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Készült:  Nyíregyháza, 2014. január 7. 
 
Készítette:  Lipcsei Ágnes, okl. táj- és kertépítész mérnök – MUNDUS VIRIDIS KFT. 
 
 
Jelen oktatási segédlet kizárólag a tárgyra vonatkozó kertépítészeti kiviteli terv (2013/562. – MUNDUS VIRIDIS KFT.) 
alapján alkalmazható és annak mellékleteként értelmezhető. Kérem a beruházás megvalósításában résztvevő érintetteket (a 
nyertes kivitelező felelős építésvezetője és az irtásban résztvevő foglalkoztatottak, valamint a közmunkában foglalkoztatottak 
és művezetőjük), hogy az irtás előkészítése során a tervező-művezetővel egyeztetett módon jelen oktatási segédlet 
elsajátításáról és alkalmazásáról gondoskodjanak.  
A segédlet nyomtatott és digitális formában, valamint a kapcsolódó prezentáció digitális formában történő folyamatos 
hozzáférhetőségét az építés teljes ideje alatt a Beruházó által megnevezett, a helyszínen folyamatosan jelen lévő személy 
biztosítja. 
 
A segédlet célja, hogy a vegetációs időszakon kívüli (téli) időpontban végzett irtási munkák során a munkavégzők minden 
információt megkapjanak arról, hogy lombozat nélkül milyen morfológiai (alaktani) jegyek alapján tudják megkülönböztetni a 
terület fa egyedeit faj és fajta szerint. A dokumentumnak tehát nem célja a fajok-, fajták teljes morfológiai jellemzése, a téli 
habitus megkülönböztető jegyeinek definiálására, hangsúlyozására törekedtem. 
 
A beruházás tervezője és e segédlet készítője a beruházást megindító megbeszélést követően emlékeztetőt készített a 
munkaindító helyszíni bejárásról és az akkor szóban bemutatott helyszíni jelölésekről. Az emlékeztető ismerete és a 
jelölések pontos és biztos helyszíni megkülönbözetése elengedhetetlen e segédlet gyakorlati alkalmazásakor. 
 
A kiemelt dendrológiai értékek esetében különös gonddal kell eljárni a fák környezetében végzett irtási munkák során is, 
azaz ezen egyedeket a közvetlen és a közvetett sérülésektől is meg kell óvni a kivitelezés során. 
 
A tárgyra vonatkozó kertépítészeti kiviteli terv dendrológiai értékfelvétele az alábbi fajlistát tartalmazta: 
 
 A PARK LOMBHULLATÓ FÁI 
 

SSz. 
Röv. 
név 

Latin név Magyar név Tervezői megjegyzés 

1.  AC Acer campestre Mezei juhar Jelentős állományokat alkot, sok a magonc.  
2.  AN Acer negundo Zöld juhar Elvétve előfordul, gyomosít, kivágandónak tartjuk 

mint gyomfát. A területen előforduló egyedek 
tőből ágasodnak, torzak, seprűszerűek. 

3.  APFP Acer platanoides f. 
purpurea 

Vöröslevelű juhar Kiemelt dendrológiai érték.  

4.  APS Acer pseudoplatanus Hegyi juhar Jelentős állományokat alkot, sok a magonc. 
5.  AH Aesculus hippocastanum Vadgesztenye Dendrológiai érték. 
6.  AA Ailanthus altissima Bálványfa Elvétve előfordul, gyomosít, kivágandónak tartjuk 

mint gyomfát, különösen a park É-i részében az 
erdeifenyők körül. A kúriától Ny-ra a park 
bejáratánál egy impozáns, jelentős 
törzskörméretű egyed található, ezt 
megtartandónak ítéljük. (Jegyzőkönyv szerint 1. 
egyed.) 

7.  AG Alnus glutinosa Enyves éger A tó partján jellemző, értékes, szép példányok is 
előfordulnak.  

8.  BP Broussonetia papyrifera Papíreperfa Elvétve előfordul; egészségi állapottól és 
tervezett parkszerkezetben betöltött szereptől 
függően irtandó, vagy megtartandó. 

