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Biodiverzitás  
a 100 erdőBen

A világvégi kontinensen más léptékkel mérik az időt, a szándékot és a célokat.  

Tágabb a horizont, mindenféle értelemben. A „wide brown land” fővárosában kialakított hatalmas arborétumban a jövendő nemzedékek 

számára őrzik földünk veszélyeztetett fafajtáit.

Szöveg
Építész

Petrik rita

taylor Cullity lethlean

Nemzeti Arborétum  
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2003 januárjában  
hatalmas tűz-
vész tombolt 
ausz t rá l iá-

ban, ami elpusztította Canberra erdőségeinek 
nagy részét.  a következő évben – William 
Burley Griffin, a város legelső tervezőjének jövő-
képétől inspirálva – az ausztrál kormány egy 
nemzeti arborétum megalapításáról döntött, és 
nemzetközi design versenyt hirdetett. 

a pályázatot taylor Cullity Lethlean nyerte 
meg, a világ 100 veszélyeztetett fafajtájának 
megőrzését célul kitűző 100 Forests (100 erdő) 
koncepcióval. ez az elképzelés újraértelmezi  

a nyilvános kert jelentését a 21. században.  
a fenntarthatóság, a biológiai sokféleség meg-
őrzése és a környezetvédelem nagyon is valósá-
gos problémái jelenünknek, mert szeretnénk egy 
élő, virágzó, működő, egészséges bolygót hátra-
hagyni az utánunk következő generációknak. 
ebből a gondolatkörből nőtt ki a 100 erdő pro-
jekt, amely inkább egy folyamatban lévő straté-
giai program, mintsem egy esztétikán és desig-
non alapuló publikus kert. nem csupán annak 
örömét biztosítja, hogy körbevesz egy ritka 
fajokból álló csodálatos erdő, hanem a csíraké-
pes magpopulációt megőrizve magbankként 
szolgál a jövő számára.

a park lépcsőzetesen kialakított emelkedőivel 
és panorámás kilátással a városra, 250 hektáron 
terül el a Burley Griffin tó nyugati partja fölött. 
Összehasonlításképpen: a budapesti Füvészkert 
alapterülete 3,1 hektár, hazánk legnagyobb arbo-
rétuma, a vácrátóti nemzeti Botanikus Kert 27 
hektáros. a 100 erdő közel 100 kisebb, 2-3 hektá-
ros erdő gyűjteménye. Mindegyikben csak egyfé-
le fa él (erdőnként kb. 300-2000 darab), nem kever-
ték a fajokat. a fákat a dombos tájon hullámzó 
topográfián keresztül elhelyezett rács mentén 
ültették el. a telepítés folyamatos, két százévesnél 
is régebbi erdő mellett különböző korú fák és 
facsemeték alkotják a patchwork-erdő szövetét. 

A Látogatóközpont díjnyertes épülete – harmonikus egységben a tájépítészettel (fotó: John Gollings)

Fotó: John Gollings
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Persze a fákat nem elég egyszer elültetni, hiszen 
pl. a paratölgy (ez az egyik régi erdő) 150-200 évig 
él, gondoskodni kell tehát az újratelepítésről.  
ez olyan nagyszabású, generációkon átívelő mun-
ka, ami még a piramisok építésénél is tovább fog 
tartani. a projekt az egész világon átívelő kap-
csolatokat hozott létre a bolygó biodiverzitásának 
fenntartásában érdekelt intézmények között.  
az arborétumot számos építészeti, tájépítészeti 
díjjal tüntették ki; többek között 2014-ben elnyer-
te a „World architecture Festival - Landscape of 
the Year” és „The australian Medal for Landscape 
architecture” díjakat.

a kert fontos városi és közösségi találkozóhely-
lyé vált: oktatási és kutatási központ, különböző 
események színtere; díjnyertes épületei, játszóte-
rei élményekben és ötletekben is gazdagok. a kert 
szívében található a Látogatóközpont, egy ele-
gáns, fényárban úszó épület pazar kilátással, ahol 
multimédiás kijelzőkön lehet tájékozódni. a láto-
gatók kedvence a Csíra Kávéház és az Üvegház 
Étterem, valamint a szép Margaret Whitlam 
Pavilon, amely különleges helyszínt biztosít 
80-100 vendég számára esküvők, ünnepségek, 
találkozók, előadások alkalmával. a gyermeke-
ket és szüleiket egy túlméretezett, kalandra csá-
bító fantáziavilág várja, hatalmas lebegő mak-
kokkal és banksia tobozkuckókkal. a design 
fontos fejlesztő és oktatási eszközként funkcio-
nál, segíti az élethosszig tartó kapcsolat kialakí-
tását a varázslatos környezettel.

Műalkotásokban is gazdag a park, a „wide 
brown land” (szélesen elterülő barna vidék) sza-
vakat formáló 45 m hosszú és 3,5 m magas 
Corten-acél szobor (Marcus tatton, Futago 
design studios és Chris viney) fontos ausztrál 
jelkép. az idézet dorothea Mackellar (1885–1968) 
költőnő „My country” című verséből való, aki fia-
talon elhagyta szülőföldjét, ausztráliát, és ang-
liában élve honvágy gyötörte. Honfitársai számá-
ra ez a vers, illetve híres sora, a „The wide brown 
land for me!” a mai napig egyet jelent a hazasze-
retettel – aminek az arborétum is szép példája.

Fantáziavilág kicsiknek:  
a paratölgymakkokból  
spirális csúszdán  
lehet kijutni  
(fotó: Brett Boardman)

Egy a 100 Erdőből: az újonnan ültetett facsemetéket védeni kell a napfénytől (fotó: Ben Wrigley)

Helyi örökzöld cserje, a bozóttüzeknek is ellenálló banksia ihlette a játszóházakat (fotó: Gemma Fennell)

Az arborétum szívében található teraszosan kialakított dombról fantasztikus kilátás nyílik Canberrára  (fotó: John Gollings)




