12. Kerékpár kirándulás a vácrátóti botanikus kertbe
 Útvonal: Verőce Csattogó völgy – Vác – Csörög – Vácrátót /botanikus kert/

– Csörög – Vác – Verőce Csattogó völgy
 Táv: 45 km
 Útviszonyok: kerékpárút, aszfaltút
 Szintkülönbség: 30 m
 Látnivalók: Vácrátót botanikus kert, útközben Vác nevezetességei
 Költség: belépőjegy felnőtt 760; diák, nyugdíjas 370 HUF,

Bővebb információ: 06 28 360 122, hétvégén 06 28 360 122/120

Vácrátót a budapesti agglomeráció északkeleti szélén fekszik a NyugatCser
háthoz tartozó Gödöllőidombság északi részén. A falun három patak folyik keresztül,
a Tece, a SződRákos és a Hartyánpatak.
A nemzetközi hírű botanikus kert évente százezer látogatót fogad. Az ország
ban egyedül itt található a növényrendszertani gyűjtemény, de megcsodálhatjuk az
üvegházban, a sziklakertben látható egzotikus növényeket is. Kiemelkedően gazdag
fa és cserjegyűjteménye, a Biblia növényeit bemutató kertrésze is.
Évgyűrű számolási adatok szerint a botanikus kert területén ma is számtalan
olyan öreg fa él, amelyik a XIX. század első felében bújt ki a magból. Ezek alkotják a
kert legnagyobb felületét elfoglaló dendrológiai gyűjtemény (fák és cserjék gyűjteménye) vázát és alapját. Eredetük kétféle: őshonos fajok és telepített egzóták. A „pla
tánkor”ként ismert történeti kertépítészeti időszakból hatalmas, terebélyes több mint
másfélszáz éves platánok, feketediók, pagodafák, nyugati ostorfák láthatók minden
felé.
A kert igazi dendrológiai gyűjteménnyé válása Vigyázó Sándor gróf nevéhez
fűződik, aki szenvedélyes, művelt és céltudatos kertészkedő is volt. A XIX. század
utolsó és a XX. század első évtizedeiben francia és német kertészetekből behozatott
és hazai birtokosokkal cserélt fák és cserjék százait ültették el a birtok kertészei, hí
ven a kor divatjának, létrehozva Magyarország egyik legjelentősebb gyűjteményes,
dendrológiai kertjét. A dendrológiai gyűjtemény a századfordulóra érte el virágkorát.
A 96 éves korában elhunyt Sándor gróf halála után is még mindig csodálattal ír a ha
nyatló kertről MágocsyDietz Sándor botanika professzor: „Legnagyobb benyomást
kelt még a laikusban is, és még inkább a kertkedvelőkben a fás növények nagy vál
tozatossága...”

A két háború között azután a szakszerűtlen kezelés, elhanyagoltság, a kert fe
lének gyümölcsössé alakítása majdhogynem közönséges kastélykertté degradálta a
gyűjteményt.
A kutatóintézet megalapításával (1952) együtt megkezdődött modern botani
kus kertté alakítás. Ma már 3300 taxonával az ország leggazdagabb dendrológiai
gyűjteménye.

