
 

 

Növénytábla: pipacs 
Papaver rhoeas L.  

Számos szimbólum 

kötődik hozzá, 
többek közt a 

termékenység, a 

megújulás és a 

halál. 

 

 

 

Felhasználása:  

Virágát régóta használják különböző fájdalmak 
enyhítésére, többek közt fog és torokfájás esetén. A friss 
szirmaiből készített főzetet elsősorban a szépségipar 
alkalmazza. Ezt használták például rúzsok színezéséhez, 
illetve a ráncok kisimításához is.  A legújabb kutatások 
alapján a tudomány vizsgálja, hogy a sziromlevélből 
kivont készítmények, esetleg megelőzhetik-e a bőrrák 
kialakulását. 

Levél morfológia 

Éretlen virág 

Virágrügy 
 

a levélkék széle 

fogazott 

a tőlevélrózsa 

levelei hosszú 

levélnyelűek 

szeldelt 

levélkék 

frissen kinyílt 

virág, fehér 

foltokkal 

a fehér foltok, hamar 

feketébe váltanak át a 

kinyílás után 

a felsőbb 

elhelyezkedésű 

levelek ülők, 

levélnyél 

nélküliek 

levéllemez 

szőrökkel 

borított 

levélke 

két csészelevél 

zárja közre a 

fejlődő virágot 

merev tapintású 

szőrök 

a kezdetben lecsüngő 

virágrügyek szépen lassan 

felágaskodnak, amint készek a 

virágzásra 

sziromlevelek 

 

Virágmorfológia 
 

Levél morfológia 
 

páratlanul 

szárnyasan 

összetett 

levél, 

levélkéi 

szeldeltek 

Élőhelye 

bibe 

a két csésze 

felhasad a 

virág érésekor 

a csészék 

lehullanak, 

amint 

kinyílt a 

virág 

Virágszerkezet 

Sziromlevelek 
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Növénytábla: pipacs Papaver rhoeas L.  

Az angolszász országokban a növény népies neve a 
mennydörgés-virág. A régi korokban úgy hitték, ha egy 
pipacs virágot letépnek, akkor hamarosan nagy vihar 
támad, és a nyári zivatarok elmossák majd a termést, ahol a 
pipacs eredetileg nőtt. 
 
A pipacs a nemzetközi szimbóluma az Első Világháborúban 
elesett katonákra való emlékezésnek. Az álló háború okozta 
körülmények a legtöbb növény számára nem voltak 
megfelelőek, ellentétben a pipaccsal. A magbankban 
megbúvó magok csírázásnak indultak a bolygatott 
talajfelszínen és hamar virágtengerbe borították a 
harcmezőket. A pipacs virágok tengere okozta látvány 
egyszerre hozta el a reményt és a keserűséget. John 
McCrae Flandira mezején című verse ennek állít emléket. 

  

Szaporodási stratégiák: 

Beporzás: rovarok által 
Magterjesztés: szél, illetve madarak és emlősök által. 

 

Mák (P. somniferum). 
A pipacs hasonló megjelenésű, 

közeli rokona. A mákot 
magjáért termesztik, melyet 
elsősorban süteményekbe, 

kenyérfélékbe használják fel 
vagy olajat sajtolnak belőle. 

A pipacs legtöbb része 
alapvetően mérgező, légy 

óvatos! 

Virág morfológia 

Hasznos határozási tippek: 
A legfontosabb határozó 
kulcsok az öt piros virágú 
mákféle elkülönítéséhez: 
 
(a) A tejnedv színe 
(b) A toktermés alakja, amly 

a sziromlevelek 
lehullását követően jól 
megfigyelhető.  

