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Az ERTI legnagyobb vidéki részlege a 
sárvári kísérleti állomás, amely 1954 óta 
az erdészeti nemesítési-, művelési-, fa-
terméstani- és erdővédelmi kutatási fel
adatokon túl a lakosság és gyakorlat 
számára egyéb fontos feladatokat is ellát. 

Az egyik ilyen szép és megtisztelő fel
adat Vas megye két arborétumának, a 
kámoni, és a sárvári arborétumnak a ke
zelése. Annak ellenére, hogy az arboré-
tumi munkák gondot és többlet feladatot 
jelentenek az ott dolgozók számára, még
is szívesen végzik, mert a növényi kör
nyezet kiváló feltétel a kutatómunka 
számára, ugyanakkor szerencsésen kap
csolható az erdészeti nemesítő- honosító 
tevékenységhez. Alkalmasak az elsőfokú 
szelekcióra fatermesztési és esztétikai 
szempontok szerint egyaránt. Helyet biz
tosítanak nemesítési objektumoknak 
(klóngyűjtemény, magtermelő ültetvény, 
exótatelépítés). Az itt létrehozott növény
házak szolgálják szaporítóanyag-ter
mesztéssel az arborétumok faj- és vál
tozatszám gazdagítását, csakúgy mint a 
nemesítő alapanyag előállítását. Öröm
mel tölt el bennünket a látogatók, ér
deklődők egyre növekvő száma, akik fel
üdülés és ismereteik bővítése céljából 
keresik fel arborétumainkat. Mindez azt 
jelzi, hogy az intézet munkatársainak kö
zel 34 éves fáradozása nem volt hiába
való. A kezelésünkre bízott két arboré
tum hozzájárult nemzetközi kapcsolata
ink bővítéséhez. A nemzetközi magcsere 
(index seminum) révén jelenleg mint
egy 33 ország 300 intézményével tartunk 
fenn kapcsolatot. 

Tekintsük át röviden a kezelésünkre 
bízott arborétumok növényállományának 
alakulását. 

Sárvári Arborétum 

Az arborétum növényzete a tóparti 
éger-kőris ligeterdőből, a 19. század vé
gén. 20. század elején telepített idős pél
dányokból, a Nádasdy korból megmaradt 
hozzávetőlegesen 300 éves ősi tölgyekből, 
s a felszabadulás óta gyarapított lombos 
és örökzöld gyűjteményekből áll. A tu
lajdonképpeni arborétum létesítése az 
itt levő öreg fák meghagyásával 1812-
ben kezdődött. Területe 10 ha. 

Fentiekből kitűnik, hogy az arborétum 
növényanyaga erősen öregszik. Az öre

gedéssel számos probléma, korhadás, 
száradás, besűrűsödés jár együtt. Az idő
sebb fákon elszaporodtak a növényi élős
ködők (Viscum album, Loranthus euro-
paeus). A fák nagy részét befutotta a bo
rostyán (Hedera helix), amely felázott 
talajon a kora tavaszi viharkárok foko
zódásához vezetett. Ez indokolttá tette a 
közelmúltban megkezdett, erősebb mér-
tékűvtisztítási munkák beindítását, a szá
raz ágak,, fagyöngy és borostyán eltávo
lítását. Általános probléma a besűrűsö
dött öreg állományokban a cserjék el

burjánzása, különösen a tóparti ligeter
dőben. Ez nyáron \a lomb záródása mi
att nem annyira feltűnő, lombtalan ál
lapotban azonban rendezetlen látványt 
nyújt. Ritkítása időszerű és sürgős fel
adat. A növényanyag felújítása során fő 
szempont az arborétum fajokban, faj
tákban való gazdagítása az eredeti állo
mányhoz illeszkedő (igényben, színben, 
karakterben) csoportokkal. Ezt a munkát 
a kiritkult foltokban folyamatosan vé
gezzük. 

