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C ikkem tárgya: visszatekintés egy
országhatárokon túl is jól ismert
és elismert erdészeti kutatóbázis

majdnem centenáriumi létezésére. A
gödöllôi arborétum kialakítása 1902-
ben – Darányi Ignác akkori föld-
mívelésügyi miniszter határozatával –
vette kezdetét. Jelenleg az Erdészeti Tu-
dományos Intézet Gödöllôi Arborétuma
a neve, de ezen megnevezésen túl szá-
mos tudományos, szakmai és népi elne-
vezése is volt és van. Az elôtalálható
szakmai leírások alapján én a követke-
zô elnevezéseket tartom „illendô”-nek:

ERTI Gödöllôi Arborétuma, alias Fe-
nyôkísérleti telep. Szinonim: „Gödöllôi
állami fenyôfa-kísérleti telep”, „József
fôherceg kísérleti telep”, „Gödöllôi m.
kir. fenyôkísérleti telep”, „József fôher-
ceg liget, m. kir. fenyôkísérleti telep”,
„Gödöllôi József fôherceg arborétum”,
„Gödöllôi Arborétum”, „Liget”, „Állami
Telepeki liget”.

Változatos titulusa mellett ugyan-
olyan fordulatos és eseményekben gaz-
dag történeti jelenségek tarkítják létezé-
sét. Már az is elgondolkodtató – amirôl
késôbb olvashatunk –, hogy milyen
meggondolás vezette a száz évvel ez-
elôtti illetékeseket a kísérleti telep hely-
kijelölésének elhatározásánál. Az
1902–1914. évek idôszakában telepített
hazai és külföldi fafajok idôs korig meg-
maradt egyedei között kiváló fejlôdésû-
eket is találunk. Elsôsorban a Pinus-fé-
lék közül: a P. jeffreyi, P. ponderosa, P.
flexilis, P. resinosa és a P. strobus tör-
zsek, de nem utolsósorban az a három
bükkcsoport (Fagus silvatica) látványa
ébreszt elismerést az elôdök jó munká-
ja iránt és a látottak okán.

Az 1960–1976 közötti idôszakban te-
lepített „fiatal” és a megalapozott kuta-
tási célok alapján létrehozott erdôjelle-
gû telepítések – az elfogulatlan szakem-
ber számára –, a tudományos kutatás és
az elért eredmények önmagukért be-
szélnek.

A továbbiakban nem a kísérleti tele-
pítésekkel kívánok foglalkozni, hanem
az erdô egyik legfontosabb termôhelyi
„élettársá”-val: a talajjal. Az elsô telepí-
tések a talaj minôsíthetetlen állapotá-
ban kezdôdtek el. Szabad legyen né-
hány neves szakemberünktôl származó
tanulmányból idézni, amelyek a kísér-
leti/kutatási munkák helyszínelése
alapján íródtak.

1. Günther Frigyes m. kir. erdômér-

nök, 1914: „A József fôherceg liget, m.
kir. fenyôkísérleti telep”, Selmecbánya,
Joerges Ágost özvegye és fia könyv-
nyomdája, 1914.
„A termôhelyi viszonyok általában

kedvezôtlenek. Igen nagy területen csak
sivár és terméketlen homokot találunk,
amelynek tápereje növényi élet fejlôdé-
séhez elégtelen. A Gödöllô mellett fekvô
babati, isaszegi és valkói erdôgondnok-
ság ezenkívül sokat szenvedett a mérték-
telen legeltetés által, amit fôként a múlt
század közepe táján ûztek. (...) lábon haj-
tották Budapestre a Nagy Magyar Alföl-
dön nevelt vágómarhát. A nagy úttól elfá-
radt marhákat elôbb 2–3 hétig a gödöllôi
erdôkben legeltették és csak azután (...)
hajtották Budapestre. (...) a mértéktelen
legeltetés miatt fiatalos nem nôhetett, s
az öreg erdôk kihasználása is nagyobb
volt a kelleténél. (...) az azokból az idôk-
bôl származó öreg erdôk hektáronként
30–40 m3 fatömeget adtak.

A kísérleti terület azelôtt a korona-
uradalmi mezôgazdaság kezelése alatt
állott, de silány talajára való tekintettel
oly külterjesen használták, hogy egy évi
mezôgazdasági mívelés után 1–2 évig
ugarnak hagyták.”

2. Roth Gyula, 1935: „A gödöllôi Jó-
zsef fôherceg arborétum.” Erdészeti Kí-
sérletek, 1935, 3–5. szám, 267–292. o.
„Az arborétum talajának felsô rétege

majdnem mindenütt laza homok, (...)
amely régebben futóhomok volt, több
helyen mutatja a tipikus homokalakula-
tokat és barkánokat, s ha megfosztjuk
az erdô-, ill. növénytakarótól, ismét
mozgóvá válik. Az altalaj legnagyobb-
részt agyag, némely helyen homokkal
kevert alluviális kavicshordalék; ezek
kb. 7–8 m mélységben találhatók, addig
ér a felszín homokrétege.

