
Csodálatos lombszíne mellett az a kü-
lönleges tulajdonsága, hogy a lehul-
lani készülő levelek finom fűszeres, 

kissé mézeskalácsra emlékeztető illatot 
árasztanak,  ezért  néhol,  például  német  
nyelvterületen mézeskalácsfának vagy sü-
teményfának is hívják a növényt.

A kislevelű kacurafa tudományos neve 
Cercidiphyllum  japonicum,  nemzetségnevét  
onnan  kapta,  hogy  levelei  hasonlítanak  a  
júdásfák, a Cercis-fajok leveleire.
Eredeti hazája délnyugat-Kína és Japán, 
ahol folyók, hegyvidéki patakok közelé-
ben,  az  üde  talajokon  akár  20  méternél   

is magasabb, gyakran szélesen kúpos  
koronájú fává fejlődik. nálunk alacso-
nyabb termetű, ritkán nő 10-15 méter fö-
lé, viszonylag lassan cseperedik, s sokáig 
bokorszerű marad. szürkésbarna kérge  
a fa idősebb korában barázdált, s hosszú 
csíkokban leváló lehet. A fiatal hajtásré-
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a kislevelű kACurAfA
A nyár végén rövidülő nappalok és hűvösebb esték, hajnalok csalhatatlanul mutatják az ősz közeledtét. 

A lombhullató fák és cserjék körében hatásukra kezdődik meg a természet színpompás jelensége, 
az őszi lombszíneződés. soha nincs két egyforma esztendő, s egyforma színeződés, 

főként a csapadékosabb őszökön igen változatos, néha égőn harsogó, máskor bársonyos skarlátvörös, 
narancsvörös vagy aranysárga díszt öltenek ezek a növények. 

Hazánk lombhullató fáinak és cserjéinek őszi lombruhájában egy-egy őszi erdei séta során is 
gyönyörködhetünk, ugyanakkor a kertek és parkok távoli földrészekről származó, például 

észak-amerikai vagy kelet-ázsiai fásszárúi is növelik a színpompás fajok, fajták körét. 
A különösen szépen és érdekesen színeződő fák, cserjék közé tartozik a kelet-ázsiából származó 

kislevelű kacurafa is, melyet néha kacsurafának is hívnak, a kacura szó a növény japán neve. 

gyűjteMényes	kertekben
szépségével a 19. század második felétől meghódította a világ 
díszkertjeit és parkjait is, gyönyörű, sokszor tövétől ágas vagy 
többtörzsű fává növekedve.
Hazánkban több arborétum, gyűjteményes kert, de magán-
kert is büszkélkedhet képviselőivel. például budapesten az  
ELtE Füvészkertben láthatunk pompás, csaknem tíz méter 
magas, idős példányt, sőt az alapfaj szomszédságában egy 
szomorú, azaz lecsüngő ágú, ’Pendulum’ fajtát is. A budai  
Arborétumban két, jóval kisebb méretű, még fiatal, hím- és 
nőivarú egyed fejlődik egymás mellett, a nőivarú példány már 
évről évre rendszeresen terem.
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szek, ágak, gallyak mutatós vörösesbarna 
színűek.
dekoratív, formás levelei bronzos-vörösbar-
na színűen hajtanak ki, színi oldaluk kékes-
zöld árnyalatú, a fonáki oldalon fehéres-
zöldek. A kifejlett, csaknem kerekded, néha 
kissé szív alakú levelek 5-8 cm szélesek, szé-
lük csipkésen fűrészes, erezetük jellegzete-
sen tenyeres, csúcsuk lekerekített, a levél-
váll többnyire szíves. A levélnyél is szép, pi-
rosas színű. ősszel a lombozat csodásan bár-
sonyos aranysárga vagy vöröslő árnyalatok-
ban pompázik, de néha bordó vagy rózsaszí-
nes is lehet.
Érdekesség,  hogy  virágzása  jelentéktelen.  
Kárminpiros színű, virágtakaró nélküli vi-
rágai a lombfakadás táján, a levélhónaljak-
ban nyílnak magánosan vagy kis fejecskék-
ben, kétlakiak, azaz a hím- és a nőivarú vi-
rágok külön-külön növényen fejlődnek. Az 
elvirágzást követően a nőivarú egyedeken 
1,5-2 cm hosszú, felálló, kissé görbült, kihe-
gyezett csúcsú, kezdetben kékeszöld színű 
tüszőtermések fejlődnek, melyekben szá-
mos egymáshoz simuló, repítőszárnyas, ap-
ró mag foglal helyet. A termések felnyílása 
után a magokat messzire repíti a szél.
bátran ültethető hazánkban is, teleinket 
jól tűri, de helyének kiválasztásakor cél-
szerű biztosítani az eredeti élőhely sajá-

