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A Nemzeti Botanikus Kert különösen gazdag észak-amerikai származású cser-
je- és fafajokban. Ez annak is köszönhető, hogy sok, főleg az USA keleti felében 
őshonos növény sikeresen nevelhető a Kárpát-medence éghajlati viszonyai között. 

Az elmúlt századokban számos fajukat honosították meg hazánkban, nélkü-
lük elképzelhetetlenek lennének a közparkok, kertek. Sok közülük kiváló dísznö-
vény, mások ipari és erdészeti szempontból fontosak, és sajnos néhányuk veszé-
lyes özöngyom. Az akác, a szivarfa, az ostorfa, a nyugati tuja annyira megszokott, 
hogy talán nem is tudják az emberek, hogy milyen messziről érkeztek ide. Eu-
rópában nem olyan régen ültetik ezeket a növényeket, de Észak-Amerika őslakói, 
az indiánok emberemlékezet óta velük élnek, belőlük készítik ételeiket, gyógysze-
reiket, fegyvereiket és hajlékaikat.

Kertünkben is találkozhatunk jól ismert amerikai növényekkel, mások az új-
donság varázsával hatnak. A tanséta vonalán végigsétálva, e füzet segítségével 
ismerkedjünk meg néhányukkal.

Induljunk el egy képzeletbeli utazásra a Tengerentúlra!

The National Botanical Garden has an especially rich collection of trees and 
shrubs with North American origin, because most of them can be successfully culti-
vated in the Carpathian Basin. Many of them are well known to all of us (black locust, 
hackberry and northern white-cedar), others are new to many of us. They have not 
been cultivated in Europe for a very long time, but native people of North America 
have lived among them since ancient times and have used them for food, medicine, 
tools, weapons and homes.

We kindly invite you to an imaginary overseas journey by this booklet! 

Üdvözöljük észak-amerikai tansétánkon!

WC
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1.  Nyugati ostorfa

Celtis occidentalis 
Common hackberry

Terpedt ágrendszerű, terebélyes koronájú, 
25-35 m magasra növő lombhullató fa. Kérge 
fi atalon sima, világosszürke, később göcsörtös-
rücskös, majd mélyen, jellegzetesen hasa-
dozott. Borsszem nagyságú, gömbölyded, 
csonthéjas termései októberben érnek, a 
következő nyárig is az ágakon maradhatnak. 
Ágrendszere enyhén lefelé csüngő, hosszú, 
vékony fi atal hajtásai ívelten lehajlók. Erről
kapta magyar nevét. Magyarországon helyen-
ként erőszakos gyomosító. 

A szilfafélék (Ulmaceae) családjába tartozik. Szórt 
állású levelei tojásdadok, lándzsásak, néha sarlósak, 
élesen fűrészesek. A levéllemez fonáka világosabb, a 
levélváll kissé aszimmetrikus. Sárgászöld, jelenték-
telen virágai a lombfakadással együtt, április végétől 

nyílnak. A termések vörösbarnák, ehetők, jellegzetes édes ízűek, magas tápanyag-
tartalmúak.

Hazája az USA északkeleti és középső ré-
sze, folyóvölgyekben, ártéri ligetekben, hegyi 
lejtők elegyes lombos erdőiben él. Egyike a leg-
kiválóbb várostűrő fáknak, hazánkban is igen 
gyakori utcasorfa. Mélyrétegű, jó vízellátású tala-
jokat szeret, de rendkívül alkalmazkodó, minden 
termőhelyen sikeres. Őszi lombja ragyogó sárga.

Sárgásszürke, világosbarna sárgán sávozott 
durva szemcsés fája, nehéz, puha, nem erős, 
könnyen korhad, nem értékes. Olcsóbb bútorok, 
dobozok, ládák, sporteszközök, furnérlemez 
készül belőle. Nehezen hasad, vágódeszkának, 
favágótőkének használják, jó tüzelőértékű.

Sok indián törzs (dakota, omaha, pauni) rend-
szeresen használta különféle ételek elkészítésé-
nél. Terméseit sokféle madár fogyasztja és terített 
asztal az ide látogató téli madárvendégeknek is.

Deciduous tree with large crown. The bark becomes rougher by age. The birds 
feed on its edible fruits. It is native to NE USA, where it lives in river valleys. The 
common hackberry is an excellent city tree, planted in large quantities in Hungary as 
well, but a potentially hazardous weed tree in natural vegetation.
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1.  Nyugati ostorfa 2. Amerikai hárs  

Tilia americana
American basswood

A Nagy-tavak környékén 
és az USA északkeleti és 
középső részén honos, gyors 
növekedésű, szabályos, bolto-
zatos koronaformájú, termetes, 
lombhullató fa. Különféle ele-
gyes lomberdőkben él, a cukor-
juhar-hárs erdőtípusok domi-
náns fája. Kitűnő, fűszeres ízű 
mézet ad.  Termését mókusok 
és más rágcsálók fogyasztják. 
Szép koronaformája, nagy leve-
lei miatt kedvelt díszfa, sok faj-
tája van. Őszi lombszíne sárga, 
sárgászöld.

20-35 m magas fa, ritkán elérheti a 40, törzsátmérője a 1,5 métert. Ágai gyakran 
csüngők. Kérge kezdetben sima, szürke vagy világosbarna, később sűrűn barázdált. 
Ágai sötétbarnák, a két pikkelyű rügyek sötétvörösek. Fűrészes levelei nagyok, tojás-
dadok vagy szívesek, kissé aszimmetrikusak, fonákuk világosabb az érzugokban rozs-
davörös szőrökkel. Júliusban nyíló virágai nagy murvalevéllel kísért bókoló álernyőben 
6-20-asával helyezkednek el, illatosak, színük világossárga. Kemény, hosszúkás termé-
sei molyhosak, nem bordásak.

Fája világosbarna vagy vöröses, gyakran majdnem fehér, puha, fi noman szemcsés. 
Jól festhető és polírozható, könnyen megmunkálható. Bútorok, faburkolatok, dobozok 
alapanyaga. Kiválóan alkalmas faragványok, pengetős hangszerek készítésére. Az in-
diánok kérgének rostos belső háncsából köteleket, kosarakat fonnak, szőnyegeket, ta-
karókat szőnek, és kenuépítéshez használják.

A virágjából készült tea sokféle hasznú, meg-
fázás, láz, magas vérnyomás, fejfájás, köhögés, gyul-
ladások, fertőzések gyógyítására szolgál, vizelet-
hajtó, görcsoldó, nyugtató hatású. Fája kivonatából 
epe- és májbántalmak, ödéma, narancsbőr gyógyí-
tására alkalmas szerek készülnek.

Anishinaabe indián kenuk
É-Wisconsin, 1908

Originated from the North-Eastern US, it is a dominant species in the sugar 
maple-linden forest type. This deciduous tree is quick-growing and yields fi ne, spicy 
honey. Its soft inner bark or shuck is used by Native Americans to make ropes, ca-
noes, baskets and rugs. Basswood is easily processed into boxes and furniture.
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3.  Amerikai kányabangita 

Viburnum opulus var. 
americanum 
American cranberrybush

Sűrű, felálló ágrendszerű, 4 m 
magas, terebélyes lombhullató cser-
je. Sarjadzásra hajlamos. Bár a le-
velei a juharokéra emlékeztetnek, 
könnyű megkülönböztetni azok-
tól, mert felületük enyhén ráncos, 
bemélyedő erekkel, a sima juharle-
velekkel ellentétben. Őszi lombszíne 
a sárgától a narancsvörösön át a 
kárminpirosig változhat.

