
Kocsó M ih á ly

Az erdészeti felsőoktatás botanikuskertjeinek 
története

DlETZ SÁNDOR "A  selmeczbányai m. kir. erdőakadémia növénykertjei" c. 
munkájában, az Erdészeti Lapokban - 1881. júniusában - az alábbiakat írja: 
„Jelenleg soraim czélja ezen erdészakadémiai növénykertek ismertetése, 
mert szükségesnek tartom, hogy saját magunk kincsei felől tájékozva le
gyünk. Mielőtt azonban a selmeczi növénykertek ismertetésébe fognék, pár 
szóval meg kell emlékeznem azon feladatokról, melyeknek a növénykertek
nek, különösen erdészeti növénykerteknek meg kell felelni, s a mely felada
tokat a "Compte rendű du Congrés de botanique et d’horticulture de 1880”- 
ban Elie Marchal a brüsseli növénykert conservatora következőkép foglalt 
össze: mindenekelőtt első feladata, a növénykerteknek, hogy azok a növény
tani tudomány tanulását, elsajátítását elősegítsék, mintegy tehát a növénytan 
elméleti előadásait gyakorlativá tegyék, mert növénytani előadás, mely nélkü
lözi a demonstratiót s csak a könyvek s ábrák holt betűihez folyamodik, szá
raz, fárasztó s a legsivárabb valamennyi tudományok közt. Hogy tehát a 
tananyag érdekessé a tanulás lehetővé tétessék, kell hogy a természet e tu
dománya demonstratív elő-adással birjon. De hol vegye a példákat, ha nem 
áll rendelkezésére a szükségleteket kielégítő növénykert? S hogy az erdészeti 
szakemberek érdekei is kielégitessenek, figyelemmel kell lenni arra, hogy az 
erdészeti szempontból fontos növények is helyet találjanak benne.” (D lETZ, 
1881).

A Botanikuskertek kialakulásának története a Selmecbányái erdészeti ok
tatás kialakulásához, történetéhez kapcsolódik. 1807. augusztus 30-án Fe
renc király a Bányászati Akadémia mellett megalapítja az Erdészeti Taninté
zetet, melynek vezetésére kiírt pályázatot W lLCKENS HENRIK DÁVID nyerte. 
Az egyetlen tanszékből álló Erdészeti Tanintézet tanárának munkakörébe 
tartozott a természettudományi tárgyak (a növénytan, állattan, kőzettan, ta
lajtan stb.) és az erdészettudományok (erdőműveléstan, erdő-használattan, 
erdőbecslés, erdőrendészet, erdészeti jog stb.) oktatása és a Bányászati Aka
démia hallgatóinak erdészeti szakoktatása (LESENYI, 1940).

Az udvari kamara 1808. január 5-én rendeletben értesítette a Selmec
bányái főbányagrófi hivatalt az Erdészeti Tanintézet Bányászati Akadémián 
való létrehozásáról, és elrendelte, hogy bel-, mint külföldi fanemek nevelésé
re szolgáló botanikuskert, csemetekert telepítésére alkalmas hely megválasz
tására, valamint a szükséges fa-, levél-, virág- és maggyűjtemény berendezé
sére, nemkülönben az erdészeti tanintézet felszereléséhez szükséges
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eszközök, műszerek beszerzésére és azok költségére tegyenek javaslatot 
(Va d a s , 1896).

A  főbányagrófi hivatal és W lLCKENS 1808-ban javasolta, hogy a bota
nikuskert Kisiblyén rendeztessék be, és a felterjesztésben engedélyt kér:

1. egy műkertész alkalmazására;
2. a kertben található minden fának levágására;
3. a kerttel szomszédos, könnyen szálló maggal bíró fáknak kivágására;
4. a kerítéshez szükséges faanyag kivágására;
5. Burgsdorf-féle magláda beszerzésére;
6. Goller tanár 200 kötetből álló »Forstbotanische Bibliothek«-jának 

megvételére;
7. az erdőkáros rovarok gyűjteményének George Dahl-tól való megszer

zésére.
Az udvari kamara 1808. szept. 14-én 11903. szám alatt, a felterjesztést, a 

költségigényt elfogadja, s elrendeli, hogy a botanikuskert a kisiblyei kamarai 
réten berendeztessék, kezelésére egy műkertész felfogadtassék (VADAS, 
1896). Időközben azonban WlLCKENS véleménye megváltozott és kijelen
tette, hogy Selmecbánya erdészeti tanintézet, Kisiblye pedig botanikuskert 
létesítésére nem alkalmas (VADAS, 1896). „W lLCKENSt ismételten (1811- 
ben, szerk.) felszólították, hogy a botanikus-kert létesí-tésére a szükséges 
előintézkedéseket tegye meg, de miután véleményét -  hogy Selmecbánya sem 
erdészeti tanintézet, sem botanikus-kert létesítésére nem alkalmas — következetesen 
fenntartotta, az udvari kamara is elállott a botanikus-kert tervének megvaló
sításától s 1812. évi 512. sz. rendeletével kijelentette, hogy miután 
W lLCKENS jelentése szerint botanikus-kertre nincs szükség, természetesen a 
már kinevezett kertészt sem fogadja fel szolgálatba.” (VADAS, 1896). 
W lLCKENS 1832. május 25-én halt meg. Haláláról az egykori Allgemeines 
Forst- und Jagd-Journal is hírt adott. A szerkesztő W lLCKENSt bírálva meg
jegyzi, hogy az Erdészeti Tanintézet nem rendelkezik botanikuskerttel 
(L e s e n  y i , 1940).

WlLCKENS halála után az összes erdészeti tantárgy előadását L á n g  
GYÖRGY kamarai főerdőmesterre, helyettes erdészeti tanárra és SCHMALL 
FRIGYES erdészeti tanintézeti adjunktusra bízták. LÁNG GYÖRGY 1835. feb
ruár 8-án a főbányagrófi hivatalnak elkészített egy memorandumot a szak
oktatás állapotáról, hiányairól és jövőbeli szervezetéről. Ebben kifejtette, 
hogy Selmecbánya erdészeti tanintézet létesítésére nem alkalmas, és azt java
solja, hogy az udvari kamara, valamely kamarális birtokon alakítson ki 
gazdasági (mezőgazdasági) intézetet, melyben az erdészeti tanintézet is elhe
lyezhető lenne a tharandti, hohenhemi és moszkvai tanintézetekhez hason
lóan (LESENYI, 1940).
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Előremutató, indokolt javaslatai nem találtak meghallgatásra, és az Erdé
szeti Tanintézet tanári pályázatára jelentkezők közül nem LÁNG GYÖRGYot, 
hanem a sikeres pályázati versenyvizsgát tett FEISTMANTEL RUDOLF osztrák 
erdőhivatali mérnököt nevezték ki tanárrá, bányatanácsosi ranggal, 1835- 
ben. FEISTMANTEL 1836-ban az udvari kamaránál javaslatot tett egy botani
kuskert létesítésére mivel erre az erdészeti tanintézetnek okvetedenül szük
sége van. Javasolta, hogy ezt Kisiblyén, egy, az erdőőri lak közelében levő s 
délnyugat felé lejtő 3,5 holdas területen létesíthesse. Az udvari kamara ezt a 
javaslatot még abban az évben (12104. sz. alatt) elfogadta, s a botanikuskert 
létesítésére kért költségeket megadta. FEISTMANTEL nyomban hozzáfogott a 
botanikuskert telepítésének munkálataihoz. 73 fajt telepítve létrehozta a ha
zai erdészeti felsőoktatás első botanikuskertjét (NEMKY — VANCSURA, 1972).

