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Alapítványunk célkitűzései jegyében ebben az évben is a kutatás, ismeretterjesztés, génmegőrzés 

határozták meg feladataink többségét.  

Két nagy ismeretterjesztő munkánk – Dendrológiai Atlasz, Lombos fák a Föld körül – döntően 

továbbléphetett a megvalósulás útján, lezárásuk 2022-ben várható. 2021 májusában, a Bolognai 

Egyetemmel korábban aláírt megállapodás értelmében, Erasmus+ program keretében fogadhattunk 

olasz diákot. Dario Ciaramella 2021 augusztusáig dolgozott velünk a nyitvatermők egy részének 

feldolgozásában, szöveg-kiegészítéseiben. A sikeres együttműködés zárásaként vele közösen 

valósíthattunk meg egy észak-olasz kutatóutat, melynek során a Como-tó környékén, majd délebbre 

Firenze, Pisa térségében végeztünk dendrológiai dokumentációt élő gyűjteményekben (kiemelten: 

Villa Carlotta, illetve Vallombrosa Arboretum), és természetes erdőállományokban. Ezt a kutatóutat 

(visszaúton) a Velebitekben végzett dendrológiai dokumentációval zárhattuk le. 

Közterületi szakértői munkára kaptunk felkérést Budapesten a XVI. kerületi Polgármesteri 

Hivataltól. Újszerű szakmai koncepcióval, melynek lényege döntő mértékben a hajdani természetes 

növényzet rekonstrukciója, a Csobaj utcai „Petényi Salamon János-liget” tematikus természetközeli 

park vázlattervét, koncepcióját készíthettük el; a program későbbi kivitelezéssel, elfogadásra került. 

Ugyancsak a XVI. kerület felkérésére, a főkertészi iroda fakataszteri adatrögzítő munkájába 

kapcsolódtunk be. Folytattuk közterületi szaktanácsadói, telepítői, fenntartói munkánkat a XII. kerület 

„Zöld Iroda” felkérésére is. Kiállítóként, és ritka növényeink bemutatásával vehettünk részt a 

Fehérvárcsurgói történeti parkban 2021 júniusában rendezett kertművészeti szakmai rendezvényen.  

Sikeres pályázat keretében támogatást kaptunk dendrológiai-génmegőrző élő gyűjteményünk 

fenntartására és fejlesztésére. Több száz, korábbi maggyűjtésből, illetve vásárlásból származó élő 

növényanyag felnevelésével bővítettük növényállományunkat. A saját kiültetésben szükségtelen élő 

növényeket speciális tervezési programok számára értékesítettük. Így adhattunk át jelentős értékű, jól 

dokumentált élő növényt több hazai arborétum számára, – közöttük is kiemelendő a Folly Arborétum 

és a Jeli Varázskert (Arborétum). Együttműködünk a „10 millió fát Magyarországnak” programmal is. 

KEHOP-541 pályázatunk keretében további tájékoztató és ismeretterjesztő foglalkozásokat 

készítettünk elő; a pandémia okozta késedelem miatt ez a program várhatóan 2022-ben zárható le.  
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