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Séta a Budai Arborétumban és a Feneketlen tónál, az Újbuda Önkormányzattól 

nyert pályázatához kapcsolódó vállalásunk teljesítésének keretében  
  
 

A kellemes nyár eleji napsütés, a viruló zöld élővilág a múzeumok, képtárak zárt 
világa után a szabadba csábította az EZÜSTNET Egyesület 19 tagját. Hosszú, 
kellemes sétát tettünk a Budai Arborétumban, és idegenvezetőnknek meg a 
látottaknak köszönhetően botanikai ismeretekkel gazdagodtunk.  
A Budai Arborétum a Gellérthegy déli lejtőjén a Corvinus Egyetemhez tartozó 
Kertészeti egyetem 9 hektáros területén található. A területen van az egyetem, a 
kollégium, üvegház, kisebb szolgáltatóházak, így az élő növénygyűjtemény alig több 
7 hektárnál. A 21. század elején, az egyre zsugorodó természetes környezetben, a 
nagyvárosi levegőjű Budapest belterületén e zöld birodalom léte valóságos csoda.  
Az eredeti termőhelyektől messzire, más világtájak, eltérő talajviszonyok, klímák 
ellenére virul itt mintegy 1900 köztük 300 őshonos fa és cserje.  
Minden növényből két példány biztosítja itt az egyed fönnmaradását. A kertet a 
növénycsaládok rendszerébe sorolva alakították ki, táblákkal jelölve a latin és 
magyar nyelvű megnevezéseket és a tematikai meghatározásokat, ennek 
köszönhetően a tanösvényeket járva az Arborétum élő tankönyvnek tekinthető. Az 
intézmény fő feladata az oktatás, emellett a kutatás és nemesítés is.  
A botanikus kert szűk területéhez mérten nagyon sok élő növénytársulást képes 
bemutatni, megtekinthetők: mediterrán sarok, sziklakert, tó és tóparti élővilág, gyógy- 
és fűszernövény ültetvény, biokert stb. Különleges példányokat is ápolnak, többek 
közt Júdásfát, továbbá kínai ős mamutfenyőt, növényi dinoszaurusznak tartott, 
kihaltnak tudott egyedet, aminek magvát őskövületek közt találták meg 1941-ben, 
elvetették és szaporították, terjesztették.  
A gazdag növényzet más élővilág fajait is vonzza. A kert madárbarát, rovarok is 
megtelepedtek a lombok és virágok között.  
 
A Budai Arborétum alapítása Entz Ferencnek / 1805-1877 / a szabadságharc 
katonaorvosának nevéhez fűződik - mellszobra az egyetem bejárata előtt áll - a 
bukás után hivatását nem gyakorolhatta, ezért tehetségét, tetterejét más nemes célra 
mentette át, szőlőskertet alakított ki és vincellériskolát alapított.  
Az Arborétum bejárása után a kellemes kirándulást a közeli, szintén csodaszámba 
vehető nádasoktól övezett Feneketlen tó partján és a körülötte szépen kialakított 
Ifjúsági parkban fejeztük be.  
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