdészeti üzemtervi térképek 

Fontosabb adatok Területet lefedő szelvények felsorolás 
Vetület: Sztereo 
Lépték: 1:10000 
Készítés éve: 1994 
Készítő: Erdészeti Szolgálat 
Lefedettség: 100% 
Elérhetőség: FHNPI, AESZ 
Formátum: papír 
Szelvények 
száma: 

2 

EN-3-24, EN-4-24 

 

2.5.2.4 Történeti térképek 
a) I. katonai felmérés 

Fontosabb adatok Területet lefedő szelvények felsorolás 
Vetület: nincs 
Lépték: 1:28800 
Készítés éve: 1784 
Készítő:  
Lefedettség: 100% 
Elérhetőség: Hadtörténeti Múzeum 
Formátum: papír, digitális 
Szelvények 
száma: 

2 

IV. oszlop, 4. sor 
IV. oszlop, 5. sor 

 

2.5.2.5 Egyéb tematikus térképek 

Név Felbontás Méretarány Típus 
Közigazgatási határok (MKH-1) 1m 1:2000 shape, coverage 
Corine Landcover - 1:100000 shape 
Corine Landcover  1:50000 shape 
Agrotopo  1:100000 shape 

A tervezési területre 2001-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetem munkatársai elkészítették a 
Nagycenki hársfasor TT 1:500 méretarányú részletes digitális térképét. Az állomány 
tartalmazza az egyes egyedek helyét, a fák állapotát és a javasolt beavatkozásokat. 
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2.5.3 A területre vonatkozó fotóanyagok 

2.5.3.1 Légifelvételek 

Fontosabb adatok Területet lefedő szelvények felsorolás 
Vetület: EOV 
Lépték: 1:30000 
Készítés éve: 1999 
Készítő: Eurosense 
Lefedettség: 100% 
Elérhetőség: FHNPI, Soproni Egyetem 
Formátum: digitális 
Szelvények 
száma: 

 

 

 

2.5.3.2 Űrfelvételek 

Fontosabb adatok Területet lefedő szelvények felsorolás 
Vetület: EOV 
Lépték:  
Készítés éve: 1998 
Készítő: EURIMAGE 
Lefedettség: 100% 
Elérhetőség: FÖMI 
Formátum: digitális 
Szelvények 
száma: 

1 

70-254 

 

2.5.3.3 Fényképek 
A tervezési területre számos digitális és analóg (dia és papírkép) áll rendelkezésre a Fertő-
Hanság Nemzeti Park Igazgatóság archívumában. Ezek feldolgozása és adatbázisba rendezése 
folyamatban van. 
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3. CÉLKITŰZÉSEK MEGHATÁROZÁSA 

3.1 A tervezési terület természetvédelmi jelentőségének kiértékelése 

6. táblázat:  A tervezési terület természetvédelmi jelentőségének kiértékelésének összefoglaló 
táblázata 

Kritérium Minősítő jellemző Jelentőség 

 Méret  Elegendő +++ 

 Sokféleség  Nem értelmezhető + 

 Természetesség  Mesterséges létesítmény + 

 Ritkaság  Kiemelkedő +++ 

 Sérülékenység  Veszélyeztett +++ 

 Jellemzőség  Nem értelmezhető 0 

 Elhelyezkedés  Szigetszerű + 

 A tervezési terület története  Nem értelmezhető ++ 

 Potenciális természetvédelmi 
érték 

 Változó ++ 

 Különleges jelentőség  Kiemelkedő ++ 

 
3.1.1 Méret 

A nagycenki hársfasor több, mint 2 km-es hosszával jelentős természeti és kultúrtörténeti 
érték mind hazánkban, mind Európában. Mérete a fennmaradáshoz elégséges, de az optimális 
feltételek biztosításához, a környezetéből érkező káros hatások csökkentéséhez a környező 
területek egy részének természetes állapotban történő fenntartása lenne szükséges. 
 
3.1.2 Sokféleség 

Jellegénél fogva a sokféleség nem jellemző a tervezési területre. 
 
3.1.3 Természetesség 

Mesterségesen létrehozott természeti érték.  
 
3.1.4 Ritkaság 

Ritkaság szempontjából kiemelkedő értékű a terület: az egyetlen országos jelentőségű védett, 
idős fasorunk. Egyedenként is igen ritkának számítanak az ilyen korú, fasorként ültetett 
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hársfák az országban. A fasor kapcsolódása a nemzet történetében kiemelkedő szerepet 
betöltő Széchenyi családhoz tovább növeli értékét. 
 
3.1.5 Sérülékenység 

A hársfasor idős fái megfelelő ápolás hiányában meglehetősen sérülékenyek. Amennyiben a 
szükséges kezelések és pótlások megtörténnek, a fasor fáinak élete 40-50 évvel 
meghosszabbítható, illetve a fasor folyamatosan fenntartható. 
  
3.1.6 Jellemzőség 

A tervezési terület gyakorlatilag egy fasor, így a jelentőség értékelése értelmetlen. 
 
3.1.7 A tervezési terület nagyobb ökológiai egységben elfoglalt helyzete (elhelyezkedés) 

A fasor a Fertőmelléki-dombor tetején található gyertyános-tölgyesekből és cseres-
tölgyesekből egyfajta szigetként nyúlik a mezőgazdasági területek közé. Jelentősége ökológiai 
értelemben szigetként értelmezhető. 
 
3.1.8 A tervezési terület története 

Nagycenk 1677-ben került a Széchenyi-család birtokába. Gróf Széchényi Antal generális 
1750-60 között barokk kastélyegyüttes építtetésébe kezdett. A kastély körül a kor divatjának 
megfelelően, saját külföldi tapasztalatait is felhasználva, francia kertet kívánt létrehozni, ezt 
azonban nagyszabású vízrendezésnek kellett megelőznie. A kastélytól távolabb eső, 
fokozatosan emelkedő területek nem voltak elmocsarasodva, így itt már a vízrendezés 
megkezdése (1789) előtt lehetett növénytelepítéseket végezni. A nagycenki hársfasor 
telepítési évét nem ismerjük, a kastélypark bejáratától a Fertő irányába húzódó kettős fasort 
valószínűleg gróf Széchényi Antal felesége, Barkóczy Zsuzsanna ültettette az 1750-es évek 
közepe táján. Az 1783-85 körüli évekből származó vízrendezési terven a fasor és a végében 
húzódó remeteség már fel van tüntetve. 
A kastély emeleti díszterméből, a "Nagy Palotából" kitekintve, az őrházak közötti rácsos 
vaskapun keresztül barokk koncepció szerint telepített hársfasor látványa tárul a szemlélő elé, 
ez egyben a kastélypark főtengelyét is kijelöli. A fasor hossza 2130 méter, szélessége 23 
méter, a fák egymástól való távolsága 7 méter. Eredetileg mintegy 600 darab kislevelű hársat 
ültethettek, az idők folyamán a kipusztultakat rögtön pótolták. Valamennyi fa 3-4 méter 
magasságban több ágra oszlik, aminek az lehet az oka, hogy ültetéskor a dúsabb, tömöttebb 
lombkorona elérése céljából megnyesték a fákat. Néhány bizarr külsejű, görcsös, csomoros 
törzsű egyed törzskerülete a 400 centimétert is meghaladja. 
A kettős fasor jellegzetes példája az ún. "allée vert"-nek, melynek közepén zöld gyepfelület 
húzódik, s csak a két szélén tapostak ösvényt az emberek. A kedvelt kertészeti motívum a 
sétalovaglás célját is szolgálta. 
A fasor történelmi jelentőségére Kaán Károly hívta fel a figyelmet, miszerint „amelyek 
mellett nem egyszer haladt el a hazája sorsa fölött való tépelődéseivel és maró gondjával” 
gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar. 
A fasorban sétálók pihenését faragott kőpadok szolgálták, ezeket még a XVIII. század végén a 
Nemzeti Múzeum alapítója, gróf Széchényi Ferenc és felesége, Festetics Júlia grófnő 
rendelkezésére készítették. Négy darab még ma is látható belőlük. A család hársak iránti 
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szeretetét a sopronhorpácsi kastély parkjában álló fa is bizonyítja, melyet Széchényi Ferenc 
ültetett. Hazánk második legnagyobb kislevelű hársfájának koronakerülete 89 méter. 
Az észak-déli fasornak a Fertő felé eső végében a kastély építésével egyidőben a tengely 
lezárására a barokk kertnek ebben a korban elmaradhatatlan remeteségét (eremitorium) 
építették fel. Innen már a Fertő nagyszerű látványa tárult a szemlélő elé. A remeteség 
szabályos hatszög alapterületű volt, két íves lépcsőfeljárattal. Az elmélkedésre, szemlélődésre 
használt épület ajtaja fölött bibliai idézetet lehetett olvasni: „Ich vill sie führen in die Einöde, 
oder in die Einsamkeit des Gemüths und Herzens. Jerem. 12.”, a másik oldalán pedig: 
„Allhier hab ich meine Ruhe”. A remeteséget 1872-ben gróf Széchenyi István özvegye még 
restauráltatta, később lebontásra került. 
Gróf Széchenyi István fia, gróf Széchenyi Béla, és felesége, Erdődy Hanna grófnő a 
kastélyparkból külföldi fák alkalmazásával nagyszerű gyűjteményes (dendrológiai) kertet 
hozott létre. Erdődy Hannát, aki fiatalon 1872-ben halt meg, kívánságára a hársfasor végében 
temették el. A kis tölgyeserdő (az ún. kiscenki fácános erdő) tisztásán megbúvó síremléket 
1918-ban, gróf Széchenyi Béla halála után emelték az egykori remeteség helyén. A vörös 
svédgránitból készült szarkofágszerű síremléket három bronz dombormű díszíti, melyek a 
hitet, reményt és szeretetet jelképezik. A negyedik oldalon a következő felirat olvasható: 
 

SZÉCHENYI BÉLA GRÓF 
febr. 3. 1837  + dec. 12. 1918 

és forrón szeretett neje született 
ERDŐDY HANNA GRÓFNŐ 
apr. 10. 1845  + okt. 18. 1872 

LEGYENEK OLY BOLDOGOK A TÚLVILÁGON A MINT EGYMÁST AZ ÉLETBEN HŐN ÉS 
HŰN SZERETTÉK 

 
A tisztást életfák és kaukázusi jegenyefenyők fogják körül, ezeket az ázsiai elterjedésű fákat 
Széchenyi Béla tiszteletére ültették, ki felesége halála után szomorúságát feledni próbálva, 
hároméves ázsiai kutatóúton vett részt. A síremlék felirattal ellátott homlokzata előtti 
térségen, virágból összeállított fekvő kereszt alatt a puszta földben pihen a két halott. 
A XVIII. század végén a fasorokban a hársakkal már a bokrétafák és platánok kelnek 
versenyre, s az amerikai fák divatja is ekkor kezd terjedni. Nagycenken is, mint az országban 
még annyi helyen, bokrétafa- és platánsorok őrzik ezt a korszakot. 
A nagycenki hársfasor országos jelentőségű természeti érték, egy nevezetes kertépítészeti 
időszak – reméljük örök – tanúja. 
(dr. Bartha Dénes írása) 
 
3.1.9 Potenciális természetvédelmi érték 

a) A természeti állapotban várható értéknövekedés 
A faegyedek egészségét veszélyeztető tényezők (fagyöngy, korhadás, száraz ágak) 
korlátozásával, a fák folyamatos szakszerű kezelésével várható az egyes fák élettartamának 
meghosszabbodása. 
 
b) Táji értékeiben várható értéknövekedés 
Az egyszeri teljes rekonstrukció, majd azt követő intenzív, folyamatos kezelés (spontán 
betelepedések felszámolása, fagyöngy fertőzés megszüntetése, gyepfelületek fenntartása, 
pótlások, sarjak kivágása stb.) szolgálhatja a jelenleg zavaró hatások megszüntetését, növeli a 
fasor egységességét és ezzel a tájképi értéket. 
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c) Oktatási lehetőségeiben várható értéknövekedés 
A fasor ideális oktatási területe a kertészeknek, kertészmérnököknek, hiszen a fasorokkal 
kapcsolatos minden munkaterületbe betekintést nyerhetnek. Példákat láthatnak a jó és a rossz 
kezelési technikákra is. 
 
d) Bemutatási lehetőségeiben várható értéknövekedés 
Információs táblák kihelyezésével a természetvédelmi kezelés ezen részfeladata is 
megvalósítható; valamint a látogatók (gyalogosok, lovasok) természettudatos viselkedésre 
ösztönözhetők. 
 
e) Kutatási lehetőségeiben várható értéknövekedés 
A fasor megőrzése elsősorban a természetvédelmi célú, illetve kertészeti módszertani 
kutatásokra ad lehetőséget. 
 
f) Jövedelemtermelő képességében várható értéknövekedés (a természetvédelmi kezelő, 
illetve a helyi lakosság, gazdálkodók számára) 
Nem értelmezhető a területre. 
 
g) Kulturális és történelmi hagyományok megőrzésében várható értéknövekedés 
A fasor megőrzése révén egy szép hagyomány és történelmi emlék fennmaradása biztosítható. 
 
h) Természetvédelmi besorolásában várható értéknövekedés 
Nem várható a természetvédelmi besorolás változása. 
 
i) Egészségügyi célra történő igénybevételi lehetőségek növekedése 
Nem értelmezhető a terület esetében. 
 
3.1.10 Különleges jelentőség 

A nagycenki hársfasor különleges jelentőségét maga a fasor táji és kultúrtörténeti értéke adja. 
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3.2 A tervezési terület legfontosabb természeti értékeinek meghatározása 

7. táblázat:  A tervezési terület legfontosabb természeti értékeinek meghatározásának összefoglaló 
táblázata 

Természeti érték  Jelentőség 

 Nemzetközi Országos Regionális Helyi 

 1. Földtani 0 0 + + 

 2. Víztani 0 0 0 0 

 3. Társulás 0 0 0 0 

 4. Élő szervezetek 0 +++ +++ +++ 

 5. Táji értékek +++ +++ +++ +++ 

 6. Kultúrtörténeti értékek +++ +++ +++ +++ 

 

3.3 Ideális kezelési célkitűzések 
3.3.1 Elsődleges célkitűzések: 

• 8  A tájképi és kultúrtörténeti jelentőségű fasor képének biztosítása; a botanikai értékű 
idős fák megőrzése 

• 8A fasor idős fáihoz kötődő állatvilág megőrzése. 
 
3.3.2 Másodrendű célkitűzések:  

• 8A bemutatást szolgáló infrastruktúra kiépítése. 
 

3.4 Korlátozó és veszélyeztető tényezők 

8. táblázat:  A korlátozó és veszélyeztető tényezők összefoglaló táblázata 

  Belső tényezők  Külső tényezők 

 Természetes folyamatok károsító 
szukcesszió 

szukcesszió 
éghajlatváltozás 

 Emberi hatások  ápolások elmaradása vegyszerhasználat 
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3.4.1 A tervezési terület természetes folyamatai 

A területen belüli, illetve azon kívüli természeti adottságok és folyamatok közül a fasort 
megtámadó betegségek és élősködők megjelenése rendkívüli módon veszélyezteti a 
természeti, táji, kultúrtörténeti érték fennmaradását. 
A természetes szukcesszió révén várható egyéb fa- és cserjefajok spontán megjelenése a 
faközökben és a gyepen (amennyiben nem kaszálják), idővel a teljes terület is beerdősödhet. 
 
 
3.4.2 A tervezési területen kívüli természetes folyamatok 

A közvetlenül erdőterület melletti szakaszokon a spontán cserjésedés, erdősödés veszélyezteti 
a fasor táji értékét. Különösen jól érzékelhető ez a hatás a fasor északi, sírkert felőli végén, 
ahol a terjedő erdőszegély a fiatal pótlások többségét megfojtotta. Az erdő melletti a 
szakaszokon különösen jelentős a fagyöngy fertőzés és sok az idős fákra felkúszó, azokat 
veszélyeztető borostyán (Hedera helix). 
A fasorra hatással lehet még az éghajlatban, elsősorban a csapadék éves mennyiségében és 
eloszlásában bekövetkező változások. 
 
 
3.4.3 A tervezési területen belül érvényesülő emberi tényezők 

a) Mennyire áll összhangban a jelenlegi területhasznosítás, -használat az ideális 
célkitűzésekkel? 
A jelenlegi használat, védett fasorként való kezelés, megfelelő a tervezési terület természeti, 
táji és kultúrtörténeti értékeinek fennmaradásához. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a 
rendszeres ápolásokhoz szükséges anyagi források sem a természetvédelmi kezelőnél, sem a 
terület vagyonkezelőjénél nem állnak rendelkezésre, így ezek rendszeresen elmaradnak. A kb. 
25 évente akciószerűen elvégzett rekonstrukciós munkák a hosszú  távú fennmaradást nem 
biztosítják. 
 
b) Van-e elegendő munkaerő a területen? 
A kezelési feladatok ellátáshoz elegendő munkaerő áll rendelkezésre a térségben. 
 
c) Van-e a megfelelő ismeretanyag, fogadókészség az ideális hasznosítási mód 
alkalmazásához? 
A terület kezelője (TAEG Rt.) rendelkezik a fasor kezeléséhez szükséges ismeretekkel. 
 
d) Gazdaságilag életképes-e a kívánatos területhasználat? 
A tervezési terület esetében a gazdasági érdekek vizsgálata nem értelmezhető. Elfogadottnak 
tekinthető, hogy a fasort fenn kell tartani, de az ehhez szükséges anyagi forrásokat biztosítani 
kell. 
 
e) A helyi lakosság, a gazdálkodók és a látogatók számára elfogadhatók-e a védelmi 
célkitűzések? 
A helyi lakosság és a terület kezelője is támogatja a védelmi célkitűzéseket. 
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f) Használnak-e a természeti értékekre veszélyes technológiákat? 
Korábban a fákban kialakult üregeket betonnal töltötték ki, ami a legtöbb esetben gombás 
fertőzéseket eredményezet, illetve a beton gyakran szétfeszítette a fákat. A technológiát már 
nem alkalmazzák a területen. 
A környező szántóföldeken időszakosan jellemző a műtrágya használat, illetve esetenként 
gyomirtó szerek használata. A nem körültekintő vegyszerhasználat a fasor fáira veszéllyel 
lehet. 
 
g) Változott-e a munkavégzés időbeli és térbeli rendje, érdekeltségi viszonyai? 
Nincs tudomásunk változásról. 
 
h) Károsították-e a természeti értékeket? 
A tervezési területen nem volt természetkárosítás. 
 
i) Történtek-e havária események és ezek hatásai? 
Több idős, korhadt fa kidőlt, de lényeges havária esemény nem történt. 
 
 
3.4.4 A tervezési területre kívülről ható emberi tényezők 

a) Hogyan befolyásolja a terület ökológiai állapotát a környező területek hasznosítása? 
Potenciális veszélyt jelent a vegyszerhasználat a szomszédos mezőgazdasági területeken, az 
adventív és gyomfajok terjedése, illetve a mezőgazdasági gépek közlekedése a fasor területén. 
A terület szélén haladó 85 sz. főút szennyező hatását mérésekkel még nem vizsgálták, de 
feltételezhető, hogy a kipufogógázokkal érkező káros anyagok nagy mértékben hozzájárulnak 
a fasor kezdeti szakaszának különösen rossz állapotához 
 
b) Hogyan befolyásolja a terület ökológiai állapotát a gazdasági környezet (támogatási 
rendszer, árarányai)? 
A változó gazdasági környezetben a kérdés nem értelmezhető. Amennyiben a kezelőnek van 
pénze a szükséges beavatkozások elvégzésére, akkor megtörténnek a munkák, amennyiben 
nem állnak rendelkezésre a kezeléshez szükséges anyagi eszközök, akkor a tervezett munkák 
halasztódnak. 
 
c) Hogyan befolyásolják a terület ökológiai állapotát a jogszabályok? 
A kérdés nem értelmezhető. 
 
d) Hogyan befolyásolják a terület ökológiai állapotát a tervezési előírások? 
A tervezési terület közvetlen környezetét elsősorban a két érintett település településrendezési 
tervén keresztül lehet megóvni. Ebben lehet szabályozni a tervezési terület környezetének 
építési viszonyait, illetve szükség esetén befolyásolni lehet az itt folytatott egyéb 
tevékenységeket. 
 
e) Hogyan befolyásolják a terület ökológiai állapotát a politikai viszonyok? 
A kérdés nem értelmezhető. 
 
f) Hogyan befolyásolják a terület ökológiai állapotát a kulturális szokások? 
A kérdés nem értelmezhető. 
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3.4.5 A természetvédelmi kezelés korlátai 

a) A természetvédelmi kezelő rendelkezik-e megfelelő szaktudással, hogy hatékonyan kezelje 
a területet? 
A Nagycenki hársfasor esetében jelenleg nincs kijelölt természetvédelmi kezelő, de mindkét 
potenciális jelölt (FHNPI és TAEG Rt.) rendelkezik a fasor kezeléséhez szükséges 
szaktudással. A fasorra külső szakértők bevonásával készült egy részletes állapotfelmérés és 
munkaterv a szükséges feladatokról. 
 
b) A természetvédelmi kezelő rendelkezik-e munkaerővel, hogy hatékonyan kezelje a 
területet? 
A kijelölendő természetvédelmi kezelő, amennyiben a szükséges pénzügyi források 
rendelkezésre állnak, rendelkezik a hatékony kezeléshez szükséges munkaerővel. 
 
c) A természetvédelmi kezelő rendelkezik-e hatósági jogkörrel, hogy hatékonyan kezelje a 
területet? 
A kijelölendő természetvédelmi kezelő nem rendelkezik hatósági jogkörrel a tervezési 
területen. A jelenleg illetékes természetvédelmi hatóság az Észak-Dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. 
 
d) A természetvédelmi kezelő rendelkezik-e felszereléssel, hogy hatékonyan kezelje a 
területet? 
A kijelölendő természetvédelmi kezelő rendelkezik a fasor kezeléséhez szükséges 
felszereléssel. Amennyiben  speciális gépekre lenne szükség, a kezeléshez, akkor ezek a 
térségben rendelkezésre állnak (bérlet). 
 
e) A természetvédelmi kezelő rendelkezik-e elegendő anyagi fedezettel ahhoz, hogy 
hatékonyan kezelje a területet. 
A természetvédelmi kezeléshez szükséges pénzügyi források az éves költségvetéstől 
függenek. Amennyiben a költségvetésben fedezetet biztosítanak a szükséges munkák 
elvégzéséhez, akkor az anyagi fedezet rendelkezésre áll. 
 
