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A kár egy kirándulás keretében is ér
demes  ellátogatni  a  Kittenberger  
kertbe, hiszen a többféle stílusú 

kertrészekben időzve remek ötleteket kap
hatunk, melyeket hazatérve saját környe
zetünkben is megvalósíthatunk. És itt a 
hangsúly tényleg az ötleteken van, mert 
számos  olyan  megoldással  találkozhatunk  
e kertekben, melyek megvalósítása nem ke
rül feltétlenül nagy összegekbe. sőt, a na

gyobb kerti beruházások előtt is megéri 
szétnézni itt, mivel a költséghatékonyságra 
is jó példák születtek.
A Kittenberger Élménykertben Ausztria 
kerttervezői egy olyan világot hoztak létre, 
ahol a sokféle stílus közül biztosan minden
ki megtalálja a neki tetszőt. Az egymás 
melletti kertrészekben járva-kelve egy
mástól igen eltérő hangulatú és stílusú te
rületeket is meglátogathatunk.

a	legnagyobb	fűszerspirál
találunk a területen fűszerkertet, mely
nek  egyik  részében  díszes  kerámiakas
pókba ültetett fűszernövények, köztük 
zsályák, bazsalikomok, kakukkfüvek illa
toznak, és mellettük magasodik a „nagy 
testvér”, ami állítólag a világ legnagyobb 
fűszerspirálja, így méretéből adódóan be 
is járható.

Nyugati szomszédainknál, Schilternben található a Kittenberger Élménykert, egy, 
a magyar kertkedvelők számára is könnyen megközelíthető és nagy élményt nyújtó, inspiráló hely. 

Az itt létesített bemutatókertek minden évszakban más látványt nyújtanak, 
emellett pedig évről évre fejlesztik is ezeket.

A hagyományos fűszerspirál körülbelül 
egyméteres magasságig emeli ki az ágyást, 
emiatt egyszerűbb gondozni, nem kell any
nyit hajolgatni. Az elrendezés miatt kedve
ző mikroklíma alakul ki, és vízigény szem
pontjából is különválaszthatjuk a fűszernö
vényeket: alulra kerülnek a vízigényeseb
bek, feljebb az egyre inkább szárazságtű
rők. így ha felül öntözünk, a víz nagy része 
lefolyik, és ott szivárog be a talajba. téglá
ból, szabályos kövekből természetesen jó

val könnyebb megépíteni a fűszerspirált, de 
lehet szabálytalan terméskövekből is, en
nél viszont a stabil illeszkedésekre jobban 
figyeljünk, hiszen ez egy szárazon rakott, 
kötőanyag nélküli építmény, amit maxi
mum a föld támaszt meg valamelyest.
A spirált a kert napos részére tervezzük, és 
átmérője legalább két méter legyen. Aljára 
lehet egy kis tavacskát is építeni, vagy egy 
dézsát lesüllyeszteni: ennek párolgása jót 
tesz a növényeknek. Ez a spirál alján levő 

kis tó, vagy az emelkedő kezdőpontja déli 
irányba nézzen.
Miután kijelöltük a fűszeresünk helyét, a 
közepére üssünk le egy karót, és kössünk 
rá egy, a spirál körsugarának megfelelő 
hosszúságú madzagot. Ezt körbemozgatva 
egy másik bottal megrajzolhatjuk a szabá
lyos kört. A terepet egyengessük el, és 
kezdjük spirálvonalban rakni a téglákat, 
soronként fél téglányi eltolással, kötésben. 
Amikor belül elérjük a 100-130 cm magas
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ságot, akkor van kész a spirál váza. Ezután jö
het a talajjal való feltöltés.
Az elkészült és földdel feltöltött fűszerspirált 
hagyjuk állni pár napig, öntözgessük, hogy 
tömörödjön a talaj. A növényeket elsősorban 
igényeiknek, illetve a saját ízlésünknek meg
felelően válasszuk ki. A levendulát, rozma
ringot érdemes a spirál tetejére ültetni, míg az 
árnyékosabb északi oldalon jó helye van a snid
lingnek, oregánónak, metélőpetrezselyemnek. 
A víz közelében jól érzik magukat a mentafélék. 
A citromfüvet és más nagyra növő fajokat a mé
retük miatt inkább a spirál mellett helyezzük el.

az ötletek otthona
A fűszerspirálos ültetési megoldás sokkal 
látványosabb az ágyásokhoz képest, bár ez 
a fűszernövények mindennapjait kevésbé 
érinti, inkább nekünk, szemlélődő embe
reknek előnyös. Ami egy átlagos kertben 
egy majdnem átléphető fűszerspirál, az itt, 
a  Kittenberger  kertben  egy  akkora  domb,  
amin egyszerre 4050 ember sétál, megcso
dálva az ide ültetett fűszernövények válto
zatosságát, és a spirál tetejéről az egész 
kertre nyíló remek panorámát.

stílusok kavalkádja
találunk japánkertet is, amelynek a stílusá
ra jellemző, hogy a növények mellett a kö
vek színei és formái is nagyon nagy hang
súlyt kapnak, ez itt is jól megfigyelhető.

