
A galagonyák a rózsafélék családjába 
(Rosaceae) tartoznak, lombhullató 
alacsonyabb fák vagy nagyobb cser

jék. nemzetségnevük, a Crataegus valószí
nűleg az ógörög eredetű krataiosz szóból 
ered, melynek jelentése kemény, erős, és a 
galagonyák szívós, erős, kemény, jól meg
munkálható fájára utalhat. Közel 200 fajuk 
igen alakgazdag.
A galagonyák igen szép, észak-amerikai 
származású képviselője az Arnold-galago
nya, a Crataegus arnoldiana. Észak-Amerika 
északkeleti vidékein honos, Massachusetts 
és Connecticut államok területén gyakran 
fordul elő. 5-7 méter magasra növő, gyak
ran többtörzsű, alacsonyan elágazó, sűrűn 
ágas, terebélyes cserje vagy kis fa, koronája 
szélesen gömbölyded formájú. Ágain 3-5 cm 
hosszú, néha még hosszabb, nagyon szúrós 
hegyű tövisek láthatók, melyek veszélyesek 
is lehetnek, ezért közterületi kiültetését, 
főként játszóterek közelében lehetőleg ke
rülni kell.
Az Arnold-galagonya májusban, néha júni
us elején látványos, hófehér virágpompába 
borul. A bogernyő virágzatba rendeződő, 
mintegy 1,5 cm széles virágok sajnos nem 
illatosak, inkább kissé kellemetlen szagú
ak. A portokok rózsaszínűek, ez a faj egyik 
fontos határozóbélyege is. 
Az elnyílást követően korán, gyakran már 
augusztus végére, szeptember elejére meg
érnek az ugyancsak nagyon mutatós, vi
szonylag nagy, közel 1 cm átmérőjű, gyö
nyörűen pirosló almács ka termések. A csé
szelevelek nem hullanak le, jól lát-
hatók. A termések kellemesen 
édeskés-savanykás ízűek, pu
hák, frissen és feldolgozva is 
fogyaszthatók, finom lek
várt, dzsemet, akár befőttet 
is készíthetünk belőlük, né
hol aszalják vagy a birsalma
sajthoz hasonló módon dol
gozzák fel a gyümölcsöket. 
Az Arnold-galagonya gyönyörű, 
bár szúrós növény, eredeti hazájában ki
váló és áthatolhatatlan sövénynövényként 
is telepítik. Mind sűrű ágrendszere, mind 
virágai, termései nagy szerepet játszhat

nak a kertek élővilágának gazdagításában, 
énekesmadaraknak, rovaroknak fészkelő-, 
búvó- és táp lálkozóhelyet is nyújthatnak.
Amellett, hogy nagyon szép, sokhasznú nö
vény, ez a galagonyafaj nagyon jó tűrőké
pességgel is rendelkezik, érdemes lenne 
gyakrabban telepíteni. A szélsőségek kivé
telével minden talajtípuson jól érzi magát, 

napos vagy félárnyékos, sőt árnyé
kos fekvésben is jól fejlődik, ki

váló a téltűrése, és nagyon jól 
elviseli a városi ártalmakat, 
így a légszennyeződést is. 
díszének érvényesülése ér
dekében  magányosan  cél

szerű ültetni, de a tövisei 
miatt feltétlenül legyünk kö

rültekintőek a helyének kivá
lasztásakor.

Magvetéssel viszonylag könnyen szapo
ríthatjuk. A korán érő almácskatermések 
hamar lehullanak, gyűjtsük össze és a te
nyerünk között kissé nyomkodjuk szét azo

kat. Mivel a magok elfekvésre hajlamosak, 
vagyis  nem kelnek ki  azonnal  a  vetés  évé
ben, hanem csak jóval később, a csírázás 
meggyorsítása  érdekében  alkalmazzuk  a  
rétegzés műveletét. Ennek során a szétdör
zsölt  terméseket,  illetve  a  kinyomkodott  
magokat keverjük nyirkos homok közé, 
majd a keveréket töltsük nagyobb cserépbe 
vagy ládába, s télire helyezzük kissé védett 
helyre a szabadba, tartsuk nyirkosan. Eset
leg hűtőszekrény aljában is tárolhatjuk a 
magokat a tavaszi vetésig. tavasszal szór
juk őket normál kerti talajjal háromnegyed 
részig megtöltött cserepek vagy ládák föld
jének a tetejére, s takarjuk be a földdel leg
feljebb 1,5-2 cm vastagon, majd öntözzük 
be alaposan. A kikelő növények már az első 
telet  is  a  szabadban tölthetik,  de  némi téli  
védelmet, falevél-, szalma- vagy forgácsta
karást még célszerű alkalmazni védelmük 
érdekében. 
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az	arnold-galagonya
A Budai Arborétum gazdag galagonyagyűjteményének első képviselőit 

Nádasi Mihály vezetésével 1953-ban kezdték el telepíteni. 
Mára csaknem 35 galagonyaegyeddel ismerkedhetnek meg az arborétum területén az érdeklődők.

tudtA, 
HogY…

…a galagonyákat tavasz 
végi virágzásuk miatt sok 
európai nyelvben május

virágnak, májusfának 
is nevezik?
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