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Erdő

a kertben
A természetben is vannak árnyékos, száraz
élőhelyek. Az erdőben és az erdő szélén is
sok olyan növény él, amik meglehetősen
sok árnyékot és szárazságot elviselnek, és
a többségük nemcsak erdei, hanem bármilyen talajon megél. A mi kertünk nagy része
árnyékos és száraz, ezért sokféle ilyen erdei
és erdőszéli évelőt ültettünk talajtakaróként.

Szinte minden kertben
találunk olyan
árnyékos részeket,
amelyek amellett,
hogy árnyékosak,
meglehetősen szárazak is.
A ház északi oldalánál,
közvetlenül a kerítés mellett,
a nagyobb fák alatt
vagy a bokrok között a fű
vagy a hagyományos
virágágyi évelők
gyakran nagyon rosszul
fejlődnek, és sokszor
ki is pusztulnak.

Kora tavasztól nyár elejéig a kertünk fő látványossága a talajtakaró évelők virágszőnyege. A fák és bokrok közötti területek velük takarhatók a legjobban. Virágzáskor különlegesen szépek, utána pedig egész évben gyommentesen tartják a talajt. Ha a talajtakaró-együttes beáll, – ez két-három
évet vesz igénybe –, akkor már szinte egyáltalán nem kell körülöttük gyomlálni. Ezek
a növények többnyire nagyon alkalmazkodók, szélsőséges viszonyok között is megélnek, és szinte semmilyen karbantartást
nem igényelnek.
Ültetéskor azonban föltétlenül figyelembe
kell venni, hogy a talajtakarók szinte kivétel
nélkül szőnyegszerűen terjednek. Csak addig mennek, ameddig a körülmények megfelelők a számukra, ám ha azok jók, akkor
korlátlanul burjánzanak.

Árnyékos helyeken talán a borostyán
(Hedera helix) a leghasznosabb talajtakaró.
A közhiedelemmel ellentétben meglehetősen sok napot és szárazságot elvisel. Arra
kell csak figyelni, hogy a sárgával vagy fehérrel tarkázott levelű fajtái az alapfajnál jóval kevésbé tűrik a hideget, ezért csak nagyon védett városi kertekben érdemes próbálkozni velük – és csak kis területen, mert
tömegesen rendkívül vibráló, nyugtalanító
hatást keltenek a tarka leveleik. Az alapfajt
viszont nagy tömegben ültethetjük. Nagyon
elegáns bokrok és fák között önmagában
is, mint például a leuveni egyetem parkjában. Kitűnően társul más erdei talajtakarókkal, például a tüdőfűvel, a szagos mügével,
vagy a kis meténggel is.
A tavasz megékezését nálunk minden évben a tüdőfüvek (Pulmonaria officinalis) virágzása jelzi. Virágai nagyon bájosak, mályva és lila színűek, szép kísérői a vele egy
időben virágzó korai nárciszoknak. A legjobb társnövénye talán a kaukázusi nefelejcs (Brunnera macrophylla). Nemcsak a virágaik, hanem késő őszig megmaradó és
tökéletes talajtakarást adó leveleik is jól illenek egymáshoz.
Jól társítható velük a félárnyékot ugyancsak
kedvelő árvacsalán (Lamium maculatum),
ami az előzőekkel ellentétben nemcsak tavasszal, hanem ha elég nedvességet kap,
akkor őszig folyamatosan virágzik. A tüdőfűhöz és a kaukázusi nefelejcshez hasonlóan az árvacsalán is kitűnő kiegészítője a
nárciszoknak és a tulipánoknak.
Ezekhez a vadnövényekhez nem illenek a
nagyon erőteljes narancssárga és piros színek. Sok év kísérletezés után minden ilyen
árnyalatú tulipánt és nárciszt kiszedtem a
kertemből, és kizárólag a hűvös árnyalatú
fehér és sárga nárciszok maradtak. Legjobban talán a fehér virágú Mount Hood fajta
vált be. A mi kertünk sajnos kissé hűvös, de
melegebb helyekre „alapnárcisznak” kiváló.
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•

A nárciszok mellé olyan fehér botani
kai tulipánokat telepítettem, amiket nem
kell évenként kiszedni, hanem több évig
a helyükön maradhatnak, és jól szapo
rodnak a kertben. Ilyenek például a Fos
teriana vagy a Greigii tulipánok, ame
lyekből az utóbbi években nálunk is ör
vendetesen bővült a választék. Szerin
tem ugyanolyan szépek, mint a nagyobb
gondoskodást igénylő fajták.

