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Ázsia hatalmas kontinens, gyakorla-
tilag minden klímazóna megtalálha-
tó benne: trópusi, szubtrópusi mon-

szun, hegyvidéki, kontinentális, tajga és 
tundra, mérsékelt övi sivatag és trópusi si-
vatag. növényvilága ezáltal végtelenül vál-
tozatos. Ázsia középső sávjában kontinen-
tális éghajlat uralkodik, ami hasonló Ma-
gyarországéhoz, ezért a Közép-Ázsiában 
őshonos növények sokasága talált alkalmas 
környezetre nálunk is.

pünkösdirózsa
egyik legszebb kerti növényünk a Kelet-
Ázsiában őshonos Paeonia lactiflora fajból 
származik. A kínai kerti fajtákból sok szép 
nemesített fajta jött létre a 19. században, 
amelyek a fehér, a krémsárga, a rózsaszín 
és a piros különböző árnyalataiban pom-
páznak, teltvirágúak, sokszirmúak. A szir-
mok a nemesítés folyamatában a porzókból 
alakulnak át, így minél teltebb egy virág, 

annál kevesebb esély van rá, hogy porzókat 
találjunk a közepében. Magyar neve arra 
utal, hogy Kelet-Európában körülbelül pün-
kösdkor nyílik. Kertekben szereti a tápdús, 
jó vízáteresztő képességű mély talajokat, a 
napos vagy félárnyékos fekvést. sok évig 
tart, amíg megszokja a helyét és nem szere-
ti, ha megbolygatják.

japán díszcseresznyék
Magas törzsre nevelt vagy oltott díszfák, 
esetleg többtörzsű bokorfák. A fák ágrend-
szere felálló vagy bókoló. Fehér vagy rózsa-
szín virágaik egyszerűek vagy teltek. Japán 
hegy- és dombvidékein őshonosak, őshazá-
jukban már több mint 1500 éve ismerik és 
nemesítik őket. Jelenleg 200 különböző faj-
tát tartanak számon. A japán kultúra és 
művészet fontos növénye a díszcseresznye, 
virágzása idején a fák koronája fehér vagy 
rózsaszín felhőként lebeg az emberek feje 
fölött. A virágszirmok lehullása az élet rö-

olyan növényeket mutatunk be, amelyek kertünkben, 
teraszunkon, lakásunkban gyakran láthatók, megszoktuk, 

évről évre ültetjük őket és élvezzük szépségüket. 
de gondolunk-e arra, honnét származnak, hol van az őshazájuk? 

ezúttal ázsiából származó növényekről lesz szó.
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vidségét, a múlandóságot jelképezi. A buda-
pesti Füvészkertben gazdag gyűjtemény 
látható japán díszcseresznyékből, április-
ban, a fák virágzása idején sakura-ünnepet 
rendeznek. olyankor a látogatók a fák alá 
telepedhetnek és átélhetik ezt a szép japán 
ünnepet (sakura = díszcseresznye).

fikusz
Az Ázsia trópusi és szubtrópusi részéről 
származó fikuszok nálunk csak szobanö-
vényként nevelhetők. Egyik népszerű faja, a 
sok lakásban, irodában díszítő csüngőágú fi-
kusz (Ficus benjamina) Délkelet-Ázsiából, 
Malajziából származik. Eredeti élőhelyén 
örökzöld fa, a több tíz méteres magasságú 

példányok sem ritkák. Itthon, szobanövény-
ként tartva általában 2-3 méteres magassá-
gig fejlődik. zöld és tarka levelű fajtái jól ér-
zik magukat a lakásban mérsékelt fényvi-
szonyok mellett is, viszont a huzatot rosszul 
tűrik. tavasztól őszig érdemes tápoldatozni, 
ettől a lombja szép dús lesz. Visszavágáskor 
húzzunk kesztyűt, mert az egész növény al-
lergiát okozó tejnedvet tartalmaz.
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A kertekbe
• Japán juhar (Acer sp.)
• Japán babérsom (Aucuba ja po nica)
• Japán vérborbolyafajták 
   (Berberis thunbergii)
• nyári orgona (Buddleja davidii)
• Páfrányfa (Ginkgo biloba)
• Indiai lótusz (Nelumbo nucifera)
• Hibiscus-cserjék
• Japánbirs (Chaenomeles japonica)
• tulipánok
 

A sZObÁbA
• Cikászok
• Fikuszok
• sárkányfa
• Kroton vagy tarka
   csodacserje
• Kamélia
• Kék Vanda orchidea
• Frangipáni