9.  CB Carpinus betulus Gyertyán Dendrológiai érték. Az állományban ritka.  
10.  CO Celtis occidentalis Nyugati ostorfa Jelentős állományokat alkot, sok a magonc. 

Szerintünk gyakorlatilag elgyomosítja az egész 
parkot. Véleményünk szerint nagyon 
drasztikusan irtani kell, egy-egy kiemelkedő 
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példányt szabad maximum meghagyni a 
területen. A fenntartás időszaka alatt a 
folyamatos irtásra fel kell hívni a beruházó, illetve 
a majdani fenntartó figyelmét.  

11.  FS Fagus sylvatica Bükk Dendrológiai érték. Az állományban ritka. 
12.  FSP Fagus sylvatica ’Pendula’ Szomorú bükk Kiemelt dendrológiai érték.  
13.  FA Fraxinus angustifolia Keskenylevelű kőris A fák csak jelentős magasságban lombosak, 

terepszintről nehezen állapítható meg pontosan, 
hogy mely egyed mely faj képviselője. A F. 
pennsylvanica-kat irtani szükséges - 
gyomosítanak. A F. a. ssp. 'Pannonica' -kat 
igyekezni kell megőrizni. A magas kőrisek 
megítélése egészségi állapotuk és tervezett 
parkszerkezetben betöltött szerepük alapján 
történik. 

14.  FE Fraxinus excelsior Magas kőris 
15.  FP Fraxinus pennsylvanica Amerikai kőris 

16.  GB Ginkgo biloba Páfrányfenyő Kiemelt dendrológiai érték. 
17.  GT Gleditsia triacanthos Lepényfa Az ÉNY-i állományokban előforduló elegyfa, 

jelentős, szép egyedek.  
18.  GD Gymnocladus dioicus Amerikai vasfa Kiemelt dendrológiai érték. 
19.  JN Juglans nigra Fekete dió Októberi, majdnem lombtalan állapotban 

nehezen beazonosítható. Lombfakadást 
követően a vegetációs időszakban be kell járni 
az állományt ismét és úgy véglegesen 
azonosítani, rápontosítani. A helyszínen egyetlen 
egyed található, ami megőrzendő. 

20.  LT Liriodendron tulipifera Tulipánfa A kutatási dokumentáció és más kertleírások 
szerint egykor jelentős tulipánfa állománnyal bírt 
a terület. Bejárásunkkor néhány éve (nem 
megfelelő helyre) telepített egyedeket találtunk 
csupán, koros, történeti jelentőségű egyed nincs. 

21.  MA Morus alba Fehér eper Elvétve fordul elő, széttört, leromlott egészségi 
állapotban.  

22.  PH Platanus hispanica Platán Dendrológiai érték, de nagyon vegyes állapotú 
egyedek.  

23.  PA Populus alba Fehér nyár Elvétve gyomosít.  
24.  QC Quercus cerris Csertölgy Frissen telepített egyed az épület közelében.  
25.  QR Quercus robur Kocsányos tölgy Kiemelt dendrológiai érték. 
26.  RP Robinia pseudoacacia Fehér akác Viszonylag ritkán előforduló egyed, nem gyakori 

gyomosító, de lehet, hogy tudatos telepítés 
révén került ide.  

27.  SJ Sophora japonica Japánakác Dendrológiai érték, de nagyon vegyes állapotú 
egyedek. 

28.  SJP Sophora japonica ’Pendula’ Szomorú japánakác Kiemelt dendrológiai érték.  
29.  TC Tilia cordata Kislevelű hárs Elegyfa általában sűrű magoncos állományokban 

a park közepén. Egyes példányok szépek, 
megmenthetőek.  

