
A park
A parkban több mint 1000-féle cser-

je és fa közel 2500 egyede, valamint
3000 évelő növény található. A déli
részén elődeink által telepített koros
fák (ostorfák, hársak, gesztenyefák,
juharok, örökzöldek stb.) mellett sok
különleges cserje és liánnövény dísz-
lik. A 2000-es évek eleje óta a beteg,
kipusztult és invazív növények helyére
több mint száz új cserjét és fát telepí-
tettek. Így alakult ki az uszoda alatt a
Japán-kert és az ázsiai gyűjtemény,
mely napjainkban fejlesztés alatt áll,
valamint a fenyves rész. Közvetlenül a
sportpálya felett található a mediter-
rán gyűjtemény, mely levendulavirág-
záskor elbűvöli a látogatókat, illetve az
amerikai és ausztrál gyűjtemény is. A
látványos gyűjtemények a ciprusok,
örökzöld tölgyek, fügefák, babérfa, grá-
nátalmafák, eukaliptuszok, magnólia,
liliomfa mellett sok különlegességgel
is szolgálnak.

Egyéb szabadtéri 
gyűjtemény

Egyéb szabadtéri gyűjteményeink a
pálmaház előtti védett rész, ahol hatal-
mas örökzöldek védettségében él a
télálló pálma, a valódi olajfa, japánnas-
polya, szamócafa és egyéb egzotiku-

mok. A kerti tóban vízi és mocsári
növények találhatók: több mint 40-féle
növény, melyek jelentős része fokozot-
tan védett.

A télálló kaktuszkert egy közép-
amerikai sivatagot képvisel jukkáival,
kaktuszaival és szárazságtűrő cserjéi-
vel, fáival és évelőivel.

A kaktuszház alatti területen egy
angol típusú kert idősebb örökzöldjei
mellé betelepített évelő és gyógynövé-
nyekkel egy színekben és fajokban gaz-
dag látványkert jött létre. Alatta kapott
helyet a bambuszkert.

Üvegházi 
gyűjtemények

A KEOP pályázat keretében meg-
újult üvegházak hosszú távon biztosít-
ják a növények számára az ideális kör-
nyezetet.

A pálmaházban a 10-12 m magasra
megnövő pálmák, a textilbanán és
fikuszfák árnyékában több mint 600-
féle trópusi növény található: többek
között flamingóvirág, filodendronok,
bors-félék, páfrányok.

A teljesen újjáépült középső üveg-
ház 3 különböző igényű gyűjtemény-
nek ad otthont: az epifiton-házban lián-
növények, broméliafélék, melegházi
orchideák és rovarevő növények látha-

park kezdetben a jezsuita Pius gimnázium

kertje volt.  Botanikus kertté 1952-ben, az akkori

Pedagógiai Főiskola Biológia Tanszékének létre-

jöttét követően alakították. Az 5,2 hektáros terü-

letet 1989-ben nyilvánították megyei természet-

védelmi területté. 2011-ben az Új Széchenyi Terv

KEOP programjának keretében megújult a kert,

felújították az üvegházakat, s ezáltal bővült a

bemutatható növények kínálata is.

A

A Pécsi Tudományegyetem

Botanikus Kertje
Éves programjaink

MÁRCIUS: 
„Téltemető-tavaszváró napok”

2-án, szombaton 14–18 óráig
15–16-án 14–18 óráig

ÁPRILIS: 
„Tavaszi virágzás”

13-án, szombaton 14–18 óráig
27-én, szombaton 14–18 óráig

MÁJUS:
KERTÉSZETI KIÁLLÍTÁS 

és VÁSÁR:
25–26-án, szombat-vasárnap 

10–18 óráig
AUGUSZTUS: 

„Kisállatok bemutatkozása”
(díszmadár, hüllő, kétéltű 

és madárpók)
31-én, szombaton 10-18 óráig

SZEPTEMBER: 
„Kutatók éjszakája”

27-én 17–22 óráig 
(ingyenes program)

OKTÓBER: 
„Ősz a botanikus kertben”
19-én, szombaton 10–16 óráig
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X. MEDVEHAGYMA FESZTIVÁL ORFŰN  
A Medvehagyma Fesztivál immár 10. alkalommal 

kerül megrendezésre  az Orfűi  Kemencés Udvarban (április 13–14.)