Eközben özv. GERAMB ELIZ báróné felajánlja az Erdészeti Tanintézet 
céljaira a »Fortuna« épületet kertestül, melynek megvásárlását az udvari ka
mara 1838-ban engedélyezte, és arra is adott utasítást, hogy a nem régen 
megrendelt fák elültetése pedig ne Kisiblyén, hanem már a Geramb-féle 
kertben (a mostani Alsó botanikuskertben) történjék (VADAS, 1896). Ezt a 
kertet, melynek területe 1,23 kát. hold, 75 fajjal telepítették be (NEMKY -  
VANCSURA, 1972). Valószínűleg FESTMANTEL telepítéseiből származtak az 
alsó kert Pinus silvetris, Abies excelsa fái (D lETZ, 1881). Az alsó kert tervsze
rűbb kezelése 1850-ben veszi kezdetét, mikor is 18 Ft 70 kr. havi fizetéssel 
WlEDENHOFER B e r n h a r d t  nevezik ki akadémiai kertésszé (D lETZ, 1881).

„SCHWARZ FRIGYES erdészeti akadémiai tanár még 1857-ben kérte az 
igazgatóságot, hogy a Bodnár-féle ház és kert megvétele iránt tegye meg a 
kellő lépéseket, mert sem gyűjteményeit (Liriodendron, Catalpa, Q. suber 
DlETZ, 1881 nyomán) nem tudja jól elhelyezni, sem a növények szaporításá
ra nincs már elegendő helye az Alsó botanikuskertben. WAGNER KÁROLY 
segédtanár ösztönzésére SCHWARZ FRIGYES 1860. március havában megis
mételte kérését, s azt javasolta, hogy addig is, míg kérése nem lesz 
teljesíthető, bocsáttassék rendelkezésre az ún. Klauser-féle telek. A bécsi 
pénzügyminisztérium 1860. március 20-án 14100. sz. rendeletével meg
engedte, hogy a kincstár tulajdonát képező Klauser-féle kert az Erdészeti 
Tanintézetnek a botanikuskert tágítására addig az ideig adassék át, a míg ez 
a telek tulajdonképpeni rendeltetésére nem lesz fordítható, vagy használata 
iránt más intézkedés nem fog történni.

Az erdészeti tanszék a Klauser-féle telket még abban az évben az épüle
tekkel együtt átvette, ez utóbbiakon a szükséges javításokat eszközöltette, a 
kertnek botanikuskertté való átalakítását pedig Wagner még az ősz folyamán 
megkezdette. A Klauser-féle kert, a későbbi ún. Felső botanikuskert terüle
te: 3,47 kát. hold (Va d a s , 1896).
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„ILLÉS N á n d o r  1868-as helyettes segédtanár kinevezésével megkezdő
dött a kertek tervszerű és rendszeres betelepítése, berendezése, s a tudo
mány céljaira való felhasználása. Első teendője volt a Klauser kertet utakkal 
és facsoportokkal ellátni; fákat, melyeket részint saját maga szedetett a kör
nyéken, részint hozatott, ültetett ki, úgy hogy lehetőleg minden fanemet 
megfelelő csoportban mintegy erdőszerűleg ültetett egymás mellé. ILLÉS 
NÁNDOR érdeme, hogy a kerteknél a reformokat ő kezdeményezte s adott 
egyszersmind példát és impulsust arra, hogy hazánk szakemberei több gon
dot kezdtek fordítani a szakoktatás ezen eszközére is. Az akadémiai kertek 
valódi megalapítójául őt tekinthetjük. Otdéte alkalmával gyors egymásután
ban jöttek a beruházások, így többek közt 1868-ban FORSNER JÓZSEF kép
zett kertész neveztetik ki akadémiai kertésszé, 1869-ben FEKETE és SzÉCSI 
tervei alapján növényház és új szaporító ház, majd 1871-ben 222 élő nö
vényfaj 3630 cserépben vétetik meg az akadémiai kertek számára...” 
(D i e t z , 1881).

F e k e t e  L a jo s , majd V a d a s  J e n ő  tovább folytatja a kertek fejlesztési 
munkálatait, úgy, hogy 1880-ban a két kertben 85 családba és 184 nem
zetségbe tartozó 864 fajt (264 fenyő, 478 lomb, 84 hidegházi és 38 üvegházi) 
lehetett regisztrálni. Ez a faji gazdagság méltán veszi fel a versenyt az akkor 
már egy évszázados pesti Füvészkert fajbőségével.

A következő híres selmeci pedagógus KÖVESSI FERENC biológus, főisko
lai tanár, aki az Akadémia átszervezésétől, 1904-től a Bányászati és Erdészeti 
Főiskola Növénytani Tanszékének a tanára volt. Jelentős érdemeket szerzett 
a tanszék mellett szervezett kutatóintézetek létrehozásával és a kert fejlesz
tésével (FÜR - PINTÉR, 1988). 1919-ben 377 db fa- és 225 db cserjefaj szere
pel a botanikuskert katalógusában (NEMKY - VANCSURA, 1972).

KÖVESI ANTAL egyetemi tanár, a Főiskola 1916-1918 évek közötü rekto
ra, rektorként terjesztette elő a tanári kar egy részének javaslatát, hogy a fő
iskola Budapestre kerüljön: „Selmecbánya az egykori fényes hírű bányászvá
ros halódó ércbányászatával és szűk kereteivel nem megfelelő székhely töb
bé egy fejlődni akaró műszaki főiskola számárai Ezt akkor a bányász-kohász 
társadalom érzelmi alapon elutasította.” (CSÁKY, 2003). „A székhely kérdé
sét végül a történelem oldja meg: 1919-ben a vesztett háború után a magyar 
kormány a főiskolát, a telepítés helyéül felmerült városok közül (Gödöllő, 
Budapest, Sopron) végül is Sopronba helyezi.” (CSÁKY, 2003).

