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Többszintű kiültetések
James Hitchmough, a Sheffieldi Egyetem Tájépítészeti Tanszékének kertészeti 
ökológia professzora, tanszékvezető, kutató és tanár tartott előadást magyar szakembereknek 
a balatonalmádi szakmai napon.

A vegetáció nem statikus dolog, 
térben és időben is változik. A 
természetben nincs előre meg-

határozottság, működik a biológiai sok-
féleség. A monokultúrával az a gond, 
kezdte előadását James Hitchmough, 
hogy szinte mindig ugyanúgy néz ki, 
időben és térben pedig korlátozott, 
hogy mit tudunk vele tenni. Nem tudjuk 
az ökológiai folyamatokat felülírni anél-
kül, hogy azok ne sérüljenek. A terve-
zéskor a stratégiát annak alapján kell 
megalkotni, hogy az egyes növényfajták 
miképpen lépnek kapcsolatba egymás-
sal, és ez az egész növényegyüttesre mi-
lyen hatású. A fenológia jellegzetessége 
miatt a táj képe folyamatosan változik, 
ezt tervezéskor ismerni kell. Például a 
C3 és C4 típusú fűfélék kifejezetten me-
leg éghajlaton honos fajok, ezért a nyár 
derekán szépek, akkor díszítenek.

Városi környezetben a biodiverzitást 
a tájépítészek tudják elterjeszteni, elfo-
gadottá tenni. A fajok között folyamatos 
az erőforrásokért való küzdelem, a ver-
sengés, amit a talaj termőképessége be-
folyásol. Ha az alacsony, akkor a növé-

nyek számára különleges lehetőségek 
jelennek meg, például a rétegezettség. A 
növényzet felső rétegében, felső szintjé-
ben a kevésbé árnyéktűrők élnek, a kö-
zépső szinten azok, amelyeknek van va-
lamilyen árnyéktűrő képességük, míg az 
alsó szinten az árnyéktűrők. Tervezéskor 

ezt kell figyelembe venni, lekövetni, így 
maximálható a telepített darabszám 
négyzetméterre vetítve. A talaj magas 
produktivitása monokultúrát teremt, jó 
talajon nehéz igazi diverzitást megvaló-
sítani. Zárt, egyszintű ültetéskor na-
gyobb a nem kívánt növények megjele-
nési aránya, mint a többszintű telepítés-
kor. James Hitchmough kutatóként ma 
már sok tapasztalattal a háta mögött ve-
getációtípusokat másol le és alkalmaz. 
Városi területeken is ezt a rendszert sze-
retné alkalmazni. A növényrétegek, nö-
vényszintek segítségével időben és tér-
ben is hatással lehetünk a tájra, a kertre. 
Ha például megemeljük egy kiültetésben 
a magas növények darabszámát, az már 
hatásgyakorlás, mert többlet tér- és fény-
játék jelenhet meg, hangsúlyozta az elő-
adó. Példaként a korbácsliliom (Ere-
murus) és a fáklyaliliom (Kniphofia) al-
kalmazását említette. Érdemes tanulni a 
természettől, hallottuk.

Jó növényismeret
A biodiverzitás kulcsa a tér összetettsé-
gére való figyelem. Kutatóként vélemé-
nye szerint nem az a fontos, honnan szár-
mazik a növény. A biodiverzitás szem-
pontjából fontosabb az, hogy hogyan tud-
nak hozzájutni a növények a tápanyag-
hoz, a fényhez. Az őshonos fajok sem vi-
selkednek mindenhol egyformán. A ter-
mészet akkor a legváltozatosabb, amikor 
megzavarják, és újra föl kell építenie ma-
gát. Erre jó példa az erdőirtások utáni nö-
vekedés. A bizonyíték alapú tervezések 
érdekében sok kísérletet végeztek az Egye-
sült Királyságban erdőirtásoknál is. Azt 
tapasztalták például, hogy a lepkék, ma-
darak száma megnőtt, mert igazodtak a 
megváltozott térbeli lehetőségekhez.

