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A GólyAorr
A gólyaorr (Geranium) nemzetség 300 faja a 
mérsékelt égövben él, nemzetségnevüket a 
termések gólyacsőrre emlékeztető alakjáról 
kapták. Hajtásaik a talajt takarják vagy kö-
zépmagasra ágaskodnak. száruk gyakran 
szőrökkel sűrűn borított. Hajtásaikat, leve-
leiket őszre lehullatják, van azonban néhány 
faj, amelynek fiatal hajtásvégi levelei az eny-

he teleken áttelelnek. A levelek hónaljából 
fejlődő virágaikat a hajtásvégeken fejlesztik. 
Május–júniusban nyíló, sugarasan szimmet-
rikus virágaik mutatósak, a kék és a rózsa-
szín különböző árnyalataiban díszlenek.
Igényeiket tekintve nem sorolhatók egyet-
len kategóriába, inkább azt mondhatjuk, 
hogy minden kerttípusba találunk megfele-
lő gólyaorrfajt, -fajtát. A kereskedelemben 
kapható változatok egy része napos, szikla-

kerti körülmények között érzi jól magát 
(Geranium dalmaticum, G. sanguineum), 
többségük a félárnyékos helyeket kedveli, 
de a hazánk erdeiben élő Geranium phaeum, 
a fekete gólyaorr – amely a virága színéről 
kapta nevét – a fák alatti árnyékos fekvés-
ben is megél.
nemcsak a virágaik, hanem levélformájuk 
is mutatós. Egyesek őszi lombszíne külön 
díszértéket képvisel.

Az évelők olyan lágyszárú növények, melyek különböző kitartószervekkel vészelik át 
a számukra kedvezőtlen időszakot. Kertünk sok évelője ősszel a talajfelszínig visszahúzódik, 

ahol az áttelelő rügyek alig várják, hogy a tavaszi meleg hatására élénk növekedésnek induljanak. 
A most bemutatásra kerülő gólyaorr és sásliliom is ebbe a csoportba tartozik.

öntöZZük, óvjuk
A hónapokig nyíló gólyaorrfajták a nemesítők műhelyében születtek, többségük hibrid 
eredetű. Ezért nevükben a nemzetségnév mellett csak fajtanevet látunk. Középmagas ter-
metű, értékes évelők, virágaik 3-4 cm átmérőjűek. napos, félárnyékos fekvésben, közepes 
vízellátású, jó kerti talajban fejlődnek a legszebben. A külföldi katalógusok fajtaleírásait 
olvasva tartsuk szem előtt, hogy az ott felsorolt kiváló tulajdonságok nem a magyarorszá-
gi aszályos nyarak tapasztalatai mellett születtek. Hazánkban csak öntözött körülmények 
között, a déli, délutáni forró napsütéstől laza árnyékkal védett helyen számíthatunk rend-
kívül hosszú virágzásukra.
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Hosszan nyíló évelők



A legkevesebb gondozást igénylő évelők kö-
zé tartoznak. A nyári öntözésen kívül né-
hányévenként terítsünk 1-2 cm vékonyan 
talajt a felkopaszodott szárakra, ezzel se-
gítjük legyökeresedésüket és a növény 
megfiatalodását. Mindezek a tulajdonságok 
igen értékes talajtakaróvá teszik a gólyaor-
rokat. Az alapfajokat magvetéssel, a fajtá-
kat hajtásdugványozással, rizóma-feldara-
bolással szaporíthatjuk.

A SáSlilioM
A sásliliom (Hemerocallis) középmagas (70-
120 cm) évelő, hosszú, keskeny tőálló lán-
dzsás levelei sűrűn állnak, kissé visszahajla-
nak. Gyökérzete rövid gyöktörzses, húsos, 
helyenként megvastagodó gyökerekkel. A 
nagy, tölcsér alakú virágok hosszú tőkocsá-
nyon fejlődnek. tág tűrésű növény, így a szá-
raz termőhelyek kivételével a kertben szinte 
bárhová kerülhet. Kitűnően mutat virág-
ágyásban, kerti tó partján, cserjékkel vegye-
sen ültetve. A terjedő tövű fajokat önálló 
foltba ültessük. Sok ezer sásliliomfajta léte-
zik, a tiszta fehér és a kék kivételével minden 
virágszínben kaphatók. többségük egysze-
rű virágú, de léteznek teltek is. A virágok le-
hetnek háromszög, kerek vagy csillag alakú-
ak, fodrosak vagy ép szélűek, mini, kicsi, kö-
zepes vagy nagy méretűek, népszerűségük a 
sásliliomdivat szerint változik. A legtöbb faj 

