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Bevezetés 
 

A városi zöldterületi növények telepítésénél mintegy 50 éve mutatható ki az a tendencia, mely szerint 
addig nem ültetett idegenhonos növényeket nagy mennyiségben telepítenek anélkül, hogy megvizsgálnák, 
vagy a rendelkezésre álló adatokból megbecsülnék azt, hogy ez a késõbbiekben milyen hatással lehet a 
természetes vegetációra és a kultúrkörnyezetre (UDVARDY, 1997). Az erõteljes antropogén hatásoknak kitett 
városi környezet a növények számára meglehetõsen szélsõséges élõhelynek számít, melyben csak egyes 
alkalmazkodóképes fajok tudnak sikerrel megtelepedni. Az idegenhonos növények telepítése a jobb 
alkalmazkodóképesség, a hazai kártevõkkel szembeni rezisztencia és a nagyobb díszítõérték reményében 
mindig vonzó lehetõséget jelentett a növényalkalmazók számára. Ráadásul csak olyan fajokat lehet 
jövedelmezõen szaporítani, amelyek maguktól is könnyen szaporodnak, így gazdasági megfontolások alapján 
sok könnyen terjedõ, tág ökológiai tûrõképességû faj került környezetünkbe. A szélsõséges környezetbe 
ültetett növények alkalmazási területükrõl kilépve agresszív gyomként jelenhetnek meg különbözõ 
élõhelyeken: bolygatott, ruderális területeken, gondozatlan zöldterületeken, parkokban, kertekben, erdészeti 
ültetvényekben, a természetes és természetközeli vegetációban, sõt olykor védett területeken is.  

 

Vizsgálati terület, anyag és módszer 
 

Munkám során a jövevény növények egy fontos csoportját, a fásszárú adventív fajokat vetettem 
vizsgálatok alá egy konkrét nagyvárosi mintaterület, a budai Vár példáján. Budapest ezen történelmi 
városrészében a nagyvárosokra jellemzõ speciális élõhelyek (különbözõ beépítési típusok, kertek, udvarok, 
gondozott és elhanyagolt parkok, romos területek, falak�) nagy része megtalálható egy jól lehatárolható, 
viszonylag kis területen. A városrész történelmi múltja és központi jelentõsége révén a terület természeti 
adottságairól, történelmérõl, élõvilágáról, parkjairól, stb. komoly irodalmi háttér áll rendelkezésre. Ugyancsak 
viszonylag sok megfigyelés található a hazai szakirodalomban a terület adventív flórájára nézve is, elsõsorban 
BORBÁS, PRISZTER és UDVARDY munkáiban, részletes felmérés azonban még nem történt.  

Vizsgálataimat 2002. áprilisa és októbere között végeztem a budai Várban: a várfalakon és az azok által 
körülhatárolt területen. Ennek során a megtalált fásszárú növényekrõl teljes körû felvételi jegyzõkönyvet 
készítettem, melybe az ültetett, a szubspontán és a spontán egyedeket egyaránt feljegyeztem. A 
felvételezésbõl kihagytam a várnegyed házainak udvarait, elkerített magánkertjeit, és minden olyan területet, 
ahova valamilyen oknál fogva nem tudtam bejutni (pl. építkezések); valamint a virágtartó kõedények, dézsák, 
balkonládák ültetett növényeit. A vizsgálathoz a Vár területét 130 kisebb részterületre osztottam, melyek egy 
részében még további alterületeket különítettem el. A felvételezésekkor a helyszínt csak a területegység 
megjelölésének erejéig rögzítettem. Emellett rövid feljegyzéseket készítettem a megtalált fásszárú 
növényegyedek koráról és élõhelyérõl, melyek segítségével a vizsgált fajok nagyvárosi életmódját próbáltam 
megismerni � ezek tanulsága majd egy késõbbi publikáció témája lesz. A dokumentált elõfordulási helyek 
alapján minden fajról sematikus elterjedési térképet készítettem. 

A fajok meghatározásához SIMON (1997) határozókönyvét használtam. A fiatal magoncokat CSAPODY 
(1968) határozója alapján tudtam azonosítani, a Cotonaester és Lonicera fajok azonosításához a Szent István 
Egyetem Budai Arborétumának a gyûjteményét használtam fel. A növények (szub)spontán vagy ültetett 
voltára a megtalálás körülményeibõl általában elég jól lehetett következtetni, bár néha � elsõsorban idõsebb 
fák esetében � nehéz volt eldönteni, hogy magától kelt vagy ültetett példányról van szó. A tudatosan 
gondozott fákat � hacsak valami határozott körülmény (pl. megtalálás helye) nem indokolta az ellenkezõjét � 
ültetett (kultivált) példányoknak tekintettem. 

Az adatgyûjtés kiegészítéseképpen a terepen fellelt fiatal (lehetõleg szikleveles) magoncokból, és az 
érdekes vagy nehezen határozható, bizonytalan fajokról herbáriumi anyagot gyûjtöttem. Munkám 
dokumentálását fényképfelvételekkel tettem teljessé. 
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Eredmények 
 

A budai Várban 67 különbözõ fásszárú adventív növényfaj egyedeit találtam meg. A megtalált fajokról az 
1. táblázatban mutatok be áttekintõ összefoglalást.  

 
1. táblázat. A budai Vár fásszárú adventív növényei.  (B: BARTHA (2000)-féle veszélyességi kategória, SBT: 

BORHIDI (1995)-féle szociális magatartás-típus) 
 

