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ÉLŐLÉNYEK A LAKÁSBAN ÉS KÖRNYÉKÉN 

A lakás az emberek mindennapi élettere, amely méreteiben és berendezésével megfelel a benne 

lakók szükségleteinek. Legyen akár hagyományos, vagy modern elrendezésű a lakás, általában 

helyet kapnak benne bizonyos növények, esetleg kedvenc házi állatok is. 

A lakásban elhelyezett növények mennyisége és minősége igazodik a lakás méreteihez és környezeti 

adottságaihoz, hiszen a növényeknek fényre, de méretük szerint helyre is szükségük van, viszont 

nem kedvelik a túlzott légmozgást (léghuzat), amely szárítja a levegőt. Ezek a növények általában a 

díszítést, az ember jobb közérzetének megvalósítását célozzák. Vannak közöttük olyanok, amelyek a 

helyi dísznövény kínálatból származnak, természetesen lakáshoz alkalmazkodó változatokban, míg 

mások távolabbi vidékekről származnak, ahol az életkörülményeik nagymértékben eltérnek a mi 

mérsékelt éghajlatú vidékeinktől, ezért különleges figyelmet igényelnek. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Muskátli – egyik 

legnépszerűbb 

szobanövényünk, amely nyáron 

a szabadban is jól fejlődik. 

Egyértelműen a vörös a 

leggyakoribb, de a rózsaszín és 

a lila, valamint a fehér virágú 

sem ritka. Igényli a friss 

levegőt, de a párásságot nem.  

Vitorlavirág - Gyönyörű, éppen ezért sokak nagy kedvence. Ám 

tartása eléggé macerás. Télen a meleg szobában kell tartani, 

ráadásul olyan helyen, ahol sosem éri közvetlen napfény, és a 

huzattól is védeni kell. A tartócserepet pedig mindig körbe kell 

venni nedves tőzeggel. Virágai akár hat hétig is frissek 

maradnak, majd halványzöldre színeződnek. 

Az aloé jótékony egészségügyi hatásáról már nagyon sok jót 

leírtak, sőt, arról is miért érdemes a lakásban szobanövényként 

tartani. Lehetőleg világos és alacsonyabb hőmérsékletű (16-18 

ºC-os) helyen érdemes tartani. Ha párás helyen tartod, akkor 

elég 2-3 hetente öntözni, száraz szobában is csak 10-15 

naponta kell ezt megtenned. Főként télen könnyen elpusztul az 

úgynevezett pangóvíztől (egyszerűen elrohadnak a gyökerei). 

Korallvirág - Ez a Madagaszkárról származó növény 

szárazságtűrő és kifejezetten fényigényes. Télen 

gazdagon elágazó virágzatot fejleszt, melyek lehetnek 

pirosak, narancssárgák vagy rózsaszínek. Azért is oly 

szeretetre méltó a korallvirág, mert rendkívül 

alkalmazkodóképes: megél 10, de akár 25 ºC-ban is; 

nem kényes a közvetlen napfényre, sem a sötétségre. 

Egy dologra kell figyelned a gondozásánál: nem 

szabad túllocsolni. 
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Kúszó filodendron (Philodendron scandens) 
Amerika trópusi részének liánnövénye, 
levéldísznövény. Nevelése nem okoz gondot, ha 
elkerüljük a tűző napot és átlagos 
szobahőmérsékleten (18-25°C) tartjuk. Mivel gyorsan 
nő, víz- és tápanyagigényes. Hajtásdugványról 
könnyen szaporítható. 
 

Fokföldi ibolya - hivatalosan afrikai ibolyának kellene 

hívnunk, de ezt alig ismeri valaki a szakembereken kívül. 

Rengeteg színben virágzik, a leggyakoribb fajtája mégis a 

lila. Szereti a laza, jól szellőző talajt, fényigényes, furcsa 

mód a tűző naptól mégis szabályosan megégnek a levelei, 

barnás foltok alakulnak ki rajta. A húsz fok körüli 

hőmérsékletet kedveli a leginkább. Még egy dologra 

érdemes figyelni: alul locsold, és 15 perc után öntsd le róla 

a felesleges vizet, mert különben el kezd majd rothadni. 

