
Jeli Arborétum 
 
Csúcsvirágzásnak azt az időszakot hívjuk, amikor a korábban nyíló, illatos, lombhullató 
Rhododendronok, vagy más néven azáleák együtt virágoznak a később nyíló, nagyvirágú, 
örökzöld Rhododendronokkal. A két csoport együtt nyílásakor több ezer bokor ontja virágait a 
Jeli Arborétumban. 
  
A kertben közel 300 fajta havasszépe (Rhododendron) található több ezres példányszámban. 
Ezek a fajták egymást váltva februártól júniusig nyílnak. 
  
A leglátványosabb időszak az illatos, lombhullató korábban nyíló fajok és a később virító 
örökzöldek együtt nyílása, mely időjárástól függően 2-3 hétig tart. 
  
A Jeli Arborétumot gróf Ambrózy-Migazzi István 1922-ben kezdte építeni. A rododendronok 
telepítésére alkalmassá különféle növények és fenyők ültetésével tette alkalmassá az 
arborétum földjét és klímáját. Hiszen a rododendronok a hűvös Himalája, Japán, Kaukázus 
tájairól származnak, csapadékot és szubalpin környezetet igényelnek. A népnyelv 
havasszépének, hangarózsának vagy babérrózsának is nevezi. Itt élő példányaik különféle 
(fehér, piros, kékes, izzó vörös, lila...) színűek és nagyságúak: a pad magasságú bokortól az 
ember fölé hajló fákig terjednek változatosságukban. 
  
Az arborétumban később különféle tájkörzeteket alakítottak ki, amelyek bemutatják Kína, 
Japán, Amerika, a Kaukázus és a Balkán, növényzetét és erdőtársulásait mutatják be. 
Sétaútjai gondozottak és tiszták. A legtöbb látogató a havasszépe (rhododendron) virágzása 
idején látogatja a parkot. Májusban és júniusban a kert pompázatos virágruhába öltözik, a több 
mint 300 féle rododendron színeivel valamint bódító illatával ámulatba ejti a látogatókat. 
Hihetetlen látvány a rododendron bokrok egymás utáni színkavalkádja. 
  
A rododendron a hangafélék „Ericaceae” családjába tartozik. Magas hegységekből, a 
hűvösebb régiókból származik, így pl. Észak-Amerika atlantikus területeiről, Nyugat-Kínából, 
a Himalájából, Japánból és a Kaukázusból. Elnevezésük ezért a havasi származásra utaló 
havasszépe, hangarózsa vagy babérrózsa.  Mivel azonban a rózsához nincs semmi közük, a 
havasszépe elnevezés mellett maradunk. 
  
A rhododendronok útja Anglián át vezetett Európába. A XVII. században még alig voltak 
ismertek. Az első kultúrába vont faj 1656-ban a Rhododendron hirsutum volt. A XVIII. 
században is még csak az Újvilágból és a Kaukázusból juthatott el néhány faj a nyugat-európai 
kertekbe. A XIX. század elejére már 40-re emelkedett a kultúrába vont havasszépe fajok 
száma. Hooker himalájai expedíciója újabb 30 fajt eredményezett. A begyűjtött magvakat az 
Angol Királyi Botanikus kertnek küldte, ahol apja nevelte fel a nem kis meglepetést jelentő 
újdonságokat. Anglia egyre növekvő távolkeleti befolyása, majd a Rhododendron –nemzetség 
következetes kutatása eredményezte, hogy ma már több mint 800 faj és ezeknek 8000 taxonja 
(faj, fajta, változat) ismeretes. 
  
Jeliben ma már több mint 300 rododendron taxon van, a példányok száma több ezer. 
  
Az örökzöld rododendronok egyik vad faja a katawba havasszépe (Rhododendron 
catawbiense). A már kihalt katawba indián néptörzs nevét őrzi. Nagy lilásrózsaszín virágai 
júniusban nyílnak. Sok színváltozata, hibridje ismeretes. A Kaukázusból származó grúziai 
havasszépét Szmirnow orosz orvosról nevezték el (Rhododendron smirnowii), szintén vad faj. 
Május közepétől nyíló nagy virágai meleg ciklámen színűek. A fiatal hajtások és a levelek 
fonáka sűrűn, fehéren gyapjas. Bíborvörös, nagy virágú az alacsonyabb bokrú Rhododendron 
„Wilgen’s Ruby” hibrid. Elterülő bokrú alacsony örökzöld a tűzpiros Rhododendron „Baden 
Baden” és a Rh. „Scarlet Wonder” hibridek. Nagy fehér illatos virágú a Rh. mucronatum. 
  



A lombhullató kurume havasszépe (Rhododendron obtusum var. kaempferi) levéltelen bokrait 
teljesen beborítják a narancsszínű, rózsaszín vagy piros virágok. 
  
Újabban az erdőgazdaság szövettenyésztő laboratóriuma steril kultúrában, vegetatív 
mikroszaporítással, fajtaazonos utódokat állít elő.  Az így létrehozott növények virágainak 
színe azonos a kiválasztott bokoréval." -kérem töröljék mivel már nem üzemel a 
mikroszaporító laborunk. 
  
TÁJÖVEZETEK: 
  
A kertben fakadó Kaponyás-patak völgyében közel 40 ha-on az erdészek létrehoztak a világ 
10 különböző részéről erdőfoltokat, melyeket tájövezetnek neveztek el. Az egzóták ültetésével 
lehetőség nyílt a Hegyháton gazdasági célokra is használható fafajok megfigyelésére. A 
gazdasági célokon túl tájesztétikai szempontokat is figyelembe vettek az erdészet, tavakat, 
menedékházakat, úthálózatot építettek ki a látogatók használatára. A tájövezetek erdőrészei 
Balkán, Spanyolország, Kis-Ázsia, Kaukázus, Himalája, Japán, Kína, Mississippi, Appalache-
hegység, Sziklás-hegység, amit óriások erdejének is neveznek. 
  
A KÖZELMÚLT FEJLESZTÉSEI 
  
A Szombathelyi Erdészeti Zrt. kezelésében lévő kert, kiemelt szerepet kapott a társaság 
közjóléti létesítményei között, így folyamatos és jelentős fejlesztéseket hajtott és hajt végre az 
erdészet az arborétum területén. 2006-ben megépült az Ambrózy Emlékház, melyben 
emlékszobában ismerhetik meg a látogatók Ambrózy munkásságát és a Jeli Arborétum 
történetét. A 2012-ben felújított Ambrózy sírkert, melyben növényfoltok segítségével ismerteti 
a Malonyai Arborétum a hajdani Jelihálás és a Jeli Arborétum jellegzetes növényeit. 2014-ben 
elkészült 800 m-es nyomvonalon Mozgássérült Tanösvény, melyet mozgás-, látássérült 
látogatók is tudnak használni. A tanösvény nyomvonala taktilis burkolatú, az ismeretterjesztő 
táblákon brei írással is szerepel. 2015-ben átadásra került gróf Ambrózy-Migazzi István kilátó 
egy közel 20 m-es őrségi népi építészeti stílusjegyeket magán hordozó kilátó, melyről a japán 
és a sziklás-hegységi erdőfolt látható. 

 


