
 

 

Növénytábla: csomós ebír 
Dactylis glomerata L.  

A nyár végén érő 
termést a gyerekek 

csúzlihoz 

használják   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tavasszal és nyáron bugavirágzatáról könnyen 
felismerhető. Angol nevét (cock’s foot grass) 
onnan kapta, hogy virágzata egy kiskakas lábához 
hasonlít.  Magyar nevének eredete: a beteg kutya 
orvossága. A kutya rálel és megeszi, ha rosszul érzi 
magát, a fű meghánytatja. 
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Párhuzamos 
levélerek 
(főerezet) 

főér 

párhuzamos levélerek  
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alaktani 
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 Növénytábla: csomós ebír - Dactylis glomerata L.  

Tudtad?  

 

A perjefélék, vagy pázsitfűfélék családja (Poaceae) az 
egyik legszélesebben elterjedt növénycsalád. 
Kiterjedése és jelentősége az erdőkéhez hasonló.  
Minden kontinensen előfordulnak. Mintegy 10 ezer faj 
tartozik közéjük. Köznapi nevükön fűféléknek 
nevezzük őket.  

 
 

 
  

 

 
 

 
 

Szaporodási módok:  

Pollináció: szél általi beporzás  
Vivipar szaporodás: a ki nem virágzott magok csírázása 
Állatok általi beporzás: emlősök, vagy madarak általi beporzás. Gyakran úgy, 
hogy megeszik a magot, és az ürülékükkel kerül új helyre  
 
 

 
 

Magas 
pollenkoncentrációja 
miatt erősen allergén  

A virágokban magok 
helyezkednek el. (Egy 
virág – egy mag) 

Szár 
Lapos 
levélél 

A kalászkákat 
pelyva veszi 
körül, ezeken 
belül 
helyezkednek el 
a virágok 

A virág felépítése 

A virágzat 
elrendeződése 

Segítség a növénytáblához 
Egy nagy (8-10szeres) nagyítású nagyító 

(lupe), csipesz és tű segítségével a 
virágzatot darabjaira bonthatjuk..   

A fűféléknél a levélhüvely körbeöleli a 
szárat, ezzel is erősítve azt.  

A fűfélék (perjefélék) szárát szalmaszárnak 
is nevezzük, a fásodó szár esetében pedig 

nádszárnak 

A virág felépítése 

Termése 

A virágzatba 
rendeződő 
kis virágok 
alkotják a 
füzérkét, a 
füzérvirágzat 
alapegységét
.  

A füzérkék egy 
kiskakas 
lábfejére 
hasonlítanak 
(cock’s foot 
grass) 

(nyár) 
 

Nyári hónapok 
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Az előző évekből 
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Növénytábla: csomós ebír 
Dactylis glomerata L.  

Hogyan ismerjük fel 

 

Az ebír azonnal felismerhető a füzérkékről, 
amelyek érett állapotban kinyílnak. Angol nevét,  
(kakastalp) erről a szétseprüződő virágalakról 
kapta.  
Sűrűn elhelyezkedő, kékeszöld, csónak alakú 
lapos leveleiről akkor is könnyen felismerhető, 
amikor éppen nem virágzik. 
 
A legjobb időszak a felhasználásra 
Nyáron a virágzó szalmaszárak többféleképp is 
használhatók. Szívószál, vagy síp is készíthető 
belőlük. A széles leveleket megfelelően az 
ujjaink közé szorítva, pedig akár dallamot is 
játszhatunk.  
 
Szár és tő 
A lapított, gömbölyded levélhajtások szorosan 
egymás mellé tömörülnek.  Gyakran az előző 
évek barna levelei is megtalálhatóak rajtuk, 
melyek aztán lebomlanak, és vastagabb 
rostokat hagynak maguk után a fürtök között.  A 
virágszárak elérhetik a 140 cm-es magasságot is. 
 
 

Növények és tények: 
 
 
 
 

Az ebír további 

megnevezései: 

 

Kutyaír, kutyaperje, 

pörnye, ebüröm,  

 

 

TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ: Nem fenyegetett 

ELŐFORDULÁSA: Európában és Nagy-Britanniában is 
szélesen elterjedt 

 HASONLÓ FAJOK:   
A természetben sétálva sok fűfélével, perjefélével találkozunk, de egyikük 
sem téveszthető össze az ebírrel, amelynek jellegzetes alakú virágzata és 
egybepréselt hajtásai megkülönböztetik őket a többi fajtól.  
Jegyezzük meg, hogy a szélporozta perjefélék közé tartoznak a gabonák is: a 
búza, a rozs, az árpa, a kukorica és a rizs, valamint a bambuszfélék is.  
 
Olvassuk el a tanítási segédletet a szélporozta növényekről.  
 
 
 
 
 

Növényleírás (Taxonómia) 

A tízezer fajt számláló perjefélék családjának tagja. A perjefélék mind 
párhuzamos erezettel rendelkeznek, és a szárakon megvastagodások, 
szárcsomók (nodus) találhatók. A szárcsomók a levél növekedésének 
kiindulópontjai. 
 

   
 
 
 

Virágzás: Májustól szeptemberig 
 
Virágzat felépítése:  A szalmaszár tetején 
helyezkedik el a virágzat, amely a tömött 
füzérkékből, vagy kalászkákból áll. Ezeken belül 
található a virág, illetve a toklász, vagy a pelyva, a 
fajtától függően. A kis virágocskák zöldből lilába 
hajló színezetűek. A füzérkék 2-5 virágocskát 
tartalmaznak. Amikor a virág szaporodásra kész, két 
kis apró pikkely megduzzad, és szétfeszíti a virágot, 
ami a porzót és a termőt kitett helyzetbe helyezi, 
ezzel elősegítve a megtermékenyítést. 
 
Termés (a mag):  Május és október között 
minden egyes virág termel egy magot.  
 

Levél: A levéllemezek zöld színűek és sima 
felszínűek, csúcsos végződésűek és maximum 45 cm 
hosszúak.  A levélhüvely végén található az akár 10 
mm-es hosszúságú hasadozott nyelvél. 
 
Élőhely:legelőkön, mezőkön, út mentén, partmenti 
sziklákon, bármilyen nyílt területen, sőt még 
szeméttelepeken is megél. Elhagyott füves 
területeken nagy kiterjedésű fűcsomókat alkot, 
bármilyen talajtípust elvisel.   
 
 
 
 
 
 
 

TÁPLÁLÉKLÁNC 

 

A magokat megeszik a madarak. A 
leveleket a szarvasmarha, a birka és a 

szárnyasok. Az elszáradt levelek 
bekerülnek a talajba és 

komposztálódnak. A baglyok azokkal a 
kis emlősökkel táplálkoznak, amelyek 

a fűcsomókból készítik fészkeiket. 
 



 
 

 Növénytábla: csomós ebír - Dactylis glomerata L.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Régóta ismert fajok: A Selyem út és más kereskedelmi útvonalak 
kereskedői, akik a Távol-kelet és Európa között közlekedtek, 
évszázadokon keresztül gyűjtötték a magjait és magukat a  
növényeket  
 

Elterjedés – Európában és a Brit szigeteken jóformán mindenütt 
megtalálható https://www.gbif.org/species/2705308.  

Nevének eredete – Latin (glomerata) és magyar (csomós) neve is arra a tulajdonságára utal, hogy virágjai a szár 
tetején tömött csoportokban helyezkednek el.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

Felismerés: 
A fűfélék minden esetben nóduszokkal (szárcsomókkal) 
tagolt, üreges szárral rendelkeznek. Ezekből a nóduszokból 
indul ki a levél, majd terjeszkedik felfelé és öleli körbe a 
szalmaszárat, mielőtt a szártól valamelyik oldal felé elváló 
éles levéllé alakulna. A levelek ízesülési helyeinél a 
hártyaszerű ligula (nyelvecske) helezkedik el, amely 
gallérként tartja távol a vizet a szártól, és tartja feszesen a 
levélhüvely elágazási pontját.  

 
 
 

 
      
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Növénytani szótár (első rész) 
 
Szalmaszár- A fűfélék merev szára, amely virágzásra képes 
Füzérke- Egy kicsiny virág, amely a virágok csoportosulásának 
része. Jellemző a fűfélékre.  
Szárölelő szálas levél -A fűfélék levele 
Ligula (Nyelvecske)- Gallérszerű rész, amely körbeveszi a 
fűszálat, ott, ahol a levél ízesül.  

Kalász, füzér és buga - több virágból álló csoportosulás- a 
fűfélék virágzattípusai 
Bibe- A bibe a növény női ivarszervének része. A bibeszál 
végén helyezkedik el, hozzátapad a virágpor, majd a 
bibeszálon keresztül jut le a magházba 
 
 
 
 
 

Figyeljük meg a perjeféléket, azok közül is a csomós 
ebírt egy virtuális túrán, a Pappus kisfilmek segítségével  

Peduncle 

Természetvédelmi státus (IUCN – Vörös lista).   
A perjefélék szélesen elterjedt fajai közül egyik sem szerepel a 
veszélyeztetett fajok listáján.  
.   

 

Levélél 

Virágzó szár: 
szalmaszár 

Merev 
szárral 
rendelkező 
fürtök 

A ligulák 
(nyelvecskék) 
rásimulnak a 
szárra a 
levélhüvelyt a 
szárhoz szorítják 

Bugavirágzat 

elszáradt 
levélmaradványok 
előző érből 

A szárat 
körülölelő 
levelek 

Alkatrészek 
 

Növénytani szótár (második rész) 
 

Virágzat – Csoportokba rendeződő virágok 
összessége 
Szárcsomó (nódusz)- a szár azon része, 
ahonnan a levelek erednek 
Fűcsomó- egy helyről kiinduló, felfele 
szétálló füvek 
Erezet- A levélnek a tápanyagokat szállító 
üreges része, amely a levél szilárdságához 
és kiterüléséhez is hozzájárul 
Porzó- A virág hímivarú része 
Virágpor vagy pollen-Finomszemcsés por, 
amely a növény hímivarú részéből 
származik. 

Mag (szem)- A fű csupasz magja 
 
 
 

https://www.gbif.org/species/2705308


 

 

NÖVÉNYTÁBLA: magas kőris 
Fraxinus excelsior L.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kereskedelmi felhasználása: 

 

Az acél előtt a kőris volt a nagy hajótestek fő 
építőanyaga, valamint a gépkocsikban használták 
burkolóanyagként a karosszéria részeként. 
Kőrisből csináltak olyan sporteszközöket, mint a 
sznúkerdákó és a teniszütő. Manapság a furnérlemez 
és padlóburkolatok népszerű alapanyaga. 

Magyarországon a kőris nemzetségnek, 
amely az olajfafélék családjához tartozik 

három faja őshonos: 
a magas kőris, a virágos kőris 

(mannakőris), és a magyar kőris (pannon 
kőris). Betelepített faj az amerikai kőris. 