A szobaciklámen - Cyclamen persicum - 

számtalan színben kapható, azonban vigyázz, 

hogyan tartod, könnyen lehullathatja ugyanis 

virágait. A világos helyeket kedveli, de nem bírja a 

meleget, ezért ne tedd közel a fűtőtesthez. 

Mindemellett arra is ügyelj, hogy csak alulról 

öntözd. 

Az Amarillisz - Hippeastrum - 

liliomszerű, hatalmas virágaival 

gyönyörű dísze lehet a lakásnak. 

Ügyelj rá, hogy ne tartsd túl meleg 

helyen, és csak mérsékelten 

öntözd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mexikóból származó mikulásvirágnak - Euphorbia 

pulcherrima -, ha virágzik, nagyon sok fényre van 

szüksége, ezért lehetőleg tartsd az ablak közelében, 

ugyanakkor csak közepes hőmérsékleten. Célszerű 

párologtató készüléket helyezni mellé, esetleg nedves 

kavicságyra tenni. 
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A karácsonyi kaktusz - Schlumbergera - tökéletes 

téli szobanövény. Nem árt azonban tudni róla, hogy 

fényigényes, és mindig nedvesen kell tartani a földjét. 

Lepkeorchidea – Phalaenopsis 

Szép formájú és színpompás virágaival sok „hagyományos” 

szobanövényt kiszorítottak az egyre változatosabb orchidea-

fajok, amelyek közül alepkeorchideák könnyen nevelhetők és jól 

bírják még a száraz tömbházi körülményeket is. Léggyökereik 

optimális fejlődése érdekében ajánlatos átlátszó (vagy áttört 

falú) edényben nevelni őket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyósnyelv (Sansevieria trifasciata) 
Levéldísznövény, virágot ritkán nevel, egyszerű tartásában és 
mégis feltűnő, mutatós formájában van a titka. Jól tűri a tűző 
napot, az árnyékot, bírja a szárazságot, huzatot. Átültetni sem 
túl gyakran kell. Télen ne öntözzük túl és ne tarsuk fagypont 
körül. Tőosztással, sarjakról szaporítsuk. Ha levéldugványt 
készítünk, egyöntetű zöld levelű formát kapunk. 
 

Legényvirág (Zamioculcas zamiifolia) 
Indonéziából származó levéldísznövény, ritkán 
virágozhat is. Az utóbbi évek nagy felfedezetje. Mutatós 
és egyben könnyen nevelhető szobadísz. Húsos 
gyökerei, szárai és levelei miatt csak óvatosan locsoljuk 
nehogy kirohasszuk. Közepes fényigényű. Tőosztással 
és levéldugványról szaporítható. 
 

Csüngő csokrosinda (Chlorophytum comosum) 
Dél-Afrikából származó levéldísznövény. Kezdő kertészek 
növénye, jól érzi magát napon, árnyékban. Ideális 
irodanövény: könnyen kezelhető és kiválóan tisztítja a 
levegőt. Túlöntözéstől kíméljük. Évente ültessük át. 
Sarjairól szaporítható. 
 

http://www.edenkert.hu/szobanoveny/egzotikus-szobanovenyek/zamioculcas-zz-noveny-gondozasa/4767/
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Szobafikusz (Ficus elastica) 
Levéldísznövény, amely tekintélyes méretűvé fejlődve az 
adott helyiségben dzsungelhatást kelt. 13°C-nál melegebb 
szobát, világos helyet és óvatos öntözést kíván. 
Meghálálja, ha leveleit vízzel permetezzük illetve 
nagytakarításkor lemossuk róla a port. A hírtelen levélhullás 
oka a túlöntözés. Hajtásdugványról vagy légbujtással 
szaporítható. Tejnedve mérgező, bőrirritációt okozhat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozsgások, kaktuszok 

Jól tűrik a szárazságot, a 

meleget és a napfényt, 

kavicsos, homokos 

talajon tenyésznek. Apró 

virágaik nagyon szépen 

díszítik a lakást. 

Viaszvirág (Hoya carnosa) 
Virágos liánnövény, kúszó szárai akár a 3 métert is 
elérhetik. Néhány év feltűnésmentes fejlődése után 
egyszer csak megörvendeztet minket illatos és 
mutatós csillag alakú virágaival. Népszerű és könnyen 
tartható kúszónövény, átlagos meleget, világos 
helyet., tavasztól-őszig rendszeres locsolást kíván. 
Virágzásához az kell, hogy ne mozgassuk, ritkán 
ültessük át és ne vágjuk le róla a hervadt virágokat. 
Hajtásdugványról szaporítható tavasszal. 
 