 
3.4.6 A korlátozó tényezők hatása az ideális célkitűzésekre (második kiértékelés) 

a) A célkitűzés elérését korlátozó tényezők számbavétele: 
A fasor hosszú távú megőrzését elsősorban az elvégzendő egyszeri rekonstrukció, illetve az 
utána következő rendszeres ápolások biztosíthatják. A kezelések elsődleges feltétele a 
kezelésekhez szükséges pénzügyi háttér rendelkezésre állása. 
A fasor idős fáihoz kötődő állatvilág (elsősorban madarak és denevérek) megőrzése a fasor 
létéhez kötődik, ezen belül is az idős, odvas fákhoz. 
Az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúra fejlesztését elsősorban a pénzügyi háttér 
hiánya korlátozhatja. 
 
b) A korlátozó tényezők mérséklésének megszüntetésének lehetőségei: 
A pénzügyi hátteret a természetvédelmi kezelő költségvetésében kell biztosítani. 
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c) A célkitűzés elérésének gazdasági és társadalmi értelembe vett ára: 
A célkitűzések elérése elsősorban szándék kérdése és ez minden érdekelt fél részéről 
rendelkezésre áll. 
 
d) A célkitűzés elérésének más célkitűzések megvalósítására gyakorolt hatása: 
A fasor megőrzése biztosítja a hozzá kötődő állatvilág megőrzését. 
A bemutatást szolgáló infrastruktúra kialakítása biztosíthatja a fasor látogatottságát és ezen 
keresztül ismertségét és elfogadottságát 
 
e) A célkitűzés elérésének vagy meghiúsulásának közvélemény-befolyásoló hatása a 
természetvédelem szervezetéről kialakult kép megítélésében: 
A nagycenki hársfasor fennmaradása a közvélemény részéről a természetvédelem 
szervezetének elismertségét eredményezheti, míg pusztulása negatív hatással lesz a szervezet 
megítélésére. 
A fasorhoz kötőtő állatvilág eltűnése valószínűleg nincs hatással a közvéleményre. 
A bemutatást szolgáló infrastruktúra elsősorban a fasor látogatóinak kényelmét biztosítja, 
hiányában a látogatók információéhségét és esetleges pihenni vágyását nem lehet csillapítani. 
 
f) A közvélemény értékelésének fontossága és ennek vizsgálata: 
Lásd. e.) pontban. 
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4. GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK, STRATÉGIÁK ÉS FELADATOK 
MEGHATÁROZÁSA 

4.1 Gyakorlati célkitűzések 
a) A természeti értékek védelmi szintjének fenntartását biztosító célkitűzések: 
1) A tájképi és kultúrtörténeti jelentőségű fasor fennmaradásának biztosítása. 
2) A botanikai értékű idős fák megőrzése. 
3) A fasor idős fáihoz kötődő állatvilág megőrzése. 
 
b) A tervezési terület természetvédelmi érdekekkel összhangban álló, tartós hasznosítását 
biztosító célkitűzések: 
4) A bemutatást szolgáló infrastruktúra kiépítése. 
 
 

4.2 Természetvédelmi stratégiák 
4.2.1 Élőhelyek kezelése, fenntartása 

a) Beavatkozás mellőzése: 
• 8 - 

b) Kismértékű beavatkozás:  
• 8 - 

c) Aktív kezelés:  
• 8A fasor alatti gyep rendszeres kaszálása. 

d) Gazdálkodás és más tevékenység korlátozása: 
• 8 - 

 
4.2.2 Fajok védelme 

a) Élőhelyvédelem: 
• 8A fenntartó kezelések során ügyelni kell az odúlakó fajok jelenlétére. 

b) Beavatkozás mellőzése: 
• 8 - 

c) Állománynövelés:  
• 8 - 

d) Visszatelepítés:  
• 8 - 

e) Betelepítés:  
• 8 - 



Nagycenki hársfasor Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve 
Gyakorlati célkitűzések, stratégiák és feladatok meghatározása 
     

 29

4.2.3 Látogatás 

a) Zárt terület: 
• 8 - 

b) Korlátozottan látogatható terület: 
• 8A veszélyes fák környékén időszakosan látogatási korlátozás rendelhető el. 

c) Szabadon látogatható terület: 
• 8A tervezési terület egésze szabadon látogatható. 

 
d) A b) és c) esetekre vonatkozó egyéb stratégiák: 

• 8 - 
 
4.2.4 Oktatás és bemutatás 

a) Minimális nyilvánosság:  
• 8 - 

b) Szűk körű nyilvánosság:  
• 8 - 

c) Nagyobb nyilvánosság:  
• 8A tervezési terület egészén támogatható a nagyobb nyilvánosság. 

d) Speciális propaganda:  
• 8A tervezési területen a bemutatást szolgáló infrastruktúrát fejleszteni kell. 

 
4.2.5 Kutatás, vizsgálatok 

A tervezési terület kutatási célú hasznosításával kapcsolatos stratégiák: 
a) nem folytatható kutatás:  

• 8 - 
b) csak szakemberek végezhetnek:  

• 8 - 
c) ellenőrzött módon, részletes kutatási tervvel végezhető kutatás: 

• 8 - 
d) szabadon folytatható a kutatás a természetvédelmi szabályok betartásával. 

• 8A tervezési terület egészén szabadon folytatható kutatás. 
 
4.2.6 Terület- és földhasználat 

a) A terület- és földhasználati módok valamelyikének vagy mindegyikének a tilalma: 
ipar 

• 8Mindenféle ipari tevékenység tilos a tervezési területen. 
építés 

• 8A tervezési területen a természetvédelmi célú létesítmények kivételével mindenféle 
építési tevékenység tilos. 

közlekedés 
• 8A tervezési területen a gépjárművel való közlekedést tiltani kell a természetvédelmi célú 

fenntartó beavatkozások kivételével. 
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b) A terület- és földhasználati módok valamelyikének a korlátozása: 
mezőgazdaság 

• 8Védőövezet kialakítása a védett terület körül (mindkét oldalon 100 m), ahol korlátozni 
kell a vegyszerhasználatot.  

• 8A tervezési területen belül a szükséges vegyszerezést csak egyedi engedélyezéssel és 
természetvédelmi hatósági ellenőrzése mellett szabad végezni. 

vízgazdálkodás 
• 8 - 

erdőgazdálkodás 
• 8A fasor folytonosságát fenn kell tartani. 
• 8A fasor északi végén lévő idős cseres állományban a folyamatos erdőborítást fenn kell 

tartani. 
vadgazdálkodás 

• 8 - 
halászat 

• 8 - 
ipar 

• 8 - 
építés 

• 8Teljes építési tilalom elrendelése a tervezési terület 100m-es külterületi környezetében, 
amit a településrendezési tervek (Nagycenk, Hidegség, Fertőboz) szabályozási 
előírásaiban is érvényesíteni kell.  

 
c) A terület- és földhasználati módok valamelyikének vagy mindegyikének a korlátlan 
gyakorlása: 

• 8Nincs olyan földhasználati mód, amely korlátlanul gyakorolható lenne a területen. 
 
4.2.7 Táj- és kultúrtörténeti értékek 

a) Be ne avatkozás: 
• 8 - 

b) Helyreállítás: 
• 8Egyszeri, teljes, minden fára kiterjedő rekonstrukció elvégzése. 

c) Aktív kezelés: 
• 8A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása. 
• 8A tájképi szempontból nem megfelelő objektumok eltávolítása. 

 
4.2.8 Természetvédelmi infrastruktúra 

• 8Természetvédelmi státust jelző táblák kihelyezése a fasor elején és végén. 
• 8A megmaradt kőpadok helyreállítása. 
• 8Új, korlátozott számú, tájba illő pad kihelyezése. 
• 8 Információs táblák kihelyezése. 
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4.3 Kezelési feladatok 
4.3.1 Adatgyűjtés 

Lásd. 5.1.1 fejezet 
 
4.3.2 Kezelés 

4.3.2.1 Kezelési előírások 
a) Élőhelyek és élettelen környezete kezelése és fenntartása 

• 8 - 
b) Fajok védelme, fenntartása 

• 8A beavatkozásokat (fakivágás, ágnyesés) vegetációs időszakon kívül, de a denevér 
betelelés és az énekes madarak költési időszaka előtt kell elvégezni. 

c) Agresszív fajok állományszabályozása 
• 8A fákról a fagyöngyöt folyamatosan el kell távolítani. 

d) Őrzés, védelem 
• 8Lásd. 5.1.2 fejezet. 

e) Egyedi tájértékek védelme és fenntartása 
• 8 - 

f) Gépek beszerzése és karbantartása 
• 8Lásd. 5.1.3 fejezet. 

g) Információ biztosításának és a kapcsolattartásnak a rendszere 
• 8Lásd. 5.1.4 fejezet. 

 

4.3.2.2 Mezőgazdálkodásra vonatkozó kezelési előírások 
a) Növénytermesztés. Szántóföldi gazdálkodás sík vidéken, domb- és hegyvidéken 

• 8 - 
b) Rét, legelőgazdálkodás 

• 8A tervezési területen kizárólag extenzív rétgazdálkodás alkalmazható. 
• 8A terület évente maximum kétszer kaszálható, a kaszálásokat a nyár első felében 

(június), illetve a nyár végén, kora ősszel (augusztus-szeptember) lehet elvégezni 
• 8Fokozottan védett madárfaj (pl. haris) fészkelése esetén a fészket és fenntartásához 

szükséges védelmi foltot kell kijelölni. 
• 8A keletkezett szénát a kaszálást követően egy hónapon belül le kell hordani. 
• 8Ezen élőhelyek vegyszerezése, trágyázása, felülvetése, drénezése nem engedélyezett. 

c) Kert, szőlő, gyümölcsültetvényeken való gazdálkodás 
• 8 - 

d) Talajerő-gazdálkodás 
• 8A tervezési terület 100m-es védőövezetében kizárólag szerves trágyával végezhető 

tápanyag utánpótlás. 
e) Növényvédelem 

• 8A tervezési terület 100m-es védőövezetében gyomirtó szerek használata tilos. 
• 8A tervezési terület vegyszert csak a fák egyedi védelme érdekében szabad használni. 

f) Állattenyésztés, különös tekintettel a régi magyar háziállat fajták fenntartására 
• 8 - 

g) Nádgazdálkodás, nádhasznosítás 
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• 8 - 
h) Horgászat és halászat 

• 8 - 
 

4.3.2.3 Erdőgazdálkodásra vonatkozó előírások 
a) A védetté nyilvánító jogszabály alapján előírt természetvédelmi kezelési módok, 
korlátozások, tilalmak, egyéb kötelezettségek ismertetése. 

• 8A pótlásokat magról nevelt, háromszor iskolázott, legalább 10 cm átmérőjű, átmenő 
sudaras, előnevelt, földlabdás elsősorban Tilia cordata, illetve T. platyphyllos vagy 
Tilia tomentosa fákkal kell végezni. 

• 8Nem végezhetők olyan beavatkozások, amelyek a fasor folytonosságát megszakítják. 
• 8A pótlásokat lehetőleg a kivágott fák eredeti helyén kell elvégezni, a faközbe ültetés 

nem támogatott. 
• 8A Hidegség 3E jelű erdőrészletben a folyamatos erdőborítottságot fenn kell tartani.      

 
b) A tervezési területek kiterjedése a védett földrészletek helyrajzi szám és erdőrészlet szintű 
felsorolása: 
Lásd. 8.3.4 melléklet. 
 
c) A tervezési területen lévő védett természeti értékek ismertetése, ezek helyének erdőrészlet 
szintű megjelölése. 
Jelenleg nincs dokumentált védett érték előfordulás a területen. 
 
d) A tervezési területen érvényben lévő körzeti erdőtervek vagy erdőállomány-gazdálkodási 
tervek (erdőtervek) és üzemtervek felsorolása. 
Lásd. 2.3.2.2 fejezet. 
 
e) A védett természeti területekre és védett természeti értékekre vonatkozó természetvédelmi 
kezelési előírások erdészeti, szakmai megfogalmazása: 

• 8 - 
 

4.3.2.4 Vadgazdálkodásra vonatkozó kezelési előírások 
a) A védetté nyilvánító jogszabály alapján előírt - a vadgazdálkodást, vadászatot érintő - 
természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak és egyéb kötelezettségek 
ismertetése. 

• 8A tervezési területen és védőövezetén vadgazdálkodási létesítmény nem helyezhető el. 
• 8A pótlások vad elleni védelmét biztosítani kell. 

 
b) A tervezési terület kiterjedése, a védett földrészletek helyrajzi szám és vadászterületek 
szerinti felsorolása a vadászterületek erdőrészletek szerinti felsorolása: 
Lásd. 8.3.4 melléklet. 
 
c) A tervezési terület vadászterületein előforduló védett növény- és állatfajok élőhelyének 
ismertetése, ezek helyének vadászterületek szerinti megjelölése. 
Jelenleg nincs dokumentált védett érték előfordulás a területen. 
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d) A tervezési területen érvényben lévő körzeti vadgazdálkodási tervek és vadgazdálkodási 
üzemtervek felsorolása. 
Lásd. 2.3.2.3 fejezet. 
 
e) A védett természeti területre és a védett természeti értékekre vonatkozó természetvédelmi 
kezelési előírások vadgazdálkodásra, vadászatra vonatkozó részletezése: 
Lásd. 4.3.2.4/a fejezet. 
 

4.3.2.5 Vízgazdálkodást érintő kezelési előírások 
a) Élőhely-fenntartási célú vízellátás 

• 8 - 
b) Források 

• 8 - 
c) Vízfolyások és partszegélyei 

• 8 - 
d) Állóvizek és partszegélyei 

• 8 - 
e) Felszín alatti vízkészletek 

• 8 - 
f) Öntözés 

• 8 - 
 

4.3.2.6 Közlekedést érintő kezelési előírások 
a) Átmenő közúti járműforgalom 

• 8A tervezési területen az átmenő járműforgalom tilos. 
b) Közlekedés üzemi utakon 

• 8A tervezési területen gépjárművel közlekedni a természetvédelmi célú fenntartó munkák 
kivételével tilos. 

c) Közlekedés sétautakon 
• 8 - 

d) Kötöttpályás forgalom 
• 8 - 

e) Vízi közlekedés 
• 8 - 

f) Légi közlekedés 
• 8 - 

 

4.3.2.7 Építési tevékenységeket érintő kezelési előírások 
a) Épületek 

• 8 - 
b) Egyéb építmények 

• 8A területen csak tájba illő, természetes anyagokból (kő, fa) készült, a terület 
természetvédelmi és táji értékeinek bemutatását szolgáló építmények és objektumok 
helyezhetők el, melyek egyenkénti kiterjedése nem haladhatja meg a 2 m2-t. 

• 8A területen elhelyezett építmények összes kiterjedése nem haladhatja meg a teljes 
terület 0,05%-át. 
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c) Kerítések, kapuk 
• 8 - 

d) Infrastruktúra-hálózatok (elektromos távvezetékek és állomások, kőolaj-, földgáz- és 
kőolajtermék-távvezetékek) 

• 8A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki. 
• 8A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden 

esetben helyre kell állítani. 
e) Feltáró utak 

• 8 - 
f) Sétautak 

• 8 - 
g) Lépcsők, támfalak 

• 8 - 
h) Hidak, zsilipek, átereszek 

• 8 - 
i) Közművek 

• 8A területen új építésű közmű nem építhető ki. 
• 8A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre 

kell állítani. 
j) Sportpályák 

• 8 - 
 

4.3.2.8 Turizmust érintő kezelési előírások (idegenforgalom, üdülés, oktatás, rekreáció) 

• 8A tervezési terület szabadon látogatható. 
• 8A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság 

időszakos látogatási korlátozást rendelhet el. 
 

4.3.2.9 Ipari és bányászati tevékenységeket érintő kezelési előírások 

• 8A tervezési területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos. 
 

4.3.2.10 Települések egészét érintő kezelési előírások 

• 8Az érintett települések településrendezési tervében a hársfasor körül 100m-es 
védőövezetet kell kijelölni. A védőövezetben külterületen mindenfajta építési 
tevékenységet meg kell tiltani.  

 

4.3.2.11 Táji, kultúrtörténeti értékekkel kapcsolatos kezelési előírások 

• 8A nagycenki hársfasor és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni. 
• 8A fiatal, elkorcsosult, alászorult, nem megfelelő helyre telepített fákat ki kell vágni. 
• 8A fiatal, egészséges, nem megfelelő helyre telepített fákat ki kell vágni. 
• 8A pótlásokat előnevelt, földlabdás sorfa jellegű suhángokkal kell elvégezni vegetációs 

időn kívül (elsősorban Tilia cordata fajokkal). 
• 8A pótlásokat lehetőleg a kivágott fák eredeti helyén kell elvégezni, a faközbe ültetés 

nem támogatott. 
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• 8A faápolás során megengedett a koronaalakítás, sérült és beteg koronarészek 
eltávolítása, tősarjak eltávolítása, üregek gondozása, fagyöngy folyamatos eltávolítása. 

 
4.3.3 Adminisztráció 

a) Védetté nyilvánítás, védelem feloldása 
• 8A Fertő-Hanság Nemzeti Parkhoz tartozó Hidegség 073/1 és 073/2 helyrajzi számokat a 

Nagycenki hársfasor TT-hez kell csatolni, biztosítva ezzel a terület egységét. 
b) Tulajdonosi viszonyok, birtokpolitika 

• 8Biztosítani kell, hogy a tervezési terület a kijelölt természetvédelmi kezelő 
vagyonkezelésében legyen. 

• 8A védetté nyilvánító jogszabályban ki kell jelölni a terület természetvédelmi kezelőjét. 
c) Hatósági engedélyezés 

• 8 - 
d) Tervezés 

• 8A tervezési területre éves fenntartási és beavatkozási tervet kell készíteni, amelyet a 
területileg illetékes természetvédelmi hatóság a nemzeti park igazgatóság véleménye 
alapján engedélyez.  

e) Ellenőrzés 
• 8 - 

f) Továbbképzés 
• 8 - 
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5. MUNKATERV 

5.1 Középtávú munkaterv 
5.1.1 Adatgyűjtés és kutatás 

a) Archív adatok 
• 8 - 

b) A környezetre vonatkozó adatok 
• 8A terület részletes talajvizsgálatát a tervezési időszak végéig el kell végezni. 

c) A tájra vonatkozó adatok 
• 8 - 

d) Az élő szervezetekre vonatkozó adatok 
• 8A tervezési időszak feléig fel kell mérni a fákhoz kötődő gerinces állatvilágot. 

e) Az emberi hatásokra vonatkozó adatok 
• 8Amennyiben lehetőség van rá, el kell végezni a környező területeknek a tervezési 

területre gyakorolt hatásainak vizsgálatát. 
 
5.1.2 Őrzéssel és védelemmel kapcsolatos feladatok 

• 8Biztosítani kell a terület rendszeres ellenőrzését. 
• 8A fenntartó jellegű beavatkozások során a természetvédelmi hatóságnak, az illetékes 

nemzeti park igazgatósággal közösen területi ellenőrzéseket kell végeznie. 
 
5.1.3 A természetvédelmi  infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

• 8A terület természetvédelmi státusát jelző táblákat kell kihelyezni. 
• 8A tervezési időszak feléig a területet bemutató információs táblát kell kihelyezni. 
• 8A tervezési időszak végéig gondoskodni kell megfelelő számú pihenőpad és 

szemétgyűjtő kihelyezéséről. 
 
5.1.4 Az információ áramlásának biztosításával kapcsolatos feladatok 

• 8 - 
 
5.1.5 Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok 

• 8Biztosítani kell a tervezési terület hatósági nyilvántartásinak vezetését. 
• 8A körzeti földhivatalban kezdeményezni kell a Nagycenk 673/ helyrajzi számú ingatlan 

esetében a valós művelési ág bejegyzését. 
• 8A körzeti földhivatalban kezdeményezni kell a Nagycenk 0159/1 helyrajzi számú 

ingatlan esetében a természetvédelmi védettség bejegyzését. 
 
5.1.6 Az egyszeri rekonstrukcióval kapcsolatos feladatok 

• 8Leromlott, jelentősen károsodott fák kivágása 
• 8Valamennyi hiányzó illetve kivágásra ítélt fát pótolni kell, kivéve a bejárat előtti első 
15m-t. 
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• 8A faközökbe történt korábbi – viszonylag fiatal és többségében sikertelennek 
értékelhető - pótlásokat le kell cserélni.   

• 8Alapvető faápolási, gyógyítási feladatok: idős fák ifjítása, visszavágása, tősarjak 
eltávolítása, fagyöngy fertőzés kezelése, gombásodás következtében korhadó fák 
esetleges kezelése. 

• 8A betelepült cserjefoltok eltávolítása. 
Az egyszeri rekonstrukcióval kapcsolatos feladatokat és intézkedési javaslatokat a 8.3.6 
mellékletben adjuk meg. Az egyes fák elvégzendő munkák szerinti tipizálását a 8.3.7 és 8.3.8 
mellékletben adjuk meg. 

                                 
5.1.7 Az éves fenntartási munkákkal kapcsolatos feladatok 

• 8Az egyszeri rekonstrukciót követően elpusztuló fák kivágása  
• 8A fasor jellegének megőrzése érdekében pótlások telepítése. 
• 8A faegyedek megőrzése érdekében folyamatos fenntartó faápolás. 
• 8A gyepek kaszálása, szükség esetén felújítása, pótlása. 
• 8A terület szélein a betelepülő lágyszárú gyomfajok. 
• 8A fákra felkúszó borostyán eltávolítása, illetve terjedésének megakadályozása. 

 

5.2 Éves munkaterv 
A középtávú munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására minden évben éves 
munkatervet kell készíteni, melyet a kezelési terv mellékleteként el kell helyezni a kezelési 
terv dokumentációban. 
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6. A TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV VÉGRE-
HAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS A TERV FELÜLVIZSGÁLATA 

A természetvédelmi kezelési terv előírásainak betartását a természetvédelmi hatóság ellenőrzi, 
a kezelési tervben megadott kezelési feladatok végrehajtását a természetvédelmi kezelő és a 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ellenőrzi.  
A természetvédelmi kezelési tervet a tervezési időszak felénél, 5 év után kell felülvizsgálni és 
a szükséges módosítási javaslatokat megtenni. A természetvédelmi kezelési terv 
felülvizsgálatát a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság végzi. 
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7. A TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV 

 
A NAGYCENKI HÁRSFASOR  TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET 

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVE 
2005-2014 

 
1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITŰZÉSEK 

– A tájképi és kultúrtörténeti jelentőségű fasor fennmaradásának biztosítása. 
– A fasor - botanikai értéket jelentő - idős fáinak megőrzése. 
– A fasor idős fáihoz kötődő állatvilág megőrzése. 
– A természetvédelmi célú bemutatás elősegítése. 

