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AZ ÉRTI TISZAI'!TÚLI KlSERLETI ÁLLOMASi 
TÖRTÉI'')ETE US MÚMIÁJÁNAK HATÁSA AZ ERDÓGAZDÁL3COJ)ASRA

Dr. Tó th Béla

Az ÉRTI Tiszántúli Kísérleti Állomása 1924. őszén kezdte meg működését, 
erdészeti szikklsérleti telep elnevezéssel és jelleggel. A szikes termőhelyek 
fásítási kérdéseit kutató tudományos intézmény létrehozása elkerülhetetlen 
erdészeti gazdasági szükségszerűség volt Magyarországon. A trianoni békeszer
ződés súlyos területi kényszere nyomán katasztrofálissá vált faellátási hely
zetben új fatermesztési bázisokat kellett létrehozni. így került előtérbe - 
- mindenekelőtt az erdészet akkori irányítójának, kora egyik legkiválóbb köz
gazdászának, Kaán Károlynak a felismerése és szervező ereje eredményeként - 
az alföldfásításnak már korábban is emlegetett de mindig mostohán kezelt és 
mellőzött problémája. A megvalósításnak a jogszabályi keretei is létrejöttek 
az 1923. évi u.n. alföldfásítási törvénnyel.

Mindjárt kezdetben nyilvánvaló volt azonban, hogy ezen a téren, külö
nösen pedig a szikesek fásításával kapcsolatosan a szükséges ismeretek és 
tapasztalatok meglehetősen hiányosak. Ez a felismerés szükségszerűen előtér
be helyezte a módszeres szikfásítási kísérletek megindítását. Az ugyancsak 
Kaán Károly koncepciózus teremtő erejének köszönhetően létrejött püspökladá
nyi erdészeti szikklsérleti telep tartós alkotássá vált, és ma a magyarorszá
gi erdészeti kutató-helyek közül a soproni kísérleti állomás mellett, a leg
régebbi, folyamatosan működő intézmény.

A szikklsérletek 1924. őszén 26 ha-on kezdődtek. A püspökladányi szikkl
sérleti bázis többszöri területkiegészítéssel végül is 4o7 ha-ra bővült. Ma
gyar Pálnak, a magyarországi erdészeti ökológia megalapítójának az irányítá
sával megindult szikfásítási kutatásokra hármas feladat megoldása várt. Ezek:

- milyen jellegű, minőségű szikes termőhelyek fásíthatok eredményesen;
- milyen fafajokkal;
- milyen agrotechnológiával.

Ma már elmondható, hogy az ott folytatott kutató-munka mindhárom kérdésre egy
értelmű, gyakorlati jelentőségű választ adott. A válaszok, a gyakorlati meg
valósításhoz nyújtott technológiai ajánlások helyességét igazolja, hogy az 
elmúlt évtizedekben a kutatási eredmények felhasználásával legalább 3o ezer 
hektárnyi sziki erdő és fásítás jött létre.
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A jellemzően rendkívül változatos sziki termőhelyek minősítéséhez, fá
sítási lehetőségeik megállapítáLn.iioz mindenekelőtt a sziki ökológiai viszo
nyok sokféleségét kellett feltárni, majd ezeket rendszerezni. Már 1928-ban 
közreadta Magyar Pál az u.n. fitocönológiai /a növénytársulási viszonyokra 
alapozott/ s7ikosztályozási rendszerét. Ez szolgált vezérfonalul a sziki fá
sításokhoz csaknem három évtizeden át. Ennek az osztályozási rendszernek a 
hátránya, hogy általában csak zavartalan szikes gyepterületeken nyújt egyér
telmű és megbízható útbaigazításokat, másfelől csak a talaj felső, a lágy 
szárú sziki növények gyökerei által átszőtt rétegének termőhelyi összhatását 
jelzi. Lényeges előrelépés volt a sziki termőhelyek értékeléséhez a szikkl
sérleti telep hosszú időn át /1928-1944. között/ volt vezető kutatója, Túry 
Elemér megalkotta erdészeti sziktalajosztályozás /1954, 1957/, majd a gene
tikai talajtípusok rendszerének erdészeti alkalmazása /Járó 1962, 1966/ Ma 
az erdészeti termőhely - tipológia rendszerbe illesztve értékeljük a sziki ter
mőhelyeket /Járó 1968, 1972, Tóth B. 1972/.

