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A 2008-ban megnyílt kiállítás 11 hektáros 
területén eddig több mint hatvan kert épült 
meg ilyen szellemiségben. A terület ere-
detileg a Duna árterének része volt.
A kertekben nem használnak sem műtrá-
gyát, sem tőzeget és csak biológiai nö-
vényvédő szereket juttatnak ki. A látoga-
tók a vegyszermentes, ökológiai gazdál-
kodás szabályai szerint művelt kert épí-
téséről, fenntartásáról, sokféleségéről 

Áprilistól októberig látogatható 
a környezettudatosan tervezett 

és fenntartott kertek bemutatója Tullnban.
 Európa első ilyen kezdeményezésének szervezői 
azt szeretnék, ha minél többen láthatnák, hogyan 
működik, milyen sokféle lehet a természetes kert.

kertjeI
tulln

A kiállítás legnagyobb területű évelő
kiültetése az „Arany és ezüst” kertben 

található. Az ültetőközeg téglaőrlemény, 
mely olyan vastagságú, mint a növények 

gyökérlabdája volt a telepítéskor. 
Alatta természetesen megmaradt 

az eredeti talaj. A téglaőrlemény úgy 
viselkedik, mint a mulcs, és ennek 

köszönhetően ma már alig kell öntözni 
a kertet. A képen pompás varjúhájak 

és kúpvirágok uralják a teret

Ez a kert a klímaváltozás következményeivel foglalkozik, bemutatja 
azokat a növényeket, melyeknek az elkövetkező időkben nagy szerepük lehet. 
A fenntartók gyűjtik és elvetik a vadon termő növények magjait, és figyelik a fejlődésüket. 
Árvalányhaj, sudárzsálya látható az előtérben, a háttérben díszfüvek kiültetése

Ez a kert a látogatók 
kedvence, a régi 

osztrák kertek 
hangulatát idézi. 

Általában itt tartják 
az oktató előadásokat
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A fenntartók szerint a hortenziakert 
az egyik legjobban sikerült kiültetés. 

Csak a csigákra kell figyelni, 
egyébként önfenntartó a terület.

 A hortenziák kísérőnövényei a szellő
rózsák, az árnyliliomok és a borkórók

Bárhol lehet zöldtető, 
szól a kert mottója. Növényfajtákban, 
anyaghasználatban ad ötleteket

Ez a kert a látogatók 
kedvence, a régi 

osztrák kertek 
hangulatát idézi. 

Általában itt tartják 
az oktató előadásokat
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szeme előtt tesztelik az eltérő
szerkezetű, technológiájú 
és növényösszeállítású zöldfalakat. 
Minden zöldfalrendszerről részletes, 
szöveges ismertetőt helyeznek ki 
a lakosság tájékoztatására, ezzel is 
biztatva mindenkit a függőleges 
homlokzatok növényesítésére
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Az óriástermésű som (Cornus mas ’Jolico’) édeskés, 
2530 milliméter hosszúra is megnövő, fénylő piros 
terméseivel igazi csemege a húsos somok között. 
Osztrák szelekció, termesztési igényei megegyeznek 
az alapfajéval. Ahhoz, hogy termést hozzon, porzófajtára 
van szüksége, ami az alapfaj, a húsos som is lehet

Milyen teraszkertet 
építsünk? 

Ötféle változat 
segíti a döntést
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szerezhetnek bővebb ismereteket a kitett 
tájékoztató anyagokból, és a rendszere-
sen megrendezett előadásokból, oktató-
programokból. A Magyar Kertépítők Or-
szágos Szövetsége (MAKEOSZ) tavaly nyá-
ron szervezett tanulmányutat Tullnba.

Megyesi Éva

Az ágyások kiemelt szegélyének 
anyaga a napjainkban mind 

népszerűbb corten acél. Felületén 
a levegő páratartalma és a csapadék 

hatására időtálló, vékony, nemes 
rozsdaréteg alakul ki. A felszíni réteg 

lezárja a fém felületét, megvédi 
a további korróziós hatások ellen. 

Felhasználási területe sokféle, 
készülhetnek belőle ágyásszegélyek, 

kaspók, egyéb kerti berendezési tárgyak

A kaspók színe összhangban van 
a bennük nevelkedő növények levél 
és virágszínével. Levendulák 
(Lavandula angustifolia) 
és óriás verbéna (Verbena bonariensis) 
együttese

Milyen teraszkertet 
építsünk? 

Ötféle változat 
segíti a döntést