  Egyedszám* Életforma B SBT 

1. Ailanthus altissima 949 MM 1 AC 

2. Morus alba 198 MM 2 I 

3. Robinia pseudoacacia 192 MM 2 AC 

4. Parthenocissus tricuspidata 188 N-E 4 I 

5. Celtis occidentalis 179 MM 2 I 

6. Taxus baccata 172 M * Su 

7. Lycium barbarum 169 N 2 AC 

8. Acer negundo 163 MM 1 AC 

9. Symphoricarpos rivularis 140 N 4 I 

10. Celtis australis 128 MM 4 I 

11. Mahonia aquifolium 127 N 2 I 

12. Populus x canadensis 119 MM 3 I 

13. Paulownia tomentosa 118 MM 4 I 

14. Lonicera tatarica 111 M 4 I 

15. Broussonetia papyrifera 95 MM 4  

16. Tilia tomentosa 94 MM * C 

17. Ligustrum ovalifolium 70 M 4  

18. Fraxinus pennsylvanica 63 MM 1 AC 

19. Pyracantha coccinea 62 N 3 I 

20. Cotoneaster horizontalis 57 N 4  

21. Koelreuteria paniculata 49 M 3 I 

22. Buddleia davidii 47 N 3  

23. Euodia hupehensis 45 MM 4  

24. Aesculus hippocastanum 41 MM 3 I 

25. Cotoneaster divaricatus 41 N 4  

26. Lonicera nitida 38 N   

27. Parthenocissus inserta 36 N-E 2 AC 

28. Prunus cerasifera 36 M 2 I 

29. Elaeagnus angustifolia 27 M 3 I 

30. Cercis siliquastrum 19 M 4 I 

31. Hibiscus syriacus 18 M 4 I 

32. Campsis radicans 17 N-E 4  

33. Sophora japonica 15 MM 4 I 

34. Corylus colurna 14 MM 4 I 

35. Berberis julianae 13 N 4  

36. Malus domestica 11 M 2 I 

37. Parthenocissus quinquefolia 11 N-E  I 

38. Vinca major 11 Ch   
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  Egyedszám* Életforma B SBT 

40. Syringa vulgaris 10 M 3 AC 

41. Amygdalus communis 7 M 3 I 

42. Ilex aquifolium 6 M 4 A 

43. Persica vulgaris 5 M 3 I 

44. Platanus acerifolia 5 MM 4 I 

45. Fallopia aubertii 5 N-E 4 I 

46. Armeniaca vulgaris 3 M, MM 3  

47. Biota orientalis 3 MM 3 I 

48. Catalpa bignonioides 3 MM 4 I 

49. Padus serotina 3 M 1 AC 

50. Pinus nigra 3 MM 3 I 

51. Sorbus intermedia 3 M 4  

52. Spiraea x bumalda 3 N   

53. Cotoneaster salicifolius 2 N, M   

54. Pyrus communis 2 MM 3 I 

55. Rhus typhina 2 M 4 I 

56. Corylus maxima 1 M, MM 4 I 

57. Cotoneaster dielsianus 1 N   

58. Lonicera alberti 1 N   

59. Lonicera japonica 1 N-E   

60. Philadelphus coronarius 1 M 4 I 

61. Ruta graveolens 1 Ch   

62. Salix matsudana 1 M   

63. Viburnum rhytidophyllum 1 M 4  

64. Aesculus x carnea 0 MM   

65. Juglans nigra 0 MM 4 I 

66. Magnolia kobus 0 M   
 

* A kétévesnél idõsebb egyedek száma (az utolsó három fajból csak egy-egy fiatal magoncot találtam) 
 

A Vár kimagaslóan leggyakoribb gyomfája a bálványfa (Ailanthus altissima), mely toronymagasan vezet 
az összes többi faj elõtt. A sorrendet tovább vizsgálva feltûnhet, hogy a hazai tájak természetes vegetációja 
szempontjából legtöbb problémát okozó özöngyomok (pl. Acer negundo, Ailanthus altissima, Fraxinus 
pennsylvanica, Robinia pseudoacacia�) többnyire a rangsor elsõ felében, gyakoribb fajok között 
szerepelnek. Ennek szemléltetésére az 1. táblázatban a fajok BARTHA (2000) feketelistáján szereplõ 
besorolását, valamint szociális viselkedési típusát (BORHIDI, 1995) is feltüntettem. A természetvédelmi 
szempontból veszélyes fásszárú özönfajok többsége megtalálható az általam vizsgált nagyvárosi 
környezetben is. BARTHA feketelistája legagresszívebb (1-es veszélyességû) hat faja közül csak két az ártéri 
növénytársulásokra jellemzõ növény (Amorpha fruticosa, Vitis riparia) nem került elõ a Vár területén. Az a 
stratégia tehát, ami egyes természetes növénytársulásokban sikeresnek számít, nem feltétlenül vezet 
eredményre a nagyvárosok erõs antropogén hatás alatt álló részein. 

A következõkben részletesen bemutatom a budai Vár fásszárú adventív flóráját. Ennek során rövid 
szöveges értékelést adok az egyes fajok budavári helyzetérõl, kertészeti jelentõségérõl és a szubspontán 
megtelepedésük sajátosságairól, összefoglalom a fajok terjedés szempontjából alapvetõ tulajdonságait, és 
amennyiben a rokon fajoktól való elkülönítés problémát okozhat, rövid morfológiai jellemzést is adok a faj 
fiatalkori jellemzõire kihegyezve. Az elterjedési térképeken használ jelek magyarázazta:  - talajon,  - a 
falakon való szubspontán megtelepedés,  - az adott területen talajon és falakon is megtalálható. 
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Acer negundo L.  Zöld juhar 

 
Kétlaki növény, a Vár területén és a várlejtõkön 
több bõven termõ nõivarú egyed is található 
(Esztergomi rondella, Szt. György tér�). 
Terméseit a szél messzire terjeszti, magoncai 
sokfelé tömegesen csíráznak. Gyakran megjelenik 
résekben, évelõágyakban, elhanyagolt, romos 
területeken, olykor a falakon is megtelepszik. 
Udvardy (1997) szerint ivari szelekcióját érdemes 
lenne megoldani, mert egyébként a szennyezett 
városi környezetet nagyon jól tûri, és vegetatív 
módon nem terjed. 

 

Aesculus × carnea ZEYHER Hússzínû vadgesztenye 

 
Az Ae. hippocastanum és az Ae. pavia spontán 
hibridje, az elõbbitõl minden évszakban jól 
megkülönböztethetõ jellegzetesen hullámos levelei, 
és alig enyves rügyei alapján. Gyakran ültetett 
díszfa, a kártevõk az Aesculus hippocastanumnál 
kevésbé károsítják, a várost is valamivel jobban 
tûri. Általában Ae. hippocastanum alanyra oltva 
ültetik. A Várban fiatal fasor található belõle a Tóth 
Árpád sétány déli végén, továbbá néhány idõsebb, 
háborút átélt példány a palota déli oldalán (Újvilág 
udvar, Budapesti Történeti Múzeum (BTM) déli 
zárt udvara). Ezek romló egészségi állapotúak 
(csúcsszáradás, az alany elõtörése), de még bõven 
hoznak termést. Alattuk csak egyetlen 2-3 éves 
fiatal utódot találtam a várfal tövében, az emelt 
ágyásban. Mivel az idõs fák mind Ae. 
hippocastanum alanyra vannak oltva, a kis növény 
biztos, hogy nem sarj eredetû.  

 

Aesculus hippocastanum L.  Vadgesztenye 

 
A Várban már régóta kedvelt díszfa (SCHAMS, 
1822), több helyen is szép fasor található belõle 
(Tóth Árpád st., Babits M. st., Hess A. t.). Az 
idõsebb fák alatt több helyen megjelennek 
magoncai. Leginkább a mérsékelten bolygatott, üde 

helyeket kedveli, a falakon csak kivételesen jelenik 
meg. Nem gyakori. 
Ailanthus altissima (MILL.) SWINGLE Bálványfa 

 
A budai Vár kimagaslóan a leggyakoribb gyomfája, 
gyakorlatilag mindenhol megtalálható. Felemás 
kétlaki növény, hímivarú és hímnõs egyedek a 
Várban egyaránt szép számmal találhatók. A 
Várban több helyen (pl. Bécsi kapu t., Magdolna 
templom elõtt�) találhatók útsorfának ültetett, 
vagy meghagyott idõs példányai is. Széllel messzire 
terjedõ, egymagvú termései nyár elejétõl tömegesen 
csíráznak. Magoncai gyakorlatilag mindenhol 
megjelennek, és a teljesen ki nem száradó 
élõhelyeken meg is maradnak. Erõteljes sarjadzó-
képessége, és tápanyagraktározó gyökérzete miatt 
kiirtani is igen nehéz. A Vár egyes részein (Török 
kert, Kis keleti falszoros) azonban sok fiatal, de 
megromlott egészségû, pusztuló példányt is talál-
tam. E példányok további vizsgálata esetleg a faj 
természetes ellenségeinek megtalálásához, és így a 
bálványfa inváziója elleni biológiai védekezéshez is 
hasznos lehet. 

