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Az, hogy egy növény Európából szár-
mazik, nem azt jelenti, hogy köny-
nyen meg fog honosodni magyaror-

szági kertünkben. Európa éghajlata is na-
gyon változatos, észak-déli irányban, illet-
ve a tengerszinttől a magas hegyekig halad-

va különböző klímazónák váltakoznak, a 
poláristól egészen a szubtrópusi éghajlatig. 
A kontinens túlnyomó részére nedves vagy 
száraz kontinentális éghajlat jellemző, me-
leg nyarakkal és hideg telekkel. Az Atlanti-
óceán enyhíti ezt a hatást, ezért Európa 
nyugati részén óceáni az éghajlat enyhe te-
lekkel, sok csapadékkal. A kontinens déli 
részén az enyhe telű és meleg nyarú medi-
terrán éghajlat jellemző, míg északon a taj-
ga és a tundra hideg klímája.
Az őshonos növények szerepe mind na-
gyobb. A környezetünkben viruló vadvirá-
gokat, fűféléket, az őshonos fákat és cserjé-
ket érdemes jobban ismernünk és megsze-
retnünk. Fedezzük föl a gyomnövényekben 
is a szépséget. Egy ősgyep sokkal változa-
tosabb, ráadásul sokkal kevesebb vizet és 
gondozást kíván, mint az angol pázsit. Csak 
szemlélet kérdése.
íme, néhány népszerű dísznövényünk, ame-
lyeknek Európa az őshazájuk.

Hunyor
A fekete hunyor (Helleborus niger) karácso-
nyi virágként lett népszerű az utóbbi évek-
ben. Főleg a rózsaszínű, lila, bordó, sárga, 
krémszínű, tarka hibrid fajták megjelenése 
hozta meg számára a világsikert. Ez a télen 

vagy tavasszal hosszan és bőségesen virágzó 
évelő az árnyékos helyeket kedveli, az erős 
napsütés megégeti a leveleit.
Amennyiben teraszunkat, lépcsőnket, ab-
lakpárkányunkat cserepes virágzó hunyor 
díszítette karácsonykor, tartsuk a tél végé-
ig fagyvédett helyen, de nem a lakásban. 
tavasztól őszig nevelgessük árnyékos he-
lyen és csak ősszel ültessük ki a végleges 
helyére a kertben. Az ültetési helyet jól fon-

toljuk meg, a költözést ugyanis nagyon 
rosszul tűri. A meszes, mély, laza, kom-
posztban dús talajban érzi jól magát.
Erdei túráink közben a pilisben, a visegrádi 
hegységben és a Bükkben pirosló hunyorral 
találkozhatunk, a dunántúlon pedig illatos 
hunyorral. A természetben csak csodáljuk 
meg a virágokat, fotózzuk le, de ne szedjünk 
sem virágot, sem leveleket és töveket se ás-
sunk ki. Mindkét faj védett Magyarországon.

Olyan növényeket mutatunk be, amelyeket már megszoktunk a kertünkben, a teraszunkon
 vagy a lakásunkban, évről évre ültetjük őket és élvezzük szépségüket. Vajon tudjuk-e, 

hogy honnét származnak, hol van az őshazájuk? ezúttal európában őshonos növényekről lesz szó.

AZ égHAjlAt nÁlunk
Magyarország éghajlata kontinentális, a dunántúlon jellemzően 
több csapadékkal. Az Európa északi területeiről származó növé-
nyek nálunk nem maradnak meg a kertekben, mert nincsenek 
hozzászokva a meleg, száraz nyarakhoz. A déli, mediterrán vagy 
az enyhe atlanti klímából származó növények viszont télen fáz-
nának meg, fagynának ki, de téli védelemmel veranda-, illetve 
szobanövényként át tudjuk őket teleltetni.
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júdásfa
Dél-Európában és Kelet-Ázsiában honos. 
Fehér, rózsaszín, lila pillangós virágait rö-
vid szárakon csomókban hozza egyenesen 
a törzsén, vagy a vastag ágakon, lombfaka-
dás előtt. A júdásfa (Cercis) kérge sötétbar-
na, majdnem fekete, a termései pedig lapos 
hüvelyek és egészen következő tavaszig a 
fán maradnak. Kerekded, vese alakú levelei 
világoszöldek, de van vöröslevelű fajtája is, 
a Cercis siliquastrum ’Appalachian Red’. 
A kertben napos, meleg helyre ültessük, jó 
vízelvezetésű talajba, és ha kevés a csapa-
dék, öntözzük meg nyáron.

Kanári	főnixpálma
A Phoenix canariensis Spanyolország legdé-
lebbi csücskéből, a Kanári-szigetekről szár-
mazik. Fényigényes, ezért a lakásban szeret 
az ablak közelében lakni. Nyáron, ha tehet-
jük, vigyük ki a szabadba a teraszra vagy a 
kertbe, ott jobban fejlődik. télen ritkábban 
kell öntözni, mert nyugalmi állapotban van. 
Nem szereti a huzatot, és ha a levelei sérül-
nek, törések és száraz foltok jelennek meg 
rajtuk. Magról is szaporítható.

Thalmeiner Tünde
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és A többIek…
Kerti virágok: nőszirmok, sáfrány, 
bazsarózsa, cickafark, pipacs, dísz-
hagyma, szellőrózsa, őszirózsa, kö-
römvirág, búzavirág, szegfűfélék, 
díszfüvek, hóvirág, tőzike, liliom, sóvi-
rág, mályvafélék, nárcisz, levendula.

Fák: tölgyek, bükkök, juharok, gyer-
tyánok, éger, boróka, berkenyék, hár-
sak, gesztenyék, gyertyánok, ciprusok, 
kőrisek, vörösfenyő. 
Cserjék: somok, juharok, kecskerá-
gók, mogyorók, erikafélék, hangák, 
magyalok, aranyeső.
Gyümölcsök: almafajták, málna, sze-
der, áfonya, fekete ribiszke, szamóca, 
damaszkuszi szilva, körte, szelídgesz-
tenye.
Zöldségek: káposzta, retek, repce.
Fűszerek: kapor, komló, tárkony, ka-
kukkfű, oregánó.
Szobanövények: olajfa, pálmafélék, 
ciklámen, cinerária.


