– Közönséges hóbogyó (Symphoricarpos albus var. laevigatus) – fehér
– Kislevelű hóbogyó (Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’) – világosrózsaszín
– Piros hóbogyó (Symphoricarpos orbiculatus) – bordó
– Hibrid hóbogyó (Symphoricarpos x doorenbosii ‘Magic Berry’) – rózsaszín
– Tűztövis (Pyracantha ’Soleil’d Or’) – sárga
– Tűztövis (Pyracantha ‘Orange Glow’) – narancssárga
– Tűztövis (Pyracantha ’Red Column’) – piros
– Koreai borbolya (Berberis koreana) – piros
– Közönséges borbolya (Berberis vulgaris) – piros
– Vaskoslevelű madárbirs (Cotoneaster franchetii) – piros
– Japán madárbirs (Cotoneaster dielsianus) – piros
– Ragyogólevelű madárbirs (Cotoneaster divaricatus) – piros
– Kerti madárbirs (Cotoneaster horzontalis) – piros
– Kínai lilabogyó (Callicarpa bodinieri) – lila
– Széleslevelű fagyal (Ligustrum ovalifolium) – kékesfekete
– Közönséges fagyal (Ligustrum vulgare) – kékesfekete
– Csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus ‘Albus’) – narancssárga és fehér
– Csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus) – narancssárga és sötétrózsaszín

Ágai paralécesek, hol elvékonyodnak, hol
megvastagodnak, mintha minden egyes
ágacska szépen megmunkált kis szobor
lenne. Némelyik fának és bokornak csavarodottak az ágai, meseszép ívekbe hajlik minden egyes ág, illetve sokszor maga
a fa vagy bokor is. Ilyen például a csavart
mogyoró (Corylus avellana ‘Contorta‘). A
mienket tizenöt évvel ezelőtt ültettük, és
azóta is az egyik kedvencünk, a tél elejétől késő tavaszig a kert egyik fő látványossága.

Nagyon meglepődtem,
amikor először
a kezembe vettem
John Brooks nagyszerű,
kerttervezésről szóló könyvét,
és azt olvastam benne,
hogy a sok színes virágot,
amik számomra addig
magát a kertet jelentették,
ő csak hangulatteremtő
és kiegészítő
növényeknek tartja.
A téli kert azonban megmutatja,
mennyire igaza van.
A jól megépített kert
télen is szép.

Milyen elemekből áll össze ez a szépség?
Elsősorban a kertben élő fák és bokrok
alakja teszi széppé a téli kertet. Egy-egy
nagy fa nemcsak nyáron szép, hanem télen
is lenyűgöző látvány. A mi platánunk (Plata
nus occidentalis) télen talán még hangsúlyosabb eleme a kertnek, mint nyáron, a
törökmogyoró (Corylus colurna) gyönyörű
alakja és ágrendszere pedig elsősorban télen érvényesül.
Némelyik fa fölfelé törő, mások inkább kerekdeden-széltében növekednek. Az egyiknek kemények, merevek az ágai, a másiknak puhák és lehajlók. Az egyik könnyű és
légies, a másik súlyos és nehézkes. Az
egyik fa kérge szinte fekete, a másiké fehér.
Ezek egymás mellé állítva kiemelik a másik szépségét és
Színes vesszejű somok
érdekes együttest alkotnak. A
formák harmóniája és ellentéte
– Cornus stolonifera ’Flaviramea’ – citromsárga
végtelen változatosságot kínál.
– Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’ – narancssárga
– Cornus alba ’Sibirica’ – meggypiros
Az ámbrafánk (Liquidambar
– Cornus alba ’Sibirica Variegata’ – meggypiros
styraciflua), különösen ha ki– Cornus alba ’Elegantissima’ – meggypiros
csit zúzmarásak az ágai, bár– Cornus alba ’Spaethii’ – meggypiros
melyik színes virággal fölve– Cornus alba ’Kesselringii’ – sötétbordó
szi szépségben a versenyt.

