Névtáblákat kaptak a Baár-Madas Református Gimnázium kertjében álló fák és cserjék

A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztálya 2015. tavaszán, önkéntes munka
keretében névtáblákkal látta el a Baár-Madas Református Gimnázium kertjében álló
jellegzetes fákat és cserjéket. Az Iskola kertjében már korábban is volt néhány megjelölt
növény, amelyek névtáblái szintén felújításra kereültek az akció során.
Az Iskola biztosította az új névtáblákat, a Botanikai Szakosztály önkéntesei: Csontos
Péter, Höhn Mária, Kalapos Tibor, Kovács Gábor, Lovranics Júlia és Papp Mónika pedig a
szükséges szaktudást adták; feliratozták és kihelyezték a névtáblákat az Iskola Kertjébe.
A munka kivitelezésére két, nyáriasnak
mondható tavaszi napon, április 16-án és
május 5-én került sor, amikor összesen 51
jeltábla került elhelyezésre. Ezek 13
nyitvatermő, 36 zárvatermő fásszárú és 2
zárvatermő lágyszárú faj megismerését segítik
az Iskola diákjai számára. A táblákon szerepel
a megjelölt növény magyar és latin neve,
valamint az a földrajzi régió, ahonnan
származik, illetve ha az adott faj hazánkban
természetes módon is előfordul akkor az
"őshonos" megjelölés. A kitáblázott fajok
magyar, illetve auctor névvel ellátott latin
neveinek listája a függelékben olvasható.

Először összeírtuk a kertben található jellegzetes fákat és cserjéket,
aminek során egymástól is sokat tanultunk.

Ezután az Iskola egyik tantermében elkészítettük az új táblák feliratait

és felújítottuk az évek során lekopott régi táblák írásait.

A névtáblák kihelyezésének munkáiból mindenki kivette részét.

Függelék
A BMRG kertjében a Botanikai Szakosztály önkéntesei által kitáblázott fajok jegyzéke
Nyitvatermők
kaukázusi jegenyefenyő
Kolorádói jegenyefenyő
életfa
atlaszcédrus
himajájai cédrus
páfrányfenyő, ginkgó
nehézszagú boróka
vörösfenyő
lucfenyő
ezüstfenyő
feketefenyő
erdeifenyő
tiszafa
Zárvetermők
kőrislevelu juhar
korai juhar
hegyi juhar
fehér vadgesztenye
közönséges nyír
nyáriorgona
örökzöld puszpáng
közönséges gyertyán
nyugati ostorfa
veresgyűrű som
török mogyoró
birsalma
bükk
magas kőris
virágos kőris
ír borostyán
közönséges dió
csörgőfa
aranyeső
fekete lonc
örökzöld mirtuszlonc
mahónia
nemes alma
juharlevelű platán
szürke nyár
vadcseresznye
cseresznyeszilva
babérmeggy
tűztövis
fehér akác
fekete bodza
japánakác
májusi orgona
nagylevelű hárs
ezüsthárs
ráncoslevelű bangita
kis télizöld
Waldstein-pimpó

Abies nordmanniana (Stev.) Spach
Abies concolor (Gordon) Lindley
Biota orientalis (L.) Endl.
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti
Cedrus deodara (Roxb.) G. Don
Ginkgo biloba L.
Juniperus sabina L.
Larix decidua Mill.
Picea abies (L.) Karsten
Picea pungens Engelm.
Pinus nigra Arnold
Pinus sylvestris L.
Taxus baccata L.
Acer negundo L.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Aesculus hippocastanum L.
Betula pendula Roth
Buddleja davidii Franch.
Buxus sempervirens L.
Carpinus betulus L.
Celtis occidentalis L.
Cornus sanguinea L.
Corylus colurna L.
Cydonia oblonga Mill.
Fagus sylvatica L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus ornus L.
Hedera hibernica (G.Kirchn.) Bean
Juglans regia L.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Laburnum anagyroides Medik.
Lonicera nigra L.
Lonicera nitida E.H.Wilson
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
Malus domestica Borkh.
Platanus hybrida
Populus x canescens (Ait.) Sm.
Prunus avium L.
Prunus cerasifera Ehrh.
Prunus laurocerasus L.
Pyracantha coccinea Roem.
Robinia pseudo-acacia L.
Sambucus nigra L.
Sophora japonica L.
Syringa vulgaris L.
Tilia platyphyllos Scop.
Tilia tomentosa Mönch
Viburnum rhytidophyllum Hemsl.
Vinca minor L.
Waldsteinia geoides Willd.