30.  TCF Tilia cordata ’...’ Oszlopos hárs Kiemelt dendrológiai érték. 
31.  TP Tilia platyphyllos Nagylevelű hárs Előfordul.  
32.  E Egyéb nem felismert, nem beazonosítható  
 
Megjegyzés: 
A táblázatban szürkével jelölt sorok dendrológiai értékek, ezen fajok-, fajták megtartására és/vagy irtására vonatkozó 
általános előírásokat lásd a megnevezett kiviteli tervdokumentáció kapcsolódó műszaki leírásában. Dendrológiai érték 
beazonosítása történt a kiviteli terv leadását követően is, ezért az irtásra való felkészülés során különös figyelemmel 
kezelendő a munkaindító megbeszélést követően elkészített emlékezető. 
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 A PARK LOMBHULLATÓ FÁINAK RÉSZLETES, KÉPES BEMUTATÁSA 
 
SSz. Röv. név Latin név Magyar név 

1.  AC Acer campestre Mezei juhar 
 

    
 

    
 
 
A mezei juhar 3-4 cm-es levelei elvétve télen is megtalálhatóak egyes egyedeken mint jellegzetesség. 
A repítő készülékes mag alapján szintén felismerhető az egyed télen. A többi juhartól eltérően fontos 
jellemző a repítő készülékek közel 180°-os (gyakorlatilag lineáris) szöge. A hosszában egyenletesen 
bordázott, repedezett szürkés kéreg jellegzetes. 
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2.  AN Acer negundo Zöld juhar 
 

     
 

    
 
 
A zöld juhar gyomfaként fordul elő a területen. A repítő készülékes magok télen is fürtben csüngenek 
az előző évi hajtásokról. A fa habitusa laza, szabálytalan. A törzs nagyon gyakran tövétől ágas, a 
kérgen a függőleges barázdák csomók köré rendeződnek, gyakran e csomókból hajtanak ki idős 
korban is a fiatal hajtások a törzs teljes hosszán. Az anarcsi park zöld juharain e jelenség rendkívül 
jellemző. A faj képviselői mint gyomfák alapvetően irtandóak, de az előbb leírt jelenségnek 
köszönhetően az eltorzult seprűszerű egyedek egyébként sem keltenek kellemes benyomást a 
parkban. A szárnyas magok szárnyainak szöge 90° körüli. A hármasan összetett levelek elszáradt téli 
maradványai gyakran megtalálhatóak az egyedeken. 
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3.  APFP Acer platanoides f. purpurea Vöröslevelű juhar 
 

    
 

   
 
 
A park kiemelt dendrológiai értéke a vonatkozó fakivágási tervlap és a helyszíni jelölés alapján 
egyértelműen beazonosítható. Az egyed minden körülmény közt megtartandó. Az anarcsi egyed vörös 
levelű, az oktatási anyag zöld leveles felvételei csak demonstrációs célt szolgálnak. Az egyed téli 
habitusa a repítő készülékes magok alapján csak nehezen volna megkülönböztethető a mezei juhartól 
(1.), de a helyszíni növekedési erély egyértelmű bizonyítéka a fajok eltérésének, azaz e faj jóval 
vastagabb törzset, terebélyesebb koronát növel, mint a parkban fellelhető mezei juharok. A levél 
színtől függetlenül „platán” szerű (innen származik a latin elnevezés – pseudoplatanus), a levélkaréjok 
széle jellegzetesen hegyesen fogazott. Jelenlegi állapota, habitusa megőrzendő, a környezetben 
végzett irtási munkák során a fát védeni szükséges. 
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4.  APS Acer pseudoplatanus Hegyi juhar 
 

    
 

    
 
 
A hegyi juhar gyakran ágazik el tőből, a park sűrű állományában nem nevel határozott, egyenes 
törzset. A téli levélmaradvány alapján határozottan megkülönböztethető a többi juharfajtól, mert 
levélkaréjai csipkések, de nem fogasak, hegyesek. A termés repítő készülékei, szárnyai jellegzetesen 
hasasak, kerekdedek, szélesebbek mint a mag körüli rész. A kéreg gyakran barnás, barázdáltsága 
kevésbé határozottan függőleges. 
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5.  AH Aesculus hippocastanum Vadgesztenye 
 