18

A japánfűveket mindig csak
tavasszal vágom vissza,
hiszen kár lenne kihagyni
téli pompájukat

A színes vesszőjű bokrokat is ajánlom,
lombjuk a zöld, a sárga, a narancssárga, a
meggypiros és a bíborszín minden árnyalatában pompázik. Nálunk legjobban a
Cornus alba ‘Sibirica’ vált be. Rossz talajon, árnyékos helyeken, nagy fák közvetlen
közelében is megél. Télen bordó vesszőivel, tavasszal a virágaival díszít, nyáron a
bogyói táplálékot adnak a madaraknak, és
ősszel nagyon szépen színesednek a levelei. Olcsó, mindenhol kapható és gyorsan
növekszik.
Másik hasonló szépség a repkény kecskerágó (Euonymus fortunei). Az ‘Emerald Gaiety’
és az ‘Emerald’n Gold’ fajtáit ültettük. Strapabíró, minden talajon, a napostól az árnyékosig minden fekvésben jól fejlődő, olcsó és
mindenütt kapható talajtakaró. Fehértarka
és sárgatarka, örökzöld levelei a fagyok kezdetétől narancssárgára és bíborszínűre színeződnek. Hasonlóképpen könnyen beszerezhető és strapabíró örökzöld bokor a kerti
mahónia (Mahonia aquifolium). Télen a leveleinek egy része gyönyörű bordóra és bíborszínűre színesedik. Ezért érdemes ősz
végén beszerezni, hogy a legszebben színesedő példányt választhassuk ki.
Néhány hortenzia – elsősorban a cserjés
hortenzia (Hydrangea arborescens) fajtáinak – elszáradt virágai télen is hosszan díszítik a bokrot. Mindig nagyon tetszett, de
amíg az ajánlásoknak megfelelően napra
vagy napos-félárnyékos helyre ültettem,
mindig baj volt vele, soha nem tudtunk an�nyi vizet adni neki, hogy a meleg nyári napokon ne lankadjon. Aztán az egyik faiskola honlapján láttam, hogy árnyékba is ültethető. Azóta a kert legárnyékosabb részein
vannak, és nagyszerűen érzik magukat. A
virágai egyébként nemcsak a bokron szá-
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Könnyen beszerezhető,
télen színes bogyóval díszítő cserjék

A szerző és Algeier Wendy felvételei

Kertek-emberek

Télen is szép

A téli szikrázó
napsütésben is
hívogató kertünk egyik
legkedvesebb része,
a szökőkút környéke

Szép csipkebogyót
nevelő rózsák
– Gyepürózsa (Rosa canina)
– Parlagi rózsa (Rosa gallica
  ’Officinalis’)
– Piroslevelű rózsa (Rosa glauca)
– Bérci rózsa (Rosa pendulina)
– Rozsdás rózsa (Rosa rubiginosa)
– Japán rózsa (Rosa rugosa)
– ‘Ballerina’
– ‘Bonica ’82’
– ‘Cardinal de Richelieu’
– ‘Cornelia’
– ‘Hansa’
– ‘Kiese’
– ‘Sissinghurst Castle’
– ‘Trigintipetala’
– ‘Violacea’

A lomblevelű örökzöldek,
így például az örökzöld magnóliák
(Magnolia grandilora),
hóköpenyben a téli kert
főszereplői lehetnek

radnak szépen, hanem közvetlenül az elvirágzás után, még barnulásuk előtt levágva,
árnyékos, szellős helyen szárítva is. Kitűnő,
tartós szárazvirág. Az íróasztalomon a télen nagy csokor díszelgett belőle.
A bogyóikkal díszítő növényekről se feledkezzünk meg: fehér, rózsaszín, világossárga, sötétsárga, narancssárga, piros, bordó,
lila, feketéskék, esetleg narancssárgával
tarkázott fehér vagy bíborrózsaszínben
pompáznak. Néhány bokrot, elsősorban a
madárbirseket, kimondottan a téli bogyóikért ültettem. Ha elég napos lenne a kertünk, akkor tűztöviseket is ültetnék, gyönyörűek a bogyóik és egész télen díszítenek.
Néhány borbolyának, például két kedvencemnek, a Berberis koreanának és a
Berberis vulgarisnak, amellett, hogy nagyon strapabírók, egész évben szépek és
kitűnően színesednek ősszel, még az a jó

