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Nyitva tartó arborétumok
A NOVEMBERBEN BEZÁRT GYŰJTEMÉNYES KERTEK NEM MINDEGYIKE NYITOTT KI TAVASSZAL. ANNAK ELLE-
NÉRE IS TÖBB HELYEN AZ ÓVATOSSÁG MELLETT DÖNTÖTTEK, HOGY A VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK IDEIGLENES 
SZIGORÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 104/2021. (III. 5.) KORMÁNYRENDELET EGYÉRTELMŰEN NEVESÍTI AZ ARBORÉTUMO-
KAT ÉS LEHETŐVÉ TESZI A MŰKÖDÉSÜKET. LÁSSUK, MELYEK LÁTOGATHATÓK MÁR LEGALÁBB RÉSZLEGESEN.

A Szarvasi Arborétum 82 hektáros szabadtéri része 
egyénileg és csoportosan is látogatható 8–18 óra kö-

zött. Sőt, a jelenlegi tervek szerint április második felétől 
már programokkal is készülnek, ám azok a vonatkozó 
előírások, rendeletek figyelembevétele mellett változ-
hatnak, hívják fel a figyelmet.

A szombathelyi  Jeli Varázskert  a tervek szerint 
április 1-jén nyit, kezdetben hétköznapokon még csak 
15 óráig tart nyitva, hétvégén pedig 17-ig, májustól 
azonban már mindennap 8 és17 óra között látogatható. 
Sőt, a legfőbb attrakció, a rododendronvirágzás idején, 
illetve pünkösdkor 18 óráig lehet majd a kertben tartóz-
kodni.

A budapesti Füvészkert is megnyitja kapuit, márci-
usban mindennap 9–16 óra között látogatható. A 2020-
ban megváltott éves bérletek két hónappal tovább érvé-
nyesek. Egyelőre extra eseményeket nem szerveznek, és 
az üvegházak is zárva lesznek, ha azonban normalizáló-
dik a helyzet, akkor gazdag programokra számíthatnak 
a látogatók, a Füvészkert alapításának 250. évfordulója 
alkalmából ugyanis hazai és nemzetközi szinten is ki-
emelkedő programsorozattal tervezik megünnepelni a 
jubileumot- olvasható a kert hírei között.

Mindennap nyitva tart a Kecskeméti Arborétum 
és a hóvirágokról híres Alcsúti Arborétum, ahol 7 
hóvirágfaj 24 fajtáját lehet látni. A Zirci Ciszterci Arbo-
rétum,  valamint az ELTE tatai Geológus Kertje hétfő 
kivételével mindennap látogatható. Ez utóbbit ilyenkor 
tavasszal, íriszvirágzás idején érdemes leginkább fel-
keresni. A Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark 
március 15-től május 31-ig tartó időszakban naponta  
9 és 18 óra között látogatható, nyáron viszont 19 órá-

ig tart nyitva. Sokféle programot kínál: nagyvadakat, 
számos madárfajt láthatunk a területén és a vízi világ 
megfigyelőpontról a Velencei-tó madarait tarthatjuk 
szemmel, a kilátóról pedig a tájban gyönyörködhetünk.

A badacsonyörsi Folly Arborétum március 10-én 
nyitott újra, mindennap 10 és 18 óra között várja a lá-
togatókat. A területén lévő étterme és növényárudája 
elviteli szolgáltatással  üzemel. 

Egyelőre zárva tart a vácrátóti Nemzeti Botanikus 
Kert, a Budai Arborétum, a nyíregyházi Tuzson János Bo-
tanikus Kert, valamint a Szegedi Füvészkert.
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