A sárvári arborétum növényállományá
nak alakulása: 

Lomb Fa(nyö ossz, 
1932 Scherg Károly 101 22 123 
1969 Retkes József 226 87 313 
1976 Komocsa Mariann 247 81 328 

Az újabb felmérést jelenleg állomá
sunk megbízásából az MTA Ökológiai és 
Botanikai Kutatóintézete végzi. Az utób
bi taxonszámhoz viszonyítva lényeges 
eltérés van, ami azzal magyarázható, 
hogy a Thermál Szálló által átvett cse-
reterületen (kb. 1 ha) távol-keleti gyűj
temény létesítését kezdtük meg. Az el
múlt két évben mintegy 80 fa ill. cserje
fajtát ültettünk ki. Á taxonok számát 
tehát ezidáig közel 400-ra sikerül bő
víteni. A dendrológiai feltárás eredmé
nyeképpen a növények nagy részét jel
táblákkal láttuk el, amely tudományos 
értékű növényismeret gyarapítását is le
hetővé teszi. 

A kert értékes növényanyagát, az ar
borétumban levő létesítményeket meg
óvni sajnos ma is csak kerítésssel, és 
parkőrzéssel lehetséges. Az elmúlt 3 év
ben 350 fm hosszúságban lecseréltük az 
erősen megrongálódott betonkerítést. A 



régihez hasonló, esztétikus kivitelűvel 
váltottuk fel. Tanácsi támogatással 200 
ím hosszúságban új kerítést létesítettünk 
az új átvett terület körül, esztétikus ki
vitellel. 

Az utak gyöngykavicsozására, a na
gyobb gyepfelületek rendszeres fűkaszá-
Iására mindig nagy gondot fordítottunk. 

Kámoni Arborétum 

A sárvárinál jóval fiatalabb arborétum 
létesítése az 1890-es évek elején kezdő
dött 4 ha-on. Területe a 20-as években 
6 ha-ra bővült. Intézetünk, illetve a sár
vári kísérleti állomás 1953-ban vette át 
kezelését. Azóta gyors ütemű fejlődés
nek indult, amelyben nagy szerepet ját
szott intézetünk munkatársának, Bánó 
Istvánnak lelkes hozzáállása. Jelenleg az 
arborétum területe hozzávetőelegesen 26 
ha. 

A kámoni arborétum növényállományá
nak alakulása: 

L o m b Fenyő Össz. 
1920 Gáyer Gyula 

1931 Ambrózy István 600 260 860 
legutóbbi egyeteztetés 1700 580 2280 

Amint az adatokból kitűnik, a növény
anyag jelenetős részét korábban és ma 
is a fenyőfélék teszik ki. Kevés arborétum 
dicsekedhet Európában ilyen fenyőgyűj
teménnyel. A jelentős örökzöld és lom
bos gyűjtemény után előtérbe került a 
cserjeanyag bővítése. A taxonok számá
nak pontos meghatározása céljából itt is 
szükség van a részletes dendrológiai fel
tárásra. Jelenleg közel 3000 növényfaj 
található az arborétumban. Mivel az ar
borétum a fenyők gyűjtését tartja fő 
feladatának, itt létesült az ország egyet
len fenyőfajta-fenntartó telepe. Jelen
leg 280 fenyőfajta 3—3 példányát tartal
mazza. A díszfaiskolai szaporítás szá
mára az arborétum növényei között 100 
törzskönyvezett díszfa található, melyek
ről kiinduló szaporítóanyagot biztosítunk. 