 
Az olajfafélék családjába tartozik a 

kőrisen kívül az Európai olajfa vagy olíva, 
amelynek húsos bogyóit, az olajbogyót 

fogyasztjuk.  
 

A fiatal példányoknak 

még sima a kérge és 

szürkés színű  

Törzs Törzs 

Szürke kéreg 

Az évek előrehaladtával 

egyre mélyebbek lesznek 

a barázdák 

Ebben a rügyben 

fejlődnek ki az új 

levélkezdemények 

A rügyből 

kibújó 

virágok 

Az ágon 

található 

évkarika 

mutatja, 

hogy előző 

év óta 

mennyit nőtt 

az ág  
Ágak 

Virág 

A vöröses lilás virágok a 

beporzást követően zöld színűvé 

változnak.  

A virág részei 

Keressünk csak női és 

csak hímivarú virágokat 

Nőivarú 

virág 

Hímivarú 

portok 

Levél- és virágrügyek 

A nagyméretű fekete rügyek 

zöld leveleket rejtenek 

Négy 

ellentétes 

állású 

rügypikkely 

1. 

2. 
4. 

3. 

A levelek lehullása után 

hegek maradnak, ezeket 

levélripacsnak is nevezzük  



 
  NÖVÉNYTÁBLA: Magas kőris Fraxinus excelsior L.   

Felhasználása:  

 

Még zöld állapotában használható legjobban 
tüzelőanyagként. 

„fiatal kőrisnek lángja nemes,  
öreg kőrist a tűzre ne vess” 

 
Időjáráselőrejelzés: 
 
A kőris és a tölgy leveleinek előbújása a nyárias időjárás 
közeledtét jelzi. Néphagyomány szerint, ha a tölgy előbb 
hajt ki, akkor aszályos lesz az időjárás, ha a kőris levelei 
jelennek meg korábban, akkor változékony, 
csapadékosabb nyárra számíthatunk. 

  

A fiatal termések 
megfőzve ehetőek. 

Beporzási stratégiák:   
Szélbeporzással szaporodik, még a levelek 
kinyílása előtt, így a virágpor könnyebben átjut a 
lombkoronán. Más szélporozta növényekhez 
hasonlóan nincs szüksége szemet gyönyörködtető, 
a rovarokat magához csalogató virágokra.  
 
Érdekesség, hogy a virágos kőris viszont az idők 
során a szélbeporzásról, vonzó virágai segítségével 
„áttért” a rovarbeporzásra.  
 

 

A levelek elrendeződése 

Levele 

összetett 

levél, amely 

kis 

levélkékből 

áll. 

Levélnyél 

nélkül 

illeszkedő 

levélkék 

Csúcslevél 

A levélke 

főere Új levélhajtások 

Új, idei zöld 

hajtások 

Levélnyél 

(petiole) 

Az előző 

évben 

nőtt levél 

illeszked

ési helye 

őszi levelek 

Zöld levelei 

ősszel 

citromsárgába 

váltanak 

Termés 

A nyelv formájú, lecsüngő 

csomókban álló szárnyas 

lependék, sárgászöld színű 

 

Érett termések (ősszel) 

A nap által 

megbarnított 

szárnyas 

termések 

Fiatal termések 

A 

megtermékenyített 

termő megduzzad 

A 

szárnyak 

segítik a 

szél általi 

beporzást 



 

 

NÖVÉNYTÁBLA: magas kőris 
Fraxinus excelsior L.   

Miről ismerhetjük fel 
 

Legjobb megfigyelési és 

felhasználási időszak: 

 
• Március-áprilisban – a lombfakadás előtt 

megjelenő nagy, piros-lila virágokról 

• Koratavasszal a fiatal szárak nagy 
nedvességtartalmúak, ekkor lehet jól sípot, 
furulyát készíteni belőlük. (ld. Játékos ismertető 
- Kőris) 

• A villás ágak egész évben megtalálhatók és 
csúzlit, vagy nyárstartót (szalonnasütéshez) 
lehet belőlük készíteni 

 

Törzs és szár 

 
• Közepes méretű lombhullató fa (bár a 

mediterráneumban örökzöld kőrisek vannak) 
lombkoronája gömbölyded, felfelé ívelő, akár 
25 méterre is megnővő ágak jellemzik. 
Törzskerülete elérheti az öt métert.  

• A fiatal hajtások zöldtől szürke színig változnak. 
A kéreg a fiatal példányok esetében sima és a 
korral egyre bordázottabbá válik. Kedvelt 
gazdanövénye zuzmóknak és mohaféléknek.  

• Mivel a kifejlett fák nagy fényigényűek, a 
fiatalok gyorsan igyekeznek felfelé, éppen ezért 
vékony, nyurga törzsük van. 

Adatok: 

 
 
 

További 

elnevezések 

 

A magas kőris egy alfaja a 
szomorú kőris (Fraxinus 

excelsior ‘Pendula’) 
A kőris nemzetségbe tartozó 

virágos kőrist, pedig 
mannakőrisnek is hívják.  

Természetvédelmi státusz: Mérsékelten fenyegetett 

ELTERJEDÉSE: Nagy-Britannia és Európa szerte 

elterjedt, kivéve a legészakibb és legkeletibb 

részeken 

 Hasonló fajok: 
 

Leginkább a nemzetségbe tartozó más kőrisfajokkal téveszthető össze, illetve 
fiatal korában és amikor nem terem, még a madárberkenyével.  (Sorbus 
aucuparia). Azonban, míg a kőrisnek átellenes levélállása van (szemben állnak 
a levélkék a levél szárán), addig a berkenyének váltakozó. A  
berkenye virágai fehérek, bogyói narancssárgák, tehát a termések  
nem hasonlítanak.  
 
 

Növényrendszertan (Taxonómia) 

A kőris nemzetség (Fraxinus) az olajfafélék (Oleaceae) családjába tartozik, 
amely mintegy 70 fajt számlál. Amint neve is mutatja (excelsior=kimagasló), 
az olajfafélék családjának legmagasabbra nővő faja.  

Virágzás: korán és rövid ideig virágzik, a mi 
térségünkben március-áprilisban, még lombfakadás 
előtt.  
 
A virág felépítése: A virágok lilától piros 
színig változnak, sziromtalanok, és jóval a levelek 
kibújása előtt jelennek meg.   
 
Termése: Nyelv formájú szárnyas 
lependéktermés, amely idővel megbarnul és télen is 
a fán marad.  
 

Levelek: Fakó világostól középzöldig. A levélkék 
középső bordája mellett általában levélszőrök 
találhatók. Az összetett levél 7-13 pár szár nélküli 
levélkéből áll, amiből egy csúcslevél.  
 
Élőhely: Sokféle helyen megél: sík vidékek nedves, 
üde helyeit kedveli, ligeterdőkben gyakran előfordul, 
de száraz, hegyes, köves lejtőkön is megél. Kedveli a 
meszes talajt. Mivel a légszennyezettséget is jól tűri, 
városi utcákra is ültetik Európa szerte 
  
 

Rügyek: Fekete, nagy, fényes, kemény tapintású 
rügyei hasonlítanak a szarvasagancs friss 
kinövéseihez.  
  
 

 
 
 
 
 
 

TÁPLÁLÉKLÁNC 

A nektárt összegyűjtik a 
rovarok (virágos kőris 

esetében).   
A fafúró rovarok a kéreg 

alá telepszenek. 
A harkályok a rovarokkal 

táplálkoznak. 



 
  NÖVÉNYTÁBLA: Magas kőris Fraxinus excelsior L.   

Növénytani szótár (2. rész)  

 
Virág – a növény ivaros szaporodását szolgáló, 
módosult levelekből álló hajtás. Jellemző részei 
az ivarlevelek: porzó és termő, illetve a 
takarólevelek és a virágtengely 
Portok- A porzónak a virágport tartalmazó része, 
ami a porzószál csúcsán található.  
Levélripacs- Amikor ősszel a levél lehull az ágról, 
a szállítóedény-nyalábok nyomai megmaradnak 
a levélnyél érintkezési helyén.  
Összetett levél -Több, kisebb önálló egységre, 
levélkékre tagolódó levél.   
Levélke- az összetett levelet alkotó kis levelek  
Bibeszál- A növény női ivarszervének része. Szár 
szerű képződmény, amely a magházat a bibével 
összeköti. Ezen keresztül jut be a virágpor 
(pollen) a magházba.  
 

 

 
A legidősebb és a legnagyobb példány: A 
legidősebb ismert kőrisfa nyolc-kilencszáz éves! A 
legnagyobb mért törzskerület 13 méter  
 
Figyelem: A legnagyobb fa nem feltétlenül egyenlő 
a legidősebbel!  
 
 

 

A kőrisek 1992-ben felfedezett betegsége a Hymenoscyphus 
fraxineus által okozott hajtáspusztulás. A kórokozót 2006-ban 
írták le, és Chalara fraxinea néven illették. Európában napjainkra 
az erdővédelem egyik legkomolyabb problémájává vált. Sajnos 
nem csak a magas kőrist támadja, hanem más kőrisfajokat is. 

Elterjedése – Nagy-Britanniában és Nyugat-Európában 
széleskörűen elterjedt fa, Kelet-Európában valamivel 
kevesebb található, északon és délen kevésbé jellemző 
https://www.gbif.org/species/3172358.   
 
  
 
 

 

Nevének eredete: A kőris név valószínűsíthetően a török eredetű küyris, vagy kevris szóból származik. Latin nevét a fraxinust 
egyesek a megtör (frango, fractus) szavakból eredeztetik, ami utalhat a kőris törékeny faanyagára, ám ez nem igazolt, már csak azért 
sem, mert a faanyaga nem kifejezetten törékeny. A mannakőris név a virágos kőris gyógyhatású nedvére (manna) utal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Növénytani szótár (1. rész)  
 
Kaszat- egyetlen apró, száraz termésdarabot jelent – pl. a pitypangnak is 
kaszattermése van. 
Kéreg- a fa külső, vastag, szilárd védőrétege  
Törzs- A fa fő tengelye, támasztéka, amiből az ágak, illetve az egész 
lombkorona elágazik.  
Repedések - hosszú, vékony bemélyedések, amelyek bizonyos fatörzsekre 
jellemzőek. Például a kőris idősebb példányaira 
Rügy- Az ágak mentén található “duzzanatok”, amelyekből a levelek, illetve a 
virágok fakadnak.  
Hajtás- Leveles szár, amely a rügyből fejlődik ki.  
Köznapi értelemben arra is használjuk, ahogyan egy növény kihajt a földből. 
Lenticella (paraszemölcs) – a fa kérge alatt (hajtásain) található pórus, amin 
keresztül a fa lélegzik.  
Páratlanul szárnyalt összetett levél -legalább három levélkéből álló összetett 
levél, ahol a levélkék különböző pontokból indulnak ki és egy csúcslevéllel is 
rendelkezik.  

