
Belső udvarokba ültethető növények – Zöldövezet program  

Évelők

 Pompás szívvirág (Dicentra spectabilis) - Húsos rizómával (gyöktörzs) terjedő, életerős, bokros 
évelő. Szereti a jó tápanyagellátottságot.

 Tollbuga (Astilbe spp.) - Magas, bokros növekedésű, hosszú életű évelő. Virágai tollas összetett 
fürtben nyílnak júniustól-júliusig.

 Árnyliliom (Hosta spp.) - Lenyűgözően változatos és ugyanakkor kevéssé igényes.
 Csészerojt (Tellima grandiflora) - Tejfehér virágait május-június hónapokban hozza. 
 Bazsarózsa (Paeonia spp.) Gyönyörü és alapvetően igénytelen évelő, amely évtizedekig egy helyen 

maradhat. Jobban virágszik ha teljes napon van. Ha nem kap elég tápanyagot akkor nem virágzik. 

Páfrányfélék

Szinte minden páfrány árnyékkedvelő és igénytelen, de viszonylag vízigényes. Néhány példa:
 Japán festett páfrány (Athyrium niponicum) - Az egyik legszebb páfrány faj. A levelek úgy 

néznek ki, mintha kézzel festették volna.
 Erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas) Évelő páfrány. Rövid, vaskos gyöktörzséből eredő 

többszörösen összetett levelei az 1 métert is elérik. A levélnyél erőteljes, a lemeznél sokkal 
rövidebb, sárgás, gyengén csatornás, világos színű pelyvaszőrök borítják,  tél  kezdetéig zöld 
marad. 

 Hölgypáfrány (Athyrium filix-femina) Töve vaskos, rostos, a rostszálak barnásvörösek. Hosszú, 
zöld levelei erősen tagoltak, szárnyasan szeldeltek. Levelei télen elszáradnak, majd tavasszal újra 
kihajtanak. 

Cserjék  , kisfák  

 Havasszépe (Rhododendron spp.) - A savanyú 4,5-5 pH talajokban érzi jól magát, emiatt ültetése 
gondos kezelést igényel! Kávézaccal, fűrészporral is savanyítható.

 Japán babérsom (Aucuba japonica) - Széles, egzotikus, zöld-sárga tarka
levelű örökzöld növény. Közepesen nedves talajban érzi igazán jól magát.

 Babérmeggy (Prunus laurocerasus) - Örökzöld, sűrű cserje. Nem igényes, túlzott növekedését erős 
tavaszi visszametszéssel korlátozhatjuk.

 Hortenzia (Hydrangea spp.) - Levelei tojásdad alakúak és fűrészes szélűek. Virágzata kúpos, 
gömbös vagy lapos bugavirágzat. Nedves talajban érzi igazán jól magát. Egyes fajták kifejezetten a 
savanyú pH értékű talajokat kedvelik, ezeknél a virágok színt váltanak a talaj pH értékének 
változásával  (savanyúnál kék, egyébként rózsaszín). 

 Puszpáng (Buxus sempervirens) - Tömött, lassú növekedésű, fényes, apró levelű örökzöld cserje. 
Legjobban félárnyékban, nedvesebb talajokon fejlődik.

 Labdarózsa (Viburnum opulus) A labdarózsa régóta kedvelt díszcserjéje a magyar kerteknek, 3-4 
m magas cserje, május-júniusban hozza nagy, fehér, labda-szerű virágait. Napos helyen dúsan 
virágzik. 

 Jezsámen (Philadelphus coronarius) 2-3 méter magas cserje, erősen illatos fehér virágokkal. 
Másodéves vesszőinek kérge sötétbarna, kissé hámló. 

 Orgona (Syringa vulgaris) 3-7 méterre növő nagyobb cserje vagy kis termetű fa. Az alapfaj 



orgonalila virágú, a kerti fajták színe a hófehértől a feketés-sötétliláig a legkülönbözőbb (még sárga 
is van közöttük), a virágok egyszerűek vagy teltek.

 Csepleszmeggy (Prunus fruticosa) Virága nincs, sovány, száraz talajba napos fekvésbe való.

Talajtakarók

 Ínfű (Ajuga spp.) - Örökzöld, leveleivel is díszítő évelő, a teljes árnyékot is elviseli.
 Gyöngyvirág (Convallariamajalis) - Gyöktörzses, sűrűn tarackoló. Finom illata van.
 Meténg (Vinca spp.) - A talajon gyorsan kúszó, hajtásaival szépen takaró örökzöld.
 Kertimadárbirs (Cotoneaster horizontalis) - Fényes, sötétzöld levelei késő ősszel vörösre 

váltanak. Rózsásfehér virágai tavasz végén és kora nyáron nyílnak. Közepesen szárazságtűrő.
 Foltos árvacsalán (Lamium maculatum) - Szürkés lombú, nagy területet befedő, kitűnő, igénytelen 

talajtakaró. Levelei ezüstösek. 
 Kúszó kecskerágó (Euonymus fortunei Emerald n Gold) – Szép, örökzöld törpecserje. Fényes, 

tarka levelei sárga szélűek. Talajtakarónak, alacsony sövénynek,  dézsás növénynek alkalmas.


