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Megilletődéssel állok e helyt, hogy az előttem szólók után röviden össze

foglaljam az állomás múltját, mai helyzetét és a jövőben ránk váró feladatokat.

A múlt nagyobb mérföldkövei között elsőként a megalakítást, 1924-et kell 

megemlítenünk. Kaán Károly erdőért, az Alföldért végzett önfeláldozó munká

jának eredményeként alakult a kísérleti telep. Maga a szikes talajok gazdasági 

felhasználása már korábban égető gondként jelentkezett. Megoldására Tessedik 

szarvasi kísérletein kívül nem történt tudományosan megalapozott kutató 

munka. Pedig a feladat nem kevés. Hazánk mezőgazdasági területeinek 1/3-a 

szikes vagy mélyben sós termőhely. A telep megalakulását mint katalizátor 

segítette az első világháborút lezáró békeszerződésben rögzített területvesztés. 

Ez az országot sújtó békeszerződés bennünket, erdészeket érintett talán a legér

zékenyebben. Az ország mai határain kívül rekedt az erdők zöme, az erdészeti 

kutatásunk és oktatásunk jelentős része.

Kaán átfogó program keretében képzelte el a kialakult faellátási gondok 

enyhítését. A középhegységi, dunántúli erdők intenzívebb, szakszerűbb kezelése 

mellett nagy jelentőséget tulajdonított az Alföld erdősítésének. Ennek gazdasági, 

egészségügyi, szociális következményeit egyaránt fontosnak tartotta.

A telep első vezetője, Magyar Pál születésének 100 éves jubileuma 

éppen ez évben esedékes feladatául kapta, hogy a gyakorlat számára hasz

nosítható módszereket dolgozzon ki a szikes talaj osztályozására, fásításának 

technológiai, fafaj - megválasztási kérdéseire.

Az itt meginduló kísérleti munka első eredményeiről a szakirodalom már 

1926-ban beszámol.

'Elhangzott 1995. május 25-én, Püspökladányban tartott szakosztályülésen.
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Munkáját egészen a második világháborúig Túry Elemér vette át. A telep 

területe fokozatosan növekedett, a kisparcellás kísérleteket az üzemi telepítések 

követték. A számtalan bemutató közül kiemelkedik a UIFRO kongresszusa, 

mely 1936-ban ellátogatott hozzánk. Az idejövő szakemberek elismerően 

szóltak az itt látottakról.

A munkát a hullámzó finanszírozási feltételek végig nehezítették. A telep 

vezetőinek a tudomány művelése mellett állandóan a gazdasági kényszerrel való 

hadakozás sok energiáját vitte el hajdan és napjainkban is.

A világháború megakasztotta a kutató munkát. Elpusztult a kísérleti 

dokumentáció jelentős része, de szerencsére magukat a kísérleteket nem érte 

jelentős kár.

Az erdészeti kutatás újjászervezés után hamarosan megindult a munka 

Püspökladányban is.

Dr. Tóth Béla - akit ma is magunk között köszönthetünk - lett a telep 

vezetője, és folytatta az elődök által megkezdett munkát. Tapasztalatait 1972- 

ben akadémiai díjjal jutalmazott könyvben tárta a szakközönség elé.

A telep munkája lassan túllépett Püspökladány határain. Az itt szerzett 

tapasztalatokra alapozva az Alföldön sok ezer hektár erdő született. 

Tudományos publikációkkal, bemutatókkal és szaktanáccsal segítette a telep az 

alföldi erdőgazdálkodást.

Az itt dolgozó kutatókon kívül az ÉRTI több kutatója és más intézetek 

kutatói vettek részt.

A rövid áttekintés után szeretnék egy kicsit részletesebben beszélni a 

jelenről és a jövő kilátásairól.

A kísérleti állomás mai felállása szerint két aktív kutató és - Tóth Béla 

személyében - egy aktív nyugdíjas vesz részt a kutató munkában.