 
 

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

Természetvédelmi státusza (IUCN – Vörös lista).   
2018-ban a fent említett kórokozó okozta pusztulás miatt 
mérsékelten fenyegetett státuszba került. 

 

Kifejlett fa 

Szétterülő, kerekded, 

kissé kúp formájú 

lombkorona 

https://www.gbif.org/species/3172358


 

 

Növénytábla: Vadszeder 
Rubus fruticosus L. (agg.)  

A szeder név gyűjtőfajnév, azaz egymáshoz 
nagyon hasonló, illetve egymással könnyen és 
gyakran kereszteződő kis fajok összessége, 
amelyek levélforma és terméstípus szerint csak 
kissé térnek el. Magyarországon eddig több mint 
160 szederfajt különítettek el. Ezek pontos 
megkülönböztetése nehéz, és fogyaszthatóság 

szempontjából nincs is jelentősége. 

Ötszögű 

szár 

Tövisek 

Fás szár 
Fás szár 

 

Rügyfakadás 

(levélrügy) 

A rügyből 

előbújó 

levelek 

Szár  

(tavasszal)  
Szár  

(tavasszal) 
A növény 

(tavasszal) 

Fogazott 

levélszél 

Levélke 

Tojásdad 

alakú levelek 
Levélke 

Levélnyél  

Háromszorosan 

összetett 

levelek 

Vannak 

lombhullató 

és örökzöld 

levelei 

Az örökzöld leveleken 

gyakran sötét pöttyök 

jelennek meg.  

Levél 

Levél tulajdonságai Levél tulajdonságai 

(tél) Levél tulajdonságai 

(nyár) 



 
  Növénytábla: Szeder Rubus fruticosus L. (agg.)   

  

Beporzási és szaporodási mód:  

• Rovarok általi beporzás.  

• A földre kerülő szárak könnyen gyökeret eresztenek 

 

 
 

Forgalmas utak 
mellett a 

légszennyezés 
miatt ne 
szedjünk 

gyümölcsöt, 
mert fel-

halmozódhatnak 
benne a 

nehézfémek 

A virág felépítése 

Virágzat Tüskés 

levélfonák 

Csészelevelek 

A virág felépítése 

A virág felépítése 

(nyáron) 

Csoportosuló 

virágok 

Rózsaszín és 

fehér 

sziromlevelek 

Az öt 

redőzött 

sziromlevél 

Bibék sokasága 

Öt csészelevél 

Porzók 

sokasága, 

végükön a 

portokkal 

A kis 

szálacskák a 

bibeszál 

maradványai 

A gyümölcs (nyár 

végén) 

A termés (ősz 

végén) 

A termés (nyár 

végén és ősszel) A termés 

Érett, fogyasztásra 

alkalmas termés 

Minden kis 

csonthéjas 

termés 

tartalmaz egy 

darab magot.  
Gömbölyded 

alak 

Egy apró csonthéjas 

termés  

Pirosból az 

éréssel sötét 

fényes 

feketévé válik. 

A termés 

típusa: 

csoportos 

csonthéjas 

termés 

A növényen maradó 

termés bomlani kezd 

A csészeleveleket 

gyakran apró piros 

tüskék borítják  



 

 

Növénytábla: Vadszeder 
Rubus fruticosus L. (agg.)  

Miről ismerhetjük fel? 
 
Legjobb megfigyelési és 

felhasználási időszak: 

• Magyarországon augusztus végétől 
egészen október végéig érik a szeder, 
tájegységtől és a napfénynek való 
kitettségtől függően változóan. Egy régi 
angol mondás szerint szeptember 29-e, 
Mihály napja után már nem ajánlatos 
szedni, mert “Az ördög ekkor ráköp, vagy 
rápisil a szederre” – de ez a dátum inkább 
a tőlünk nyugatabbra vagy északabbra 
fekvő területekre igaz.  Később azonban a 
kártevők megjelenése miatt tényleg 
túlságosan savanyúvá válhat.   

 
Szár és törzs  

• Ötszöges fás szárán kampós tüskék 
vannak, amelyekkel saját magába – és a 
gyümölcsöket megközelítő emberbe – is 
beleakad. A szederindák a körülöttük lévő 
növényeket is keresztül-kasul növik. A 
száron kissé ragadós szőrök is találhatók. 

Adatok: 

 
 
 
  

Más megnevezései: 

 

köznapi neve: 

szeder,  

népies nevei: 

szederje, 

szedernye,fekete 

szeder, földi 

szeder, fekete málna 

TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ: nem fenyegetett 

ELTERJEDÉS: Európa- és Nagy-Britannia-szerte mindenütt 

elterjedt. 

 HASONMÁSOK:  fajok, melyekkel összetéveszthet ő  

 
Tulajdonság vadszeder 

R. fruticosus 
málna 
R. idaeus 

Kövi szeder R. 
saxatilis 

Hamvas szeder R. 
caesius 

Érett 
gyümölcs 

Fényes 
fekete 

Piros, pelyhes Piros-vörös Hamvas (fakó) 

Levél Különálló 
tojásdad 
levelek -  

Szárnyas, alul 
fehér szőrökkel 

Háromkaréjú váltakozó, 
fedésben 

Mocsári hamvas szeder (R. chamaemorus) narancssárga gyümölcs (pl. az            
Ikeában kapható “Sylt Hjortron” nevű lekvár ebből a gyümölcsből van! 

 

    

     
     

 

 
 

Növényrendszertan és leírás (Taxonómia) 

A szeder nemzetségéhez tartozik, a rózsafélék családjába. Erősen tüskés, 
szerteágazó szárrendszere, ami 4 méteres magasságot is elérő, 
áthatolhatatlan bozóttömeget tud alkotni. Erősen invazív, versengő faj. 
Amennyiben nem szabályozzák a növekedését, más fajokat elnyomva 
csökkentheti a helyi fajok biodiverzitását.  
    
 
 
 

Virágzás: hazánkban június és augusztus között. 
 
Virág felépítése: Redőzött, ötszirmú, fehér 
vagy rózsás színű virágok jellemzik, amelyeket 
alulról öt csészelevél takar. Magányosan, vagy 
fürtökben helyezkednek el.  
 
Termések: nálunk késő nyártól (augusztus) 
egészen ősz végéig terem. Számos különálló, 
gömbölyded termés, amelyek szintén gömbölyded 
összetett termést formáznak. Minden egyes kis 
termésben egy mag található (ezeket érezzük, 
amikor szedret eszünk). 
 

Levele: Három, öt, vagy hét darabból álló, 
szeldelt, vagy tenyérszerűen elhelyezkedő levélzet. A 
levelek éle fogazott. Lombhullató és örökzöld levelek 
is elhelyezkednek ugyanazon a növényen. A levélkék 
összenőttek a levélnyéllel. 
 
Élőhelye: Igen elterjedt: erdőkben, bozótosokban, 
rétek szélén, homokos pusztán is megtalálható.   
 
“Varázsereje”: A levelek flavonoidokat 
tartalmaznak, amely csökkentheti a torokfájást, sőt 
még az öregedést is lassíthatja! 
  
 
 
 
 
 
 

Táplálékhálózat 

Nektárját rovarok 
gyűjtik, bogyóját az erdei 

állatok (madarak és 
emlősök is), illetve az 

emberek is fogyasztják. 
A leveleiket kedvelik az 

őzek és a hernyók. 
 



 
  Növénytábla: Szeder Rubus fruticosus L. (agg.)   

Növénytani szótár (2. rész)  
 

Levélnyél – rövid nyél, amivel a levél a 
szárhoz kapcsolódik. 
Pollen/Virágpor – Finomszemcsés por, 
amely a porzóból származik, és a bibeszálon 
keresztül a magházba jutva termékenyíti 
meg a magot. 
Fogazott levél – Nagyon hasonlít a 
fűrészfogas levélhez, a levélél különböző 
mélységig bemetszett. 
Bibe – A bibe a növény női ivarszervének 
része. A bibeszál végén helyezkedik el. 
Ehhez tapad hozzá a virágpor, ami aztán a 
bibeszálon keresztül jut le a magházba. 
Porzó – A virág hímivarú része, amely a 
porozószálból és a portokból áll. 
Tenyeresen összetett levél – A levéllemezek 
egy közös pontból ágaznak szét. Lehet 
egyszeres, kétszeres vagy többszörös. 
 
 

 
 
A legkorábbi adatok a szederről: ősi tőzegrétegekben, illetve a 
Dániában 1950-ben megtalált őskori (i.e. IV. századi) mocsári 
múmialeletben a “tollundi férfi” gyomrában találtak 
szedermagvakat. 
 
 
 

 

A skála a nem fenyegetett (LC) (illetve a felméretlen (NE), 
adathiányos (DD) fajoktól a vadon kihalt (EW) (illetve a végképp 
kihalt- EX) fajokig terjed. 

A szeder, akárcsak a gyermekláncfű, nem 
egyetlen faj, hanem számos hasonló mikrofaj 
csoportosulása, amelyek számos tekintetben, 

például levélformájukban, termésformájukban, 
színükben és ízükben különböznek egymástól. 

 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Növénytani szótár (1. rész)  
 
Portok – A porzónak a virágport tartalmazó része, ami a 
porzószál csúcsán található. 
Drupa, vagy összetett csonthéjas termés – Olyan 
termésfajta, amely sok apró, egyenként egy-egy magot 
tartalmazó kis csonthéjas termésből áll össze. 
Gömbölyded – Gömb, vagy gömbhöz közelítő alakzat. 
Levélkék – Az összetett levelet alkotó kis levelek egyenként. 
 
 
 
 

Nézzük meg a vadszedret bemutató Pappus videót 
 

Természetvédelmi státusz – IUCN Vörös Lista 
Természetvédelmi státusza szerint nem fenyegetett (LC) 

Megjelenési 

formái: 

Kusza, burjánzó, 

áthatolhatatlan bozótost 

alkot 
 



 

 

Növénytábla: gyermekláncfű 
Taraxacum officinale (agg.)   

A szár a magasba 

törekszik, hogy a 

virágzatot minél 

magasabbra emelje 

 

Fogazott 

csészelevelek 

Új kibúvó 

virágzat 

 
 

 

Tavasszal 

 

A gyermekláncfű jellemzően áprilistól júniusig 
virágzik, de néha már márciusban, illetve késő 
ősszel is találhatunk virágokat a napsütötte 
területeken. Levelei egész évben megtalálhatók.  
 
   

Branches 

A level elrendeződése 

A beporzásra 

váró virág A levél felépítése 

Young straight shoots in 

early spring 

Bóbita 

(pappus) 

Háromszögalakú 

oldalsó levelek 

Jellemzők 

Üreges 

szár 

Szár  

A növény alakja 

A levelek 

csokorszerűen 

nőnek ki a 

gyökérből. 