A növénytársulásoknál az alsó szint 
mindig árnyékos, ott a legnagyobb a ver-
sengés a növények között. Ahogy hala-
dunk egyre följebb a „réteg a rétegen” 
rend alapján, úgy lesz kevesebb fajta és 
kevesebb növénydarabszám a felső szin-
teken. Az elrendezés piramis jellegű, föl-
felé csökkenő darabszámmal. Ez a rend-
szer többféle módon hozható létre. Az 

Világhírű professzor
James Hitchmough a Sheffieldi Egyetem Tájépítészeti Tanszékének kertészeti 
ökológia professzora. Az 1980-as évek közepe óta fő kutatási területe a lágy szárú 
növények ökológiája, tervezése és kezelése. Előadásokat, konferenciákat, szemi-
náriumokat tart, tanácsadóként is dolgozik. Tanácsadói munkája nagyrészt a 
lágyszárúakkal kapcsolatos kutatási eredményeinek gyakorlati megvalósítását 
hozza. Kiemelkedő jelentőségű projektekben vesz részt, tervezési és irányítási ta-
nácsadóként dolgozik tájprojekteken a világ számos országában tájépítész cégek 
megbízásából. Kutatásai egyebek között arra irányulnak, hogy megértse, hogyan 
működnek a tervezett növényközösségek ökológiai szempontból és melyek azok 
a legfontosabb tényezők, amelyek meghatározó vonzerői a városi emberek szá-
mára. Kollégájával, Nigel Dunnett professzorral növénytervezési és kertészeti ta-
nácsadóként együtt dolgoztak a londoni olimpiai park létrejöttén, ahol több mint 
10 hektáron megvalósították az elmúlt évtizedek alatt ökológiai alapon kidolgo-
zott ötleteiket. 2021-ben újra kiadják a The Dynamic Landscape című könyvét, ami-
ben más szemszögből vizsgálja a városi vegetációkat, mint korábban. Munkájával 
igyekszik nemcsak az emberi életet, hanem a biológiai sokféleséget is támogatni.

Tájépítészeti tanszékükön nagy hangsúlyt fektetnek a kutatásra, hallgatóik bi-
zonyíték alapú tájépítészeti oktatást kapnak. Tanszékük saját költségvetéssel dolgo-
zik, húsz országgal állnak szakmai kapcsolatban. Növényökológusok, művészek, 
építészek oktatnak náluk, igyekeznek a szakmát szélesebben, sokrétűen átfogni.

James Hitchmough, a Sheffieldi 
Egyetem Tájépítészeti Tanszékének 
kertészeti ökológia professzora 
Magyarországon tartott előadást
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egyik típusnál az alsó szinten csak két 
növényfajtát telepítünk csoportosan, 
blokkosítva. Akkor a következő szinten 
„bolondítjuk meg” a rendszert, újabb fa-
jokkal, fajtákkal. A másik típusnál tíz nö-
vényfajtát használunk, fajtánként öt-öt 
példánnyal, amelyeket véletlenszerűen 
szétszórva ültetünk. Ez a vegyes elrende-
zés, amelyben a növények között a ver-
sengés során nagyobb az instabilitás le-
hetősége. Az ilyen megoldás sikerének 
feltétele a jó növényismeret.

Területszerzők 
és -őrzők
Ismerni kell a növények habitusát, stabi-
litását, terjedési tulajdonságait. Az erős 
terjedési tulajdonság monokultúrában 
előnyös, többszintű ültetésnél azonban 
nem. Fontos jellemzője egy adott nö-

vényfajnak vagy fajtának, hogy hogyan 
foglalja el és tölti ki a teret, illetve, hogy 
megtartja-e vagy elveszíti-e később azt. 
Vannak olyan növények, amik meghó-
dítják a területet, míg mások megőrzik. 
Ez két különböző növénytípus. Minél 
több növényünk van, annál kisebb a 
gyominvázió. Viszont minél sűrűbb a te-
lepítés, annál nagyobb az esély a versen-
gésre. Ismerni kell azt is, hogyan visel-
kednek évszakonként a növények árnyé-
kos és nem árnyékos viszonyok között. 
Például a lombos fák alatt a kora tavaszi 
időszakban naposak, később, a lombo-
sodás időszakában már árnyékosak a kö-
rülmények az alattuk élők számára. Ha 
sokféleségre törekszünk, akkor nem jó 
gyorsan kolonizáló növényeket (Vinca, 
Geranium mac rorrhizum, Hemerocallis-
fajok) alkalmazni. A kiültetésnek lát-
ványban is jól kell működnie, ezt a hatást 
a tervezőnek előre látnia kell.

