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A rododendronok hazájában
A Jeli arborétum nem csak Magyarország, de Európa egyik legszebb botanikus kertje, különösen
tavasszal (április-május), amikor virágzanak a rododendronok. A Vas megyei Kám község határában,
több mint 100 hektáros területen egyedülálló gyûjteménnyel találkozhatunk a világ minden tájáról.Az
arborétum rövid története
Az arborétum építését dr. Ambrózy-Migazzi István gróf kezdte meg 1922-ben, aki a kor egyik legnagyobb
botanikusa volt. Nem hitt abban, sõt kényelmes megoldásnak tartotta azt a felfogást, miszerint a mi
éghajlatunk alatt nem lehet örökzöldeket nevelni. Tanulmányozta e növények életfeltételeit, majd úgy
társította õket, hogy kölcsönösen segítsék, biztosítsák egymásnak az életben maradás feltételeit. Hiszen a
téli nap túlzott párologtatásra készteti a növényt, mialatt a fagyott talajból nem tud vizet felszívni. A kora
tavasz veszélye pedig az, hogy a vegetációt a késõ tavaszi fagyok elõtt megindítja.
Felismerte az elhagyott birkalegelõ geológiai és klimatikus elõnyeit, domborzati sajátosságait, és 1933-ra már
5 hektárnyi beépített területtel bírt, ám a munka a gróf halálával félbeszakadt. A második világháború után a
park megviselt lett, állami tulajdonba és erdészeti kezelésbe került, 1953-ban védetté nyilvánították a parki
részt, illetve a Hét-forrás környékét, 1959-re pedig 70 hektáros arborétummá fejlesztették a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. jogelõdei. A fejlesztések során több fenyõ- és lombos fafajt, tömérdek örökzöld és
lombhullató cserjét, száznál több fajta lágyszárú hagymás, hagymagumós, gyöktörzses növényt ültettek be.
A Kaponyás-patak mentén tavakat alakítottak ki a kellõen párás levegõ biztosítására, sétautakat építettek ki,
menedékházakat hoztak létre, padokat, jelölõtáblákat helyeztek ki a látogatók nagy örömére. 2019-ben
megnyitották a népszerû Lombkorona-ösvényt.Az arborétum látogatása
Az arborétumnak három jól elkülönülõ része van, így a park (fenyõ-, nyír-, csarab, és rododendron
gyûjtemény), az alátelepített erdei fenyves és a tájövezetek.
Fõ látványossága természetesen a világhírû rododendronjai (havasszépe, hangarózsa, babérrózsa),
melynek 300 változata lelhetõ fel itt, virágzás idején pedig meseszép színkavalkáddal, és elképesztõ
illatfelhõvel borítják be az arborétumot. De említésre méltó az úgynevezett Óriások-erdeje is, melyben
mamutfenyõk állnak. Továbbá olyan ritka fajokkal találkozhat a látogató, mint a babérmeggy, a kínai
mamutfenyõ, az óriástuja, a japánciprus, a kaukázusi jegenyefenyõ, nyírek kéttucatnyi változata és madárbirs
fajok.
Természetesen a rododendronok virágzása idején a legnépszerûbb a kert, ez többnyire májusban van, mi
június elején jártunk ott és még rengeteg gyönyörû virágot láttunk, bár már némely fajtánál lehullottak a
szirmok. A rododendronok közvetlenül a bejárat utáni résztõl jobbra lévõ ligetes parkban találhatók nagy
számban, de táblák is mutatják az utat. Itt alakították ki az akadálymentesített, térkövekkel burkolt
tanösvényt, mely még a vakok és gyengénlátók részére is használható. A több tucatnyi, rendkívül informatív
információs táblával felszerelt tanösvényen mindent megtudhatunk a rododendronok és egyéb, a parkban
található növényritkaságok világáról.
A tavasz másik csodája, a Magnolia gyûjteménybe telepített mintegy 15 ezer tõ, klönbözõ fajta nárcisz,
mely együtt virágzik a magnóliákkal, elképesztõ színparádét varázsolva.
Tájképileg a legszebb részek, melyek bármelyik évszakban csodálatosak, a japán tájövezet a bambusszal
övezett romantikus kis tó partján, a közvetlenül felette magasodó, új, fából épült kilátótoronnyal, a
vadregényes Hét-forrás környéke és az Óriások erdeje, de nagyon csodás még a park legtávolabbi
zugában fekvõ, a Kaponyás-patak által felduzzasztott tó is.Lombkorona-sétány
2019 május óta látogatható az észak-amerikai tájövezet Óriások Erdejében nevû részén fából és acélból
kiépített, magasan a talaj felett, közel 10 méteres magasságban, a tûlevelûek koronáiban 130 méter hosszan
kanyargó sétány. QR kódos ismertetõ táblák segítségével mélyedhetünk el a különféle fenyõk és madarak

életének sajátosságaiban. A hosszú csõcsúszda gyakorlatilag csak a májusi hétvégékén mûködik, ott
jártunkkor is zárva volt.
Az arborétum területe meglehetõsen nagy, a bejáratnál sajnos térképet sem kapunk, egyetlen táblán van
csak térkép, így elég nehéz a tájékozódás, annak ellenére, hogy több helyen, nyilak kalauzolnak a különbözõ
övezetekhez, melyek sokszor elég messze fekszenek egymástól. Segítségképpen lefotóztuk és ide is
felraktuk a táblán lévõ térképet, a miheztartás végett.Gyakorlati tudnivalókNyitva tartás:
Március 30-tól április 30-ig, szombat és vasárnap 8.00-17.00 óráig, május 1-tõl június 30-ig minden nap
8.00-17.00 óráig, július 1-tõl szeptember 30-ig, szombat és vasárnap 8.00-17.00 óráig. A májusi rododendron
virágzás ideje alatt meghosszabbított nyitvatartás, részletek a honlapon.Belépõdíjak:
Felnõtt: 1300 Ft, csoport (16 fõtõl): 1000 Ft
Gyermek, diák és nyugdíjas: 1000 Ft, csoport 16 fõtõl: 700 Ft
Családi jegy: 2500 Ft
3 év alatt ingyenes!Parkolás: ingyenes (és árnyékos)Telefonszám:
(94) 572 060 vagy (94) 514 000Megközelítés: A 8-as fõútról Kámnál a táblával jelzett helyen és irányba kell
letérni a 3,6 km-es szilárd burkolatú útra.
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