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A PÜSPÖKLADÁNYI ARBORÉTUM 

Dr. Kapusi Iinre

Földrajzi fekvése: Északi szélesség 47° 19’2o"; hosszúság 21°o9’ 
Tengerszint feletti magassága 89 m.

Az arborétum éghajlatát alapvetően a szélsőséges megnyilvánulások jel
lemzik. Az átlagos évi középhőmérséklet lo,2 C° Az eddigi legalacsonyabb hő
mérsékletet /-31,5 C°-ot/ 1942-ben mérték. Ugyanebben az évben a legmagasabb 
hőmérséklet +35 C° volt.
Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet /+4o,4 C°-ot/ 195o-ben mérték.
A nyár második felében /július, augusztus hónapokban/ csaknem műiden évben 
törvényszerűen aszályos időszak következik be. Ilyenkor a levegő hőmérséklete 
tartósan 25 C° fölé emelkedik, a relatív páratartalom pedig 4o % alá süllyed. 
Valamennyi fás növénynek ez jelenti a legnagyobb megpróbáltatást.
Az átlagos évi csapadék 54o mm. Ebből 319 mm a nyári, 221 mm a téli /vegetáci 
ón kívüli/ időszakra esik. Szabályos körülmények között a május-június hónapul, 
a legcsapadékosabbak.

Az arborétum talaja igen változatos. Kisebb foltokban már a felszín alap 
ján is azonosítható a réti szolonyec /szikes talaj/, nagyobb foltokban a szo- 
lonyecesedő réti vagy réti csernozjom a jellemző. Az altalaj mindenütt szikes, 
/a fenolftalein lugosság már 60-80 cm-től észlelhető./ Az alapkőzet agyag.A 
termőréteg vastagsága 3o-7o cm. A talajvíz mélysége 4-6 m, ezért a fák vízel
látásában a talajvíznak nincs jelentősége.
A környezetéhez képest kissé kiemelkedő térszín miatt a felszíni vízellátott
ság kedvezőtlen. /A lehulló csapadék egy része elfolyik/. E miatt a termőré
teg gyakran, korán és mélyen kiszárad. A kiszáradás mélységét és 'Mértékét a 
száradás közben keletkező nagy repedések is fokozzák. A talaj változó ininűsé- 
gére jellemző, hogy amikor a területet illetményföldként használták, kalapból, 
kellett kisorsolni.

A püspökladányi arborétum a több mint 60 évi folyó szikfásítási kuta
tások keretében létesült a kötött, illetve a szikes talajú és erdőssztyupp 
kiírnájú termőhelyek erdészeti hasznosítása; az erdők fahozamának és fafaj 
Választékának bővítése; az ökológiai stabilitás és a vadeltartó képesség fo
kozása céljából. A díszítő jellegű fásítások megalapozása, az ahhoz s/üksó - 
ges fa- és cserjefajok, fajták változatok kiválasztása és bemutatása csak