„1919 tavaszán — ha jelképesen is — az akadémia botanikuskertje is elin
dul új helyet, új hazát keresni. S ezt ham arosan m eg is találta a soproni ka
tonai főreáliskola gyakorlóterén, környező területein, hol a lelkes telepítők 
és pártfogók munkálkodásának eredményeként újjászülethetett egy m a már 
méltán híres dendrológiai gyűjtemény.” (BARTHA, 1996).
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„Az átköltözést KÖVESI ANTAL professzor "féltő gonddal" vezette.” 
(CSÁKY, 2003). A Főiskola gyűjteményének menekítésében KÖVESSI F E 
RENC is kivette a részét (FEHÉR, 1950). Az első Selmecbányái csoport 1919. 
március 4-én érkezett Sopronba, ahol először a Károly-laktanyában nyertek 
elhelyezést. BüLEM AN GÉZA, aki az 1922/23 tanévben a Főiskola rektora 
volt, 1921. február 21-én javasolta, hogy a Pénzügy- és Földművelésügyi 
Minisztérium eszközölje ki a kormánynál a Honvéd Főreáliskola és terüle
teinek átengedését, melyet a Minisztertanács 1922. február 3-i határozatával 
engedélyezett, majd ezt követő rendelkezése M. kir. Bányamémöki és Er
dőmérnöki Főiskola elnevezést ad az intézménynek (HlLLER, 1970).

A Soproni Botanikuskert története 1897-től 1953-ig

„A Főiskola botanikus-kertje 1897 előtt kis részben konyha és kereskedelmi 
kertészet, továbbá gyümölcsös, nagy részben pedig szántóföld volt az "Alsó 
Lőverek" 292 m-es magaslatának északi irányú természetes lejtésével. A ka
tonai reáliskolának 1897-1898-ban történt felépítésével a terület legnagyobb 
részét katonai kiképzés céljainak megfelelően planírozták, a területet a szük
ségnek megfelelően befásították, meghagyva egyes szépnövésű-, jelenleg 
már koros facsoportokat; a planírozott részen sportpályákat építettek, to
vábbá oktatás-, lakás-, fürdés céljaira szolgáló épületeket emeltek.” (A Főre
áliskola épületeit és uszodáját a neves építész, ALPÁR IGNÁCZ tervei alapján 
NEUSCHLOSZ Ö d ö n  és MARCZEL építési vállalkozók építették fel az 1897- 
1898. években.)

A terület befásítása a korabeli kastélyparkok mintájára történt, az iskola
parancsnok LlSZKAY JÓZSEF őrnagy rendelkezései alapján, LAKÓ ISTVÁN az 
intézet főkertészének tervei szerint. A befásítás célja nagyobbrészt esztétikai 
volt, és csak kis részben oktatási, mivel az ismertebb fafajok névtáblával vol
tak megjelölve (BENKOVITS, 1927). Ebből a telepítésből származnak az idős 
vadgesztenyék, juharok, hársak, platánok stb. Az uszoda vízellátásához és az 
öntözésre nagy méretű kutat építettek, mely már akkor elektromos hid- 
ránssal volt ellátva (NEMKY — VANCSURA, 1972).

A Főiskola 1922. szeptemberében költözött az üresen álló Honvéd Főre
áliskola épületeibe, illetve annak 17,2 kh. nagyságú területére. A Növénytani 
Tanszék — KÖVESSI FERENC tanár vezetésével — az 1922. év őszi és téli elő
készületei után, 1923 tavaszán azonnal hozzálátott — WETTSTEIN rendszere 
alapján -  a kert botanikuskertté való átalakításához. A munkákat gyakorlati
lag SOMMER G é z a  oki. erdőmémök, tanársegéd és GÁLLÁ GÉZA intéző, 
kertész végezték. 1924. júniusától kapcsolódott a munkába a Botanikuskert 
vezetőjeként KISS VILMOS LAJOS kertészeti főintéző, aki 1953-ig volt a 
Botanikuskert vezetője.
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A Főiskola átszervezése, illetve új tanárok kinevezése után (1923. XII. 
15.) a Növénytani Tanszék kettévált: KÖVESSI FERENC vezetésével 
Növényélettan- és -kórtani Tanszékké, illetve a rendkívüli tanárrá kinevezett 
FEHÉR D á n i e l  vezetésével Növénytani Tanszékké alakult át (Magyar 
Királyi Bányamémöki és Erdőmérnöki Főiskola Évkönyve, 1924). FEHÉR 
DÁNIEL sokat utazott, így a munkák vezetését és a növénytani gyakorlatok 
oktatását KISS VILMOS LAJOS végezte. GÁLLÁ GÉZA elhunyta után munka
körét BESSENYEI Z o l t á n  kertészeti intéző vette át. 1940-ig, távozásáig, 
BENKOVITS KÁROLY erdőmérnök, tanársegéd az ügyintézésben vett részt, 
SZENTISTVÁNI ALADÁR erdőmémök külső munkatársként az alpinétumokat 
rendezte be (LESENYI, 1940). „Elsősorban csemetekertet létesítettünk és 
megindítottuk a magcserét. Magcserében jelentős támogatást kaptunk a 
szovjet, japán, amerikai, svéd, német, norvég botanikuskertektől és a buda
pesti Tudományegyetem botanikuskertjétől, amelyet a kert időközben el
hunyt igazgatójának, MÁGÓCSY-DlETZ SÁNDOR egyetemi professzornak és 
SCHNEIDER J. kertészeti főfelügyelőnek köszönhetünk. Emellett természe
tesen vétel és csere útján is sok példány került birtokunkba, amelyeket jó
részt a hazai és külföldi kereskedelmi csemetekertekből és a SÁGHY ISTVÁN 
által berendezett európai hírű kámoni arborétumból szereznünk be.” (FE
HÉR — KISS, 1949). (A kert növényállományának fejlődése a 3. mellékletben 
látható.) „Az 1929. év tavaszán kezdtük meg a kert szívét képező kb. 3 kát. 
hold kiterjedésű régi gyakorlótér benépesítését, amely egyik legsikerültebb 
létesítményeink közé tartozik. A terület túlnyomó részét Koniferák foglalják 
el. Időközben felépítettünk 4 üvegházat, köztük egy nagyobb kísérleti üveg
házat a Rockefeller-alap támogatásával. 1943-44-ben a kert egy igen jól be
rendezett, 3 helyiségből álló adminisztrációs épületet kapott, melyben a 
gyűjtemények is elhelyezést nyertek. 1944-ben a háborús cselekmények mi
att a kert sokat szenvedett. 1944 nyarától kezdve a folytonos légiriadók kö
vetkeztében a fenntartási munkálatokat már alig tudtuk elvégezni. Ugyan
ezen év decemberében egy hatalmas bombatámadás, amelyet még több is 
követett, üvegházaink jó részét tönkretette, és a kert területére esett 4 na
gyobb méretű bomba. Ezek egyike a főépület előtti tért rongálta meg, 1-1 a 
kert északkeleti és nyugati részét rombolta össze, 1 pedig, amely a legna
gyobb kárt okozta a Fagales-ék újonnan telepített csoportjának nyugati felé
ben egy igen szép Quercus tardiflora állományt tett tönkre. A felszabadulás 
után a személyzet önfeláldozó fáradozása és munkája, az Erdőmérnöki Osz
tály hallgatóinak hathatós segítsége mégis lehetővé tette azt, hogy az 1945- 
48. évek alatt a kertet fokozatosan helyreállítsuk. A kert eredményes, végle
ges és átfogó újjáépítése azonban csak 1948. tavaszán indulhatott meg, ami
kor ORTUTAY G y u l a  vallás- és közoktatásügyi miniszter úr megfelelő 
rendkívüli támogatást bocsátott az újjáépítés céljaira rendelkezésünkre.”
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(FEHÉR — KISS, 1949). (A Botanikuskert adminisztrációs épületét 1960-ban a 
Főiskola elvette és kiadta szolgálati lakásnak Ezt az épületet csak 2002-ben
-  többek között MÉSZÁROS KÁROLY dékánnak köszönhetően — kaptuk 
vissza.).