(tőlevélrózsa) 

Kávébarna 

színű 

karógyökér 

Fehér 

belső 

rész 

Virágzat 

 

Vöröses főér 

Apró virágok 

(részvirágok) 

A murvalevelek 

hátrafelé íveltek 
 

 

Oroszlánfogra 

hasonlító kacurosan 

szeldelt levelek 

Tőlevélrózsa 

Murvalevelek 

Oroszlánfog szerű, 

mélyen szeldelt 

levélél –  

Szár 

Üreges szár 

Bóbitakoszorú 

A megtört szárból tejszerű 

nedv szivárog. 

 

Egyszerű nyílt fürtös 

virágzat = fejecskevirágzat 

/gombvirágzat = Capitulum 

A beporzást 

követően a virágfej 

begubózódik, a szár 

a fold felé hajlik.  

A beporzás előtt 

álló virág, amely a 

beporzó rovarokra 

vár 

 

 



 
  NÖVÉNYTÁBLA: Gyermekláncfű - Taraxacum officinale (agg.)   

Tavasztól nyárig  

 
Évelő lágyszárú növény, melynek megtört 
szára ragadós kesernyés tejszerű nedvet ad. 
Egész nyáron virágzik, a beporzás folyamatos. 
A beporzott virágok a begubózódást 
követően fehér kaszattermésként (bóbita) 
születnek újjá.  

  

Furfangos virágok – Amikor a virág készen áll a virágzásra, az új 
virágszár megnyúlik, majd a föld felé hajlik, így várva a magok érését, és 
egyben védekezve a fűnyíró és a legelésző állatok ellen.  Amikor a 
magok megérnek, a virágfejet körülvevő fellevelek kinyílnak, a magok 
láthatóvá válnak, a virágzó szár ismét kiegyenesedik és megnyúlik, hogy 
a szél könnyebben belekapjon és minél hatékonyabban tudja 
széthordani az érett magvakat. 
 
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

 
A termés 

érésével a csőr 
sugárirányban 
megnyúlik, a 
puha szálak 

pedig kinyílnak, 
létrehozva a jól 
ismert bóbitát 

(pappus-t)  
 
 

Nagy 
mennyiség-ben 

fogyasztva a máj 
működésére 

hatással lehet!   

Virágfej 

keresztmetszete 

A virágzat jellemzői 

 Fürtös 

murvalevelek 

a virágzat 

körül 

A virág a beporzást 

követően 

visszacsukódik 

Bóbita 

szálak 

A virágfej 

belsejében 

érlelődő zöld 

kaszat 

Murvalevelek 

A virág jellemzői A termés felépítése 

Az üreges szár 

a földre hajlik 

a beporzást 

követően  

Bóbita 

nyúlványok 

(repítőkészülék)

Ö 

Pelyhes bóbita 

szálak 

A termés felépítése 

Magvak Bóbitafej 

Elszáradt 

murvalevelek 

Tűpárnaszerű 

receptákulum (vacok) A kaszat 

megnyúlik, 

hosszú 

bóbitaszálak 

nőnek ki belőle 

A merev kaszaton belül 

helyezkednek el a magvak 

A sárga 

sziromlevelek 

maradványai  

Vacok 

(receptákulum) 

Bordázott 

kaszatok 

Tűpárnaszerű 

vacok 

A 

magokat 

elfújja a 

szél 

A bóbitszőrök kis 

ejtőernyőkként segítik a 

magvakat a repülésben 

Üreges szár 



 

 

Növénytábla: gyermekláncfű 
Taraxacum officinale (agg.)   

Hogyan ismerjük fel? 

 
 

Legjobb megfigyelési és felhasználási időszak: 
 

• Koratavasszal sárga virágszőnyeg borítja a 
részeket. Ekkor érdemes a friss, fiatal 
leveleket salátához vagy főzelékhez 
használni. 

• Egy szép napsütéses napon szedjünk 
virágokat pitypang-szirup készítéséhez 

• Erősen ragaszkodó tőgyökerei az őszi-téli 
időszakban ledarálva felhasználhatók 
cikóriakávé készítéséhez. 
 

Szár 

 

• Virágzó üreges szára a tőlevélrózsából 
emelkedik ki. 

• Kávészínű karógyökere, amely könnyen 
törik. Belül fehér ropogós belsővel 
rendelkezik 

• A növényt bárhol megtörjük, tejszerű 
nedvvel találkozunk, amely megszáradva 
sötét színűvé válik. 
 

 
 
 

Adatok: 

 
 
 
  

Más megnevezések: 

Pitypang, pongyola 

pitypang, cserbóka, 

tejesgaz, oroszlánfog, 

oroszlánfogfű, kutyavirág, 

marcivirág, tejesfűvirág, 

barátfej, sárvirág, 

cikória, disznókék, 

békasaláta, csattogógaz és 

még számos népies neve 

létezik. A kutyatej név is 

elterjedt a fehéres nedv 

miatt, pedig a virág nem 

tartozik a kutyatejfélék 

közé.  

Természetvédelmi státusz: Least Concern from 

extinction 

ELTERJEDÉS: Európaszerte mindenhol 

 HASONMÁSOK (amikkel összetéveszthető ): 
 

Az őszirózsafélék között számos sárga virágú és tejszerű nedvet adó faj van. A 
pitypang nemzetséget a tőlevélrózsa és a magányos virággal rendelkező, 
elágazás nélküli levéltelen szár segíthet elkülöníteni, ám ezen belül a 
gyermekláncfű már nehezebben meghatározható, mert a  
pitypangfélékre jellemző a tőlevélrózsa és a virágzati kocsányon  
elhelyezkedő magányos fészekvirágzat. 
 
 

Növényrendszertan (taxonómia) és leírás 

A pitypang (Taraxacum) növénynemzetség a fészkesvirágzatúak 
(Asterales) rendjén belül az őszirózsafélék (Asteraceae) családjába 
tartozik. Magyarországon a legelterjedtebb pitypangfaj a 
gyermekláncfű, más néven pongyola pitypang (Taraxacum officinale) 

 

Virágzási időszak: márciustól októberig 
A virág felépítése: fészkes virágzatúak 
közé tartozik, azon belül egyszerű nyílt fürtös 
virágzat fejecskevirágzat /gombvirágzat 
(Capitulum) jellemzi.  
 
Termése: márciustól októberig terem.  
A kaszatokon csőrös fehér szőrszálak (bóbiták) 
nőnek. A bibék egy tűpárnaszerű 
receptákulumból nőnek ki. 
 

Levél: Levelei tőlevélrózsában nőnek, 
általában szőrtelenek, felül gyakran fényes 
zöldek, vöröses főérrel. A levelek mérete és 
alakja változatos. 
 
Élőhelye: Számos növénytársulásban 
megtalálhatók, leggyakrabban réteken fordul elő. 
Füves és parlagos helyeken, kaszálókon, 
töltéseken, udvarokban, kertekben nagyon 
gyakori. Szántóföldeken is kinő, de a rendszeres 
talajmunkáktól könnyen elpusztul. 
 

Ehető: receptek találhatók a játékos 
ismertetőben   
  
 

 
 
 
 
 
 

TÁPLÁLÉKHÁLÓZAT 

Nektárját gyűjtik a méhek, 
leveleit és magjait megeszik 

a kisemlősök, a legelésző 
állatok a teljes növényt 

elfogyasztják. 
 



 
  NÖVÉNYTÁBLA: Gyermekláncfű - Taraxacum officinale (agg.)   

 
 
 

 

Legrégebbi maradványok – Terméseinek (a kaszatnak) 
maradványait megtalálták Pliocén (2,5-5 millió éves) üledékes 
kőzetekben. 
 
 

 

Nevének eredete: Latin neve, a Taraxacum, a 

görög arache (zavar) és az akémai (gyógyítani) szavakból 
származik. Magyar népies nevei többek között a megjelenését 
(oroszlánfogfű a levél alakja miatt), felhasználását: 
gyermekláncfű (koszorút, nyakláncot fonnak belőle) saláta, 
vadsaláta (salátaként használható), illetve a mezőgazdászok 
számára nem kívánatos létét: tejesgaz, csattogógaz tükrözik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Növénytani szótár (1. rész)  
 
Csőr – Ahogy a termés érik, a csőrök megnyúlnak, miközben 
a bóbitaszőrök kifelé szétterülnek, kialakítva a jól ismert 
bóbitafejet.  
Fejecskevirágzat vagy gombvirágzat (capitulum) – A 
fészekvirágzat egyik – a gyermekláncfűre jellemző – fajtája 
Kaszat – A kaszattermés egyetlen kis termésszála 
Murvalevelek -Közvetlenül a virág alatt, ahol a virág a növény 
szárához csatlakozik helyezkednek el ezek a zöld színű 
levelek, melyeket a gyermekláncfű esetében murvalevélnek 
nevezünk. 
Üreges szár – A gyermekláncfű belül üreges szárral 
rendelkezik. 
 

Tegyünk virtuális túrát a 
gyermekláncfű körül a Pappus 
kisfilmek segítségével. 

Peduncle 

Elterjedése – Egész Európában elterjedt. A 
világ más tájékain helyenként termesztik is.  

 

Természetvédelmi státusza (IUCN – Vörös Lista – nem 
fenyegetett) 
 

A teljes növény 

Növénytani szótár (2. rész) 
 
Virág – A virágzat egyetlen kicsi virágja.  
Latex (tejnedv) – A növények szárából, 
ha megtörjük, tejszerű nedv szivárog 
Levélhártya (ligula)- A szárhoz simuló 
hártyás nyelvecske, amely a levélhüvelyt 
a szárhoz simítja. Jellemző a 
százszorszépfélékre.  
Repítő bóbita (PAPPUS) – Tollas, pihés 
kaszat, amely a maghoz erősen 
illeszkedik. A fellevelekből kifejlődött 
elágazó képlet kaszat szél általi 
terjedését segíti elő.  
Vacok (receptákulum) – A kocsány 
végének megvastagodott csúcsa. Ezen 
helyezkednek el a virág részei. 



 

 

NÖVÉNYTÁBLA: fekete bodza 
Sambucus nigra L. 

  

Tavasz – kora nyár 
 
A bodza levelei nagyon jellegzetesek. A növény szaga (ami 
kicsit a dízelolajhoz hasonlít) összetéveszthetetlen. Van, 
aki kellemesnek érzi – te mit gondolsz? 
 