 
2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK 

– A fasor egyszeri, teljes rekonstrukciója (növény-egészségügyi kezelés, beteg és 
menthetetlen fák eltávolítása, majd ezek pótlása, menthető fák nyesése).  

– A fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása. 
– A tájképvédelmi szempontból nem megfelelő objektumok (villanyvezeték, vasút stb.) 

áthelyezése, elrejtése hosszú távon. 
– A természetvédelmi célú bemutatást szolgáló infrastruktúra kiépítése. 

 
3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS 

TILALMAK 
 
A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra, tilalmakra vonatkozó előírásokat – a 
természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó 
szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet 2.§ (2) bekezdés c) pontjában, illetve a 
rendelet mellékletének 7. pontjában meghatározottak szerint – a 3.1 és 3.2 fejezet tartalmazza. 
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési 
előírásokat az elsőfokú természetvédelmi hatósági jogkörrel rendelkező szervezet egyedi 
államigazgatási eljárásban határozza meg. 
 
3.1. Művelési  ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és 
tilalmak 
 
Fajok védelme 

– A beavatkozásokat (fakivágás, ágnyesés) vegetációs időszakon kívül, de a denevér 
betelelés és az énekes madarak költési időszaka előtt kell elvégezni.  

– Fokozottan védett madárfaj (pl. haris) fészkelése esetén a fészket és a fenntartásához 
szükséges védelmi területet kell kijelölni. 

Látogatás 
– A tervezési terület szabadon látogatható. 
– A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi 

hatósági jogkörrel rendelkező szervezet időszakos látogatási korlátozást rendelhet el. 
Oktatás és bemutatás 

– A területen gépjárművel közlekedni a természetvédelmi célú kezelési munkák 
kivételével tilos. 
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Terület- és földhasználat 
– A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos. 
– A területen csak tájba illő, természetes anyagokból (kő, fa) készült, a terület 

természetvédelmi és táji értékeinek bemutatását szolgáló építmények és objektumok 
helyezhetők el, melyek egyenkénti kiterjedése nem haladhatja meg a 2 m2-t. 

– A területen elhelyezett építmények összes alapterülete nem haladhatja meg a teljes 
terület 0,05%-át. 

– A meglévő infrastruktúra- és közmű hálózat karbantartása során az eredeti állapotot 
minden esetben helyre kell állítani. 

– A területen vegyszert csak a fák egyedi védelme érdekében szabad használni. 
– A területen vadgazdálkodási létesítmény nem helyezhető el. 
– A fapótlások vad elleni védelmét biztosítani kell. 

Táj- és kultúrtörténeti értékek 
– A nagycenki hársfasor tájképi jellegét meg kell őrizni. 
– A fiatal, elkorcsosult, alászorult, a fasorban nem megfelelő helyre telepített fákat el 

kell távolítani. 
– A fiatal, egészséges, a fasorban nem megfelelő helyre telepített fákat el kell távolítani. 
– A fasorból csak abban az esetben távolítható el fa, ha ez a természetvédelmi célok 

megvalósítása érdekében szükséges. Az eltávolított fákat pótolni kell, kivéve a 
természetvédelmi céllal eltávolított és korábban sorközbe ültetetett egyedeket. 

– A fapótlásokat előnevelt, földlabdás sorfa jellegű suhángokkal kell elvégezni 
vegetációs időn kívül (elsősorban Tilia cordata fajokkal). 

– A fapótlásokat a fasorban lehetőleg a fák eredeti helyén kell elvégezni, a faközbe 
ültetés egyedi természetvédelmi hatósági elbírálást követően lehetséges. 

– A faápolás során megengedett a koronaalakítás, a sérült és beteg koronarészek 
eltávolítása, a tősarjak eltávolítása, az üregek gondozása, a fagyöngy folyamatos 
eltávolítása. 

 
Az egyszeri, teljes rekonstrukcióra vonatkozó kezelési módok az egyes fák állapotának 
megfelelően: 

– jó állapotban lévő, idős fák: kezelést nem igényelnek, esetlegesen sarjlevágás; 
– jó állapotban lévő, idős fák, kismértékben károsodott ágrendszerrel: a száraz csúcsok 

levágása, a fagyöngy eltávolítása, sarjlevágás; 
– idős, jelentősen sérült koronaformájú fák: az idős ágak visszavágása, a fagyöngy 

eltávolítása, régi sebhelyek kezelése, a korábban betonozott üregek utókezelése; 
– idős, jelentősen korhadt törzsű és ágazatú fák: a madár- ill. denevérvédelem, valamint 

alsóbbrendű korhadéklakó fajok miatt megtartandók. Az idős ágak visszavágása, a 
fagyöngy eltávolítása, régi sebhelyek kezelése, a korábban betonozott üregek 
utókezelése, a törzsbelső kitisztítása, vízkivezetés megoldása; 

– leromlott, erősen károsodott fák, illetve deformálódott koronájú vagy korona nélküli 
fák: eltávolítást, szükség esetén tuskókiszedést követően pótlás sorfa jellegű fákkal; 

– középkorú, szép koronájú, egészséges fák az első pótlásból: kezelést nem igényelnek, 
esetlegesen sarjlevágás; 

– jó állapotban lévő, középkorú fák, kismértékben károsodott ágrendszerrel, 
fagyöngyfertőzéssel, erős számú tősarjjal: a száraz ágvégek levágása, a fagyöngy 
eltávolítása, sarjlevágás; 

– fiatal, egészséges, megfelelő helyre telepített fák: nem igényelnek kezelést. 
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3.2. Művelési  ághoz  köthető  természetvédelmi  kezelési módok, korlátozások és 
tilalmak 
 
Gyepek kezelése 

– A gyepeken kizárólag extenzív rétgazdálkodás alkalmazható. 
– A terület évente legfeljebb kétszer kaszálható, a kaszálásokat a nyár első felében 

(június), illetve a nyár végén, kora ősszel (augusztus-szeptember) lehet elvégezni. 
– A keletkezett szénát a kaszálást követően egy hónapon belül le kell hordani a 

területről. 
– A gyepek vegyszerezése, trágyázása, felülvetése, drénezése tilos. 

Erdők kezelése 
– Nem végezhetők olyan beavatkozások, amelyek a fasor folytonosságát megszakítják. 

A Hidegség 3E jelű erdőrészletben fenn kell tartani a folyamatos erdőborítottságot.   
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8. MELLÉKLETEK 
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8.2 melléklet:  Térképmellékletek 
 

Térkép címe Méretarány Lapok 
száma 

8.2.1 térképmelléklet: A tervezési terület áttekintő térképe 1:50000 1 

8.2.2 térképmelléklet: A tervezési terület részletes ingatlan-
nyilvántartási térképe 

1:11000 1 

8.2.3 térképmelléklet: A tervezési terület felszíni vízrajza 1:50000 1 

8.2.4 térképmelléklet: A tervezési terület felszín alatti vízrajza 1:50000 1 

8.2.5 térképmelléklet: A tervezési terület felszínalaktani térképe 1:50000 1 

8.2.6 térképmelléklet: A tervezési terület földtani és vízföldtani 
térképe 

1:50000 1 

8.2.7 térképmelléklet: A tervezési terület talajviszonyai 1:50000 1 

8.2.8 térképmelléklet: A tervezési terület részletes erdészeti 
üzemtervi térképe 

1:11000 1 

8.2.9 térképmelléklet: A tervezési területet övező vegetáció 
áttekintő térképe 

1:50000 1 

 



Fertõ-Hanság Nemzeti Park

Nagycenki hársfasor TT

8.2.1 térképmelléklet: A tervezési terület áttekintõ térképe

Készült állami alapadatok
felhasználásával.
Copyright FÖMI
(alaptérkép)
Copyright Fertõ-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság
(2005)

Jelmagyarázat:
Tervezési terület
Országos jelentõségû védett természeti területek

0 2 0001 000 méter



094/ 

673/ 

073/1a

091/ 
090/ 

074/ 
072/ 

073/1c

0159/1c

093/ 

073/1b

0159/1a

092/ 
089/ 

073/2 

0159/1b

8.2.2 A tervezési terület részletes ingatlan-nyilvántartási térképe

Készült állami alapadatok
felhasználásával.
Copyright EUROSENSE
Kft. és Nyugat-
Magyarországi egyetem
(1999) (légifotó)
Copyright Fertõ-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság
(2005)

Jelmagyarázat:
Tervezési terület
Ingatlan-nyilvántartási térkép

0 500250 méter
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8.2.3 térképmelléklet: A tervezési terület felszíni vízrajza

Jelmagyarázat:
Tervezési terület
Árok
Csatorna
Keskeny csatorna
Széles csatorna

Fõcsatorna
Ér
Patak
Folyó
Természetes állóvizek

Mesterséges állóvizek
Mocsár

0 2 0001 000 méter
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8.2.4 térképmelléklet: A tervezési terület felszín alatti vízrajza

Jelmagyarázat:
Tervezési terület
Felszín alatti - Porous termal
Felszín alatti - Porous
Felszín alatti - Mountainous
Felszín alatti - Mountain aquifers
Felszín alatti - Karstic

! Felszínközeli vízszint mérõ állomás

0 2 0001 000 méter
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8.2.5 térképmelléklet: A tervezési terület felszínalaktani térképe

Készült állami alapadatok
felhasználásával.
Copyright MHTÉHI
Copyright Fertõ-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság
(2005)

0 2 0001 000 méter

Jelmagyarázat:
Szintvonal
Tervezési terület



Nagycenki hársfasor TT

8.2.6 térképmelléklet: A tervezési terület földtani és vízföldtani térképe

Készült állami alapadatok
felhasználásával.
Copyright MTA TAKI
(agrotopo)
Copyright Fertõ-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság
(2005)

Jelmagyarázat:
Tervezési terület

Alapkõzet
Glaciális és alluviális üledékek
Löszös üledékek
Harmadkori és idõsebb üledékek

0 2 0001 000 méter
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8.2.7 térképmelléklet: A tervezési terület talajviszonyai

Készült állami alapadatok
felhasználásával.
Copyright MTA TAKI
(agrotopo)
Copyright Fertõ-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság
(2005)

0 2 0001 000 méterJelmagyarázat:
Tervezési terület

Talajtípus
Agyagbemosódásos barna erdõtalajok
Barnaföldek (Ramann-féle barna erdõtalajok)
Csernozjom-barna erdõtalajok
Szoloncsákok
Réti talajok
Réti öntéstalajok
Lecsapolt és telkesített síkláp talajok
Fiatal, nyers öntéstalajok



!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
! !

!

! ! ! ! !
! ! !

!
!

!
!

!
!

!!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!!
!

!
!

!

E
E

PK

PK

PK

PK PK

PK

PK

PK

PK

PK

PK

PK

E ÉP

PK

3

3

8

8.2.8 térképmelléklet: A tervezési terület erdészeti üzemtervi térképe

Készült állami alapadatok
felhasználásával.

Jelmagyarázat:
Tervezési terület

!

!

!

! Erdészeti üzemtervi térkép (Taghatár)
Erdészeti üzemtervi térkép (Részlethatár)

0 500250 méter



Nagycenki hársfasor TT

8.2.9 térképmelléklet: A tervezési területet övezõ vegetáció áttekintõ térképe

Készült állami alapadatok
felhasználásával.
Copyright FÖMI (1998-
2000)
Copyright Fertõ-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság
(2005)

0 2 0001 000 méter

Jelmagyarázat:
Tervezési terület



8.2.9 térképmelléklet: A tervezési területet övező vegetáció áttekintő térképe 
(jelmagyarázat) 
 

Városközpontok
Történelmi belvárosi területek
Nem-összefüggo településszerkezet, kertek nélküli, többemeletes lakóházakkal beépítve
Nem összefüggo, családi házas és kertes beépítés
Erdei környezetben lévo, nem-összefüggo beépítés
Ipari és kereskedelmi létesítmények
Agrár létesítmények
Oktatási és egészségügyi létesítmények
Speciális muszaki létesítmények
Úthálózat és csatlakozo területek
Vasúthálózat és csatlakozó területek
Folyami és tavi kikötok
Hajógyárak, hajójavító üzemek
Sport- és szabadido kikötok
Repüloterek szilárd burkolatú kifutópályával
Füves kifutópályájú repüloterek
Külszíni bányák
Kobányák
Szilárd-hulladék lerakóhelyek
Folyékony-hulladék tároló telepek
Építési munkahelyek
Parkok
Temetok
Sportlétesítmények
Szabadidoterületek
Üdülo települések
Nagytáblás szántóföldek
Kistáblás szántóföldek
Melegházak
Állandóan öntözött szántóterületek
Rizsföldek
Nagytáblás szolok
Kistáblás szolok
Gyümölcsfa ültetvények
Bogyós ültetvények
Komló ültetvények
Kivi ültetvények
Olaj-rózsa ültetvények
Fuzfa ültetvények
Intenzív legelok és erosen degradált gyepek bokrok és fák nélkül
Intenzív legelok és erosen degradált gyepek fákkal és bokrokkal
Komplex muvelési szerkezet épületek nélkül
Komplex muvelési szerkezet szórt elhelyezkedésu épületekkel
Tanyák
Mezogazdasági területek túlsúlyban szántókkel és jelentos természetes vegetációval
Mezogazdasági területek túlsúlyban intenzív legelokkel és jelentos természetes vegetációval
Mezogazdasági területek túlsúlyban szórt megjelenésu természetes természetes vegetációval
Mezogazdasági területek kis tavak jelentos részarányával és szórt természetes vegetáció elofordulásával
Mezogazdasági területek állandó kultúrák jelentos elofordulásával, és szórt megjelenésu természetes veget
Zárt lombkoronájú természetes lombhullató erdok nem vizenyos területen
Zárt lombkoronájú természetes lombhullató erdok, vizenyos területen
Nyílt lombkoronájú természetes lombhullató erdok nem vizenyos területen
Nyílt lombkoronájú természetes lombhullató erdok, vizenyos területen
Lombos erdo ültetvények
Zárt lombkoronáju természetes fenyoerdok
Tulevelu ültetvények
Szálanként elegyes (lombos és fenyo) erdok zárt lombkoronával
Csoportosan elegyes (lombos és fenyo) erdok zárt lombkoronával
Elegyes ültetvények
Természetes gyep fák és cserjék nélkül
Természetes gyep fákkal és cserjékkel
Fiatalos erdok és vágásterületek
Spontán cserjésedo-erdosödo területek
Csemetekertek, erdei faiskolák
Károsodott erdok
Csupasz sziklák
Ritkás növényzet homokon vagy löszön
Ritkás növényzet közetkibúvásokon
Ritkás növényzet szikes területen
Leégett területek
Édesvizu mocsarak
Szikes mocsarak
Tozeglápok kitermelés alatt
Természetes tozeglápok bokrok és fák szórványos elofordulásával
Folyóvizek,
Csatornák
Állandó vizu természetes tavak
Természetes, idoszakos, szikes vizu tavak
Mesterséges tavak, víztározók
Halastavak  
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8.3 melléklet:  Egyéb mellékletek 
 
8.3.1 melléklet: A tervezési területre vonatkozó, védetté nyilvánító jogszabályok másolatai 
8.3.2 melléklet: A tervezési terület ingatlan-nyilvántartási adatai 
8.3.3 melléklet: A tervezési terület jogszabályban megjelent adatainak változásmutatója 
8.3.4 mellékelt: A tervezési terület erdőterületeinek erdőrészlet szintű felsorolása 
8.3.5 melléklet: A Nagycenki hársfasor TT fáinak egyedi, részletes állapotfelvétele 
8.3.6 melléklet: Az egyszeri rekonstrukció részmunkáinak ismertetése 
8.3.7 melléklet: A fasor fáinak tipizálása az egyszeri rekonstrukció munkáinak szempontjából 
8.3.8 melléklet: Az egyes fákon elvégzendő feladatok részletes ismertetése 
 



8.3.1 melléklet: A tervezési területre vonatkozó, védetté nyilvánító jogszabályok 
másolatai 
 
1) Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 80.855/1942. sz. rendelkezése 







8.3.2 melléklet: A tervezési terület ingatlan-nyilvántartási adatai 
 

Község Hrsz Terület AK Művelési ág Kivett Szektor Jogi jelleg 
Hidegség 072/ 0,4805 0 kivett saját használatú út 13 Természetvédelmi terület 
Hidegség 074/ 0,6942 0 kivett saját használatú út 13 Természetvédelmi terület 
Hidegség 089/ 0,1874 0 kivett saját használatú út 13 Természetvédelmi terület 
Hidegség 090/ 0,8571 0 kivett saját használatú út 13 Természetvédelmi terület 
Hidegség 091/ 1,7358 0,1094 gyep (legelő)  13 Természetvédelmi terület 
Hidegség 092/ 0,4668 0,0294 gyep (legelő)  13 Természetvédelmi terület 
Hidegség 093/ 0,1885 0 kivett saját használatú út 13 Természetvédelmi terület 
Hidegség 094/ 0,706 0 kivett saját használatú út 13 Természetvédelmi terület 
Hidegség 073/1a 1,3228 0,0833 gyep (legelő)  16 Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Hidegség 073/1b 0,5762 0,0542 erdő  16 Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Hidegség 073/1c 0,7456 0,0701 erdő  16 Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Hidegség 073/2 0,2137 0 kivett gazd.ép és udvar 34 Fertő-Hanság Nemzeti Park 
Nagycenk 0159/1a 0,5507 0,1916 gyep (rét)  16 Műemlék 
Nagycenk 0159/1b 0,2561 0 kivett saját használatú út 16 Műemlék 
Nagycenk 0159/1c 0,7746 0,2696 gyep (rét)  16 Műemlék 
Nagycenk 673/ 1,3369 0 kivett temető 16 Természetvédelmi terület 

 



8.3.3 melléklet: A tervezési terület jogszabályban megjelent adatainak változásmutatója 
 
Védett terület neve: Nagycenki Hársfasor TT 
Védetté nyilvánító jogszabályok: 1.) Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 

80.855/1942. sz. rendelkezése 
Aktualizálás dátuma: 2005. február 11. 
 
Jogszabály Település Jogszabály szerinti 

helyrajzi szám(ok) Jelenlegi állapot 
 Nagycenk 0159/a 0159/1a 
  0159/b 0159/1b 
  0159/c 0159/1c 
  673  
 Hidegség 072  
  073/a Beleolvadt a Fertő-Hanság Nemzeti Park-ba. jelenleg 

073/1a 
  074/  
  089/  
  090/  
  091/a 
  091/b 
  091/c 

Összeolvadtak 091/ néven. 

  092/  
  093/  
  094/  
 Fertőboz 086/3 Beleolvadt a Fertő-Hanság Nemzeti Park-ba, területe 

sokkal nagyobb lett hozzácsatolásokkal. 
 



8.3.4 mellékelt: A tervezési terület erdőterületeinek erdőrészlet szintű felsorolása és fontosabb üzemtervi adatai 
 

Település Erdőrészlet Terület Rendeltetés További 
rendeltetés 

Célállomány Korlátozás Beavatkozás Sürgősség Vadgazdálkodó 

Nagycenk 8PK1       Aranypatak VT 
Nagycenk 8PK2 8,4       Aranypatak VT 
Hidegség 3E 1,3 VTV TEM  TE   Aranypatak VT 
Hidegség 3ÉP0 0,2       Aranypatak VT 
Hidegség 3PK1 2,5       Aranypatak VT 
Hidegség 3PK2 3,3       Aranypatak VT 
Hidegség 3PK3 0,8       Aranypatak VT 
 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
Felvétel időpontja: 2001. július 
 
 Bal oldal vasút előtt 

 1.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 3 m 
 Mellmagasági átmérő: 96 cm Magasság: 11,5  Törzskerület: 340 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m Régi azonosító: 1 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: A fa felülről korhad és száraz. Kivágásra javasolt. 

 2.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 7 m 
 Mellmagasági átmérő: 9 cm Magasság: 3,3 m Törzskerület: 36 cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: 100 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 3.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 11 m 
 Mellmagasági átmérő: 92 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 286 
cm 
 Koronaátmérő: 5 m Régi azonosító: 3 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 70 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Törzsön nyílt nagy üreg. Felülről is korhadt. Kivágásra  
 javasolt. 

 4.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 14 m 
 Mellmagasági átmérő: 12 cm Magasság: 4 m Törzskerület: 40 cm 
 Koronaátmérő: 3,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 140 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 5.) Tilia cordata sarj Azonosító: 19 m 
 Mellmagasági átmérő: 4 cm Magasság: 2,1 m Törzskerület: 12 cm 
 Koronaátmérő: 2 m 
 Alsó elágazás magassága: 66 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 6.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 26 m 
 Mellmagasági átmérő: 81 cm Magasság: 20 m Törzskerület: 262 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 380 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: A fa koronája elfogadható A fa 3 m magasan korhadó 

 7.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 32 m 
 Mellmagasági átmérő: 8 cm Magasság: 3 m Törzskerület: 26 cm 
 Koronaátmérő: 2 m 
 Alsó elágazás magassága: 164 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Metszésre szorul. Ágak letörve, kéregsérülés 

 8.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 36 m 
 Mellmagasági átmérő: 12 cm Magasság: 6 m Törzskerület: 42 cm 
 Koronaátmérő: 3 m 
 Alsó elágazás magassága: 152 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 9.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 41 m 
 Mellmagasági átmérő: 100 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 354 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: 3 m magasságban 90% korhadt. Gyökfősarjak ritkítása a  
 pótlás érdekében maradjon meg. A korona ágakat 3  
 évente csonkolni. 

 10.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 49 m 
 Mellmagasági átmérő: 75 cm Magasság: 12,5  Törzskerület: 266 
cm 
 Koronaátmérő: 7 m 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Felülről korhad és szárad. Visszavágandó. Megmarad. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 11.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 61 m 
 Mellmagasági átmérő: 7 cm Magasság: 4 m Törzskerület: 24 cm 
 Koronaátmérő: 3 m 
 Alsó elágazás magassága: 60 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 12.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 64 m 
 Mellmagasági átmérő: 120 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 334 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 1, Kivágásra javasolt. 2, Erős csonkolás csak a törzs  
 marad  (B.D.) 