1952-ben FEHÉR DÁNIELt eltávolították addigi munkaköréből, 1953-ban 
pedig KISS V il m o s  LAJOSt az Erdőmémöki Főiskoláról. A régi gárdából 
csak BORS GYULA főkertész maradt meg, aki 1925-től haláláig, 1956-ig szol
gálta a kert ügyét (NEMKY -  VANCSURA, 1970).

A Soproni Botanikuskert története 1953-tól 1974-ig

A Botanikuskert 1953 és 1969 évek közötti történetét az akkori vezetők, 
N e m k y  E r n ő  és V a n c s u r a  R u d o l f  ismerteti (N e m k y  -  V a n c s u r a , 
1970). A Botanikuskert igazgatója 1953-tól TUSKÓ FERENC docens lett, a 
munkák vezetését, azaz a Botanikuskert közveden vezetői feladatait 1953- 
1955 között B r á NYI GYÖRGY oki. erdőmérnök (fő szakterülete, feladata a 
pázsitfűfélék meghatározása és telepítése volt), 1955 őszétől pedig CSAPODY 
ISTVÁN egyetemi tanársegéd végezte. TUSKÓ FERENC kinevezése után rövi
desen nagy ambícióval látott hozzá munkatársaival, VANCSURA RUDOLF és 
SZY FERENC tanársegédekkel a Botanikuskert továbbfejlesztéséhez. Terveik 
a következők voltak:

1. A kertet dendrológiai gyűjteménnyé kívánták fejleszteni, így elsősor
ban a fás növények gyarapítását szorgalmazták. Ezen belül is a kert ég
hajlati adottságainak megfelelően egy mind teljesebb Conifera-gyűj- 
temény létesítésére törekedtek.
2. Munkaprogramjukban leszögezték, hogy a földrajzi csoportok sze
rinti telepítést kell következetesen alkalmazni, szem előtt tartva a telepí
tések esztétikai hatását is.
3. A lágyszárú növényanyag további fejlesztésénél a nálunk is megho
nosodott exóták kísérőnövényzetére, a növénytársulások karakterfajaira 
és a hazánkban előforduló fajok külföldi rokonaira kell különös figye
lemmel lenni.
A növényanyag gazdagítása érdekében kiszélesítve folytatják nagyszámú 

külföldi botanikuskerttel a nemzetközi magcserét. Megkezdődött az 
alpinétumok újjászervezése is. A több apróbb sziklakertet felszámolva, he
lyettük 2-3 nagyobbat rendeztek be a kémiai épület (C) előtti parcellában 
(ma 1, 2-es parcella).

A sokoldalú építőmunka kibontakozása a kert kedvezően alakuló dolgo
zó létszámának is tulajdonítható. A 7-8 állandó fizikai munkás mellett a ta
vaszi és őszi hónapokban időszaki munkások, s nyáron még 10-15 diák is 
dolgozott a kertben. A szellemi dolgozók száma is arányos volt a teendők
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kel. TUSKÓ FERENCen kívül egy m unkavezető erdőm ém ök, egy szakképzett 
kertész és egy kertészeti ügyintéző irányították a munkálatokat. Ezeken felül 
m ég 2 tanársegéd folyt bele a kert és növényanyagának fejlesztésébe.

Ekkor robbantak ki váradanul 1956 őszének eseményei. A külföldre tá
vozó oktatók között volt a Botanikuskert ügyeit irányító szellemi dolgozók 
egy része is. így került TUSKÓ FERENC is Kanadába. Az itthon maradt mun
katársak és fizikai dolgozók helytállásának köszönhető, hogy a Főiskola 
botanikuskertjének növényállományában 1956 őszén nem következett be 
különösebb kár. A személyi veszteségek hosszú évekre kihatottak a kert fej
lődésére. A Növénytani Tanszék megcsappant oktatólétszámát nem pótol
ták. A Botanikuskert sem rendelkezett függetlenített vezetővel. A kert ügye
inek intézését NEMKY ERNŐ tanszékvezető egyetemi tanár tanársegédjei, 
VANCSURA R u d o l f  és Kiss L á szló  segítségével végzi. A munkálatok ek
kor elsősorban csak a kert karbantartására szorítkoztak. Mindamellett a nö
vényanyag gyarapítása is folyik. 1957-ben 400 db fát és cserjét ültettek ki, 
azonban a kedveződen időjárás és az erős árnyalás következtében ennek a 
telepítésnek alig 10 %-a maradt csak meg.

Az 1954-ben felvetődött területgyarapítás MOLLAY JÁNOS gazdasági 
igazgató szorgalmazása és Sopron Város Tanácsa megértő támogatása kö
vetkeztében 1958-ban válik valóra. A Botanikuskert közel 4 ha-ral gyarapo
dott a délnyugati oldalával szomszédos terület hozzácsatolásával. Az új terü
letet az 1959. évben vették birtokba, és 1960-ban a bekerítése (és a védőál
lomány telepítése) is megtörtént. A régi üvegházak már elavultak. 1959-60- 
ban kezdődött és 1961 őszén befejeződött egy kétszámyú, kezelőhelyiséges, 
korszerű melegvízfűtéses és kutatási célokra is alkalmas 470 m2 felületű 
üvegház építése. Megkezdődött a Botanikuskert növényállományának felvé
tele is.