A törzs és a vastagabb ágak kérge mélyen barázdált, 
parafa szerű, az új hajtások általában nagyon egyenesek, 
felfelé törekvőek, hosszanti irányban rovátkoltak 
 
Kora tavasszal az apró zöld rügyekből álló ernyők jelennek 
meg, amelyekből később a fehér virágtányérok 
(bogernyők) nyílnak 

Törzs 

A levél 

Virágrügyek 

Virágtányér 

Fiatal egyenes hajtások 

kora tavasszal 

Fiatal egyenes 

vessző 

A hajtás töve 

vöröses színű 

Mélyen 

barázdált  

kéreg 

Középső 

(fő)erezet 

Szárnyasan elágazó 

erezet 

Levélnyél 

Növénytani szótár (első 
rész)  

 

Bogyó – húsos termés, belsejében 
magvakkal 
Összetett levél – több kisebb önálló 
egységre, levélkére tagolódó levél  
Kétszikű – Két sziklevélből fejlődő 
növény, jellemző rá a főerezet és az abból 
elágazó oldalerek 
Levélke – az összetett levél egyetlen kis 
levélkéje 
Paraszemölcs (lenticella) – A fa kérge 
alatt található, lélegzésre szolgáló pórus 
Hajtás – új szár, vagy levélkezdemény 
Barázdás, bordázott ág – Vékony enyhén 
kiemelkedő vonalak az ágon 
 
 

Ágak Előbújó levelek 



 NÖVÉNYTÁBLA: Fekete bodza - Sambucus nigra 

Késő nyár – kora ősz 
A termékeny fehér virágfürtökből apró, fényes 
fekete bogyók lesznek. A bogyók átmérője körülbelül 
3-5 mm és egy-egy fürt akár 100 bogyót is 
tartalmazhat. 
 
Késő ősz – tél  
A kora őszi levélrügyek bíborvörösek. Lombhullató 
növény lévén leveleit télre elveszíti. Kérgén a tél 
folyamán néha zöld algák jelennek meg. 

  

A fiatal hajtásokat keresztbe vágva puha szivacsos belet találunk. Ezt egy 
hegyesebb szerszámmal (evőpálca, sátorcövek) ki tudjuk vájni. 

A fafülgomba vagy 
júdásfülgomba az idősebb 

ágakon növekszik. Egész évben 
megtalálható. Száraz időben 
kiszárad, elfonnyad, nedves 
időben megnő, kocsonyás 

állagú. Neve összefüggésben 
lehet azzal, hogy egyes 

helyeken úgy tartják, hogy 
Júdás bodzafára kötötte fel 

magát. 

VIGYÁZAT!  
Összetéveszthető a fürtös és a földi bodzával, melyek 

mérgezőek! A fekete és a gyalogbodza bogyója 
megfőzve nem, nyersen viszont mérgező 

Fiatal, egyenes 

hajtások (vesszők) 

Érett termése 

Bodzabozót 

Apró gödrök 

és barázdák a 

fiatal 

hajtásokon 

Fabél 

A levél felépítése 

Élősködők 

Júdásfülgomba (fafülgomba) a 

bodzaágon  

(Auricularia auricula-judae) 



 

 

NÖVÉNYTÁBLA: fekete bodza 
Sambucus nigra L. 

Miről ismerhetjük fel 
 

Legjobb megfigyelési és 

felhasználási időszak: 

• Tavasszal gyűjtsük a tányér alakú virágokat 
bodzához, teához, bodzafánkhoz 
https://www.izorzok.hu/bodzafank/ . Csak 
főzve/sütve fogyasszuk! 

• Tavasszal a nedves ágakról könnyen 
eltávolítható a kéreg. Hántolást követően a 
könnyen megmunkálható fából bodzasípot, 
és ceruzát, illetve más tárgyakat 
készíthetünk belőle. 

• Ősszel a bogyókból festéket, lekvárt, 
befőttet, bort készíthetünk. 

• Késő ősszel az idős szárakból bodzapálcát 
faraghatunk. 
 

Szár és törzs 
Az idősebb fák mélyen barázdált, parafa 
szerkezetű kérge, illetve a fiatal, gödrös 
barázdás egyenes vesszők segítenek az 
azonosításban. A júdásfülgomba, ami egész 
évben megtalálható élősködő, esős időben 
kocsonyás állagú, száraz időben fonnyadt, 
száraz. 
 
 

Adatok: 

 
 
 
  

MÁS MEGNEVEZÉSEK 

 

Bocfa, csete, fás 

bodza,  

 

 

 

TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ: Nem fenyegetett (LC) 

Elterjedése: Európa szerte mindenütt 

 HASONLÓ FAJOK: 
 

Összetéveszthető az ostorménfával (Viburnum lantana), amely szintén a bodzafélék 
családjába tartozik. Mindkettőnek fehér-krémszínű ernyő alakú virágzata van, de utóbbié nem 
olyan rendezett, mint a bodzáé. Az ostorménfa termése élénkvörös. Termése  
a hegyvidékeinken termő veres berkenyéére (Sorbus aucuparia) is hasonlít, aminek 
 szintén szárnyasan összetett levele van. Amikor nem virágzik, a levelek, és a  
mélyen barázdált kéreg, illetve a növény szaga lehet a kulcs az azonosításhoz. 
VIGYÁZAT! Más bodzafajok: a gyalogbodza (Sambucus ebulus), amely lágyszárú, de  
szintén vöröseslila termésű, illetve a fürtös bodza (Sambucus racemosa), melynek  
virágzata nem tányérszerű, és az ágbele sárgásbarna, mérgezőek! Mindkettő  
előfordul hazánkban. 

Növényleírás és növényrendszertan (taxonómia) 

Bodzafélék (bodza nemzetség) közé tartozik, a Pézsmaboglárkafélék 
családjába. 

Virágzás: Tavasz-nyár 
Virágzat: Bogernyőben álló, sárgásfehér, 
krémfehér apró virágokból álló ernyősvirágzat 
 
Termése: késő nyáron, kora ősszel terem. 
Bogyós, csonthéjas termése vörös nedvet ad. 
Terméséből befőtt vagy lekvár készíthető.  
 
Levelei: 
Keresztben átellenes, szárnyasan összetett levelek 
 
Élőhelye: 
Egész Európában előfordul, alapvetően az emberi 
beavatkozás által érintett területeken: erdőszéleken, 
utak mentén, irtásokon, kertvárosi utcák, töltések 
mentél él, jól tűri a szennyezett levegőt is. 
 
Ehető: Virágából szörp és tea készíthető, illetve a 
virágtányérokból bodzafánkot is készítenek. Termése 
csak megfőzve fogyasztható. A levelei és ágai 
méreganyagot tartalmaznak! Vigyázat, egyes 
bodzafajok mérgezőek! Mindig mossuk meg a 
növényt is, illetve a kezünket, miután dolgoztunk 
vele! 
 
Mágikus ereje: Mágikus növény! Azt mondják, 
a tüzében megláthatjuk az ördögöt, de az a mondás 
is járja, hogy elűzhetjük vele a háztól a gonoszt! 😊  
 

 
 
 
 
 
 

Táplálékhálózat 

 
Nektárját gyűjtik a méhek, 
bogyóit eszik a madarak, a 
leveleikre rakott petékből 

kikelő lárvák pedig a 
leveleit fogyasztják  

 

https://www.izorzok.hu/bodzafank/


 NÖVÉNYTÁBLA: Fekete bodza - Sambucus nigra 

 

A legnagyobb és a legidősebb példány: A bodza 
ritkán nő kifejezetten magasra, és nem is él meg 
nagyon hosszú kort. Franciaországban azonban 
található egy bodzafa, amelynek kerülete két 
méteres. Valószínűleg itt nagyon előnyösek számára 
a környezet nyújtotta körülmények. 

További szószedet: 
 
Termékeny talaj – Olyan talaj, amely tartalmazza a 
növények növekedéséhez szükséges legfőbb 
tápanyagokat (például: nitrogén, foszfor, kálium). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Növénytani szótár (második rész) 
 

Keresztben átellenes levélállás – A levelek a száron 
párosával, egymással szemben helyezkednek el, de minden 
második pár 90°-kal elfordul. 
Szárnyasan összetett levél – a levélkék a főér, ill. levélgerinc 
(rachis) mentén jobbról-balról párhuzamosan helyezkednek 
el  
Fabél - Puha, szivacsos anyag a fiatal növények szárának 
belsejében. 
Taxonómia – Rendszertan. Az élőlények osztályozásának 
tana, a kategorizálásra szolgál. 
Ernyővirágzat – A virágzat ernyő/tányérszerű megjelenése 
Levélér – A levélnek a tápanyagot szállító része 
Levélnyél – A levél nyele. 
 
 

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

Termése (bodzabogyó) 

terméskocsány 

szár 

gödröcske = a bibe 

maradványa 

Ernyőbe 

rendeződő 

termés 

Természetvédelmi státusza (IUCN – Vörös lista) 
Nem fenyegetett (LC) 



 

 

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 



 

 

Növénytábla: közönséges mogyoró 
Corylus avellana L.  

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.   

 



 
 
  Növénytábla: közönséges mogyoró Corylus avellana L.  

 

 
 

 

 
 
 

 

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  



 

 

Növénytábla: vadgesztenye 
Aesculus hippocastanum L.  

 
 

Késő tél – kora tavasz 
Keress egy fát, aminek erős ágai a végükön 
felállnak, oly módon mintha egy 
méltóságteljes közel-keleti táncos egylábon 
egyensúlyozva karjait az égnek kitárva 
állna. 
 
Fogd meg az óriási, ragadós csúcs 
levélrügyeket a hajtások és gallyak végén! 
Keresd meg a patkó alakú levéripacsok 
helyét a gallyakon!  

A törzs 

jellegzetességei Kéreg 
 

A fa habitusa 

Levélmorfológia 

A level 

kinézete 

nyáron 
 

porzószál + portok = porzó 

Kora tavasszal 

megjelenő fiatal 

hajtások 

A virágzó fa 

nyáron 

levélnyél 

mindig a középső 

levélke a legnagyobb 

Az egész levél olyan mint egy tenyér 

A virág kinézete 

Jelzőlámpák – fehér 

és rózsaszín virágok 

egyedi ujjszerű 

levélkék 

(maximum 7) 

bojtos végű 

sziromlevelek 
sziromlevelek 

(4 vagy 5) 

a porzó 

felfelé 

íves 

portok (itt 

találhatóak 

a pollenek) 

A sok egyedi 

virág 

virágzatot 

alkot 



 Növénytábla: vadgesztenye - Aesculus hippocastanum L.   

Tavasztól nyárig 

A tenyér alakú levelek a csoportokba rendeződő 
virágokkal együttesen, egy felálló kúpos gyertyára 
hasonlítanak. A sziromlevelek szélei bolyhosak.   
 

Ősszel 
A fa alatt mindenütt az óriási gesztenyebarna 
magok láthatóak. 
 
Télen 
Kinézete hasonló, mint nagyon kora tavasszal, csak 
lombozat nélkül.  A nagy levél és virágrügyek mély 
sötétbarnák és megérintve igen ragacsosak a tél 
végi, kora tavaszi szezonban. 