 13.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 70 m 
 Mellmagasági átmérő: 12 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 44 cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: 12 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Jó, egészséges. 

 14.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 75 m 
 Mellmagasági átmérő: 8 cm Magasság: 5 m Törzskerület: 28 cm 
 Koronaátmérő: 3 m 
 Alsó elágazás magassága: 136 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 15.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 79 m 
 Mellmagasági átmérő: 98 cm Magasság: 21 m Törzskerület: 322 
cm 
 Koronaátmérő: 18 m 
 Alsó elágazás magassága: 280 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 3-4 m magasan nyílt üregek. A korona elfogadható.  
 Felülről korhadt. Vezérág csöves ág, törzs teljesen  



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 16.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 83 m 
 Mellmagasági átmérő: 4 cm Magasság: 2,9 m Törzskerület: 25 cm 
 Koronaátmérő: 2,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 140 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 

 17.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 87 m 
 Mellmagasági átmérő: 81 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 272 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: A törzs felülről korhadt: cső, bebetonozott. Betont  
 kiszedni. Ha ágak súlya nő csonkolni ( kb 5 év )  
 Kivágása nem javasolt. 

 18.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 95 m 
 Mellmagasági átmérő: 86 cm Magasság: 15,5  Törzskerület: 278 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 186 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Teljesen odvas cső. A nagy korona a Gyalogút fölé húz.  
 A gyalogútra nyíló ág levágása. 

 19.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 103 m 
 Mellmagasági átmérő: 120 cm Magasság: 19 m Törzskerület: 390 
cm 
 Koronaátmérő: 20 m 
 Alsó elágazás magassága: 288 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-40 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 2,5 m-en nagy korhadás. A törzs egy cső. Hatalmas 4 ág  
 húz az út felé. Az út felé húzó ágakat csonkolni. 

 20.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 118 m 
 Mellmagasági átmérő: 20 cm Magasság: 8,5 m Törzskerület: 58 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: 160 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 21.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 133 m 
 Mellmagasági átmérő: 110 cm Magasság: 25 m Törzskerület: 332 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 320 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-40 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Csőkorhadásos ágak. A törzs 2,5 m magasságtól nyílt,  
 odvas. Korhadt ágak csonkolása. ( Út felé nyúló. ) 

 22.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 136 m 
 Mellmagasági átmérő: 12 cm Magasság: 7 m Törzskerület: 44 cm 
 Koronaátmérő: 4,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 148 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 23.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 148 m 
 Mellmagasági átmérő: 14 cm Magasság: 8 m Törzskerület: 48 cm 
 Koronaátmérő: 4,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 130 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 24.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 155 m 
 Mellmagasági átmérő: 80 cm Magasság: 16,5  Törzskerület: 230 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Felülről is korhad. Koronaápolás. 

 25.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 163 m 
 Mellmagasági átmérő: 84 cm Magasság: 5 m Törzskerület: 306 
cm 
 Koronaátmérő: 6,5 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Sarj ritkítás, ápolás. 
  



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 26.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 170 m 
 Mellmagasági átmérő: 110 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 368 
cm 
 Koronaátmérő: 11,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 284 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Korhadt részek kivágása, út fölé nyíló ág csonkolása. 

 27.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 179 m 
 Mellmagasági átmérő: 85 cm Magasság: 19 m Törzskerület: 280 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 300 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Ápolandó Az út fölé nyúló ágak szükség szerinti  

 28.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 183 m 
 Mellmagasági átmérő: 12 cm Magasság: 9,5 m Törzskerület: 42 cm 
 Koronaátmérő: 4,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 176 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Felszabadítani 

 29.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 194 m 
 Mellmagasági átmérő: 104 cm Magasság: 21 m Törzskerület: 310 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: A korona ápolandó 

 30.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 197 m 
 Mellmagasági átmérő: 10 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 42 cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 31.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 201 m 
 Mellmagasági átmérő: 16 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 52 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: 160 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 32.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 209 m 
 Mellmagasági átmérő: 84 cm Magasság: 20 m Törzskerület: 286 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 55 
 Alsó elágazás magassága: 296 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: A korhadt törzsrészek levágása. Kivágása nem javasolt. 

 33.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 217 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 278 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 57 
 Alsó elágazás magassága: 246 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-40 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: A koronába a korhadt törzsrészek, ágak eltávolítása. 

 34.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 224 m 
 Mellmagasági átmérő: 38 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 120 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m 
 Alsó elágazás magassága: 228 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges sarjak eltávolítása. 

 35.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 228 m 
 Mellmagasági átmérő: 16 cm Magasság: 9,5 m Törzskerület: 50 cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 
  



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 36.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 232 m 
 Mellmagasági átmérő: 94 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 286 
cm 
 Koronaátmérő: 6 m 
 Alsó elágazás magassága: 230 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 80-90 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Nagy nyílt repedések a törzsön. Csőszerűen kikorhadt. A 
  pótlás érdekében kivágni. 

 37.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 236 m 
 Mellmagasági átmérő: 20 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 66 cm 
 Koronaátmérő: 6 m 
 Alsó elágazás magassága: 236 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 38.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 243 m 
 Mellmagasági átmérő: 20 cm Magasság: 8,5 m Törzskerület: 70 cm 
 Koronaátmérő: 6 m 
 Alsó elágazás magassága: 170 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 39.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 251 m 
 Mellmagasági átmérő: 16 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 58 cm 
 Koronaátmérő: 6 m 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Mellette a  venic szilt meghagyni 

 40.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 262 m 
 Mellmagasági átmérő: 98 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 342 
cm 
 Koronaátmérő: 17 m Régi azonosító: 69 
 Alsó elágazás magassága: 354 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Felülről korhad, szükséges koronaápolás. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 41.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 278 m 
 Mellmagasági átmérő: 96 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 298 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m 
 Alsó elágazás magassága: 280 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Csonk amely kevésbé veszélyeztet. Koronaápolás. 

 42.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 285 m 
 Mellmagasági átmérő: 76 cm Magasság: 18,5  Törzskerület: 232 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Tövében nyílt korhadás van. Az út fölé nyíló ág  
 csonkolása, koronaápolás 

 43.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 292 m 
 Mellmagasági átmérő: 126 cm Magasság: 20 m Törzskerület: 366 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m 
 Alsó elágazás magassága: 248 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Felülről is korhadás, korhadt ágak nyesése. 

 44.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 297 m 
 Mellmagasági átmérő: 14 cm Magasság: 7 m Törzskerület: 44 cm 
 Koronaátmérő: 3,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 148 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 45.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 300 m 
 Mellmagasági átmérő: 10 cm Magasság: 6,5 m Törzskerület: 38 cm 
 Koronaátmérő: 3 m 
 Alsó elágazás magassága: 164 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 46.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 316 m 
 Mellmagasági átmérő: 100 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 294 
cm 
 Koronaátmérő: 11,5 m Régi azonosító: 83 
 Alsó elágazás magassága: 234 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 50 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Marad. Egy csonk. Kevésbé veszélyeztet. 

 47.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 320 m 
 Mellmagasági átmérő: 6 cm Magasság: 2,8 m Törzskerület: 22 cm 
 Koronaátmérő: 2 m 
 Alsó elágazás magassága: 20 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Kicsit felszabadítani 

 48.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 323 m 
 Mellmagasági átmérő: 86 cm Magasság: 18 m Törzskerület: 326 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 300 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Az út? felé nyúló ág levágása. 

 49.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 328 m 
 Mellmagasági átmérő: 20 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 70 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: 174 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 50.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 339 m 
 Mellmagasági átmérő: 103 cm Magasság: 14,5  Törzskerület: 342 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 300 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Csonk. A korona ápolása. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 51.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 346 m 
 Mellmagasági átmérő: 68 cm Magasság: 19 m Törzskerület: 262 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-40 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: A törzsszerű nagy ágak csonkolása. 

 52.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 354 m 
 Mellmagasági átmérő: 39 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 128 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 262 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 53.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 362 m 
 Mellmagasági átmérő: 126 cm Magasság: 20,5  Törzskerület: 352 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 95 
 Alsó elágazás magassága: 230 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-30 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: A beteg, száraz ágak csonkolása.     EGYÉB: 220 cm  
 magasan "95" -ös szám az úttal ellentétes oldalon 

 54.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 365 m 
 Mellmagasági átmérő: 7 cm Magasság: 3,5 m Törzskerület: 22 cm 
 Koronaátmérő: 2 m 
 Alsó elágazás magassága: 82 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 55.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 376 m 
 Mellmagasági átmérő: 80 cm Magasság: 18 m Törzskerület: 268 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m 
 Alsó elágazás magassága: 230 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: A korona ápolása, csonkolása 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 56.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 384 m 
 Mellmagasági átmérő: 88 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 282 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: 3 m magasan 80%-os korhadás Beteg koronaréteg  
 levágása. (korhadt) 

 57.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 392 m 
 Mellmagasági átmérő: 26 cm Magasság: 125 m Törzskerület: 86 cm 
 Koronaátmérő: 7 m 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 58.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 399 m 
 Mellmagasági átmérő: 74 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 294 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: A korhadt törzsrész kivágása. 

 59.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 411 m 
 Mellmagasági átmérő: 86 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 300 
cm 
 Koronaátmérő: 17 m 
 Alsó elágazás magassága: 300 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Felülről korhadt. Erősen visszacsonkolni. 

 60.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 422 m 
 Mellmagasági átmérő: 60 cm Magasság: 14,5  Törzskerület: 200 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m 
 Alsó elágazás magassága: 280 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 61.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 429 m 
 Mellmagasági átmérő: 82 cm Magasság: 19 m Törzskerület: 236 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 380 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Felülről korhadt,  a korhadt részek koronarészek  

 62.) Tilia tomentosa pótlás (< 20 év) Azonosító: 445 m 
 Mellmagasági átmérő: 22 cm Magasság: 7,5 m Törzskerület: 66 cm 
 Koronaátmérő: 6 m 
 Alsó elágazás magassága: 110 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 63.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 452 m 
 Mellmagasági átmérő: 80 cm Magasság: 22 m Törzskerület: 330 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Száradó korona  A fa erős visszacsonkolása. 

 64.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 475 m 
 Mellmagasági átmérő: 90 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 316 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: A korona visszacsonkolása. 

 65.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 483 m 
 Mellmagasági átmérő: 80 cm Magasság: 15,5  Törzskerület: 278 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: A korona ápolása. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 66.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 491 m 
 Mellmagasági átmérő: 120 cm Magasság: 9 m Törzskerület: 294 
cm 
 Koronaátmérő: 7 m 
 Alsó elágazás magassága: 100 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Nagy nyílt repedés a törzsön. Félig kiborult, alig él.  
 Összedőlőben. Korhadt törzsrész levágása. 

 67.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 506 m 
 Mellmagasági átmérő: 74 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 234 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m 
 Alsó elágazás magassága: 290 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Az út fölé hajló ág levágása. Koronaápolás. 

 68.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 521 m 
 Mellmagasági átmérő: 92 cm Magasság: 11,5  Törzskerület: 292 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m 
 Alsó elágazás magassága: 150 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: A korona ápolása. 

 69.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 529 m 
 Mellmagasági átmérő: 66 cm Magasság: 14,5  Törzskerület: 242 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m Régi azonosító: 139 
 Alsó elágazás magassága: 320 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. Az út fölé hajló ág levágása. 

 70.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 536 m 
 Mellmagasági átmérő: 88 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 180 
cm 
 Koronaátmérő: 5,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Felülről korhadó csonk, száraz csonk eltávolítása. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 71.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 544 m 
 Mellmagasági átmérő: 80 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 288 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 143 
 Alsó elágazás magassága: 2 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: A száraz, korhadó korona ágak csonkolása 

 72.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 552 m 
 Mellmagasági átmérő: 69 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 198 
cm 
 Koronaátmérő: 7 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: A korhadt törzsrész eltávolítása. 

 73.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 567 m 
 Mellmagasági átmérő: 66 cm Magasság: 14,5  Törzskerület: 248 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: A korhadt ágak csonkolása. 

 74.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 574 m 
 Mellmagasági átmérő: 76 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 240 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 75.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 586 m 
 Mellmagasági átmérő: 112 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 350 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m Régi azonosító: 153 
 Alsó elágazás magassága: 300 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Felülről korhadó ágak. Korhadt ágak erős csonkolása.  
 EGYÉB: A fa úttal ellentétes oldalán "153" szám 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 76.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 597 m 
 Mellmagasági átmérő: 90 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 320 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 60 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Száradó korona. A fa csonkolása. 

 77.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 613 m 
 Mellmagasági átmérő: 82 cm Magasság: 22,5  Törzskerület: 330 
cm 
 Koronaátmérő: 3 m Régi azonosító: 161 
 Alsó elágazás magassága: 50 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: 2 m-en nyílt korhadás. Kivágandó. Sarjaiból kiválasztani  
 a pótlást. 

 78.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 620 m 
 Mellmagasági átmérő: 34 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 101 
cm 
 Koronaátmérő: 6,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 

 79.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 628 m 
 Mellmagasági átmérő: 70 cm Magasság: 9,5 m Törzskerület: 226 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 20 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Csőszerűen korhadt csonk. Koronaápolás. 

 80.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 635 m 
 Mellmagasági átmérő: 98 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 280 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: A korhadt ágak erős csonkolás. 2 m-en nyílt korhadás 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 81.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 639 m 
 Mellmagasági átmérő: 6 cm Magasság: 4 m Törzskerület: 20 cm 
 Koronaátmérő: 2,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 50 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Felszabadítani. 

 82.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 651 m 
 Mellmagasági átmérő: 90 cm Magasság: 20 m Törzskerület: 255 
cm 
 Koronaátmérő: 20 m 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: A korona száradó, korhadó ágainak erős csonkolása. 

 83.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 658 m 
 Mellmagasági átmérő: 28 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 91 cm 
 Koronaátmérő: 7 m 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: A pótlás felszabadítása. 

 84.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 666 m 
 Mellmagasági átmérő: 74 cm Magasság: 23,5  Törzskerület: 215 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m 
 Alsó elágazás magassága: 80 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: A korona ápolása. 

 85.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 673 m 
 Mellmagasági átmérő: 26 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 96 cm 
 Koronaátmérő: 7 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 86.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 696 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 246 
cm 
 Koronaátmérő: 17 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Felülről szárad, korhad. Erősen vissza csonkolni. 

 87.) Tilia tomentosa sarjcsoport Azonosító: 703 m 
 Mellmagasági átmérő: 6 cm Magasság: 5,5 m Törzskerület: 19 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: 1 sarjat meghagyni a többit kivágni. 

 88.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 712 m 
 Mellmagasági átmérő: 102 cm Magasság: 14,5  Törzskerület: 322 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Betonozott csonk. Erős csonkolása. 

 89.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 719 m 
 Mellmagasági átmérő: 66 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 241 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m 
 Alsó elágazás magassága: 50 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Erős csonkolás! 

 90.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 734 m 
 Mellmagasági átmérő: 64 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 224 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 195 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 91.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 750 m 
 Mellmagasági átmérő: 100 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 338 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m 
 Alsó elágazás magassága: 170 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 92.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 765 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 18,5  Törzskerület: 272 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m Régi azonosító: 201 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-40 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: A korona ápolása. Az út fölé hajló ág levágása. EGYÉB  
 "201" szám a fán 

 93.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 788 m 
 Mellmagasági átmérő: 120 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 352 
cm 
 Koronaátmérő: 15 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolása 

 94.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 799 m 
 Mellmagasági átmérő: 4 cm Magasság: 4 m Törzskerület: 23 cm 
 Koronaátmérő: 3 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Ritkítani. 

 95.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 811 m 
 Mellmagasági átmérő: 94 cm Magasság: 20 m Törzskerület: 284 
cm 
 Koronaátmérő: 16 m 
 Alsó elágazás magassága: 280 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: A korona ápolása. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 96.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 818 m 
 Mellmagasági átmérő: 130 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 370 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Korhadás, nagy hasadás. A pótlás érdekében nyesni. 

 97.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 822 m 
 Mellmagasági átmérő: 14 cm Magasság: 9,5 m Törzskerület: 46 cm 
 Koronaátmérő: 6 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 98.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 833 m 
 Mellmagasági átmérő: 92 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 264 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. Nyílt korhadás a törzsön 

 99.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 841 m 
 Mellmagasági átmérő: 54 cm Magasság: 15,5  Törzskerület: 185 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 310 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. A pótlás érdekében nyesni. 

 100.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 844 m 
 Mellmagasági átmérő: 12 cm Magasság: 8 m Törzskerület: 44 cm 
 Koronaátmérő: 3,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 130 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 101.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 852 m 
 Mellmagasági átmérő: 18 cm Magasság: 8,5 m Törzskerület: 60 cm 
 Koronaátmérő: 7 m 
 Alsó elágazás magassága: 160 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 

 102.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 863 m 
 Mellmagasági átmérő: 90 cm Magasság: 15,5  Törzskerület: 340 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Csonk. A korona csonkolása. 3 m-en nagy korhadás 

 103.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 871 m 
 Mellmagasági átmérő: 80 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 260 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Korona csonkolása. 

 104.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 875 m 
 Mellmagasági átmérő: 8 cm Magasság: 4,5 m Törzskerület: 22 cm 
 Koronaátmérő: 3 m 
 Alsó elágazás magassága: 50 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: A mellette lévő fa nyesése. 

 105.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 886 m 
 Mellmagasági átmérő: 70 cm Magasság: 11,5  Törzskerület: 246 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 175 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: A korona ápolása. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 106.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 894 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 292 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolása. 

 107.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 901 m 
 Mellmagasági átmérő: 64 cm Magasság: 2,5 m Törzskerület: 226 
cm 
 Koronaátmérő: 6 m 
 Alsó elágazás magassága: 40 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolása. 

 108.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 908 m 
 Mellmagasági átmérő: 120 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 360 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolása 
 
 Bal oldal vasút után 

 109.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 924 m 
 Mellmagasági átmérő: 106 cm Magasság: 13,5  Törzskerület: 318 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m Régi azonosító: 241 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 110.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 932 m 
 Mellmagasági átmérő: 92 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 290 
cm 
 Koronaátmérő:  m Régi azonosító: 243 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 100 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Pótlás után kivágni. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 111.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 939 m 
 Mellmagasági átmérő: 110 cm Magasság: 20 m Törzskerület: 330 
cm 
 Koronaátmérő: 20 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Betonnal kitöltött, összeborult fa. Az útra lógó ágak  

 112.) Tilia platyphyllos régi ültetés (>20 év) Azonosító: 947 m 
 Mellmagasági átmérő: 50 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 164 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 113.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 954 m 
 Mellmagasági átmérő: 8 cm Magasság: 3,5 m Törzskerület: 24 cm 
 Koronaátmérő: 2 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: 1,5 m magas száraz tönk. 1 sarjat kiválasztani, tősarjat. 

  



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 
 Bal oldal vasút után 

 114.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 969 m 
 Mellmagasági átmérő: 100 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 300 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m Régi azonosító: 253 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Gyakorlatilag nem él. Gyökfősarjai vannak. 

 115.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 977 m 
 Mellmagasági átmérő: 4 cm Magasság: 4,5 m Törzskerület: 12 cm 
 Koronaátmérő: 2 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Szép fa. felszabadítandó. 2 törzs 

 116.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 985 m 
 Mellmagasági átmérő: 100 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 272 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Borostyán levágása. Egyenlőre nem veszélyes. 

 117.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 992 m 
 Mellmagasági átmérő: 104 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 310 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 259 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Betonozott. A csonkot levágni. 

 118.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1008 m 
 Mellmagasági átmérő: 68 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 210 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m Régi azonosító: 263 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Aránylag jó. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 119.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 1015 m 
 Mellmagasági átmérő: 10 cm Magasság: 5,5 m Törzskerület: 30 cm 
 Koronaátmérő: 3 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: 1-2 m magas tönk. Kitisztítani, egyet meghagyni. 

 120.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1031 m 
 Mellmagasági átmérő: 94 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 310 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Betonozott. Száraz ágak levágása. Koronaápolás. 

 121.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1039 m 
 Mellmagasági átmérő: 60 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 230 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m Régi azonosító: 271 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Csonkolás, ápolás 

 122.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1046 m 
 Mellmagasági átmérő: 110 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 350 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 273 
 Alsó elágazás magassága: 300 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 70-90 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Tisztítani a környékét. Útra néző, felé dőlő ágak ifjítása.  
 Sok fagyöngy. 

 123.) Tilia cordata tönk Azonosító: 1054 m 
 Mellmagasági átmérő:  cm Magasság:  m Törzskerület:  cm 
 Koronaátmérő:  m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Kidőlt törzs 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 124.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1069 m 
 Mellmagasági átmérő: 4 cm Magasság: 4,5 m Törzskerület: 12 cm 
 Koronaátmérő: 2 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Mezei juhar 

 125.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1076 m 
 Mellmagasági átmérő: 26 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 86 cm 
 Koronaátmérő: 9 m 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Mezei juhar + kislevelű hárs Tisztítani. Két törzs egymás 
  mellett. 

 126.) Tilia platyphyllos régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1084 m 
 Mellmagasági átmérő: 44 cm Magasság: 14,5  Törzskerület: 124 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 127.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1092 m 
 Mellmagasági átmérő: 68 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 220 
cm 
 Koronaátmérő: 15 m Régi azonosító: 285 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 70 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 2,8 m-en 70%-os korhadás Korona alakítás. EGYÉB:  
 285-ös szám van a törzsön. 

 128.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1107 m 
 Mellmagasági átmérő: 210 cm Magasság: 15,5  Törzskerület: 340 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m Régi azonosító: 289 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 70 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Korona alakítás Száraz törzsfelső levágása. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 129.) Tilia platyphyllos régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1115 m 
 Mellmagasági átmérő: 62 cm Magasság: 18 m Törzskerület: 206 
cm 
 Koronaátmérő: 18 m 
 Alsó elágazás magassága: 280 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Bársonyos 

 130.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1130 m 
 Mellmagasági átmérő: 120 cm Magasság: 20,5  Törzskerület: 322 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m Régi azonosító: 295 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 131.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1137 m 
 Mellmagasági átmérő: 22 cm Magasság: 11,5  Törzskerület: 73 cm 
 Koronaátmérő: 8 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 132.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1141 m 
 Mellmagasági átmérő: 28 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 79 cm 
 Koronaátmérő: 9 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 

 133.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1152 m 
 Mellmagasági átmérő: 68 cm Magasság: 18 m Törzskerület: 198 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Száraz koronarészek visszavágása. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 134.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 1161 m 
 Mellmagasági átmérő: 4 cm Magasság: 6,5 m Törzskerület: 12 cm 
 Koronaátmérő:  m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 135.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1168 m 
 Mellmagasági átmérő: 40 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 130 
cm 
 Koronaátmérő: 5 m Régi azonosító: 305 
 Alsó elágazás magassága: 400 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 136.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1175 m 
 Mellmagasági átmérő: 102 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 310 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m Régi azonosító: 307 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Út felé eső ágakat levágása. Sok fagyöngy. 