 

Amygdalus communis L. Mandula (syn: Prunus 
dulcis (MILL.) WEBB) 

 
Fõleg a várfalakon lehet találkozni vele, ahol 
madarak dugdossák csontárjait a kövek közé. A 
nem teljesen optimális környezetben viszonylag 
fiatalon termõre fordul. A Várban és a várlejtõkön 
több öreg, meghagyott, sarjakból többször 
újranevelt, idõs mandulafa található (pl. Tóth Á. st.) 
A BTM középkori kertjében gránátalmák 
társaságában van egy ültetett példány, mely 
közelében néhány talajon nõtt utód is található. 

 

Armeniaca vulgaris LAM.  Kajszi, kajszibarack 
(syn: Prunus armeniaca L.) 

 
A Tóth Á. sétányon két köpött magból kelt 
példánnyal találkoztam egy évelõágyban, illetve 
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egy évelõket tartalmazó kõedényben. Az István-
torony déli falából is nõtt egy madarak által odavitt 
példány. 

 

Berberis julianae SCHNEID.  Júlia-borbolya 

 
Gyakran ültetett, kedvelt díszcserje. Szubspontán 
elõfordulása a Várban nem ritka, felméréseim során 
egy jó tucat példánnyal találkoztam. Általában 
telepített cserjecsoportok, sövények közelében, 
résekben nõ. Magvait nagyobb távolságokra 
feltehetõen madarak terjesztik. 

 

Biota orientalis (L.) ENDL.  Keleti tuja, keleti életfa 
(syn: Platycladus orientalis (L.) FRANCO, Thuja 

orientalis ENDL) 

 
A budai Vár falainak árnyas, üde részein két 
helyen, csoportosan fordultak elõ fiatal magoncai. 
Feltehetõleg madarak ültették õket. Az egyik 
helyen (a Bécsi kapu mellett) a kis növények 
közvetlenül az anyanövény mögött nõnek ki a 
falból. Az UDVARDY (1998) által a Kis keleti 
falszorosban megtalált két idõs példányt azóta 
eltávolították a várfalról. 

 

Broussonetia papyrifera (L.) L�HÉRIT. IN VENT.  
Papíreperfa 

 
Kétlaki növény, mely csak helyenként fordul elõ a 
Várban, de ahol van, ott rendszerint tömeges. 
Várbeli elõfordulását már PRISZTER (1960) is 
említi. A termõs egyedek a porzósoknál sokkal 
ritkábban fordulnak elõ. A Vár egyes részein 
kiterjedt sarjtelepeket alkot, a várfalakon is 
megtalálható. A Halászbástyától délre fekvõ üde, 
extenzív park domináns fafajává kezd válni, a 
Halászbástya és a Vízi kapu közötti részen a 
várfalak tövében szintén tömeges, kiterjedt 
bozótosokat alkot. Itt egy bõven termõ, idõs 
nõivarú papíreperfa is áll, magvait a madarak 
terjesztik. A Várban élõ példányok egy része, 
különösen a falakon növõk szintén magonc 

eredetûek. Ezek között találtam két termõs egyedet 
is. A falakon lévõ nõivarú példányok már igen 
fiatal korukban teremni kezdenek, termésüket 
azonban megfigyeléseim szerint nem tudják 
beérlelni. 

 

Buddleja davidii FRANCH. Nyáriorgona 

 
Gyakran ültetett díszcserje, melynek kivadulására 
elõször a II. világháború után figyeltek fel, háborús 
törmeléken (pl. PRISZTER, 1960). Szubspontán 
elõfordulását tekintve azóta is belvárosi növény, 
elterjedésének a nagyvárosok klímája és vízgazdál-
kodása kifejezetten kedvez (UDVARDY, 1997). Apró 
magvait a szél terjeszti. Kizárólag falakon találtam 
rá, a Vár két jól körülhatárolható részén (a Kis 
keleti falszorosban, és a Szt. Miklós templom 
romjainál) fõként keleti tájolású, világos kõfalakon 
nõ. Korábban a Halászbástya tornyain is láttam, 
innen azonban a várgondnokság gondos emberei 
idõközben eltávolították.  

 

Campsis radicans (L.) SEEMANN  
Trombitafolyondár 

 
Az Újvilág udvar kapuja mellett, a zárt udvarok déli 
falára futtatva él. Vegetatív sarjtelepet alkot, mely 
lassan, de határozottan terjed. 

 

Catalpa bignonioides WALTER Szivarfa 

 
Gyakori díszfa, a hosszú, szivarszerû toktermé-
seibõl kiszóródó apró magvakat a szél terjeszti. A 
Várban mindössze két idõs, ültetett, és két szub-
spontán példányát találtam. Az idõs fák a 
Halászbástya melletti parkban illetve játszótéren 
állnak. Az egyik fiatal példány ezek alatt, a várfal 
párkányszerû kiszögellésén található; a másik a Vár 
túloldalán a Tóth Árpád sétányon egy házfal 
tövében lévõ betonrepedésbõl nõtt ki.  
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Celtis australis L. Déli ostorfa 

 
Ennek a mindenképpen figyelemreméltó fajnak a 
kérge sima, szürke, a bükkéhez hasonló, sokáig 
zöld termése a nyugati ostorfáénál kb. kétszer 
nagyobb. Levelei a nyugati ostorfáénál hosszabbak, 
sötétebb zöldek, fonákuk barnásan molyhos; a 
levelek elhelyezkedése általában jellegzetesen 
csüngõ, és mindezek alapján már fiatalon is 
biztosan elkülöníthetõ gyakoribb rokonától, a C. 
occidentalistól. A déli ostorfát már SCHAMS (1822) 
is említi, mint a királyi Várkert szép �exotikus� 
értékét, és a Várnak ezen a részén máig is 
megtalálható. A faj kivadulásának lehetõségeirõl a 
hazai irodalomban igen ellentmondó megfigyelések 
találhatóak (SOÓ, 1970; BARTHA�MÁTYÁS, 1995; 
UDVARDY, 1997). Ez feltehetõen annak köszönhetõ, 
hogy fiatal egyedei meglehetõsen fagyérzékenyek 
(NAGY�SCHMIDT, 1991; KÓSA, 2000), és így csak 
megfelelõen védett környezetben képesek átvé-
szelni az elsõ teleket. A faj erõs mikroklimatikus 
igényeit tükrözi az a tény is, hogy történelmi 
jelenléte dacára mindmáig csak a Várhegy déli 
részén telepedett meg, ott azonban tömeges (1. 
kép). Az Újvilág udvarban található néhány szép, 
idõs, feltételezhetõen ültetett fa; de a szubspontán 
eredetû példányok közül is több elérte már a 
termõkort. Csonthéjas terméseit fõleg madarak 
terjesztik. Ahol megtalálható, ott nagyjából a C. 
occidentalishoz hasonló élõhelyeken fordul elõ. A 
faj elterjedésének erõs klimatikus meghatáro-
zottsága miatt véleményem szerint a jövõben az 
éghajlatváltozás következményeként e faj szélesebb 
körû elterjedésével is számolni kell. 