 
 

   
 
A vadgesztenye télen, lombtalan állapotban is jól felismerhető ívesen lehajló, majd felfelé visszatörő 
ágrendszeréről. A törzs függőleges barázdái idősebb korban a csavarodásnak, torzulásnak 
köszönhetően kissé diagonálisság válnak, e korban jellemző már a kéreg pikkelyesedése is. A 
tenyeresen összetett (általában 5) levélmaradványok megtalálhatóak az ágvégeken, a magok és a 
szúrós gubacs termésburkok a talajon árulkodnak. A vadgesztenyék a park kiemelkedő értékeik, 
kezelésük, ifjításuk fokozott körültekintést igényel. 
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6.  AA Ailanthus altissima Bálványfa 
 

    
 

    
 
 
A bálványfa a területen gyomfa különösen az erdei fenyők környezetében, ahol a fiatal magról kelt 
egyedek irtandók. A téli habitus jellegzetessége az egyszárnyú, csavarodott mag, mely télen is 
gyakran fürtökben lóg a legifjabb hajtások végén. A törzs mindig sima, szürke; a barázdák jól 
felismerhetőek, de nem mélyek. A levéltelen állapotú, villásan elvékonyodó, felfelé törő ágrendszer is 
jellegzetes. A fa törzse körül gyakran „áttelelnek” a szárnyasan összetett, ősszel lehullott levelek 
vaskos, talpas, gyakran 20 cm-nél is hosszabb levélnyelei.  
A fakivágási tervlapon B1. sorszámmal beazonosított egyed koránál, törzskörméreténél fogva kiemelt 
dendrológiai értéket képvisel. 
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7.  AG Alnus glutinosa Enyves éger 
 

   
 

   
 

 
 
 
A parkban kizárólag a tó körül fordulnak elő égerek. A faj ágrendszere laza, a korona szabálytalan, 
gyakran szinte tőből ered. A sima, világosszürke kérgen jellemzőek a ritka, jobbára függőleges, de 
rendszertelen, mély barázdák. A téli lombkoronában szinte mindig megtalálható 1-1 toboz szerű, apró 
(1-2 cm max.) terméscsoport. Jelenlegi állapotuk, habitusuk megőrzendő, a környezetben végzett irtási 
munkák során a fákat védeni szükséges. 
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8.  BP Broussonetia papyrifera Papíreperfa 
 

   
 

     
 
 
A területen a kiviteli terv leadását követően egyetlen egyedet tudtunk beazonosítani a vegetációs 
időszak végén. Az egyedet megtartandó dendrológiai értékként megjelöltük a területen tekintettel arra, 
hogy vörös levelű egyedről van szó. Az egyed már évekkel ezelőtt kidőlt, de a talajban maradt törzsről 
kis méretű, új torz korona fejlődött. Téli habitusa véleményem szerint leginkább a jelölés és törzs 
jellegzetessége alapján lesz beazonosítható. Vegetációs időszakban a faj jellegzetessége a heterofília, 
azaz eltérő alakúak a levelek ugyanazon egyeden, mint a fent bemutatott képen (szabályos lándzsa 
alakú, vagy kissé karéjos levelek).  
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9.  CB Carpinus betulus Gyertyán 
 

   
 

   
 
 
A gyertyánok a park dendrológiai értékei. A helyszíni jelölések során több egyedet beazonosítottunk. A 
faj minden 10 cm-nél nagyobb törzskörméretű képviselője megtartandó a területen. A téli habitus 
jellemzője a középszürke, szinte teljesen sima törzs. A pliszírozott levelek 1-1 példánya télen is 
megmarad a hajtásrendszeren, a levél erek intenzív kidomborodása, szabályos párhuzamossága és 
sűrűsége jellegzetes az elszáradt leveleken is, akárcsak a fürtökben lógó repítő készülékes magok 
besárgult téli maradványai 1-1 ág végén. Jelenlegi állapotuk, habitusuk megőrzendő, a környezetben 
végzett irtási munkák során a fákat védeni szükséges. 
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10.  CO Celtis occidentalis Nyugati ostorfa 
 