 137.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1183 m 
 Mellmagasági átmérő: 90 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 250 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m Régi azonosító: 309 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Korona nyesése. Száraz ágak levágása. Fagyöngy. 

 138.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1191 m 
 Mellmagasági átmérő: 88 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 280 
cm 
 Koronaátmérő: 15 m Régi azonosító: 311 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 70 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 139.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1198 m 
 Mellmagasági átmérő: 46 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 144 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 300 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás Fagyöngy. 

 140.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1206 m 
 Mellmagasági átmérő: 72 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 216 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m Régi azonosító: 315 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 10 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. Fiatalított. 

 141.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1211 m 
 Mellmagasági átmérő: 12 cm Magasság: 7,5 m Törzskerület: 36 cm 
 Koronaátmérő: 3 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 142.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1212 m 
 Mellmagasági átmérő: 24 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 72 cm 
 Koronaátmérő: 7 m 
 Alsó elágazás magassága: 150 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Jó pótlás Meghagyandó. 

 143.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 1221 m 
 Mellmagasági átmérő: 2 cm Magasság: 4 m Törzskerület:  cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Ritkítani. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 144.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1236 m 
 Mellmagasági átmérő: 76 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 262 
cm 
 Koronaátmérő: 16 m Régi azonosító: 323 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 145.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1244 m 
 Mellmagasági átmérő: 92 cm Magasság: 13,5  Törzskerület: 308 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m Régi azonosító: 325 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. Beteg felső levágása. 

 146.) Tilia platyphyllos régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1252 m 
 Mellmagasági átmérő: 42 cm Magasság: 4,5 m Törzskerület: 134 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges. 

 147.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1259 m 
 Mellmagasági átmérő: 46 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 166 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m Régi azonosító: 329 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 148.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 1267 m 
 Mellmagasági átmérő: 3 cm Magasság: 2,5 m Törzskerület: 9 cm 
 Koronaátmérő:  m 
 Alsó elágazás magassága: 40 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Ritkítás 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 149.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1275 m 
 Mellmagasági átmérő: 92 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 310 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m Régi azonosító: 333 
 Alsó elágazás magassága: 280 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Korona száraz ágait levágni. 

 150.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1283 m 
 Mellmagasági átmérő: 90 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 270 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m Régi azonosító: 335 
 Alsó elágazás magassága: 300 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Az útra lógó ágak levágása. Koronaápolás. 

 151.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1290 m 
 Mellmagasági átmérő: 72 cm Magasság: 9 m Törzskerület: 208 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m Régi azonosító: 337 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Betonozott. Koronaápolás. 

 152.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 1298 m 
 Mellmagasági átmérő: 3 cm Magasság: 3,5 m Törzskerület: 3 cm 
 Koronaátmérő: 3 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 2 m magas tönk. Ritkítás. 

 153.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1313 m 
 Mellmagasági átmérő: 76 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 218 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m Régi azonosító: 343 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 154.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1321 m 
 Mellmagasági átmérő: 150 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 390 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 345 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Kiodvasodott. Tüzet is raktak benne. Ápolás. 

 155.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1329 m 
 Mellmagasági átmérő: 8 cm Magasság: 5 m Törzskerület: 24 cm 
 Koronaátmérő: 250 m 
 Alsó elágazás magassága: 80 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Szép, egészséges. 

 156.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1335 m 
 Mellmagasági átmérő: 56 cm Magasság: 7,5 m Törzskerület: 180 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m Régi azonosító: 349 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: >80 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Csonkolt. Nem zavar? 

 157.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1344 m 
 Mellmagasági átmérő: 200 cm Magasság: 19 m Törzskerület: 332 
cm 
 Koronaátmérő: 15 m Régi azonosító: 351 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Magas veszélyes fa. Koronavágás. 

 158.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1351 m 
 Mellmagasági átmérő: 72 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 232 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 353 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 159.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1359 m 
 Mellmagasági átmérő: 92 cm Magasság: 10,5  Törzskerület: 290 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 355 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Odvas felső törzsrész kivágása. Koronaápolás 

 160.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1366 m 
 Mellmagasági átmérő: 2 cm Magasság: 18 m Törzskerület: 296 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m Régi azonosító: 357 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 10 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 161.) Tilia cordata sarj Azonosító: 1378 m 
 Mellmagasági átmérő: 2 cm Magasság: 2,5 m Törzskerület: 6 cm 
 Koronaátmérő: 1,5 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Kilóg a sorból, cser van a jó helyen. 

 162.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1382 m 
 Mellmagasági átmérő: 28 cm Magasság: 6,5 m Törzskerület: 82 cm 
 Koronaátmérő: 6 m 
 Alsó elágazás magassága: 120 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Fiatal, szép. 

 163.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1389 m 
 Mellmagasági átmérő: 130 cm Magasság: 13,5  Törzskerület: 370 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 363 
 Alsó elágazás magassága: 280 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 164.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1405 m 
 Mellmagasági átmérő: 90 cm Magasság: 15,5  Törzskerület: 286 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m Régi azonosító: 367 
 Alsó elágazás magassága: 300 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 40 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás, Korhadt, száraz ágakat levágni. 0,2 m-en  
 40%-os korhadás 

 165.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1420 m 
 Mellmagasági átmérő: 64 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 206 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 166.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1427 m 
 Mellmagasági átmérő: 28 cm Magasság: 18 m Törzskerület: 276 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 373 
 Alsó elágazás magassága: 280 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 167.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1435 m 
 Mellmagasági átmérő: 72 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 246 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 168.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1442 m 
 Mellmagasági átmérő: 90 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 274 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m Régi azonosító: 377 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. Betonozott. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 169.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1458 m 
 Mellmagasági átmérő: 104 cm Magasság: 9 m Törzskerület: 312 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m Régi azonosító: 381 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Erős nyesés. 

 170.) Tilia x vulgaris régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1465 m 
 Mellmagasági átmérő: 50 cm Magasság: 11,5  Törzskerület: 138 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 171.) Tilia x vulgaris régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1473 m 
 Mellmagasági átmérő: 42 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 142 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Szép 

 172.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1481 m 
 Mellmagasági átmérő: 70 cm Magasság: 11,5  Törzskerület: 230 
cm 
 Koronaátmérő: 7 m Régi azonosító: 387 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Nyílt odvas. Betonozott. Korona nyesése. Odvas száraz  
 ágakat rendesen visszacsonkolni. 

 173.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1488 m 
 Mellmagasági átmérő: 72 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 220 
cm 
 Koronaátmérő: 7 m Régi azonosító: 389 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolása. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 174.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1496 m 
 Mellmagasági átmérő: 76 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 232 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 391 
 Alsó elágazás magassága: 320 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 175.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1526 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 20 m Törzskerület: 240 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m Régi azonosító: 399 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 176.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1534 m 
 Mellmagasági átmérő: 82 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 266 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m Régi azonosító: 401 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Szép fa, egészséges. 

 177.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1542 m 
 Mellmagasági átmérő: 92 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 282 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-40 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: A nagy ágak nyesése, koronaápolás. 2,4 m-en 60 %-os  
 korhadás 

 178.) Tilia cordata tönk Azonosító: 1549 m 
 Mellmagasági átmérő: 107 cm Magasság:  m Törzskerület:  cm 
 Koronaátmérő:  m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 2 m magas kiszáradt törzs 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 179.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1557 m 
 Mellmagasági átmérő: 88 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 310 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m Régi azonosító: 407 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-40 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Erős koronaápolás. 

 180.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1572 m 
 Mellmagasági átmérő: 96 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 276 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 411 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 181.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1578 m 
 Mellmagasági átmérő: 2 cm Magasság:  m Törzskerület: 6 cm 
 Koronaátmérő:  m 
 Alsó elágazás magassága: 100 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Cser, juhar, 

 182.) Tilia platyphyllos régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1587 m 
 Mellmagasági átmérő: 46 cm Magasság: 19 m Törzskerület: 146 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m 
 Alsó elágazás magassága: 280 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges 

 183.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1595 m 
 Mellmagasági átmérő: 98 cm Magasság: 21 m Törzskerület: 312 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m Régi azonosító: 417 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 40-50 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Erősen száradt, erősen csonkolni. 0,3 m-en >50 %-os  
 korhadás, 2,5 m-en 40 %-os korhadás 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 184.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1602 m 
 Mellmagasági átmérő: 62 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 210 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 419 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-40 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 185.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1610 m 
 Mellmagasági átmérő: 60 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 200 
cm 
 Koronaátmérő: 7 m Régi azonosító: 421 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Erősen csonkolni a koronát 

 186.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1618 m 
 Mellmagasági átmérő: 104 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 280 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 423 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 187.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1626 m 
 Mellmagasági átmérő: 84 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 276 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 425 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 188.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1633 m 
 Mellmagasági átmérő: 46 cm Magasság: 10,5  Törzskerület: 150 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 189.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1641 m 
 Mellmagasági átmérő: 86 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 278 
cm 
 Koronaátmérő: 7 m Régi azonosító: 429 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 190.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1649 m 
 Mellmagasági átmérő: 66 cm Magasság: 20 m Törzskerület: 212 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m Régi azonosító: 431 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. Fagyöngy. 

 191.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1656 m 
 Mellmagasági átmérő: 102 cm Magasság: 23 m Törzskerület: 330 
cm 
 Koronaátmérő: 15 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 40-50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 192.) Tilia platyphyllos régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1664 m 
 Mellmagasági átmérő: 38 cm Magasság: 18 m Törzskerület: 118 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 

 193.) Quercus cerris sarj Azonosító: 1676 m 
 Mellmagasági átmérő: 4 cm Magasság: 4 m Törzskerület: 12 cm 
 Koronaátmérő: 3 m 
 Alsó elágazás magassága: 80 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Csertölgy. Szép meghagyni, 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 194.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1694 m 
 Mellmagasági átmérő: 110 cm Magasság: 22 m Törzskerület: 364 
cm 
 Koronaátmérő: 16 m Régi azonosító: 441 
 Alsó elágazás magassága: 310 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. EGYÉB: Becsatlakozó út utáni első fa. 

 195.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1702 m 
 Mellmagasági átmérő: 112 cm Magasság: 22 m Törzskerület: 396 
cm 
 Koronaátmérő: 15 m 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 196.) Tilia platyphyllos pótlás (< 20 év) Azonosító: 1710 m 
 Mellmagasági átmérő: 22 cm Magasság: 10,5  Törzskerület: 88 cm 
 Koronaátmérő: 7 m 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges 

 197.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1717 m 
 Mellmagasági átmérő: 76 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 254 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 198.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1725 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 238 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 449 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 199.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1733 m 
 Mellmagasági átmérő: 100 cm Magasság: 15,5  Törzskerület: 316 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 451 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Betonozott 

 200.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1740 m 
 Mellmagasági átmérő: 88 cm Magasság: 9 m Törzskerület: 7 cm 
 Koronaátmérő: 7 m 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 99 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Csonkolás. Sarj ritkítás. 

 201.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1748 m 
 Mellmagasági átmérő: 76 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 230 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 202.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1756 m 
 Mellmagasági átmérő: 76 cm Magasság: 14,5  Törzskerület: 254 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 203.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1763 m 
 Mellmagasági átmérő: 196 cm Magasság: 19 m Törzskerület: 286 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 204.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 1771 m 
 Mellmagasági átmérő: 4 cm Magasság: 5 m Törzskerület: 12 cm 
 Koronaátmérő: 3 m 
 Alsó elágazás magassága: 40 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Kiszabadítás, ritkítás. 

 205.) Tilia platyphyllos régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1786 m 
 Mellmagasági átmérő: 46 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 148 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Bársonyos levelű alfaj. Koronaápolás. 

 206.) Tilia cordata tönk Azonosító: 1794 m 
 Mellmagasági átmérő: 112 cm Magasság: 6,5 m Törzskerület: 340 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 99 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: 2 m magas tönk. Csonkolni. 

 207.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1802 m 
 Mellmagasági átmérő: 38 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 120 
cm 
 Koronaátmérő: 6 m 
 Alsó elágazás magassága: 140 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Száradó fiatal fa. Fagyöngy. 

 208.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1809 m 
 Mellmagasági átmérő: 70 cm Magasság: 11,5  Törzskerület: 210 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 471 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Korona nyesése 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 209.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1817 m 
 Mellmagasági átmérő: 120 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 360 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 473 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Erős csonkolás. Sok fagyöngy. 

 210.) Tilia platyphyllos pótlás (< 20 év) Azonosító: 1826 m 
 Mellmagasági átmérő: 22 cm Magasság: 9 m Törzskerület: 74 cm 
 Koronaátmérő: 6 m 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Szép. 

 211.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1832 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 240 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m Régi azonosító: 477 
 Alsó elágazás magassága: 26 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-40 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 212.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1839 m 
 Mellmagasági átmérő: 100 cm Magasság: 19 m Törzskerület: 326 
cm 
 Koronaátmérő: 24 m Régi azonosító: 479 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Nagy ledőlt ág. Koronaápolás. 4 m-en 60 %-os korhadás 

 213.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1848 m 
 Mellmagasági átmérő: 76 cm Magasság: 9 m Törzskerület: 260 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Csonkolni. Koronaápolás. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 214.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1862 m 
 Mellmagasági átmérő: 124 cm Magasság: 19 m Törzskerület: 376 
cm 
 Koronaátmérő: 22 m 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Nagy fa. Koronaápolás. 

 215.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1870 m 
 Mellmagasági átmérő: 66 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 210 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m Régi azonosító: 487 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. Fagyöngy. 

 216.) Tilia x vulgaris régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1878 m 
 Mellmagasági átmérő: 34 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 110 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 489 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Szép fiatal. 

 217.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1881 m 
 Mellmagasági átmérő: 5 cm Magasság: 3,5 m Törzskerület: 30 cm 
 Koronaátmérő: 1,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 30 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 

 218.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1885 m 
 Mellmagasági átmérő: 58 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 188 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 491 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 219.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1893 m 
 Mellmagasági átmérő: 126 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 390 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Betonozott. Koronaápolás 

 220.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1901 m 
 Mellmagasági átmérő: 90 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 314 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 495 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 221.) Tilia platyphyllos régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1908 m 
 Mellmagasági átmérő: 52 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 192 
cm 
 Koronaátmérő: 16 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Szép egészséges 

 222.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 1923 m 
 Mellmagasági átmérő: 92 cm Magasság: 15,5  Törzskerület: 262 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m 
 Alsó elágazás magassága: 320 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Erős csonkolás. Koronaápolás. Elszáradt. 

 223.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1931 m 
 Mellmagasági átmérő: 114 cm Magasság: 11,5  Törzskerület: 322 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 224.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1936 m 
 Mellmagasági átmérő: 6 cm Magasság: 4 m Törzskerület: 18 cm 
 Koronaátmérő: 2,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 80 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Cser+kl.hárs 

 225.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1946 m 
 Mellmagasági átmérő: 120 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 360 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Szétszakadó törzs. Csonkolás 

 226.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1951 m 
 Mellmagasági átmérő: 4 cm Magasság: 5,5 m Törzskerület: 12 cm 
 Koronaátmérő: 3 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 227.) Populus tremula pótlás (< 20 év) Azonosító: 1955 m 
 Mellmagasági átmérő: 4 cm Magasság: 4 m Törzskerület: 12 cm 
 Koronaátmérő: 1,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 100 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 228.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1962 m 
 Mellmagasági átmérő: 20 cm Magasság: 5,5 m Törzskerület: 64 cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Felszabadítani. Szép. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 229.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1971 m 
 Mellmagasági átmérő: 18 cm Magasság: 9,5 m Törzskerület:  cm 
 Koronaátmérő: 9 m 
 Alsó elágazás magassága: 120 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Felszabadítani 

 230.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 1974 m 
 Mellmagasági átmérő: 6 cm Magasság: 7 m Törzskerület: 10 cm 
 Koronaátmérő: 7 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Ritkítani 

 231.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1981 m 
 Mellmagasági átmérő: 16 cm Magasság: 6,2 m Törzskerület: 58 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: 98 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 232.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1992 m 
 Mellmagasági átmérő: 100 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 334 
cm 
 Koronaátmérő: 15 m 
 Alsó elágazás magassága: 300 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 233.) Tilia cordata sarj Azonosító: 1999 m 
 Mellmagasági átmérő: 2 cm Magasság: 2 m Törzskerület: 6 cm 
 Koronaátmérő: 1 m 
 Alsó elágazás magassága: 100 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Ritkítás, felszabadítás 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 234.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2008 m 
 Mellmagasági átmérő: 104 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 320 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 523 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Jó 

 235.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2015 m 
 Mellmagasági átmérő: 108 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 332 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Szép fa 

 236.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2031 m 
 Mellmagasági átmérő: 100 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 310 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Erős csonkolás 

 237.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2038 m 
 Mellmagasági átmérő: 94 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 270 
cm 
 Koronaátmérő: 7 m Régi azonosító: 531 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: csonkolás ameddig él. 

 238.) Tilia platyphyllos régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2053 m 
 Mellmagasági átmérő: 46 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 162 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 239.) Quercus cerris sarjcsoport Azonosító: 2058 m 
 Mellmagasági átmérő: 4 cm Magasság: 3,5 m Törzskerület: 13 cm 
 Koronaátmérő: 1,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 120 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 240.) Tilia x vulgaris régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2069 m 
 Mellmagasági átmérő: 44 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 150 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Fiatal szép 

 241.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2084 m 
 Mellmagasági átmérő: 64 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 200 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 280 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Erős korhadás 

 242.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2092 m 
 Mellmagasági átmérő: 104 cm Magasság: 18 m Törzskerület: 330 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m Régi azonosító: 545 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Erős koronaápolás 

 243.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2102 m 
 Mellmagasági átmérő: 70 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 240 
cm 
 Koronaátmérő: 18 m 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Szép fa 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 244.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2122 m 
 Mellmagasági átmérő: 98 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 340 
cm 
 Koronaátmérő: 16 m Régi azonosító: 553 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Erős csonkolás 

 245.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2130 m 
 Mellmagasági átmérő: 92 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 218 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m Régi azonosító: 555 
 Alsó elágazás magassága: 300 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 246.) Tilia cordata tönk Azonosító: 2137 m 
 Mellmagasági átmérő: 108 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 340 
cm 
 Koronaátmérő:  m 
 Alsó elágazás magassága: 280 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 100 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Kipusztult 

 247.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2145 m 
 Mellmagasági átmérő: 66 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 224 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Kiszáradóban lévő, fagyöngyös. 

 248.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 2153 m 
 Mellmagasági átmérő: 12 cm Magasság: 9 m Törzskerület: 36 cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: 100 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 249.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2160 m 
 Mellmagasági átmérő: 80 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 268 
cm 
 Koronaátmérő: 17 m 
 Alsó elágazás magassága: 300 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Erős csonkolás 

 250.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2175 m 
 Mellmagasági átmérő: 110 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 340 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 251.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2182 m 
 Mellmagasági átmérő: 34 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 106 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m 
 Alsó elágazás magassága: 280 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. UTOLSÓ FA 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 Jobb oldal vasút előtt 

 252.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 4 m 
 Mellmagasági átmérő: 58 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 182 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges. 

 253.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 7 m 
 Mellmagasági átmérő: 5 cm Magasság: 3,5 m Törzskerület: 14 cm 
 Koronaátmérő: 2 m 
 Alsó elágazás magassága: 170 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 254.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 11 m 
 Mellmagasági átmérő: 86 cm Magasság: 15,5  Törzskerület: 268 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 255.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 15 m 
 Mellmagasági átmérő: 14 cm Magasság: 5 m Törzskerület: 47 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: 160 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 256.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 21 m 
 Mellmagasági átmérő: 8 cm Magasság: 5 m Törzskerület: 28 cm 
 Koronaátmérő: 2,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 170 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 257.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 26 m 
 Mellmagasági átmérő: 72 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 240 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 258.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 34 m 
 Mellmagasági átmérő: 96 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 292 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 310 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 259.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 38 m 
 Mellmagasági átmérő: 16 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 58 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 260.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 45 m 
 Mellmagasági átmérő: 8 cm Magasság: 3,5 m Törzskerület: 28 cm 
 Koronaátmérő: 9 m 
 Alsó elágazás magassága: 160 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 261.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 50 m 
 Mellmagasági átmérő: 120 cm Magasság: 12,5  Törzskerület: 366 
cm 
 Koronaátmérő: 18 m Régi azonosító: 14 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Csonkolni 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 262.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 53 m 
 Mellmagasági átmérő: 10 cm Magasság: 7 m Törzskerület: 33 cm 
 Koronaátmérő: 6 m 
 Alsó elágazás magassága: 80 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 263.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 60 m 
 Mellmagasági átmérő: 6 cm Magasság: 3 m Törzskerület: 20 cm 
 Koronaátmérő: 3 m 
 Alsó elágazás magassága: 70 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 264.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 65 m 
 Mellmagasági átmérő: 100 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 362 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 380 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 265.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 73 m 
 Mellmagasági átmérő: 82 cm Magasság: 18 m Törzskerület: 350 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m Régi azonosító: 20 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Felülről korhadó ágak. A korona erős nyesése. Az útra  
 nyúló ág levágása. 

 266.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 76 m 
 Mellmagasági átmérő: 10 cm Magasság: 6 m Törzskerület: 32 cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: 10 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 267.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 82 m 
 Mellmagasági átmérő: 10 cm Magasság: 7 m Törzskerület: 32 cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: 40 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 268.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 88 m 
 Mellmagasági átmérő: 100 cm Magasság: 15,5  Törzskerület: 336 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m Régi azonosító: 24 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Korona nyesése 

 269.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 95 m 
 Mellmagasági átmérő: 15 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 55 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: 90 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 270.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 103 m 
 Mellmagasági átmérő: 110 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 340 
cm 
 Koronaátmérő: 15 m 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 80-90 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Veszélyes fa. 1,5 m-en nyitott. 