 

Celtis occidentalis L. Nyugati ostorfa 

 
Országszerte gyakran ültetett útsorfa és elterjedt 
gyomfa. Könnyen megtelepedik sövények, cserjék, 
fák védelmében, ápolatlan kertekben, és résekben, 
termését madarak és emlõsök, pl. nyestek terjesztik 
(Udvardy, 1997). A várfalakon belül csak elvétve 
ültetik (pl. a Várszínház mellett), de a Vár 
környezetében a parkokban és a várlejtõkön számos 
idõs, ültetett példány él. Olykor a várfalakon is 
megjelenik.  

 

Cercis siliquastrum L. Júdásfa 

 
A Várban több helyen találtam egy-egy magoncát, 
többnyire réslakóként vagy gondozatlan évelõ-
ágyakban. Júdásfák nagyobb számban egyedül a 
Kis keleti falszorosban élnek, ahol már nagyobb 
szubspontán példányok is találhatók, melyek az 
alattuk lévõ támfal köveit feszítik szét. A közelben 
nem találtam idõsebb ültetett példányt, az eredeti 
anyanövény feltehetõleg már elpusztult, de a 
szerepét átvették az idõközben termõkorba lépett 
réslakó utódok. 

 

Corylus colurna L. Törökmogyoró 

 
Gyakori ültetett fa, a várlejtõkön szép, termõkorú 
példányok vannak (pl. Európa park, a Bécsi kapu 
mellett). Termete és jellegzetes kupacsai mellett a 
többi mogyorófajtól sárgásszürke színnel parásodó 
vesszõi alapján már fiatalon is jól meg lehet 
különböztetni. A várfalakon gyakran megtelepszik, 
ahova madarak rejtik el termését. Talajon nem 
találkoztam szubspontán utódaival. 

 

Corylus maxima MILL. Csöves mogyoró 

 
A C. avellanatól fiatal korban kevésbé mirigyes 
vesszõi alapján lehet megkülönböztetni. A BTM 
nyugati zárt udvarán van egy pirosan fakadó ültetett 
példány, melynek közelében egy hasonló tulaj-
donságú utódot találtam. 

 

Cotoneaster dielsianus E.PRITZ. ex DIELS 
Dústermésû madárbirs 

 
1 m körüli dúsan ágas cserje. Viszonylag nagy 
méretû, hegyesedõ leveleinek csúcsa rendszerint 
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lekerekedik, majd kis szálkás csúcsban végzõdik. A 
levelek fonáka rásimulóan aranyszínû molyhos. A 
Várban e faj egyetlen magról kelt egyedét találtam, 
a Karakas pasa bástyája közelében az ahhoz 
csatlakozó belsõ falszakasz tetején. Ültetett példá-
nyát közel s távol nem találtam.  

 

Cotoneaster divaricatus REHD. ex WILSON 

Ragyogólevelû madárbirs 

 
Magassága 1 m körüli, ágai ívesen felállók, lombja 
laza, kusza növekedésû. Levelei hegyes tojásdadok, 
a C. horizontalisénál nagyobbak. Madarak terjesz-
tette termései nyáron élénkpirosak, október végére 
sötétpirosra, szinte feketére érnek. A Vár több 
pontján elõfordul, néhol (pl. Esztergomi rondella) 
ültetik is, többnyire azonban szubspontán terjed. A 
legszebb, UDVARDY (1997) által is megtalált, termõ 
korú példányok a Vár keleti falán élnek a Déli 
Nagy rondella közelében. A déli zárt udvar üde 
évelõágyaiban tömegesen csírázik. 

 

Cotoneaster horizontalis DECNE .  Kerti madárbirs 

 
Az egyik leginkább közkedvelt madárbirs faj, 
lombhullató díszcserje. A Várban ültetve és kiva-
dultan egyaránt a leggyakoribb madárbirs faj. Szub-
spontán példányai többnyire réslakók, a várfalakon 
is gyakran megtelepedik. 

 

Cotoneaster salicifolius FRANCH.  Fûzlevelû 
madárbirs 

 
Divatos örökzöld talajtakaró cserje, a Várban csak 
néhány helyen ültetik (pl. Tóth Á st.). Kivadulása 
sem gyakori, a Kis keleti falszorosban téglával bur-
kolt várfal tetején telepedett meg. A palota melletti 
középkori szárazárokban is él, az itt található 
példányok egy része valószínûleg ültetett eredetû. 
A Várban néha ültetik még a Cotoneaster dammeri 
SCHN. (szõnyeg madárbirs) fajt is, ebbõl azonban 
egyértelmûen kivadult példányt nem találtam. 

 

Elaeagnus angustifolia L.  Keskenylevelû ezüstfa 

 
Egyedül a Dísz téri óvodakert hátsó, lejtõs, 
gyerekek elõl elzárt részében találtam meg, 
elhanyagolt, bozótos környezetben. Itt több idõs 
példány (ezek egy része valószínûleg ültetett) 
mellett számos fiatal növény is található. 

 

Euodia hupehensis DODE  Koreai mézesfa 

 
A Déli Várkertben több termõkorú ültetett példány 
van, ezek magvait terméses bogernyõivel a szél 
messzire szállítja. A szubspontán egyedek egyaránt 
megjelennek évelõágyásokban, járdarepedésekben 
és a várfalak kövei között. A fiatal egyedeket a 
hasonló megjelenésû Fraxinus fajoktól zöld rügyei, 
valamint megdörzsölve jellegzetes illatú lombja 
különbözteti meg. A hasonló megjelenésû, ökoló-
giai igényû, és terjedési stratégiájú E. velutina fajt e 
fajtól vizsgálataim során nem különítettem el. 

 

Fallopia aubertii (L. HENRY) HOLUB Kínaiiszalag 
(syn: Polygonum a. L.HENRY, Reynoutria a. 

MOLDENKE)  

 
A Várban és környékén elsõsorban régi ültetés 
nyomán, vegetatív módon szaporodik. Két helyen 
találtam rá, ezek közül a Buzogány-torony alatt 
talált példány lehet esetleg magonc eredetû is. A 
nagyon hasonló, helyenként szintén ültetett F. 
baldschuanica fajt nem különítettem el e fajtól. 

 

Fraxinus pennsylvanica MARSH. Vörös kõris 

 
Ezt az országszerte természetvédelmi problémákat 
okozó alkalmazkodóképes, igénytelen fafajt a 
Várban csak ritkán ültetik (pl. Országház u. 27-29. 
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elõtt), de a várlejtõkön sok termõ példánya él. 
Széllel terjedõ terméseinek köszönhetõen szub-
spontán megjelenése így a Vár területén sem ritka. 

