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A	chilei	tűzcserje
A proteafélék igen népes családja túlnyomó-
részt a déli féltekén, főleg dél-Afrikában, 
Ausztráliában és délkelet-ázsiában terjedt el. 
örökzöld cserjék és fák, feltűnő, színpompás, 
különleges szerkezetű virágokkal. sok közü-
lük akár hazai virágüzletekben is megvásá-
rolható vágóvirág (Protea, Banksia, Te lo pea, 
Leucadendron). Ide tartozik a világszerte jól 
ismert makadámdió is (Macadamia).
E kertészetileg kívánatos és nagyszerű csa-
ládnak csak egyetlen, különös szépségű 
tagja merészkedik fel a mérsékelt égövi 
kertekbe: a tűzcserje (Embothrium),  amely 
dél-Amerikában és Ausztráliában honos.
örökzöld, ritkán félörökzöld, kissé sarjadzó 
termetes cserje vagy kistermetű fa a chilei 

tűzcserje vagy tűzfa (Embothrium  cocci
neum), amely 4-15 méter magasra nő, törzs-
átmérője elérheti az 50 centimétert. A kérge 
sötétszürke, feltűnő világosabb parasze-
möl csökkel. Bőrnemű levelei ép szélűek, ko-
paszak, méretben és alakban rendkívül vál-
tozatosak, visszás tojásdadok, hosszúkás 
elliptikusak, lándzsásak. Virágai ragyogó 
skarlát-  vagy  karmazsinvörösek,  narancs-
vörösek, végálló vagy hónalji fürtökben má-
jus–júniusban nyílnak. A 2,5-4,5 cm hosszú, 
négy,  visszahajló  cimpájú,  csöves  virágok-
ból,  amelyekben a csésze- és sziromlevelek 
nem különülnek el és azonos színűek, hosz-
szan kiállnak a porzók. termése megfásodó, 
vörösbarna felnyíló tüsző, benne tíz szár-
nyas maggal. természetes élőhelyén kolib-
rik porozzák be. 

Családjának más tagjaihoz hasonlóan a tűz-
cserje is nagy tömegű bojtos gyökérzetet 
(ún. klaszter vagy proteoid gyökérzet) fej-
leszt, amely nehezebben hozzáférhető táp-
anyagok felvételét is lehetővé teszi számá-
ra,  így a  tápanyagban szegény talajokon is  
képes megélni.
A természetben dél-Chile és dél-Argentína 
(Andok, Patagónia, délen a tűzföldig) ha-
tármenti mérsékelt éghajlatú területein ho-
nos. ligetes területeken, másodlagos erdők-
ben, erdőszegélyekben, vízfolyások mentén 
nő, gyakran kiterjedt bozótokat alkotva a 
tengerszinttől a fahatárig, 1200 méter ma-
gasságig.
A Brit-szigetek déli és nyugati grófságaiban 
sokfelé ültetik, itt eléri a 15 méter magassá-
got is. talajban nem válogat, de a semleges 

Chilei vendégek 
Az európai kertekben szabadföldön 

szinte a világ minden mérsékelt 
éghajlatú területéről származó fát 

és cserjét megtalálhatunk. 
A déli féltekén honos 

fás növényeket viszont alig-alig
ültetjük, ezeket legfeljebb az enyhe 

telű atlantikus vagy mediterrán 
vidékeken láthatjuk. 

A Brit-szigetek kedvező éghajlata 
lehetővé teszi, hogy sok érdekes 

és izgalmas növény 
nevelhető legyen ott a messzi 

déli területekről is. 
ezek elsősorban chile 

és argentína mérsékelt éghajlatú 
vidékeiről érkeztek. 

Változó éghajlatunk lehetővé teheti, 
hogy nemsokára itt, 

a kontinentális Kárpát-medencében 
is örülhessünk nekik.

a kertben

A chilei tűzcserje az egyik legpompásabb mérsékelt égövi virágzó fa
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vagy kissé savanyú, tápdús, jó vízáteresztő 
típusokat kedveli. Mérsékelten fagytűrő, 
mínusz 10-15 °C alatti hidegben súlyosan 
károsodhat. teljes napra vagy félárnyékba 
ültethető.
Kertészeti díszértékét nagy tömegű, lenyű-
göző, élénk színű virágainak köszönheti. A 
brit Királyi Kertészeti társaságtól (rHs) 
elnyerte a Kerti Kiválóság (Award of 
Garden Merit) minősítést. A Brit-szigeteken 
a legpompásabb és legfeltűnőbb virágos 
díszfának tartják. Az Andokból behozott 
fagytűrőbb típusaival intenzív kutatási te-
vékenységet folytatnak, hogy minél jobban 
kitágítsák kertészeti felhasználhatóságát.
lehetőleg védett helyre, délre vagy nyugat-
ra néző falak védelmébe kell ültetni. szoli-
terként,  ligetkertben,  nagyobb  vegyes-  vagy  

cserje-szegélyágyakban (border) érvénye-
sül jól. Hideg teleken takarni kell. Hidegebb 
területeken nagy dézsába ültetve teleltet-
hető át fagymentes helyeken.
Csak a sérült vagy nem kívánatos ágait kell el-
távolítani, egyéb metszést nem igényel. Gya-
korlatilag kórokozó- és kártevőmentes, csak 
a közönséges takácsatka támadhatja meg.
Szaporítható tavaszi magvetéssel 13-16°C-on, 
vagy nyár közepén félfás dugvánnyal me-
leg talpon. Kora tavasszal gyökeres sarjai is 
sikerrel leválaszthatók.
A tűzcserje rendkívül hatásos dísznövény, 
minden kertben meglenne a helye. Külön-
böző árnyalatú és sárga virágú fajtája is 
van.  Szelekciós  törekvésekkel  egyre  észa-
kabbra tolják tarthatóságát. Védett fekvés-
ben – főleg, ha teleink tovább enyhülnek – 
mindenkinek ajánlom kipróbálásra.