•

Nagyon szép, ha a talajtakarók sző
nyegébe néhány kiemelkedő növényt ül
tetünk. Különösen alkalmasak erre a hu
nyorok és a kutyatejek. A hunyorok né
melyike fagyérzékeny, de a büdös hu
nyor (Helleborus foetidus) és a keleti
hunyor (Helleborus orientalis) a mi hi
deg kertünkben is jól érzi magát. A ku

tyatejekkel is vigyázni kell, mert a forga
lomban lévő fajták egy része nálunk
nem télálló, de a színeváltó kutyatejet
(Euphorbia polychroma), a mocsári ku
tyatejet (Euphorbia palustris) és az er
dei kutyatejet (Euphorbia amygdaloi
des) jó szívvel ajánlom. Ráadásul ezek
néhány rosszhírű rokonukkal ellentét
ben nem terjedő tövűek. Mindannyian
tűrőképesek és félárnyékban könnyen
tarthatók, csak arra kell vigyázni, hogy
a büdös hunyor és az erdei kutyatej is
a haranglábhoz hasonlóan, rövid életű,
ezért hagyni kell őket magról szaporodni.

•

Ha félárnyékban, jó talajviszonyok
mellett bőségesen tudunk öntözni, akkor
feltétlenül érdemes megpróbálkozni az
indás infűvel (Ajuga reptans). Az egyik
legszebb és leghosszabban virágzó ta

lajtakaró, vágóvirágnak is kitűnő. Ráadá
sul nagyobb évelők közé is telepíthető.

• Az első két évben a gyökeresedésükig

a szárazságtűrő növényeket is locsolni
kell. Az első évben rendszeresen, akár a
konyhakerti növényeket, a második év
ben pedig nagyobb szárazság esetén.
Csak a harmadik évben szabad őket ma
gukra hagyni.

•

Ha a nárciszokat és a tulipánokat ár
nyékliliomok, tüdőfű, vagy kaukázusi ne
felejcs alá ültetjük, megmenekülünk attól
a nagy munkától, amit a hagymások elvi
rágzás utáni visszavágása jelent. Ezek
nek az évelőknek ugyanis akkor kezde
nek el kibontakozni a levelei, amikor a
hagymások visszavonulót fújnak, így az
évelők terebélyesedő levelei eltakarják a
hagymások száradó maradványait.
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TUCATNYI SZÁRAZ FÉLÁRNYÉKBA VALÓ TALAJTAKARÓ ÉVELŐ
Név

Magasság

Fényigény

Vízigény

1

Aquilegia vulgaris
(harangláb)

fajtától függő
30-120 cm

napos-félárnyék

a száraztól a nedves talajig
mindenütt megél

2

Bergenia
(bőrlevél)

20-40 (virágzáskor: 60-80) cm

napos-félárnyék

az átlagosan öntözött, nedves talajt szereti,
de nálunk elég száraz helyeken is megél

3

Brunnera macrophylla
(kaukázusi nefelejcs)

40 (virágzáskor: 60-80) cm

a félárnyékot kedveli, de sok
napot és sok árnyékot is elvisel

a száraztól a nedves talajig
mindenütt megél

4

Gallium odoratum
(szagos müge)

1-40 cm

félárnyék-árnyék

a száraztól a nedves talajig
mindenütt megél

5

Geranium macrorrhizum
(illatos gólyaorr)

20-40 (virágzáskor 50-80) cm

a félárnyékot kedveli, de sok
napot és sok árnyékot is elvisel

a száraztól a nedves talajig
mindenütt megél

6

Hedera helix
(borostyán)

40-60 cm

kedveli a félárnyékot, de sok
napot és teljes árnyékot is elvisel

a száraztól a nedves talajig
mindenütt megél

7

Hosta lancifolia
(lándzsalevelű árnyékliliom)

40 (virágzáskor 70) cm

a félárnyékot kedveli, de sok
napot és sok árnyékot is elvisel

átlagosan öntözött - nedves az optimális,
de nálunk elég száraz helyeken is megél

8

Hosta plantaginea
(fehér árnyékliliom, apácaliliom)

40 (virágzáskor 70) cm

a félárnyékot kedveli, de sok
napot és sok árnyékot is elvisel

a száraztól a nedves talajig
mindenütt megél

9

Hosta ventricosa
(égkék árnyékliliom)

40 (virágzáskor 70) cm

a félárnyékot kedveli, de sok
napot és sok árnyékot is elvisel

az átlagosan öntözött, nedves talajt szereti,
de nálunk elég száraz helyeken is megél

10

Lamium maculatum
(árvacsalán)

40-60 cm

a félárnyékot kedveli, de sok
napot és sok árnyékot is elvisel

az átlagosan öntözött, nedves talajt szereti,
de nálunk elég száraz helyeken is megél

