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Egy nagyobb évelőkertészet kataló-
gusa több tucatnyi díszfűfajt – a hoz-
zám legközelebb eső konkrétan 46 

fajt – kínál. A bőség zavara, mondhatnánk, 
ám ez korántsem volt mindig így.
A díszfüvek csak a 20. században kezdtek 
teret hódítani a kertépítészetben, és nép-
szerűvé válásuk egy német kertészettulaj-
donos, kerttervező, szakíró, dr. Karl Foers
ter (1874–1970) nevéhez köthető. A legen-
da szerint a kreatív és eredeti látásmódú 
Foerster még a vonat vészfékét is képes volt 
meghúzni, ha egy számára vonzó, begyűj-
tendő magvú növényt pillantott meg. állí-
tólag így jutott a népszerű Cala magrostis × 
acutiflora ’Karl Foerster’ alapjául szolgáló 
magokhoz is. Akárhogyan is történt, nagy 
tűrőképességű növényekre szakosodott 
kertészetének számos máig népszerű, rész-

ben róla elnevezett fajtát – köztük sok dísz-
fűfélét – köszönhetünk. ide sorolható pél-
dául a Molinia arundinacea ’Karl Foerster’ 
nevű magas kékperje, illetve a Rudbeckia 
fulgida ’Goldsturm’ pompás kúpvirág is. 
egyúttal népszerű kerttervező is volt, ko-
rában igen újszerűnek számító kiültetéseit 
a természet megfigyelése nyomán évelőkre 
és díszfüvekre alapozta. Nevéhez köthető a 
napjainkban is meghatározó naturaliszti-
kus stílus megteremtése, Foerster hatására 
váltak a növények, főként az évelők és a 
díszfüvek a kert legfőbb elemeivé.
A Karl Foerster által remek érzékkel felfut-
tatott díszfüvek népszerűsége máig töret-
len. De vajon miért ilyen vonzóak e színes 
virágdíszt teljességgel nélkülöző növények? 
szélbeporzásúként a fűfélék valóban nélkü-
lözik a látványos rovarcsalogató virágszir-

mokat. esztétikai vonzerejük elsősorban 
dekoratív, légies megjelenésükben, hullám-
zásukban, fényjátékukban keresendő. visz-
szafogott színükkel, a szabad természetet 
idéző habitusukkal rendkívül pihentető ha-
tást keltenek. éppen semleges jellegükből 
adódóan remek ágyáslazítók, és szinte min-
den növénycsoporttal jól társíthatók, le-
gyen szó évelőkről, hagymásokról, cserjék-
ről vagy fákról. szintén kertépítészeti elő-
nyeik közé tartozik változatos megjelené-
sük, sokoldalú felhasználhatóságuk: a kert-
ben érvényesülhetnek szoliterként, tömeg-
növényként, cserjepótlóként, talajtakaró-
ként, de találunk közöttük vizes és száraz 
területekre, illetve edénybe valót is. A jel-
lemzően kora tavaszi visszavágástól elte-
kintve minden évszakban látványosak, rá-
adásul sokuk örökzöld is.

LOCSOLÁSMENTES KERTEKBE IS 
TELEPÍTHETŐ, SZÁRAZSÁGTŰRŐ DÍSZ-
FÜVEK (A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL)

KELETI ToLLboRZFŰ
szoliterként és virágágyásban is remekül 
mutatnak a szárazságtűrő tollborzfű (Penni
setum orientale ’Karley Rose’) nyár végétől ho-
zott, pompás, elhajló üvegmosó kefére emlé-
keztető kalászvirágzatai. Formás, nagy levél-
tömegével díszít, elhajló habitusából adódó-
an meglehetősen nagy teret kíván ez a mint-
egy 90 cm magasra növő díszfűfaj. Kora tava-
szi visszavágásán és esetlegesen a tőosztáson 
túl egyéb feladatunk jellemzően nincs vele. 

HomoKI HAJPERJE
európa homokdűnéinek igénytelen, száraz-
ságtűrő fűfaja a homoki hajperje (Leymus are
narius, korábban Elymus arenarius), amely 
az usA meleg területein inváziós gyommá 
vált. Hazánkban ez a veszély egyelőre nem 
fenyeget, bár társításra ez a faj valóban ke-
véssé ideális a terjedőképessége miatt. ezzel 
együtt hasonló növekedési erélyű növények-
kel, például masszív díszfüvekkel, évelőkkel 
kombinálhatjuk. leginkább azonban nehe-
zen kezelhető, száraz, napos területek töme-
ges beültetésére javasolt. A növény mintegy 
90 cm magas, és jellegzetes kékes elhajló-te-
rülő lombozata fölött hozza látványos kalá-
szait, amelyek szintén hajlamosak elhajolni 
önsúlyuk alatt. Örökzöld, így jórészt télen is 
megtartja kékes lombját. gondozása kime-
rül a tavaszi visszavágásban, esetleges visz-
szaszorításában, amiről akár már telepíté-
sekor gondoskodhatunk például gyökérkor-
látozó fémlemezek talajba süllyesztésével.