 

Hedera hibernica (KIRCHNER) BEAN  Ír borostyán 
Ez a tisztázatlan eredetû tetraploid faj az utóbbi 
években egyre gyakrabban jelenik meg kertészeti 
kultúrából kivadulva az ország különbözõ részein 

(UDVARDY�BÉNYEINÉ HIMMER, 1999). Fiatal kor-
ban kupolásan karéjos levelei alapján különíthetõ el 
az õshonos borostyántól (H. helix). A budai Vár 
több pontján megtalálható, a falakon helyenként 
nagy felületeket borít. Felméréseim során kezdet-
ben nem különböztettem meg a két borostyánfajt, 
ezért az ír borostyánról nem készült külön elter-
jedési térkép. Tapasztalataim alapján a két faj kb. 
egyformán elterjedt a Várban, bár a várfalakon a 
legnagyobb és legszebb telepeket többnyire az ír 
borostyán alkotja.  

 

Hibiscus syriacus L.  Törökrózsa 

 
Ültetett díszcserje. Virágzó tövei alatt öntözött 
viszonyok esetén a nyár folyamán gyakoriak a 
magoncok (pl. Országház u. 21. elõtt), melyek 
általában rövid életûek. Idõsebb (~4-5 éves), 
szubspontán eredetûnek tûnõ példányokat a 
Fehérvári rondellán, szintén ültetett példányok 
közelében találtam. 

 

Ilex aquifolium L.  Magyal 

 
A Várban néhány szép, fává nõtt példány található 
a Halászbástya melletti park déli részén. Ezektõl 
kissé távolabb, a park nyugati részén a várbusz 
megállója mögötti öntözött évelõágyban található 
néhány szubspontán egyed. A nagyra nõtt, sûrû 
Cotoneaster bozót sok madárnak (rigók, cinegék, 
verebek�) kedvelt pihenõhelye, melyek felte-
hetõleg az Ilex magvainak is a terjesztõi. 

 

Juglans nigra L.  Fekete dió 

 

Egyetlen szubspontán magoncát egy Juniperus 
sabina bokor alatt találtam a Déli nagy rondella 
közelében. A falakon kívül, a Déli Várkertben él 
néhány idõs, termõkorú fekete diófa. Ezek magvait 
nagyobb testû madarak (varjak, csókák, szajkók�) 
elrejtik vagy elhullajtják, valószínûleg így került a 
Várba az általam megtalált ifjú növény is. 

 

Juglans regia L.  Közönséges dió 

 
E faj magonca gyakori vendég a Vár déli részén, 2�
3 évesnél idõsebb példányt azonban nem találtam 
belõle. Terméseit, magvait szintén nagytestû mada-
rak terjesztik, melyek azonban az elõzõ fajéinál 
könnyebben, gyakrabban megerednek. 

 

Koelreuteria paniculata LAXM.  Csörgõfa 

 
A várlejtõkön gyakori ültetett növény, a Várban 
ültetett példányát nem találtam. Szubspontán ma-
goncai nem gyakoriak, de sokfelé (elsõsorban a Vár 
keleti oldalán) jelen vannak. A Várszínház alatt a 
falakból néhány, tíz évesnél is idõsebb példány nõ. 

 

Ligustrum ovalifolium HASSKARL   Széleslevelû 
fagyal 

 
Gyakorta ültetett félig örökzöld díszcserje, melynek 
levelei õshonos rokonáénál (L. vulgare) széleseb-
bek, porcosabbak, virágai hosszabb pártájúak. Elsõ-
sorban nyírott sövénynek ültetik, ezért a virágok és 
termések többnyire a nyírás áldozatául esnek. Ahol 
mégis tud termést érlelni, ott magoncai gyakran 
megjelennek. Olykor a várfalakra is kihúzódik (pl. 
Bécsi kapu mellett).  

 

Lonicera alberti REGEL. Turkesztáni lonc 
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Ritkán, fõleg gyûjteményes kertekben (pl. a kerté-
szeti egyetem Budai Arborétuma) ültetett növény, 
kivadulásáról korábbi szerzõk nem számolnak be. 
Egyetlen bizonytalan eredetû példányát a Tóth 
Árpád sétányon találtam meg egy Berberis bokor-
ból kinõve. Várbeli elõfordulása kuriózum, és min-
denképpen figyelmet érdemel, akár szubspontán 
módon került ide, akár kultúrreliktumként korábbi 
ültetésérõl tanúskodik. 

 

Lonicera japonica THUNB. ex MURRAY  Japán lonc 

 
Ritkán ültetett kúszó dísznövény, melyet feltehe-
tõleg szubspontán elõfordulásban több helyen meg-
figyeltem a Déli Várkertben. A falak által körül-
határolt részen egyedül az Újvilág udvar alatt lévõ 
kis elhanyagolt terasz bejáratánál bukkantam rá 
tatáriszalag társaságában. 

 

Lonicera nitida WILS.  Mirtuszlonc 

 
A Várban sokfelé ültetett alacsony termetû, örök-
zöld díszcserje, mely általában csak kevés termést 
(fényes lila iker-álbogyókat) hoz õsszel. Ennek 
ellenére magoncai szórványosan megtalálhatók az 
ültetett példányok közelében, általában résekben. 
Helyenként a várfalak vízszintes részein is meg-
telepedik. Ezt a fajt felméréseim során nem külö-
nítettem el a hozzá nagyon hasonló, szintén ültetett, 
közeli rokon Lonicera pileata fajtól. 

 

Lonicera tatarica L. Tatár lonc 

 
A Vár déli részén (és a közeli várlejtõkön) 
meglehetõsen gyakori adventív növény. Több idõs, 
termõkorú példány is található itt belõle, melyek 
nagy részérõl nem tudtam eldönteni, hogy szub-
spontán eredetûek, vagy egykori ültetés maradvá-
nyai. A várlejtõkön még nagyobb, olykor fatermetû 
példányai élnek. Nyár elején érõ terméseit a mada-
rak terjesztik, magoncai üde, bolygatott helyeken 
(pl. ágyásokban) nagy számmal csíráznak. Helyen-
ként a várfalakon is megjelenik. 

 

A Várban az apró piros termésû, nagy levelû, kö-
zepes és nagy termetû, lombhullató loncoknak igen 
széles, morfológiai bélyegekben változatos csoport-
ja fordul elõ, a különbözõ alakok közötti folyama-
tos átmenettel. Felméréseim során ezeket én mind 
tatárloncként azonosítottam, de lehet hogy emellett 
több közeli rokon faj (pl. Lonicera morrowii), és a 
közöttük fellépõ introgresszív hibridizáció is sze-
repet játszik a változatosság kialakításában. 

 

Lycium barbarum L.  Lícium, ördögcérna 

 
Országszerte gyakori, igénytelen, szárazság- és 
várostûrõ cserje. A Várban az elhanyagoltabb 
állapotban lévõ, napos, meleg várfalak gyakori 
növénye, de más jellegû élõhelyeken is 
megtelepedhet (pl. a Tóth Á. st. néhány öreg 
gesztenyefájának tövében). Ahol van ott rendszerint 
tömeges, nagy területeket, falfelületeket képes 
kolonizálni. Példányait nyár végére gyakran 
teljesen beborítja a lisztharmat, de ez nem gyengíti 
le láthatóan a populációit. A vastagabb, porcosabb 
levelû, rövidebb termésû kínai ördögcérnára (L. 
chinense) vizsgálataim során nem bukkantam rá. 