A nyitvatermők feldolgozását K lSS LÁSZLÓ, a zárvatermőkét VANCSURA 
RUDOLF egyetemi tanársegédek végezték. 1959-ben VANCSURA RUDOLF 
megkezdte egy pontos, 1 : 250 méretarányú, parcellánkénti helyszínrajz el
készítését. Ezt 1962 végén fejezte be. A felmérés alapján készült el egy kar
totékrendszerű törzskönyv, amely a kertben található összes fás növényeket 
magába foglalta. Eszerint 1962 év végén a kertben: 1010 db fenyő (155 
taxon), 932 db lombfa (200 taxon) és 912 db cserje (297 taxon) volt találha
tó. A lágyszárúak pontos felvételére már nem kerülhetett sor, de az 1958-as 
felvételből megállapítható, hogy ebben az időben mintegy 270 lágyszárú nö
vényfaj tenyészett, amelyből kb. 150 volt névtáblával ellátva.

1955-től kezdve a Botanikuskert személyi ellátottsága egyre rosszab
bodott, s az akkori 7 álláshelyéből 1960-ra csak 3, majd 2 fő betanított 
munkás és a vezető főkertész (TÓTH KÁLMÁN, aki 1955-1967-ig szolgálta a
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kertet) álláshelye maradt meg. Nem jutott időszaki alkalmazottakra sem 
pénz az 1963. évig terjedő időben.

1963-ban BARABITS ELEMÉR erdőmérnök személyében önálló, az oktatá
si teendőktől mentesített botanikuskerti vezetőt kapott a Növénytani Tan
szék. Az új vezető érdeklődési körét az exóta fenyők, lombos örökzöldek és 
a Rhododendron nemzetség képezte. Foglalkozott ezen kívül A^alea, 
Rhododendron, Thuja, Chamaecyparis és Juniperus változatok nemesítésével, és 
maga is több, dekoratív jellegű fenyőfélét szelektált. Működése idején — ér
deklődési területének megfelelően — a Botanikuskert parkszerű átalakítását 
szorgalmazta. Elképzelése az volt, hogy a Botanikuskert fáinak megritkítá- 
sával és átültetésével nagy kiterjedésű gyepfelületeket alakít ki, a facsoportok 
alját pedig az esztétikai hatás fokozása céljából kevésbé kényes örökzöld 
cserjefajokkal telepíti be. Munkálkodása nyomán jelentékeny átalakulások 
mentek végbe a kert növényállományában. Elképzeléseinek megvalósítása 
kezdetén a kert faállományát alaposan megritkította. Az 1964-65-ös években 
216 fenyőt, 321 lombfát és 263 cserjét vágott ki, és emellett 114 db fás nö
vényt, zömmel cserjeféléket ültettetett át más helyre. A ritkítást intenzív te
lepítési munka követte. 1964-67 között 491 fenyő, 195 lombfa és 3371 db 
cserje került kiültetésre. A kiültetett anyag 50%-át (2230 db) Laurvcerasus, 
Mabonia és örökzöld Berberis-ek alkotják. A fás növényállomány 476 db, fő
leg dekoratív jellegű fajjal gyarapszik ezekben az években. Az 1959-ben be
következett területgyarapodást 1965-ben újabb követte. A már idecsatolt te
rülettel összefüggő Honvéd út felé eső, a Botanikuskerttel szorosan 
összefüggő kerteket, Sopron Város Tanácsa az Erdészeti és Faipari Egyetem 
kérésére kisajátítja. Ezzel és az előző juttatással a kert területe 4,5 ha-ral bő
vül (a jelenlegi összes terület tehát 14,5 ha).

A botanikuskerti munkálatok vezetésével megbízott BARABITS ELEMÉR 
egyetemi adjunktus javaslatára az Erdészeti és Faipari Egyetem vezetősége 
az Országos Erdészeti Főigazgatósághoz fordult anyagi segítségért. DAN- 
SZKY ISTVÁN, az erdőművelési osztály vezetője, megértő támogatásának kö
szönhető, hogy az erdőfenntartási alapból folyósított összeggel a parkosítási 
munkákat meg lehetett kezdeni. A beruházások kivitelezésével a Tanulmá
nyi Állami Erdőgazdaságot bízták meg, amely a beruházások idejére az új 
területet Panoráma úti parkerdő elnevezéssel használatba vette. A beruházá
si hitelből még 1965-ben elkészült egy 750 m hosszú, 3,5 m széles kőburko
latú feltáró út, amelynek tervezését egyetemünk Szállításiam Tanszéke vé
gezte el. Ekkor lett betelepítve a külső kertrész északnyugati szegélye is 
szélvédelmi céllal, különböző hazai, erdőt alkotó fafajokból képezett cso
portokkal.

1967 tavaszán BARABITS E l e m é r  megvált a Növénytani Tanszéktől. A 
kert munkálatainak irányítását VANCSURA RUDOLF egyetemi docens vette át,
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és a nyár folyamán elkészítette a külső, új botanikuskerti rész teljes részletes
ségű telepítési tervét. Egyidejűleg NEMKY ERNŐ tanszékvezető a belső, régi 
kert jövőbeni fejlesztési és telepítési tervét állította össze. A  mindennapi fel
adatok, munkálatok vezetésére pedig BOLGÁR JÓZSEFNÉ erdőmémököt, 
egyetemi gyakornokként kinevezték a Botanikuskertbe. 1967-ben elkészül
tek az összes sétautak (800 fm), és megkezdődött egy 400 m2-es tófenéknek 
a kiképzése. A Panoráma úti részen pedig egy nagyobb terjedelmű 
alpinetum kialakítási munkái indultak meg AGÓCS JÓZSEF vezetésével, aho
vá a Magyar Középhegység, a Kárpátok és az Alpok sziklagyepeinek nö
vényzete került betelepítésre. Még az 1967. év őszén megkezdődtek a külső 
kertben az Erdőmérnöki Kar által jóváhagyott tervek szerinti telepítések is.

„A nyugati részben (Deákkúti út felől) Eurázsia jelentősebb fa- és cserje
fajait telepítjük a következő csoportosításban: 1. Japán mérsékeltövi flórája,
2. Korea, Mandzsúria, Amur-vidék növényei, 3. Kelet-Szibéria fás növényei,
4. Kína lombhullató és tűlevelű erdeinek növényei, 5. Nyugat-Szibéria és 
Eszak-Európa flórája. A keleti részben (Honvéd út felől) Eszak-Amerika 
mérsékelt övének fa- és cserjefajaiból igyekszünk megtelepíteni a még hi
ányzókat. Itt a következő csoportok vannak kialakulóban: 1. Adantikus 
flóraterület, 2. Pacifikus flóraterület.

