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geológia és botanika 
találkozása tatán

A tatai geológus Kertben három geológiai kor kőzetei egy helyen tekinthetők meg, 
ami igen nagy ritkaság. Annak érdekében, hogy a kövek kopársága élettel teljen meg, 

arborétumot létesítettek a területen, melyben kaktuszok, kövirózsák és íriszek is helyet kaptak. 
tavasszal igencsak látványosak, ahogy színt visznek a kőzetritkaságok közé.

A tatai Geológus Kert
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több száz millió éves kövek
Az EltE szabadtéri Geológiai Múzeuma, 
közkedveltebb nevén Geológus Kertje ki-
emelt jelentőségű természetvédelmi terü-
let. A tatai Kálvária-domb tövében, 3,5 hek-
táron terül el. 1958-ban nyilvánították vé-
detté, 1976-ban nyitotta meg kapuit a ter-
mészettudomány iránt érdeklődő közön-
ség előtt, és a terület 1994-ben került az 
Eötvös loránd tudományegyetem kezelé-
sébe. Megtalálhatóak itt Magyarország leg-
gyakoribb hegyépítő kőzetei. A természet-
védelmi területen több száz millió év geo-
lógiai eseményeit, élővilágát, valamint bo-
tanikai, kultúrtörténeti és bányászattörté-
neti (őskori tűzkőbányászat) látnivalóit 
mutatják meg. A kert jelentős szerepet tölt 
be a tudományos ismeretterjesztésben, va-
lamint  a  geológusok,  térképészek,  geofizi-
kusok,  meteorológusok,  geográfusok,  kör-
nyezetvédelmi szakemberek hazai képzé-
sében. Varga zoltán telephelyvezető kalau-
zolt végig a geológiai érdekességeket a bo-
tanikával ötvöző változatos területen. sor-
ra láthatók itt a triász, jura és kréta idősza-
kok kőzetrétegei, amelyek őskori állatok 
maradványait rejtik. A kovakőgödrökből 
az ősember 6000-4500 éve a pattintott kő-
eszközeinek alapanyagát bányászta agancs-
szerszámaival.  A  kréta  korú,  110-100  mil-
lió éves szürke mészkő az 1400-as évek ele-
jétől adott építőanyagot a tatai várhoz. A 
200-145  millió  éves  vörös  mészkövet  lép-
csőként, lábazati kőként, sírkőként ismer-
jük, míg a legidősebb fehér, 220 millió éves 
triász mészkövet az M1-es autópálya építé-
se miatt fejtették 1979-ig.  általában több 
hegyen kell végigmenni ahhoz, hogy ezeket 
láthassunk.

Fásítás robbantással
A növények első csoportja 1971-ben került 
ide az Agostyáni Arborétumból, ekkor 
kezdte Fülöp  József parkosítani a felső 
részt. A Kálvária-domb az 1950-es évek ele-
jén még marhavásároknak adott otthont, és 
az ott felgyülemlett trágyát használták fel a 
felső rész talajának feljavításához. Az alsó 
terület a fásszárúaknak nem igazán ideális, 
mert ott vékony a termőréteg, körülbelül 
másfél ásónyom mélyen már az alapkőzet 
található. A nagyobb növények ültetéséhez 
ezért köbméteres gödröket robbantottak. 
A  probléma  akkor  jelentkezett,  amikor  a  
gyökerek benőtték ezt a „kőedényt”, akkor-
tól már nehezebb volt életben tartani őket. 
A temetőfal elé ültetett fenyőegyüttes sze-
rencsésebb,  itt  a  környei  tó  kotrásából  
származó iszappal töltötték fel a talajt a kí-
vánt vastagságúra. Maradandó élmény az 

idős botnádligetben a télálló bambuszok 
között sétálni.
A fák és cserjék mellett érdemes kiemelni 
három itt élő növénycsoportot, amelyekben 
főként tavasszal gyönyörködhetnek az ide 
látogatók. Az itt nyíló, 320 fajta színpompás 
írisz  virágformája  is  különleges  a  rengeteg  
színváltozatuk mellett. A 40-féle télálló med-

vetalpkaktusz (Opuntia) virágja és később a 
szártagokon díszlő termések egzotikusan 
hatnak a kertben. szúrós töviserdejük jelzi, 
hogy csak kellő távolságból ajánlott csodálni 
őket. A kövirózsák (Sempervivum)  jóval  ba-
rátságosabb kinézetű, hegyekben élő nö-
vénycsoportja  körülbelül  90-féle  taxon  nal  
képviselteti magát a kertben.