Éretlen termés 

kúpos 

termés 

kalap 

tok termés 

gyakran a 

szirmok 

alapjánál egy 

fekete folt 

található 

a bibe kerékküllő 

szerűen áll 

az apró lyukakon 

keresztül tudnak a 

magok kiszóródni  
a termés 

kalapja 

kerékküllő 

szerűen 

bordázott 

a termés 

kocsánya 

durva 

szőrökkel 

borított 

a lefelé összeszűkülő 

hengeres tok 

tartalmazza a magokat 

Termés  

Négy, skarlát vörös 

sziromlevele van, melyek 

átlapolják egymást. bibe 

porzó 

a temés 

szőrtelen 

Éretlen termés 

ahogy a 

termés érik, 

apró lyukak 

jelennek 

meg a 

termésfalon 
kúpos 

termés 

kalap 

a bibe 

kerékküllő 

szerűen áll 

tok 

termés 
a sziromlevelek 

mielőtt lehullanak 

a vacokhoz 

csatlakoznak 

Virág morfológia 

a bibe kerékküllő 

szerű struktúrája 

(érés végén a 

termés “kalapja”) 

portok 

virágrügy 

maradványa 



 

 

Növénytábla: pipacs 
Papaver rhoeas L.  

Miről ismerjük fel 
 

Feltűnő vörös virágai és jellegzetes toktermése 
könnyen felismerhetővé teszik. Mindemelett 
élőhelyei is jellegzetesek, kötődik az agrár 
területekhez és a bolygatott talajfelszínekhez. 

 
Legjobb megfigyelési és 

felhasználási időszak 
 

• A magok érettségét a legjobban úgy lehet 
megállapítani, ha alaposan szemügyre vesszük 
a toktermést. Ha az apró lyukak már 
megfigyelhetőek a termésfalon és enyhe 
rázásra kihullanak a magok, akkor már 
csírázásra készek. Ha még nem, akkor hagyd a 
termést a növényen, amíg teljesen be nem 
érik!  

• Június-júliusban a búza és kukorica 
betakarítása előtt látogass ki ezekre a 
mezőkre! Az ezernyi pipaccsal borított 
búzamező csodálatos és inspiráló látvány! Ne 
hagyd ki ezt a rendkívüli élményt!   

Szár 

A szár felálló, a 60 cm-es magasságot is elérheti. 
Durva sörtékkel borított, és ha megtörik tejszerű 
nedv csöpög ki a sebzési felületből. 

 

Adatok: 

 

 

 

További 

elnevezések 

Közönséges pipacs vagy 

mezei pipacsnak is 

nevezik. Mivel gyakran 

megjelenik a 

mezőgazdasági táblákban 
vetési pipacsnak is 

hívják. Népies nevei: 

büdös mák, pipacsmák, 

lúdmák, veres mák. 

 

 

TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZA: Nem fenyegetett 

ELTERJEDÉSE: Európa szerte és É-Afrikában őshonos 

Hasonló fajok 

Öt hasonló piros virágú mákfélével keverhető össze: 
Bujdosó mák (P. dubium) 2,5 cm hosszú, szőrtelen toktermése kétszer olyan hosszú, mint 
amilyen széles; ennek egy alfaja a P. dubium – lecoqii könnyen megkülönböztethető tőle 
sárga portjairól és sárga tejnedvéről. Az ördög mák (P. argemone) egymástól jól 
elkülönülő, nem átfedő sziromlevelekkel és kék portokkal rendelkezik, míg  
tok termése hosszú szőrökkel borított. A hibrid mák (P. hybridum) toktermése  
kerekded és szintén szőrökkel borított. 

 
 
 
 
 

 

Rendszertan (Taxonómia) 

A világszerte körülbelül 70 fajt számláló Papaver nemzetség tagja, amely a 
mákfélék családjának (Papaveraceae) névadó nemzetsége. A toktermést 
leszámítva az egész növény szőrözött.   Levelei mélyen szeldeltek.  Az 
egyéves növény, 60 cm körüli magasságra nő meg. 
 
 

   

 

 

 

Virágzás: júniustól-szeptemberig, néha még 
októberben is találkozhatunk virágával 
 

Virágszerkezet: 7-10 cm átmérőjű.  Általában 4 
feltűnő vörös (néha fehér vagy rózsaszínű is lehet) 
sziromlevélből áll melyek alapjánál fekete folt 
figyelhető meg. A sziromlevelek nagyon hamar 
lehullanak. A portok jól elkülöníthetőek kékes fekete 
színűk alapján. A bibe sugár irányokba kerékküllő szerű 
mintázatot mutat. 
 