Pillanatnyilag a fő növénybeszerzési forrásunk a nemzetközi magcsere.
1968-ban 9 hazai és 175 külföldi botanikuskerttel voltunk csereviszonyban. 
A hazai faiskoláktól és botanikuskertektől meglehetősen sok élő anyagot is 
kapunk, vásárolunk vagy cserélünk. Jelenleg a Botanikuskert állományában 3 
állandó és 8 időszaki fizikai dolgozó végez eredményes munkát, elsősorban 
a belső kertben és az üvegházban. Az anyagi ellátottság is jó, csak a kert víz
ellátását kell megoldanunk. Ezen kívül az Erdészeti Hivatal is támogatja a 
külső kert építését anyagiakkal, a Tanulmányi Erdőgazdaság pedig a kivitele
zéssel segíti munkánkat.” (N E M K Y - VANCSURA, 1970).

A Botanikuskert az 1969-2008 közötti években

1. A Botanikuskert fejlődése
Az 1974-1976. években megtörténik a Tornacsarnok felépítése után vissza
kapott terület, az új 19. számú parcella betelepítése, a volt teniszpálya parko
sítása (8. sz. parcella), és a melegkedvelő tölgyesek termőhelyjelző gyűjte
ményeinek (22., 23. sz. parcella) felújítása VANCSURA RUDOLF tervei alap
ján. 1977-ben bővül a Botanikuskert a Kollégium udvarának területével, mi
által a terület 17,2 hektárra nő. Az 1977-es őszi és az 1978-as tavaszi ültetési 
szezonban A g ÓCS JÓZSEF és K üC SÓ  MIHÁLY tervei alapján ez a terület is 
betelepítésre került. Kezdeményezésünkre az Országos Környezet- és 
Természetvédelmi Hivatal Elnöke a 15/1978. OKTH határozatával orszá
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gos jelentőségű védett területté nyilvánította a Botanikuskertet. így a 
Vácrátóti Akadémiai Botanikuskert (29 ha), az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Füvészkertje (3,2 ha) mellett a Soproni Egyetemi Botanikuskert 
(17,2 ha) is országos védettséget érdemelt ki.

1979-re az üvegházak a korrózió miatt balesetveszélyessé váltak és 1981 
novemberében elkezdődött a régi üvegházak mellvédig való lebontása, és az 
új üvegházak szerkezetének elkészítése, majd szerelése. Az üvegházak rész
leges műszaki átadása 1983. április 21-én megtörtént, de a szellőztető- 
berendezés, árnyaló-kialakítás, és a fűtésrendszer kialakítása 1986-ig tartott. 
Az üvegházak teljes — az egzakt üzemelési feltételeket biztosító — automati
zálása elmaradt.

1984-ben, több mint 200 taxonnal, létrehoztuk a 62. számú parcellában a 
hagymás, gumós növények gyűjteményét. A Botanikuskertek Világkonfe
renciájának (1985) határozata alapján megkezdtük a növénynyilvántartásaink 
számítógépre vitelét. 1986-ban a Mezőgazdasági Minősítő Intézet vezetésé
vel KOCSÓ MIHÁLY és C s e r p e s  T a m á s  közreműködésével megkezdődött a 
Botanikuskert fás növényeinek törzskönyvezése. A munkák — VlNIS G IZEL
LA odaadó munkájának köszönhetően -  2003-ban fejeződtek be. Ennek 
alapján a Botanikuskertet központi törzsültetvénnyé nyilvánították 
(A/6/1986. NÖMI). Ez tette lehetővé, hogy az elmúlt 20 évben a génmeg
őrzési pályázatokból (Biológiai Alapok megőrzése, fejlesztése) fenntartási és 
fejlesztési feladatokra is nyerjünk támogatást. így vált például lehetővé a 
tönkrement Panoráma és Deákkúti úti kerítés felújítása (melyet a Botanikus
kert önállóan oldott meg), az Oktatókért fejlesztése, illetve a temőhelyjelző 
növények gyűjteményének kialakítása a V  parcellában, 1998 és 2002 között.

1986-ban felső vezetői utasításra elindítottuk a faiskolai termesztést és 
árusítást. A dogozók munkabérének biztosításának kivételével az egyetemi 
támogatások fokozatosan megszűntek. 1995-ben az Erdőmémöki Kar az 
előírt leépítési, bérköltség-csökkentési kötelezettségének úgy tett eleget, 
hogy az egyetemi viszonylatban kis bérkeretű álláshelyeink 40 %-át meg
szüntette. Ez az aránytalanul nagy arányú munkaerővesztés nemcsak a kert 
fenntartási és ápolási munkáinak megfelelő elvégzését hiúsította, illetve 
nehezítette meg, de csökkentette a Botanikuskert jelentőségét, erkölcsi 
elismertségét is.

A Botanikuskert intenzív pályázati tevékenységének és az árusítás ered
ményességének köszönhetően a kert fejlődése azonban ezek ellenére sem 
állt meg. 1996-ban "A Botanikuskertek múltja, jelene, jövője'’ címmel orszá
gos konferenciát rendeztünk. Erre az alkalomra elkészült a Botanikuskert 
növényállományának jegyzéke (CSERPES T. — KOCSÓ M.: Index Plantarum, 
1996), és a Botanikuskert magyar, angol és német nyelvű ismertetője 
(KOCSÓ, 1996). 1997-ben a Földmérési és Távérzékelési Tanszékkel
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közreműködve, diplomamunka keretében, megkezdtünk egy hosszadalmas 
munkát, a Botanikuskert térinformatikai rendszerének kidolgozását.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter a 2006-2007-es években, a Kert 
jelentőségének elismeréseként, rendeletet adott ki a Botanikuskert, mint 
természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról és kezeléséről 
[34/2006. (VIII. 1.) KvVM rendelet és 160/2007. (XII. 27.) KvVM rende
let]. A Botanikuskert növényanyagának fejlesztése elsősorban a Föld 
botanikuskertjeit 1788 óta összefogó nemzetközi magcsere útján történik. A 
magcsere fejlesztése minden résztvevő érdeke. Ezt részben a saját mag
gyűjtésünk fejlesztésével érhetjük el (1. melléklet). A megrendelt magok kö
zül beérkezők elvetése, kikelése után, a taxonoktól függően, 3-5 év alatt le
het kiültethető állapotú növényt felnevelni. A magcsere keretében, a külső 
gyűjtéseken gyűjtött, illetve vásárolt növények kiültetésének alakulását a 2. 
számú, a növényállomány fejlődését a 3. mellékletben szemléltetjük. A 
magcsere és a növényállomány fejlődése a Botanikuskert munkatársainak 
munkába vetett hitét és szorgalmát tükrözi.

