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A Szeniorok Tanácsa (SzT) 25 fôs tagsá-
gából 18 fô 2001. június 13-án elfogadta
dr. Führer Ernô ERTI fôigazgató meghí-
vását – bejárta a Gödöllôi Arborétumot.
Führer Ernô az üdvözlô szavak után rö-
vid ismertetôt adott az ERTI-ben folyó
munkákról és a kutatás anyagi feltétele-
irôl. Az utóbbi idôben jelentôsen javult a
kutatók fizetése. A minôsítettek az egye-
temiekkel azonos díjazást kapnak. Prog-
ramra tûzték a kutatási segéderôk jöve-
delmének javítását is. Az ERTI éves
pénzforgalma eléri az egymilliárd forin-
tot. Ennek 70%-át szerzôdéses kutatás-
sal és pályázatok elnyerésével az Inté-
zetnek kell elôteremtenie. Sajnálatos
tény az, hogy az erdészeti ágazati meg-
rendelésekbôl kapják a legkevesebbet.
Munkájukat az MTA pályázatok elfoga-
dásával, a mezôgazdasági ágazat szer-
zôdéses kutatási megbízásokkal ismeri
el. Részt vesznek a Széchenyi tervpályá-
zatokban, és jelentôsen segítik mûködé-
süket a külföldrôl jövô megbízások is.

Az arborétum céljáról és történetérôl
az arborétum vezetôje, Kmetti László
adott tájékoztatót. Az arborétum az or-
szág egyik legjelentôsebb erdészeti fa-
gyûjteménye. 1902-ben 190 ha állami
területen alapították és József fôherceg-
rôl nevezték el. Az alapítási cél a követ-
kezô volt:

– alföldfásításra alkalmazható fafajok
honosítása,

– Gödöllô környéke erdôtelepítési
munkáinak támogatása,

– a fôvároshoz közeli területen fa- és
cserjegyûjtemény létrehozása.

A fák és cserjék ültetését 1914-re fe-
jezték be. Mivel a terület nagyobb há-
nyada rossz minôségû, korábban mezô-
gazdasági mûvelés alatt álló föld volt, a
homokviharok, a szárazság és a nagy
vadlétszám miatt a telepítés nehézségek-
be ütközött. Végül azonban sikerrel járt.

Az elsô világháború után az arboré-
tum jelentôsége hatványozottan növe-
kedett, hiszen a trianoni békediktátum-
mal elveszítettük erdeink 80%-át és leg-
szebb arborétumainkat. A második vi-
lágháború és annak következményei az
arborétumot sem kímélték meg. A terü-

letén állomásozó csapatok és a környé-
ki lakosok fakivágásai, a kerítések le-
rombolása következtében a nagy vad-
kár miatt eredeti céllal területének csak
mintegy 15%-a maradt továbbra is fenn-
tartható.

Az ERTI 1960-ban nagyszabású tele-
pítési programot indított. Az eredeti cé-
lokat megtartva az arborétumnak kísér-
leti rendeltetést is szántak. Ennek ered-
ményeként jelenleg 127 nyitvatermô és
650 lombos fafaj (alfaj és változat) talál-
ható az arborétumban. Az erdészeti célt
szolgálja az is, hogy az egyes fafajokat
állományszerûen telepítették. A bejá-
ráskor az egyes parcellákat, beleértve a
kísérleti célt is, az arborétum vezetôje
és Bujtás Zoltán ismertette.

A látottakból külön is ki kell emel-
nünk, mint szakmai érdekességet a
kocsányostölgy-plantázst, a feketefe-
nyô-klóngyûjteményt, a tölgygyûjte-
ményt, a duglász származási kísérleti te-
rületet és az akác-fajta-összehasonlító
területet.

A gazdag szakismereteket nyújtó be-
járás közben az SzT tagjai élettapaszta-
lataikra és szaktudásukra alapozva érté-
kelték a látottakat és hallottakat. A
program az SzT elnökének köszönô és
elismerést nyilvánító szavaival ért vé-
get.
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