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Mintegy fél évszázados munkásságát a tudományos és alkalmazott botanika szerves összekapcsolódása, a
gyakorlatiasság jellemzi, melyben kiemelt jelentőségű a hazai és külföldi arborétumok, botanikus kertek
növényanyagának felmérése, dokumentálása, illetve elsősorban a hazai kertek fejlesztése, kutató és honosító
munka útján történő gazdagítása. Mindez iskolateremtő szakírói tevékenységgel egészül ki: főként a
dendrológia tárgyában írt (részben társszerzős) tudományos és ismeretterjesztő-népszerűsítő cikkei, könyvei,
könyvfordításai magas szinten elismert, keresett, hiánypótló publikációk.
A ‘70-es években indítja el a dendrológiai dokumentációs, benne a Dendrológiai Atlasz programot; ennek
keretében több nagyszabású dendrológiai expedíciót szervez a mérsékelt öv közeli és távoli területeire.
Munkatársaival együtt 8 hazai élő gyűjtemény (a Kámoni, a Tiszakürti, a Malomvölgyi, a Nyírjesi, a
Pannonhalmi Arborétum, a Pécsi Egyetem botanikus kertje, valamint számos magánkert, mint pl. a Folly
Arborétum) felújítási, bővítési, telepítési tervét dolgozta ki, több esetben a kivitelezési munkákat irányította.
1997-től kezdődően a Budakeszi Herbárium génmegőrző élő gyűjteményét hozta létre, melynek része egy
geográfiai elrendezésű, mintegy 1800 növényt bemutató dendrológiai tanösvény, ahol rendszeresen tart
vezetést erdészeti, kertészeti szakemberek, középiskolai és egyetemi diák csoportok, kertbarát körök
számára, és mutatja be az éghajlatunkon sikeresen honosítható fák és cserjék ma még kevéssé ismert tagjait.
32 tudományos cikke, 12 könyve, illetve könyvfordítása jelent meg, köztük a Dr. Csapody Verával készített,
a hazai kertkultúrára nagy hatást gyakorló „Télen is zöld kertek” és a Dr. Rácz Istvánnal megalkotott,
nemzetközileg elismert „Fenyők a Föld körül”, illetve annak angol nyelvű változata. 250 ismeretterjesztő,
oktatási célú cikket írt. Jelenleg is aktív ismeretterjesztő, kutató munkát végez.
Életművét 2013-ban a Corvinus (ma Szent István) Egyetem díszdoktori címmel ismerte el.
Dr. Debreczy Zsoltnak, gróf Ambrózy-Migazzi István szellemiségének megőrzéséért és továbbviteléért,
illetve a hazai gyűjteményes kertek fejlesztéséért a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek
Szövetségének Elnöksége Semper Vireo díjat adományoz.
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