A Botanikuskert növényállományának jelentős bővülése a természetes 
betelepülésből származik: zuzmók, mohák (57 taxon), gombák (74 taxon) és 
lágyszárú növény (több mint 2000 taxon). A Botanikuskertben a természetes 
úton kialakult gyepszintben in situ 16 védett fajt őrizünk, amire a törvény is 
kötelezi a kert kezelőjét. A fenti növényekből több százezer található a 
Botanikuskertben. Az ex situ megőrzött növényfajok száma 135 taxon (4. 
melléklet). A növények megőrzését és természetes úton történő betelepülé
sét a gyepszint növényeinek kifejlődéséhez, virágzásbiológiájához alkalmaz
kodó természetszerű ápolások (kaszálás, sarlózás, gyomlálás) bevezetése, a 
fűnyírások korlátozása és a magastarlós fűnyírások tették, illetve teszik lehe
tővé. Ennek eredménye többek között a védett növények: Cyclamen 
purpurascens (erdei ciklámen), Primula vulgáris (szártalan kankalin), Uránthis 
hyemalis (téltemető), Crocus spp. (sáfrány fajok) és az Orchidaceae (kosborfélék) 
családba tartozó fajok, valamint gombák, mohák elterjedése, és több százez
res példányszámú állományaik kialakulása a Botanikuskert területén.

A Botanikuskert fenntartását, fejlesztését szolgáló 
személyi állomány

Mint láttuk — 1836 óta mindenkor — a Botanikuskert állapota, fejlődése a 
rendelkezésre álló személyzet szakértelmétől, a munkaerő létszámától és 
nem utolsó sorban a történelem viharaitól függ. 1975-ben a Földművelés- 
ügyi Minisztérium — elismerve a munkaerőhiányunkat a nemzetközi nor
máknak megfelelő 1 fő/hektárhoz képest — 5 álláshelyet biztosított a 
Botanikuskert számára. Kitartó és szerencsés munkaerő-gazdálkodásunknak
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köszönhetően álláshelyeink száma 1995-re 17 főre emelkedett. E z  annak tu
lajdonítható, hogy a nyugdíjba menő, ill. eltávozó munkatársaink álláshelyét 
fiatal, kezdő kertészekkel úgy tudtuk betölteni, hogy a távozó dolgozók 
munkabér-keretére két kezdő kertészt alkalmaztunk. Az így kialakult össze
tartó közösségben olyan, a Botanikuskert ügyéért tenni akaró, a munkáját 
szerető szakemberek dolgoztak, illetve dolgoznak, mint BORS GYULÁNÉ, 
N a g y  F e r e n c , C s e r n y i  J ó z s e f n é , C s e r n y i  J ó z s e f , F ű z i M ih á l y , C s is z á r  
J e n ö n é , C z e g l é d i  Is t v á n , E z e r  L á s z l ó n é , M a g y a r n é  N é m e t h  B e a t 
r ix , B a k k  F e r e n c n é , T a r já n  T ü n d e , U d v a r o s  Z s o l t , S z ő k e  S z il v ia , 
R o s z ik  R ó b e r t , M á r k u s n é  H a r t  É v a , M e s ic s  Il d i k ó , C s e r p e s  T a m á s . 
(A felsorolás korántsem teljes). A Botanikuskert 1974-től minden nyáron 50- 
100 fő diákot foglalkoztatott, kezdetben egyetemi központi támogatásból, 
majd ennek elapadása után pályázatokból és bevételekből. A diákok foglalkoz
tatása, felügyelete nagy leterhelést jelentett a munkatársaknak (5-8 fős diák 
brigádok vezetése, a nyári szabadságok kivételének korlátozása stb.). A diákok 
nyári foglalkoztatásával a kert augusztus végére elérte a megfelelő ápoltsági 
szintet.

A Botanikuskert szervezeti elhelyezkedése és vezetése 
1969-2008 között

A Botanikuskert 1924-től 1969-ig általában önálló vezetővel, a Növénytani Inté
zet ill. Tanszék mellett, annak segítsége és közreműködő munkája támogatásával 
működött. Korábbi vezetői: KISS VILMOS L a jo s  (1924-1953), TUSKÓ FERENC 
(1953-1956), V a n c su r a  R u d o l f  (1956-1963, 1966-1969). 1969-ben az Erdő
mémöki Kar felügyelete alá került, és önállóvá vált, tanszéki szintű intézmény
ként működött. Vezetői ekkor a következők voltak: BARABITS ELEMÉR (1963- 
1973), VANCSURA R u d o l f  (1973-1975). (1974. január 26-tól a kert közveden 
irányítója, gondnoka KOCSÓ MIHÁLY.) A Botanikuskert 1976. január 1-vel visz- 
szakerült a Növénytani Tanszékhez. A tanszék felügyelete alá tartozó, önállóan 
működő kert vezetője KOCSÓ MIHÁLY.

A tanszék munkatársai közül a szakmai munkában közreműködött 
VANCSURA R u d o l f , aki az általa kidolgozott fejlesztési tervekhez igazodva 
1988-as nyugdíjba vonulásáig évente elkészítette a kiültetési részletterveket. 
AGÓCS JÓZSEF pedig a hagymás-gumós gyűjtemény létesítéséhez, a kollégi
umudvar telepítéséhez és a sziklakertek háromszori felújításához, pótlásához 
nyújtott segítséget egészen a 2000-ben történt nyugdíjba vonulásáig. GENCSI 
L á s z l ó , M á t y á s  C s a b a  és B a r t h a  D é n e s , mint tanszék-, illetve intézet- 
igazgatók képviselték a Botanikuskert érdekeinek érvényesítését. Az egye
temi átszervezések következtében 2007. január 1-től a Botanikuskertet meg
fosztották a vezetői státusztól. 2008. január 22-vel a Botanikuskert a Nö
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vény tani és Természetvédelmi Intézettől az Erdőmémöki Karhoz került. A 
Botanikuskert irányítója KOCSÓ MIHÁLY.

A Botanikuskertet támogatók, közreműködők

A Botanikuskert munkáját segítők közül ki kell emelni SITKÉI GYÖRGY 
akadémikus sokoldalú, önzeden támogatását. SITKÉI GYÖRGY professzor, 
az Egyetem Faipari Géptani Tanszékének 1980-1996 közötti vezetőjeként, 
majd nyugdíjba vonulása után is támogatta a Kertet. Az üvegházak 
felújításakor a kivitelezési munkák ellenőrzésével, a szerkezetépítéssel, vil
lanyszereléssel, gépészettel, fűtéssel kapcsolatos problémák megoldásában, 
és az árnyaló megtervezésében pótolhatatlan munkát végzett. A világszerte 
ismert és elismert akadémikus, a botanika iránt is elkötelezett. Külföldi elő
adásai és turistaútjai alkalmával botanikuskerteket tekintett meg, és eredeti 
termőhelyén keresi fel az adott helyre jellemző növényeket, különleges fá
kat. Gyűjtőútjairól számtalan herbáriumi anyagot, magot, növényt és nö
vényfotót kaptunk és kapunk. Fotóin szakszerűen mutatja be a növények 
jellegzetességeit. A tökéletes minőségű képeit igényesen bekeretezve ajándé
kozza a Botanikuskertnek. Gyűjtőútjait (pl. Észak- és Közép-Amerika, 
Ausztrália, Tasmánia, Új Zéland, Dél-Afrika stb.) rendszeresen megismétli.

