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Magyarország legnagyobb 
törzskerületű fája
EGYRE TÖBBEN ISMERIK MÁR MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB, 12 MÉTER TÖRZSKERÜLETŰ FÁ-
JÁT, A ROBUSZTUS PÖRBÖLYI TITÁNT. EZ A KÖZEL SZÁZÉVES CSOMOROS FEKETE NYÁR GEMENC 
CSODÁLATOS ÁRTÉRI ERDEJÉBEN, A MÓRIC-DUNA PARTJÁN ÁLL; A TUDATOS ERDŐGAZDÁLKO-
DÁS MEGTESTESÍTŐJEKÉNT IS APOSZTROFÁLHATNÁNK.

Tudta?

A fekete nyár a folyók árterének fafaja, a fehér 
fűzzel alkot ligeterdőket hazánkban. Nevét a 
szürke, hálózatosan repedezett kérgéről kapta. 
Gyorsan és hatalmasra növő fa, könnyen alkot 
hibrideket a fehér nyárral és a nemes nyár-
ral. Hazánkban már veszélyeztetett fa, mert a 
folyószabályozások jócskán beszűkítették az 
élőhelyét.
A nyár fája puhafa, a csomoros jellegét pedig 
az alvórügyek és a vízhajtások benövésével éri 
el a törzs, általában a fa tövénél. A csomoros 
faanyag jellegzetes megjelenésű, bútorok ké-
szítésére használják.

Hiteles mérés

Dr. Pósfai György biológus-kutató 2013. szep-
tember 21-én rögzítette a hiteles adatokat, 
mely alapján a csomoros fekete nyár 12 méter 
kerületű, törzse mintegy 4 méter magasság-
ban négy fő ágra bomlik. Magassága 30-35 m, 
becsült kora 100 év. A kutató megállapította, 
hogy a fa életerős, egészséges.

Pörbölyi Titán
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A gemenci erdészek felelős erdőgazdálkodá-
sának eredményeként az elmúlt 25 évben – ha 
csak a száz évnél idősebb erdőállományoknak a 
területét nézzük – meghatszorozódott az öreg er-
dőknek a száma. A 90 és 100 év közötti korosztály 
területe háromszorosára nőtt, a 80 és 90 évesek 
területe pedig másfélszeresére. 

A gemenci erdőgazdaság különös hangsúlyt 
fektet arra, hogy mindenhol megőrizze az utókor 
számára a hagyásfákat és -facsoportokat, fama-
tuzsálemeket. A csodálatos természeti látvány 
mellett a hagyásfák jelentősége azért nagy, mert 
szavatolják a genetikai sokféleség megőrzését, 
a génállomány stabilitásának megtartását és a 
magról történő szaporodást is. Emellett az állat-
világ számára is nagyon fontos élőhelyet szolgál-
tatnak.
A túrázni, kirándulni, valamint a Pörbölyi Titánt 
személyesen is szemrevételezni vágyóknak a 
Gemenc Zrt. ökoturisztikai munkatársai minden 
évben vezetnek túrát hazánk legnagyobb törzs-
kerületű fájához, de emellett az ismert túraútvo-
nalaktól távolabb rejtőző tölgyek, szilek, kőrisek 
hatalmas példányait is megtekintik a kirándulás 
során. A résztvevők megmérik az óriások átmé-
rőjét, törzskerületét, megbecsülik magasságu-
kat és korukat. A közel 10 km-es túrát gyakorlott 
természetjáróknak ajánlja az erdőgazdaság.

Varga TiborMinden évben szerveznek túrát a Pörbölyi Titánhoz

A gemenci erdő megkülönböztetett figyelemmel óvja a famatuzsálemeket