másodlagos cél volt.
A felsorolt célok elérése érdekében az arborétumot erdőszerűen telepítették 
/többszintesen, sűrűn és elegyesen/. A telepítési hálózat 2x2 m-es volt. A 
telepítés 1954-től 1962-ig tartott, dr Tóth Béla irányításával. A telepített 
fajok, fajták, változatok száma 129o, a beültetett terület 2,o ha. Az arboré
tum területe előzőleg mezőgazdasági művelés alatt állott. A felhagyott lucer
násban a szántóföldi gyomnövények mellett túlnyomórészt a Poa angustifólia 
terjedt el. Helyenként a Statice gmelini /sziksaláta/ is.
A területre jellemző ős-növényzet: A rosszabb minőségű területrészeken Festu- 
ca pseudovina - Achillea setacea asszociáció /füves szikes puszta/, a jobb 
minőségű területrészeken Lolium perenne - Cynodon dactylon - Poa angustifolia 
asszociáció /száraz kocsányos tölgyes erdőtípus./
Az arborétum telepítését megelőzően csak részleges talajelőkészítés történt, 
loo cm-es átmérőjű tányérokat ástak fel és abba mélyítették a többnyire 4ox 
4ox4o cm-es ültetőgödröket. A ,talajápolás a tányérok kézi kapálásából és az 
elfüvesedett közbenső részek kézi kaszálásából állott. Aszályos időszakban 
az 1-2 éves csemetéket 1-3 alkalommal megöntözték. Az öntözést kézi erővel, 
lajtból végezték.
A telepítési anyag zöme az ÉRTI Kámoni arborétumából, a Szarvasi Arborétumból 
és a Szolnok-megyei Erdőgazdaság Tiszaigari Arborétumából származik. Kisebb 
tételeket szállítottak az Országos Természetvédelmi Tanács zirci és erdőtele
ki arborétumai, a Kertészeti Kutató Intézet soroksári, a Duna-Tisza közi Me
zőgazdasági Kutató Intézet ceglédi csemetekertje, a MTA Vácrátóti Botanikai 
Intézete, a FŐKÉRT Kertészete, a bátaszéki, derecskei, tiszaszőlősi, fértő
di, tatai, ivánci, tiszadobi, baktalórántházai, nagykanizsai, fáspusztai, vi
segrádi csemetekertek, a horscholmi arborétum /Dánia/, a pekingi Botanikus 
kert /Kína/, a charkovi Mezőgazdasági Főiskola /Szovjetunió/.
Az arborétum tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Felsőtiszai Erdő- és Fa- 
felduiyozó Gazdaság. A létesítés költségeit is a FEFAG biztosította. A fenn- 
-fit’t:;:? 5al kapcsolatos munkákat az Erdészeti Tudományos Intézet Tiszántúli Kí
sérj <;;ti Állomása közvetlen irányításával a Felsőtiszai EFAG Püspökladányi Er
dészete végzi.

Az arborétum minden egyede térképezve van. A térképen minden egyed azo
nosító jellel rendelkezik, a nyilvántartások is ennek megfelelően vannak ve
zetve . i
Eddig 3 alkalommal volt teljes állapotfelvétel, de a felvételi adatok értéke
lése még csak részben történt meg.
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1968 és 1978 között méhlegelő javítási céllal részletes megfigyeléseket vé
geztünk. Ennek eredménye lett a "Méhlegelő" című könyv /Bp. 1975./ egyes fe
jezeteinek megírása /65o-71o. oldal/ és a mézelő cserjék szaporító törzstele
pének kialakítása. /Ez a törzstelep Püspökladányban van és még ma is üzemel./ 
Mivel az arborétum erdőszerűen létesült, az egyes fák fenológiai megfigyelé
sével /a fakadás, virágzás, termés érés, lombhullás, stb. időpontjának fel
jegyzésével/ később, csak a többcélú hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata 
kapcsán kezdtünk foglalkozni. A díszítő jellegek megfigyelésére /formák, szi- 
nek, stb./ is csak ekkor kerítettünk sort. Ezen adatok feldolgozása még hát
ra van. A dísz-fák iránti érdeklődés növekedése arra ösztönzött bennünket, 
hogy a meglevő arborétumunkat újabb növényekkel =örökzöld díszfákkal/ is bő
vítsük. így indult el 1978-ban az a kutató-fejlesztő munka, amely kifejezet
ten díszfák /azon belül is az örökzöldek / hasznosítását célozza.

Az 1978-88. közötti gyűjtő-munka eredményeként az arborétum 6,o ha-ral 
bővült. így a jelenlegi teljes terület 8,o ha. 1954-62. közötti telepítések
ből 1987. tavaszán még 661 féle fa és cserje élt. A többi /629 féle/ kipusz
tult. A kipusztult növények zöme /kb. 7o %-a/ az utóbbi néhány évben tűnt el.
A 8-lo évvel ez előtt bekövetkezett felsőszintű záródás leginkább a cserjéket 
súlytotta.
A több mint 3o éves és még egészséges növények közül néhányat alábbiakban köz
lünk.