Hiánypódó, önzeden Kertet támogató munkát végeztek, ilk. végeznek 
még ebben az időszakban nagyon sokan:
— Ifj. BARABITS ELEMÉR, külső előadóként, és a fejlesztést tám ogató nö

vény-adományaival.
-  BÖRCSÖK ZOLTÁN a Botanikuskertbe természetes úton betelepült gom 

bák felvételezésével.
— SZŰCS PÉTER a betelepült m ohák felvételezésével.
-  K ir á l y  G é z a  a Botanikuskert térinformatikai rendszerének kidolgozá

sával, és annak folyamatos, jelenleg folyó felépítésével.
A Botanikuskert értékes, védett madárállományának felvételezésével, 

madár-megfigyelésekkel, revier-területeknek megfelelő odú-kihelyezésekkel, 
az odúk takarításába és a téli madáretetésbe való besegítéssel KÁRPÁTI 
L á s z l ó  (ma a Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatója), TRASER GYÖRGY és 
sok-sok madárvédelemmel törődő egyetemi hallgató segített, akiket követ
nek a mai hallgatók is: BÁRKI MÁRTA, BODOR Á d á M. A segítők munkája is 
bizonyítja, hogy számtalan botanikai, madártani, rovartani kutatási lehető
ség, feladat adódik a Botanikuskertben.

A Botanikuskert jelentőségét, fontosságát el nem ismerő hozzáállás, a 
szakszemélyzeti létszám leépítése, és a 35 év botanikuskert vezetői tevé
kenységem alapján ma is aktuális és elgondolkodtató az, amit ILLÉS N ÁN 
DOR és MÁGOCSY-DlETZ SÁNDOR mondott: jobban meg kellene becsülni
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kincseinket, a Botanikuskertet, mint a szakoktatás eszközét. Más országok
hoz hasonlóan, ahol a botanikuskertek a kutatás, oktatás és ismeretterejsztés 
központjai, a soproni Botanikuskertnek is fel kellene ismerni a jelentőségét.

Végül nem lehet meghatottság nélkül beszélni a Soproni Divisio által a 
Botanikuskertnek nyújtott erkölcsi és anyagi támogatásról. Az 1956-ban 
Kanadába menekült soproni tanárok és diákok, akiket a Brit-Kolumbia 
Egyetem fogadott be, mindig féltőn és aggódással érdeklődtek a Botanikus
kert helyzetéről, állapotáról, ügyeiről. Soproni látogatásaikon, illetve a sop
roniak kanadai látogatásaikkor nem mulasztották el az ilyen irányú kérdései
ket feltenni, és a Botanikuskert jelentőségét hangsúlyozni. A Botanikuskert 
válságos időszakaiban ez nagyon nagy erkölcsi támogatást jelentett szá
munkra, a Kert ügyét szolgálók számára. A legfontosabbat, a lehető legjob
bat tették velünk: a Botanikuskert jelentőségébe, fontosságába és különle
gességébe vetett hitünket erősítették akkor, amikor a Kert ügyei méltadanul 
mellékessé váltak.

Köszönjük támogatásaikat, a Botanikuskertért Alapítvány létrehozását a 
szervezőknek: ÖTVÖS IMRE, PALKOVICS JÁNOS, PINTÉR LÁSZLÓ kollégák
nak a Soproni Divízió összefogását. Anyagi támogatásukat az oktatást, isme
retterjesztést segítve a növények táblázására használjuk fel.

Meg kell köszönni a MABOSZ, a Magyar Arborétumuk és Botanikus
kertek Szövetségének a botanikuskertek támogatása érdekében évek óta 
végzett tevékenységét is. Ennek tudható be, hogy az állami költségvetés ke
retébe tartozó botanikuskertek 2006-tól rendszeres, csak a kertek céljait 
szolgáló központi támogatást kapnak.
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Mellékletek

1. melléklet —A nemzetközi magcsere alakulása 1953-2007 között

Év Begyűjtött
taxon Év Begyűjtött

taxon Év Begyűjtött
taxon

1953 196 1968 184 1998 150
1954 306 1969 385 1999 138
1955 133 1974 614 2000 117
1957 114 1980 1155 2001 122
1958 123 1985 1055 2002 270
1959 151 1989 743 2003 280
1960 110 1993 847 2004 261
1961 152 1995 1123 2005 220
1962 100 1996 382 2006 230
1963 214 1997 69

2. melléklet — Növénykiültetések alakulása a Soproni Botanikuskertben
1973-2007 között
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1973-1979 1 044 6 797 968 12 491 2 012 19 288
1980-1989 1 309 8 210 886 12 678 2 195 20 888
1990-1999 793 2 437 290 2 951 1 083 5 388
2000-2007 287 1 188 171 1 545 458 2 733
Összesen 3 433 18 632 2 315 29 665 5 748 48 297
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3. melléklet — A Botanikuskertek növényállományának fejlődése 

A Selmecbányái Botanikuskert 1836-1919 között

Év Fásszárú
taxon

1837 73
1838 75
1880 742
1918 602

A Soproni Botanikuskert 1923-2007 között

Év Fásszárú
taxon

Lágyszárú
taxon

1923 141 -

1924 248 208
1925 348 390
1926 469 670
1927 495 706
1928 560 801
1929 605 886
1937 764 1225
1948 630 800
1962 652 270
1968 1128 150
1996 1856 1135
2007 2471 | 3691
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4. melléklet — A Soproni Botanikuskert jellemző adatai

Jellemzők Mérték
Teljes terület 172.074 m2
Gyűjtemények

Termőhelyjelző növények gyűjteménye (BK 22-23; V parcella) 1.100 m2
Sziklakertek, egyéb növénygyűj termények 21.000 m2
Mocsári növények gyűjteménye (medencék) 570 m2
Oktatókerti gyűjtemény 300 m2
Hagymás, gumós növények gyűjteménye 80 m2

Üvegházak területe 250 m2
Hidegágyak területe ~1000 m2
A Botanikuskert teljes növényállománya (taxon) 6.162
A törzskönyvezett növények száma (taxon)

Nyitvatermők (db) 282
Zárvatermők (db) 894
Központi törzsültetvénnyé nyilvánítás A/6/1987

A Botanikuskertben található védett növények (taxon)
In situ (db) 16
Ex situ (db) 135

Természetvédelmi területté nyilvánítás
15/1978. OKTH határozat
34/2006. (VIII. 1.) KvVM rendelet
160/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

52


