
 

 

Növénytábla: közönséges mogyoró 
Corylus avellana L.  

Régen termését a 

gyerekek muníciónak 

használták csúzlikhoz.  

 

 

Kereskedelmi felhasználás: A múltban a 
sarjaztatott mogyoróból faszenet állítottak 
elő. A mogyoró vesszőből számos eszközt 
készítettek, többek közt ágyásokat vagy 
horgászbotot. 

 

Kéreg 
Sarjaztatásos művelés 
 

Fiatal hajtás 
 

Női ivarú virág és rügy 

 

az idősebb 

fák kérge 

szürkés  Törzs 

a fiatalabb 

törzsek rezes 

barna színűek 

a törzs 

alapja 

levél csúcs 

szimmetrikus levélalap 

fogazott levélszél 

Az érkező pollenek a 

rügyből kilógó bibén 

tapadnak meg 

két bíbor 

színű 

bibeszál 

virágonként 

virágrügy 

az idősebb fák 

kérge leválhat 

a törzs 

visszavágása 

esetén 

nagyszámú 

sarj hajt ki 

pórusok 

Levélállás 

Levélállása 

váltakozó, az 

egymást követő 

levelek alternálva 

állnak a két 

oldalon 

A fiatal hajtások 

gyakran szürkés 

színűek 

 

főér 

Levél morfológia 

a pórusok 

horizontálisan 

rendeződnek 

levélnyél 

első levél  

második levél 

harmadik levél 



 
 

 
 Növénytábla: közönséges mogyoró Corylus avellana L.  

 

 

 

 

  

 
 

Szaporodási stratégiák: 

Beporzás: szél vagy rovarok által 
Mag diszperzió: emlősök által 

 

 

A mogyoró 
elfogyasztása az arra 

érzékenyeknél 
allergiás rohamot 

válthat ki! 
 

Hajtás és rügy 

Hím ivarú barkavirágzat 
 

Termés (ősszel)  

a fiatal 

hajtás 

különböző 

szőrökkel 

borított 

a zöld 

rügyek 

néha lilásak 

is lehetnek 

Hím ivarú barkavirágzat 

Hasznos határozási 

tippek 

A mogyoró törzsének 
egyenessége és rezes barna 
színe mindig árulkodik faji 

kilétéről.  
 

A hajtás "cikk cakk" formája és 
jellegzetes piros végű 

szőrözöttsége szintén fontos 
határozó bélyeg. Leveleinek 
formája szintén jellegzetes. 

 

Rügy 

a szőrök 

vége 

piros 

pelyhes 

murvalevél 

egyedi 

virág 

a női ivarú virágok megjelenése után a 

murvalevelek kinyílnak, hogy a porzók 

szabaddá válhassanak 

lecsüngő hím ivarú 

barka 

rügy 

az új hajtás 

az előző 

rügy 

ellenoldalán 

ágazik el 

elfásodott, 

kemény 

makk 

termés  

Tudtad?  

 
Erdőben találkozva vele, 

fás szárai a törzs 
alapjából egy pontból 

indulva ágaznak ki, amitől 
úgy néz ki, mint egy 

tollaslabda. Ez a forma 
kifejezetten megjelenik 

sarjaztatásos 
erdőművelésnél. 

“Cikk cakk” hajtás 

minden egyes 

hím barka 

körülbelül 240 

egyedi virágot 

tartalmaz minden egyes 

virágban 4 

porzó van, 

porzónként 2 

porttal 

a termés 

részlegesen 

murvalevelekkel 

fedett 

általában 

egymáshoz 

közel 2-3 

termés 

fejlődik 

A rügy egy 

lapított 

mazsolára 

hasonlít 

levélripacs 

a rügyet több 

rügypikkely is 

fedi  

a rügypikkelyek 

széle szőrözött 

piros végű 

szőrök 

hím ivarú 

barka 

tojás formájú 

rügy 

a rügypikkelyek 

véletlenszerűen 

helyezkednek el 
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Miről ismerjük fel 
 
Nézd meg a cserje alapjából kiinduló sok-sok 
felálló elfásodott hajtást. 
 
