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TámASZTéK néLKüL KÚSZó
nöVényeK
Háromkaréjú vadszőlő
(Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’)

védett, napos helyre van szüksége.
Gyorsan nő, ragyogó őszi lombkoronája
van. Gyökérrel kapaszkodik.

Ötlevelű vadszőlő
(Parthenocissus quinquefolia)
A vadszőlő majdnem minden falfelületre alkalmas, de csak akkor alkot szép,
egységes felületet, ha legalább fél
napig fény éri. Ősszel a levélzete csillogó bordóvá válik. Bogyós termése a
madarak számára táplálék, vigyázzunk
azonban, mert emberek és emlősök
számára mérgező! A termékeny, jó
vízelvezetésű talajt kedveli,
telepítéskor sok komposztot igényel.
Tapadókorongjaival kapaszkodik, és
felkúszik bármilyen felületre.

Lilaakác
(Wisteria spp.)
Fehér vagy lila levélzetű, lombhullató
kúszónövény, nagyon gyorsan növekszik és jó elhelyezés esetén fásszárúvá
válik. A napos és védett helyet, tápanyagban gazdag, nedves és agyagos talajt kedveli. Télen se hagyjuk kiszáradni
a talaját. magjai mérgezőek, ezért nem
javasolt iskolák vagy egyéb, gyermekek
által gyakran használt területeken. erős
csavarodó hajtásait először függőlegesen vezessük a támrendszeren, majd
vízszintesen rögzítsük.

Borostyán
(Hedera spp.)
Többféle fajtájú, igénytelen, eleinte
lassabban növő, árnyéktűrő, örökzöld
kúszónövény. Hajtásai kapaszkodó
léggyökerekkel rögzülnek a falhoz.
esetenként öntözést, nyirkos talajt
igényel.
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Borostyán

TámASZTéKOT, RáCSOZATOT
IGényLŐ nöVényeK
Iszalag
(Clematis spp.)
Fás szárával 12 m magasra is megnőhet,
és csodálatos virágai vannak. Ha az első
virágzás után az egyharmadával visszametszik, akkor erőteljes növekedésbe
kezd. Hideg talajt és napfényes felső
részt igényel. Gyökereit beárnyékolva
tartsuk állandóan hűvösen és
nyirkosan. Levélnyéllel kapaszkodik.
Trombitafolyondár
(Campsis radicans)
Szép, sötétzöld levélzet és narancsságra
trombitaformájú virágzat jellemzi. Jó
vízelvezetésű, termékeny talajra és

Lonc
(Lonicera spp.)
Számos életerős, szívós fajának erősen
illatozó virágai a világos krémszínűtől a
ragyogó narancsvörösig előfordulnak.
Kissé árnyékos helyre, jó vízháztartású
talajra és sok komposztra van szüksége
a megfelelő növekedéshez.

Célja, hogy javuljon a környezet állapota a
belső városrészekben a sokasodó zöldfelületek, a virágos erkélyek, ápolt kertek és
parkok révén. Zöldüljön ki az V., VI., és VII.
kerület és az Újlipotváros!
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ZÖLdüLő VárosI HomLokZATok
kúszónövények

Ne féljünk a zöld
homlokzatoktól!
Sokféle tévhit él a köztudatban. A jól
megépített falon a tartórács nélkül
kúszó növényzet, például a vadszőlő
vagy a borostyán sem okoz
károsodást, nedvesedést. Ha kétség
merül fel a vakolat szilárdságával
kapcsolatban, nézessük meg szakemberrel.
A gyors növekedésű fajoknál gyakoribb metszéssel megelőzhető az
ablakok benövése, az ereszcsatorna
eltömődése. óvatos leszedés és
tárolás mellett tatarozáskor se pusztul el a növényzet, néhány év alatt
visszanyeri régi pompáját. Kérdezzük ki a tapasztalatokról azokat,
akiknek a házát növényzet díszíti!
Vannak télálló, fásszárú
kúszónövények, melyek a hosszú
életű ágakról hajtanak ki évente,
évelők, melyek minden évben
újranőnek, illetve egynyáriak,
melyeket kora tavasszal magról illetve palántáról kell ültetni.

A városi kőrengetegben kúszóvagy futónövény fajok telepítésével
zöldíthetjük a homlokzatokat,
kerítéseket, térelválasztó falakat.
nyáron a falat borító növényzet
csökkenti a felmelegedést, ezáltal a
mögötte levő helyiségben akár 2-4
fokkal is alacsonyabb lesz a

hőmérséklet. Télen az örökzöld
növényzet és a fal közötti légpárna
szigetel, mérsékeli a falfelületre
ható szél hűtő hatását is, 5-6%-kal
csökkentve ezáltal a fűtés energiaigényét. A zöld homlokzatok számos madárfaj, elsősorban a
feketerigó élőhelyévé válnak.

nagy a választék támasztékot
igénylő növényekből. Az egyes
növények más-más rácsméretű és
keresztmetszetű támrendszert
igényelnek. A falfelülettől való
távolság is különböző, és
természetesen sok függ a fal
magasságától is. A rácsozat
elsősorban fából készül, újabban
rozsdamentes acélból, esetleg

műanyagból. Fontos szempont a
teherbíróképesség, az élettartam, a
karbantartási igény, a támaszték
saját tömege és a biztonság. A
növények kiválasz-tásakor
tudakoljuk meg, hogy milyen
támasztékra van szükség.
Forgalmasabb helyeken szükség
lehet a ﬁatal növényeket ráccsal
védeni.
A bemutatott növények mindegyike
hidegtűrő, konténerbe is ültethető.
Tavasszal vagy ősszel telepíthetők.
ezeken kívül még nagyon sok fajta
között válogathatunk. Kérdezzük
meg szakértő véleményét!