Ismeretterjesztő előadásokon mezőgazdasági mérnök, méhész, gyógynövénygyűjtő, 
orvos, néprajzos adnak felvilágosítást ennek a fokhagyma és hagyma köztes illatú gyógynövénynek

a hasznosságáról. Szakácsok bemutató főzésekkel tanítják a résztvevőket 
a növény gasztronómiai alkalmazására. A hagyomány felkutatása, megújítása és a következő 

generációnak való átadása a cél, kiegészítve más, egészséges életmódra nevelő programokkal,
melyet következetesen szolgál ez a nagy érdeklődésre szert tett fesztivál.

Szórakoztató műsorszámok, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások is színesítik a rendezvényt.
A fesztivál 13-án 10 órakor ünnepi megnyitóval kezdődik a Medvehagyma-szobornál. 

Onnan vidám jelmezes felvonulókkal, dudaszó kíséretében sétálhatunk át a Kemencés Udvarba.

A fesztivál programja:
2013. április 13. (szombat)

Díszvendég: Benke László (Laci bácsi) olimpiai bajnok mesterszakács, mestercukrász. 
Délben ebéd, vásári hangulatban. 
Medvehagymás ételekkel várja vendégeit Nőth Lenke mesterszakács.
A nap folyamán:
� ismeretterjesztő előadások
� szakácspárbaj
� kisvonatozás a „Medvehagyma erdőbe” 

– körutazás a Pécsi-tó körül medvehagyma szedési lehetőséggel. 
� Ingyenes egészségügyi szűrések-tanácsadás, véradási lehetőség 

(vérnyomásmérés, vércukorszint ellenőrzés stb.) Akik vért adnak, visszakapják a belépődíjat!
� medvehagyma-cukor ágyú, csillámtetoválás, trambulin, óriás jenga, (Magic-Team)
� Kézművesek és helyi termelők kínálják portékáikat, medvehagymás méz és sajt, ételkóstoltatás
� Nagy Bandó András dedikál 
� PMD BLUES BAND bemutatja a Medvehagyma blues című szerzeményét
� A Muskátli Vendéglő medvehagymás ételek nagy választékával várja vendégeit! 

2013. április 14. (vasárnap)
� ismeretterjesztő előadások
� NAGY BANDÓ ANDRÁS műsora
� GOJÁK CSABA világbajnoki ezüstérmes mesterszakács 

és Nagy Balázs tart kóstolóval egybekötött medvehagymás ételkészítési bemutatót
� vándorkomédia a SoñadorGruppo előadásában
� Galambos László, a Magyar Nordic Walking Orsz. Sport Szöv. vezetője tart bemutatóval 

egybekötött előadást a nordic walking egészségmegőrző szerepéről
� HENCEGŐ  és az   IRINGÓ  zenekar  népzenei műsora
� kisvonatozás a „Medvehagyma erdőbe” 

– körutazás a Pécsi-tó körül medvehagyma-szedési lehetőséggel
� medvehagyma-cukor ágyú, csillámtetoválás, trambulin, óriás jenga, (Magic-Team)
� Kézműves foglalkozások
� helyi termelők kínálják portékáikat (mézek, lekvárok, szörpök, sajtok)
Zene: mindkét napon STONI BLUES BAND  és a PMD BLUES BAND

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

Medvehagymás ételek egész évben megtalálhatók 
a Muskátli Vendéglő kínálatában, 
a Kemencés Udvarban hétvégeken nyílik lehetőség 
medvehagymás péksütemények kóstolására!

tók. A mediterrán házban kaptak
helyet a citrusfélék, kávéfák, banánfé-
lék, guava, hibiszkuszok, valamint
egyéb dísz- és haszonnövények.

A hidegházban a növények nagy
része csak a téli hónapokban látható,
mert tavasztól őszig a szabadban van-
nak. Ezek az eukaliptuszok, akáciák,
cikászok, valamint egyéb gyümölcster-
mő fák és dísznövények.

A kaktusz- és pozsgásházban több
mint 1200-féle látható: a kaktuszok
mellett az aloék, agavék, kutyatejfélék,
kristályvirágfélék, dögvirágok stb. gaz-
dag színvilága várja a látogatókat.

Cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 
(bejárat a Pacsirta u. felől)

Telefon: 
72/503-600/24135, 24277

E-mail: bozso@gamma.ttk.pte.hu
Honlap címe: 

http://www.botanikuskert.pte.hu
Belépődíj van. 

Szakmai vezetés előzetes 
egyeztetés alapján.

Muskátli Vendéglő 
és Kemencés Udvar

7677 Orfű, Széchenyi tér 13.
Tel./fax: 72/498-283 

www.orfumuskatli.hu