4-6 hétig számos virágot bont, jellemzően a 
nyár közepén. A virágzás ideje a fajtától füg-
gően május és szeptember között változik. A 
hibridek között egy-két fajta hónapokon át, 
májustól akár októberig folyamatosan újabb 
és újabb virágokat hoz.
nem véletlen, hogy óriási népszerűségnek 
örvend. Az egyik leghosszabb életű, mind-
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A lEgNépszErűBBEk
• Geranium ’Dragon Heart’
Erőteljes lombú, félméteres bokorrá 
fejlődik. Fekete közepű, élénk bí bor-
lila virágai hónapokon át borítják a 
növényt. napos, félárnyékos fekvés-
be, öntözött, közepes tápanyag-el lá-
tottságú talajba ültessük.
• Geranium ’Pink Penny’
Középmagas gólyaorrfajta, igen hosz-
szan tartó virágzásával hívta föl ma-
gára a figyelmet. sötét erezetű rózsa-
szín virágai kis ékszerekként ragyog-
nak a zöld levelek fölött. sűrű hajtásai 
kiválóan elnyomják a gyomokat. A faj-
ta másik különlegessége, hogy lombja 
ősszel narancspirosra színeződik.
• Geranium ’rozanne’
Kiváló tulajdonságai miatt 2008-ban 
az év évelőjének választották. Közép-
kék, nagy méretű virágait júniustól 
az őszi fagyokig hozza, a virágzás in-
tenzitását a nyári forróság csökkenti. 
Elfekvő-fölemelkedő száraival 30 cm 
magas szőnyeget képez.
• Geranium ’Tiny Monster’
Az utóbbi évtizedek nemesítésének 
egyik legsikeresebb fajtája, amely ha-
zánk éghajlatát is jól viseli. csillag-
szerű, tenyeresen hasadt levelei fö-
lött bontja a lilarózsaszín virágok tö-
megét. nyáron, szárazságban önöz-
zük, ha pedig erre nincs módunk, ak-
kor az első fővirágzás után vágjuk 
vissza a felére. Ezt követően újrahajt 
és újravirágzik. 

TUdTA, 
HoGY…

…a nemesítők régóta foglal-
koznak velük, sőt Geranium-

kedvelő egyesületek, társaságok 
is léteznek a világon? Újságot ad-

nak ki, és a tagok egymás kert-
jét látogatva cserélnek, vá-

sárolnak fajtákat egy-
mástól.

kínÁból sZÁrmAZIk 
A liliomfélék családjába tartozó mintegy 
15-20 faj szinte kivétel nélkül Kelet-Ázsi-
ából származik, ott nedves, hegyi réteken 
él. Az első leletek 2500 évesek, melyek ar-
ról tanúskodnak, hogy a sásliliomot Kíná-
ban régóta kerti növényként ültetik. Bim-
bóját és fiatal leveleit évezredek óta zöld-
ségként fogyasztják, gyökerének pedig 
fájdalomcsillapító hatást tulajdonítanak. 
A Hemerocallis fulva és a H. lilioasphodelus 
első példányai föltehetően a 16. század 
közepén érkeztek Európába, ahol gyor-
san kivadultak. Az első H. lilioasphodelus 
Mongólián keresztül érkezett Magyaror-
szágra, a H. fulva pedig arab kereskedők 
közvetítésével került Velencébe és Lisz-
szabonba. A többi fajt Kínából, Japánból 
csak a 19. és 20. században exportálták 
Európa főúri kertjeibe.
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TUdTA, 
HoGY…

…az UsA-ban sásliliomgyűjtők 
és nemesítők százai versengenek 

az évről évre megjelenő mintegy 
500 új fajta sikeréért, kategórián-
ként az első díj megszerzéséért; és 

hogy egy tő jól sikerült, divatos 
új fajtáért akár több száz 

dollárt is elkérnek?

A lEgNépszErűBBEk
• Hemerocallis ’Stella d’oro’ 
(1975, Jablonski)
Alacsony termetű, 30-35 cm magasra 
növő fajta. Kis sárga virágai illatosak. 
évtizedek óta töretlenül népszerű, a leg-
nagyobb mennyiségben termesztett és 
értékesített fajta. Legszebben a jó szer-
kezetű, közepesen tápdús, öntözött tala-
jokban fejlődik, de sokféle kerti körül-
ményt elvisel. Ha már jól begyökerese-
dett, akkor elég jól tűri a szárazságot. 
Szegélynövényként vagy talajtakaró-
ként, de egyesével ágyásba is ültethet-
jük, akár a teraszon is tarthatjuk szép 
kaspóban vagy virágládában.
• Hemerocallis ’Mini Stella’
szintén Jablonski-nemesítésű fajta, 1983-
ból. Kis méretű, alig 25 cm magasra nő, 
virágai is kicsik, sárgák, hónapokon át 
folyamatosan nyílnak.
• Hemerocallis ’ruby Stella’
Közepes termetű, 50-60 cm magas, szin-
tén hónapokon át folyamatosan virágzó 
fajta, amely zöld bimbókból nyitja sötét-
piros virágait.
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amellett a legigénytelenebb évelő. Gondo-
zása az elszáradt levelek kora tavaszi eltá-
volításából és háromévenkénti tápanyag-
pótlásból áll. Hosszabb virágzással hálálja 
meg, ha nyári melegben megöntözzük.
tavaszi vagy őszi tőosztással szaporíthat-
juk. A kiásott tövekről folyó vízzel mossuk 
le a talajt, majd a szétdarabolásakor ügyel-
jünk arra, hogy a gyökérzet mérete arány-
ban álljon a rügyek számával. 

A sásliliomok jól társíthatók díszfüvekkel 
(Pennisetum, Molinia, Panicum), pünkösdi ró-
zsával (Paeonia), keserűfűvel (Persicaria 
amplexicaulis), illetve virginiai veronikával (Ve
ronicastrum).
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 ne A vÁZÁbA, A tÁnyérrA tegyük
Egy virág csak egy napig él, erre utal a növény angol neve is – daylily. A folya-
matosan fejlődő bimbókból heteken keresztül újabb és újabb virágokat bont, 
amelyek másnapra elhervadnak, ezért vágott virágnak nem alkalmasak. 
Emiatt viszont nem sajnáljuk leszedni a friss virágokat, hogy elfogyasszuk 
őket. Díszíthetjük velük salátáinkat vagy ételeinkben is felhasználhatók. (Korábbi 
lapszámunk Vendéglátás rovatában kiváló recepteket közölt Halmos Monika.)