mExIKóI ÁRVALÁNYHAJ
Csoportosan ültetve érvényesül igazán a 
selymesen puha mexikói árvalányhaj (Nas
sella tenuissima, korábbi nevén Stipa tenuis
sima) szépsége. ez az amerikai származású, 
rendkívül szárazságtűrő fűféle már június-
tól hozza puha kalászait, melyek lenyűgöző-
en hullámoznak a legkisebb fuvallatra. Csak 
kora tavasszal zöld, már nyárra kisárgul, 
mivel ún. szárazságimitátor növény, azaz az 
állatok számára kevésbé vonzó kiszáradt 
növénynek tetteti magát a lelegelés megaka-
dályozására. remekül társítható ligeti zsá-
lyával, díszcsorbával és díszhagymával. 
vadvirágos rét jellegű kiültetések kialakítá-
sára is alkalmas, ráadásul télen sem veszít 
semmit a díszítőértékéből.

DERES cSENKESZ
Alacsony, tömött bokrokat alkotnak a deres 
csenkesz (Festuca glauca) szép, kékes ár-
nyalatú, örökzöld levelei. A szárazságtűrő 
díszfüvek sok esetben kékes színűek, amit a 

levelek viaszos bevonata eredményez. A vé-
dett levélfelület és a keskeny levélzet segít 
a deres csenkesz esetében is mérsékelni a 
párologtatást. Jól használható tömeges ül-
tetésre talajtakaróként, egyedi szépségéért 
sziklakertekbe, vagy nagyobb díszfüvek 
előterébe.

TŐTIPPAN
Amerikai származású alacsony díszfű a tő-
tippan (Eragrostis spectabilis), melynek 
nyár végétől szeptemberig nyíló bordós ró-
zsaszín virágbugái 30-50 cm magasan, fel-
hőként borítják be a széles, szalagos levelek 
alkotta levélrózsáját. Jól kombinálható a 
hasonlóan szárazságtűrő és napfénykedve-
lő levendulával és pompás varjúhájjal.

NAGYobb VÍZIGÉNYŰ, 
DE SZINTÉN LÁTVÁNYoS DÍSZFÜVEK

VöRöS ALANGFŰ
látványos kalászt ugyan nem hoz, de újab-
ban rendkívül népszerű a mereven felálló 
szárú, alacsonyabb, mindössze 40-50 cm 
magas vörös alangfű (Imperata cylindrica 
‘Rubra’ más néven ‘Red Baron’). Őseit veszé-
lyes gyomnövénynek tartják Délkelet-ázsi-
ában és Afrika trópusi részein. ez a pompás 

vörös lombú fűféle azonban mérsékelteb-
ben terjed, szereti a napfényes fekvést és a 
rendszeres locsolást, ugyanakkor az idő-
szakos szárazságot is jól tolerálja. remekül 
mutat évelőágyásokban, és a többi díszfű-
höz hasonlóan a modern kertekben.

SZÁLKAFŰ
A kisebb, 20-30 cm magas, szétterülő bokrot 
alkotó, ázsiai származású szálkafű (Hako
nechloa macra) a nedves, árnyas körülmé-
nyeket kedveli. remekül érvényesül japán 
stílusú kertekben, de talajtakaróként vagy 
edényes növényként is szépen díszít bam-
buszra emlékeztető leveleivel, akár modern 
kertekben is. Jól társítható a hasonló igényű 
hortenziával, árnyékliliommal vagy éppen 
völgycsillaggal. gondozási feladatai jellem-
zően kimerülnek a télre elszáradó leveleinek 
kora tavaszi eltávolításában.

végül pedig gondoljunk arra, hogy Karl 
Foerster nyomdokain haladva a díszfüve-
ket virágpor- és nektáradó virágzókkal 
kombináljuk, hogy a rovarok számára is 
vonzó, élhető hely legyen a kertünk, ne csu-
pán divatos kiterjesztése az otthonunknak. 
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Légies szépségek
A legtöbb díszfű nyár végén, 

ősszel teljesedik ki, 
amikor a lombozata 

és kalásza is kifejlődik. 
Az ültetésük legfőbb szezonja vi-

szont tavasszal van. 
Lássuk hát, mit kell tudnunk 

a díszfüvekről, 
kertépítészeti használatuk 

történetéről, de legfőképpen, 
hogy mely fajtákat és hová 

érdemes telepítenünk kertjeinkbe.

te l e p í t é s -
kor természete-

sen ezeket a növé-
nyeket is öntözni 

kell.

Keleti tollborzfű Homoki hajperje

Mexikói árvalányhaj

Vörös alangfű

Tőtippan
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