A	TökéleTes	szimmeTriA
Varga zoltán hamar felfedezte a kövirózsák csodálatos 
világát. Mint mondja, a növényekre jellemző szimmetria 
a természet precizitását szimbolizálja. A kövirózsák for-
májának arányossága azt sugallja, hogy a tökéletességet 
belekódolta a természet ezekbe a növényekbe. Varga  
Zoltán  szerkesztette  dr.  Pásztor  Lajos Kövirózsák című 
könyvét, mely jelenleg is az egyetlen magyar szakkönyv 
a  kövirózsákról.  Megszületése  a  véletlennek  köszönhe-
tő, mert a kézirat egy kiadónál hevert évekig, és csak a szerencse folytán menekült 
meg a kidobástól. 

A tatai Geológus Kert

Több száz millió év kőbe zárva

Liget télálló bambuszokból

Fo
tó

: V
Ar

gA
 zo

lt
án

 és
 n

Ag
y z

. r
óB

er
t



22

a taktikus indák
A Sempervivum nemzetség latin neve lefor-
dítva mindig élőt jelent, ami nagyon találó, 
hiszen e változatos színű, szimmetrikus le-
vélrozettát  alkotó  levélszuk  ku-
lens növények örökzöldek. 
Érdekességük ékszer-
szerű megjelenésük 
és  az,  hogy  csak  
egyszer teremnek.  
Azaz  évekig  nö-
vekednek, de a 
v i r á g z á s u k at 
követően a nö-
vény  elpusztul.  
Indával szapo-

rodnak, így annyi sarjból áll egy telep, hogy 
fel se tűnik sokszor, ha a virágszárral 
együtt egy növény is elszárad.
Az indák hossza – amin a kis sarjnövények 
fejlődnek – szintén nagyon változatos le-

het. Egyes fajok akár 10-30 centi-
méteres indán hozzák a fia-

tal levélrozettát, hogy az 
minél  messzebb  kerül-

jön az anyatőtől, az-
az a későbbiekben 

ne egymás elől 
szívják el a korlá-
tozottan  hozzá-
férhető vizet és 
tápanyagokat, ne 
konkuráljon a szü-

lő a gyerekkel. Más fajok más módszereket 
dolgoztak ki erre, éppen hogy rövid indát 
fejlesztenek, a sarjnövények az anyatő leve-
lei között fejlődnek ki, majd amikor már ön-
álló  életre  képesek,  a  szinte  láthatatlan  
hosszúságú inda elszárad, a kis gömb for-
májú növények egyszerűen lehullnak az 
anyatőről, tovagurulnak, és amint valahol 
megrekednek, gyökeret eresztenek, hogy új 
életet kezdjenek.

mit szeretnek a kövek ékszerei?
Az  agyagot  nem  szeretik  a  kövirózsák,  jó  
vízáteresztő talajt kívánnak. Egy kis domb 
kialakításával – a legtöbb sziklakert ilyen – 
a gyökerek esős időben nem áznak folya-

A	HÁzi	
kövirózsA

több helyen él hazánkban kivadulva, 
azonban eredeti élőhelye az Alpokban ta-

lálható. Gyanítható, hogy a svábok hozták 
magukkal egyik kedvenc gyógynövényük-
ként még Mária Terézia idejében. régóta is-
mert gyógynövény, fülfűnek is hívják, 

mert friss nedve a fülfájást enyhíti. ré-
gen házak tetejére is ültették, mert 

a hiedelem szerint megvéd a 
villámcsapástól. 