 

Magnolia kobus DC.  Japán liliomfa 

 
Ezt a viszonylag szerényebb megjelenésû Magnolia 
fajt gyakran ültetik, mert többé-kevésbé tolerálja a 
talaj mésztartalmát, és õsszel rendszeresen csíra-
képes magvakat terem, tehát könnyen szaporítható 

(NAGY�SCHMIDT, 1991). A halászbástya melletti 
parkban található négy ültetett japán liliomfa. 
Egyetlen magoncukra ezek közelében egy évelõ-
ágyban találtam rá öntözött körülmények között.  

 

Mahonia aquifolium (PURSH) NUTT.  Kerti 
mahónia 

 
A Várban is gyakran ültetik ezt az árnyékkedvelõ, 
kis termetû örökzöld díszcserjét; melynek magoncai 
elsõsorban az anyanövények közelében, olykor 
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azonban azoktól az jelentõs távolságra is 
megjelennek. Terméseit a madarak is terjesztik, 
magoncai tavasszal sokfelé csíráznak: résekben, 
falak tövében, üde talajú, árnyas helyeken. A matt 
levelû, kisebb termetû Mahonia repens (kúszó 
mahónia) fajra a Vár területén nem bukkantam rá. 

 

Malus domestica BORKH.  Kerti alma 

 
A Várban több helyen is megjelenik, nem ritka. 
Magoncainak levelei a vadalmáéval (M. sylvestris) 
ellentétben szõrösek. Eldobált almacsutkák révén 
terjed. Legtöbbször elhanyagolt évelõágyakban, 
kerítések, falak tövében fordul elõ. 

 

Morus alba L.  Fehér eperfa 

 
A Vár második leggyakoribb gyomfája, mely 
talajon és a várfalakon egyaránt gyakran 
megjelenik. Egy Buda visszavívása idejébõl 
származó legendának, valamint az egykori tabáni 
kertek eperfáinak emlékére a háború után felújított 
Várban is több helyen ültettek belõle néhány 
példányt (GOMBOS 1969). Ezek, valamint a 
környékbeli régi kertekben élõ idõs eperfák bõséges 
propagulumforrásként szolgálnak a faj számára. 
Édes terméseit a madarak terjesztik, egészen 
hatékonyan. Magoncai leggyakrabban a falak 
tetején vagy más vízszintes részein, azok tövében, 
vagy különféle résekben jelennek meg.  

 

Padus serotina (EHRH.) BORKH.    Kései 
fürtösmeggy (syn: Prunus serotina EHRH.)  

 
Már a Várban is megjelent ez az országszerte 
elterjedt és nagy gondot jelentõ amerikai eredetû 
faj, annak ellenére, hogy a Vár környékén idõs 
példányát nem találtam meg. A budai Várban csak 
három szubspontán példányára bukkantam rá, 
melyek közül legnagyobb egy tíz évesnél idõsebb 
példány a Sikló u. mentén. 

 

Parthenocissus inserta (KERN.) FRITSCH  
Kapaszkodó vadszõlõ 

 
A Vár több részén is elõfordul. Nem nagyon ültetik, 
feltehetõleg az összes elõfordulása szubspontán 
eredetû. Sokan a P. quinquefolia alfajának vagy 
szinonimájának tekintik, ám azzal ellentétben 
csavarodó kacsain soha nem fejleszt tapadó-
korongot, így elsõsorban más növényekre kúszik, 
falakra az iszalaghoz hasonlóan csak egyéb 
kúszónövényekbe (pl. Hedera spp., P. tricuspidata) 
kapaszkodva tud felmászni. Nem ritka, de nem is 
tömeges. 

 

Parthenocissus quinquefolia (L.) PLANCH.  Tapadó 
vadszõlõ 

 
Kacsain a P. tricuspidatahoz hasonlóan mindig 
találhatók tapadókorongok, melyekkel sima felüle-
teken is meg tud kapaszkodni. A Vár délnyugati 
lejtõjén a falak befuttatására egykor telepítették, itt 
ma is hatalmas falfelületeket borít. Máshol fel-
tehetõen szubspontán megjelenésû. Sehol sem 
tömeges. A három Parthenocissus faj közül ez a 
legkevésbé gyomosító.  

 

Parthenocissus tricuspidata (SIEB. et ZUCC.) 
PLANCH.  Japán vadszõlõ 

 
A Várban elõforduló vadszõlõ fajok közül ez a 
legelterjedtebb. A palota környékén a csupasz falak 
befuttatására, és ezáltal a zárt udvarok mikro-
klímájának javítására elõszeretettel ültették, errefelé 
ma is hatalmas falfelületeket fut be. Fekete 
bogyóterméseit a madarak szívesen fogyasztják, 
terjesztik. Magoncai a nyár folyamán � különösen 
az anyanövények közelében � tömegesen csíráznak, 
de ezeknek csak egy kis százaléka éri meg a 
következõ évet.  
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Paulownia tomentosa (THUNB.) STEUD. Császárfa 

 
 

 
 

Idõs császárfa (Paulownia tomentosa), mely a 
Hunyadi J. utca felsõ részén nõtt ki a várfalból 

 

A várfalak egyik leggyakoribb növénye, igazi 
�falspecialista�. Dúsan szõrös leveleivel alkalmaz-
kodott az erõs megvilágításhoz és az ingadozó 
vízellátottsághoz. Igen apró magvai a szél segít-
ségével messzire terjednek, és a kövek között a 
falak legapróbb réseiben is meg tudnak telepedni, 
majd néhány év(tized) alatt a köveket szétfeszítve 
tekintélyes fává tudnak fejlõdni. Erre példa a 
Hunyadi J. u. felsõ végénél a falból kinövõ legalább 
negyvenéves példány, melyet a várfalak épségének 
megõrzése érdekében a �80-as években vaspán-
tokkal is rögzítettek (2. kép, ezt a fát azóta  már 
eltávolították a falról). A várfalakon sok helyütt 
tömegesen csíráznak magvai (bár parányi, nehezen 
észrevehetõ csíranövényeit többnyire nem tudtam 
rendesen felmérni). Egy-két idõsebb, talajon növõ, 
feltehetõen ültetett fa (pl. a Sikló u. felsõ végénél) 
kivételével általában csak szubspontán, falakon élõ 
példányai vannak. Elõnyben részesíti a mészkõ 

falakat a tégla burkolásúakhoz képest, a növény 
elterjedési térképén a mészkõ borítású falak 
elhelyezkedése rajzolódik ki. 
 

 

Persica vulgaris MILL. Õszibarack (syn Prunus 
persica BATSCH)  

 
Közkedvelt gyümölcsfa, de a Várban nemigen 
ültetik. Munkám során én mindössze öt szub-
spontán példányát találtam meg. Ezek cserjékkel 
beültetett kõedényekbõl nõnek ki, ahova minden 
bizonnyal járókelõk dobálták el csontárjait. 