tulajdonságuk is megvan, hogy nagyon
szép és ehető piros terméseket hoznak,
amelyek hosszan a bokron maradnak. Sok
olyan rózsát is ismerünk, amit a virágok
szépségével vetekedő csipkebogyójáért
ültetnek.
Sok bokrot úgy hirdetnek a kertészetek,
hogy madárbarát, azaz a bogyója táplálék
a madarak számára. Azt nem szokták
azonban megírni, hogy ezeket a bogyókat
a madarak általában nagyon gyorsan
megeszik. Ha olyan bokrot szeretnénk,
amelyiknek a bogyója hosszan díszít, akkor olyat is kell ültetnünk, amit nem szeretnek a madarak. Sok bogyó mérgező és
némelyik nagyon súlyos, akár halálos
mérgezést is okozhat. Ahol kisgyerek van,
vásárlás előtt föltétlenül tudakoljuk meg,
hogy a tetszetős növény vajon nem tartozik-e ezek közé.
A naspolyát viszont mindenki bátran ültetheti a kertjébe. Inkább a hűvösebb, nedvesebb helyeket kedveli, de már homokon,
napos helyen is láttam szép példányát. Nálunk nagyon jól érzi magát és minden évben rengeteget terem. Tél elejére szokott
beérni, és ha nincs komoly fagy, akkor
egész télen lehet a fáról csemegézni.
Az örökzöldek a téli kert klasszikus szereplői. Kifinomult összeállításokat hozhatunk
létre a különféle – világosabb, sötétebb, kékesebb, sárgásabb – zöldek ötvözésével. A
növekedési típusokra és a levélformákra is
figyeljünk. Az oszlopos növekedésű tisza-

A csavartmogyoró télen mutatja
meg igazi szépségét

A labradori ibolya (Viola
labradorca) sötétbordó lombját
rendszeresen kicsipkézi a dér

fa, tuja vagy hamisciprus nagyon szép
együttest ad a kerekded, vagy elterülő babérmeggyel, tujával vagy borókával. A kertünk egyik szegletében terülő madárbirs
(Cotoneaster horizontalis) mögött gömb
alakú buxusok, a háttérben pedig oszlopos
tuják és borókák díszítenek. A kert egyik árnyékos részén ráncoslevelű bangita (Vibur
num rhytidophyllum), babérmeggy (Prunus
laurocerasus ‘Mari’) és terülő boróka (Juni
perus x media ‘Mint Julep’) áll egymás mellett. A bangita inkább fölfelé törő, a babérmeggy gömbölyű, a boróka pedig elterülő
növekedésű. A színük csak finom árnyalatokban különbözik egymástól. A babérmeggy levele kemény és tojásdad, a ban
gitáé puha és hosszúkás, a borókáé kemény, vékony és hosszúkás. Megunhatatlanul szépek együtt.
Nagyon szép, ha színes vesszőjű vagy termésű bokrokat vegyítünk örökzöldekkel.
Például az oszlopos tiszafa (Taxus x media
‘Hicksii’), a piros vesszejű som (Cornus
alba ’Sibirica’) és a sárgatarka levelű kecskerágó (Euonymus fortunei ‘Emerald’n
Gold’) klasszikus, sok-sok évig szemet
gyönyörködtető összeállítás.
Végül, ha úgy döntünk – vagy az időjárás
úgy hozza – hogy nem vágjuk vissza ősszel
az évelőket, azok is szereplői lehetnek a téli kertnek. Sokuknak meglepően szépek az
elszáradt maradványai, különösen, ha belepi őket a dér vagy a hó. Ennek ellenére
mégis vissza szoktam őket vágni. Főként