  

Szaporodási stratégiák. 

Beporzás – Okos virágok!  A virágok szél- és rovarporozták is egyben.  Az 
egyes virágok kétféleképpen is "jelző lámpaként" szolgálnak a látogató 
rovarok számára:  1. A sárgából rózsaszínbe történő színváltozás mutatja, hogy 
nincs nektárjutalom a rovar számára mert már megtörtén a beporzás.  2. Az 
egyes virágok a sziromlevelek be- és kinyitásával, valamint speciális 
illatanyagok kibocsátásával kontrolálják, hogy mikor porozhatják be a virágot. 
Magterjesztés: Víz vagy állatok útján történik a diszperzió. 

A betegségei és parazitái a 
baktérium okozta váladékos 
kéregrákosodás 
(Pseudomonas syringae pv 
aesculi), a vadgesztenye 
aknázómoly (Cameraria 
ohridella) és a gomba 
eredetű guignardiás betegség 
(Guignardia aesculin). 

. 
 

A nyers 
vadgesztenye 

mérgező 

Őszi rügyek 

Termés 

A levelek aranysárgába, 

majd barnába váltanak át 

ragyogóan barna 

mag (gesztenye 

barna) 

hatalmas, 

ragadós és 

fényes rügy 

Gallyak 

Termés  

Rügy 

a rügypikkely párok 

ellentétesen állnak 

Jól látható a 

levélripacs 

Ősszel  

amikor 

megérik a 

tok, két vagy 

három részre 

esik szét 

tok termés 

zömök tüskék 

merednek kifelé a 

tok külsejéből 

a frissen kinyílt 

tokok belseje 

tiszta fehér 

termés 

kocsány 
zömök 

tüskék 

a toktermés 

felreped miután 

megérik 

gyakran több 

mint egy 

magot rejt 

még ép, le 

nem hullott 

levélnyél 

nagyon 

erőteljes 

hajtás 

rügypikkely 

a sötét 

vonalak jelzik 

a 

rügypikkelyek 

határát 

paraszemölcsök 

(bibircsek) 

levélripacs (az 

előző évi 

levélalap itt 

csatlakozott) 

patkó alakú 

levélripacs 



 

 

Növénytábla: vadgesztenye 
Aesculus hippocastanum L.  

Virágzás: késő áprilistól kora júniusig 
A virágok felépítése: A virágok 4-5 az 
alapjuknál rózsaszín vagy sárga foltot viselő fehér 
sziromlevelekből állnak. A porzók erősen felefelé 
íveltek.     
 
Termés: Szeptember-október  
A kerekded kifelé zömök tüskékkel borított termés 
éretlenül zöld, majd mikor megérik barnává alakul. 
Éretten felnyílik, és láthatóvá válik a termés belső 
fehér fala és az óriási mag, amit a köznyelvben csak 
gesztenyének hívunk.   
 
Levél: A tenyeresen összetett levelek 5-7 egyedi 
méretű levélkéből állnak, amelyekből mindig a 
középső a legnagyobb. 
 
Élőhely: Őshonos a Balkánon és 
Görögországban. Szépsége miatt Európa szerte 
előszeretettel ültetik parkokba, városi utcákba és 
vidéken is. A nedves, jó vízellátottságú talajokat 
kedveli. 
 

Rügy: A rügy nagyméretű sötét vöröses-barnás, a 
vége kihegyezett.  Tél végén és kora tavasszal igen 
ragadós. 
Emberi fogyasztás: A nyers vadgesztenye 
mag mérgező. Ha mégis megennél egyet, hamarabb 
kifogod köpni mint, hogy bármi történne.  A növény 
különböző részei magas aesculin tartalmúak, amit a 

gyó

Miről ismerjük fel 
 
 

Legjobb megfigyelési és 

felhasználási időszak:  
Attól függ mire szeretnéd használni! 

• Május 11.-e a vadgesztenye napjaként ismert.  
Ilyenkor a fa száz meg száz gyertya alakú fehér 
virággal díszített. Sok virág aprólékosan 
díszitett menyasszonyi ruhára vagy piros/sárga 
pettyekkel tarkított gyertyára hasonlít (20-30 
cm magasak). 

• Szeptemberben a vadgesztenyék már 
gyűjthetőek.  Ősszel a levelek sárgás-aranyból 
narancssárgába váltanak, majd a többi fánál 
korábban lehullanak. A lehullott levelek 
nyomán visszamaradt levélripacsok patkó 
alakúak, amelyeken olyan mintha még a 
"patkó szögelés nyoma" is látszana. 

Törzs 

A fiatal fa törzse sima, de később pirosas-
barnás vagy sötét szürke színt vesz fel. A kéreg 
később hosszú, szögletes pikkelyekre 
tagolódik, melyeknek széle eláll a törzstől. A 
fiatal hajtások igen erősek, rózsaszínes-
barnásak, halvány pórusokkal.    
 
 

Növényrendszertan (Taxonómia) 

A szappanfafélék családjába (Sapindaceae) és az Aesculus nemzetségbe 
tartozik.  Magas, akár 35m-re is megnövő, zömök, lombullató faj. 
 
 

Adatok: 

 
 
 
  

További 

elnevezések 

 

Népies neve a 

lógesztenye és a 

bokrétafa. 

 

 

 

TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZA: sebezhető 
ELTERJEDÉSE: Európa szerte elterjedt 

 Hasonló fajok: 
 

A fa csak más vadgesztenye fajokkal téveszthető össze, mint például a hússzínű 

vadgesztenye (Aesculus x carnea) melynek piros virágai és kisebb magja van, valamint a 

termése is általában kevesebb tüskét hordoz vagy teljesen tüske mentes. A rügyek 

szemmel láthatóan nem ragadósak.  A gesztenye (Castanea sativa), habár  

eléggé eltérő kinézetű fa, nagyon hasonló “vadgesztenye szerű” termése  

van.  A termés külső burka sárgás-zöldes és erős tüskékkel borított.  Belül  

a vöröses-barnás gesztenyék csúcsosak.  

TÁPLÁLÉKLÁNC 

Nektárját méhek gyűjtik 
be, 

levelét aknázó molyok 
fogyasztják.  

 



 Növénytábla: vadgesztenye - Aesculus hippocastanum L.   

 

Növénytani szótár (2. rész)  

 

levélripacs – a lehullott levélnyél nyoma a 
hajtáson (sokszor egyedi alakú). 
tenyeresen összetett levél – három vagy 
több levélke ugyanabból a pontból ered, 
nyitott tenyérszerű alakot vesz fel a levél 
sziromlevelek – a takarólevelek közül a 
díszesebb (a másik a csészelevelek) belső 
elhelyezkedésűek, körülveszi az 
ivarleveleket 
levélnyél – a levél szára, ezzel rögzül a 
hajtáshoz 
porzó – a virág hím ivarú része, portokból és 
porzószálból áll 
virágkocsány –a virágot tartó szár 

A legnagyobb és legidősebb - A legidősebb vadgesztenye 
411 éves (+/- 190 év) és a franciaországi Zetting település 
egy templomkertjében található.  A legnagyobb 7,33 m 
törzskerülettel rendelkező példány az angliai Hughenden 
Manor kúria kertjében áll. 

Megjegyzés: nem mindig a legnagyobb fa a 
legidősebb!    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Növénytani szótár (1. rész)  

 
portok – a porzó pollen tartó képlete, a porzó 
tetején helyezkedik el 
porzószál – a porzó portokat tartó szára 
virágzat – a virágok csoportba rendeződése (több 
típusa van) 
levélke –az összetett levél teljesen elkülönülő 
alegysége 
pillás- általában a virág vagy levél szélein 
található szőrszerű képletek 

pórus –hajtáson található légcserét lebonyolító 
képletek 

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

Természetvédelmi státusz (IUCN – Vörös lista) 

Micsoda név! Latin neve a hippocastanum lógesztenyét jelent.  Két elmélet van a név eredetére; az egyik, hogy a lovak légzőrendszeri 
problémáit gyógyítja, a másik szerint az ősszel lehulló levelek hagyta kis patkó alakú levélripacsokról kapta nevét. 

levélripacs 

A vadgesztenye kora ősszel 



 

 

NÖVÉNYTÁBLA: Borostyán 
Hedera helix L.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tavasz 

A borostyán ágai tavasszal jól használhatók 

kis tárgyak készítéséhez, mert ilyenkor 

nedvesebb a kéreg és könnyebben eltávolítható.  

 

Ha szívesen foglalkozol madár- és 

rovarmegfigyeléssel, akkor egy szép napsütéses 

napon érdemes a borostyán fekete bogyóit 

csipegető madarakat megfigyelni, akik gyakran 
a fészekrakáshoz is gyűjtenek hozzávalókat 

Szárak 

 
Kéreg 

Levélalak 

A levél 

megjelenése 

Levélállás 

A levél megjelenése 

Megjelenés, alak 

Kulcsvonások:  

elágazó gyökerek, 

amelyek tapadókorong-

szerű képződménnyel 
rögzülnek.  

 



 
 

 NÖVÉNYTÁBLA: Borostyán Hedera helix L.  

Gyakorlati használat: 
 
Ágait régebben tésztatekercselésre 
használták, mert kevésbé tapadt rá a tészta, 
mint más fákra. A sötétzöld leveleket 
folttisztításhoz és a textíliák színének 
megőrzéséhez is használták. A leveleket 
először felforralt esővízben áztatták 12 órán 
keresztül, majd ezzel a főzettel igyekeztek 
eltávolítani a foltokat.  

 
 

  

 
Fogyasztásra feldolgozás 

nélkül nem alkalmas,  
MÉRGEZŐ! 

Fiatal termés 

Ernyős virágzat 

Termés és virágzat Fiatal termés 

A 

megtermékenyített 

magból alakul ki a 

termés 

Korán lehulló 

csészelevelek 

Lefelé hajló 

csészelevelek 

(reflex) 

Sárgászöld 

virágzat 

5 db zöld 

sziromlevél, 

kiemelkedő 

gerinccel 

A virág fejlődésével a 

virágkocsányok megnyúlnak, és 

sugárirányban kifelé terjednek Érett termés 

Megjelenés (habitus) 

A virág jellemzői 

portok 

Bibe 

A portokat 

tartó 

porzószál 

Porzó = porzószál + portok (a pollent tartalmazó tok) 



 

 

NÖVÉNYTÁBLA: Borostyán 
Hedera helix L.  

 

Hogyan ismerjük fel? 

Matt és fényes felületű, bőrnemű levelek, 
fehéres erezettel, a levelek fonákján apró 
fehér szőrökkel. A levelek alakja változó. 
Fő jellemzője a jellegzetes leveleken túl a 
kapaszkodó, kúszó, kusza megjelenés.  
 

Mikor keressük és használjuk? 