11

Pulmonaria officinalis
(orvosi tüdőfű)

20-40 cm

a félárnyékot kedveli, de sok
napot és sok árnyékot is elvisel

az átlagosan öntözött, nedves talajt szereti,
de nálunk elég száraz helyeken is megél

12

Vinca minor
(kis meténg)

20-40 cm

a félárnyékot kedveli, de sok
napot és teljes árnyékot is elvisel

az átlagosan öntözött, nedves talajt szereti,
de nálunk elég száraz helyeken is megél
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bármilyen talajon megél
jobban szereti a nehezebb talajokat,
de bármilyen talajon megél
bármilyen talajon megél
bármilyen talajon megél
bármilyen talajon megél

Az előzőekkel is társítható, de igazából önmagában érdemes ültetni a kis meténget
(Vinca minor). A szolid név ne tévesszen
meg senkit, ez az egyik legerőszakosabban
terjedő talajtakaró. Semmiképpen nem ajánlom évelő növények közé, még a nagyobb
termetű árnyékliliomokat is elnyomja, amik
kitűnően megvannak a borostyánnal. Fák és
bokrok közötti száraz, árnyékos, rossz talajú
helyeken, nagy területek gyors takarására viszont ez az egyik legjobb választás.

bármilyen talajon megél

bármilyen talajon megél
bármilyen talajon megél
könnyű talajt igényel
bármilyen talajon megél
bármilyen talajon megél

Nagyanyáink kertjéből nem hiányozhatott,
de mostanában nálunk sajnos nem divatos
a bőrlevél (Bergenia). Pedig Nyugat-EuróA szerző felvételei

bármilyen talajon megél

Nagyon törékenynek látszik, de a meténghez
hasonlóan robusztus talajtakaró a szagos
müge (Gallium odoratum). Virágzása a tavasz végén többnyire egybeesik a késői tulipánokkal. Monet, a híres impresszionista
festő giverny-i kertjébe például piros tulipánokat ültettek a fehér virágszőnyegbe. Csodaszép. Fontos azonban tudni, hogy a szagos müge a többi erdei talajtakaróval ellentétben nem tűri a közvetlen napot.
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Talajigény

A legnagyobb kedvencem talán a fehérnárcisz (Narcissus poeticus, illetve Narcissus
Actaea néven is kapható).

pában reneszánszát éli. S méltán, mivel az
egyik legkönnyebben tartható és legszebb
talajtakaró. A virágai különlegesen szépek,
és vázában is tartósak. Levelei egész évben teljesen takarják a talajt, ráadásul némelyik fajta télre bíborpirosra szineződik.
A tavasz legnagyobb eseménye nálunk a
haranglábak (Aquilegia) virágzása. Mindig
nagyon tetszettek, így igyekeztem minél
többfélét begyűjteni. A különféle fajták beporozzák egymást, újabb és újabb fantasztikus változatokat hoznak létre. Minden évben kíváncsian várom az eredményt. Kön�nyen tarthatók. Csak azt kell tudni róla,
hogy rövid életű évelő, tehát hagyni kell,
hogy szétszórja a magját, különben rövidesen kipusztul a kertből. Ezért nálunk az alacsony talajtakarók közé ültetettük, virágzáskor kimagasodik közülük, virágzás után pedig szépen belesimulnak a tőlevelei a talajtakarók szőnyegébe.
A haranglábak nagyon szép ellenpontjai az
árnyékliliomok (Hosta), talajtakaróként is jól
hasznosíthatók. A többségük öntözött vagy
nedves talajt igényel, de van egy-kettő közöttük – különösen a fehér árnyékliliom
(Hosta plantaginea), a lándzsalevelű árnyékliliom (H. lancifolia) és az égkék árnyékliliom (H. Ventricosa) –, amelyek sok
napot és szárazságot is elviselnek. Mind a
három fajta kapható a kertészetek többségében, és ha beszereztünk egy-egy példányt, tőosztással kitűnően szaporíthatók.
A talajtakaró idényt minden évben a gólyaorr (Geranium macrorrhizum) zárja. A kertvégi bokrok alatti száraz talajjal semmilyen
növény nem tudott megbirkózni, amíg
eszembe nem jutott a Geranium macrorrhi
zum. Három év alatt sűrű szőnyeget hozott
létre. Gyönyörű, amikor májusban a kert végében száz méter hosszan virágba borul. S
ennek azért is külön örülök minden évben,
mert jelzi, hogy hamarosan elkezdenek nyílni a rózsák is. Róluk legközelebb írok.
Templom Kata
http://kertinaplo.blogspot.com/.
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