
2. Az Arborétum növényvilága
The flora of the Arboretum 

Az Alföldi- és a Dunántúli-középhegység-flóravidék határán fekvô Arborétum élôvilága igen változa-
tos: hegységi és síksági fajok egyaránt elôfordulnak benne. A lösszel borított domboldalak sajátos
mikroklímával, talajtani és élôvilági adottságokkal rendelkeznek.

Az eredeti erdôtársulás a cseres-tölgyes (Quercetum petraeae-cerris) lehetett, amelyben helyenként
nyílt homokpusztagyepek (Festucetum vaginatae) is megjelenhettek. Az eredeti társulások fô fajaiból
mára csak néhány idôs kocsányos tölgy és cser maradt meg.

A korábban domináns gazdasági funkciók 1802-tôl háttérbe szorultak, és egyre nagyobb számban
jelentek meg a különbözô díszfák és cserjék, amelyekre a szerzetesek utazásaik során, illetve cserék
révén tettek szert. Míg egy 1830-ban készült feljegyzés nyolcvan ültetett fa- és cserjefajt említ, az
1959-es felmérés jegyzôkönyveiben már huszonkét tûlevelû és százharminc lombos fafaj listáját ta-
láljuk.

Az Arborétum területén jelenleg több száz fa- és cserjefaj található. A különlegességek közé tartozik
az Észak-Amerikából származó vasfa (Gymnocladus dioicus), a jégkorszaki maradványként ismert ti-
szafa (Taxus baccata), vagy a Kínából származó tövises vadcitrom (Poncirus trifoliata).

A kertben több védett lágyszárú is él. Tavasszal virít a téltemetô (Eranthis hyemalis), a tavaszi tôzike 
(Leucojum vernum) és a tavaszi hérics (Adonis vernalis), de találkozhatunk a nagyezerjófû (Dictamnus
albus), a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), vagy különbözô orchideafajok virágaival is.

Az Arborétum értékes fajtagyûjteményekkel is rendelkezik, amelyek egy-egy növénycsalád jellegze-
tességeit vagy az adott faj változatait mutatják be. (Például borbolyafélék – Berberidaceae, madár-
birsfélék – Cotoneaster.)

Situated on the boundary separating the flora of the Lesser Hungarian Plain from that of the Trans-
danubian Mountains, the Arboretum boasts a very diversified wildlife, with mountain and flatland
species both abundant. The loess-covered hillsides are endowed with a distinctive microclimate and
unique soils–a combination that makes for very special biological conditions.

The original forest association here was no doubt the sessile oak/turkey oak forest (Quercetum pe-
traeae-cerris), here and there possibly interspersed with open sand steppes with Festucetum vagi-
natae. Of these native associations, only a few ancient pedunculate oak and sessile oak trees remain.

Starting in 1802, the formerly dominant cropland functions gradually gave way to an increasing vari-
ety of ornamental  trees and shrubs, which the monks acquired during their travels or by barter. 
A record from 1830 mentions 80 tree and shrub species planted on the grounds. On the evidence of
a survey made in 1959, by then the tree collection had swelled to include 22 coniferous and 130 
deciduous species.

The Arboretum today provides a home for hundreds of tree and shrub species, including such rarities
as the Kentucky coffee tree (Gymnocladus dioicus) from North America; that relic from the Ice Age,
the yew (Taxus baccata); and the Chinese citron (Poncirus trifoliata), also known as Hardy Orange. 

Among the protected herbaceous (soft-stemmed) perennials of the Gardens one finds several species
blooming in the spring, such as the winter aconite (Eranthis hyemalis), the spring snowflake 
(Leucojum vernum), and the pheasant’s eye (Adonis vernalis), as well as  the burning bush 
(Dictamnus albus), the pasque flower (Pulsatilla grandis), and an assortment of orchidae.

The Arboretum also prides itself on its precious collections of varieties—for instance, the barberries
(Berberidaceae) or the Cotoneasters—that represent the characteristics of specific plant families or 
illustrate the strains within a species. 

Korai juhar / Norway maple (Acer platanoides)

Levélerezet – makrofelvétel
Leaf veining – macro photo

Kocsányos tölgy / Pedunculate oak (Quercus robur)

Páfrányfenyô / Maidenhair tree (Ginkgo biloba)

Fürtös gyöngyike / Grape hyacinth
(Muscari racemosum)

Medvehagyma / Ramsons or Bear’s garlic
(Allium ursinum)

Nyári liliomfa / Cucumber tree
(Magnolia acuminata)

Téltemetô / Winter aconite
(Eranthis hyemalis)
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Fotók: Bajor Zoltán, Pottyondy Ákos

Tavaszi hérics / Pheasant’s eye (Adonis vernalis)

Gólyahír / Marsh marigold (Caltha palustris)

Leánykökörcsin / Pasque flower (Pulsatilla grandis)