Örökzöld levelei egész évben gyűjthetők. 
Karácsonykor használhatjuk az advent 
koszorú díszítésére. Mivel a tavaszi 
időszakban könnyen eltávolítható a kéreg, 
a faanyagot ekkor érdemes apró tárgyak 
készítéséhez használni. 
 

Szár és kéreg: 

Kérge durva tapintású, homokos színű. A 
kőfalakra, fákra és bármilyen gazdatestre 
tapadókörökkel rendelkező léggyökereivel 
kapaszkodik. 

Adatok: 

 
 
 
 

Népies nevei: 

 

Repkény, barbanók, 

fái borostyán,  

 

 

 H A S O N M Á SO K :  F a j o k ,  m e l y e k ke l  ö s s z e té v e s z t h e t ő :  
Levelei valamelyest hasonlítanak néhány más kúszócserjéére, így például a 
kerítésnek vagy talajtakarásra alkalmas loncéra, a balkonnövényként ismert 
iszalagéra (más néven klemátisz), a kecskerágóéra, és még a vadrózsáéra is. Ezek 
azonban mind lombhullató növények, és a borostyánra oly jellemző 
tapadókorongos gyökereik sincsenek. Egyéb eltérések, hogy a lonc  
levelei nem fényesek, a vadrózsa szára tüskés, illetve a loncnak és az  
iszalagnak is ellentétes állású levelei vannak.   
 
 
 
 
 

TÁPLÁLÉKHÁLÓZAT 

 
A nektárját méhek gyűjtik, 

bogyóját madarak és emlősök 
fogyasztják, leveleit hernyók 

fogyasztják és lepkék teszik rá 
petéiket. 

 

TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ: Nem fenyegetett 

ELTERJEDÉS: Európa-szerte majdnem mindenütt 

megtalálható 

 

Növényleírás és növényrendszertan (taxonómia) 

Az ernyősvirágzatúak rendjébe, az aráliafélék (Araliaceae) családjába, ezen 
belül a borostyán nemzetségbe tartozik. Örökzöld fás kúszócserje, ami akár 30 m-es kiterjedésre 
is képes bármely irányban. Az erdők talaján szőnyegeket alkot, fákra tekeredve kapaszkodva él. 
Elhagyott épületek falait gyakran borítja. 
 

Virágzás késő nyártól késő őszig 

Virágszerkezet: A különálló virágok 
sárgászöld ernyővirágzatot alkotnak, amelynek 
átmérője 10-20 cm 

 

Termése: télen kezdenek érni a termések,  
melyek apró fekete bogyók. Madarak fontos 
tápláléka, de az ember számára mérgező! 
 

Levele: Örökzöld. 4-10 centiméteres 
levelei különböző alakúak és méretűek. A 
földön kúszó, meddő hajtások levelei 
szögletesen ötkaréjúak, míg az idősebb, 
sziklára, falra, fára felfutó növény levelei 
jellemzően tojásdadok  
 

Élőhelye: Sokféle élőhelyen megtalálható. 

Leginkább száraz erdők aljnövényzeteként, 
sövényekre nőve, elhagyott házfalakon, bozótos 
pusztákon gyakori. Felfelé és oldalirányban is 
terjeszkedik, attól függően, hogy a tárgy vagy 
növény, amire kúszik, milyen alakú.   
  
Többek között köptető-nyákoldó hatású, egyes 
köptető gyógyszerek alapanyaga is. (pl. Prospan 
szirup) 



 
 

 NÖVÉNYTÁBLA: Borostyán Hedera helix L.  

 
 

 

Veszélyt jelent-e a borostyán egy élő fára? 
Igen is és nem is! 

Nem – mert a borostyán nem élősködő növény: tapadó 
gyökerei nem hatolnak a fa belsejébe, nem szív el a fától 

tápanyagot. 
Igen – mert, ha túlságosan elburjánzik és a fát nagy 

felületen befedi, azzal akadályozza a fa fotoszintézisét és 
légzését, illetve vitorlaszerű levelei miatt egy komolyabb 
szél esetén nagyobb a kockázata, hogy a szél belekap, és 

kidönti a fát. 

 

A skála a nem fenyegetett (LC) (illetve a felméretlen 

(NE) és adathiányos (DD) fajoktól a vadon kihalt (EW) 

(illetve a végképp kihalt- EX) fajokig terjed. 

Legek: A legidősebb borostyánt Belgiumban tartják számon, 
171 évesnek mondják. A legmagasabb borostyánbokor, amely 
25,2 méteres, Lengyelországban található, míg a legnagyobb 
körméretű, 2,4 méteres növényt, Olaszország jegyzi 

Elterjedése – Egész Európában megtalálható 
 
 
 

 

Etimológia: a helix jelentése spirál, csigavonal, csavarvonal, ami igazán jellemző a borostyán erre-arra 
tekergőző szárára, gyökerére 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
   

 
 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Növénytani szótár (első rész) 
 
Portok- A porzónak a virágport tartalmazó része, amely a 
porzószál csúcsán található 
Porzó – A növény hímivarú része 
Porzószál vagy Szál – A virágport (pollent) termelő szál, amely 
a portokban végződik 
Bibe – A bibe a növény női ivarszervének része. A bibeszál 
végén helyezkedik el, ide tapad a virágpor, amely a bibeszálon 
át lejut a magházba 
Ernyővirágzat- Félgömb, vagy tányér alakú egyszerű nyílt, 
fürtös virágzat  
 

 
 
 Nézzük meg a borostyánt bemutató Pappus 

kisfilmet 
.  
 

Természetvédelmi státusz – IUCN Vörös Lista 
Természetvédelmi státusza szerint nem fenyegetett (LC) 
 

Élőhely 

Orvosi felhasználása 

 

Az ókori Görögországban 

Hippokratész, a híres orvos, a 

borostyánt duzzanatok 

csökkentésére és érzéstelenítésre 

javasolta. Jelenleg légúti 

megbetegedésekre és 

gyulladáscsökkentésre használatos 

készítmények alapanyagaként 

használják. 

Növénytani szótár (második rész)  
 
Évelő növény – Olyan növény, amelynek 
földbéli szára megmarad és következő 
évben újra növekszik. 
Fotoszintézis - A növények azon 
folyamata, melynek során a napfény 
segítségével szervetlen anyagokból 
szerves anyagokat hoznak létre. A 
folyamat során oxigén szabadul fel.   
Virágkocsány: a virág a kocsányon 
keresztül kapcsolódik a szárhoz. 
Élősködő (parazita): az élősködő (növény, 
állat) egy gazdaszervezeten (másik 
állaton, növényen) vagy benne él, és 
testéből táplálkozik, vagy tápanyagot von 
el tőle. 
 



 

 

Növénytábla: kislevelű hárs 
Tilia cordata L.  

A hársfa szender 

(Mima tiliae) 

május/júniusban 

figyelhető meg a 
hársfa hajtásain. 

 

Felhasználása:  
A kéreg belső oldalán található rostokból cipőt, kosarat, 
kötelet és lábtörlőt készítenek. A könnyű, jól faragható 
puha fáját pedig előszeretettel használják 
zongorabillentyű készítésre, mivel nem vetemedik meg. 

Kéreg Törzs 

Virágok 
 

Virágok  

 

a levelek és 

rügyek 

alternálva 

helyezkednek 

el 

 

levélállása 

váltakozó 

 

3. levél  

 

Az idős fákon látható 

dudorokat, kinövésnek 

nevezik. 

a 

legnagyobb, 

középen 

futó eret 

főérnek 

nevezik 

levélrügy levélnyél 

Levélállás 

külön álló levél 

Keresd meg a 

kéreg felhasadásait 

a fiatal fákon! 

Levélfonák 

Levél 

a főér és a nagyobb erek 

egy pontból indulnak ki a 

levélalap központjában 

finom 

fűrészes 

levélszél 

csészelevél 

csillag alakú virágok 

(sugarasan 

szimmetrikus) 

2. levél  

 

1. levél  

4. levél  

 

5. levél  

 

Nézd meg a barnás, vagy 

narancssárgás levélszőröket az 

erek találkozásánál! 

szirom

levelek 
magház bibe 

murvalevél 

virágkocsány 

porzó sziromlevelek 

porzó  

csészelevelek 

virágkocsány 

murvalevél 

színe 

sötétzöld 

hosszú 

csúcsos 

vég 

szív alakú 

levéllemez 



 

 
 

Növénytábla: kislevelű hárs Tilia cordata L.  

  

Szaporodási stratégiák: 

Beporzás: rovarporozta 
Magterjesztés: emlősök, madarak és szél útján 

 

 

Fogyaszthatósága:  
A hárs virágából főzött tea 

segít ellazítani a 
bemerevedett izmokat, és 
segíti a nyugodtabb alvást 

is. Gyűjtsd össze a 
virágokat és a 

murvaleveleket virágzás 
során (június-július) és pár 

hét alatt szárítsd meg 
őket! Tea készítéséhez 
néhány virágot adj egy 

csésze forró vízhez. 

 

A hárs nem 
mérgező növény! 

 

Sarjaztatott fa 

Termés  

A termés részei 

a törzs alapján 

visszavágva sok új 

hajtást hoz 

Őszi levelek 

Rügyek 

Hasznos határozási tippek 
Nézd meg alaposan a levélszőrök 
színét és elhelyezkedését a levél 
fonákján. 
Ha terméses állapotban van nézd meg 
az alakját, és bordázatának 
milyenségét (ha van) és szőrözöttségét 
is! Vannak-e levél gubacsok és 
mézharmat? A virágok felfelé állnak 
vagy lefelé lógnak?  
Milyen termőhelyen nő a fa?   

Termés 

bibe 

megtermékenyítés után 

elkezdődik a gömb alakú 

termés kifejlődése  

bordák 

a pollen a 

bibeszálon 

keresztül 

jut el a 

magházba 

A rügyek és vesszők egyik oldala 

általában barnás piros a másik oldala 

olíva zöld színű. A téli napsütés 

okozza ezt a színkülönbséget. 

figyeld meg a 

két külön 

levélpikkelyt 

bibeszál 

kerekded termés 

a papírszerű levelet 

murvalevélnek hívják 

virág kocsány 

mag a 

magházon 

belül 

az egyes 

hajtásokat 

sarjaknak 

nevezik 

az egy egyedről 

sarjaztatott 

hajtások akár 15 

méteres átmérőjű 

körben is 

nőhetnek 

4 mm 

hosszú 
levélripacs, 

az előző évi 

levélnyél itt 

csatlakozott 

a hajtáshoz 

1 

2 



 

 

Növénytábla: kislevelű hárs 
Tilia cordata L.  

Miről ismerhetjük fel 
 
Levelek: A fűrészes levélszélű, szívalakú levél 
nagyon jellemző az összes hárs (Tilia sp.) fajra. 
 
