
  

  

A Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet és az Ormos Imre Alapítvány 

Növényismereti Ki Mit Tud 

címmel országos növény-felismerési mozgalmat hirdet 

Jelentkezők köre: amatőrök és profik, kertész, 
tájépítész és botanikus hallgatók, gyakorló 
szakemberek. 

Feladat: különböző morfológiai bélyegek alapján 
15 taxont kell felismerni. 

1 1 hónap 11 kert 

Január ― 
Február 
Március 
Április 
Május 
Június 
Július 

Budai Arborétum 
Folly Arborétum 
Jeli Arborétum Kert 
Vácrátóti Nemzeti Botanikus 
Szarvasi Arborétum 
Szegedi Füvészkert 

Augusztus Eszterházy Károly Egyetem Botanikus Kertje 
Szeptember Diószegi Sámuel Botanikus Kertje 
Október Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány 
November Agostyáni Arborétum 
December ELTE Füvészkert 

Támogatók: Ormos Imre Alapítvány, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, 
Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete, Magyar Faápolók Egyesülete, Magyar Tájépítész 
Szövetség, Magyar Kertépítők Országos Szövetsége, Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek 
Szövetsége, Csapody Vera Növénybarát Kör, Garden Kft. és a résztvevő kertek. 

Szervező: Dr. Szabó Krisztina 



  

 
 

  

Részletek… 

Időpont: minden hónap utolsó napján 9 órakor 

2021-ben az alábbi kertek vesznek részt a versenyben: 

Hónap 
Január 
Február 
Március 
Április 
Május 

Kert Foma* 

Budai Arborétum 
Folly Arbortéum 
Jeli Arborétum 
Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert 
Szarvasi Arborétum 
Szegedi Füvészkert 

online 
online vagy személyes 
online vagy személyes 
online vagy személyes 
online vagy személyes 
online vagy személyes 
online vagy személyes 
online vagy személyes 
online vagy személyes 
online vagy személyes 
online vagy személyes 

Június 
Július 
Augusztus Eszterházy Károly Egyetem Botanikus Kertje 
Szeptember Diószegi Sámuel Botanikus Kertje 
Október 
November Agostyáni Arborétum 
December ELTE Füvészkert 

Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány 

* az aktuális hónap, a helyszín és a vírushelyzet függvénye 

Jelentkezés 

- 
- 

online regisztráció a dendro.KiMitTud@gmail.com 
személyes részvételnél is regisztrálni kell. 

Részvétel 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

online, regisztráció után; 
Kahoot! oldalon (levélben kapott hozzáférés után) 
a hónap utolsó napján 9 órakor; 
a kitöltésre fordítható idő meghatározott; 
mindenki csak egyszer próbálkozhat; 
esetenként személyesen, az online időpont napján a kertekben. 

Feladat: 

- 
- 
- 
- 

15 növény felismerése, csak latin névvel; 
csak télálló taxon; 
a növények között fásszárú, lágyszárú egyaránt lehet, a kert profiljához megfelelő arányban; 
téli morfológia ismeret szükséges: a növények között lehetnek lomb nélküliek is, jellegzetes 
vessző, rügy, kéreg; 

- nem csak alapfajok, DE a fajták, változatok esetén meghatározó elkülönítő bélyegek alapján kell 
felismerni (pl. koronaformán alapuló fajta esetén a habitusról készül fotó, video alapján); 
online formában fotó (kivételes esetben rajz, illetve videó) alapján; 
személyes jelenlét esetén elsősorban élő növényekről gyűjtött hajtások, vagy cserepes növények 
alapján. 

- 
- 



  

 
 

Értékelés 
- 
- 

online részvétel esetén Kahoot! felületen a „beadás” után azonnal; 
a személyes részvétel esetén, a helyszínen történik a kiértékelés. 

Díjazás: 

- 
- 
- 

havonta 1 győztes; 
összesítés év végén, az összpontszám alapján 2021 győztese; 
díjak: a kertek és az egyesületek felajánlásaiból. 