Kérge szürke, pikkelyesen leváló, ágai vörösesbarnák, bronzosak. Levelei ke-
resztben átellenesen állnak, három kihegyezett karéjúak, 6-12 cm hosszúak és 
csaknem ugyanolyan szélesek, a levelek válla lekerekített, széle szabálytalanul foga-
zott. Tejfehér virágai végálló, lapos, 13 cm átmérőjű bogernyő virágzatban nyílnak. A 
virágzatok közepén apró termékeny virágok nyílnak, a peremén 2 cm széles meddő 
virágok alkotnak összefüggő gyűrűt. Pirosra érő, fényes, gömbölyded vagy tojásdad 
termései húsosak, egy szem lapos fehér magot rejtenek. 

Élőhelye az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig terjed, az USA északi és Kanada 
déli felén lévő nyirkos erdők, folyó menti ligetek, tópartok, mocsarak, bozótosok.

Az ehető termések C-vitamin tartalma 
magas, de savanyú, fanyar ízük és kel-
lemetlen szaguk miatt a madarak is csak rit-
kán fanyalodnak rá, ezért lombhullás után is 
sokáig díszítik az ágakat. Ennek ellenére fon-
tos vadgyümölcsként fogyasztották az indiá-
nok, néhol ma is lekvárt vagy vadhúsok mellé 
való mártást főznek belőlük. Gyökerének 
forrázatát nőgyógyászati bajok kezelésére 
használták. Az ágak és a kéreg főzete lázcsil-
lapítóként, vértisztítóként és gyomorgörcsök, 
megfázás ellen szolgált. Magas vérnyomás és 
bőrbetegségek kezelésére is használták.

It can be found in wet forests and swamps throughout the USA and Canada. 
Even birds rarely eat its edible, but sour and stinky red berries. Despite all these 
properties it was one of the important wild fruits of the Native Americans. It’s used 
as a medicinal plant, and jam is made out of the fruit at some places even nowadays.
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3.  Amerikai kányabangita 4. Cukorjuhar 

Acer saccharum
Sugar maple

Három nevezetessége van: a híres ju-
harszirup belőle készül, levelének stilizált 
rajza lett Kanada nemzeti szimbóluma, 
őszi lombszíne az amerikai “indián nyár” 
jellegzetessége. Délkelet-Kanadában és 
az USA keleti és középső részén őshonos. 
Rendkívül fontos erdei fa hazájában. Sok 
erdőtársulás-típus fontos eleme, de tiszta 
állományai is gyakoriak. 

Könnyen összetéveszthető az euró-
pai korai juharral, a levélkaréjok inkább 
háromszögletűek ellentétben a korai juhar 
szögletes karéjaival. Rendszerint 25-35 m 
(ritkán 45 m) magasra növő, sűrű ágú, sza-

bályos koronájú lombhullató fa. 

Kérge idős korban sötétszürke, mélyen repedezett. Hajtásai kezdetben zöldek, 
majd sötétbarnára változnak. Levele 15-20 cm hosszú, tenyeresen ötkaréjú. A 
szélső karéjok kisebbek. A lombfakadással egy időben nyíló virágai sárgászöldek. 
Ikerlependék termésének szárnyai közel párhuzamosak. Őszi lombszíne pompás 
és ragyogó, az aranysárgától a narancssárgán át a
vibráló narancsvörösig. 

Nagy gazdasági jelentősége van a juharcukor 
termelésben. Tél végén csapolják a fákat egy épp a 
kéreg alá metszett vágással. Az összegyűjtött nedvet 
bepárolják, 40 liternyiből lesz 1 liter tiszta juharszi-
rup. Egy idősebb cukorjuharból évente 50–150 liter 
édes nedv csapolható.

Fája értékes, szép mintázatú, színe az ok-
kersárgától a világos barnásvörösig változhat. 
Sporteszközök, (pl. versenyíj, baseballütő, biliárd-
dákó) kosárlabdapályák padlózata készül belőle. 
Fontos hangszeralapanyag. Igen közkedvelt ut-
casorfa volt, de a téli sózásra és a légszennyezésre 
való érzékenysége miatt mára lassan kiszorul a 
termesztésből.

It is famous for three things: maple syrup is made of its sap, the stylized pic-
ture of sugar maple leaves became the national symbol of Canada, its fall colour 
makes the American ’Indian Summer’ characteristic. Native to SE Canada and East 
and Central USA, sugar maple is an important forest tree.
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Juniperus virginiana
Eastern redcedar

Sűrű ágrendszerű, keskeny tömött 
koronájú, változékony megjelenésű, 
pikkelylevelű nyitvatermő fa. Kedve-
zőtlen termőhelyeken legfeljebb 
bokorrá nő, de rendesen 10-25 m ma-
gas, rövid törzsű fa. Az USA keleti és 
középső részén, prérin, felhagyott 
legelőkön, tölgyesekben, mészköves 
lejtőkön, lápszegélyekben él. 1400 m 
tengerszint feletti magasságig hatol 
fel. Bolygatott helyeken, erodált ta-
lajokon az első betelepülő növények 
között van. Legöregebb ismert példá-
nya 1000 év körüli.

Kérge vörösesbarna, rostos, hosszú 
csíkokban leváló. Kétféle levéltípusa van, 
a juvenilis levelek tűszerűek, hegyesek, 

hármas örvben elállók, 5-10 mm hosszúak, idős levelei pikkelyszerűek, 2-4 mm 
hosszúak, rendszerint kettesével átellenesen helyezkednek el a hajtásokon. Húsos 
tobozbogyója 2-6 mm átmérőjű, fehér viaszos bevonatú, színe égszínkék. Kétlaki 
növény, hím és női egyedei is vannak.

Fája értékes, fi nom szerkezetű, szíjácsa fehér, gesztje élénk lila vagy barnás-
vörös, aromás illatú, nagyon tartós. Az indiánok a tipi (sátor) tartó oszlopait és íjat 
készítettek belőle. Korhadásnak, rovarrágás-
nak ellenáll, ezért kiváló kerítés- és távíró-
oszlop, épületfa, hajóalapanyag. Mivel minden 
irányban jól faragható, nem szálkásodik, a leg-
jobb minőségű ceruzafa. Molyűző hatása miatt 
ruhásszekrények, bútorok kedvelt alapanyaga. 
Fájából, ágaiból párolt olajat gyógykészítmé-
nyekben és kozmetikumokban alkalmazzák. 
Tobozbogyóit gin ízesítésére is használják. Az 
indiánok füstjével a gonosz szellemeket vélték 
távol tartani. A városi légszennyezésre nem 
érzékeny, jó szárazságtűrő, sok mutatós dísz-
fajtája van. 

5.  Virginiai boróka 

Scale-leaved tree, native to Middle and Eastern US. Redcedar wood is the most 
excellent one for pencil manufacturing, being a valuable, scented and beautiful raw 
material which can be carved easily. Native Americans used it for bows and teepee 
poles. Its essential oils are components of cosmetic and medicinal products.

Karl Bodmer festménye, 1833
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5.  Virginiai boróka 6. Amerikai lilabogyó  

Callicarpa americana
American beautyberry

Ősszel könnyű felismerni jellegzetes, 
apró, élénk lila, fényes, bogyószerű 
csonthéjas terméseiről, melyek sűrű cso-
portokban tömegesen borítják az ágakat. 
Szeptember-októberben érnek és rend-
szerint tél végéig a bokron maradnak 
a mutatós termések. Kedvező években 
nagy díszértéket képviselnek. Termé-
seit sokféle madár, sőt emlősállatok (őz, 
mosómedve, mókus, róka, tatu) is szíve-
sen fogyasztják.

Gyors növekedésű, laza ágrendszerű, 
lombhullató cserje. Hajtásai világosbarnák, 
molyhosak, hosszúkás tojásdad levelei kereszt-
ben átellenesek. Felszínük puhán szőrös, a 
fonákuk enyhén molyhos. Tavasz végén, nyár 
elején nyíló virágai lilásrózsaszínek vagy fehé-

resek, a levelek hónaljában kis tömött bogernyőkben jelennek meg. 