tosságait. párásabb, szélvédett környeze-
tet, üde, mélyrétegű, tápdús, jó vízáteresz-
tő talajt kedvel, s mindenképpen gondos-
kodjunk megfelelően bő vízellátásáról. na-
posabb  vagy  félárnyékos  fekvésben  is  jól  
érzi magát.
Magvetéssel könnyen szaporítható. A ter-
mő példányok tüszőterméseiben novem-
ber–decemberre érnek meg a magok, de 
még mielőtt kihullanának, célszerű a ter-
méseket óvatosan begyűjteni, s a belőlük 
kirázogatott magokat hűvös, száraz he-

lyen tárolni. tavasszal egy szaporítótálcát 
vagy szélesebb cserepet töltsünk meg jó 
minőségű kerti földdel, a felületére szór-
juk a magokat, s azokat csak nagyon véko-
nyan takarjuk a közeggel. Alaposan öntöz-
zük be, s később is figyeljünk rá, hogy a kö-
zeg ne száradjon ki, ezt elősegíthetjük az-
zal  is,  hogy üveglappal takarjuk a magve-
tést. A kikelő növénykéket később érde-
mes széttűzdelni, majd megerősödésük 
után becserepezni. Jól tűrik a teleket, de 
az első néhány évben, a fiatal hajtások vé-
delme érdekében célszerű lehet némi 
lombtakarásban részesíteni őket. rend-
szeres  vízellátásukról  feltétlenül  gondos-
kodjunk.

sütöriné diószegi Magdolna
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A puszpángok, vagy ahogy más-
képpen nevezik őket, a bukszu-
sok az azonos nevű puszpáng-
félék családjába tartozó örök-
zöld fák vagy bokrok. Eredeti 
előfordulási területükként a 
Földközi-tenger, Kelet-Ázsia és 
Nyugat-India partvidékeit tart-
ják számon. Annak idején az 
utazóknak is megtetszett, hogy 
a tömött, zöld leveleik még télen 
sem hullnak le, és megtartják 
alakjukat. A puszpángok így 
kezdtek el lépésről lépésre ter-
jedni a világon. Szívesen alkal-
mazzák őket zöldterületi dizájn-
ként és előkertekben egyaránt. 
Jellemző tulajdonságuk, hogy jól viselik a nyírást, ami lehetővé teszi a 
kertművészek számára a fantáziadús, vagy éppen a geometrikus alak-
zatok létrehozását, a japán irányzat kedvelőinél pedig a bonsai kompo-
zíciók kialakítását.

Mit is tudunk ezekről a szépségekről?
Napjainkban a világon több mint 100-féle puszpáng ismert, a kertésze-
tekben általában az örökzöld és a colchis puszpángot, esetenként a 
kislevelű (Japánból származó) puszpángot árulják. Végleges magassá-
guk fajtától függően 2-12 m is lehet. Ugyanakkor az éves növekedésük 
mindössze 5-10 cm.
• A növény alapvetően dekoratív, de mérgező.
• A puszpángok szeretik a félárnyékot, a termékeny, semleges vagy eny-
hén lúgos kémhatású talajt, ugyanakkor kiválóan viselik a szárazságot.

• Ha rendszeresen nyírjuk őket, akkor nem szabad megfeledkezni a 
gyökérzet és a lombozat tápanyag-utánpótlásáról sem.
• A bokrokat tél előtt bőségesen be kell öntözni és talajukat fenyő-
mulccsal takarni.

Betegségek és kártevők
Habár a puszpángok jól ellenállnak a betegségeknek, ez nem 100%-os 
garancia az egészségük megtartására. 
• A gombás megbetegedések nyáron csúcshajtások, ágak leszáradá-
sát, valamint a levelek foltosodását okozzák.
• Ebben az időszakban a rovarok közül a puszpángszúnyog és a levél-
atkák a veszélyesek. 
• Tavasszal és nyár végén pedig a puszpángmoly károsít. A pusz-
pángmoly elterjedése különösen veszélyes a növény számára, mert 
hernyói képesek akár néhány nap alatt a teljes növényt elpusztítani, 
amire jó példa az Európán is végigvonuló puszpángmoly-fertőzés.

A betegségek és kártevők elleni harcban komplex kezelést célszerű al-
kalmazni. Pozitív példák vannak a gombák ellen olyan szerek haszná-
latára, mint a SCORE, rovarkártevők ellen a karate zeOn, az atkák 
ellen pedig a vertiMeC prO. 
A hármas kombinált módszerrel történő kezelés fokozza a puszpángok 
ellenálló képességét és hatékonyan védi őket a betegségek és a kárte-
vők ellen. A kezelést az esti órákban végezzük, közvetlenül a permetlé 
bekeverése után. 

A puszpángok olyan ősi, örökzöld szépségek, amik képesek megör-
vendeztetni tekintetünket, díszítve kertünket és udvarunkat. A növé-
nyek megfelelő gondozása, az idejében elvégzett kezelések adhatnak 
nekik hosszú és egészséges életet, amikor is a növények mindig hűek 
maradnak hozzánk, és kertünk zöld briliánsai lesznek.                     (X)

puszpángOk, a földközi tenger szépségei
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