A Tuzson János Botanikus Kert története és rövid bemutatása

A Tuzson János Botanikus Kert a gyönyörű Sóstói erdő szomszédságában, a
Nyíregyházi Egyetem épületeinek ölelésében található Nyíregyházán.
Létrehozásának gondolata tulajdonképpen már a Tanárképző Főiskola 1962-es
alapításakor megfogalmazódott. A tényleges építés kezdete 1972-re nyúlik
vissza. Ekkor kapta meg az alapítás céljára a Főiskola a Sóstói parkerdőből a
4,5 hektáros területet. A tervszerű, gondos és hozzáértő tevékenység
eredményeképpen a létesítmény napjainkra az egyik legszebb lett hazánkban.
A gyakorlat bebizonyította, hogy az oktató, nevelő munkában éppúgy szükség
van a kertre, mint a környezet- és természetvédelem területén, s ez a szerep
nem is helyettesíthető mással.
A pálmaház első részét 1984-ben, a kaktuszházat 1992-ben, a mediterránházat
pedig 1997-ben adták át a rendeltetésének. 1990-ben megalakult a Kaktuszház
Alapítvány, mely azóta is nagy segítséget nyújt a kert fejlesztéséhez.. 1998ban nyilvánították helyi védett Természeti Hellyé és 4,5 hektárról 5,6 hektárral
növekedett területe. Ezt az új kertrészt, valamint egy ugyanilyen nagyságú a
régiekből, azaz összesen 2,2 hektárt, eredeti növénytársulással, gyöngyvirágos,
zárt homoki tölgyessel telepítették be. 2002-ben – pályázati forrásokból –
lehetőség nyílt az épületegyüttes bővítésére és a berendezések
korszerűsítésére. A kétszintessé váló objektum összes területe már meghaladja
a 200 négyzetmétert. Kialakításra került többek között az előadóterem, a
laboratórium, a „Hortobágyi Tibor Emlékszoba” és a szociális blokk.
A fejlődés nem állt meg. Ma már a növények fajszáma a 2.500-at, a látogatók
száma a 20.000 főt meghaladja. 2005-ben egy trópusi haszonnövényház épült,
a még üresen álló területen Ázsia, Kína-Japán növényeit bemutató kertrész
készült el 2007-ben. 2011-ig szinte minden évben került átadásra egy-egy
újabb kertrész, így Rododendronos, Növénylabirintus, Huszár-játszókert, és
felújított Sziklakert is várja az érdeklődőket. 2012-ben pedig egy több mint
100 fajt bemutató Rózsakerttel bővült a látnivaló a Botanikus Kertben. A
2014.-ben befejeződött KEOP 3. 1. 3. pályázati támogatás keretén belül
felújításra kerültek a kert vizes élőhelyei, a patakmeder, a tó, valamint az
öntözőrendszer. Új ex situ növénynevelő és szaporító szoba épült, illetve a
növényállomány is több száz taxonnal bővült.
Aki egyszer már megfordult itt, az tudja, érdemes ide ellátogatni, s természetes
közegében rácsodálkozni a növényvilág ritka szépségeire. Minden évszakban
érdemes betérni, hiszen bármikor csodálatos látnivalókat kínál mind a
szabadföldi, mind az üvegházakban található páratlan gyűjtemény.
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