a lampionfa
A gyöngyfafélék (Elaeocarpaceae) családjá-
ba tartozik, melynek tagjai délkelet-ázsia 
és a déli félteke (főként Ausztrália, Új-zé-
land, dél-Amerika) szubtrópusi, trópusi te-
rületein terjedtek el. A lampionfa (Cri no
dendron) nemzetség két örökzöld, Chilében 
honos fajt tartalmaz.
A  chilei  lampionfa  (Crinodendron hooke ria
num) felálló ágrendszerű, bokros habitusú 
örökzöld cserje vagy kis fa, legfeljebb 3-12 

A  proteafélék  
(Proteaceae) család-

ját  linné  nevezte  el  Pró
teusz  görög  mitológiai  ten-

geri istenről, aki képes volt 
bármilyen  alakot  felvenni,  

utalva az ide tartozó növé-
nyek  bámulatos  alak-

gazdagságára.

Virágai dúsan borítják az ágakat

érdekes szerkezetű, élénkpiros virágai

kAnÁl	és	gyógyszer
A tűzcserje szép mintázatú, világos ró-
zsaszín fája puha, de tartós, kanalakat, 
konyhai edényeket faragnak belőle. le-
veléből és kérgéből készült szereket az 
Andokban az őslakosok sebek gyógyí-
tására, fogfájás ellen használják. 
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méter magasra nő meg, törzsátmérője elér-
heti a 30 cm-t. Fiatal ágai, kérge hamuszürke 
hamvasak.  levelei  merevek,  kemények,  
hosszúkás lándzsásak, kihegyezettek, szé-
lük durván fogazott. A levéllemez feltűnő 
erezetű, felszíne sötétzöld, fonáka világo-
sabb, fehéreszöld, az erek mentén molyhos. 
A virágok az ágak csúcsa közelében a levél-
hónaljakban egyesével fejlődnek, 5-10 cm 
hosszú vaskos,  merev kocsányon bókolnak.  
Az  ötszirmú,  élénk karmazsinpiros  virágok  
urna alakúak, május–júniusban nyílnak.
A nemzetség szintén Chilében honos másik 
fajának,  a  patagua  lampionfának  (Crino
dendron  patagua)  hasogatott  szirmú virágai  
csengő alakúak, fehérek. Mérsékelten, de 
fagytűrő, a Brit-szigeteken bár nemzetség-

társánál ritkábban, de sokfelé ültetik dísz-
faként. Hazájában fontos mézelő növény.
Az  egyik  legvonzóbb,  legkülönlegesebb  
díszcserje, szép lombozatának, de különö-
sen élénk színű, szokatlan virágainak kö-
szönhetően. Érdekes tulajdonsága, hogy vi-
rágbimbói már ősszel kifejlődnek, de csak a 
következő májusban nyílnak ki. Védett, ár-
nyékos, félárnyékos helyeken érzi jól magát, 
tűző napon megperzselődhet a levélszéle.
A tápanyagdús, nyirkos, de laza, enyhén sa-
vanyú  talajokat  szereti.  A  pangó  vizet  nem  
viseli el. A hideg szelektől védett, délre vagy 
nyugatra néző falak közelébe, vagy nagy fák 
koronája  alá  a  legjobb  szoliterként  ültetni.  
Városi parkokba, kőkerítések mentén húzó-
dó szegélyágyakba (border) is alkalmas. Mí-

nusz 8-10 °C-os hidegig télálló. Az ősszel ki-
fejlődő virágbimbókat a fagy károsíthatja.
Metszést egyáltalán nem igényel, csak a sé-
rült vagy elhalt ágakat kell eltávolítani. Ko-
ra nyáron zölddugvánnyal, nyár végén fél-
fás dugvánnyal szaporítható. Gyakorlatilag 
kórokozó- és kártevőmentes.
A brit Királyi Kertészeti társaságtól (rHs) 
elnyerte a Kerti Kiválóság (Award of 
Garden Merit) minősítést. Igen nagy hatá-
sú, kiváló dísznövény. Melegedő éghajla-
tunkon  reményteli  kerti  növénnyé  válhat  
Magyarországon is. Addig is mindenkinek 
ajánlom megfelelő helyen való kipróbálás-
ra. rózsaszín és fehér virágú fajtája is van.

kósa géza

A tűzcserjéhez 
hasonlóan a lampionfát 

is a híres exeteri Veitch faiskola 
– amely számos fontos növényt ho-

nosított  meg  kontinensünk  kertjeiben  
– által foglalkoztatott növényvadász, Wil

liam Lobb hozta Európába a 19. század kö-
zepén. Ma már Anglia déli grófságaiban, Ír-
országban,  Skócia  nyugati  felén,  ahol  a  

Golf-áramlatnak köszönhetően eny-
hébbek a telek, szinte minden kert-

ben találkozhatunk chilei lam-
pioncserjével.

A chilei lampionfa virágzó példánya

Kemény, örökzöld levelei Felfújt virágai tömegesen nyílnak