   
 

   
 
 
Az ostorfák mint a rekonstruált korszak egykori divatnövényei valószínűleg tudatos telepítés révén 
kerültek az állományba, de mára gyakorlatilag magról teljesen elgyomosították a területet. A 20 cm-nél 
nagyobb törzskörméretű, egészséges egyedek megtartását elsősorban abból a szempontból kell 
mérlegelni, hogy fogják-e zavarni a beruházás révén megvalósuló parkszerkezetet; azaz elképzelhető, 
hogy egészséges ostorfát ki kell vágni, ha az a tervezett látványtengelyeket, átlátásokat zavarja.  
A viszonylag szabályos törzset nevelő, szabálytalan, laza lombkoronájú, terebélyes egyedek télen is 
könnyen beazonosíthatóak az akkorra megfeketedő, rövid, merev száron csüngő, apró (max. 7-10 
mm) magányos bogyó csonthéjas termésekről. 
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11.  FS Fagus sylvatica Bükk 
 

   
 

     
 
 
A bükk jellegzetessége lombtalan állapotban a kb. 170°-os szögekben tört ág- és hajtásrendszer, 
valamint a fényes, hosszúkás, tűhegyes, szúrós középbarna rügyek. Ezek alapján semmilyen más 
fajjal nem téveszthető össze. A faj azonosításában segítségünkre lehet az ágak közt megtalálható, 
vagy a földre lehullott szúrós makktermés. Világosszürke sima kérge a vízszintes szabálytalan 
rendben elhelyezkedő barázdákkal szintén a faj jellegzetessége. Jelenlegi állapotuk, habitusuk 
megőrzendő, a környezetben végzett irtási munkák során a fákat védeni szükséges. 
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12.  FSP Fagus sylvatica ’Pendula’ Szomorú bükk 
 

 
 

 
 
 
A fajta téli habitusa csüngő ágrendszeréről ismerhető fel, a fiatal hajtásokra jellemző az alapfajnál (11.) 
leírt ágtörés és rügy típus. Az anarcsi parkban a szalonnasütő környezetében található a szomorú 
bükk, mely a vonatkozó tervlap alapján is pontosan beazonosítható. 
A szomorú bükk kiemelt dendrológiai érték. Jelenlegi állapota, habitusa megőrzendő, a környezetben 
végzett irtási munkák során a fát védeni szükséges. 
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13.  FA Fraxinus angustifolia ssp. 
’Pannonica’ 

Keskenylevelű kőris 

 

    
 

    
 
 
A magyar kőris nehezen megkülönböztethető a következő (14.) fajtól, azaz a magas kőristől. A faj és 
fajta szerint beazonosított egyedek esetében a helyszínen elsősorban a törzsön feltüntetett jelölés 
szerint kell eljárni, másodsorban a 10 cm-nél nagyobb törzskörméretű, egészséges egyedek 
megtartását kell mérlegelni abból a szempontból, hogy fogják-e zavarni a beruházás révén 
megvalósuló parkszerkezetet; azaz elképzelhető, hogy egészséges kőrist ki kell vágni, ha az a 
tervezett látványtengelyeket, átlátásokat zavarja. 
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14.  FE Fraxinus excelsior Magas kőris 
 

    
 

    
 
 
A magas kőris nehezen megkülönböztethető az előző (13.) fajtól, azaz a magyar kőristől. A faj és fajta 
szerint beazonosított egyedek esetében a helyszínen elsősorban a törzsön feltüntetett jelölés szerint 
kell eljárni, másodsorban a 10 cm-nél nagyobb törzskörméretű, egészséges egyedek megtartását kell 
mérlegelni abból a szempontból, hogy fogják-e zavarni a beruházás révén megvalósuló 
parkszerkezetet; azaz elképzelhető, hogy egészséges kőrist ki kell vágni, ha az a tervezett 
látványtengelyeket, átlátásokat zavarja. 
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15.  FP Fraxinus pennsylvanica Amerikai kőris 
 