Buzogányvirág (Dieffenbachia) 

Lakberendezésben jól használható, könnyen nevelhető 
levéldísz. Ideális választás kevés közvetlen fénnyel 
rendelkező lakásokba. A tarka levelű fajtái több, a sötét 
levelűek kevesebb fényt igényelnek. Átlagos meleget, 
bőséges locsolást igényel. Óvjuk a huzattól és a 
hidegtől. Könnyen felkopaszodik, ilyenkor vágjuk vissza 
a törzset 10 cm magasságban, ahonnan újra buján 
kihajt. Tőosztással, dugványról szaporítható. 
Tejnedve mérgező! 
 

Kukoricalevél (Aspidistra elatior) 
Levéldísznövény, virágot ritkán nevel. Árnyékos sarkokat 
is bezöldesíti buja levéltömegével. Jól tűri az árnyékot, 
bírja a szárazságot, huzatot. Télen inkább hűvös, 
fagymentes helyen tartsuk, de véletlenül se öntözzük túl. 
átültetni elég 4-5 évente. Tőosztással, sarjakról 
szaporítsuk tavasszal vagy kora nyáron. 
 

 

http://www.edenkert.hu/edenkertesz/szobanoveny/udvozlom-tanacsot-szeretnek-kerni-diffenbachia-szobanovenyem-talajan-szazlabu-fergek-szaporodtak/5439/
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KERTÉSZ LESZEK  
József Attila 

Kertész leszek, fát nevelek, 
kelő nappal én is kelek, 
nem törődök semmi mással, 
csak a beojtott virággal. 

Minden beojtott virágom 
kedvesem lesz virágáron, 
ha csalán lesz, azt se bánom, 
igaz lesz majd a virágom. 

 

Tejet iszok és pipázok, 
jóhíremre jól vigyázok, 
nem ér engem veszedelem, 
magamat is elültetem. 

Kell ez nagyon, igen nagyon, 
napkeleten, napnyugaton - 
ha már elpusztul a világ, 
legyen a sírjára virág. 

Díszkerteken nemcsak szorosan a ház közvetlen közelében levő kertet értjük, hanem általában 

minden kertet, melyben valamely család üdülés vagy szórakozás, a természet élvezete végett 

tartózkodni szokott, s éppen ezért családi kertnek is nevezhetnénk. Legkellemesebb természetesen, 

ha közvetlenül a ház mellett van s különösen a lakásból közvetlenül a kertbe léphetünk.  

Nagymamáink kertje.  

Nem csupán szép volt, de minden szelete bölcsességgel, kedvességgel volt teljes. A növények 

kiválasztásánál a fő hangsúlyt a tartósság és a virág hangulata határozta meg. A sok kerti és egyéb 

tennivaló mellett azokat a virágokat részesítették előnyben amelyek minimális ellátást igényeltek. 

 

 

 

 

 

 

 

Nagymamáink kedvenc virágai: 

nárcisz 

 

 

tulipán 

 

 

 

 

 

 

rózsák 
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mályvarózsa 

    

 porcsinrózsa (portula) 

 

 

 

 

 

bazsarózsa 
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A falu egyszerű, csendes házának is megvannak a maga virágdíszei.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A növények mellett természetesen rengeteg állat is megél az ember környezetében. Ezek közül a 
kisebb vagy nagyobb házi kedvencek  
A macska és a kutya régi társa az embernek. Mesék, mondák és közmondások szólnak hűségükről, 

szépségükről.  

Nézz utána, gyűjts te is össze párat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A macskák kedves, hízelgő, de önkényes állatok, a házhoz, a helyhez, a vadászterülethez kötődnek, 

nem szeretik a költözést. Bár jól érzik magukat a lakásban, legtöbb macskafajtának igénye van a 

mozgásra, mászkálásra, vadászatra. 
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- vadász 

magyar vizsla     magyar agár 

  

 

erdélyi kopó 

 

- terelő (juhász) 

puli    pumi     mudi 

A rendkívül változatos 

kutyafajták több csoportba 

sorolhatók: 

- házörző 

kuvasz 

komondor 
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- segítő kutyák – vakvezető, mozgássérült segítő, rohamjelző: labrador retriever, német juhász, 

óriás snauzer 

- ölebek vagy hobbykutyák – pincsik, bichon, Yorkshire terrier, spitz,  

A kutyák az ember hűséges társai, mindenhová követik a gazdát és elvégzik a betanult feladatokat. 