Természetes elterjedése az USA délkeleti felében van, de Észak-Mexikóban, a 
Bermudákon, a Bahamákon és Kubában is él. Elegyes 
lombos erdők, fenyőligetek cserjeszintjében, bozótosok-
ban, útszéleken nő. Talajokban nem válogat, de a ned-
vesebb helyeket szereti legjobban.

Termése kellemes, enyhén aromás, édes ízű, nyersen 
is fogyasztható, de egyszerre csak kisebb mennyiség-
ben, mert érösszehúzó hatása miatt gyomorpanaszokat 
okozhat. Lekvárt is készítenek belőle. Gyökeréből teát 
főznek. Népi hiedelem szerint összezúzott levelei távol 
tartják a lovakat kínzó böglyöket az állatoktól, sőt a 
szúnyogok elűzésére is alkalmasak. Az indiánok gyöke-
rének forrázatát vizelethajtóként itták, de gyomorpa-
naszok és vérhas kezelésére is alkalmazták. Leveleivel 
és gyökereivel készített forró fürdőket malária, reumás 
bántalmak és láz ellen használták. 

Native to the Southeast USA. The small, lilac, sweetish, edible fruits ripen in 
autumn, but may cause stomach problems because of their astringent properties. 
Birds, roedeer, raccoons, and foxes feed on it. Native Americans made infusion of its 
leaves and roots which was used in hot baths for malaria, rheumatic pain and fever.



10

7. Illatos málna 

Rubus odoratus
Flowering raspberry

Erőteljes, 2-2,5 méter magasra 
növő, felálló szárú, lombhullató cser-
je. Első pillantásra nem tűnik mál-
nának. Az illatos virágok szokatlanul 
nagyok (4-5 cm), inkább rózsára 
emlékeztetnek. Lapos és széles, ala-
csony vacokkúpon fejlődő, vékony 
húsú, piros termései savanykásak, 
ehetők, de ízben és lédússágban 
messziről sem veszik fel a versenyt 
a közönséges málnával.  Nyugodtan 
mondhatjuk, a legmutatósabb virág-
gal díszítő málna. Termésének lapos 
fejfedőre emlékeztető alakja miatt 
őshazájában „sapkamálnának” is 
nevezik.

Hajtásai tüske nélküliek, néha sűrűn 
mirigyszőrösek, az idősebb ágak ha-

lovány okkerbarna kérge csíkokban hámlik. Juharokéra emlékeztető, ötkaréjú levelei 
15-25 cm átmérőjűek, bársonyos tapintásúak. A karéjok rendszertelenül fogazottak, 
hosszan kihegyezettek. Mutatós lombja mellett fő ékességei a nagy, elágazó bugában 
nyíló, a rózsáslilától a bíborszínűig változó árnyalatú virágai. A virágkocsányok és a 
farokszerű függelékben végződő csészecimpák is jellegzetesen mirigyszőrösek. 

Természetes élőhelye Észak-Amerika keleti felében a Nagy-tavaktól egészen 
Floridáig húzódik. Erdőszéleken, bozótosokban, kőgörgetegeken is él.

Kedveli ugyan a tápdús, mély 
termőrétegű talajt, de igazából nem 
válogatós, csak a vizenyős helyeken 
senyved. Félárnyékos helyeken, 
nagyobb fák koronája alatt érzi jól 
magát, így virágai nem károsodnak 
a perzselő nyári naptól. Tarackoló 
gyökérzete miatt hamar sűrű bozó-
tot alkot. Gyakorlatilag kártevő- és 
kórokozómentes. 

Deciduous shrub with strong erect stems. It has the most beautiful fl owers 
among raspberries, which are unusually large, fragrant and are reminiscent of roses. 
The fruit is small and thin-fl eshed, edible, but tart. This plant has its habitats on for-
est margins and stony slopes.
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7. Illatos málna 8. Keserű hikoridió 

Carya cordiformis
Bitternut hickory

A diófafélék családjába (Jug-
landaceae) tartozó hikoridiók 
közül – amelyek többsége Észak-
Amerikában honos – a legésza-
kabbi elterjedésű faj, az USA 
keleti felében őshonos. Nyirkos 
hegyi völgyekben, patakok men-
tén, de főként síkvidéki mocsaras 
helyeken él, elegyes lombhullató 
keményfa erdőkben. Ennek el-
lenére jól tűri a szárazságot és 
talajokban sem válogat. Viszony-

lag rövid életű, de elérheti a 200 éves kort is. A legelterjedtebb az amerikai 
hikoridiók közül.

Nagytermetű, szabályos, kúpos koronájú, 35-45 m magas lombhullató fa. Fiata-
lon sima, világosszürke kérge később sekélyen barázdált, pikkelyesen leváló. Párat-
lanul szárnyalt, összetett levele 7-11 lándzsás levélkéből áll. Virágai csüngő, szél 
porozta barkák. Termése kerekded, nagyon kemény héjú, jellegzetesen négy élű, 
csúcsán hirtelen kihegyesedő dió. A magok igen keserűek, de néhány állat fogyasztja 
azokat. A többi hikoridiótól jól megkülönböztetik nagy, élénk kénsárga, lapított téli 
rügyei.

Szép koronaformája és ragyogó aranysárga 
őszi lombszíne miatt kedvelt díszfa. Fája kemény
és tartós, kiváló bútorfa és falburkoló anyag, 
Készítenek belőle sportszereket, szerszámnyeleket, 
lépcsőfokokat. Többféle fűrészáru, de papíralapa-
nyag is készül belőle. A hús- és halfüstölésnél 
használt egyik legkedveltebb fafaj. Az őslakos indiá-
nok íjainak gyakori alapanyaga volt. Az első hódító 
pionírok a magjából lámpaolajat préseltek, de re-
umás fájdalmak csökkentésére is használták.

Közeli rokona a hosszúkás magvú, vékony 
héjú, nagyon ízletes pekándió (Carya illinoinensis),
amelynek fajtáit világszerte termesztik.

Jút harcos íjjal, 1873 körül

The most common American hickory species. Its nut is round based, very hard 
shelled, four edged and abruptly acuminate. The seeds are bitter but are consumed 
by wildlife. A close relative is the well-known, delicious pecan nut with thin shells and 
elongated seeds.
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9. Nyugati lindéra 

Lindera benzoin
Common spicebush

Ágas-bogas lombhullató cserje 
vagy legfeljebb 5 méter magasra növő 
kis fa, vékony olajbarna ágakkal. Két-
laki növény, vagyis a nő- és hímvirágok 
külön példányokon jelennek meg. A 
levelek megdörzsölve erős, aromás, 
kámforos illatúak. Fiatal hajtásaiból, 
leveleiből és terméseiből aromás teát 
főznek. Szárított és porított érett ter-
méseit a szegfűbors helyettesítésére 
is használták. A cseroki, krík és irokéz 
indián törzsek sokféle betegséget gyó-
gyítottak vele.

A babérfélék családjába (Lauraceae) 
tartozik. Szórt állású, lándzsás, kihegyezett 
vagy tompa csúcsú levelei pillás szélűek. 
Lombfakadás előtt, kora tavasszal nyílik, 

ágait sűrűn beborítják ernyőcskékben álló, édes, jellegzetes illatú virágai. Nyár vé-
gén érő, csonthéjas, 1 cm-es, ovális termései ragyogó skarlátpiros színűek. A ter-
mésekkel sűrűn berakott ágai rendkívül látványosak. Őszi lombszíne élénksárga, né-
melykor narancsvörös árnyalattal.