Acer ginnala Acer pseudoplatanus
Acer pictum Acer carnea
Acer opalus obtusatum Corylus colurna
Corylus acellana atropurpurea Catalpa bignoniolides
Cladrastis lutea Chaenomeles japonica
Caragana decorticans Caragana arborescens
Cotoneaster ignava Cotoneaster obscura
Cotoneaster fólia Cotoneaster acutifolia
Celtis bungeana Crataegus crus galli
rrataegus acardus Cotinus coggyria
Exochorda macrantha Evonymus europea
Evodia hupehensis Eucommia ulmoides
Forsythia suspensa Forsythia intermedia
Frangula alnus Fraxinus chinensis
Gleditsia trichocarpa Gleditsia caspica
Ilex aguifolium Juglans rcgia
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Juniperus virginiana 
Juniperus cornmunis stricta 
Koelreuteria p"niculata 
Lonicera tatarica 
Lonicera tatarica alba 
Larix decidua 
Ligustrum regelianum 
Malus baccata 
Mahonia aguifolium 
Ptelea trifoliata 
Prunus nana 
Prunus magaleb

Juniperus sabina
Juniperus virginiana pseudocupressut
Lonicera bella candida
Lonicera korolkowii
Laburnum anagyroides
Ligustrum vulgáris
Morus alba
Malus floribunda
Mahoberberis neubcrtii
Prunus padus
Prunus triloba
Philadelphus grandiflorus

Philadelphus coronarius duplex Platanus acerifolia
Physocarpus opulifolius
Ribes alpinum
Rhodotypus kerrioides
Symphoricarpus cheanultii
Spirea prunifolia plena
Spirea van Houttei
Syringa Jorikaea
Quercus borealis
Quercus Komarovi
Quercus palustris
Quercus imbricaria
Tilia platyphyllos
Tilia argentea
Taxus baccata
Taxus baccata erecta
Thuja occidentalis malonyana
Thuja occidentalis globosa
Viburnum lantana
Viburnum opulus v.roseum

Rhamnus alnifolia 
Rosa tomentosa
Symphoricarpus albus laevigatus
Spirea verbena
Spirea rubra
Syringa vulgáris
Quercus pyramidalis
Quercus Tyimirjazevi
Quercus alba
Quercus phellos
Quercus macrocarpa
Tilia tomentosa
Thuja occidentalis
Taxus baccata elegantissima
Taxus baccata fastigiata
Thuja occidentalis veraeneana
Ulmus pumilla var. arborea
Viburnum rhytidophyllum
Viburnum lantana

Xanthoceras sorbifolia 
A felsorolt növények közül kiemelkedő jelentőségűek a Lonicera, Cotoneaster, 
Ligustrum, Taxus, Juniperus, Acer, Corylus, Rosa, Prunus, Mahonia, Viburnum, 
Crataegus, Fraxinus fajok, amelyek természetes utón is szaporodnak. A madarak 
jóvoltából, az arborétum szomszédságában levő, egykor elegyetlen kocsányos



- 86 -

tölgy állományokban ezek a fajok már valamennyien előfordulnak, sőt loo-15o 
m-es sávban /ameddig a madarak a megszerzett gyümölcsökkel szokás szerint el
repülnek/ teljesen zárt cserjeszintet alkotnak.

A közel jövőben az arborétum bővítését, az eredeti növényállomány törzs
könyvezését, az üzemi elszaporításhoz szükséges kiindulási alapanyag előállí
tását, forgalmazását tervezzük.

FORRÁSMUNKA

Dr,Tóth Béla: Az arborétumról készült kutatási-részjelentés /1962/