 

Philadelphus coronarius L.  Jezsámen 

 
A Várban helyenként ültetik (Tóth Á. st., 
Halászbástya melletti park�). Ez utóbbi helyen 
több fiatal magoncát is megtaláltam az egyik 
nagyobb bokor alatt, valamint egy kb. 2 éves 
példányát egy egészen közeli fal északra lejtõ 
tetején. 

 

Pinus nigra ARNOLD  Feketefenyõ 

 
A Várban a Sikló u. mentén található kb. 15 ültetett 
feketefenyõ. Ezek közelében a Kis keleti falszo-
rosban találtam két példányt a fal támasztó-
pilléreinek a tetején. A fiatal csemeték közelében, 
szintén a fal tetején szeptemberben a gyökér-
kapcsolt Suillus collinitus (rózsástönkû fenyõ-
tinórú) gomba két termõtestét is megtaláltam. 

 

Platanus acerifolia (AIT.) WILLD. Platánfa (syn: P. 
× hybrida BROT.)  

 
Közismert és közkedvelt díszfa. Ültetett platánfát a 
Várban nem találtam, csak néhány szubspontán 
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egyedet, de ezek sem gyakoriak. Elsõsorban falak 
tövében, vagy falakon, repedésekben, résekben 
csíráznak ki magjai. A Hilton szálló mögött három 
példány él, melyek közül az egyik már legalább 10 
éves, többször kivágott, de még mindig sarjadzik.  

 

Populus × canadensis MÖNCH  Kanadai nyár  (syn: 
P. × euramericana (DODE) GUINIER)  

 
A Várban nem, de a Vár környékén nagyon gyakori 
ültetett növény. Apró bolyhos magjait nyár elején 
rendszerint nagy tömegben hordja a szél, a 
környékben lakók bosszúságára. Szubspontán pél-
dányai legtöbbször a várfalakon és épületeken 
jelennek meg. Magvai máshol is kicsíráznak, de az 
apró csíranövények általában nem bírják a versenyt 
a többi növénnyel. 

 

Prunus cerasifera EHRH.  Paradicsomszilva, 
cseresznyeszilva 

 
Gyümölcsfák alanyaként és dísznövényként ültetett 
faj, melynek magoncai a Várban is sokfelé megje-
lennek. Nem ritka, de sehol sem tömeges. Egy 
idõsebb, feltehetõleg ültetett példánya a Halász-
bástya melletti parkban él. További idõsebb 
példányai nõnek még a Tóth Á. sétányon illetve a 
Déli nagy rondella környezetében. Vizsgálataim 
során a P. divaricata és a P. domestica L. fajok 
fiatal példányait e fajtól nem különítettem el. 

 

Pyracantha coccinea ROEMER  Tûztövis 

 
Magoncai sokfelé megjelennek, helyenként (pl. 
BTM déli zárt udvar) tömegesek. Ritkán ültetik (pl. 
Savanyú leves bástya, Fehérvári rondella�), gya-
koribbak a kivadult példányok, melyek között már 
termõ korúak is vannak. Madarak terjesztik. 

 

Pyrus communis L. Kerti körte 

 
Közkedvelt gyümölcsfa, a Várban csak két pél-
dányát találtam. Valószínûleg emberek terjesztik 
eldobált csutkákkal. 

 

Rhus typhina (L.) TORN.  Torzsás szömörce, ecetfa 
(syn: Rh. hirta (L.) SUNDW.)  

 
A Várban és a várlejtõkön alig ültetik (pl. 
Halászbástya alatt). Az Ibolya utcai lépcsõ mellett 
néhány idõs, virágzó példány nõ a várfalon, melyek 
közelében a fal tetején nem láttam ültetett példányt, 
így ezek a növények itt esetleg egy magonc eredetû 
sarjtelepet alkothatnak. 

 

Robinia pseudoacacia L.  Fehér akác 

 
Az akác, az ország természetvédelmi szempontból 
egyik legtöbb problémát jelentõ gyomfája, a budai 
Várban is sokfelé megtalálható. A várlejtõk mellett 
a Várban is szép számban élnek idõsebb akácfák 
(különösen a Vízi kapu mindkét oldalán), melyek-
rõl nem tudtam eldönteni, hogy ültetett példányok, 
vagy a háború után eluralkodott gyomvegetáció 
megkímélt egyedei. Magvai sokfelé csíráznak, az 
idõs fák alatt tömegesen, de távolabb is megjelen-
nek. Elsõsorban a rontott, bozótos, törmelékes 
élõhelyeken terjed, gondozottabb ágyásokban, és a 
várfalakon csak nagyon ritkán tud megmaradni.  

 

Ruta graveolens L.  Kerti ruta 

 
A Várszínház mögött a fal tetején találtam néhány 
tengõdõ rutatövet. Közvetlen a közelben (a Vár-
színház és a Vízi kapu között) található néhány 
magasított évelõágy, melyekbe különféle évelõ 
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gyógy- és fûszernövények vannak ültetve. Ezek 
között most ugyan nem található ruta, de fel-
tételezhetõ, hogy korábban volt (l. GOMBOS, 1969, 
206.o.), és a növény innen vadult ki késõbb a 
várfalakra, a közeli falakon õsszel tömegesen nyíló 
piros sarkantyúvirággal (Centranthus ruber) együtt. 

 

Salix matsudana KOIDZUMI  Mandzsu fûz 

 
Gyakori díszfa, melynek ültetett példányával a 
Várban nem találkoztam. Leveleinek fonáka a S. 
albaval ellentétben teljesen csupasz. A tõalakot 
nálunk csak gyûjteményes kertekbe ültetik, elterjedt 
viszont a tekergõzõ növekedésû �Tortuosa� fajtája. 
Egy e fajtára jellemzõ növekedésû egyedet találtam 
meg a budai Vár északi oldalán (Anjou bástya 
sétányon a Sziavusz aga bástya mellett) a várfalból 
kinõve. 

 

Sophora japonica L.  Japánakác 

 
A Déli Várkertben található az ország legidõsebb 
élõ japánakácfája, néhány méterre a nagy déli 
rondella falától. Ezt a háromtörzsû famatuzsálemet 
egyes források szerint 1862-ben ültették (pl. K. 
HLATKY, 2001), de GOMBOS (1969) szerint az 
1790-es években telepíthették, és 1862-ben már 
mint �hazánk legöregebb és legszebb Sophora 
japonica-ját� említi akadémiai székfoglalójában 
PRÓNAY Gábor. A várlejtõkön ezen kívül még 
számos szép, idõs példánya él, de a falakon belül 
nem találkoztam ültetett egyeddel. Szubspontán 
példányai sem gyakoriak, ezeket mindig a falakon 
kívül növõ termõkorú japánakácfák közelében 
találtam meg. Magtermését egy Bruchophagus 
sophorae nevû magdarázs faj évrõl évre mintegy 90 
%-ban elpusztítja (HRUBIK�VOOKOVA, 1993), és 
feltehetõleg ez is közrejátszik a japánakác 
szubspontán terjedésének mérséklésében. 