Ugyanakkor sok figyelmet igényelnek, megfelelő táplálásukról és mozgásigényük kielégítéséről is 

gondoskodni kell. 

Keress képeket a különféle feladatokra kitenyésztett kutyafajtákról! 
Hasonlítsd össze méreteiket és jellemzőiket! 
 

A ketrecben vagy terráriumban élő állatok a lakásban 

A mindenféle hörcsögök, nyuszik, törpeegerek, mókusok, csincsillák tartása sem olyan bonyolult, de 

figyelembe kell venni, hogy ezek a kisállatok a lakásban általában nem élhetnek szabadon, így tágas 

és ingergazdag élőhelyet kell nekik kialakítani. Nagy, szellős, jól levegőző helyet kell nekik biztosítani, 

kis kuckót, ahol elvackolhatnak maguknak, mindenféle rágnivalót, hiszen legtöbbjüknek koptatni kell a 

metszőfogait, és oda kell figyelni az egészségükre is. A legtöbb rágcsáló egyedül is jól érzi magát, 

hiszen a természetben is magányos életet él.  

Madarak a lakásban? A madár is élhet lakásban, minden csak hozzáértés kérdése. 

Zebrapinty              Hullámos papagáj 

A haltartás alapjai – akvarisztika otthoni körülmények között 

A halakat a hiedelmekkel ellentétben 

nehéz otthon jól tartani, mert 

folyamatosan küzdeni kell az őket éltető 

elemmel: a vízzel Gondoskodnunk kell a 

vízhőmérsékletről, a víz megfelelő 

oxigéntartalmáról és a jó 

fényviszonyokról is, de ezekhez már 

számtalan technikai segítség áll 

rendelkezésünkre.Az akvarisztika 

alapjainak elsajátítása mindenképpen 

nagyon fontos, ám ha ügyesen vesszük 

az akadályokat, az akváriumunk csodálatos dísze lehet a lakásnak, a halak megfigyelése pedig 

hatékony nyugtatóként és érdekes látnivalóként szolgál minden egyes percben, amit otthon töltünk. 

Összefoglalva: Az állatok, kisállatok tartása a lakásban fantasztikus élményeket jelentő, óriási közös 

kaland, amelynek sikere vagy kudarca csak azon múlik, képesek vagyunk-e olyan környezetet és 

életritmust kialakítani, amelyben az állatok egészsége és jóléte nem sérül, és ami beleilleszthető a 

család mindennapjaiba is. Cserébe az állattartó minden nap olyan csodálatos szeretet- és 

élménycsomagokat kap, amelyekért érdemes vállalni az állattartás felelősségét és terheit. 
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A házi kedvencek mellett sok más élőlénnyel is találkozhatunk a házban vagy környékén. A velük 
való találkozás nem mindig felhőtlen. Ilyenek a különféle ízeltlábúak, mint a pókok (keresztes pók, 
álkaszáspókok, zugpókok, faggyúpókok), atkák (rühatka, kullancs, poratkák, takács-atkák, 
levélatkák), rovarok (csótányok, hangyák, poloskák, legyek, szúnyogok, molyok), soklábúak. 

poratka         konyhai csótány 
          nagy zugpók 
 
 
takácsatka 

 
   
   
   
 svábbogár 
fáraóhangya 
 
 
 
 
 
   

ruhamoly 
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A gerinces állatok közül a ház körüli területeken gyakran találkozunk kétéltűekkel, hüllőkkel, mint a 
varangyok, gyíkok, amelyek nagy mennyiségű kártevő rovart pusztítanak el, ezért érdemes 
vigyáznunk rájuk, akárcsak a ház körül felbukkanó énekes madarakra:  