    
 

    
 
 

Az amerikai kőris nehezen megkülönböztethető az előző (13-14.) két fajtól. A téli habitus véleményem 
szerint kizárólag a hajtásokon megtalálható levélmaradványok alapján azonosítható be, ugyanis az 
amerikai kőris szárnyasan összetett levélzetének levélkéi jelentősen szélesebbek, kerekdedebbek az 
előző két faj, fajta levélkéinél. Az amerikai kőris gyomfa, de gyomosítása nem jelentős a területen. Mint 
gyomfa, alapvetően irtandó. Fajlistánkon nem szerepel virágos kőris (F. ornus), mert a felnyurgult 
kőrisek levélzete talajról elérhetetlen magasságban van, így a helyszíni bejárás során nem 
azonosítható be egyértelműen a faj, vagy a fajta. Ezt azért tartom fontosnak itt megjegyezni, mert 
levélzet alapján az amerikai kőris és az itt be nem mutatott virágos kőris nehezen megkülönböztethető. 
Előfordulhat tehát a területen virágos kőris is, ezért mérvadó a következő megállapítás az amerikai 
és/vagy virágos kőrisek esetén is. A faj és fajta szerint beazonosított egyedek esetében a helyszínen 
elsősorban a törzsön feltüntetett jelölés szerint kell eljárni, másodsorban a 10 cm-nél nagyobb 
törzskörméretű, egészséges egyedek megtartását kell mérlegelni abból a szempontból, hogy fogják-e 
zavarni a beruházás révén megvalósuló parkszerkezetet; azaz elképzelhető, hogy egészséges kőrist 
ki kell vágni, ha az a tervezett látványtengelyeket, átlátásokat zavarja. 
  



Anarcs - Czóbel-kúria parkja - Történeti kert rekonstrukció 
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0006 

OKTATÁSI SEGÉDLET 
 … a beruházás megvalósítása során a tervezői művezetői feladatok ellátásához kapcsolódóan 

MUNDUS VIRIDIS Tervező, Vállalkozó és Szolgáltató KFT. 
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. 
Tel./fax: (42)400-112, (30)256-35-91 

MUNDUS@CHELLO.HU 
 

18

 

16.  GB Ginkgo biloba Páfrányfenyő 
 

   
 

     
 
 
A páfrányfenyők (2 db) a park kiemelkedő dendrológiai értékei. A helyszínen jelöléssel 
beazonosítottak. Jelenlegi állapotuk, habitusuk megőrzendő, a környezetben végzett irtási munkák 
során a fákat védeni szükséges. 
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17.  GT Gleditsia triacanthos Lepényfa 
 

    
 

    
 
 
A lepényfa jellegzetességei a 7-8 cm-es, általában 3 felé ágazó, rendkívül szúrós, balesetveszélyes 
tövisek, melyek gyakran már a törzsön is megfigyelhetők. A megnyúlt, lapos, 20-30 cm hosszú barna 
hüvely termések a koronában és a talajon egyaránt árulkodóak. Télen elsősorban törzséről és 
töviseiről ismerhető fel a faj. Helyszíni bejárásunk alapján feltételezem, hogy a területen tövistelen fajta 
is előfordul, ezek esetében a termés árulkodó. 
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18.  GD Gymnocladus dioicus Amerikai vasfa 
 

    
 

    
 