Ma a gazdag növénygyűjtemény fenn
tartása a növények összenövése miatt 
egyre nagyobb nehézségekbe ütközik. 
Megoldására a szakemberek lényegében 
két módszert javasolnak. Az egyik a 
költségesebb hosszú távú rekonstrukció, 
melynek során az arborétumot kiemel
ten a fenyőfélék (Abietaceae) és a han
gafélék (Ericaceae) fogadására kellene 
alkalmassá tenni. Ez a munka jelentős 
tereprendezéssel, a meglévő növények 
károsodásával jár. A másik megoldás az 

értékesebb növények felszabadítása a ke
vésbé értékesek rovására. Tiszteletben 
tartva az arborétum létesítésében eddig 
részt vett szakemberek munkáját és el
képzeléseit, valamint intézetünk és az 
ország jelenlegi pénzügyi lehetőségeit, az 
utóbbi megoldás mellett döntöttünk fi-
gyelembevéve az 1981-ben elkészített 
hosszú távú fejlesztési terv hasznos ele
meit. 

Gondot jelent az arborétum kerítésé
nek jelenlegi állapota, melynek a felújí
tását a sárvárihoz hasonlóan megkezd
tük, de a méretek miatt csak lassúbb 
ütemben tudjuk kivitelezni. 

Az arborétum az elmúlt időszakban 
jelentős szerepet vállalt a kutatómunká
ban is, főként az egzóták honosítása és az 
erdeifenyő nemesítése terén. 

Szaporítóanyag -termesztő tevékenységünk 

A 80-as 'évek előtt szaporítóanyag
termesztő tevékenységünk főként a ne
mesítési kísérletek szaporítóanyagának 
előállítására és az arborétumok növény
állományának bővítésére irányult. A 
költségvetési hitelek fokozatos beszűkü
lése révén egyre inkább nyilvánvalóvá 
vált, hogy a szinten tartás és fejlesztések 
csak az objektumaink (arborétumok, nö
vényházak, csemetekert) fokozatos ön
fenntartóvá tételével lehetséges. E célból 
1977-től erdészeti csemetekerti-, 1987-től 
díszfaiskolai szaporítóanyag előállítására 
kértünk és kaptunk engedélyt. Egyúttal 
vállaltuk az erdészeti- és díszfaiskolai 
központi törzsültetvény, illetve törzsfais
kola létesítését. 

Az 1984—88. évek átlagában termelt sza
porítóanyag (edb.): 

Baj ti Sár . Ká. 
csk. T1ÖV, növ . 

h á z h á z 
Nyár simadugvány 420 
Nyár gyökeresdugvány 95 
Fűz simadugvány 90 
Fűz gyökeres dugvány 32 
Egyéb gyök. dugv. 110 3 2 
Oltvány (erdei fenyő, 
akác, tölgy) 12 4 
Zölddugványról csemete 20 5 

Célkitűzéseinknek me§ ;felelően a baj ti 
csemetekertünk az elmúlt évtől kezdődő
en önfenntartónak tekinthető. 

Növényházaink egyre inkább bekap
csolódnak erdőgazdaságaink által létesí

ü l 



tett szaporítóanyag-termesztő ültetvények 
alapanyagának előállításába, szerződéses 
munka keretében. Amennyiben az itt ké
szített oltványok és egyéb növények 
többsége a szellemi munka értékét is 
képviseli, i megvan a remény a nyeresé
ges termelésre. 

A díszfaiskolai szaporítás felfutásával 
tervezzük a jelenleg Szombathelyi Ker
tészeti Vállalat kezelésében levő növény
árusító hely átvételét, melynek segítsé
gével az 1925-ben Saághy István által lé
tesített faiskolához hasonlóan terjeszt
hetjük arborétumaink ritkaságait ha
zánkban és külföldön egyaránt. 

150 éve született Káinok i Bed ő A l b e r t 
A nagy magyar erdészek legnagyobbika 150 évvel ezelőtt született és 79 éves ko

rában, 1918. X. 20-án távozott el az élők sorából. A gondviselés kegyes volt hozzá, 
mert nem érhette meg munkássága gyümölcsének széthullását: az ország erdei 85%-
ának az elvesztését, az ország megcsonkulását, így szűkebb hazájának elvesztését. 

