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A Benmore Arborétum
  

( az arborétum honlapja )

  

A Benmore Arborétum az Edinburgh-i (ejtsd: edinborói) Királyi Botanikus Kertek, egyben a Skót
Nemzeti arborétum része. A 49 hektáros park Skócia nyugati partján az Argyll Pakerdőben,
festoi vidéken, sziklás dombok között fekszik. Legmagasabb pontja 137 m, az oldalak mégis
drámainak hatnak és koránt sem olyan barátságosak, mint itt, a Keszi dombok, hegyoldalak: a
lejtők meredekek, sziklásak - a jégkor jege vájta, formálta. Jégkori maradványok az itteni tavak
is, mint amilyen az arborétum legmagasabb pontjáról feltáruló, nagyszerű látványt nyújtó Long
Loch ("Hosszú tó"), vagy a Holy Loch ("Szent Tó").

  

A gyűjtemény igen gazdag (kb. 10,000 faj)*, az erdőt, növényeket szerető közönségnek sok
hétre nyújt böngésznivalót, látvány-csemegét. Nem véletlen, hogy az arborétumi vendégházban
és a panziókban itt mindig telt ház van s a világ minden részéről érkező egyetemi ifjúság
("intern"-ek) nevetésétől vidámak a vendégszobák.

  

  

A nagyközönséget a színek ezernyi árnyalata mellett néhány nagy látványosság is fogadja:
ilyen pl. a kert 600 méter hosszú pázsitos kettős mamutfenyő-sora, amely telepítésben -
arborétumi környezetben - a világon egyedülálló. A fákat 1863-ban 11 évvel kaliforniai
felfedezésük (1852) után telepítették, tehát most ~150 évesek; többségük elérte, illetve
meghaladta a 45 méteres magasságot** - lenyűgöző a séta alattuk!
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  A Budakeszi Parkerdő-Arborétum elgondoláshoz hasonlóan, a Benmore Arborétum az ArgyllParkerdő (Argyll Forest Park, 24,281 ha) része es olyan szerepet tölt be, mint a Pilisi Parkerdőa Duna-Ipoly NP. vedelem alá tartozó területei, azaz, úgy működik, mint egy nemzeti- vagyNatúrpark.  Ha a kertet meg akarjuk nézni, a kora nyarat ajánljuk, amikor a rododendronok nyílnak. De szépegész évben: a tél enyhe (a téli átlag 7 °C, a nyár hűvös, a három nyári hónap átlaga 18 °C).Készüljünk esőre: 2000 mm az évi csapadék, ez télen kellemesen enyhe tengeri levegővel,nyáron hűsítőként érkezik.  *Összehasonlításul: a Budakeszi Arborétumban jelenleg kb. 400;  **Összehasonlításul a budakeszi fákat 1905 körül ültették, és a nagyobbik fa most kb. 36 mmagas (jövőre /három évenként/ mérjük újra)  Adatok:  Magasság: 15 - 137 mTeljes terület: 49 ha Északi szélesség: 56.0268° Nyugati hosszúság: -4.9808°  
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