 271.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 106 m 
 Mellmagasági átmérő: 9 cm Magasság: 4 m Törzskerület: 30 cm 
 Koronaátmérő: 6 m 
 Alsó elágazás magassága: 170 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 272.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 110 m 
 Mellmagasági átmérő: 16 cm Magasság: 9,5 m Törzskerület: 48 cm 
 Koronaátmérő: 3,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 273.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 113 m 
 Mellmagasági átmérő: 16 cm Magasság: 9 m Törzskerület: 48 cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: 170 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 274.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 118 m 
 Mellmagasági átmérő: 60 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 198 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 10 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 275.) Tilia cordata tönk Azonosító: 125 m 
 Mellmagasági átmérő: 104 cm Magasság: 6,5 m Törzskerület:  cm 
 Koronaátmérő: 7 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 99 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: 1,8 m magas tönkdarab. Így marad. 

 276.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 141 m 
 Mellmagasági átmérő: 82 cm Magasság: 8 m Törzskerület:  cm 
 Koronaátmérő: 9 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: 2-2,5 m magas tönkdarab. Így marad. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 277.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 148 m 
 Mellmagasági átmérő: 124 cm Magasság: 20 m Törzskerület: 376 
cm 
 Koronaátmérő: 19 m 
 Alsó elágazás magassága: 50 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Száradó korona. A korona erős csonkolása. 

 278.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 157 m 
 Mellmagasági átmérő: 52 cm Magasság: 20 m Törzskerület: 186 
cm 
 Koronaátmérő: 16 m 
 Alsó elágazás magassága: 300 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges. 

 279.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 167 m 
 Mellmagasági átmérő: 2 cm Magasság: 2 m Törzskerület: 6 cm 
 Koronaátmérő: 1,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 40 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 

 280.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 175 m 
 Mellmagasági átmérő: 14 cm Magasság: 8,5 m Törzskerület: 46 cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: 80 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 281.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 179 m 
 Mellmagasági átmérő: 100 cm Magasság: 15,5  Törzskerület: 320 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 280 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: A korona erős nyesése. Út felé húzó ág nyesése. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 282.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 187 m 
 Mellmagasági átmérő: 44 cm Magasság: 15,5  Törzskerület: 140 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 150 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges 

 283.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 191 m 
 Mellmagasági átmérő: 6 cm Magasság: 5 m Törzskerület: 20 cm 
 Koronaátmérő: 21,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 150 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 284.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 194 m 
 Mellmagasági átmérő: 40 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 124 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 52 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Korona ápolás 

 285.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 197 m 
 Mellmagasági átmérő: 10 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 33 cm 
 Koronaátmérő: 3 m 
 Alsó elágazás magassága: 170 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 286.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 202 m 
 Mellmagasági átmérő: 110 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 352 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 54 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 70 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: 40 cm-en nyitott 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 287.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 210 m 
 Mellmagasági átmérő: 72 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 232 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. Út felé nyúló ág visszavágása. 

 288.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 213 m 
 Mellmagasági átmérő: 14 cm Magasság: 11,5  Törzskerület: 55 cm 
 Koronaátmérő: 2,5 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 289.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 217 m 
 Mellmagasági átmérő: 110 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 350 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m 
 Alsó elágazás magassága: 500 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Megroppant csőszerűen korhadt, út felé dőlő fa. 

 290.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 225 m 
 Mellmagasági átmérő: 58 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 192 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 70 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Bal oldali ágát csonkolni  2 m-en 70 %-os korhadás 

 291.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 229 m 
 Mellmagasági átmérő: 20 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 68 cm 
 Koronaátmérő: 6 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 292.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 240 m 
 Mellmagasági átmérő: 66 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 204 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Nyesni 

 293.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 248 m 
 Mellmagasági átmérő: 110 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 340 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: A törzs csőszerűen kiodvasodott. Nyesni. 

 294.) Tilia cordata sarj Azonosító: 256 m 
 Mellmagasági átmérő: 4 cm Magasság: 3,5 m Törzskerület: 18 cm 
 Koronaátmérő: 2 m 
 Alsó elágazás magassága: 150 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 295.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 264 m 
 Mellmagasági átmérő: 22 cm Magasság: 10,5  Törzskerület: 74 cm 
 Koronaátmérő: 7 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 296.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 271 m 
 Mellmagasági átmérő: 88 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 302 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m Régi azonosító: 72 
 Alsó elágazás magassága: 230 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Korona nyesése 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 297.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 278 m 
 Mellmagasági átmérő:  cm Magasság: 3,5 m Törzskerület:  cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: 50 cm magas tönkdarab, sok sarj. Nem jó pótlás. 

 298.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 286 m 
 Mellmagasági átmérő: 90 cm Magasság: 14,5  Törzskerület: 262 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 76 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Korona ápolás. Visszanyesni. 

 299.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 293 m 
 Mellmagasági átmérő: 106 cm Magasság: 19 m Törzskerület: 324 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m 
 Alsó elágazás magassága: 550 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 8-10 m magasan csonkolni, mert az ép rész az útra húz.  
 A törzs csőszerűen korhadt. 

 300.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 301 m 
 Mellmagasági átmérő: 62 cm Magasság: 8,5 m Törzskerület: 176 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: A törzs 3 m magasságig erősen szétnyílt. A fa nem zavar. 

 301.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 309 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 16,5  Törzskerület: 242 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 320 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: A korona visszacsonkolása 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 302.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 320 m 
 Mellmagasági átmérő: 16 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 62 cm 
 Koronaátmérő: 6 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 303.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 323 m 
 Mellmagasági átmérő: 28 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 86 cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 160 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 304.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 339 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 19 m Törzskerület: 242 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: A korona ápolása, csonkolni. 

 305.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 343 m 
 Mellmagasági átmérő: 10 cm Magasság: 7 m Törzskerület: 33 cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 

 306.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 362 m 
 Mellmagasági átmérő: 104 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 350 
cm 
 Koronaátmérő: 16 m 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: A korona száraz, korhadt ágait visszacsonkolni. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 307.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 370 m 
 Mellmagasági átmérő: 30 cm Magasság: 11,5  Törzskerület: 96 cm 
 Koronaátmérő: 7 m 
 Alsó elágazás magassága: 80 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 308.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 377 m 
 Mellmagasági átmérő: 90 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 274 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m Régi azonosító: 100 
 Alsó elágazás magassága: 230 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: A korona korhadt ágainak visszacsonkolása. Az út fölé  
 nyúló ágat is. 

 309.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 385 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 264 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 280 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: A korona csonkolása 

 310.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 393 m 
 Mellmagasági átmérő: 72 cm Magasság: 9 m Törzskerület: 248 
cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: 300 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Nem zavaró beteg csonk 

 311.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 400 m 
 Mellmagasági átmérő: 62 cm Magasság: 18 m Törzskerület: 192 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 106 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 312.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 423 m 
 Mellmagasági átmérő: 68 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 212 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m 
 Alsó elágazás magassága: 270 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 313.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 431 m 
 Mellmagasági átmérő: 84 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 260 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 70 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 3 m-en 2 nagy korhadás nyíltan. Csonkolni, a nagy ágat  

 314.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 438 m 
 Mellmagasági átmérő: 84 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 246 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m Régi azonosító: 116 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 3,5 m-en nagy nyílt korhadás. A korona csonkolása. 

 315.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 443 m 
 Mellmagasági átmérő: 8 cm Magasság: 3 m Törzskerület: 28 cm 
 Koronaátmérő: 2,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 150 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 316.) Tilia x vulgaris régi ültetés (>20 év) Azonosító: 454 m 
 Mellmagasági átmérő: 50 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 176 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 320 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 317.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 461 m 
 Mellmagasági átmérő: 92 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 322 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m 
 Alsó elágazás magassága: 380 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 2 m-en nyílt korhadás. 

 318.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 476 m 
 Mellmagasági átmérő: 48 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 170 
cm 
 Koronaátmérő: 7 m Régi azonosító: 126 
 Alsó elágazás magassága: 300 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: A korona csonkolása. 

 319.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 487 m 
 Mellmagasági átmérő: 10 cm Magasság: 5 m Törzskerület: 42 cm 
 Koronaátmérő: 3,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 60 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 320.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 499 m 
 Mellmagasági átmérő: 4 cm Magasság: 2 m Törzskerület: 12 cm 
 Koronaátmérő: 2 m 
 Alsó elágazás magassága: 40 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 321.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 507 m 
 Mellmagasági átmérő: 86 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 280 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m Régi azonosító: 134 
 Alsó elágazás magassága: 300 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-40 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: A korona csonkolása, az út felé eső ágat is. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 322.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 511 m 
 Mellmagasági átmérő: 13 cm Magasság: 8 m Törzskerület: 36 cm 
 Koronaátmérő: 2,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 160 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 

 323.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 530 m 
 Mellmagasági átmérő: 72 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 220 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m Régi azonosító: 140 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: A korona ápolása. EGYÉB. "140" tábla 

 324.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 534 m 
 Mellmagasági átmérő: 6 cm Magasság: 2,5 m Törzskerület: 21 cm 
 Koronaátmérő: 2 m 
 Alsó elágazás magassága: 20 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 325.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 537 m 
 Mellmagasági átmérő: 50 cm Magasság: 8 m Törzskerület: 164 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m Régi azonosító: 142 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: 1,5 m-en nyílt üreg. Koronaápolás. EGYÉB: "142"-es  
 szám van a törzsön 

 326.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 541 m 
 Mellmagasági átmérő: 15 cm Magasság: 6,5 m Törzskerület: 48 cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: 10 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 327.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 552 m 
 Mellmagasági átmérő: 56 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 180 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m Régi azonosító: 146 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-40 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 328.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 560 m 
 Mellmagasági átmérő: 60 cm Magasság: 18 m Törzskerület: 240 
cm 
 Koronaátmérő: 15 m 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-40 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás, útra néző ág levágása. 

 329.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 568 m 
 Mellmagasági átmérő: 70 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 224 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 330.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 576 m 
 Mellmagasági átmérő: 50 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 160 
cm 
 Koronaátmérő:  m Régi azonosító: 152 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Korhadt törzsrész levágása. 

 331.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 583 m 
 Mellmagasági átmérő: 86 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 268 
cm 
 Koronaátmérő: 15 m Régi azonosító: 154 
 Alsó elágazás magassága: 170 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Erősen csonkolni 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 332.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 591 m 
 Mellmagasági átmérő: 16 cm Magasság: 8 m Törzskerület: 49 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: 170 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 333.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 598 m 
 Mellmagasági átmérő: 8 cm Magasság: 3 m Törzskerület: 20 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: 40 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: 2 m-es tönkdarab. Csonkolni! 

 334.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 606 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 226 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Beteg száradó fa. 

 335.) Tilia platyphyllos régi ültetés (>20 év) Azonosító: 621 m 
 Mellmagasági átmérő: 50 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 147 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges 

 336.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 629 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 17,5  Törzskerület: 228 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-40 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Korona csonkolása, száraz korhadt ágak levágása. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 337.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 637 m 
 Mellmagasági átmérő: 115 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 361 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m 
 Alsó elágazás magassága: 60 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Erősen csonkolni a száraz korhadt ágakat. 

 338.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 640 m 
 Mellmagasági átmérő: 7 cm Magasság: 2,5 m Törzskerület: 18 cm 
 Koronaátmérő: 2 m 
 Alsó elágazás magassága: 140 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 

 339.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 644 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 246 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m 
 Alsó elágazás magassága: 160 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Idősebb ágait később nyesni. 

 340.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 649 m 
 Mellmagasági átmérő: 7 cm Magasság: 1,9 m Törzskerület: 16 cm 
 Koronaátmérő: 1,9 m 
 Alsó elágazás magassága: 140 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 

 341.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 652 m 
 Mellmagasági átmérő: 48 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 178 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m Régi azonosító: 172 
 Alsó elágazás magassága: 140 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 342.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 660 m 
 Mellmagasági átmérő: 80 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 236 
cm 
 Koronaátmérő: 19 m Régi azonosító: 174 
 Alsó elágazás magassága: 195 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 343.) Tilia cordata sarj Azonosító: 663 m 
 Mellmagasági átmérő: 1 cm Magasság: 1 m Törzskerület: 2 cm 
 Koronaátmérő: 1 m 
 Alsó elágazás magassága: 20 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 344.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 667 m 
 Mellmagasági átmérő: 38 cm Magasság: 9 m Törzskerület: 124 
cm 
 Koronaátmérő: 6 m Régi azonosító: 176 
 Alsó elágazás magassága: 160 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Nyesés 

 345.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 674 m 
 Mellmagasági átmérő: 48 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 160 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Száradó korona nyesése. 

 346.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 686 m 
 Mellmagasági átmérő: 10 cm Magasság: 5 m Törzskerület: 30 cm 
 Koronaátmérő: 3 m 
 Alsó elágazás magassága: 100 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Rossz helyen van! 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 347.) Tilia x vulgaris régi ültetés (>20 év) Azonosító: 690 m 
 Mellmagasági átmérő: 48 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 144 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges 

 348.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 694 m 
 Mellmagasági átmérő: 5 cm Magasság: 4 m Törzskerület: 15 cm 
 Koronaátmérő: 2 m 
 Alsó elágazás magassága: 120 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Kipusztuló. 

 349.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 698 m 
 Mellmagasági átmérő: 57 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 160 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 60 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 10 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 350.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 728 m 
 Mellmagasági átmérő: 62 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 196 
cm 
 Koronaátmérő: 5 m Régi azonosító: 192 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 70 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Nyitott korhadás. 

 351.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 736 m 
 Mellmagasági átmérő: 46 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 138 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 352.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 744 m 
 Mellmagasági átmérő: 18 cm Magasság: 8 m Törzskerület: 55 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: 150 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 353.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 747 m 
 Mellmagasági átmérő: 18 cm Magasság: 7,5 m Törzskerület: 71 cm 
 Koronaátmérő: 6 m 
 Alsó elágazás magassága: 130 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 354.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 759 m 
 Mellmagasági átmérő: 56 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 174 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m 
 Alsó elágazás magassága: 170 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 355.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 766 m 
 Mellmagasági átmérő: 16 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 61 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: 120 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 356.) Tilia cordata sarj Azonosító: 770 m 
 Mellmagasági átmérő: 2 cm Magasság: 2 m Törzskerület: 6 cm 
 Koronaátmérő: 2 m 
 Alsó elágazás magassága: 40 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 357.) Tilia platyphyllos régi ültetés (>20 év) Azonosító: 774 m 
 Mellmagasági átmérő: 50 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 170 
cm 
 Koronaátmérő: 15 m 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges. Koronaápolás. Fagyöngy. 

 358.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 781 m 
 Mellmagasági átmérő: 4 cm Magasság: 3 m Törzskerület: 12 cm 
 Koronaátmérő: 1,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 40 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 359.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 785 m 
 Mellmagasági átmérő: 4 cm Magasság: 1,8 m Törzskerület: 11 cm 
 Koronaátmérő: 1,8 m 
 Alsó elágazás magassága: 10 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 360.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 789 m 
 Mellmagasági átmérő: 58 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 200 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Száradó fa. Koronaápolás. Száraz tönkrész eltávolítása. 

 361.) Tilia platyphyllos régi ültetés (>20 év) Azonosító: 797 m 
 Mellmagasági átmérő: 42 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 142 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m Régi azonosító: 210 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 362.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 801 m 
 Mellmagasági átmérő: 13 cm Magasság: 7 m Törzskerület: 38 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: 110 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 363.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 812 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 18 m Törzskerület: 238 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 280 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Korona nyesése, száradó részek le. 

 364.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 816 m 
 Mellmagasági átmérő: 8 cm Magasság: 5 m Törzskerület: 30 cm 
 Koronaátmérő: 6 m 
 Alsó elágazás magassága: 170 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 

 365.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 827 m 
 Mellmagasági átmérő: 62 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 212 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 366.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 831 m 
 Mellmagasági átmérő: 8 cm Magasság: 6 m Törzskerület: 30 cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: 100 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 367.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 835 m 
 Mellmagasági átmérő: 12 cm Magasság: 6 m Törzskerület: 44 cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: 100 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 

 368.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 843 m 
 Mellmagasági átmérő: 54 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 194 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 369.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 850 m 
 Mellmagasági átmérő: 110 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 320 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m 
 Alsó elágazás magassága: 90 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: A korona nyesése. Betonozott. ( Plombált ) 

 370.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 873 m 
 Mellmagasági átmérő: 58 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 180 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 50 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-40 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Korona nyesése 

 371.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 876 m 
 Mellmagasági átmérő: 10 cm Magasság: 70 m Törzskerület: 38 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: 150 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 372.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 881 m 
 Mellmagasági átmérő: 100 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 320 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m Régi azonosító: 232 
 Alsó elágazás magassága: 300 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Sarjak ritkítása. Ha a fa megmarad: visszacsonkolni. 

 373.) Tilia platyphyllos régi ültetés (>20 év) Azonosító: 896 m 
 Mellmagasági átmérő: 72 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 192 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 236 
 Alsó elágazás magassága: 160 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 Jobb oldal vasút után 

 374.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 903 m 
 Mellmagasági átmérő: 96 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 310 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápoolás 

 375.) Tilia x vulgaris régi ültetés (>20 év) Azonosító: 918 m 
 Mellmagasági átmérő: 64 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 200 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 0% % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: A korona ép. Szép fa. 

 376.) Tilia x vulgaris régi ültetés (>20 év) Azonosító: 949 m 
 Mellmagasági átmérő: 44 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 151 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: szörözött 

 377.) Tilia platyphyllos régi ültetés (>20 év) Azonosító: 964 m 
 Mellmagasági átmérő: 50 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 163 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 

 378.) Tilia platyphyllos régi ültetés (>20 év) Azonosító: 972 m 
 Mellmagasági átmérő: 70 cm Magasság: 18 m Törzskerület: 218 
cm 
 Koronaátmérő: 17 m 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 379.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 987 m 
 Mellmagasági átmérő: 7 cm Magasság: 6 m Törzskerület: 22 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: 40 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Egyet meghagyni. 50 cm-es tusko. 

 380.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 994 m 
 Mellmagasági átmérő: 20 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 66 cm 
 Koronaátmérő: 7 m 
 Alsó elágazás magassága: 160 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Az erős sarj felszabadítása 

 381.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1002 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 259 
cm 
 Koronaátmérő: 15 m Régi azonosító: 262 
 Alsó elágazás magassága: 350 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Szép fa. Koronaápolás 

 382.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1018 m 
 Mellmagasági átmérő: 48 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 154 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m 
 Alsó elágazás magassága: 280 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás 

 383.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1025 m 
 Mellmagasági átmérő: 50 cm Magasság: 14,5  Törzskerület: 182 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 384.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 1033 m 
 Mellmagasági átmérő:  cm Magasság:  m Törzskerület:  cm 
 Koronaátmérő:  m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 100 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Kidőlt törzse széthasadt. 

 385.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1041 m 
 Mellmagasági átmérő: 38 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 122 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Fiatal, szép. 

 386.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1048 m 
 Mellmagasági átmérő: 84 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 280 
cm 
 Koronaátmérő: 16 m Régi azonosító: 274 
 Alsó elágazás magassága: 380 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 387.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1056 m 
 Mellmagasági átmérő: 68 cm Magasság: 10 m Törzskerület:  cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 276 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 388.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1063 m 
 Mellmagasági átmérő: 72 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 212 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 278 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 389.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1068 m 
 Mellmagasági átmérő: 12 cm Magasság: 6 m Törzskerület: 35 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: 40 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 390.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1079 m 
 Mellmagasági átmérő: 88 cm Magasság: 19 m Törzskerület: 288 
cm 
 Koronaátmérő: 18 m Régi azonosító: 282 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Terebélyes, erősen csonkolni. Sok fagyöngy. 

 391.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1088 m 
 Mellmagasági átmérő: 3 cm Magasság: 2,5 m Törzskerület: 9 cm 
 Koronaátmérő: 1,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 40 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges 

 392.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1094 m 
 Mellmagasági átmérő: 2 cm Magasság: 1,8 m Törzskerület: 6 cm 
 Koronaátmérő: 1 m 
 Alsó elágazás magassága: 40 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Szép, egészséges 

 393.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1102 m 
 Mellmagasági átmérő: 84 cm Magasság: 7 m Törzskerület: 256 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 288 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Erősen csonkolni 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 394.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1109 m 
 Mellmagasági átmérő: 70 cm Magasság: 12,5  Törzskerület: 228 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m Régi azonosító: 290 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: A tövénél nyílt korhadás. Teljesen visszacsonkolni, 1  
 sarjat kiválasztani. 

 395.) Tilia cordata sarj Azonosító: 1115 m 
 Mellmagasági átmérő: 2 cm Magasság: 1,6 m Törzskerület: 6 cm 
 Koronaátmérő: 1 m 
 Alsó elágazás magassága: 40 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 396.) Tilia cordata sarj Azonosító: 1125 m 
 Mellmagasági átmérő: 82 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 272 
cm 
 Koronaátmérő: 15 m 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Betonozott. Koronaápolás. 

 397.) Tilia tomentosa pótlás (< 20 év) Azonosító: 1133 m 
 Mellmagasági átmérő: 9 cm Magasság: 6 m Törzskerület: 32 cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: 160 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Szép. 

 398.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1140 m 
 Mellmagasági átmérő: 68 cm Magasság: 19 m Törzskerület: 232 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Erősen csonkolni. Fagyöngyös. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 399.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1148 m 
 Mellmagasági átmérő: 70 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 230 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m Régi azonosító: 300 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Közbeszorult. Teljesen csonkolni. 

 400.) Tilia platyphyllos régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1155 m 
 Mellmagasági átmérő: 72 cm Magasság: 18 m Törzskerület: 222 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Szép, egészséges. Koronaápolás. 

 401.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 1163 m 
 Mellmagasági átmérő: 3 cm Magasság: 4 m Törzskerület: 10 cm 
 Koronaátmérő: 2,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 50 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 402.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1178 m 
 Mellmagasági átmérő: 110 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 316 
cm 
 Koronaátmérő: 16 m 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Terebélyes. Betonozott. Erősen csonkolni. Sok  

 403.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 1186 m 
 Mellmagasági átmérő: 6 cm Magasság: 5 m Törzskerület: 22 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: 20 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Ritkítani. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 404.) Tilia cordata sarj Azonosító: 1190 m 
 Mellmagasági átmérő: 2 cm Magasság: 3 m Törzskerület: 6 cm 
 Koronaátmérő: 2 m 
 Alsó elágazás magassága: 20 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Egy szálra levágni. 