Napjainkban tanúi lehetünk, miként szorulnak vissza a természetes területek,csökken az élővilág 
gazdagsága, tűnnek el szép és pótolhatatlan fajok.Ennek a folyamatnak a megállítására, vagy 
legalább mérséklésére hozták létre a védett területek hálózatát, a nemzeti parkokat.  
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A védett területek, nemzeti parkok kiemelten fontos szerepet játszanak az élővilág sokféleségének, a 
természet szépségének a megőrzésében. A védett területeken kívül is – mezőgazdasági területeken, 
sőt házunk körül, a kertünkben is tennünk lehet és kell a természet védelméért! A kertek, parkok sok 
csodálatos állatnak és növénynek adnak otthont. Sok esetben még jobb is itt a helyzet, mint a 
településeken kívül, például a méhészek jól tudják, hogy egy kertvárosias zöldövezet sokkal jobb és 
változatosabb táplálékforrást nyújt virágaival, virágzó fáival, bokraival, mint a mezőgazdasági 
területek sivár és vegyszerezett monokultúrái, amelyek csak egy-egy termény (pl. repce, napraforgó) 
virágzásakor nyújtanak – igaz akkor bőséges (de nem ritkán kemikáliákkal terhelt) - méhlegelőt. Bárki 
segíthet tehát a körülöttünk lakó – és sok helyen egyre inkább fogyatkozó – élőlényeknek: például 
lepkéknek, poszméheknek, szitakötőknek, békáknak, siklóknak, gyíkoknak, madaraknak, 
denevéreknek vagy éppen sünöknek. Ezzel nemcsak a biodiverzitást védjük, de látványukkal, 
megfigyelésükkel magunknak is sok örömet szerezhetünk a természetbarát vagy élővilágbarát kertek 
létesítése által. 
Élővilágbarát kert négy alapelve:  

1. táplálék (nem csak etetéssel, hanem pl. természetes tápnövények telepítésével is); 

2. víz (kerti tó de akár egy cserépalátét megtöltve friss vízzel); 

3. élő-szaporodó-búvóhely (megfelelően változatos környezet, és/vagy mesterséges eszközök: 

odúk, „lakok”) biztosítása; 

4. természetbarát kertművelés (vegyszermentes biogazdálkodás, háborítatlan területek, virágzó 

mezsgyék kialakítása stb.). 

 

 

 

 

 

 

Tennivalók a kertben: 

 Egész évben folyamatosan lehet mesterséges odúkat kihelyezni; 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Készíts a kertetekbe itatót és fürdésre alkalmas helyet a madaraknak és a sünöknek. Megfelel a 

célnak akár egy nagyobb virágalátét is, de a kisebb madarak számára tegyél bele egy követ vagy 
fadarabot. A vizet naponta ellenőrizd és cseréld az itatóban; 

  
 A természetbarát kertben 
téli szállásra lel a sündisznó; 
Az állatok október közepén 
kezdenek búvóhelyet építeni 
maguknak. Amikor már 
folyamatosan nulla fok alá hűl a 
talaj felett a levegő, akkor 
bevackolják magukat, és téli álmot 

alszanak, egészen márciusig vagy áprilisig. Jó szállás lehet a sövény 
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alja vagy kisebb földteknő, mélyedés. Mi is segíthetünk a süninek: 
rakjunk össze védett helyen néhány farönköt, kisebb ágat, 
szórjunk közéjük jócskán lombot. Ha szerencsénk van, lesz tüskés 
lakója a télen. De vigyázzunk, ne zavarjuk meg az álmát! Ha pedig 
tavasszal el akarjuk égetni az összekotort avart, előbb győződjünk 
meg róla, nem esik-e a tűz áldozatául egy hétalvó sündisznó. 

Két időszak van, amikor a sünöknek nagyon sürgősen tápláló 
ételhez kell jutniuk, ősszel és az ébredés után, tavasszal. A 
sündisznók étlapján elsősorban a földigiliszták és a csigák állnak. 

Ha ezekkel nem szolgálhatsz, a legjobb eledel számukra a minőségi, kölyökcicáknak való száraztáp. 
Ezek tartalmazzák a sünik számára is fontos vitaminokat és egyéb tápanyagokat. 

 Ültessünk egynyári lágyszárú virágokat a kertbe, balkonládába, ezek nemcsak kiváló 
táplálkozóhelyei a különböző lepkéknek, méheknek, de a szemet is gyönyörködtetik; 

http://www.edenkert.hu/diszkert/viragagyasok/napos-meleg-szaraz-hely-egynyari-viragai/4727/

