
A perzsa csodabogyó (Danae race mo
sa) mutatós, fénylő örökzöld cserje, 
melynek mind a tudományos, mind a 

magyar neve gyönyörű. A kettős latin névben 
az első tag, amely a nemzetségnevet jelöli, a 
görög mitológiában az argoszi királyleány, a 
vártoronyba zárt Danaé neve, aki iránt zeusz 
szerelemre gyúlt, s aranyeső formájában 
megtermékenyítette, így született meg fiuk, 
Perszeusz. A királylány és története számos 
művészt, főként festőket, így Tizianót  és  
Rembrandtot is megihlette. A növénynév má-
sodik tagja – az úgynevezett fajnév vagy faji 
jelző –, a racemosa jelentése fürtös, a virágok 
és termések felépítésére utalva. A perzsa cso-
dabogyó elnevezés pedig a cserje szíriai, 

transz kau káziai, észak-iráni származását jel-
zi, illetve a különleges termésekre utal.
A Danae nemzetség egyetlen faja az örökzöld 
perzsa csodabogyó, a csodabogyófélék (Rus
caceae) családjának képviselője, eredeti ha-
zájában erdei növény, közeli rokonságban áll 
a szúrós csodabogyóval (Ruscus  aculeatus), 
mely hazánkban is előforduló, védett növény.
Az örökzöld perzsa csodabogyó 0,5-1 méter 
magasra növő, kezdetben felálló, majd íve-
sen kifelé hajló, elágazó ágrendszerű, örök-
zöld cserje. A sűrű, tömött bokrot kopasz, 

élénkzöld hajtások, s az azokon látható le-
vélszerű képletek, az úgynevezett filloklá-
diumok alkotják. Ezek az érdekes, lándzsás, 
szúrós hegyű, csillogón zö ld hajtásrészek a 
valódi, apró, hegyes és pikkelyszerű lomble-
velek hónaljában fejlődnek. A mutatós lom-
bozatot egyébként a virágkötők gyakran al-
kalmazzák koszorúalapok vagy csokrok dí-
szítésére, gyakran alexandriai babér néven 
is emlegetve a növényt.
A Danae racemosa virágzása nem túl feltűnő, 
június-júliusban nyíló, fehér, zöldesfehér vi-
rágai kicsik, a hajtásvégeken fürtökbe ren-
deződnek. Annál szebb viszont a termés-
dísz, októbertől hosszú időn át, gyakran a 
következő tavaszig is jókora borsónyi, csil-

logón pirosló, narancsvörös bogyótermések 
díszítik a bokrot, belsejükben többnyire egy, 
néha viszont akár három maggal.
Az örökzöld perzsa csodabogyó nagyon mu-
tatós lombozatú és termésű cserje, magányo-
san vagy csoportosan célszerű ültetni. szár-
mazása miatt kissé fagyérzékeny, ezért fel-
tétlenül falak, örökzöldek védelmébe, párás 
környezetbe, laza, üde talajba telepítsük. 
Meghálálja az árnyékos-félárnyékos elhelye-
zést, mert így megvédhetjük az úgynevezett 
téli élettani szárazságtól, mely az örökzöldek 

esetében különösen veszélyes jelenség, ami-
kor a napsütéses, szeles téli időjárásban az 
átfagyott talajból a párologtató lombozatú 
növény nem tud vizet felvenni, szélsőséges 
esetben a növény ki is száradhat. tövének té-
li takarásával is védekezhetünk a hideg hatá-
sa ellen. Esetlegesen visszafagyhat, ekkor 
célszerű visszavágni, majd kiválóan újrahajt.
Rizómával, azaz gyöktörzzsel terjedő tövű 
cserje, így tőosztással könnyen szaporítha-
tó, de magvetés útján is hamar jutunk cse-
metékhez. A bogyótermések októbertől ta-
vaszig is gyűjthetők, a terméshúsból egysze-
rűen ki lehet nyomni a magokat, melyeket 
például a hűtőszekrény aljában, kis zacskó-
ban tárolhatunk a tavaszi vetésig. Ha tavasz-

szal gyűjtjük a magokat, akkor a vetést 
azonnal elvégezhetjük. üde, laza földkeve-
rékkel megtöltve egy nagyobb cserepet 
vagy szaporítótálcát, közel 1 cm mélyre he-
lyezzük a magokat, majd a közeget nyirko-
san tartjuk. A magoncokat megerősödésük 
után becserepezhetjük. Az első teleket még 
célszerű védett, de nem meleg helyen tölte-
niük, majd kiültetésük után is érdemes né-
hány esztendeig telente a tövüket takarni.