többféle zöldségeskertet is megnézhe
tünk a területen, melyek jól láttatják: egy 
zöldséges is díszíthet. Ha megtörjük a ha
gyományt,  és  a  szokásos  soroknálágyá
soknál merészebb vonalvezetéssel ülte
tünk, valamint felhasználjuk a zöldségnö
vények szín- és formagazdagságát, mind
járt díszítőértéke is lesz a zöldségeskert
nek. Elég csak a színes salátafajtákra gon
dolni, levélformáikkal, változatos színük
kel  nem  maradnak  el  egy  színes  virág
ágyás látványától.
Kialakítottak több minimál stílusú kertet is 
itt, de megszemlélhetjük ennek az ellenté
tét is, ahol a sövények bonyolult formákra 
nyírva mutatják, hogy a kert a természet és 
az emberi munka összhangjából áll össze. A 
növényeket természetes növekedési jelle

güktől minél eltérőbben formázzák meg, ez 
az ember szabta látvány annál futurisziku-
sabb képet mutat majd.
Érdemes kiemelni a fürdőtavakat, ame
lyek már hazánkban is kezdenek elterjed
ni, mivel ötvözik a kerti tó és az úszóme
dence előnyeit, nem kell mindkettőt meg
építeni. Lényeg, hogy a növényekkel beül
tetett alacsonyabb vízmélységű biotóp 
rész mellett található egy mélyebb, növé
nyek nélküli, nyílt vízi rész is, ami úszásra 
is alkalmas.
A toszkán kert az olaszos, mediterrán vi-
lágot idézi, de meglátogathatjuk a gyerek
világot is, ahol a növények kiegészítője
ként színes mesebeli formákkal találko
zunk. nagy a kontraszt, ha átmegyünk a 
kísértetek kertjébe, mely a horrorfilm- 
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Krumpliszsák, 
kicsit másként

Stílusos hulladékhasznosítás: virágok cipőben... ...nadrágban
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rajongóknak lehet jó választás. Itt csu- 
pa sötét, mélybordó vagy szinte fekete le
velű növényt találunk, a szintén sötét 
lombszínű fák árnyékában. A nyomasztó 
hangulatot tovább fokozza a párásító ön
tözés, mely a porlasztott vizet úgy fújja, 
mintha sejtelmes füst terjedne a növények 
között.
Különösen egyedülálló a nagy kalandkert, 
ahol megtalálható egy családi és egy adre
nalin csúszda, a vízi szórakozást rafting és 
egy patak biztosítja. Attól, hogy itt a növé
nyek a főszereplők, az állatok sincsenek ki
zárva, így alpakákkal, kengurukkal, pónik
kal és törpekecskékkel is összefuthatunk 
utunk során.

merítsünk ötleteket
találunk itt „elégedett vagyok” kertet, ami 
tényleg nyugalmat áraszt, azt sugallja, hogy 
nem kell minden fűszálnak és növénynek 
precízen állnia, még sincs az az érzésünk, 
hogy  gyorsan  valamit  csinálni  kellene,  ha
nem jól van ez így is, kicsit kesze-kuszán.
Jó tippeket ad a „kert a fák alatt” tematikus 
rész, hiszen mindig probléma, hogy na
gyobb fák árnyékába mit ültessünk, ami 
majd ott jól érzi magát. 
nyáron gyönyörű a klemátiszkert, ahol e 
kúszó hajtású növények varázslatos virágai 
pompáznak rengeteg színváltozatban.
A fűkertben bemutatják, hogy a fű nemcsak 
egyszínű zöld, hanem igen változatos is le
het. A sokféle színes díszfű mellett a gyepes 
területen is lehet extrább dolgokat művel
ni: kialakíthatunk kisebb fotel- vagy ágy
szerű dombokat, melyeket befüvesítve élő 
kerti bútorokká varázsolhatunk.
Van még itt vízikert, wellnesskert, mű
vészkert,  de  labirintus  is,  ami  a  gyerekek  
kedvence – már amennyiben megtalálják a 
kiutat.
A rózsakert is sokakat elvarázsol, csakúgy, 
mint a borkedvelőket a pince, körülötte a 
szőlőkkel, ahol szintén figyeltek arra a ter
vezők, hogy ne csak egy haszonkertet lás
sunk,  hanem  egy  olyan  hangulatos  kert
részt, ahol jól érezzük magunkat. ugyan
csak nagy a kontraszt a feng shui kert és a 
parasztkert között, de ez jó, mert azt mu
tatja, mindenki megtalálja azt a kertet, 
amelyről úgy érzi, hogy az övé.
Érdekes színfolt a modern kert, ahol régi 
számítógép-monitorba, elnyűtt cipőbe és 
nadrágba is ültettek növényeket, tehát a 
hulladékhasznosítás is helyet kaphat ebben 
a műfajban.
Folytathatnánk még a sok érdekesség leírá
sát, de látni az igazi.

nagy z. róbert

Mediterrán hangulat 
örökzöldekkel

Egy sparhelt második élete Részlet a japánkertből

Zöldségeskert merész vonalvezetésekkel