A szikfásítás legfontosabb fafaja a kocsányos tölgy. Kedvező környeze
ti viszonyok /jó felszíni vízellátottság, meghatározott mennyiségeket meg 
nem haladó sótartalom, Na-telítettség stb./ esetén jó lehetőségek adódhatnak 
az eredményes nyárfatermesztés /mindenekelőtt a fehérnyár, de nemwlkán a 
nemesnyárak/ számára is; mindenekelőtt a rövidebb termesztési időtartamú, de 
igen gyakran a hosszabb időtartamú nyárfatermesztéshez is. Igen jól bevált 
termesztési forma az előhasználati nyárassal összekapcsolt kocsányos tölgyes.

A sekélyebb termőrétegű, erősebben szikes talajú termőhelyeken - ha a 
szélsőséges körülmények egyáltalán ki nem zárják a fásítás eredményességét - 
az ezüstfa ültetése lehet célravezető. Ennek a rendeltetése azonban elsődle
gesen már nem fatermesztési, hanem a talaj-és tájvédelem, környozetfejlesz- 
tés, melioráció.

A szikes termőhelyeken használható fa- és cserjefajok körének a bővíté
si lehetőségeit hivatott feltárni a püspökladányi szikkísérleti területen 
1954-1962. között létrehozott arborétum. Itt már eddig is számos fás faj bi
zonyította létjogosultságát a sziki fásításban. Közülük kiemelkedő jelentő
ségű az állami fajtaelismerésben is részesített 'Puszta' szil /Ulmus pumila 
'Puszta'/. Ez a száraz és a szikes termőhelyeket jól elviseli, növekedési 
tulajdonságai révén az ilyen termői yeken létesülő védőfásítások egyre in
kább nélkülözhetetlen fafajának bizonyult.

A szikeseken minden agrotechnikai műveletnek az alapvetően kedvezőtlen 
vízháztartási viszonyok megjavítását kell szolgálnia. Ezért elengedhetetlen
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a megfelelő, teljes talajelőkészítés, valamint az erdősítés záródásáig tar
tó rendszeres talajápolás a talajszerkezet javítása és a gyomkonkurencia visz- 
szaszor.ítása érdekében. Rendkívül fontos a talajelőkészítés mélységének oly
képpen való meghatározása, hogy a mélyben elhelyezkedő sós rétegek /akkumu
lációs szint/ fel ne kerüljön a kevésbé sós vagy sómentes felső talajréteg
be. Ezért is elengedhetetlen a szikfásításban az erdősítéseket megelőző gon
dos, szakszerű termőhelyfeltárás.

A különféle rendeltetésű védőfásítások /szikes legelőkön, állattartó te
lepek, ill. egyes települések körül/ szükségessé tették eredményes szikfásí
tási mód kidolgozását olyan sekély termőrétegű, szélsőséges szikesekre is, a- 
melyeket korábban erre alkalmatlannak minősítettek. A kidolgozott meliorációs 
szikfásítási technológia fizikai, kémiai és biológiai elemeket egyesítő komp
lex meliorációs rendszer.

Az 195o-es évektől lényegesen kitágult a kutatások köre tematikailag is 
térbelileg is, és a korábbi, csupán szikfásítási tudományos munka az Alföld 
kötött talajú tájaira kiterjedő táji kutatássá bővült. Ennek keretében került 
sor mindenekelőtt a jellegzetesen szikes erdőgazdasági tájak /Nagykun-Hajdu- 
hát, Körösvidék, Kiskunsági szikterület, Csanádi hát/, majd a Szatmár-beregi 
síkság, a Mátra-Bükkalja és a Mezőföld erdészeti termőhelyi adottságainak a 
feltárására és értékelésére. Ugyanakkor bekapcsolódott - az ekkor már Tiszán
túli Kísérleti Állomás - a Nyírség ökológiai viszonyainak a vizsgálatába is. 
Mindeme tudományos munka eredménye lett mindenekelőtt hozzájárulás a síkvidé
ki erdészeti termőhelytípusok rendszerezéséhez, értékeléséhez, e mellett szé
leskörű szaknai tanácsadási tevékenység kibontakozásához vezett az 196o-as 
197o-es évek nagyarányú erdőtelepítési, erdőfelújítási feladatainak a tudomá
nyos megalapozottságú megoldásában.