 

Sorbus intermedia (EHRH.) PERS.  Svéd berkenye 

 

A Vár környezetében több helyen ültetik (pl. Iskola 
u.). A Várban ritka vendég, mindössze három 
példányát találtam meg. Ezek közül az egyik (a 
Sikló u. felsõ végénél a várfal egyik támpillérének 
tetején) azonban már legalább 15 éves, termõkorú 
növény. 

 

Spiraea × bumalda HORT. ex ZABEL  Pompás 
gyöngyvesszõ 

 
Az egykori Szt. Miklós templom romjai között (a 
Hilton mögött) van egy dézsába ültetett erõteljes 
pompás gyöngyvesszõ csoport. Kivadult példányai 
ennek közvetlen közelében, a templom falcsonkjai-
nak tetején jelentek meg. 

 

Symphoricarpos rivularis SUKSDORF  Közönséges 
hóbogyó (syn: S. racemosus HOOK., S. albus (L.) 

BLAKE) 

 
A Vár némely részén gyakori, tömegesen fellépõ 
kultúrszökevény. Fiatal egyedeit a hasonló tatár-
lonctól jól megkülönböztetõ bélyege üde termõ-
helyen az 1�2 széles, karéjosodó levél. Leggyako-
ribb az Anjou bástya mentén egykori ültetése 
környezetében, illetve a palota környékén. Könnyen 
és gyakran kivadul, falakon is megtelepszik, és már 
viszonylag fiatalon termõre fordul. Magvait feltehe-
tõleg madarak terjesztik. 

 

Syringa vulgaris L. Kerti orgona 

 
A Várban csak néhány helyen, egykori ültetései 
környezetében található meg. Többnyire csak vege-
tatív módon, tarackolva terjed. Néha falakon is 
megfigyelhetõ, ezek az elõfordulásai valószínûleg 
magonc eredetûek. 

 



KITAIBELIA 10 (1): 73-87. 2005 (2006). 86 

Taxus baccata L.  Tiszafa 

 
A tiszafa a Vár egész területén elterjedt, kedvelt 
örökzöld dísznövény. Kétlaki, nõivarú példányai 
általában minden õsszel bõségesen termik a 
madarak körében népszerû, pirosló magköpennyel 
borított magvaikat. Kivadult példányai elsõsorban a 
várfalakon fordulnak elõ, a tiszafa a várfalak máso-
dik legelterjedtebb szubspontán fásszárú növénye (a 
bálványfa után). A falak bizonyos szakaszain domi-
náns, gyakorlatilag egyetlen növényfaj a Taxus. A 
magvakat a fal kövei közé madarak (cinegék ?) 
rejtik el. Üde, árnyas helyeken, talajon is lehet 
találni magoncokat, ezek azonban rendszerint nem 
érnek meg idõsebb kort. Vizsgálataim keretében 
nem kíséreltem meg a különbözõ Taxus fajok és 
hibridek elkülönítését. 

 

Tilia tomentosa MÖNCH  Ezüst hárs (syn: T. 
argentea DESF. ex DC.) 

 
Bár a tiszafához hasonlóan az ezüst hárs is 
Magyarország több részén õshonos, Budapest 
térségében nem az, és így szûkebb területet véve ez 
a faj is adventívnek tekinthetõ. Az ezüst hárs a Vár 

egyik leggyakrabban ültetett sorfája, leginkább a 
Vár északi részén (Anjou bástya, Kapisztrán tér�) 
fordul elõ. Itt több szép, értékes, idõs fa is található 
belõle. Magoncai minden tavasszal tömegesen 
csíráznak az idõs fák környezetében, de ezeknek 
csak egy töredéke éli túl a nyári szárazságot. Ennek 
ellenére idõsebb szubspontán példányai is megta-
lálhatók a Vár több részén. 

 

Viburnum rhytidophyllum HEMSL.  Ráncoslevelû 
bangita 

 
Egyetlen magoncot találtam a BTM déli zárt 
udvarának emelt ágyásában, üde, árnyas, öntözött 
környezetben. Potenciális anyanövény a közelben 
nem volt.  

Vinca major L.  Nagy meténg, nagy télizöld 

 
A BTM déli zárt udvaraiban telepítették, itt 
átkúszott a szomszédos ágyásokra, és a várfalon is 
megkapaszkodott. Kizárólag vegetatív módon, las-
san terjed. 
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Összefoglalás 
 

Nagy múltja és központi jelentõsége révén a budai Vár természeti adottságairól, történelmérõl és 
parkjairól komoly irodalmi háttér áll rendelkezésre. Ugyancsak viszonylag sok megfigyelés található a hazai 
szakirodalomban a terület adventív flórájára nézve is, teljes körû átfogó vizsgálat azonban errõl a területrõl 
még nem történt. Vizsgálataimat 2002. áprilisa és októbere között végeztem a budai Várban, a várfalakon és 
az azok által körülhatárolt területen. Ennek során a megtalált fásszárú növényekrõl teljes körû felvételi 
jegyzõkönyvet készítettem. Munkám dokumentálását herbáriummal és számos fotóval egészítettem ki. A Vár 
területén összesen 67 fásszárú adventív faj példányaira találtam rá. A budai Vár kimagaslóan leggyakoribb 
gyomfája a bálványfa (Ailanthus altissima). A tíz leggyakoribb faj között vannak további általánosan 
elterjedt, gyakori gyomnövények (Morus alba, Robinia pseudoacacia, Celtis occidentalis, Lycium barbarum, 
Acer negundo,), valamint szerepel néhány máshol ritkább faj is, mint például a várfalakon gyakran 
megtelepedõ tiszafa (Taxus baccata), illetve a városi környezeti ártalmakat toleráló Parthenocissus 
tricuspidata, Symphoricarpos rivularis vagy Celtis australis, mely utóbbi egyértelmûen az enyhe teleknek 
köszönhetõen tudott nagy mértékben elterjedni a Vár déli részén. A megtalált fajok budavári elterjedését 
térképek segítségével is bemutatom.  
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Summary 
Alien dendroflora of the Buda Castle (Budapest, Hungary) 

B. CZÚCZ 
 

The non-indigenous woody species in and around the Buda Castle, in the heart of Budapest, has been 
studied. Due to the area's location and importance, there have been many observations of the anthropogenous 
flora but no general survey has been accomplished yet. In the study, completed between April and October 
2002, data has been collected on all sub-spontaneous woody specimens occurring either on the city walls or at 
the area encompassed by them. Altogether 67 non-indigenous woody perennials have been recorded in the 
Buda Castle. Ailanthus altissima has been proved to be the outstandingly most invasive species. The top ten 
has involved many other common invaders (Morus alba, Robinia pseudoacacia, Celtis occidentalis, Lycium 
barbarum, Acer negundo). Some otherwise infrequent species, like the regionally native Taxus baccata on the 
city walls or species which are only spread due to a milder microclimate and the urban heat island 
(Parthenocissus tricuspidata, Symphoricarpos rivularis and Celtis australis), proved locally invasive. A 
complete species list is added supplemented with distribution maps. 
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