 405.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 1201 m 
 Mellmagasági átmérő: 6 cm Magasság: 4 m Törzskerület: 20 cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: 10 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 406.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1208 m 
 Mellmagasági átmérő: 76 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 228 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 316 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 407.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1216 m 
 Mellmagasági átmérő: 52 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 157 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 318 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 408.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1224 m 
 Mellmagasági átmérő: 86 cm Magasság: 8 m Törzskerület: 270 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m Régi azonosító: 320 
 Alsó elágazás magassága: 230 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Tőben nyílt korhadás. Koronaápolás. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 409.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1231 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 250 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m Régi azonosító: 322 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Erős csonkolás. 

 410.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1246 m 
 Mellmagasági átmérő: 62 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 186 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 326 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 411.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1262 m 
 Mellmagasági átmérő: 70 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 220 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m Régi azonosító: 330 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 412.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1269 m 
 Mellmagasági átmérő: 108 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 330 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 332 
 Alsó elágazás magassága: 230 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Erősen csonkolni. 

 413.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1277 m 
 Mellmagasági átmérő: 52 cm Magasság: 9 m Törzskerület: 157 
cm 
 Koronaátmérő: 6 m Régi azonosító: 334 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Csonkolni 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 414.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1285 m 
 Mellmagasági átmérő: 80 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 244 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m Régi azonosító: 336 
 Alsó elágazás magassága: 310 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Erősen csonkolni 

 415.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1293 m 
 Mellmagasági átmérő: 104 cm Magasság: 8,5 m Törzskerület: 320 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m Régi azonosító: 338 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Nyílt korhadás 1 m magasan.   ?  törzs. Koronaápolás. 

 416.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1299 m 
 Mellmagasági átmérő: 68 cm Magasság: 8 m Törzskerület: 200 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m Régi azonosító: 340 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 3 m-en 60%-os korhadás Koronaápolás. 

 417.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1307 m 
 Mellmagasági átmérő: 72 cm Magasság: 9 m Törzskerület: 248 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m Régi azonosító: 342 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 0 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: 4 m magasan 70 % os nyílt korhadás Csonkolni. 

 418.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1323 m 
 Mellmagasági átmérő: 66 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 210 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m Régi azonosító: 346 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-40 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 419.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1338 m 
 Mellmagasági átmérő: 82 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 246 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 350 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 420.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1346 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 253 
cm 
 Koronaátmérő: 8,5 m Régi azonosító: 352 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 421.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1353 m 
 Mellmagasági átmérő: 54 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 174 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m Régi azonosító: 354 
 Alsó elágazás magassága: 80 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 422.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1369 m 
 Mellmagasági átmérő: 62 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 184 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 358 
 Alsó elágazás magassága: 195 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. Betonozott, erősen csonkolni. 3 m-en 70  
 %-os korhadás 

 423.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1376 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 235 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m Régi azonosító: 360 
 Alsó elágazás magassága: 100 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 10 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 424.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1384 m 
 Mellmagasági átmérő: 24 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 91 cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Egyik pótlás ki. 

 425.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1385 m 
 Mellmagasági átmérő: 30 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 96 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 426.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1399 m 
 Mellmagasági átmérő: 84 cm Magasság: 14,5  Törzskerület: 250 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 366 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 427.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1407 m 
 Mellmagasági átmérő: 94 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 286 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m Régi azonosító: 368 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 2 m magasan nyílt korhadás 

 428.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1414 m 
 Mellmagasági átmérő: 68 cm Magasság: 13,5  Törzskerület: 202 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 370 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 429.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1422 m 
 Mellmagasági átmérő: 86 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 262 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 372 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 430.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1430 m 
 Mellmagasági átmérő: 60 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 188 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m Régi azonosító: 374 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 431.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1437 m 
 Mellmagasági átmérő: 80 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 282 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m Régi azonosító: 376 
 Alsó elágazás magassága: 280 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Szép fa 

 432.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1445 m 
 Mellmagasági átmérő: 58 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 181 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m Régi azonosító: 378 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Szép fa 

 433.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1452 m 
 Mellmagasági átmérő: 56 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 181 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m Régi azonosító: 380 
 Alsó elágazás magassága: 260 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 434.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1475 m 
 Mellmagasági átmérő: 92 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 286 
cm 
 Koronaátmérő: 15 m Régi azonosító: 386 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 435.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1483 m 
 Mellmagasági átmérő: 82 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 244 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m Régi azonosító: 388 
 Alsó elágazás magassága: 320 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Csonkolás. Koronaápolás. 

 436.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1529 m 
 Mellmagasági átmérő: 125 cm Magasság: 8 m Törzskerület: 360 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m 
 Alsó elágazás magassága: 290 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 437.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1560 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 19 m Törzskerület: 256 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 195 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-30 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 438.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1575 m 
 Mellmagasági átmérő: 56 cm Magasság: 15,5  Törzskerület: 192 
cm 
 Koronaátmérő: 19 m Régi azonosító: 412 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Csonkolás 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 439.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 1582 m 
 Mellmagasági átmérő: 88 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 290 
cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 100 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 

 440.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1590 m 
 Mellmagasági átmérő: 64 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 200 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Erős csonkolás 

 441.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1597 m 
 Mellmagasági átmérő: 16 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 50 cm 
 Koronaátmérő: 6,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 5 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 442.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1605 m 
 Mellmagasági átmérő: 90 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 276 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m Régi azonosító: 420 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Nagy terebélyes fa. Egészséges. 

 443.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1620 m 
 Mellmagasági átmérő: 36 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 122 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Fiatal fa 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 444.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1635 m 
 Mellmagasági átmérő: 110 cm Magasság: 12,5  Törzskerület: 340 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m Régi azonosító: 428 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Nyílt korhadás. Koronaágak ritkítása. 

 445.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1643 m 
 Mellmagasági átmérő: 10 cm Magasság: 7 m Törzskerület: 32 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges 

 446.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1651 m 
 Mellmagasági átmérő: 60 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 192 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Szép. 

 447.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1674 m 
 Mellmagasági átmérő: 110 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 336 
cm 
 Koronaátmérő: 15 m 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Fiatalított. Koronaritkítás. 

 448.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1697 m 
 Mellmagasági átmérő: 114 cm Magasság: 13,5  Törzskerület: 340 
cm 
 Koronaátmérő: 15 m Régi azonosító: 438 
 Alsó elágazás magassága: 250 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaritkítás. Betonozott. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 449.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1712 m 
 Mellmagasági átmérő: 78 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 262 
cm 
 Koronaátmérő: 17 m Régi azonosító: 442 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 450.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1727 m 
 Mellmagasági átmérő: 98 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 278 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m Régi azonosító: 446 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 451.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1735 m 
 Mellmagasági átmérő: 56 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 174 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m Régi azonosító: 448 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 452.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1743 m 
 Mellmagasági átmérő: 100 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 294 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 20 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Korona visszacsonkolása. 0 m-en 20 %-os korhadás 

 453.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1750 m 
 Mellmagasági átmérő: 48 cm Magasság: 15,5  Törzskerület: 155 
cm 
 Koronaátmérő: 7 m 
 Alsó elágazás magassága: 140 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 454.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1758 m 
 Mellmagasági átmérő: 72 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 219 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m Régi azonosító: 454 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 70 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 455.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1766 m 
 Mellmagasági átmérő: 62 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 214 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-40 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 456.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1773 m 
 Mellmagasági átmérő: 96 cm Magasság: 19 m Törzskerület: 278 
cm 
 Koronaátmérő: 17 m Régi azonosító: 458 
 Alsó elágazás magassága: 140 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Hatalmas fa. Koronaápolás. 

 457.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1788 m 
 Mellmagasági átmérő: 116 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 245 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m Régi azonosító: 462 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: 60 cm magasan nyílt korhadás. Koronaápolás, ritkítás.  
 Nagy erős gyökfősarjak. 

 458.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1796 m 
 Mellmagasági átmérő: 120 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 360 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Erős csonkolás. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 459.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1818 m 
 Mellmagasági átmérő: 62 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 184 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Szép egészséges. Középkorú. 

 460.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1834 m 
 Mellmagasági átmérő: 92 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 295 
cm 
 Koronaátmérő: 17 m Régi azonosító: 474 
 Alsó elágazás magassága: 230 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 70 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: 170 cm magasan 74 cm-es üreg, korhadás.  

 461.) Tilia cordata sarjcsoport Azonosító: 1842 m 
 Mellmagasági átmérő: 5 cm Magasság: 3,5 m Törzskerület: 12 cm 
 Koronaátmérő: 3 m 
 Alsó elágazás magassága: 50 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Ritkítani. 

 462.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1849 m 
 Mellmagasági átmérő: 120 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 360 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Erősen csonkolni a száraz ágakat.. 

 463.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1856 m 
 Mellmagasági átmérő: 60 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 174 
cm 
 Koronaátmérő: 7 m 
 Alsó elágazás magassága: 380 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: 4 m magasan nyílt korhadás. Erős nyesés. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 464.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1864 m 
 Mellmagasági átmérő: 76 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 254 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 482 
 Alsó elágazás magassága: 220 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 465.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1872 m 
 Mellmagasági átmérő: 106 cm Magasság: 16,5  Törzskerület: 330 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 2 m magasan nyílt korhadás 

 466.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1879 m 
 Mellmagasági átmérő: 68 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 220 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m Régi azonosító: 486 
 Alsó elágazás magassága: 400 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 467.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 1884 m 
 Mellmagasági átmérő: 6 cm Magasság: 3 m Törzskerület: 18 cm 
 Koronaátmérő: 1,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 170 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Nem tartható meg, rossz helyen van. 

 468.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1887 m 
 Mellmagasági átmérő: 16 cm Magasság: 9 m Törzskerület: 50 cm 
 Koronaátmérő: 6 m 
 Alsó elágazás magassága: 150 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Ritkítani, szép. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 469.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1894 m 
 Mellmagasági átmérő: 80 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 261 
cm 
 Koronaátmérő: 14 m Régi azonosító: 490 
 Alsó elágazás magassága: 280 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 470.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1902 m 
 Mellmagasági átmérő: 90 cm Magasság: 14,5  Törzskerület: 253 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 492 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 471.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1910 m 
 Mellmagasági átmérő: 74 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 228 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m Régi azonosító: 494 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: 4 m magasan 80 % korhadás 

 472.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1917 m 
 Mellmagasági átmérő: 94 cm Magasság: 9 m Törzskerület: 290 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m Régi azonosító: 496 
 Alsó elágazás magassága: 40 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Nyílt korhadás, 3 m magas tönk, fiatalított 

 473.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1933 m 
 Mellmagasági átmérő: 64 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 222 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 500 
 Alsó elágazás magassága: 195 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 474.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1940 m 
 Mellmagasági átmérő: 13 cm Magasság: 5 m Törzskerület: 47 cm 
 Koronaátmérő: 4,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 50 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges 

 475.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1943 m 
 Mellmagasági átmérő: 16 cm Magasság: 8 m Törzskerület: 56 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges. 

 476.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 1947 m 
 Mellmagasági átmérő: 5 cm Magasság: 4,5 m Törzskerület: 16 cm 
 Koronaátmérő: 4 m 
 Alsó elágazás magassága: 20 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges. 

 477.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1955 m 
 Mellmagasági átmérő: 48 cm Magasság: 11 m Törzskerület: 142 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges. 

 478.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1978 m 
 Mellmagasági átmérő: 70 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 225 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m Régi azonosító: 512 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. Betonozott. Fiatalított. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 479.) Tilia platyphyllos régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1986 m 
 Mellmagasági átmérő: 48 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 155 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 480.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 1994 m 
 Mellmagasági átmérő: 90 cm Magasság: 17 m Törzskerület: 294 
cm 
 Koronaátmérő: 17 m Régi azonosító: 516 
 Alsó elágazás magassága: 370 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 481.) Tilia cordata sarj Azonosító: 2001 m 
 Mellmagasági átmérő: 4 cm Magasság: 2,5 m Törzskerület: 10 cm 
 Koronaátmérő: 1,5 m 
 Alsó elágazás magassága: 60 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Egészséges. 

 482.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2009 m 
 Mellmagasági átmérő: 48 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 157 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 280 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 483.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2017 m 
 Mellmagasági átmérő: 82 cm Magasság: 15 m Törzskerület: 262 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 522 
 Alsó elágazás magassága: 450 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 484.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 2025 m 
 Mellmagasági átmérő: 26 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 101 
cm 
 Koronaátmérő: 7 m 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++++ 
 Megjegyzés, javaslat: Fiatal szép. 

 485.) Tilia cordata sarj Azonosító: 2031 m 
 Mellmagasági átmérő: 2 cm Magasság: 2 m Törzskerület: 6 cm 
 Koronaátmérő: 1,5 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 

 486.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2040 m 
 Mellmagasági átmérő: 88 cm Magasság: 19 m Törzskerület: 276 
cm 
 Koronaátmérő: 19 m 
 Alsó elágazás magassága: 300 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Szép. Koronaápolás. 

 487.) Tilia cordata sarj Azonosító: 2048 m 
 Mellmagasági átmérő: 2 cm Magasság:  m Törzskerület: 6 cm 
 Koronaátmérő:  m 
 Alsó elágazás magassága: 20 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Szép 

 488.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2055 m 
 Mellmagasági átmérő: 150 cm Magasság: 13 m Törzskerület: 480 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Korhadás a talajtól. Szép korona. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 489.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2062 m 
 Mellmagasági átmérő: 50 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 152 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m 
 Alsó elágazás magassága: 210 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Szép. 

 490.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2070 m 
 Mellmagasági átmérő: 90 cm Magasság: 19 m Törzskerület: 272 
cm 
 Koronaátmérő: 18 m 
 Alsó elágazás magassága: 190 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-20 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Nagy fa. 

 491.) Tilia platyphyllos régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2077 m 
 Mellmagasági átmérő: 64 cm Magasság: 19 m Törzskerület: 197 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m 
 Alsó elágazás magassága: 180 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 

 492.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2086 m 
 Mellmagasági átmérő: 140 cm Magasság: 16 m Törzskerület: 420 
cm 
 Koronaátmérő: 15 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. Nyílt korhadás a talajtól. 

 493.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2100 m 
 Mellmagasági átmérő: 80 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 240 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 544 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 10-30 % Gyökfősarjak +++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 494.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2108 m 
 Mellmagasági átmérő: 80 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 270 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m Régi azonosító: 546 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: 3 m magasan nyílt korhadás. Erős csonkolás. Taplós. 

 495.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2116 m 
 Mellmagasági átmérő: 74 cm Magasság: 10,5  Törzskerület: 224 
cm 
 Koronaátmérő: 10 m Régi azonosító: 548 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: +++ 
 A törzs korhadásának mértéke: >50 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 496.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2123 m 
 Mellmagasági átmérő: 90 cm Magasság: 10 m Törzskerület: 270 
cm 
 Koronaátmérő: 9 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: + 
 A törzs korhadásának mértéke: 90 % Gyökfősarjak ++ 
 Megjegyzés, javaslat: Visszavágni. 

 497.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 2131 m 
 Mellmagasági átmérő: 2 cm Magasság: 2,5 m Törzskerület: 6 cm 
 Koronaátmérő: 1,5 m 
 Alsó elágazás magassága: Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Erősen benőtt. 

 498.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2139 m 
 Mellmagasági átmérő: 70 cm Magasság: 14 m Törzskerület: 216 
cm 
 Koronaátmérő: 13 m Régi azonosító: 554 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: ++ 
 A törzs korhadásának mértéke: 30-50 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. Tőbe korhadt de nem nyílt. 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 499.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2146 m 
 Mellmagasági átmérő: 88 cm Magasság: 19 m Törzskerület: 272 
cm 
 Koronaátmérő: 12 m Régi azonosító: 556 
 Alsó elágazás magassága: 240 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 20-30 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 500.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2154 m 
 Mellmagasági átmérő: 94 cm Magasság: 18 m Törzskerület: 287 
cm 
 Koronaátmérő: 11 m Régi azonosító: 558 
 Alsó elágazás magassága: 200 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 70 % Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 2 m magasan nyílt korhadás 

 501.) Tilia cordata kivágásra javasolt Azonosító: 2161 m 
 Mellmagasági átmérő: 64 cm Magasság: 12 m Törzskerület: 135 
cm 
 Koronaátmérő: 8 m Régi azonosító: 560 
 Alsó elágazás magassága: 400 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: 80 % Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Csak néhány ág van. Kipusztult. 

 502.) Tilia cordata régi ültetés (>20 év) Azonosító: 2169 m 
 Mellmagasági átmérő: 58 cm Magasság: 23 m Törzskerület: 186 
cm 
 Koronaátmérő: 19 m 
 Alsó elágazás magassága: 290 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak + 
 Megjegyzés, javaslat: Koronaápolás. 

 503.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 2175 m 
 Mellmagasági átmérő: 8 cm Magasság: 3 m Törzskerület: 25 cm 
 Koronaátmérő: 2 m 
 Alsó elágazás magassága: 100 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 



8.3.5 melléklet: A nagycenki hársfasor részletes állapotfelvétele 
 

 504.) Tilia cordata pótlás (< 20 év) Azonosító: 2182 m 
 Mellmagasági átmérő: 10 cm Magasság: 8 m Törzskerület: 30 cm 
 Koronaátmérő: 5 m 
 Alsó elágazás magassága: 100 cm Fagyöngy: - 
 A törzs korhadásának mértéke: Gyökfősarjak - 
 Megjegyzés, javaslat: 



8.3.6 melléklet: Az egyszeri rekonstrukció részmunkáinak ismertetése 
 

•  Egyedi fakivágások 
•  Szakaszos fakivágás  
•  Koronaápolás, ágak visszavágása 
•  Fagyöngy eltávolítás 
•  Sarjeltávolítás 
•  Ág- illetve vesszőritkítás a törzs alsó részén 
•  Cserjeirtás 
•  Egyedi favédelem (sebhely utókezelése, üreges törzsek és ágak kezelése, károsító 

betonozások kiszedése) 
•  Pótlások, új fák telepítése  

 
Egyedi fakivágás + tuskókiszedés  
Ki kell vágni: 

•  a teljesen elpusztult fákat, 
•  a sorfának nem minősülő (például erősen féloldalas, a láthatóan sarjról felnőtt torz 

növekedésű stb.) fákat, a spontán betelepült egyéb (nem Tilia sp.) egyedeket,  
•  a hibásan (rossz helyre) ültetett fiatal pótlásokat (amelyek növekedéséhez nincs elég 

tér, ugyanakkor a szomszédos fák feltételezhetően még hosszabb ideig megtarthatók).  
A kivágásra kerülő fák tuskója kiszedéssel vagy tuskófúrással eltávolítandó. A Nyugat-
Magyarországi Egyetem szakértői véleménye a tuskófúrást megfelelőnek tartja. 
A tuskókiszedést, tuskófúrást követően javasolt a részleges talajcsere illetve szükség esetén 
talajjavítás.  
 
 
Szakaszos fakivágás és pótlás 
Az egyszeri teljes rekonstrukció során csak a 85. sz. főúttól a Nosztalgia vasútállomás telkéig 
terjedő 145 méteres szakaszon javasolt a teljes facsere. Itt a fák többsége erősen leromlott 
állapotban van, csúnya, a kipusztuláshoz közel áll. A várható laikus és szakmai 
ellenvélemények miatt a kivágást az összes szükséges fórumon egyeztetni és a rekonstrukciós 
szándékot a nyilvánossággal ismertetni javasolt. A pótlás kizárólag azonos fafajú, előnevelt, 
koros, földlabdás fával, egy ütemben történhet. 
A teljes cserére javasolt első szakaszon lévő fák összefoglaló értékelése: 
Az egyszeri rekonstrukció alkalmával szakaszos fakivágásra és pótlásra javasolt első 145 
méteres szakaszon – 40 eredeti helyen, nagy számú fiatal, faközbe telepített fával – jelenleg 
összesen 47 fa illetve famaradvány található, ebből 22 a bal és 25 a jobb oldalon. 
Közöttük egészséges, szép koronaformájú idős fa egy sincs, szép középkorú fa 1 db, kicsit 
sérült idős fa is mindössze 2 db.  A nagymértékben sérült, beteg idős fák száma 13, amiből 
csak igen jelentős anyagi ráfordítással, bizonytalan eredménnyel kezelhető 7 fa. 
Mindenképpen azonnali kivágásra javasolt 8 db idős fa, illetve tönkmaradvány, valamint 14 
db sérült vagy korcs növekedésű fiatal pótlás. A fiatal pótlások közül 9 szép formájú 
egészséges fácska, azonban közülük is 6 db rossz (nem eredeti) helyen van. 
A 47 fából kettő megtartása javasolt: bal oldalon a B 118 jelű középkorú fa a kőpad mellett, 
valamint a jobboldali legelső, J 4 jelű idős fa. Utóbbi megtartása ideiglenes, a fa elöregedését, 
kipusztulását követőn nem kerül pótlásra, mivel az eredeti fasor első két fahelye mindkét 
oldalon szabadon marad gyepes felülettel. (Ezt az indokolja, hogy a 250 évvel ezelőtti gyér 
szekér és hintóforgalomhoz képest egy nagyforgalmú országos főútvonal húzódik a fasor déli 



végénél. A 15 méteres védősáv egyrészt a fasort védi a közvetlen környezeti ártalmaktól, 
másrészt a gyalogos kirándulóforgalom fogadótere lehet.) 
A későbbiekben következő ütemekben – az éves intézkedési tervekben meghatározva – az 
alapvetően hiányos illetve rossz állapotú fákat tartalmazó szakaszok egyidejű lecserélése 
javasolt.   
 
 
Koronaápolás, alakítás 
Egészségügyi célú koronaalakítás  
Elvégzendő feladatok: 

•  a csúcsszáradásos ágak ifjító visszavágása élő ágelágazásig, 
•  a koronában lévő elszáradt, beteg ágak eltávolítása.  

 
 
Törött, korhadt ágcsonkok visszavágása 
Lehetőleg élő ágelágazásig történjen a visszavágás. Amennyiben a belső korhadás miatt ez 
nem lehetséges, akkor a visszavágás helyét balesetvédelmi és esztétikai szempont alapján kell 
eldönteni.  Alapvetően törekedni kell a szép, a fajra jellemző koronaforma elérésére.  
 

 
 

J 1269 

 
 

J 67 
 
 
Fagyöngy fertőzöttség csökkentése  
Valamennyi főág visszavágása (csonkolása) szükséges azoknál a fáknál, ahol a fagyöngy az 
ágak 40 %-át megtámadta. A visszavágás mértéke: kb. felére, kétharmadára. A várható 
erőteljes hajtásnövekedés visszaszorítása érdekében a téli visszavágást nyári hajtásritkításnak 
kell követnie.  
 