 
Egyedi dendrológiai érték, mely a 10-15 cm hosszú, 3-4 cm széles lapos hüvelytermésekről ismerhető 
fel. A területen több vasfa is található, melyek kivétel nélkül dendrológiai értékek. Faápolási munkák 
végzése során feltűnő, hogy a vasfa metszfelülete határozottan narancssárgás színű, esetenként 
tejnedvet is ereszthet. A téli habitust alapvetően a fent felsorolt jellegzetességek határozzák meg.  
Párosan összetett levélzete és hajtásrendszere alapján a porzós egyedek is megkülönböztethetők 
télen más fajoktól, fajtáktól. Jelenlegi állapotuk, habitusuk megőrzendő, a környezetben végzett irtási 
munkák során a fákat védeni szükséges. 
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19.  JN Juglans nigra Fekete dió 
 

    
 

       
 
 
A területen (templom mögött) egy fekete dió határozottan beazonosított. Kiemelt dendrológiai érték, a 
helyszíni jelölés szerint is megóvandó. A tervlapon nincs beazonosítva. A fotón látható rügyállás a faj 
jellegzetessége, akárcsak a megfeketedett diók. 
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20.  LT Liriodendron tulipifera Tulipánfa 
 

   
 

 
 
 
A tulipánfa kiemelt dendrológiai érték, de csak fiatal, néhány éve telepített egyedek találhatók a 
parkban.  
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21.  MA Morus alba Fehér eper 
 

    
 

    
 
 
A kastélyépülettől keletre található 1-2 részben kiszáradt egyed, kivágásuk az ifjítás során szerzett 
tapasztalatok alapján történhet meg abban az esetben, ha a park rekonstruált szerkezetében betöltött 
szerepük inkább zavaró. 
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22.  PH Platanus hispanica Platán 
 

    
 

    
 
 
A platánok törzsük, kérgük alapján egyértelműen beazonosíthatóak. Törzseiken az utolsó helyszíni 
bejáráskor egyértelmű jelölést hagytunk a teendőkről. A platánok a park kiemelt dendrológiai értékei. 
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23.  PA Populus alba Fehér nyár 
 

    
 

    
 
 
A fehér nyár ritka, alig előforduló gyomosító a parkban. A nyár törzse alapján télen is könnyen 
megkülönböztethető a többi fajtól. 
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24.  QC Quercus cerris Csertölgy 
 

    
 

    
 
 
A csertölgy téli megkülönböztető jegye a szőrös kupacs, mely a makktermést veszi körbe. A csertölgy 
lomblevelei gyakran nem hullnak le, hanem elszáradva lombozatként vészelik át a telet, így a faj az 
elszáradt, de fán maradt levelek alapján is könnyen beazonosítható. 
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25.  QR Quercus robur Kocsányos tölgy 
 

    
 

    
 
 
A kocsányos tölgyek hatalmas, idős példányai a park kiemelt dendrológiai értékei. Télen a csertölgytől 
a sima kupacs és a „nyéltelen” levél különbözteti meg. Levelei gyakran ugyan úgy a lombkoronában 
száradnak el, mint az előbbi (24.) faj levelei. 
A parkban előfordul óriási kivágandó tölgy, mely a tervlap alapján és a Főkert Zrt. favizsgálási terve 
alapján is egyértelműen beazonosítható. 
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26.  RP Robinia pseudoacacia Fehér akác 
 

    
 

    
 
 
Elvétve előforduló gyomosító elegyfa, mely tüskés ágrendszeréről és a száraz, lapos 
hüvelytermésekről ismerhető fel télen. A rekonstruált kertszerkezetet nem zavaró helyen 1-1 példány, 
vagy sövény megtartható, de csak akkor, ha a megtartott egyed, vagy állomány formailag is illeszkedik 
a rekonstruált parkszerkezetbe. 
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27.  SJ Sophora japonica Japánakác 
 

    
 

    
 
 
A japánakác jellegzetes cikkes hüvelyterméséről ismerhető fel, a hüvelyek ág végi csomókban a 
hajtások végén elsárgulva többnyire télen is a fán maradnak. Páratlanul szárnyasan összetett leveleit 
7-19 ovális vagy elliptikus levélke alkotja, a rügyek mellett két pálhatövissel. 
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28.  SJP Sophora japonica ’Pendula’ Szomorú japánakác 
 

 
 

 
 
 
Bókoló hajtásrendszere, a vastagabb ágak cakkos növekedése összetéveszthetetlenné teszi bármely 
más fafajjal. Jelenlegi állapotuk, habitusuk megőrzendő, a környezetben végzett irtási munkák során a 
fákat védeni szükséges. Kiemelt dendrológiai érték. 
  