A legjobb megfigyelési és 

felhasználási időszak 
Augusztus-október: figyeld meg a 
mókusokat, ahogy a mogyoró termését 
fogyasztják.   
Tél végén: A sárgás színű hím barkák igen 
feltűnőek, megrázva őket pollen felhő alakul 
ki körülöttük. 
 
Télen és kora tavasszal: A fiatal hajtások 
ilyenkor szőrösek. Különböző fajta szőrök 
figyelhetőek meg.  Ha jó szemed van 
megfigyelheted a hosszabb piros végűeket, 
melyek kiemelkednek a többi közül. 
 

Szár és törzs 

A hajtások cikk cakk formát mutatnak, ami télen a hím 
barkák megjelenése után még jobban látható. A fiatal 
egyedek kérge rezes barna, horizontális felrepedésekkel. 
Az idősebbek kérge hajlamos kisebb darabokban a 
leválásra. 

Adatok: 

 

 

 

 

További 

elnevezések 

Népies neve 

mogyorófa, olasz 

mogyoró, magyaró. 

  

 

 

 

TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ: Nem fenyegetett 

ELTERJEDÉS: Európa szerte elterjedt  

Hasonló fajok: 

Leginkább más mogyoró fajokkal téveszthető össze. A csöves mogyoró (Corylus maxima) hasonló 

megjelenésű, hazánkban leginkább dísznövényként ültetik. A törökmogyoró (Corylus colurna) 

szintén nagyon hasonló levelekkel rendelkezik, de inkább fahabitusú és parkokba ültetik. További 

hasonló levél kinézettel rendelkező fajok a szilek (Ulmus) és a hársak (Tilia). A hársak levele 

fényesebb és szív alakú. A szilek levélválla aszimmetrikus, ez jól elkülöníti a mogyorótól.  

Ezt úgy ellenőrizhetjük, hogy félbehajtjuk a levelet a főér mentén; a mogyorónál  

lefedi egymást a levéllemez két fele, míg a szileknél nem. 

 
 
 
 

 

 

Növényrendszertan (Taxonómia) 

 

A közönséges mogyoró Európa szerte őshonos. Lombhullató kisfa (maximum 8 méter magas) vagy cserje. A 
nyírfafélék családjába (Betulaceae) tartozik, a rokonság további ismert fajai a nyírek (Betula) és égerek 
(Alnus). A család fajai külön hím és női ivarú barkákkal rendelkeznek.   
 

 

 

Virágzás: Januártól márciusig, viszont a hím 
barkák már október előtt is megjelenhetnek. 
 

Virágok: Mindkét ivar még levélfakadás előtt 
megjelenik. A 2-8 cm hosszú hím barkák lecsüngőek, 
a női ivarúak kevésbé feltűnőek. A női ivarú 
virágokat hordozó rügyekből még rügyfakadás előtt 
kibújnak az élénkvörös bibeszálak. 
 

Termés: Szeptember-október 
Termését csak mogyorónak nevezik a köznyelvben, 
ami növénytanilag egy makktermés.  Valójában a fa 
magját, az érett makktermést feltörve fogyasztjuk. Az 
érett termések 2 cm nagyságúak, barnák és 
elfásodottak. 
 

Levél: Az 5-12 cm nagyságú levelek széle 
fogazott, tapintása selymes. Alakja a kerektől az 
oválisig varálhat. A levéllemez majdnem teljesen 
szimmetrikus a főér menti tengely mentén. 
 

Élőhely: Gyakori faja erdeinknek, nagyméretűre 
megnővő cserje, amely a cserjeszintet foglalja el 
természetes termőhelyén. Előszeretettel ültetik 
sövényként is, de parkokban és elhagyott kertekben 
is találkozhatunk vele. 
 