Észak-Amerika keleti és középső részein él, patakok mentén, mocsarak peremén, 
lombos erdőkben, síkságokon és a hegyekben 1200 m magasságig. Őshazájában 
a mutatós lindéra fecskefarkú-lepke (Papilio troilus) és a Prométheusz-selyem-
lepke (Callosamia promethea) tápnövénye. 
Az előbbi arról nevezetes, hogy kifejlett 
hernyóján két szem alakú folt miatt egy mini 
kígyónak tűnik (alsó képen).

Talajokban nem válogat, de legjobban a 
megfelelően nyirkos, de laza talajban fejlődik. 
A mélyárnyékot is jól elviseli, azonban mu-
tatós virágzása és őszi lombszíne csak na-
pos helyen lesz. Az USA-ban kertészeti faj-
táit is ültetik: a ’Rubra’ vörös hímvirágú, a
’Xanthocarpa’ termései élénk narancssárgák.

Deciduous shrub. The leaves give a strong camphory aroma when rubbed. Its 
small yellow, specially scented fl owers open before the foliage appears in spring. The 
fruits are oval in shape and scarlet. Cherokee, Creek, and Iroquois people used it as 
a medicinal plant, made infusion of its leaves, and dried fruits for spice.

Kép: Wikimédia, Ryan Hagerty
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9. Nyugati lindéra 10. Fürtös som 

Cornus racemosa
Panicle dogwood

A legtöbb somnál megszokott la-
pos bogernyő virágzattól eltérően, 
krémfehér virágai kúpos, zömök 
fürtben nyílnak június első felé-
ben. Dúsan virágzik, szinte minden
hajtás csúcsán találhatunk virág-
zatokat. Akár három hétig is el-
nyúlik virágzása. Viaszfehér, ritkán 
porcelánkék gömbölyded termései
augusztus-szeptemberben érnek 
be, lilásrózsaszín kocsányokon. 
Tömeges virágzása miatt nagy 
díszértékű. Őszi lombszíne gazdag 
bordó és vörös árnyalatú, főként 
napos fekvésben. A termésérés 
időszakában különösen látványos 
a korallvörös kocsányok és a fehér 

termések kontrasztja miatt, de ha poszáták vagy rigók vannak a közelben, 
amik nagy csemegének tekintik, hamar eltűnhetnek az ágakról. 

Sűrű, felálló ágrendszerű, bokor termetű, legfeljebb 3-4 méter magasra növő, 
ugyanilyen széles, tarackoló, lombhullató cserje. Az idősebb példányok nagyobb 
telepeket képeznek. Vesszőinek kérge kezdetben rőt vagy narancsbarna, később 
szürke, sárgás apró paraszemölcsökkel sűrűn behintett. Keresztben átellenes leve-
lei tojásdad lándzsásak, hosszan kihegyezettek. Színük jellegzetesen szürkészöld, a 
fonákjuk kékes-hamvas, ezért szürke somnak is hívják a fürtös somot.

Észak-Amerika keleti felén nagy terü-
leten honos, erdőszéleken, ligetes he-
lyeken, cserjés, köves lejtőkön, árnyas 
völgyekben, patakpartokon él. Nagyon 
edzett és jó alkalmazkodóképes növény, 
talajokban nem válogat. Egyaránt jól érzi 
magát száraz és nyirkos termőhelyeken is. 
Teljesen télálló és gyakorlatilag kórokozó- 
és kártevőmentes. Az USA-ban közön-
ségesen ültetett díszcserje.

Stoloniferous, deciduous shrub with creamy white fl owers blooming in a conical 
cluster in early June. Warblers and thrushes love its white fruits developing on coral 
red pedicels. It comes from the Eastern part of North America, and is a common 
ornamental shrub in the US.
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11. Amerikai borsfa  

Zanthoxylum 
americanum
Common prickly-ash

Nagytermetű, dúsan elágazó 
lombhullató cserje vagy kis fa, 
legfeljebb 10 m magasra nő. 
Kérge világos szürkés barna, 
sima. Gyökérsarjakkal erősen 
terjed. Barna vesszőin a merev, 
vékony, rövid tüskéi kette-
sével állnak, később sem vas-
tagodnak. Páratlanul szárnyalt,
15-20 cm hosszú összetett leve-
lei 5-11 tojásdad, kihegyezett, 

fi noman csipkés levélkéből állnak.  A levélkék apró, áttetsző olajzárványok-
tól pettyegetettek. Néha a levélkék főere is tüskés. Az egész növény minden 
részében jellegzetesen aromás illatú, kesernyés, kissé csípős ízű. 

Kétlaki növény, zöldessárga, nem látványos virágai a vesszők oldalán, csomókba 
rendeződve tavasz végén, lombfakadás előtt nyílnak. Tokszerű, kerekded, borsszem 
nagyságú, olajjáratoktól pettyegetett, húsos, piros héjú termései barnára érnek. Fel-
nyílva kibukkannak belőle a fényes fekete magvak. 

Hazája Északkelet-USA, Délkelet-Kanada. Völgyekben, patakok mentén, bozó-
tosokban sziklás lejtőkön él 2000 m magasságig. Helyenként sűrű bozótot alkot. 
Őszi lombszíne sárga, a nőivarú bokrokon szép kontrasztot ad a pirosló termésekkel. 
Talajokban nem válogat, de napos fekvésben díszlik legszebben.

A hagyományos indián gyógyászat-
ban a kérgéből nyert olaját vértisztítóként, 
bőrbetegségek, emésztési bántalmak, re-
umás fájdalmak kezelésére alkalmazták. 
Levelei torokfájás ellen és vízhajtóként 
szolgáltak. Vesszeit fogfájás csillapí-
tására rágcsálták. Gyomorkeserű italok 
összetevője. A mai gyógyszerkutatás a 
daganatos betegségek kezelésénél al-
kalmazható citotoxikus hatását vizsgálja. 
Közeli rokona a Kelet-Ázsiában kedvelt, 
fűszerként ismert szecsuániborsnak. 

A densely branching, prickly, deciduous shrub with small fruits and leaves rich 
in essential oils. The traditional Native American medicine applies its volatile oils for 
multiple purposes; the twigs were chewed on to alleviate toothache. It is also a com-
ponent in bitters. Sichuan-pepper, a close relative is used in East-Asia.
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11. Amerikai borsfa  12. Közönséges sárgafa  

Cladrastis kentukea
Yellowwood

Tudományos neve Kentucky államára 
utal, de őshazája az USA közép-keleti ál-
lamaira is kiterjed. A természetben nem túl 
gyakori, lombos erdők, keményfa ligetek 
fája, folyóvölgyekben, patakok mentén, 
mészkősziklás lejtőkön és szirteken él. Pil-
langós virágú, a fehér, ritkán rózsás ár-
nyalatú, nagyon fi nom illatú virágok május 
második felében és június elején nyílnak, 
jókora (15-35 cm), csüngő, többnyire végálló 
bugákban. Csupasz, lapított, száraz hüvely-
termése hasonlít a fehér akácéra, de sokkal 
keskenyebb.

 Közepes termetű lombhullató fa, általában 
10-15 méter magasra nő, ritkán meghaladhatja a 
20 métert. Kérge az idősebb törzseken is jellegze-
tesen sima, szürke színű. Ágai sötét- vagy világos-

barnák. Koronaformája gömbölyded, kissé szétterülő. Páratlanul szárnyalt, összetett 
levelei 20-30 cm hosszúak, többnyire 7-9 levélkéből állnak. A levélkék széles ellip-
tikusak, hirtelen kihegyezettek. Jó ismertetőjegye a sárgafának, hogy a viszonylag 
nagy levélkék váltakozva és nem keresztben átellenesen állnak a levéltengelyen. A 
levélkék fonáka sűrűn, fi noman szőrözött, 
világosabb, felszíne sötétebb zöld. Le-
vélzete ősszel ragyogó narancs-, arany- 
és középsárga árnyalatokban pompázik. 