A talajnak erdôvel való borítása leg-
több helyen lényegesen megjavította a
termôhely minôségét (...) s zártabb ré-
szek alatt azonban már fejlôdik az erdei
humusz.

A televény kedvezô alakulását igazol-
ják a természetes úton betelepedett cse-
meték, többféle fafaj magja – külföldi is –
kedvezô ágyra talál és megveti a lábát
minden mesterséges segítség nélkül.”

3. Dr. Wlaszaty Ödön és dr. Járó
Zoltán (1960): „A Gödöllôi Arborétum
ismertetése és fafajainak értékelése.” Er-
dészeti Kutatások, 1960, 1–3. sz.,
255–276. o.
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Az erdôtelepítések talajjavító készsége
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„Kertekben, arborétumokban a talaj
javítása gyakori, de a gödöllôi arboré-
tumban ezt (...) mellôzték, mert az is a cél
(...), hogy egyes exóták üzemi telepítésé-
hez is kísérleti anyagot szolgáltasson.

...a gödöllôi arborétum területén az
erdô alatt kialakult talajok uralkodnak.
A régebbi ismertetések futóhomokról
és egyéb silány talajokról beszélnek. A
fás növényzet hatására a feltalajban már
megindult a másodlagos humu-
szosodás. A meszes homokon rozsda-
barna erdôtalajok alakultak ki. Ilyen ta-
laj borítja az arborétum legnagyobb ré-
szét (kb. 2/3-át), a termôréteg azonban
igen változatos. Ezen a talajon sok
exóta mutat bíztató fejlôdést...”

4. Dr. Kalmár János–Szendreiné dr.
Koren Eszter (1993): „A gödöllôi arboré-
tum földtani sajátosságai.” Erdészeti
Lapok, 1993, VII–VIII. hó, 207–208. o.
„Az arborétumot egy kiirtott ôshonos

tölgyerdô helyére telepítették. A tarvá-
gást követôen az eredeti barna erdôtalaj
nagyrészt kipusztult. Jelenleg az eredeti
talajtakaró csak foszlányokban van jelen.

Az arborétum jellegzetes fel-
színközeli üledéke a sárgás vagy vörös-
barna homok, amely a felszín 85–90%-
át borítja.

Az arborétum nagy részén a növé-
nyek gyökérzete nem éri el a talajvíz
szintjét...

A termôhelyek vízellátása ezért csa-
padékfüggô.

A felvázolt földtani szerkezet kedvez
a csapadék tárolásának. Az egymást fe-
dô sekély teknôszerû vízzáró rétegek
felfogják a csapadékot és idôszakos víz-
akkumuláció jön létre. (...) a látszólag
száraz homok is bizonyos mennyiségû
vizet tud megtartani.

Az arborétumi telepítést megelôzô
mezôgazdasági mûvelés az eredeti ta-
lajréteg lepusztítását okozta. Ezáltal fel-
színre került a homok, amelyen aztán a
szél kisebb-nagyobb fodrokat, bucká-
kat hozott létre. (...) a terület legfelsô
rétege (...) futóhomok jellegû.

Ott, ahol a telepítés sikerrel járt és
létrejött az állomány záródása, a ho-
mokban megkezdôdött egy másodla-
gos talajosodási folyamat. Ez jól követ-
hetô a 30 évnél idôsebb állományok
esetén és különösképpen ott, ahol az
eredeti talajtakaróból kisebb-nagyobb,
esetleg homokba takart foszlányok ma-
radtak fenn. (...) végül az idôsebb par-
cellákon, mint pl. a 17. sz. mérôhely 80
éves bükkösében már egy kialakult ho-
mokos szövetû rozsdabarna erdôtalaj
található.”

Bizonyára jól érzékelhetô az idézett
tanulmányokból az az évszázados
talajosodási folyamat, amit önfenntar-
tásnak (szubszisztencia) is nevezhe-

tünk. Ez az élettani jelenség azért is
példaértékû, mert ezen a kutatott és
bemutatott kísérleti területen, egyetlen
természetes forrás vagy víznyerô alkal-
matosság nincs. Az idôjárási – mond-
hatni: az éghajlati – viszonyok a Nagy
Magyar Alföldével rokoníthatók. Az itt
látható, ill. tenyészô fák, facsoportok,
kísérleti parcellák és erdôrészletek át-
élték/átvészelték a 25–40 napos káni-
kulás idôszakokat, valamint az elemi,
állati és emberi károsító csapásokat.
Alig száz év alatt – anyagiakban ki nem
fejezhetô értékû – valódi erdei termô-
talaj, s a megálmodott, gazdag sokszí-
nûség (biodiverzitás) jött létre a „siva-
tagi” területen.

Jelen írásnál felhasznált négy tanul-
mányhoz, néhány kiegészítés vagy bô-
vítés kapcsolását érzem megengedhe-
tônek.

