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A cserszömörce (Cotinus  coggygria)  
talán a legszebben színeződő ősho-
nos lombhullató fás növényünk. 

Fény- és melegkedvelő, és kedvező körül-
mények között elérheti az 5 méter magas-
ságot is. Hajtásai kopaszak, barnásvörösek. 
Általában kétlaki, apró, sárgászöld virágai 
végálló dús bugavirágzatban nyílnak. A 
termős virágok nagy része steril, hamar le-
hullik, s megmaradó kocsányuk sárgás és 
bíborvörös tollas szőrökké alakulva „paró-
kaként”  borul  a  lombozatra,  ezért  hívják  
parókafának is. A megtermékenyített virá-
gokból apró, barna, ráncosodó csonthéjas 
termés alakul ki. 

Dél-Európától Északkelet Kínáig honos. Ná-
lunk az Északi- és a dunántúli-középhegy-
ségben, illetve a dél-dunántúl mészkedvelő 
tölgyeseiben, sziklagyepekben él, a moly-
hos tölgyes bokorerdők, karsztbokorerdők 
karakterfaja. Előfordulásának legészakibb 
pontja a bükk hegységben és nyitra megyé-
ben van. Mutatós virágzata és ősszel élénk 
narancsvörösre színeződő lombja miatt 
kedvelt díszcserje. Mivel gyorsan nő és jól 
tűri a szárazságot, autóutak lejtős szegé-
lyére is szívesen ültetik.

a fogíny doktora
Aki fogínyproblémákkal küzd, egészen biztosan találkozott a cserszömörce nevével, 

mások talán ősszel csodálkoznak rá erre a tetszetős cserjére, amikor az autóutak napsütötte rézsűjét 
pompás narancs- és borvörös színekbe öltöztetik a lombhullás előtt megszíneződő levelei.

kertBarátoknak
ősszel vagy tavasszal bármilyen, jó 
vízgazdálkodású kerti talajba ültethet-
jük, de tápanyagban gazdag földben 
nem lesz látványos őszi lombszínező-
dése. Metszeni nem kell, szükség ese-
tén azonban márciusban megtehetjük. 
szaporítása legegyszerűbben bujtással 
történhet, a meggyökeresedett hajtá-
sok a következő évben már leválaszt-
hatók az anyanövényről. dugványo-
záshoz nyár végén vágjunk 10-15 cm-
es oldalhajtásokat. A tőzeg-homok ke-
verékében, hidegágyban nevelt dugvá-
nyokat májusban nevelőágyba ültes-
sük ki, majd a következő tavaszon vég-
leges helyükre telepíthetjük őket.

A molyhos tölgyes bokorerdők, 
karsztbokorerdők karakterfaja



bőrcserző	
és	gyulladáscsökkentő
Fiatal vesszeiből, leveléből régen bőrcserző 
anyagot nyertek, májusban gyűjtött leveleit 
pedig megszárítva, összemorzsolva sárga 
festésre használták.
Ismert gyógynövény. Cseranyagokat és 
flavonoidokat tartalmazó leveleinek össze-
húzó, vérzéscsillapító, gyulladáscsökkentő 
és fertőtlenítő hatása van. Kivonatait fog-
ínygyulladás esetén ecsetelésre, szájvíz-
ként öblögetésre, aranyeres panaszoknál 
ülőfürdőben, belsőleg gyomor- és bélpana-
szoknál alkalmazzák.

gyógyító	népes	család	
A szömörcefélék (Anacardiaceae) családjába 
tartozik,  ahova  sokféle  illóolajat,  gyantát,  
mézgát tartalmazó fa és cserje, a szömörcék, 
pisztáciák, sőt a mangó és a kesudió is.
A család névadója, a dél-amerikai kesu 
(Anacardium  occidentale)  terméshéjának  
olaját  festékek,  lakkok,  ragasztók  készíté-
sére  használják,  a  népi  gyógyászat  pedig  
szemölcs, tyúkszem elleni szerként ismeri.
rokonai közül a mediterráneumban és nyu-
gat-Ázsiában  honos  masztixfa  vagy  örök-
zöld pisztácia (Pistacia lentiscus) gyantáját 
sütemények és italok fűszereként, a népi 
gyógyászatban vizelethajtóként, élénkítő 
szerként,  gyomorbántalmakra és afrodiziá-
kumként ismerték, sőt fogat tömtek be vele. 
Illatszerek, füstölők, lakkok készítésénél is 
fontos szerepet töltött be.
A szumák  vagy  cserző szömörce (Rhus 
coriaria) szárított termése a közel-keleti 
konyhák fontos fűszere, összehúzó és vér-
zéscsillapító hatását a népi gyógyászat hasz-
nosítja.
A  parkokban,  kertekben  gyakran  ültetett  
észak-amerikai honosságú szőrös szömör-
ce,  más néven ecetfa (Rhus typhina)  serte-
szőrös, vörös, savanyú terméseiből szárít-
va és őrölve, vagy vízben áztatva az indiá-
nok italokat készítettek és cserzőanyagot 
vontak ki belőle.
A lakkfa (Toxicodendron  vernicifluum) tör-
zsének megcsapolásával gyűjtik a sűrű 
gyantaszerű, szürkésfehér, majd barnára 
színeződő nyerslakkot, melyet Kínában a 
lakkművesek rendkívül változatos haszná-
lati  és  dísztárgyak  készítéséhez  vesznek  
igénybe.
A viaszfa (Toxicodendron  succedaneum)  
összetört terméséből viaszt nyernek, me-
lyet fényezésre használnak, valamint első-
sorban Japánban a hagyományos gyertyá-
kat állítják elő belőle. 
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Parókafának is nevezik

A cserszömörce virága

Két híres rokona, a lakkfa... ... és az ecetfa