Talajokban nem válogat, mélyre ha-
toló gyökérzete miatt a szárazságot, sőt 
az aszályt is jól tűri. Gyakorlatilag teljesen 
kórokozó- és kártevőmentes. 

Igen kemény, fi noman szemcsézett 
fája élénksárga, világos sárgásbarna 
színű, nehéz, erős és tartós. Bútorgyár-
tásra, fegyvertusok és intarziák készítésé-
nél használják. Gyönyörűen polírozható. 
Sárga festéket is állítanak elő belőle.

Its pinnate leaves show bright yellow hues in autumn. The white fl owers bloom 
in a pendulous infl orescence in early summer. The wood of this tree is yellow and 
hard, making it suitable for furniture manufacturing. It comes from the deciduous 
forests and hardwood gallery forests of Kentucky and Central to Eastern US.
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13. Kanadai hemlokfenyő 

Tsuga canadensis 
Eastern hemlock

Szabályos, széles kúpos koronájú, 
sudár, egyenes törzsű, tűleveles, ter-
metes örökzöld nyitvatermő fa. Átlagosan 
20-30 m, de elérheti az 50 m magasságot 
is. Törzsátmérője megközelítheti a 2 
métert. Fája puha, durván szemcsés 
szerkezetű, világos barnássárga színű. 
Épületfának, ládának, vasúti talpfának, 
papírgyártásra használják. Korábban 
kérgéből bőrcserzésre szolgáló tannint 
állítottak elő. 

 Kérge szürkésbarna, mélyen repedezett, 
pikkelyekben leváló. Ágai sárgásbarnák, moly-
hosak. Levelei átlagosan 15-20 mm hosszúak, 

fésűsen, kétsorosan állnak az ágakon. Felszínük fényes zöld, fonákuk kékeszöld két 
jól látható légzőnyílás csíkkal. Nőnemű tobozai kihegyezett tojásdadok, 15–25 mm 
hosszúak, egészben hullnak le a fákról, a halványbarna pikkelyek oválisak.

A Nagy-tavak környékén, Délkelet-Kanadában, Északkelet-USA-ban és az Appa-
lache-hegységben, valamint mellékvonulataiban van őshazája. Sziklás gerinceken, 
lejtőkön, szakadékokban, hűvösebb, csapadékosabb helyeken tiszta állományban 
vagy elegyesen nő. Pennsylvania állam jelkép fája.

 Gyakori szereplő az indiánok – különösen a szeneka és mikmek törzsek – mi-
tológiájában. Hiedelmük szerint az em-
berek tőle származnak. Ünnepi rituálékon 
is nagy szerepet kapott, gallyaiba öltöztek 
a sámánok is. Fájának kivonatát vese-
betegségek és izomfájdalmak kezelé-
sére használták. Gyantája égetve friss, 
citrusos illatú füstöt szolgáltat. Zsenge 
leveleiből ízletes, magas C-vitamin tar-
talmú, melegítő teát főztek. Szárított, 
őrölt kérge élelmiszersűrítő és lisztpótló 
volt. Az irokézek juharvízzel keverve italt 
készítettek ágaiból. 

This needle-leaved evergreen angiosperm tree with straight trunk originates 
from around the Great Lakes. It occurs in Native American mythology quite often, 
having an important role in festive rituals, shamans dressed in hemlock boughs, too. A 
tasty warming herbal tea used to be made of its young, soft needles high in vitamin-C.
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13. Kanadai hemlokfenyő 14. Fekete dió 

Juglans nigra
Black walnut

Hatalmas, szabályos 
koronájú, terebélyes lomb-
hullató fa, amely elérheti 
a 30-40 m magasságot. 
Törzse egyenes, sudár, fel-
kopaszodó. Szabad állás-
ban alacsonyan elágazó, 
gömbölyded koronájú.
Gyors növekedésű, hosszú 
életű faj. Természetes elő-
fordulása az USA keleti és 
középső államaiban van. 
Főként vízfolyások men-
ti, ártéri ligeterdőkben él, 
gyakran nő együtt a tu-

lipánfával, amerikai hárssal, cukorjuharral, nyugati ostorfával, hikoridiók-
kal, tölgyekkel. Magja sok rágcsáló és madár kedvelt tápláléka.

Kérge szürkésfekete, mélyen hasadozott, bordázott. Ágainak bélszövete világos-
barna, rekeszes. Levelei páratlanul, szárnyasan összetettek, 30-60 cm hosszúak,
15-23 hosszúkás tojásdad, fűrészes levélkéből állnak. Hím és nő barkavirágzataik 
külön nyílnak az ágakon. Gömbölyded, 4-5 cm átmérőjű termése október-novem-
berben érik, a zöld burok durva tapintású, nem nyílik fel, csak lehullva rothad le a
csontárról. A maghéj vastag, kemény, mélyen, sűrűn bordázott, rücskös. Sok termesz-
tett fajtája is van. Fehérjékben és telítetlen zsírokban gazdag magja különleges íze 
miatt fagylaltok, pékáruk, sütemények, piték kedvelt összetevője. Az USA-ban nagy
mennyiségben használja az élelmiszeripar. 

Fontos erdészeti fa. Európában nagyobb 
kertekben elterjedt dísznövény. Fája értékes, 
sötétbarna, szépen szemcsézett, tartós, nehéz, 
kemény, de jól megmunkálható. Többek közt 
bútor, padló, falburkolat, sporteszközök, fegy-
vertusok, koporsó készül belőle.

Allelopatikus növény, vegyi összetevői 
akadályozzák a közelében növő más növények 
fejlődését. Termésburkából barna és fekete fes-
ték készül. 

A large deciduous tree with broad and proportionate crown native to the
gallery forests of Eastern US. The green, semifl eshy husk slowly weathers off the 
thick corrugated drupe after falling. Many rodents and birds feed on its seeds. The 
food industry of the US processes large amounts of black walnuts.
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Magnolia acuminata 
Cucumbertree

A legnagyobb termetű és leginkább 
fagytűrő liliomfák egyike. A liliom-
fák többségétől eltérően virágai nem 
látványosak, sőt megbújnak a lomb 
között, de szintén kellemes illatúak. 
Csak 20 éves kora után kezd el virágoz-
ni. Éretlen terméságazatai hengeresek, 
kisebb uborkára emlékeztetők, erről 
kapta angol nevét (uborkafa). Az érett 
terméságazatok sötétvörösek, felnyílva 
előkandikálnak belőlük a fénylő piros ma-
gok. 

Keskeny kúpos koronájú, sudár, egyenes 
törzsű, 25-30 m, de a kertekben általában 
10 m magas lombhullató fa. Törzsátmérője 
elérheti a 1,5 métert. Idős kérge sötétbarna, 

sekélyen, sűrűn repedezett. Szórt állású, tojásdad hosszúkás levelei épek, 12-25 cm 
hosszúak, 6-12 cm szélesek, ékvállúak, kihegyezett csúccsal, fonákuk puhán szőrös, 
kékes árnyalatú. A levelek élénk sárgászöld színűek. A vessző fényes vörösbarna. 
Május végén, június elején nyíló, fémes zöld vagy sárgászöld virágaiban az 5-8 cm 
hosszú virágtakaró-levelek felállók. 

Az USA keleti felén és Kanada Ontario államában, lombos elegyes erdőkben 
honos. Nagyobb kertekben és parkokban kiváló díszfa. A légszennyeződést jól tűri. 
Őszi lombszíne a sötétbarnától a fénylő 
vajsárgáig terjed. Sok hibrid liliomfa fajta 
szülőfaja.