Rügyek: Lapított, zöld színű (lapított mazsola 
alak). 
 
 

 

 

 

 

 

Tápláléklánc 
 

Nektárját rovarok gyűjtik. A 
mogyorót elsősorban emlősök 

fogyasztják, kifejezetten a 
mókusok és a pelék, amiről a 
mogyorós pele (Muscardinus 
avellanarius) név is árulkodik.   
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Megjegyzés: Az ábra a közönséges mogyoró természetvédelmi státuszát 
mutatja. 

Rekorderek: A legidősebb ismert mogyoró, a maga 200 évével 
Németországban lelhető fel. A legmagasabb példány (16,3 
méter) Svédországban, míg a legnagyobb kerületű (3 méter) 
Spanyolországban található.  

Elterjedése – A kifejezetten savas talajokat 
leszámítva Európa és a Brit-szigetek szerte elterjedt. 

Érdekesség - Az angol neve "hazel” az angolszász "haesel knut" szóból ered, melynek jelentése kalap. A szó 
valószínűleg a termésre ráboruló levelekre utal. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Növénytani szótár (első rész) 
 
pórusok- speciális képletek a hajtáson, melyek légcserét 
bonyolítanak le 
kéreg- a fatörzs külső, védelmi funkciót ellátó része 
szár- általában a talajra merőleges főhajtás, amely a növény 
főtengelye, összeköti a leveleket a gyökérrel 
levél főér- a levéllemez közepén futó legnagyobb méretű ér, a levél 
széle felé mellékerek futnak ki belőle 
levélnyél- a levél azon része, amely a levéllemezt a hajtáshoz 
kapcsolja 
bibeszál- a termő része, összeköti a bibét a magházzal, a bibén 
megtapadó pollenek a bibeszálon keresztül jutnak el a magházba 

 

Tegyünk virtuális túrát a mogyoró körül, a 
Pappus kisfilmek segítségével. 

Természetvédelmi státusz (IUCN – Vörös lista).   
A közönséges mogyoró nem fenyegett  “Least Concern”  
kategóriába sorolt.  

 

Növénytani szótár (második rész)  

 
rügypikkely- fellevél, amely védi a fejlődő leveleket és/vagy virágokat a 
külső behatásoktól.   
levél ripacs- az előző évi (általában), lehullott levélnyél lenyomata a 
hajtáson 
barka- egyszerű lecsüngő vagy ritkán felemelkedő fürtös virágzat, 
amelyben a virágzati tengelyen az egyes virágok ülők vagy igen rövid 
kocsányúak, a virágok általában egyneműek 
murvalevél- levél kinézetű képlet, (gyakran zöld) a virág alatt közvetlenül 
helyezkedik el, ahol a virág csatlakozik a szárhoz (fellevél) 
makk termés- száraz, kemény terméstípus, általában egy, néha két magot 
tartalmaz, kehely alakú kupacsban ül 
porzó- a virág hímivarú része, portokból és porzószálból áll 
portok –a porzó része, annak tetején helyezkedik el, a pollenszemek itt 
találhatóak 

 

Lathraea squarmaria 

a virágok 

vicsorgó fogakra 

hasonlítanak 

Kónya vicsorgó 

Kónya vicsorgó 

(Lathraea squamaria) 

Mitikus növény, amit egyes 

helyeken csak "vámpír" növénynek 

neveznek. Szaporodási ciklusának 

végrehajtásához szüksége van egy 

gazdaszervezet közelségére, amit 

parazitálhat. A növény magjait a 

hangyák becipelik a fészkeikbe, 

ahol ha megfelelő közelségbe 
kerül a leendő gazda gyökeréhez 

csírázásnak indul. 

Kónya vicsorgó 

az egyes országokban 

vámpír növényként is 

emlegetett faj, sok 

legendában is 

megjelenik 

Lathraea squarmaria 

Parazita életmódú 

növény, ami a 

mogyoró gyökerein 

élősködik  