A táji termőhelykutatás és a szikfásítási kutatások eredményeinek gya
korlati ötvöződése jelent meg az alföldi kötött talajú belvízveszélyeztetett 
területek fásítási-erdőtelepítési lehetőségeinek és technológiájának a kidol
gozásában. A vizsgálatok kimutatták, hogy a több százezer hektárnyi belvízve
szélyeztetett, bizonytalan mezőgazdasági értékű terület többnyire nagy fater
mesztési értékű, nagy fahozamú, de minden esetben jelentős környezetvédelmi, 
környezetfejlesztő hatású erdőtelepítésekre ad lehetőséget. A kidolgozott 
ajánlások jól illeszthetők akár a térségi, akár az üzemen belüli komplex me
lioráció rendszerébe.

Az ökológiai kutatások továbbvitele változatlanul hagyományos feladata 
a Tiszántúli Állomásnak. Országos jelentőségű kutatási témákban való közremu-
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ködés mellett sajátos feladat a sziki fásításoknak az ökológiai viszonyokra 
kifejtett hatása, a sziki erdők alatt bekövetkezett változások vizsgálata, e-
zek prognosztizálása.

A felsorolt ökológiai kutatások és eredményeik együttes rendeltetése a
síkvidéki, kiemelten a Tisza-völgyi tájakban a különféle célú fatermesztés le
hetőségeinek a feltárása, tudományos termőhelyi megalapozása, ezzel a racio
nális területhasznosítás feladatában a megoldás elősegítése.

Az 196o-as években kapcsolódott be a Tiszántúli Kísérleti Állomás a nyár- 
fatermesztés fejlesztését célzó kutató-munkába, és annak egyik legfontosabb 
magyarországi bázisává fejlődött. Ez a tevékenység a nemesítéstől a növőtér- 
szabályozásáig, a termőhelyigény és a termesztési lehetőségek feltárásáig,to
vábbá kiemelten az új nyár fajták faállományszerkezeti és növekedési tulaj
donságainak az elemzéséig a nyárfatermesztés teljes technológiai körét felöle
li. A Kísérleti Állomás a FEFAG-gal karöltve a derecskei csemetekertben ke
reken 24o nyár és 60 fűz klónnal különleges genetikai értékű klóngyűjteményt 
alakított ki, elsősorban Európa legnevesebb kutatóhelyeiről összegyűjtött 
anyaggal. E klónokkal mintegy 600 hektár nyár és fűz klónkisérletet, faalakú 
klón- és fajtegyűjteményt, termesztéstechnológiai kísérletet hozott létre és 
kezel. Ezek egyaránt megtalálhatók erdőgazdaságokban, állami gazdaságokban, 
termelőszövetkezetekben. Mindezek létrejötte, kezelése nem nélkülözheti ezek
ben az üzemekben dolgozó, a téma iránt különlegesen érdeklődő szakemberek köz 
reműködését, akik ilyenképpen maguk is aktív részeseivé váltak e kutatási te
vékenységnek. A Kísérleti Állomás nyárfatermesztési kutatásainak a jelentősé
gét és eredményességét mutatja, hogy több nyár és fűz fajta állami elismerés
ben e kísérleti területek bizonyító erejű bázisértékűekké, az állami elisme
rés legfontosabb megalapozóivá váltak, nélkülük minden bizonnyal jóval szegé
nyesebb lenne a nyárfatermesztők részére rendelkezésre álló mai fajtaválasz
ték. A már köztermesztésben levő nyárfajtákon kívül az Állomásnak máris újabb 
fajtajelöltjei állnak fajtaminősítési bírálat alatt, és további Ígéretes kió
nok állnak rendelkezésre.

A Kísérleti Állomás működési körzetében fekszik a magyarországi legfon
tosabb akáctermesztő táj, a Nyírség. Kézenfekvő szükségszerűségként kezdemé
nyezője lett itt a Kísérleti Állomás a nemesített akácfajták üzemi elterjesz
tésének. E mellett különféle fokozatú szelekciós tevékenységgel, valamint sa
játos termesztési technológiák összeállításával /pl. a térbeli rendre alapo
zott sarjaztatásos akácfelújítás, akác-nyár együttes termesztés/ dolgozik az 
akáctermesztés térségi fejlesztésén, szoros együttműködésben a FEFAG-gal és
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más akáctermesztő üzemekkel, főleg állami gazdaságokkal.
A kutatási eredményekhez kapcsolódó, fontos és elengedhetetlen tevékeny

