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Abdán a régi Rábca-hídnál gyülekez-
tünk, ahol Bolla Sándor HCS-elnök rö-
vid ismertetõt mondott a Rábcáról, to-
vábbá a Tóköz és a szomszédos kistájak
természet- és termelésföldrajzi adottsá-
gairól. Onnan a Rákóczi-emlékmûhöz
sétáltunk: politikai fogolyként a bécsúj-
helyi börtönbe szállítása során itt kelt át
a Rábca révjén 1701. 05. 24-én II. Rákóczi
Ferenc, 1703 tavaszától a kuruc magyar
szabadságharc „Istennel a hazáért és sza-
badságért” zászlaját bontó, 1704-tõl  Er-
dély, 1705-tõl egyúttal a Magyar Király-
ság nagyságos vezérlõ fejedelme. Az
emlék-dombormû azt örökíti meg, a ré-
vészek és a halászok által neki ajándéko-
zott friss halfogásnak a vízbe visszado-
básakor milyen reményét fogalmazta
meg az akkor a Habsburg jogtiprás ellen
még csak elõkészítõ szervezést folytató
Rákóczi. Börzsei László erdésztechnikus,
nyugalmazott erdész, a HCS korábbi el-
nöke, a nap szakmai gazdájának ismer-
tetése alapján ugyancsak megemlékez-
tünk az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc közvetlen közelben történt
eseményeirõl, és a Rákóczi-emlékmûtõl
néhány 100 m-re kivégzett Radnóti Mik-
lós magyar költõrõl is.

Öttevényen a Börzsei-csemetekert-
ben terülj-terülj asztalkám tízórai és üdí-
tõk várták a megjelenteket. Az OEE, ill.
Helyi Csoportunk iránt érdeklõdõ né-
hány fiatal szakemberrel is itt ismerked-
tünk meg. 

A Börzsei-csemetekert 7,5 ha-os
összterületét északról szélvédõ erdõsáv
határolja, a mostani piaci viszonyok-
hoz, kereslethez igazodva 3,5 ha-on
folytatnak öntözéses szaporítóanyag-
termelést családi vállalkozásban. Bör-
zsei László, és fia, Börzsei Gyula szer-
vezi a lágy lombos szaporítóanyag ter-
melését és forgalmazását, technikai
szempontból számos „célszerszámot” is
újítva/kifejlesztve.

Bényi Sándor erdész génmegõrzõ,
erdészeti szaporítóanyag-termelõ és -for-
galmazó faiskolájában (Tolna megye,
Fadd) található Európa legnagyobb fe-
kete nyár (Populus nigra) géngyûjtemé-
nye, szerte a Kárpát-medencébõl több
mint 1000(!) élõhelyrõl általa begyûjtött
vesszõdugványok révén. A Börzsei-cse-
metekert anyatelepének egyik legfonto-
sabb része a Bényi Sándor által a Duna
Csepel és Baja közti árterérõl begyûjtött
fekete nyár vesszõkbõl létesített törzsa-
nyateleprõl származik: 20 anyafa adta
klónkeverék.

A Börzsei-csemetekert anyatelepének
további része a nemes nyárak közül a
Pannónia (POPULUS X EURAMERICANA
‘PANNONIA’), a BldP (POPULUS X EU-
RAMERICANA ‘BLANC DU POITOU’), a
Kopecky (POPULUS X EURAMERICANA
‘KOPECKY’), a Beaupré (POPULUS X IN-
TERAMERICANA ‘BEAUPRÉ’), az Unal
(POPULUS X INTERAMERICANA
‘UNAL’), a Raspalje (POPULUS X INTE-
RAMERICANA ‘RASPALJE’), valamint
Börzseiék szerint az utóbbi idõben mél-
tatlanul háttérbe szorult I-214 (POPULUS
X EURAMERICANA ‘I-214’) klónokból áll.

Évente 60-80 000 nemes nyár gyöke-
res dugványt nevelnek, a korábbi évek-
ben a megrendeléseknek megfelelõen
40-80 000 szürke nyár csemetét, vala-
mint kisebb tételekben mSz, mJ, mK,
platán, vadalma és vadkörte csemetét is
neveltek és forgalmaztak. 

A szegény csemete-kertész „hûtõ-
kamrája”: kb. 20 cm vastag hó alapra
2-3 cm nedves fûrészpor kerül, erre ál-
lítjuk a dugványkötegeket, föléjük kevés
fûrészpor jön, majd 5-10 cm vastag hó
és így tovább, 3-4 réteg magasságig. Vé-
gül az egészet kb. 40 cm hóval takar-
juk, a havat pedig 50-60 cm vastag
szalmaréteggel. Akár május derekáig is

kitart. Nem kell a páratartalmat figyel-
ni, mint a hûtõkamrában, mivel a las-
san olvadó hó leve fokozatosan leszivá-
rog, és így állandó nedvességet tart.
100-150 ezer dugványt tárolunk így
hosszas évek óta, minden baj nélkül” –
mondta el Börzsei László és Börzsei
Gyula. Börzseiék bölcs megoldása tehát
„a hó-hûtõkamrába” vermelés. 