Barna árnyalatú fája fi noman szem-
csézett, könnyű, tartós, szépen políroz-
ható. Bútorokat, belső burkolatokat 
készítenek belőle. Az irokéz és cseroki 
indiánok kérgéből fájdalomcsillapító, 
fogfájást enyhítő, féregűző szereket, iz-
zasztó, hashajtó, élénkítő, erősítő teákat 
készítettek. A korai telepesek zöld termé-
sének keserű kivonatát whiskybe keverték 
és lázcsillapításra használták.

15. Hegyeslevelű liliomfa 

 One of the largest and hardiest magnolias. Unlike most magnolias, this spe-
cies has green fl owers hidden in the canopy, but also having a nice scent. The name
cucumbertree refers to the unripe fruit, which is green and often shaped like a small 
cucumber.
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15. Hegyeslevelű liliomfa 16. Nyugati gombcserje 

Cephalanthus occidentalis 
Common buttonbush

Ennek a buzérfélék családjába
(Rubiaceae) tartozó cserjének az élőhelye 
óriási területet ölel fel, ráadásul É-D 
irányban, így valamennyi éghajlati övön 
átível. Kanadától az USA keleti államain 
át Közép-Amerikáig él. Éghajlati övtől 
függetlenül lombhullató vagy örökzöld.
Mocsarak, lápok, árterek, nedves erdők,
mangrovetársulások, vízpartok, árokszé-
lek lakója, szinte minden vizes élőhelyen 
gyakori. A vizes élőhelyeiről híres fl oridai 
Everglades Nemzeti Park egyik közönsé-
ges növénye. 

2-6 méterre növő bokor vagy kis fa. To-
jásdad-lándzsás levelei fényesek, átellenesen 
állnak, nem egyszer hármasával álörvet alkot-
nak. Tavasszal későn hajtanak ki. Fiatal zöld 
hajtásai négyélűek. Négycimpájú fehér, sárga 
vagy rózsaszín csöves virágai szabályos, 3-4 
cm átmérőjű gömbökbe tömörülnek. A virágok 

fi nom, fűszeres, kellemes illata messziről érezhető. A virágokból kinyúló bibeszálak 
tűpárnaszerűvé varázsolják a virágzatokat. Bőségesen szolgáltatnak nektárt, ezért a 
rovarok és a kolibrik előszeretettel látogatják őket. A végálló, nagy virágzati ágazat-
ban június végétől heteken keresztül nyílnak az újabb virágzatok. A termések vörös-
barnára érve sokáig a bokrokon maradnak.

Az észak-amerikai őslakosok kérgét 
gyógyszerként használják légúti, bőr- és 
nemi betegségek kezelésére, gyulladás- és 
lázcsillapítóként. Gyökerének főzetét izom-
fájdalmak gyógyítására is alkalmazták. 
Ajánlatos azonban óvatosan bánni vele, 
mert veszélyes lehet, ugyanis a kéregben 
bőségesen található egy meglehetősen 
mérgező, keserű glikozid, ami lenyelve bé-
nulást, rángógörcsöt, hányást okozhat.

The native range of this species spreads from Canada to Central America. 
This bush is common in wetland habitats. The scented white to pale yellow fl owers 
are arranged in a dense spherical infl orescence. The bark and roots have medicinal
properties and were used by Native Americans in cases of infl ammation, fever. 
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Maclura pomifera
Osage-orange

Az eperfafélék családjába (Moraceae) 
tartozó fa. Húsos makkocskákból álló ún.
epertermése, 10-14 cm átmérőjű, narancsra 
emlékeztető, rücskös felszínű, sárgászöld 
gömb. Ragacsos, jellegzetes szagú tejned-
vet tartalmaz. A hiedelmek ellenére nem 
mérgező, de nagyon rossz ízű, magvait az 
őslakosok és az állatok viszont fogyasztják. 
Eredeti hazája az USA déli részén (Texas, 
Oklahoma, Arkansas államokban) van. Víz-
parti ligeterdőkben nő.

Lombhullató, kupolás koronájú fa vagy ter-
metes bokor. Törzsén a kéreg sötét barnássárga, 
hasadozott, lapokban válik. Gyökerei húsosak, 
narancs-sárga kéreggel borítottak. Kezdetben zöld, 
majd barna, paraszemölcsös ágain, hajtásain a le-
velek hónaljában erős, egyenes tövisek állnak. Le-

velei ép szélűek, tojásdadok, hosszan kihegyezettek, kemények, fonákuk világosabb. 
Megtörve tejnedvet eresztenek. Kétlaki, váltivarú, a 
női virágok gömböcskébe rendeződnek, május végén 
nyílnak.

Melegkedvelő, vízigényes, de szárazságot is tűrő 
növény. Tövises ágai miatt kitűnő természetes védő- 
és szélfogósövény ültethető belőle. Szép sárga őszi 
lombszíne és nagy termései miatt dísznövényként is 
alkalmazható, gyakorlatilag kártevőmentes.

Fájának gesztje élénk narancssárga, a szíjács 
világosabb. A faanyag sűrű szemcsés, nehéz, ke-
mény, erős, hajlékony, jól polírozható. Nagyon tartós, 
a rothadásnak ellenáll, ezért elsőrendű kerítésoszlop. 
Az oszidzs – róluk kapta angol nevét – és kamencsi 
indiánok kiváló íjakat készítettek fájából. Gyökeréből 
régebben sárga textilfestéket állítottak elő. Magas 
fűtőértékű tűzifa. A kamencsik szembetegségekre al-
kalmazták főzetét. 

17. Narancseperfa  

Its large orange-like mulberry fruit is roughly spherical, bumpy and contains 
sticky white latex, thus it has a foul taste, but it is edible. The Native Americans ate 
the seeds, though, and used its wood for the purpose of making their bows. The 
natural range of Osage-orange is in South US, it thrives in riparian gallery forests. 



21

17. Narancseperfa  18. Amerikai tulipánfa 

Liriodendron tulipifera
Tuliptree, yellow-poplar

Háromkaréjú levele stlizált tu-
lipánra emlékeztet. Tulipánszerű 
virágában a hat nagyobb lepel-
levél 3-5 cm hosszú, zöldessár-
ga, tövén narancsvörös folt-
tal. A három kisebb lepellevél 
halványzöld. Júniusban virág-
zik, de a virág különleges szép-
sége ellenére sem feltűnő, mert 
a felsőbb ágakon, a lomb között 
megbújva nyílik. Ősszel lomb-
ja aranysárgára, aranybarnára 
színeződik. 

Tekintélyes méretű, fi atalon szabályos kúpos koronájú, később terebélyes, sudár, 
egyenes törzsű lombhullató fa. Gyors növekedésű, de csak a neki megfelelő he-
lyeken érzi jól magát. 200-250 éves kort is megélhet. Magassága megközelítheti a 
60 métert, törzsének átmérője elérheti a 3 métert. Kertekben ültetve jóval alacso-
nyabb. Kérge sötétszürke, hosszában repedezett, bordás. A 12–20 cm hosszú levelek 
középső karéjának csúcsa lecsapott vagy kicsípett. Őszre érnek be kúpos, hosszúkás 
aszmagcsokorban repítőkészülékes magvai, melyeket a szél terjeszt.

Az USA keleti államaiban őshonos, jellegzetes alkotóeleme az ártéri és nedves 
elegyes lombos erdőknek. Az erdészek széltében telepítik. Indiana, Kentucky,
Tennessee államok hivatalos jelképe.