ség azok hatékony gyakorlati realizálása. Ennek eszközei mindenekelőtt a szé
leskörű szakirodalmi tevékenység / a Kísérleti Állomás kutatói tollából kere
ken 2oo tanulmány, könyvrészlet, könyv, egyéb ismeretterjesztő közlemény je
lent meg/, a gyakran nagy-számú szakközönség /köztük sok külföldi szakember/ 
részvételével megtartott helyszini bemutatók, előadások sora. Ezek száma meg
haladja a háromszázat. Közülük kiemelkedik egyebek között a IUIRO 1936-ban 
Magyarországon tartott kongresszusához kapcsolódó nemzetközi bemutató, amely 
a magyarországi szikfásítási kutatásoknak és eredményeknek világszerte hírne
vet szerzett; továbbá a részvevők nagy számánál és egész magyar szakközönsé
get reprezentáló voltánál fogva az Országos Erdészeti Egyesület 1962. évi 
debreceni vándorgyűlése keretében megrendezett bemutató. A hazai nyárfater
mesztés korszerűsítése tekintetében döntő jelentőségű volt az erdőgazdasá
gok erdőművelés-irányítói részére a FEFAG-nál 1979-ben megrendezett nyárfa- 
termesztési bemutató, amely egyértelműen meggyőzte a szakembereket az újabb 
nyárfaklónok és fajták fölényéről, és elindítójává vált ezek széleskörű üze
mi bevezetésének.

A nyárfanemesítési eredmények realizálásában alapvető szerepet tölt be 
a Kísérleti Állomás irányításával és ellenőrzése mellett a Felsőtiszai El AG 
által létrehozott és üzemeltetett derecskei országos törzsanyatelep. Ez az 
ÉRTI fajtafenntartói kötelezettségének teljesítéseként, a FEFAG termesztői 
tevékenységével az államilag elismert és engedélyezett új nyár és fűz fajták 
üzemi szaporítóanyag-termesztésének a kiindulási bázisa. A derecskei törzs- 
anyatelepen ezidőszerint 8 nyár és 3 fűz államilag már minősített fajta, va
lamint 6 nyár és 2 fűz állami fajtabírálat alatt álló fajtajelölt van elhe
lyezve.

A kutatási eredmények realizálásának napi gyakorlati lehetőségeit nyújt
ja a kiterjedten és Rendszeresen folytatott üzemi szaktanácsadás. Ennek 
tárgyköre: erdősítésekhez termőhelyfeltárás, a fatermesztési lehetőségek meg
állapítása, fafaj-megválasztás, valamint kiemelten a nyárfatermesztés teljes 
folyamata. A kutatási eredmények gyors realizálását segíti elő az érdeklődő 
üzemi szakemberek közvetlen bevonása a kutató-munkába. Ez mindig jellemző 
volt a püspökladányi kísérleti állomás kutatásszervezési felfogására, és kü
lönösen a nyárfatermesztési, valamint nem kis mértékben az akáctermesztési 
kutatások köreü.ien vált igen széleskörűvé és elmélyültté. Újabban kialakított 
és egyre szélesbedő eszköze az eredményrealizálásnak néhány állami gazdar> j- 
ban megszervezett fejlesztő kutatási megbízásos tevékenység.
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A Tiszántúli Kísérleti Állomásnak a síkvidéki fatermesztés fejlesztésé
ben immár hetedik évtizede folyamatosan vállalt és betöltött szerepe, az el
ért kutatási eredmények a jövőben is az elért színvonalú tudományos munkára 
kötelezik a Kísérleti Állomás munkatársait. A jövőbeli legfontosabb felada
tok: az ökológiai kutatások körében a síkvidéki fásítások, kiemelten a sziki 
fásítások hatásának vizsgálata a környezetre, annak fejlesztésére, továbbá 
a racionális területhasznosítás erdészeti lehetőségeinek feltárása; a nyár- 
fatermesztés körében folyamatosan újabb kiónok vizsgálata a fajtaválaszték 
bővítése ill. korszerűsítése, a nyárfatermesztési technológiák fejlesztése, 
a .faállományszerkezeti és fatermési tulajdonságok részletes és pontos fel
tárása, a táji fajtafenntartói feladatok ellátása; az akáctermesztés fejlesz
tésében következetes szelekciós munkával az üzemi genetikai bázis folyamatos 
javítása, egyes termesztéstechnológiai folyamatok tökéletesítése. Mindezek 
megoldásában a jövőben sem nélkülözheti a Kísérleti Állomás a működési körze
tében fekvő állami erdőgazdaságok, állami gazdaságok, termelőszövetkezetek 
segítőkészségét, a témák iránt különösen érdeklődő szakembereinek aktív köz
reműködését .