Összefoglalóan: a magán-erdõgazdál-
kodó, vállalkozásban szaporítóanyag-
nevelõ számára a legegyszerûbb és leg-
olcsóbb dugványtárolás a szabadban
vermelés a talajba, vagy más jó víztartó,
levegõs anyagba, védett, árnyékos he-
lyen. Drágább a pincében vermelés, a
fóliazsákos tárolás egyfelõl a kiszáradás
és/vagy a befülledés, másfelõl a megfa-
gyás veszélye, ill. a gomba stb. kártevõk
esetleges elszaporodása miatt kockáza-
tosabb a szabadföldi vermelésénél. Mind-
egyiküknél biztonságosabb, ám jóval
drágább a +1-+3 °C hõmérsékleten való
dugványtárolás elektromos üzemû hûtõ-
tárolóban. 

A Börzsei család a tárolt dugvány ke-
vesebb, mint a felét közvetlenül értéke-
síti, a helyben maradóból a megrende-
lõk számára gyökeres dugványt nevel. 

A szaporítóanyag-bemutató után a
Kunsziget külterületén lévõ ún. Erdész-
ház-dûlõnél a gát harántolásával a Moso-
ni-Dunaág jobb parti árterét jártuk be. A
lényegében dél-észak tengelyû fõnyila-
dék mentén a Kunsziget 6H erdõrészlet
(4,6 ha) ’70-es évek közepi véghasznála-
takor Börzsei László meghagyott egy kb.
0,5 ha-os magas ártéri keményfa-liget
foltot, amely a közép- és alsó-szigetközi
tölgy-kõris-(szil) ökoszisztéma õshonos
növényi összetevõinek túlnyomó több-

Táj, (magán)erdõ, (erdész szak)ember
2013. augusztus 10-én az OEE Gyõr-
Moson-Sopron megyei Magánerdõ
Gazdálkodási és Környzetvédõ Helyi
Csoportja  –  családtagokkal, meghí-
vott vendégekkel kiegészülve  – egész
napos terepi szakmai és családi prog-
ramot szervezett a Tóköz keleti
csücskében, és a Mosoni-Dunaág
jobb parti árterének határos részén.

A helyi csoport a hullámtér erdejében. Fotó: dr. Kovács Péter
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ségét tartalmazza, továbbá a teljes erdõ-
részletben valamennyi vadgyümölcsöt,
fõként a vadkörtéket. A szilfák a szilfa-
vész idején vesztek ki. A korabeli üzem-
tervi/erdõtervi elõírásnak megfelelõen
nemes nyárral erdõsített: az 50-80 cm-
nyi mikrodomborzati különbségekhez
igazodva a mélyebb, már alacsony ártér-
nek minõsülõ laposokba BL-nyár (cv.
BL-Constanzo), a túlnyomó többségi
„magasabb” fekvésekbe Pannónia-nyár (
cv. Pannonia ) suhánggal. Nem vadjárta
terület, más kártevõk tömeges fellépése
sem következett be. A mára véghaszná-
latra érett szép nemes nyáras alatt a laza
II. koronaszint, a nagy fedettséget adó
teljes cserjeszint és (az aszály, ill. a kö-
zelmúltbeli árhullám rászáradt „iszap-
pakolása” ellenére is jól meghatározha-
tó) lágyszárú szint lényegében csakis a
tölgy-kõris-(szil) ligeterdõkre jellemzõ
fajokból áll.                             

A természetvédelem azonban ma
csakis szürke nyár felújítást engedélyez
itt. A Mosoni-Dunaág e szakasza menti
mentett oldali és hullámtéri alacsony ár-
téri fûz-hazai nyár ligeterdõkben termé-
szettõl fogva sem elegyetlen a szürke
nyár, hozama a nemes nyárénak töre-
déke, nincs olyan –  a termõhely mikro-
domborzatához igazítható – választási
lehetõség sem, mint a nemes nyár kló-
nok esetében. Nagyon termékeny vita
alakult ki a helyszínen arról, hogy árté-
ren az I. koronaszintet kivéve összete-
võiben egyébként sértetlenül õshonos
ökoszisztémában (a tájképi rekonstruk-
ciós célt leszámítva, amelybe viszont a
magas kõris, a gyöngyvirágfa/zselnice
meggy, és a fehér fûz is bele értendõ)
szakmailag indkolható-e az I. korona-
szint õshonos fafajú lágy lombos mono-
kultúrává mûvi átalakítása, vagy helye-

sebb lenne kisebb erdõrészletekre bon-
tással mozaik-mintázat kialakítása, ahol
az ökoszisztéma összes többi szintjének
megõrzése mellett a piacképesebb fõfa-
fajú mozaik eltartaná a gyengébb hoza-
mút. 