Fája értékes, könnyen megmunkál-
ható fi nomszerkezetű, a szíjácsa krémfe-
hér, a gesztje halványzöld vagy sárgás, 
gyakran vörös és lila márványozással. 
Ipari felhasználása igen sokrétű, de az 
orgonaépítők, faszobrászok kedvenc alapa-
nyaga is. Kiváló mézelő fa, erős ízű, sö-
tét, vöröses méze inkább keverve kerül az 
asztalra, de a cukrászok nagyon kedvelik. 
A cseroki indiánok gyökeréből és kérgéből 
keserű italt, lázcsillapító, hashajtó, reuma 
elleni gyógyszereket készítettek.

The three lobed leaf looks like a stylized tulip fl ower. Its green, tulip-like fl owers 
open in June hidden in the canopy, producing nectar in abundance. It is native to the 
Eastern US. Organ builders and wood carvers value its soft, fi ne-grained yellowish 
colour wood.
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Gymnocladus dioicus
Kentucky coffeetree

Sudár törzsű, kúpos koronájú, 
18-22 m magasra megnövő, rit-
kásan elágazó lombhullató fa. 
Leveleit kora ősszel lehullatja 
és fél éven át csupasz a korona, 
erre utal tudományos neve, mely-
nek jelentése görögül „kopasz 
ágú”. Hüvelytermései 15-25 cm 
hosszúak, kemény, fásodó falúak, 
sötét vörösesbarnák, hamvasak. 
A sötétbarna, kerekded, lapított, 

kemény héjú magokat édes, mohazöld, pépes, ragacsos szövet veszi körül. 
Törzsén a kéreg szürke vagy barnás, mélyen repedezett, lapokban leváló. Ágai 

és a fi atalabb, kékesszürke, hamvas hajtások is vaskosak, nagy patkóalakú levél-
ripacsokkal. Erősen sarjadzik, és nagy telepeket hozhat létre. Levelei hatalmasak 
(50-100 cm), többszörösen párosan összetettek, végálló levélke nincs. Kihajtáskor 
fi atal levelei feltűnők, lehetnek élénk rózsaszínek, bronzosak. Ősszel élénksárgára 
színeződnek. Kétlaki növény, júniusban fürtben nyíló virágai zöldessárgák, kevésbé 
látványosak. Fája világosbarna, lilás árnyalatú, durván szemcsés, szép rajzolatú. Ne-
héz, tartós, jól polírozható, elsőrendű bútor alapanyag és a faesztergályosok ked-
vence is.

Eredeti elterjedése az USA középső részén van. Főként ártereken, folyóvölgyek-
ben, síksági erdőkben nő, kedveli a meszes talajokat. Jól tolerálja az aszályt, a 
hőséget, sziket, várostűrése kiváló.

Angol neve onnan ered, 
hogy az első telepesek pör-
költ, őrölt magvaibó – melyek
nyersen egyébként mérgezők – 
kávéhelyettesítő italt főztek.  

A vinebégó és pauni in-
diánok pörkölve fogyasztották 
magjait és italt is készítettek 
belőlük. Társasjátékaiknál is 
használták azokat és nyaklán-
cokat fűztek belőlük.

19. Amerikai vasfa  

A deciduous tree with straight trunk. Its crown is bare for half a year. The fruit 
is a woody, thick-walled pod fi lled with sweet, thick, sticky pulp containing hard-
shelled fl at dark brown seeds. Its common name derives from the use of roasted 
seeds as a substitute for coffee beans.
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19. Amerikai vasfa  20. Amerikai virágsom 

Cornus fl orida 
Flowering dogwood

Virágzáskor, április végén, május ele-
jén, még lombfakadás előtt, olyan, mint 
egy habos fehér felhő. Apró virágokból 
álló, zöldessárga, fél cm-es, gömbös 
virágzatára négy nagy, látványos mur-
valevél (braktea) hívja fel a beporzást 
végző rovarok fi gyelmét. Ezek kicsípett 
hegyűek és hasonlók a valódi virág-
szirmokhoz, így a jelentéktelen virágzat 
is egy nagy tejfehér virágra emlékeztet. 

Termetes bokor vagy alacsonyan elágazó, 6-12 méteres fa. Magassága erősen 
függ a termőhelyi adottságoktól. Terebélyes koronája télen is nagyon hatásos. Fiatal 
hajtásai sötét bíborvörösek, az idősebb kéreg mutatós, szürke lapokban hasadozik, 
mint az „aligátorbőr”. Kihegyezett leveleinek fonáka halványabb, szürkés árnyalatú. 
Ragyogó, élénkpiros, 1 cm-es csonthéjas termései csoportosan ülnek. A termések 
érésével egy időben öltöznek a levelek őszi pompába, nagyszerű, karmazsinpiros, 
borvörös, bordó és lilás színekbe.

Az USA-ban, ahol a legkedveltebb dísznövények egyike, a keleti államok hegyi 
lombos erdeiben honos. Sok szép fajtája van. A savanyú, laza, tápdús talajokat ked-
veli, félárnyékos fekvésben érzi magát a legjobban.

Rendkívül kemény, sűrűn szemcsézett fáját fakalapácsok, gereblyefokok, ék-
szeres dobozok készítésére, vagy húsvágótőkének használják. Furcsa angol neve
dogwood, onnan ered, hogy az angolok „dags”-nak nevezik a régen főleg somvesszőből 
faragott hússütő nyársakat.

The insignifi cant infl orescences of this shrub are surrounded by four conspi-
cuous large white bracts. It is native to the mountain forests of the Eastern US. Its 
common name ’dogwood’ was derived from the Old English word dagwood, from the 
use of the slender stems of its very hard wood for making „dags” (daggers, skewers).
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 Játssz velünk!

Tudod-e, hogy a hazai inváziós fajok igen nagy hányada észak-amerikai eredetű?

1. Egyike ezeknek az özönfajoknak e játék főszereplője is, melynek nevét meg-
tudod, ha elvezeted az egyik tápnövényéről, a kukoricáról egy másikra, a 
parlagfűre. (Utóbbi szintén inváziós faj hazánkban.) 

      Ha ügyesen dolgozol, az alábbi kérdésekre is megtudod a választ.

 Neve: ……………………………………………………………………………………………

 Mikor írták le először hazai előfordulását? …………………………………

 Hogyan gyengíti a növényt?  ………………………………………………………

 Milyen a növényen a károsítási felület?  ………………………………………………………

2. Ennek a rovarnak sokféle tápnövénye van. Vezesd ismét a kukoricától a nap-
raforgóhoz, és azt is megtudod, milyen két módon menekül a növényről, ha 
megzavarod.

                              ………………………………………………     …………………………………………………

3. A rejtvény utcáiban további 4 amerikai eredetű özöngyom nevét olvashatod. 

 Vigyázz, az egyik utca a „belvárosban” van!
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 Játssz velünk!  Állomásról állomásra

PÁRKERESŐ

Keresd fel a Tanséta állomáshelyeit! Figyeld meg a tanséta táblával jelzett növény 
levelét! Kösd össze az alábbi rajzok közül a megfelelőt a növény nevével! 

Figyelem! Nem minden állomáson lévő növény szerepel ebben a játékban.

NYUGATI OSTORFA

AMERIKAI HÁRS

AMERIKAI KÁNYABANGITA

CUKORJUHAR

VIRGINIAI BORÓKA

FÜRTÖS SOM

KANADAI HEMLOKFENYŐ

FEKETE DIÓ

AMERIKAI TULIPÁNFA

AMERIKAI VASFA

KANADAI HEMLOKFENYŐ

NYUGATI OSTORFANYUGATI OSTORFA



1. állomás: Nyugati ostorfa
 Számold meg! Hány odú van ezen a fán? (Közben ma-

radj az úton!) Egy ilyen idős fa az ízeltlábúakon kívül 
sok madárnak és emlősnek adhat otthont.

 Figyeld meg az idős ostorfákra jellemző jellegzetes, 
parás bordáktól és dudoroktól egyenetlen kérget! Meg 
is simíthatod, de vigyázz épségére!