Sütöriné Diószegi Magdolna 
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Az	örökzöld	

a budai arborétum 
alsó kertjében, a Ménesi úti 

támfal védelmében két, 
nagyon érdekes örökzöld cserje 

fejlődik, a perzsa csodabogyó 
szép egyedei. 

  HOGYAn 
     KÉRHEtEK MAGOt

Küldjön 145 forinttal fölbélyegzett 
válaszborítékot a következő címre:

szIE KERtK Dísznövénytermesztési 
és Dendrológiai tanszék

sütöriné dr. Diószegi Magdolna
1518 Budapest, Pf.: 53. 
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növény-örökbefogadás	
a F üvészkertben
az elte Füvészkert 2021-ben ünnepli fennállásának 250. 
évfordulóját, jogelődjét, magyarország első botanikus 
kertjét 1771-ben hozta létre Winterl Jakab, a vegytan és a 
botanika professzora. a jubileumi év alkalmával növény-
örökbefogadási kampányt indítottunk el.

A negyed évezredes kert történetének részesei lehetnek a lá-
togatók egy növény örökbefogadásával. Az adományokkal az 
örökbefogadók a kert működését támogatják.

három kategóriában lehet örökbe fogadni:

1 Az Orchidea fokozatú támogatók kisebb növények örökbefo-
gadásával járulnak hozzá a kiemelten közhasznú Füvész-

kertért Alapítvány működéséhez.

2 A Magnolia fokozatú támogatók a kisebb növények mellett 
növénycsoportokat is örökbe fogadhatnak, az összeggel 

ugyancsak a Füvészkertért Alapítványt segítik.

3 A Ginkgo fokozatú örökbefogadók nagyobb fák, illetve 
egész területek fenntartását támogatják.

A kampányhoz online is lehet csatlakozni.
Minden örökbefogadó oklevelet kap és nevét feltüntetjük a 
honlapon. Az örökbefogadók napján díjmentesen látogathatja 
a kertet, és részt vehet a díjmentes szakvezetésen. A Ginkgo 
fokozatú támogatók emellett egyéves bérletet kapnak, és ne-
vüket emléktábla örökíti meg a kert bejáratánál.
Az örökbefogadáshoz a honlapunkon található fajtalistából 
kereshetnek maguknak növényt vagy növénycsoportot az 

érdeklődők, vagy a Füvészkert 
Facebook-oldalára feltöltött ké-
pek alapján is választhatnak.  
A Füvészkert gyűjteményeiben 
több mint 8000 növényt gondo-
zunk. Minden növény örökbe 
fogadható. Amennyiben nem 
sikerül választani, a kert mun-
katársai szívesen szolgálnak 
tanáccsal.

(https://www.fuveszkert.org/
orokbefogadas)
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November–decemberi számunk megfejtése: Böröczki Mihály: Fagyöngy
„... és ártott, gyógyított az istenadta, hogy bűn, vagy áldás, persze azt se tudta, csak ült a készre, mint a fák kakukkja.”

A felajánlott könyveket Bálint Ilona budapesti; dr. Pink Marianna budapesti; Zádori Zoltán tataházai rejtvényfejtőinknek postázzuk.
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Az ábra minden sorá-
ban egy-egy jól ismert 
hagymás, hagymagu-
mós virág neve rejtő-
zik, oly módon, hogy 
egy betű mindig feles-
leges marad. Ezeket a 
betűket összeolvasva 
egy tél végén, kora ta-
vasszal nyíló virág ne-
vét kapja megfejtésül. 
Hazánkban három faja 
őshonos, mindhárom 
védett. A boglárkafélék családjába tartozik. Ma már számtalan neme-
sített fajtájával találkozhatunk a kertészetek polcain. Az ókorban a go-
nosz szellemek elűzésének szertartásain használták.

A helyes megfejtést beküldők között 
egy nyertes részére könyvet sorsolunk ki.

Címünk: 
Kertbarát magazin, 
1591 budapest, pf.: 294. 
beküldési határidő: 2021. 
március 15.

A Kertbarát Magazin
november–decemberi
számában közölt rejtvény 
helyes megfejtéséért 
felajánlott könyvet 
Csizmazia Ferencné 
csömödéri olvasónk nyerte.

következő számunkból   
nárciszok és a „tiszavirágú” növények

Megjelenés: 
2021.

március 19.

a tavasz illatai: ezeket ültessük, ha illatozó kertet szeretnénk

Újdonságok a virágnemesítésben: váltsunk korszerű fajtákrazuzmók: barátok vagy ellenségek? 
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