A CSR stratégia szerint a növények 
három nagy ökológiai csoportra osztha-
tóak. A rövidítés első betűje, a C (com-
pe titive) a versengőket, az S (stress-
tolerant) a stressztűrőket, az R (ruderal 
vagy rapid propagation) a zavarástű rő-
eket, vagy gyors terjedésűeket jelzi. Ezek 
a kategóriák a természetes élőhelyek 
adottságait kihasználó és ott versenyké-
pes növények csoportjait rendszerezik. 
A stressztűrők lassú növekedésűek, 
gyenge talajokon is jó versengők. A za-
varástűrők általában rövid életűek, a 
harmadik csoport pedig átmenet a ket-
tő között. Ennek ismeretére is felhívta a 
figyelmet az előadó.

középpontban a növény
A tervezéskor készüljön grafikus és táb-
lázatos részletezés egyaránt. Grafikailag 
egy négyzetméterre legyen lebontva és 
színek szerint ábrázolva a tervezett nö-
vények elhelyezése. A táblázatban pedig 
szerepeljen a fajta neve és a négyzetmé-
terenként ültetendő darabszám. Mind-
két bemutatás készüljön el minden nö-
vényszintre. Ezt a modellt nemcsak az 
évelők, de fás növények esetén is javasol-
ja James Hitchmough. Közterületen is le-
gyen többrétegű, változatos kiültetés, szin-
tenként több fajjal és fajtával, hallottuk.

A növény alapvető fontosságú elem a 
21. században, közöttük folyamatos az 
interakció. A tájépítészek sokszor nem 
hisznek a növények fontosságában, sok 
helyen a vegetációt csak dekorációnak te-
kintik, és ez nem helyes. Egy zöldségeskert 
sokszínűbb, mint a tájépítészeti tervek. 
Az előadó szerint a tájtervezőknek négy-
dimenziós képeket kell alkotniuk. Ha át-
gondoljuk, mi lesz majd sikeres az embe-
rek és a terület számára egyaránt, akkor 
nem kétséges, hogy a bio diverzitás, a sok-
színűség irányába kell elmozdulni. A par-
kok tervezői viszonylag kis virágzási idő-
szakot vesznek csak figyelembe. Az Egye-
sült Királyságban a tájépítészek 50-60 
növényfajjal és fajtával dolgoznak csak, 
és az általuk betervezettnek is legföljebb 
csak a 7 százalékát ültetik ki. James 
Hitchmough terveinek középpontjában 
a növények állnak. A 21. században a ve-
getáció kulcsfontosságú kell, hogy le-
gyen, mondja. Ki kell menni a terepre, ő 

a londoni olimpiai park létrejötte óta 
James Hitchmough tapasztalata szerint 
a fiatalok folyamatként tekintenek a tájra, 
a természetre
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maga is sokat jár természetes vegetáció-
ban szerte a világon. A talajról mindent 
elmond a növényzet, nem kell talajmin-
tát venni. Ott találunk igazi sokféleséget, 
ahol a talaj terméketlen. Az embereket rá 
kell éb reszteni az ökológia fontosságára, 
vallja. A városi zöldfelületekre olyan tole-
ráns fajokat kell kiválasztani, amik oda 
valók. Vizsgálni kell az ökoszisztémát, 
abba kell belehelyezni a növényeket. Az 
emberek jólétére a vegetáció gyakorol 
pozitív hatást, nem a burkolatok.

Bizonyos fajok eltűnnek

Ahogy az ember termékenyebbé tette a 
talajt, a haszonnövények elkezdtek erő-
teljesebben növekedni, a természetes 
vegetáció a külső szélekre tolódott. Sze-
rinte a mezőgazdaságnak kevésbé ter-
mékeny talajt kellett volna használnia. 
Fontos lenne, hogy úgy gondoljunk a 
növényekre, mint amik hihetetlen mó-
don befolyásolják az emberek jóllétét.