 
 

B 1694 – 

 
 

fehér fagyöngy virágzó és terméses példánya 
 
Belógó balesetveszélyes ágak eltávolítása  
Célja egyrészt a közvetlen balesetveszély csökkentése, másrészt a törések megelőzését 
szolgáló súlycsökkentés. Az ágakat felére, harmadára kell visszavágni, felfelé menő 
ágelágazásig. A kezelés fasor külső oldalán kilógó veszélyes ágakra is vonatkozik. 
 

  
 

Balesetveszélyes, belógó ágak (B 411) 

 
 

(B 3) 
 
Fagyöngy telepek egyenkénti eltávolítása 
Az erősen fertőzött fák ágainak visszavágása után megmaradó, illetve a csak kismértékben 
fertőzött fákon lévő fagyöngy telepeket egyedileg kell eltávolítani. (A fagyöngy irtása a 
későbbi folyamatos gondozásnak is része.)   
 
Tősarjak eltávolítása 
Valamennyi tősarjas fa egyszeri kezelése – teljes sarjeltávolítás – indokolt. A sarjak 
megtartása fokozza a csúcsszáradást és elősegíti a fagyöngy megtelepedését és terjedését a 
koronában. A fasori fák funkciójához és képéhez nem tartozik tősarj!  
A földfelszín alól induló sarjtöveket ki kell bontani és még a felszín alatt, tőből ki kell vágni. 
Javasolt a talajszint feletti nagyobb sebfelületek kezelése sebzáró anyaggal. A későbbi 



folyamatos kezelés során a sarjak számának ütemezett eltávolítása, csökkentése javasolt. Az 
elpusztult fák helyén felnőtt sarjcsoportok döntő többségénél a teljes kiszedés és új fa 
telepítése javasolt. Kivételt képezhet ez alól az a néhány hely, ahol a már viszonylag idős 
sarjcsoportból kiválasztható egy egyenes növésű, törzsként felnevelhető, kb. 10 cm átmérőjű 
sarjfácska, ami megtartható. 
 

  
 

tősarjak eltávolítása szükséges (B 64) 

  
 

Sarjtelep (J 25 mellett), új fa telepítése 
javasolt a sarjtelep helyett 

 
Ág- illetve vesszőritkítás a törzs alsó részén 
Egyes szép koronaformájú fákon jelentős számban találhatók ágak illetve vesszők a törzs alsó 
részén. Mivel ezek gyengítik a koronaágak növekedését, javasolt a fokozatos ritkításuk. 
Viszonylag vastagabb ágak eltávolítása esetén sebkezelés javasolt. 
 
 
Cserjeirtás  
A fasorban lévő valamennyi, spontán betelepült cserje eltávolítása javasolt. Lehetséges 
azonban mindkét oldalon a védett terület határán, azaz a fasoron kívül 10 m-re egy honos 
fajokból álló cserjesáv telepítése. 
A rekonstrukció I. ütemében, pótlásig megtarthatók a jelenleg fátlan szakaszokon lévő 
cserjefoltok, a keresztirányú átjárás megakadályozása érdekében. Kiemelt fontosságú I. 
ütemben kitisztítani az erdővel határolt fasor szakaszokat. 
 



 
 

A fasor elbozótosodott északi vége 

 
 

Bozótos szakasz (j 530 és 507 között) 
 
Egyedi favédelem  
Régi sebhelyek utókezelése  
A régi, szakszerű vágások beforrt sebei nem igényelnek semmilyen utókezelést. Csak az 
eredetileg kezeletlen, a hibásan vízszintesen vágott illetve a később károsodott sebhelyek 
esetében lehet szükség új vágáslap képzésére és annak vegyszeres kezelésére - sebzáró 
anyaggal. 
 

 

Beforrt sebfelület, kezelést nem igényel (J 2086) 

 
Üreges törzsek illetve üreges idős ágak kezelése 
Alapvető feladat az összegyűlő csapadékvizek kivezetésének megoldása. Ennek érdekében 
vízelvezető nyílást kell fúrni a törzsbe vagy a főágba – a fúrás helyét egyedileg eldöntve.  
A törzsbelső teljes kitisztítása csak a még mindig szép habitusú, idős fáknál lehet indokolt. 
Figyelembe kell venni a környező fákat is, egy közeljövőben történő szakaszos cserére 
javasolható fánál nem alkalmazandó. A Nyugat-Magyarországi Egyetem szakértői véleménye 
szerint a korhadt törzsbelső kitisztítása és kezelése a korhadás mértéke miatt egyetlen fánál 
sem vezet eredményre.  
Amennyiben a teljes törzsbelső korhadt, de a fa még megtartható, akkor egyedi mérlegelés 
alapján előnyös lehet a terepszint közelében a belső vizek kivezetése fenéklemezzel. A 
javasolt megoldás melletti döntést a pénzügyi fedezet ismeretében kell meghozni. 
 



 
 

Kezelendő üreg (J 19) 

 
 

Korhadt törzsbelső (B 67) 
 
Betonozott üregek kezelése  
A kisméretű (kb. 20 cm-nél kisebb átmérőjű) betonozások megtarthatók.  
A nagyobb méretű betonozások közül megtarthatók a függőleges vagy közel függőleges 
felületű betonozások.  
Javasolt a nagyméretű, vízszintes, vagy ahhoz közeli felületű betonozások kibontása fúróval 
és az üreges törzsekre illetve ágakra javasolt kezelési módok elvégzése. Jelenlegi ismereteink 
szerint a beton más anyaggal történő helyettesítése nem vezetne megfelelő eredményhez.   
A törzsben lévő betonozásokat – ahol a fa károsítása nélkül megoldható – ki kell szedni, mert 
a betondarabok a fák további károsodását idézik elő. (A szétdarabolást kímélő módon, az élő 
részek károsítása nélkül kell megoldani, eszköze például Hilti véső. Vigyázni kell, hogy a 
betondarabok ne essenek be a korhadt törzsbe.) 
 

 
Betonozás lezuhant, tovább rongálva a fát 

(J 1635) 

 
 
Függőleges felületű betonozások megtarthatók 



 
 

A betonozás „szétnyomja” a fát, elbontása és az 
üreg kezelése feltétlenül szükséges (B 1794) 

 
Gyepesítás, gyeppótlás 
A jelenlegi gyepfelületen a fasorok belső oldalán mindössze két helyen szükséges kb. 100-100 
m2-es területrészen gyeppótlás. A spontán betelepült cserjefoltok kivágását követően javasolt 
az összefüggő nagyobb felületek gyepesítése. Különösen fontos az erdő melletti fasor 
szakaszok külső (erdő melletti) oldalán az 1942. évi védetté nyilvánítási határozatban előírt 10 
méteres gyepsáv helyreállítása. 
 
 
Pótlások, új fák telepítése 
Az előnevelt, földlabdás fákat vegetációs időszakon kívül, az eredeti fahelyekre kell 
telepíteni. Részleges talajcsere, illetve tápanyagpótlás javasolt. Az új telepítések alkalmával 
vízháztartás javító Alcosorb adalékanyag, illetve Osmocote szabályozott tápanyagleadású 
műtrágya felhasználható. 
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8.3.7 melléklet: A fasor fáinak tipizálása az egyszeri rekonstrukció munkáinak 
szempontjából  
A tipizálás szempontjai: 
•  kor, 
•  korona szépsége 
•  egészségi állapot 
•  (pótlásoknál az ültetési hely is) 
 

A fasor fáinak megoszlása rekonstrukciós kategóriák szerint

8%
4%

9%

13%

17%3%

13%

13%

15%

5%
A: idős, szép fa

F: középkorú, egészséges fa

H: fiatal, egészséges fa,
megfelelő helyen
B: idős, kis mértékben
károsodott fa
C: idős, károsodott fa

G: középkorú,
kismértékben sérült fa
D: idős jelentős mértékben
károsodott fa
E: kivágásra javasolt, idős,
leromlott, veszélyes fa
I: fiatal rossz formájú fa,
faközben
J : egészséges fiatal fa,
faközben  

 
A javaslati kategóriák megoszlása szerint a felmért fasori fák 21 %-a jó állapotú, minimális 
rekonstrukciót igényel, 33 %-a a rekonstrukciós munkák elvégzése után jó állapotba hozható, 
élettartama legalább 50-60 évvel meghosszabbítható, 13 %-ának élettartama csak jelentős 
(talán túlzott) költségráfordítással hosszabbítható meg 10-20 évvel, illetve 33 %-uk kivágásra 
javasolt (ebből 13 % az idős fa). 
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A) Értékelés: idős szép koronájú fa 

Veszélyeztetettség: közvetlenül nem 
veszélyeztetett.  

Kezelési igény: azonnali rekonstrukciós 
kezelést általában nem igényel, kivéve 
egyes fáknál a sarjeltávolítást.  

A kategóriába sorolt fák (40 db): b 194  m, b 
217  m, b 323  m, b 506  m, b 529  m, b 666  m, b 
734  m, b 765  m, b 811  m, b 841  m, b 985  m, b 
1115  m, b 1259  m, b 1366  m, b 1862  m, b 1908  
m, b 2015  m, b 2102  m, j 2169  m, j 2146  m, j 
2077  m, j 2070  m, j 2040  m, j 2009  m, j 1735  
m, j 1651  m, j 1483  m, j 1246  m, j 1155  m, j 
1002  m, j 972  m, j 918  m, j 843  m, j 827  m, j 
812  m, j 797  m, j 698  m, j 454  m, j 240  m, j 
225  m. B 1862 B 734 

 



B) Értékelés: idős, szép koronájú fa, kis 
mértékben károsodott ágrendszerrel. 

Veszélyeztetettség: közvetlenül nem 
veszélyeztetett.  

Kezelési igény: kismértékű rekonstrukciós 
kezelést igényel  

Főbb feladatok: száraz csúcsok levágása, 
fagyöngyök egyedi eltávolítása, 
sarjeltávolítás, vesszőritkítás a törzs alsó 
részér, sebkezelés szükség szerint. 

  
B 483 

 
B 103 

A kategóriába sorolt fák (63 db): b 26  m, b 103  m, b 179  m, b 262  m, b 292  m, b 362  m, b 376  m, b 422  m, b 452  m, b 483  m, b 567  m, b 574  m, 
b 597  m, b 635  m, b 651  m, b 750  m, b 863  m, b 992  m, b 1008  m, b 1031  m, b 1344  m, b 1389  m, b 1420  m, b 1427  m, b 1442  m, b 1496  m, b 
1526  m, b 1656  m, b 1763  m, b 1870  m, b 1923  m, b 2008  m, j 1872  m, j 1834  m, j 1712  m, j 1605  m, j 1575  m, j 1560  m, j 1475  m, j 1452  m, j 
1445  m, j 1437  m, j 1399  m, j 1376  m, j 1353  m, j 1231  m, j 1216  m, j 1140  m, j 1056  m, j 1048  m, j 881  m, j 873  m, j 789  m, j 660  m, j 629  m, j 
362  m, j 339  m, j 309  m, j 286  m, j 271  m, j 210  m, j 148  m, j 4  m 



C) Értékelés: idős, jelentősen sérült 
koronaformájú fa.  

Veszélyeztetettség: A korhadási folyamat 
megindulása és a nagymértékű fagyöngy 
fertőzöttség miatt közvetlenül 
veszélyeztetett.  

Kezelési igény: jelentős rekonstrukciós 
kezelést igényel. 

Főbb feladatok: idős ágak visszavágása, 
megmaradó fagyöngyök egyedi 
eltávolítása, megmaradó száradt illetve 
sérült ágak visszavágása, sarjeltávolítás, 
kezeletlen illetve károsodott régi 
sebhelyek kezelése, új sebek kezelése, 
betonozott üregek szükség szerinti 
utókezelése.  

 
B 475 

 

A kategóriába sorolt fák (91 db): b 79  m, b 87  m, b 155  m, b 209  m, b 285  m, b 316  m, b 346  m, b 399  m, b 411  m, b 475  m, b 521  
m, b 544  m, b 552  m, b 586  m, b 818  m, b 833  m, b 871  m, b 894  m, b 908  m, b 924  m, b 1046  m, b 1130  m, b 1191  m, b 1198  m, b 
1206  m, b 1236  m, b 1313  m, b 1321  m, b 1405  m, b 1435  m, b 1542  m, b 1557  m, b 1649  m, b 1694  m, b 1725  m, b 1733  m, b 1748  
m, b 1756  m, b 1817  m, b 1832  m, b 1839  m, b 1893  m, b 1901  m, b 1992  m, b 2092  m, b 2122  m, j 2086  m, j 2017  m, j 1994  m, j 
1978  m, j 1933  m, j 1910  m, j 1902  m, j 1879  m, j 1864  m, j 1796  m, j 1788  m, j 1773  m, j 1766  m, j 1743  m, j 1727  m, j 1697  m, j 
1674  m, j 1430  m, j 1414  m, j 1369  m, j 1346  m, j 1338  m, j 1323  m, j 1307  m, j 1262  m, j 1208  m, j 1178  m, j 1125  m, j 1102  m, j 
1079  m, j 1063  m, j 1025  m, j 896  m, j 850  m, j 568  m, j 560  m, j 530  m, j 431  m, j 400  m, j 385  m, j 293  m, j 179  m, j 118  m, j 88  
m, j 26  m, 



D) Értékelés: idős, formátlan, jelentős mértékben korhadt törzsű 
és ágazatú fa. Egyedileg már nem szép, de a fasor jelleg 
fenntartása, vagy egyéb ok (pl. madárvédelem) miatt még 
megtartandó. 

Veszélyeztetettség: jelentős mértékben veszélyeztetett, a kezelés 
eredményessége bizonytalan.  

 Kezelési igény: egyedenként változó mértékű, jelentős költségű 
rekonstrukciós kezelést igényel. A kezelés elvégzése a 
pénzforrás rendelkezésre állásától függően dönthető el. 

Főbb feladatok: idős ágak visszavágása, megmaradó 
fagyöngyök egyedi eltávolítása, megmaradó, részben száradt 
illetve sérült ágak visszavágása, sarjeltávolítás, kezeletlen 
illetve károsodott régi sebhelyek kezelése, új sebek kezelése, 
betonozott üregek szükség szerinti utókezelése, törzsbelső 
kitisztítása és kezelése: vízkivezetés, vegyszeres növény-
védelem.  Feltétlenül megoldandó feladat a balesetveszélyes 
ágak visszavágása. 

 
J 65 

 

A kategóriába sorolt fák (66 db): b 41  m, b 49  m, b 133  m, b 170  m, b 278  m, b 339  m, b 384  m, b 628  m, b 712  m, b 719  m, b 788  
m, b 886  m, b 939  m, b 1092  m, b 1244  m, b 1283  m, b 1290  m, b 1335  m, b 1351  m, b 1481 m, b 1488  m, b 1534  m, b 1572  m, b 1618  
m, b 1626  m, b 1641  m, b 1702  m, b 1717  m, b 1809  m, b 1885  m, b 1931  m, b 2031  m, b 2130  m, b 2160  m, b 2175  m, j 2154  m, j 
2100  m, j 2055  m, j 1917  m, j 1894  m, j 1856  m, j 1849  m, j 1758  m, j 1635  m, j 1590  m, j 1422  m, j 1407  m, j 1299  m, j 1293  m, j 
1285  m, j 1277  m, j 1269  m, j 1224  m, j 644  m, j 637  m, j 583  m, j 507  m, j 438  m, j 301  m, j 248  m, j 217  m, j 202  m, j 73  m, j 65  
m, j 50  m, j 11  m, 



E) Értékelés: idős, azonnali kivágásra 
javasolt fa. Nem helyreállítható, erősen 
deformált koronaformájú, vagy korona 
nélküli, korhadt törzs, gyakorlatilag 
haldokló faegyed.  

Veszélyeztetettség: megtartása azonnali 
kezeléssel sem biztosítható.  

Kezelési igény, főbb feladatok: kivágás, 
tuskókiszedés, pótlás (azonnali vagy 
későbbi szakaszos). Néhány fánál erős 
sarjképződés, kivágás sarjakkal együtt. 

   
B 1359 

 
J 2100 – 2123 

A kategóriába sorolt fák (64 db): b 3  m, b 11  m, b 64  m, b 95  m, b 163  m, b 232  m, b 429  m, b 491  m, b 536  m, b 613  m, b 696  m, b 
901  m, b 932  m, b 954  m, b 969  m, b 1015 m, b 1039  m, b 1054  m, b 1107  m, b 1152  m, b 1168  m, b 1175  m, b 1183  m, b 1252  m, b 
1275  m, b 1359  m, b 1458  m, b 1549  m, b 1595  m, b 1602  m, b 1610  m, b 1740  m, b 1794  m, b 1848  m, b 1946  m, b 2038  m, b 2084  
m, b 2137  m, b 2145  m, j 2161  m, j 2139  m, j 2123  m, j 2116  m, j 2108  m, j 1582  m, j 1529  m, j 1148  m, j 1109  m, j 1033  m, j 987  m, 
j 903  m, j 728  m, j 606  m, j 598  m, j 537  m, j 461  m, j 423  m, j 393  m, j 278  m, j 167  m, j 141  m, j 125  m, j 103  m, j 34  m 
 
 
 

Pótlásokból származó fák tipizálása   
 



F) Értékelés: középkorú, szép koronájú, 
egészséges fa.  

Veszélyeztetettség: közvetlenül nem 
veszélyeztetett.  

Kezelési igény: azonnali rekonstrukciós 
kezelést nem igényel (kivétel egyes 
egyedeknél a sarjeltávolítást).  

 
  

J 1818 
 

J 1818 

A kategóriába sorolt fák (22 db): b 118  m, b 224  m, b 354  m, b 947  m, b 1084  m, b 1473  m, b 1587  m, b 1664  m, b 1786  m, b 1878  
m, b 2053  m, b 2069  m, b 2182  m, j 1818  m, j 1620  m, j 964  m, j 949  m, j 774  m, j 759  m, j 736  m, j 690  m, j 621  m 

  



G)  Értékelés: középkorú, kismértékben sérült 
ágrendszerrel, fagyöngy fertőzöttséggel,  
vagy nagyszámú tősarjjal.  

Veszélyeztetettség: közvetlenül nem 
veszélyeztetett.  

Kezelési igény: kismértékű rekonstrukciós 
kezelést igényel.  

Főbb feladatok: száraz ágvégek visszavágása, 
fagyöngy egyedi eltávolítása, sarjeltávolítás, 
sebkezelés szükség szerint. 

 
 

  
J 576 

A kategóriába sorolt fák (14 db): b 1465  m, b 1633  m, b 1802  m, j 1750  m, j 1385  m, j 1384  m, j 1018  m, j 674  m, j 667  m, j 652  m, j 
576  m, j 552  m, j 476  m, j 194  m. 



H)  Értékelés:  fiatal, egészséges, megfelelő 
helyre telepített fa.  

Veszélyeztetettség: közvetlenül nem 
veszélyeztetett.  

Kezelési igény: megtartandó, azonnali 
rekonstrukciós kezelést nem igényel.    

 

 

 
J 1955 

A kategóriába sorolt fák (44 db): b 36  m, b 148  m, b 201  m, b 300  m, b 392  m, b 445  m, b 620  m, b 658  m, b 673  m, b 1141  m, b 1212  
m, b 1329  m, b 1382  m, b 1710  m, b 1771  m, b 1826  m, b 1971  m, b 1981  m, b 2153  m, j 2182  m, j 2175  m, j 2062  m, j 2025  m, j 1986  
m, j 1955  m, j 1947  m, j 1940  m, j 1887  m, j 1643  m, j 1597  m, j 1133  m, j 1041  m, j 994  m, j 835  m, j 744  m, j 591  m, j 370  m, j 323  
m, j 264  m, j 256  m, j 187  m, j 157  m, j 110  m, j 95  m, 



I)  Értékelés: fiatal, korcs formájú, károsodott 
ágazatú, nem megfelelő helyre ültetett fa. 

Veszélyeztetettség: bár kipusztulása 
közvetlenül nem fenyeget, egészséges 
fejlődése nem biztosított  

Kezelési igény, főbb feladatok: kivágás, 
gyökérkiszedés, pótlás. (Utóbbi csak az 
eredeti fahelyről kivágandó fák esetében.)  

 

 
(B 83 mellett) J 649 

A kategóriába sorolt fák (72 db): b 7  m, b 19  m, b 32  m, b 61  m, b 83  m, b 136  m, b 197  m, b 228  m, b 243  m, b 320  m, b 365  m, b 
639  m, b 703  m, b 799  m, b 875  m, b 977  m, b 1069  m, b 1076  m, b 1161  m, b 1211  m, b 1221  m, b 1267  m, b 1298  m, b 1378  m, b 
1578  m, b 1676  m, b 1936  m, b 1951  m, b 1962  m, b 1974  m, b 1999  m, j 2131  m, j 2048  m, j 2031  m, j 2001  m, j 1884  m, j 1842  m, j 
1201  m, j 1190  m, j 1186  m, j 1163  m, j 1115  m, j 1094  m, j 1088  m, j 1068  m, j 831  m, j 801  m, j 785  m, j 781  m, j 770  m, j 747  m, j 
694  m, j 686  m, j 663  m, j 649  m, j 640  m, j 541  m, j 534  m, j 499  m, j 443  m, j 343  m, j 213  m, j 197  m, j 191  m, j 113  m, j 106  m, j 60  
m, j 53  m, j 45  m, j 21  m, j 15  m, j 7  m, 



J) Értékelés: fiatal, jó formájú, egészséges 
ágazatú, nem megfelelő helyre ültetett fa. 

Veszélyeztetettség: egészséges fejlődése nem 
biztosított  

Kezelési igény, főbb feladatok: a jó helyre 
telepítendő fa megfelelő fejlődése érdekében 
a pótlás időpontja előtt kivágás, 
gyökérkiszedés.  

 
 

B 49 – 83 szakaszon eredeti faközökbe ültetett pótlások 

 

A kategóriába sorolt fák (24 db): b 14  m, b 70  m, b 75  m, b 183  m, b 236  m, b 251  m, b 297  m, b 328  m, b 822  m, b 844  m, b 852  m, b 
1137  m, j 1943  m, j 876  m, j 816  m, j 766  m, j 511  m, j 487  m, j 320  m, j 229  m, j 175  m, j 82  m, j 76  m, j 38  m, 

 