E helyt is szeretnék neki magam és az állomás dolgozói nevében további 

jó egészséget kívánni.
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Intézetünknél a tudományos munka osztály szerkezetre van alapozva. E 

szerint egy kutatónk - Gabnai Ernő - a fatermesztési és nemesítési munkákat, 

egy kutató Csiha Imre az erdészeti ökológiai, informatikai, távérzékelési 

munkákat viszi. Három erdésztechnikus, egy vegyésztechnikus és egy 

informatikai szakember segíti a munkánkat. A 8 ha arborétum, valamint az. erdő 

kezelésére 5 fizikai munkásunk van.

Örömmel mondhatom, hogy az egyre nehezedő gazdasági körülmények 

ellenére eddig sikerült megőrizni - néhány területen javítani - a kutatás technikai 

feltételeit. Informatikai rendszerünk a kornak megfelelő, bekapcsolódtunk az 

ország - és természetesen a világ - számítógépes rendszereibe. Elő kapcsolatunk 

van a Egyetem rendezés tanszékének UNIX gépével. A gépek kezelését a 

kutatók mellett a segéderő is elsajátította.

A kísérleti állomás mai feladatköre az induláshoz képest jelentősen 

kiszélesedett. A szikkísérletek folytatását segíti, hogy a 407 ha erdő ERTI- 

kezelésbe került. Az itt folyó erdőgazdálkodási munka így teljes egészében a 

kutatás igényeihez igazodik. Vizsgálataink, megfigyeléseink jelzik számunkra, 

hogy a telep munkája egy új korszak határára ért. Az állomány fel vételek, 

évgyűrű-elemzések felhívták figyelmünket arra, hogy a kísérleti parcellák egy 

részén az állomány elérte a biológiai vágáskort. Éppen ezért ismét egyre 

intenzívebben kell foglalkoznunk az itt található, több mint 300 kísérleti 

parcellával.

Olyan ökológiai, talajtani folyamatok zajlanak a kísérletekben, melyek 

megfigyelése, rögzítése a jövő feladatai közé tartozik. Olyan területeken kezd 

megtelepedni az erdő, ahol a kezdetekben a mesterséges erdősítés kudarcot 

vallott. A Farkassziget két területe mint erdőrezervátum-terület kijelölésre 

került, itt mód nyílik az erdő fejlődésének figyelemmel kísérésére. A területen 

lassan 10 éve folynak tápanyag- és vízforgalmi vizsgálatok, 30 év elteltével a
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változások rögzítésére megismételtünk 60 termőhely feltárást. Az elmúlt harminc 

év alatt három mérőképes és több kézikamerás infra légfelvétel készült a 

szigetről.

Összefoglalva az a véleményünk, hogy ismét egy intenzív kutatási 

szakasz elején vagyunk. Bizonyos szempontból lépéskényszerbe is kerültünk, 

mert az elmúlt évek aszályai jelentősen megrövidítették az itteni erdők várható 

életkorát. Ha ezekkel a folyamatokkal nem tudunk lépést tartani, olyan értékes 

tapasz-talatok veszhetnek el, melyek rögzítésére talán ismét hetven évet kell 

vámunk.

Az elmúlt évtizedek talán legismertebb eredményeit az állomás a nyár

nemesítés területén érte el. E munka napjainkban is töretlenül folyik, 800 ha 

referenciaterülettel rendelkezünk, eddig több mint 300 kiónt próbáltunk ki.

A közeljövő kiemelt feladata az 1996-ban hazánkban megrendezésre 

kerülő „nemzetközi nyárfakongresszus” programjának megszervezése. Ezek az 

eredményeink ismertek a térség erdőgazdái előtt.

A feketenyár, a magaskőris, vadkörte és ezüstfa genetikai értékmentése 

napjaink feladata.

Az akácnemesítési munkában szintén egy szakaszhatárhoz érkeztünk. Az 

eddigi munka értékelésének, az új irányok kitűzésének szakaszába léptünk. A 

kísérleti telepítések értékelése, az idei év kiemelt feladata. Ezt a munkát Gabnai 

Ernővel közösen végezzük.

Ezt az alkalmat is szeretnénk felhasználni, hogy felkérjük a gyakorlati 

szakembereket, minél több problémával, kérdéssel, megfigyeléssel forduljanak 

hozzánk. Ez az állomás mindig a gyakorlati kapcsolatai révén tudott talpon 

maradni, és a jövőben is ezt az utat szeretnénk követni.
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