A kertben nyíló 320-féle színpompás írisz egyike

A kövek őskori állatok maradványait rejtik Jovibarba hirta

Virágzó medvetalpkaktusz (Opuntia) Sempervivum cv. Oddity
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matosan a pangó vízben. átültetés után 
két-három  napig  ne  kapjon  vizet  a  köviró-
zsa a gombabetegségek megelőzése érde-
kében, ennyi idő kell ahhoz, hogy a sérülé-
sek begyógyuljanak.
nem szobanövények! A kövirózsák halála a 
szobai tartás, pár hét alatt megcsúnyulnak, 
megnyúlnak  a  fény  hiányától.  Sziklakerti  
növények ugyan, de a helyes tartásukhoz 
mindenképpen tisztázandó még egy fontos 
dolog: természetes élőhelyük a magasabb 
hegységekben található (Alpok, Pireneu-
sok, Kárpátok, Kaukázus), ahol a magasság 
miatt ismeretlenek a hazánkban oly gyako-
ri, 35-40 °C-os melegek. A hegyekben a nap-
pali és az éjszakai hőmérséklet közötti kü-
lönbség is jelentős, így a talaj pórusait 

gyakrabban nedvesíti a kicsapódó harmat. 
Hazánkban a nyári kánikula ideje alatt ez 
hiányzik, a tűző napon felforrósodott kö-
vek hőkisugárzása tovább gyötri a növé-
nyeket naplemente után is. Fontos, hogy a 
nagy  melegben  estefelé  öntözzük  a  növé-
nyeinket, hiszen a hűvösebb időben, este 
jobban tudják hasznosítani a vizet. A túl 
gyakori öntözés viszont könnyen rothadást 
okozhat.
A kisebb edényben nevelt kövirózsákat két 
évnél  tovább  ne  tartsuk  átültetés  nélkül,  
nagyobb  tálakban  ugyanakkor  jobban  re-
generálódnak a telepek és szebbek a növé-
nyek. leggyorsabban a szabadföldben levő 
telep sűrűsödik be. A kövirózsákat a sarj-
növények  leválasztásával  szaporítjuk,  ek-

kor a fiatal utód teljesen megegyező lesz az 
anyanövénnyel. A tőrózsa minden irányban 
hajtásokat  hoz,  azok  végein  kialakulnak  a  
kis  fiatal  növények,  melyek  legyökereznek  
és hamarosan önálló életet kezdenek. Mag-
ról is szaporíthatók, de akkor igen változa-
tos lesz az állomány, hiszen nem tudható, 
milyen taxon volt a beporzó.
A kövirózsák legismertebbje, a házi köviró-
zsa (Sempervivum  tectorum)  nagy  mérete  
miatt tetszetős, és számos színes díszválto-
zata is van. de sok más kövirózsa is külön-
leges valamiért, magyarázza lelkesen Varga 
zoltán. látványosak például a Semper vi
vum arachnoideumok  a  pókhálósságuk,  va-
lamint  a  Sempervivum  ciliosumok  a  ser-
teszőrösségük miatt. Ezek kitett sziklákon 
élnek, a fehér szőrök árnyékolják a növényt, 
visszaverik a fényt, és páracsapdaként is 
működnek, lecsapódik rajtuk a pára és a 
növény tövéhez vezetik a vizet.
A külső hatásra létrejövő heterofília, azaz 
eltérő levélformák egy növényen belül, a 
Sempervivum  grandiflorumnál figyelhető 
meg, de csak abban az esetben, ha a vizsgált 
egyed ferde területen él, ekkor a lejtő irá-
nyában  hosszabb  leveleket  növeszt.  Azért  
választanak ilyen élőhelyet, mert a fényvi-
szonyok itt  kiválóak,  ám a  széllel,  illetve a  
csapadékos időben lezúduló víz károsító 
hatásával  csak  ilyen  áramvonalas  formát  
öltve tudnak dacolni. A kövirózsák színei is 
nagyon  változatosak,  kora  tavasszal  a  leg-
élénkebbek,  viszont  melegben  sápatagab-
bak lesznek, ezért a telep vezetője az április 
végi időszakot ajánlja látogatásra, mert itt 
ekkor a legszebbek a növények.

nagy z. RóbertSempervivum arachnoideum var. tomentosum

Orostachys spinosus Természetes sziklakert

Számos színes díszváltozat is megtekinthető