Anarcs - Czóbel-kúria parkja - Történeti kert rekonstrukció 
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0006 

OKTATÁSI SEGÉDLET 
 … a beruházás megvalósítása során a tervezői művezetői feladatok ellátásához kapcsolódóan 

MUNDUS VIRIDIS Tervező, Vállalkozó és Szolgáltató KFT. 
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. 
Tel./fax: (42)400-112, (30)256-35-91 

MUNDUS@CHELLO.HU 
 

31

 

29.  TC Tilia cordata Kislevelű hárs 
 

    
 

    
 
 
A repítő készülékes termésekről a hársak télen is felismerhetők. Többségük kiemelt dendrológiai érték, 
de a Főkert Zrt. favizsgálati jegyzőkönyve szerint két egyedet mindenképpen ki kell vágni. Ezen 
egyedeket a helyszínen egyértelműen jelöltük, de a vonatkozó tervlap alapján is beazonosíthatóak. 
  



Anarcs - Czóbel-kúria parkja - Történeti kert rekonstrukció 
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0006 

OKTATÁSI SEGÉDLET 
 … a beruházás megvalósítása során a tervezői művezetői feladatok ellátásához kapcsolódóan 

MUNDUS VIRIDIS Tervező, Vállalkozó és Szolgáltató KFT. 
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. 
Tel./fax: (42)400-112, (30)256-35-91 

MUNDUS@CHELLO.HU 
 

32

 

30.  TCF Tilia cordata ’...’ Oszlopos hárs 
 

 
 
 
A majdani pavilon közelében oszlopos hárs található, mely talán a park legkülönlegesebb egyede, 
fajtája. A hárs mögött található a park azon vasfája, melyet pontosan az oszlopos hárs növekedésének 
támogatása végett kivágandónak ítéltünk. A helyszíni jelölések egyértelműek, a vonatkozó tervlap 
alapján az oszlopos hárs és a vasfa beazonosíthatóak. Jelenlegi állapota, habitusa megőrzendő, a 
környezetben végzett irtási munkák során a fát védeni szükséges. 
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31.  TP Tilia platyphyllos Nagylevelű hárs 
 

    
 

    
 
 
Télen szintén kizárólag a fán maradó repítő készülékes terméséről, magjáról felismerhető fafaj. A 
repítő készülékek általában szélesebbek, vaskosabbak mint a kislevelű hársé. A hársak 
jellegzetessége továbbá a középbarna, szinte szabályosan kerek rügy hegyes csúccsal. Rügy alapján 
a kislevelű hárs is felismerhető, de a kis- és nagylevelű faj rügy alapján történő megkülönböztetése 
csak nagy gyakorlat esetén biztos. 
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32.  E Egyéb nem felismert, nem beazonosítható 
 
A kúria kerti lépcsős lejáratától keletre a kiviteli terv leadását követően azonosítottunk be egy korabeli 
örökzöldet, mely valószínűleg hegyi mamutfenyő. Az egyedet a helyszínen egyértelműen jelöltük mint 
dendrológiai éréket annak ellenére, hogy csak kb. 10 m magasságban van lombozata. A csupasz 
törzsre rádőlt valószínűleg már évekkel ezelőtt egy másik lombhullató fa, melynek eltávolításáról nagy 
körültekintéssel kell gondoskodni. 
 
 
Nyíregyháza, 2014. január 08. 
 
 
 

………………………………….. 
Lipcsei Ágnes, tervező 

Mundus Viridis Kft. 