Termés: júliustól-szeptemberig 
Az érett magok, a lefelé elkeskenyedő hengeres 
toktermésben találhatóak. A termés szőrtelen 
ellentétben a növény legtöbb részével. A termés 
oldalán apró lyukak találhatók, melyeken keresztül a 
magok kiszóródnak, ha valami hozzáér a terméshez 
vagy ha a szél elég erősen fúj. 
 

Levél: Páratlanul szárnyasan összetett levele van, a 
levélkék durva szőrökkel borítottak. A legalsó levelek 
tőlevélrózsát képeznek, ezek hosszú levélnyéllel 
rendelkeznek, a felsőbb levelek viszont ülők. 
 

Élőhely: bolygatott élőhelyek növénye, régen 
gyakori volt szántókon, felhagyott területek és utak 
mentén, előnyben részesíti a meszes talajt.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tápláléklánc 

Nektárját rovarok 
gyűjtik. Magas olaj 

tartalmú magját 
madarak és emlősök is 

előszeretettel 
fogyasztják.  

 



 

 
 

Növénytábla: pipacs Papaver rhoeas L.  

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: Az ábra a pipacs természetvédelmi státuszát mutatja 

Globális elterjedése – Európa, Észak-Afrika és 
Ázsia egyes részein őshonos és széles körben 
elterjedt. 
https://www.gbif.org/species/2888443 

Micsoda név! – A növény szárát megtörve tejszerű anyag szivárog a sebzési felszínből, erről kapta nemzetség nevét, 
ugyanis a “Papaver” a latin a tej szóból ered. A “rhoeas”, ógörögül pirosat jelent, ami a virág színére utal.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
A pipacs néhány más mákfélével egyetemben, 

időszámításunk előtt 7000 ezer évvel érkezhetett 
Európába neolitikumi földművesek gabona magjai közé 

keveredve. A legtöbb mákféle egyéves, zavarástűrő 
növény vagy csírázása kifejezetten bolygatott talajhoz 
kötődik. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy olyan 

gyakori volt az Első Világháborús csatahelyszínek 
mentén. 

 Érzékeny a herbicidikre, ezért a mai intenzív 
mezőgazdálkodásnak köszönhetően visszaszorulóban 

van. Magja a talajban hosszú életű, akár 80 évet is élhet, 
a kemikáliák felhagyása után ezért a magbankból 

gyorsan regenerálódhat állománya. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Növénytani szótár (első rész) 
 
egyéves növény – Azok a növények, melyek teljes életciklusukat 
egy év alatt végrehajtják (csírázás – virágzás/termés érés - 
elpusztulás). 
rügy – kis méretű duzzanat szerű képlet a hajtáson vagy az 
ágakon, melyekből új levelek és/vagy virágok fejlődnek. 
levélke – levélszerű képlet, az összetett levél alegysége 
levélnyél – a levél azon része mellyel a hajtáshoz kapcsolódik 
szárnyasan összetett levél- az összetett levélen a levélkék a 
levélgerinc mentén sorakoznak (lehet párosan vagy páratlanul) 
tőlevélrózsa – a növény tövéből eredő, rendszerint körkörösen 
elhelyezkedő levelek összessége. 

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

Peduncle 

Természetvédelmi státusz (IUCN – Vörös Lista).   
Jelenleg a nem fenyegetett ‘Least Concern’ kategóriába sorolják.   

 

virág  

toktermés 

levelek 

tőlevélrózsa 

A növény habitusa 

Növénytani szótár (második 

rész) 

 
toktermés - száraz falú, rendszerint sokmagú, 
felnyíló termés. Magvai a termésfal felnyílása 
után szétszóródnak. A tok felnyílása 
különböző lehet. 
portok – a porzó csúcsán található, polleneket 
tároló képlet 
bibe – a termő, legfelső állású része, itt 
fogódik fel az idegen pollen szem 
porzó –a növény hímivarú része, portokból és 
porzószálból áll 
csészelevél – a külső takarólevelek 
összessége, általában zöld színű, levélszerű, 
funkciója a virág többi részének védelme a 
virág kinyílása előtt, de olykor színes és átveszi 
a sziromlevél szerepét. 

 

 

https://www.gbif.org/species/2888443