2. állomás: Amerikai hárs
 Figyeld meg a hársakra jellemző aszimmetrikus levél-

lemezt! 

 E példány közelében az út szélén több, névtáblával el-
látott hársfajt és -fajtát is találsz. Hasonlítsd össze le-
veleiket (méret, színárnyalat stb…)!

3. állomás: Amerikai kányabangita
 Tudod-e, hogy e növény termését régen az indiánok 

vadgyümölcsként fogyasztották? Magas C-vitamin tar-
talma érték ugyan, de a kellemetlen szagú, fanyar ízű 
gyümölcsöt még a madarak is az ágakon hagyják.

4. állomás: Cukorjuhar
 Tudod-e, hogy e fafaj levele található a kanadai 

zászlón? Tansétánk logójában is találkozol vele. A fa 
lecsapolt nedvéből készül a híres amerikai juharszirup.

5. állomás: Virginiai boróka
 Tudod-e, hogy e faj fájából jól faragható ceruza készül?

 Számold ki a fa magasságát! Menj olyan távol a 
fától, hogy a lap szélén lévő centimétert a fa felé 
függőlegesen tartva a fa ne lógjon le a centiméterről! 
Ismert magasságú társad állítsd a fa tövébe, és ol-
vasd le a mérce skáláján jelzett magasságát! A mércén 
mért fa magasságot oszd el társad mércén mért ma-
gasságával, majd a kapott számot szorozd be társad 
valós magasságával!

6. állomás: Amerikai lilabogyó
 Simítsd végig a növény egy levelét! (Vigyázz épsé-

gére!) Érzed, hogy a levél fonáka molyhos?

 Figyeld meg! Ennek a fajnak ún. keresztben átellenes a 
levélállása. Ez azt jelenti, hogy a levelek mindig párban, 
egymással szemben állnak, és a következő levélpár az 
előzőhöz képest mindig merőlegesen nő a száron (lásd: 
a rajzon). 

7. állomás: Illatos málna
 Figyeld meg! Ennek a fajnak a termesztett málnával el-

lentétben nincsenek tüskéi, azonban sűrűn mirigyszőrök 
borítják. Ha van nálad nagyító, vizsgáld meg közelről is!



 Tudod-e, hogy e növényt érdekes alakú lapos termése mi-
att az eredeti élőhelyén élők „sapkamálnának” is nevezik? 
Termése nem olyan lédús és édes, mint a termesztett mál-
náé, így nem nyújt kellemes élményt.

8. állomás: Keserű hikoridió
 Tudod-e? E fafajból az indiánok régen íjat készítettek, az 

első telepesek pedig magjából lámpaolajat préseltek.

9. állomás: Nyugati lindéra
 Tudod-e? E fajt eredeti élőhelyén a lindéra fecskefarkú-

lepke hernyója fogyasztja, melyen olyan foltok találhatók, 
melyektől más állatok szemében az veszélyes ragadozónak 
tűnik. Nálunk hiába keresed, de latin nevét (Papilio troilus) 
keresőbe írva a neten meglátod, milyen szép lepke válik 
belőle.

10. állomás: Fürtös som
 Figyeld meg a somok jellegzetes levélerezetét! A főértől 

induló oldalerek ívesen hajlanak a levélcsúcs felé. Erről 
könnyen felismered kirándulásaid alkalmával a hazánkban 
élő két őshonos somfajt (húsos som, veresgyűrű som) is.

11. állomás: Amerikai borsfa
 Figyeld meg a borsfa fi atalabb hajtásainak tüskéit!

 Tudod-e? Nincsen rózsa tövis nélkül – tartja a mondás. Ez 
tényleg így van? Nem. A rózsának valójában tüskéje van, 
mint a borsfa vékonyabb hajtásainak is. A tüske bőrszöveti 
eredetű, ellentétben a tövissel, amely valamely növényi
szerv módosulása (pl. ágtövis: kökény). 

12. állomás: Közönséges sárgafa
 Tudod-e? Kemény, tartós fája élénksárga színű, melyből 

bútorokat és sárga festéket készítenek.

 13. állomás: Kanadai hemlokfenyő
 Hasonlítsd össze hajtásait, leveleit a tőle balra lévő 

közönséges tiszafával és a jobbra álló fejes tiszafával! 
 Melyiknek a legrövidebbek, ill. leghosszabbak a levelei?
 Melyiknek lapítottak a levelei? Valamelyik hengeres levelű?
 Melyiknek a legvilágosabbak a levelei?
 Van hegyes levelű köztük, vagy inkább tompa végűek?

14. állomás: Fekete dió
Légy „szemfüles”! E fán és környékén gyakran látni vörös 
mókust. Sőt, ha jó a füled, meghallhatod a rágását is! 

 A fa tövében megrágott diókat találhatsz. Vizsgáld meg 
a rágásfelszínt! Jól látszanak a fognyomok, és az, hogy 
milyen vastag a csonthéja ennek a diónak. A képen alul 
középen egy fi atal, tapasztalatlan mókus rágta diót látsz, 
míg a többiből gyakorlottabb mókus ette ki a dióbelet.

kökény ágtövis

Kép: Wikimédia, Michael Hodge

valódi szem
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15. állomás: Hegyeslevelű liliomfa
 Tudod-e? Kérgéből az irokéz és cseroki indiánok fájda-

lomcsillapító, féregűző szereket, erősítő teákat készítet-
tek. A korai telepesek zöld termésének keserű kivonatát 
whiskybe keverték és lázcsillapításra használták.

16. állomás: Nyugati gombcserje
 Tudod-e? A gömb alakú virágzatok a virágokból kinyúló 

bibeszálaktól tűpárnához hasonlítanak. 

+ A nyugati gombcserjéhez közel egy szintén amerikai eredetű 
növényfaj két példányát találod. Az egyiknek feltűnően 
sok, a talajból előbukkanó, ún. légzőgyökere van. 

 Mi a neve ennek a növénynek? 

 ………………………………………………..……………………

 Sok érdekeset olvashatsz róla Botanikai tanséta füzetünk-
ben.

 Tudod-e? A nyugati gombcserje és ez a fafaj eredeti 
élőhelyük szerint is együtt találhatók meg.

17. állomás: Narancseperfa
 Figyeld meg hasadozott, lapokban leváló kérgét! Ha van 

nálad üres lap, ceruza vagy kréta, készíthetsz róla kéregle-
nyomatot. Vigyázz épségére!

 Tudod-e? Gyökeréből régen sárga textilfestéket állítot-
tak elő. Az oszidzs és kamencsi indiánok íjakat készítettek 
fájából.

18. állomás: Amerikai tulipánfa
 Figyeld meg! Levele botanikai érdekesség: viszonylag rit-

ka, ún. kicsípett levélcsúcsa van.

  A leveléről készült sablont a Berkenyeházban körülrajzol-
hatod.

19. állomás: Amerikai vasfa
 Figyeld meg! E példány kérgén hosszában hatalmas ké-

reghasíték található, melyet villámcsapás okozott. Nézd 
meg lehullott termését a fa alatt (maradj az úton)!

 Tudod-e? Fája elsüllyed a vízben (neve innen ered). Ne 
készíts belőle tutajt!

20. állomás: Amerikai virágsom
 Tudod-e? Nem minden az, aminek látszik. A 4 fehér szi-

rom valójában nem a virág része, hanem fi gyelemfelhívó 
módosult murvalevél. Figyeld meg! Virágai 1 cm átmérőjű, 
sárgászöld, gömbölyded fejecskébe tömörülnek.

  Az itt leírtak alapján mit gondolsz, milyen színű a mikulás-
virág virága? Ha nem tudod a választ, járj utána!
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