Káinoki Bedő Albert Sepsi-Kőrispatakon (Háromszék vármegye), 1839. XII. 31-én 
született. Lófő-székely családból származott, apja unitárius lelkész volt. Fiatalsága 
Erdélyhez kötődött. Középiskoláit a szentkeresztúri és a kolozsvári gimnáziumokban 
végezte. Ezután jogi tanulmányokat folytatott és az erdélyi kormányszéknél mun
kálkodott, ennek 1868-ban történt megszűnése után a Selmecbányái akadémia erdé
szeti szakára iratkozott be. Ezt mint állami ösztöndíjas, 1864-ben. kitűnő eredmény
nyel zárta. Gyakornoki szolgálatát Eltz gróf vukovári (Szlavónia) uradalmában töl
tötte, ahol akkor Divald Adolf, Belházy Emil és Rónay Antal is szolgáltak. Erdészeti 
államvizsgáját 1866-ban tette le, ugyanebben az évben az OEE titkárának válasz
tották meg. 1868-ban állami szolgálatba lépett, de titkári feladatait továbbra is, 
egészen 1880-ig ellátta. Szorgalma, erélye és szakmai felkészültsége részére gyors 
előrehaladást biztosított. 1873-ban a pénzügyminisztériumban, ahova akkor az er
dészet ügyei tartoznak, az államerdészet ügyeinek előadója. 1880-ban, 41 éves korá
ban, miniszteri tanácsos (ami az erdészek által általában elérhető legmagasabb rang 
volt.) Az 1881. évi államerdészeti átszervezés kapcsán, amikor is a felügyeleti ható
ság a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium lett, országos főerdő-
mesteri kinevezést kap. 1895-től nyugdíjba vonulásáig államtitkár, ami az erdészet
nek különleges tekintélyt jelentett. 1896-ban Apanti országgyűlési képviselője. 1880-
tól az OEE alelnöke, majd tb. elnöke volt. Bedő Albert munkássága döntő hatással 
volt a magyar erdőgazdálkodásra. Nevéhez fűződik az OEE megalapítása és naggyá 
tétele, vasakarata és nagy szaktudása kényszerítette ki az 1879. évi, XXXI. tc. (első 
erdőtörvény) megalkotását. Nevéhez fűződik az erdőtörvény végrehajtásának meg
szervezése is. Fontosnak tartotta az erdészeti segédszemélyzet (erdőőrök) szaktudá
sának az emelését, segítette az erdőőri szakiskolák megindítását, amit azzal is bizo
nyított, hogy Ásotthalmon a szakiskola első tanévének ünnepélyes megnyitóján a 
főhatóságot személyes megjelenésével képviselte. 

Széles körű irodalmi tevékenységét száznál több szakcikke és könyvei, továbbá 
1871—1895-ig évente 8—12, a fapiacról szóló beszámolója tanúsítja. 1864—1868 kö
zött az egyes fafajokról, az erdei favágókról, az erdő életéről, továbbá szlavóniai 
tapasztalatairól, 1871-től azonban már főként az erdészet országos problémáiról 
cikkezik. Így pl. „Erdőtörvényt kérünk" (1871), „Nyílt levél a hazai fakereskedés 
érdekében" (1871), „Magyarország erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása" 
(1888) éppen száz évvel ezelőtt jelent meg. 

Szakmai és tudományos munkásságának elismeréseképpen, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjává választotta, ahol „Az erdőművelés jelentősége hazánk
ban" címmel, 1887-ben tartotta meg székfoglaló előadását. Számos hazai és külföldi 
kitüntetésnek is tulajdonosa volt. 

Mi, késői utódok, az 1957-ben alapított „Bedő Albert-emlékéremmel" évente em
lékezünk arra az emberre, aki hervadhatatlan érdemeket szerzett és egész életét a 
magyar erdők felvirágoztatásának szentelte. 

Dr. Kollwentz Ödön 