Saját állami tulajdonú erdeiben az ál-
lam lemondhat a haszon egy részérõl, a
magántulajdonos ellentételezés nélküli
korlátozása azonban nem indokolható.
Ausztriában a kérdés évtizedek óta ren-
dezett, az ellentételezés a tartományi
költségvetés része, nálunk azonban
mindmáig rendezetlen a magánerdõ tu-
lajdonosok közérdekû (pl. védelmi cé-
lú,  fafajmegválasztási stb.) korlátozásá-
nak valoritáson számolt rendes évi kár-
talanítása. Továbbá: a Szigetközben is
számos példa van arra, hogy megfelelõ
koronaszerkezetû, ágasságú nemes
nyár klónok erdõfoltjain, mozaikjain a
családi magánykedvelõ fekete gólyától
a másfél százas gémtelepekig minden
megtalálja a maga élõhelyét. És ez nem
„akadémikus vita”, hanem dokumentált
tény.

Kapcsolódó témakörként felvetõdött
a hód (Castor fiber) szükséges állo-
mányszabályozása törvényi lehetõsége-
inek mielõbbi megteremtése is. 

A Kunsziget 6J1-ben 6 éves, a 6J2-
ben 1 éves fekete nyár (Populus nigra)
és poatui kései nyár/BldP (cv. Blanc du
Poitou) elegyes fiatalosokat tekintet-
tünk meg. Adott erdõrészleten belül a 2
faj(ta) jelen fázisában teljesen azonos
méretû és egészséges, a vadkár tûrhetõ.
Mindkét erdõrészlet szaporítóanyaga a
Börzsei-csemetekertbõl származik. 

A tereprõl Lébénybe, a Kárpát-me-
dence  egyik legkorábbi (1206-ban fel-
szentelt) Szt. Jakab-titulusú templomá-
ba mentünk. Rövid kortörténeti ismer-
tetõt mondott Bolla Sándor. Árpád-házi
Szent István király szervezésében a ke-
resztény Magyar Királyság területén
megnyitott, a Szentföldre vezetõ zarán-
doklatoknak szeldzsuk-törökök által a
13. sz. eleji ellehetetlenítése után, egyre
nagyobb jelentõségre tett szert Lébény,
mivel Magyarországról az Ibériai-félszi-
geti Santiago de Compostelába, Szt. Ja-
kab apostol földi maradványaihoz
igyekvõ zarándoklatok egyik fõ kiindu-
lási pontjává lett. Az idén tavasszal gya-
log megtette az „El Camino” több mint
800 km-es utolsó szakaszát egyik HCS-
tagtársunk, dr. Kovács Péter erdész-
technikus, agrármérnök, aki magas
színvonalú beszámolójában felvillantot-
ta a zarándokút lelkiségének néhány
momentumát is. Szeretteinkért hálát ad-
va, magyar nemzetünket,  édes hazán-

kat  Isten kegyelmébe ajánlva imádkoz-
tunk szavakkal is, énekkel is, ahogy
szoktuk.

Majd a Gyõr-káptalandombi Zichy
Ferenc Látogatóközpont lébényi zarán-
dokházának mûvészettörténész szakér-
tõje mutatta be a most frissen felújított
gyönyörû lébényi templomot. A lajta-
mészkõ építõköveket a Fertõ-part kö-
zeli Majád (a 13. sz. végére Antiokheiai
Szt. Margitról átnevezve Szentmargitbá-
nya), ill. Fertõrákos kõbányáiból dereg-
lyéken szállították idáig. A goron-
don/göröndön épített lébényi templom
nyugati fõbejáratától alig 250-300 m-re
még a Fertõ-Hanság rendszer és a Ráb-
ca sekély merülésû vízi jármûvekkel a
hóolvadások és/vagy tavaszi-nyár eleji
nagyobb csapadékok idején pl. nyugat-
kelet irányban is teljes hosszában hajóz-
ható vize hullámzott az Árpád-korban.

A lébényi keletelt Szt. Jakab-templom
hossztengelyének meghosszabbításá-
ban, közvetlenül a bélletes nyugati kapu-
zat elõtt a II. világháborúig egy nagyon
idõs kocsányos tölgy állt (az aknabecsa-
pódások okozta sérülései miatt kellett ki-
vágni), amiként ez a magyarság számos
más tó-, sziget-, csiliz- és csallóközi temp-
lománál is szokásban volt (a reformáció
óta felekezettõl függetlenül). Közülük a
legöregebb faegyedek szintén az Árpád-
korig visszavezethetõ életkorúak (pl. Hé-
dervár, Árpád-tölgyfa).

Végül az öttevényi sportcentrumban
délutáni, de annál finomabb ebéddel,
italokkal, a kiskorúak labdakergetésé-
vel, az érettebb korosztály jó hangulatú
beszélgetésével fejezõdött be ez a szép
és hasznos nap.

Bolla Sándor
a HCS elnöke

Hó-hûtõkamrás vermelés. Fotó: Börzsei
Gyula

Dugványt a talajba beütõ célszerszám.
Fotó: Józsa Tamás