Még elképzelni is roppant nehéz azt
a kíméletlen és kegyetlen erdei legelte-
tést, amely a 18. és a 19. században
többezer hektáron, három erdôgond-
nokság (most erdészet) területén, egész
éven át, több tízezer vágómarha – legel-
tetésével és taposásával – szinte meg-
semmisítette az ôshonos tölgyerdôket.
Mindezt betetézte a hosszú idôszako-
kon – évtizedeken át – folytatott külter-
jes mezôgazdasági mûvelés.

Érthetetlennek tûnik a száz évvel ez-
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elôtt született földmûvelésügyi minisz-
teri határozat a „fenyôfa-kísérleti telep”
helykijelölését illetôen. Bizonyára lett
volna „jobb karban lévô” terület is a ne-
mes cél számára.

Említésre méltó az a két egymást kö-
vetô esemény, amit a történelem I. és II.
világháborúnak nevez. Mindkettô alatt
és után megsemmisültek a területet el-
záró kerítések és a már beállt kísérleti
telepítések a nagyvad és az emberek ál-
dozatai lettek.

Csak találgatni lehet annak az okát,
hogy a kísérleti bázisnak miért nem volt
állandó vezetôje vagy kezelôje. Legin-
kább valamelyik védkerülethez csatol-
ták, s az abban folyó erdôsítési, ápolási
és egyéb idôszaki munkálatokkal
együtt, ill. egy idôben nyertek kivitele-
zést a kísérleti feladatok is. Ezt a „hiá-
nyosságot” dr. Roth Gyula is felveti a
fentebb idézett tanulmányában. Ez a hi-
ányosság 1960-tól nyert megszüntetést,
azóta állandó szakembere van a terület-
nek.

Szólni kell arról is, hogy helyes-e
vagy helytelen az „arborétum” el-, ill.
megnevezése a területnek?

Vitathatatlan tény, hogy „élôfa-gyûj-
temény”, de a létesítési cél és a legutób-
bi idôkig folytatott erdôjellegû telepíté-
sek okán a „kísérleti telep” a reális meg-
nevezés. Már csak azért sem helyes az
arborétum fogalom használata, mert a
legtöbb laikus látogató a kísérleti par-
cellák láttán, csalódottan távozik és „le-
minôsítô” véleményének ad hangot.

A példaértékûnek látott, figyelem-
mel kísért és most leírt talajosodási
készség nem egyedülálló jelenség. Bizo-
nyára számos erdészkolléga ismer ha-
sonló területet, amely korábban legelô-
ként vagy katonai táborként volt ismert.
Erdôtelepítés, majd állományzáródásuk
óta kedvezô és értékes termôtalaj-ki-
alakítás a jellemzôjük. Remélhetôleg az
elkövetkezô években és évtizedekben
valósággá válik a nemzeti erdôtelepíté-
si program beindulása, amihez bíztatá-
sul akar szolgálni ez a szerény írás.

Változó 
talajok – 
és feladatok
Szaklapjainkban gyakran említjük a klí-
maváltozásokat és következményeit.
Kevesebb szó esik a talajok változásai-
ról, legyenek ezek klímafüggôk vagy
más okra visszavezethetôk. Egy nem-
zetközi munkacsoport igyekezett a tala-
jok globális változásairól áttekintô ké-
pet rajzolni (Global soil change,
Laxenburg, Austria, 1990) és pontokba
szedni a velük kapcsolatos, elhárításu-
kat szolgáló teendôket. A következô lé-
pések meglétét javasolják:

1. Naprakész leltár elkészítése a Föld
talajtani erôforrásairól.

2. A talajosztályozás nemzetközivé
tétele a FAO/UNESCO világ-talajtérkép
magyarázó szövegére alapozottan.

3. A talajok CO2-körforgalmának ta-
nulmányozása az atmoszféra CO2-tartal-
mának összefüggéseiben.

4. A talajváltozások (erózió, savanyo-
dás, sósódás stb.) mennyiségi meghatá-
rozása és területi kiterjedésének térké-
pezése.

5. A talajok termékenységében mu-
tatkozó hátrányos változások számsze-
rû meghatározása, különös tekintettel
az ember okozta változásokra.

6. Ugyanez az elônyös változásokra
vonatkoztatva.

7. Szennyezô tényezôk hatása külön-
bözô talajokra és ezek megismerése.

8. Károsító tényezôk elhárításának,
rontott talajok helyreállításának ökonó-
miai vonatkozásait áttekinteni.

9. A talajképzôdés dinamikájának ta-
nulmányozása, a klíma, a vegetáció, a
talajhasználat okozta változások idôtar-
tamának megismerése.

10. A talajváltozások mikroszintû fi-
gyeléséhez szükséges módszerek kivá-
lasztása (pl. a távérzékelés lehetôségei).

11. A föld és talaj erôforrásának ská-
laszerû értékeléséhez elmélet és gya-
korlat kidolgozása.

12. A talajváltozások rendszeres ész-
lelésének és nemzetközi szintû össze-
hasonlításának megszervezése,

Dr. Szodfridt István

Helyreigazítás
A januári szám 31. oldalán a fotó a

vasvári ôsbükkösben lévô Szent-kuti
kápolnát ábrázolja.