Kitűnő kertészeti lapok
az interneten téli olvasgatásra
– Dave’s Garden - http://davesgarden.com/
– Missouri Botanical Garden’s Kemper Center - http://www.mobot.org/
gardeninghelp/plantfinder/serviceplantfinder.shtml
– University of Connecticut Plant Database - http://www.hort.uconn.edu/plants/
index.html
– Esveld - http://www.esveld.nl/
– Great Plant Picks - http://www.greatplantpicks.org/
– North Creek Nurseries - http://www.northcreeknurseries.com/
– University of Illinois / Selecting Shrubs for Your Home - http://urbanext.illinois.edu/
ShrubSelector/intro.cfm
– Bluestem Nursery - http://www.bluestem.ca/index.htm
– Knoll Gardens - http://www.knollgardens.co.uk/
– Gardenvisit - http://www.gardenvisit.com/
– The Beth Chatto Gardens - http://www.bethchatto.co.uk/index.html
– Sissinghurst Castle - http://www.invectis.co.uk/sissing/
– Great Dixter House and Gardens - http://www.greatdixter.co.uk/
– Anja és Piet Oudolf - http://www.oudolf.com/
– Peter Janke - http://peter-janke-gartenkonzepte.de/index.php
– Clive Nichols - http://www.clivenichols.com/
– L’Ortie-Culture - http://www.ortie-culture.be/pages/index.html
– Neues vom Lindenhof - http://elisabethsgartenwelt.blogspot.com/
– Wildwuchs unter Aufsicht - http://wildwuchs-unter-aufsicht.blogspot.com/
– View from Federal Twist - http://federaltwist.blogspot.com/
… még sok további címet talál a blogomon: http://kertinaplo.blogspot.com/
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Az ámbrafa (Liqudambar styraciflua)
paraléces ágaival télen is díszít

A naspolya terméséből
egész télen csemegézünk
azért, mert a télire otthagyott évelők gyakran szétszórják a magjukat, és némelyikük
veszedelmesen gyomosít. Ráadásul így a
tavaszi nagy munkák idején ennyivel is kevesebb a teendőm.
Hasonló okok miatt általában ősszel a füveket is visszavágom. A tollborzfüveinket
(Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’) –
bármilyen szépek is télen – föltétlenül vis�szavágom ősszel, mert különben úgy szórja a magját, hogy tavasztól őszig sok-sok
órát tölthetek azzal, hogy a magoncaikat
húzgálom.
A japánfüvek (Miscanthus) nálunk nem
gyomosítanak, de tavasszal rendszerint
csak néhány napig tart, amikor már nem fagyos a tövük és visszavághatók, de még
nem indult meg a levélképződésük. Ha ebbe a néhány napba nem fér be a visszavágásuk, akkor óhatatlanul levágom a kihajtó
levelek csúcsát, amit a növény nem hoz
helyre, így ezzel a sajátos frufruval kell néznem őket egész nyáron.
Tévhit, hogy télire össze kell kötöznünk a tövüket. A pampafüvek (Cortaderia selloana)
egy-két rendkívül védett helyet kivéve nem
télállók Magyarországon, mivel legjobb
esetben is csak mínusz 18 C-fokig fagytűrők. Komolyabb teleken, akármit is csinálunk, tönkremennek. A hazánkban forgalomban lévő japánfüvek többnyire biztosan
télállók. A kötözéssel való fölösleges bajlódás helyett inkább nézzük meg az inter
neten, hogy a fajta télálló-e vagy sem.
S ezzel el is jutottunk a téli kert egyik legfontosabb öröméhez. Mivel nem kell a kertben dolgozni, végre jut időnk arra, hogy különböző kertek, egyetemek és kertészetek
nagyszerű lapjait böngésszük, vagy kertészeti blogokba olvassunk bele.
Templom Kata
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