2070-re az előrejelzések szerint Buda-
pest Szaloniki, London pedig Bordeaux 
szélességi fokának megfelelő éghajlati vi-
szonyok közé kerül majd, 7 °C körüli át-
laghőmérséklet-emelkedéssel lehet szá-
molni. Bizonyos fajok eltűnnek majd, és 

lesznek délről hozzánk érkezők. A vete-
ményes kertek a pollinátorok számára 
sokkal jobbak, mint a természetvédelmi 
területek, ezt a témát is kutatják. A csa-
padék mennyisége és a júliusi középhő-
mérséklet alapján kell dönteni és a klí-
maváltozást lekövetni. A növényeknél 
meg kell nézni, hogy a fajok honnan 

származnak, mik az igényeik és milyen 
lesz majd a várható éghajlat. Kérdés pél-
dául, hogy a Quercus cerris vagy a Quer-
cus robur lesz-e jobb az Egyesült Király-
ságban? Föl kell majd azt is mérni, hogy 
az egyes fajok mennyire élik túl a versen-
gést.

Megyesi Éva

a többszintű növényállomány tervezésekor készüljön olyan grafikus ábrázolás, amelyen 
négyzetméterre lebontva és színek szerint ábrázolva látható a növények elhelyezése

Március, április és május a dán Gartneriet PKM A/S kerté-
szet értékesítésében is a legfontosabb három hónap, ám 
szinte minden más európai iparághoz hasonlóan őket is 
sújtotta a járvány miatti válság, sok növényüket ki kellett 
dobniuk. Claes Bastrup, a cég értékesítési igazgatója a saját 
történetükről szólva elmondta, „a PKM-nél évente mintegy 
20 millió cserepes növényt termesztünk, annak 45 százalé-
kát adjuk el márciusban, áprilisban és májusban; 90 száza-
lékot az európai piacra exportálunk, ez azonban a jelen 
helyzetben túl bonyolulttá vált”. A virágkereskedelem ext-
rém kihívásairól szóló médiazajnak köszönhetően, illetve a 
rengeteg eladatlan és kidobott növény láttán sok kedves 
e-mailt és telefonhívást kaptak magánszemélyektől, akik 
azt javasolták, hogy értékesítsenek közvetlenül a kertészet-
ből. „Sok ötlet valóban jó és kreatív, amelyért nagyon hálá-
sak vagyunk, ezért jól esik, hogy ilyen sokan szeretnének 
segíteni nekünk ebben a krízishelyzetben. De ezt a megol-
dást udvariasan vissza kell utasítanunk” – magyarázta 
Bastrup. Az okát is elmondta: „Szilárd elhatározásunk, hogy 
továbbra is támogatjuk azokat az értékesítési csatornákat 
(az értékesítő társaságokat csakúgy, mint néhány nagy ker-
tészeti áruházat, nagykereskedést, központot és szuper-

marketláncot), 
amelyekkel most 
kapcsolatban ál-
lunk. Sok év óta 
a partnereink, és 
reméljük, hogy a 
válság után is 
azok maradnak.”

Hogy valame-
lyest csökkent-
sék a kidobott növények mennyiségét, a helyi idősottho-
nokban lakóknak és az ott dolgozóknak virágot adomá-
nyoztak, öt másik kertészettel együttműködve. A virágok 
remélhetőleg örömöt szereznek ezekben a nehéz időkben, 
mondta Bastrup, hozzátéve, hogy ezzel a döntésükkel egy-
értelműen arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a virá-
gokat mindenki a boltokban, kertészeti árudákban, bar-
kácsáruházakban, és a virágüzletekben vásárolja meg, mert 
azoknak is szükségük van vásárlókra és bevételekre. Az a vé-
leményük, hogy így segíthetnek abban, hogy a lehető leg-
többen túléljék a válságot, és folytathassák üzletüket a jár-
vány után.           (Forrás: Floraldaily)
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Virágot a virágüzletből!


