
Nemzeti Botanikus Kert

Térképes útmutatónk abban segít, 

hogy a különféle virágzó nárcisz 

fajtákat könnyedén megtalálja 

Botanikus Kertünkben.
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Főbejárat

Nagy-tó

Iker-tó

Műrom

Sziklakert

Sződrákosi-patak

Sziklás-tó

Vízimalom

Rendszertani

gyűjtemény

Narkisszosz történetét a        -gal jelzett 

megállítótáblán olvashatják.

Az itt található nárcisz: Narcissus poeticus.

Köszönjük, hogy az utakon maradva nem

terhelik taposással a növények közvetlen

környezetét!
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A borítón található fajták:

’Lemon Beauty’       ’Dutch Master’   ’Salome’

’Orangery’                 ’Thalia ’                       ’Replete’

’Barrett Browning’  ’Rip van Winkle’     ’Mount Hood’

’Pueblo’                     ’Cassata’                     ’Flower Drift’
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1 ’Orangery’

’Salome’

’Replete’

’Pueblo’

’Geranium’

’Thalia’

’Cassata’

’Falconet’

Szerelem a víztükörben

’Flower Drift’

A hasadt koronájú nárciszok

csoportjába tartozik, ez a

legújabb alakcsoport. Szá-

rán egy nagy virágot nevel,

amelynek a fehér szirmok elé

hajló széles, narancs színű
melléklepel különleges meg-

jelenést kölcsönöz.

A nagy koronás nárciszok

közé tartozik, ahol az alap-

fajok a N. poeticus és a N.
pseudonarcissus voltak.

Elefántcsontfehér szirmai a

kívül barackszínbe hajló,

alapja felé rózsaszínesebb

mellékleplet veszik körül.

Különleges teltvirágú fajta,

mely a nehéz virágfejek elle-

nére sem bókoló virágú.

Elefántcsontszín, lekerekített

szirmain kívülről zöld csíkok

húzódnak. A virág közepén

lévő fodros szélű, lazacszínű
telt koronát veszik körül.

A jonquilla hibridek közé tar-

tozik: a nemesítés kiinduló

faja a N. jonquilla. A virágok

nyílásukkor sárgák, majd idő-

vel a melléklepel sárga színé-

nek megtartása mellett szir-

mai krémfehérre fakulnak. Egy

száron 1-3 kicsi virágot nevel.

Ez a fajta hosszantartó virá-

gaival nagy népszerűségnek

örvend, 1930-as jegyzése óta.

A tazetta típusba tartozik,

azaz a Narcissus tazetta és a

N. poeticus hibridje. Azért is

kedvelt, mert egy száron több

virágot hoz.

Triandrus hibrid, azaz neme-

sítésekor a N. triandrus fajból

indultak ki. Nagy díszítőér-

tékkel bíró fajta. 35-50 cm ma-

gas szárán 2-4 virágot nevel.

Enyhén visszahajló szirmai

krémfehérek, kis koronája szí-

ne megegyezik a szirmokéval.

A hasadt koronájú nárciszok

csoportjába tartozik. Lekere-

kített, hófehér szirmai a csil-

lagra emlékeztető formájú,

napsárga koronát veszik kö-

rül. Száranként egy virágot

nevel. Nemesítésekor az alap-

faj a Narcissus tazetta volt.

A hasadt

koronájú nárciszok

közé tartozik. Szárán egyet-

len 10 cm átmérőjű virágot

nevel. A szirmok világos-

sárgák vagy krémfehérek,

koronája a virág nyílásakor

sárga, majd kifehéredik.

1966-ban regisztrált teltvi-

rágú fajta, melynek feltűnő,

élénksárga kettős koronája

fodros. Ezt a narancsos-

sárga koronát lekerekített

krémfehér szirmok veszik

körül. A Narcissus tazetta
fajból nemesítették.

Népszerű, díjnyertes tazet-

ta hibrid. Aranysárga szir-

maival és narancssárga,

kis méretű koronájával hív-

ja fel magára a figyelmet.

Hosszan virágzik, egy szá-

ron 3-5 kisebb méretű virá-

got nevel.

Ez a növény Narkisszoszról

kapta a nevét, akinek veszte

a szépsége, kevélysége és

az ehhez kötődő átok volt.

Az itt szereplő mítosz to-

vábbi 42 növényes történet-

tel együtt könyv formájá-

ban a Főbejáratnál megvá-

sárolható.

’Lemon Beauty’
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A Narcissus az egyik legismertebb hagymás nem-

zetség, 27 fajjal és több ezer kertészeti fajtával. Vi-

rágában a 6 lepellevél egy rövidebb, csöves mellék-

leplet vesz körül. A virág színe a fehértől a sárga

legkülönbözőbb árnyalatáig változhat. Hibridizáci-

ós jellemzőik és megjelenésük szerint csoportosít-

ják őket, így léteznek nagy és kis mellékleplű,

szeldelt koronájú, telt virágú stb... fajták.

Kertünkben több mint harmincféle nárciszt tekint-
het meg, melyek közül tízet itt is bemutatunk.