Legjobb megfigyelési és 

felhasználási időszak 
Nyáron az összes hársfaj már messziről könnyen 
felismerhető, a zöldes-sárgás üde virágzatukról, 
és az ezzel kontrasztban álló sötétebb szívalakú 
zöld leveikről.  
 
Június-július: Gyűjts friss virágokat, majd szárítsd 
meg őket a napon! A kiszárított virágokból 
pihentető gyógytea készül, amely segít jobban 
aludni! Ülj be a fa alá, és hallgasd a szorgos 
rovarsereg kórusát! 
 

Törzs 

Nézd meg a fiatal fák sima szürke kérgét, amelyeken 
csak épphogy láthatóak a barna felrepedések, 
amelyek a fa korával előre haladva egyre nagyobbak 
lesznek.  Az idősebb fákon a repedések nagyobbak 
és sötétebb szürkék vagy barnák.  A fiatal hajtások 
zöldek, de az év előrehaladtával olíva-barna színűek 
lesznek alul, felül pedig mahagóni vörösek. 

Adatok: 

 
 
 
 

További 

elnevezések 

Népies nevei: hárs, 
hársfa, szádokfa, 

szódok, záldogfa, 

záldog.   

 

  

 

 

 

Természetvédelmi státusz: nem fenyegetett 

Elterjedés: Nagy-Britannia és Európa szerte 

elterjedt 

 Hasonló fajok:   
Alapvetően csak más szívalakú levéllel rendelkező hárs fajokkal keverhető össze. 
Az európai hárs (Tilia x europaea) levélfonákján fehér/barnás levélszőrők láthatóak 
az erek találkozásánál.  A virágok lefelé állnak.  Nézd meg az általában csillogó 
leveleit, ami erős levéltetű fertőzöttségre utal!  Az ezüst hárs (Tilia tomentosa) 
levélfonákja sűrűn, finom szőrökkel borított, ami ezüstös kinézetet ad  
neki, ha felpillantunk a fára. 
 
 
 
 
 

Növényrendszertan (Taxonómia) 

A hársfélék családjába tartozik (Tiliaceae), habár a legújabb molekuláris eredmények alapján átsorolták a mályvafélék 
(Malvaceae) családjába.  A család összes tagjának egyszerű, hosszú levélnyéllel csatlakozó szív alakú levelei vannak. 
Csoportokban álló virágai illatosak, sugarasan szimmetrikusak, és mindegyik egy papírszerű, hosszúkás murvalevéllel 
rendelkezik. Lombhullató fa, ami akár a 38 méteres magasságot is elérheti.  Sarjaztatásos művelés esetén, gyorsan új 
vesszőket hoz a törzs alapjából. A sarjak akár 15 méter átmérőjű körben is nőhetnek. 

Virágzás: korai június - július 
 
Virágszerkezet: 5-10 sárgás-zöldes virágot 
tartalmazó csoportokban állnak, és felfelé álló 
murvalevelek kapcsolódnak hozzá, amelyek messziről is 
jól felismerhetőek.  
 
Termés: augusztus-szeptember 
Kerekded alakú, néha halvány bordázattal a felszínén. 
Általában "szőrtelen".   
 

Levelek: Sötétzöld színűek, fűrészes levélszéllel. 
Hosszúkás, csúcsos levélvégüknek köszönhetően a 
levélnek szív alakja van. A levélfonákján látható, hogy a 
levélerek tenyeresen futnak. A levélhónaljban a főér 
kezdeténél, barnás levélszőrök láthatóak egy 
csomóban, amelyek nyáron narancsos-pirosas színt 
vesznek fel. 
 
Élőhely: Őshonos a melegebb, alacsonyabb 
területeken, lejtőkön, kifejezetten mészkő alapkőzeten. 
Európa szerte megtalálható az erdőkben, több mint 10 
ezer éve. Szárazság és árnyéktűrő faj. 
 
Rügyek: Kevesebb mint 4 mm hosszú. Keresd meg a 
fiatal hajtásokat, vesszőket és rügyeket, amelyek felül 
barnás pirosak, alul pedig olíva zöldek! 
 
 
 
 
 
 
 

Tápláléklánc 

Nektárját rovarok gyűjtik. 
Leveleit a hárs levéltetű 

(Eucallipetrus tiliae) károsítja. A 
levéltetvek a cukrokat és 
aminosavakat szívják ki a 

levélerekből. A háziméhek a 
tetvek által kiválasztott 

mézharmatot összegyűjtik. 



 

 
 

Növénytábla: kislevelű hárs Tilia cordata L.  

-  
 
 

 

 

 
 
 

 

Megjegyzés: az ábra a kislevelű hárs természetvédelmi státuszát mutatja 

Legidősebb – legnagyobb – legmagasabb: 
Csehországban található a legöregebb fa a maga 820 
évével (+/- 300 év). A legmagasabb hárs meghaladja a 40,5 
méteres magasságot! A legnagyobb ismert egyed 12,81 
méter kerülettel rendelkezik és Ausztriában található.  

Elterjedése – A kislevelű hárs az öreg 
erdőkhöz kötődik. Egész Európában 
elterjedt, elterjedési központja közép és 
kelet Európában van.  
https://www.gbif.org/occurrence/map?tax
on_key=3152047. 
 

Micsoda név! - A hárs szó finnugor eredetű, korábbi hás alakja a hársfán kívül ’fakéreg, háncs jelentéssel is bírt (a hársfa kérgéből egyébként 

könnyen készíthető háncs). A latin cordata a szív alakú leveleire utal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az Egyesült-Királyságban és Európában leginkább az európai hárssal (Tilia x 

euopaea) és a nagylevelű hárssal (Tilia platyphyllos) találkozhatunk. 
Mindkét fajt előszeretettel ültetik parkokba és városi fasorokba. 

 
Ezen fajok természetes jelenléte jelzi az erdő idős korát. 

 
Az Egyesült-Királyságban a "Lynd" vagy "Lin" szótaggal kezdődő helynevek 
jelzik (hárs angolul lime), hogy ott a területen korábban hársak éltek az ősi 

erdőkben, melynek mára sajnos általában már nem maradt nyoma. 

 
 

 
   

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Növénytani szótár (első rész) 
 
levéltetű - apró termetű ízeltlábúak, amelyek növényi nedvekkel 
táplálkoznak 
lombhullató - fafajok melyek télire elvesztik lombkoronájukat 
mézharmat -ragadós, cukros váladék, melyet a levéltetvek 
választanak ki. A növény levelein, szárán gyakran megfigyelhető 
virágkocsány – a különálló virág szára 
murvalevél –levél kinézetű képlet, (gyakran zöld) a virág alatt 
közvetlenül helyezkedik el, ahol a virág csatlakozik a szárhoz 
(fellevél) 
porzó – hím ivarú része a virágnak, részei a porzószál és portok 
bibeszál- a női ivarú termő része, összeköti a bibét a magházzal 

 
 
 
 
 

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

Természetvédelmi státusza (IUCN – Vörös lista).   
A faj jelenleg a nem fenyegetett “Least concern” státuszban 
szerepel.   

 

Növénytani szótár (második 

rész)  

bibe- A virág azon része, ahová a pollen kerül a 
beporzók közvetítésével (például méhek által) 
magház –A termő alsó része, termőlevél(ek) 
összenövésével jön létre. Beporzás után a 
magház terméssé, benne a magkezdemények 
magokká alakulnak. 
csészelevelek-külső takarólevelek (a belső kört 
a sziromlevelek alkotják) melyek körülveszik az 
ivarleveleket.  Általában zöld színűek. 
murvácska-apró levél alakú képlet, összetett 
virágzatok egyedi virágai (másodrendű 
elágazás) alatti fellevelek 
levél gubacs –paraziták okozta szöveti duzzanat 
a levélen 
 

https://www.gbif.org/occurrence/map?taxon_key=3152047
https://www.gbif.org/occurrence/map?taxon_key=3152047


 

 

Növénytábla: kocsányos tölgy 
Quercus robur L.  

A gyerekek késő 
augusztustól a 

makkokat munícióként 

használták 

csúzlijaikhoz. 

 

 
 

 

Élet a tölgyfán: 
A tölgyek több mint 400 fajnak nyújtanak otthont vagy 
táplálékot. Többek közt rovaroknak (például szúknak és 

szendereknek) illetve emlősöknek és madaraknak is, mint 
például szajkóknak, egereknek, mókusoknak, borzoknak, 

vaddisznóknak és denevéreknek. 

 

Törzs 
 

Nyáron 

Levél  

Repedezett szürkés színű 

kéreg 

A törzs kerületét 

mellmagasságban, 

a talajtól 1,3 

méterre mérik 

A lombkorona habitusa gömb 

alakú 

Levélnyele 

nagyon rövid 

(kevesebb mint 

9 mm) 

Levélszél 

Főér 

Nőivarú virágok 

Sötét vörös 

bibék  

Virágkocsány 

(2 – 5cm 

hosszú) 

Fejletlen 

makk kupacs 

Fiatal virágok 

 

Fiatal levelek 

Tavasszal 

Kéreg  

Az idősebb fák egyes főágai 

gyakran hiányoznak 

Lelógó, hímivarú 

barkák 

Hímivarú 

virágok 

csoportja 

Karéjos levél 

 3-4 karéj található 

mindkét oldalon, a 

karéjok a levél 

szélétől a főérig tartó 

távolság több mint 

feléig benyúlnak 



 

 
 

Növénytábla: kocsányos tölgy Quercus robur L.  

Tudtad?  

A fák akár ezer évig is élhetnek! Három 
különböző életfázis különíthető el, melyek 
mind 300 évig tartanak: növekedési, élő és 

pusztulási fázis. A korral előrehaladva a törzs 
üregessé és vaskos hengeres formájúvá válik, 

ez segít ellenállni az extrém viharoknak. 

  

Reprodukciós stratégiák:  

Beporzás: rovarok vagy szél által.   
Magterjesztés: emlősök és madarak által, 
különösen a szajkó (Garrulus glandarius) 
segítségével.   
 

 

 
 

A tölgyek csersavakat 
tartalmaznak, melyek 
nyersen mérgezőek az 

ember számára 
 

Selyemgomb 

gubacsdarázs 

(Neuroterus numismalis) 

Nyáron 

A gubacsokat parazita darazsak 

(Cynipidae) okozzák,  kémiai 

anyagokat juttatva a hajtásokba 

Termése (makk) 

(Acorn) 

A level alaktana 

Hasznos határozási 

tippek 

Gyakran nehéz a faj határozása, mivel 
könnyen hibridizálhat a kocsánytalan 
tölggyel (Quercus petraea), sokszor 

megtaláljuk mindkét faj 
tulajdonságait ugyanazon az egyeden. 
A pontos határozáshoz a tömb levelet 
is meg kell vizsgálni, különösképpen a 

levélnyél hosszát, a fülecskék 
meglétét, a karéjok mélységét és a 

makk kocsányának hosszát. 

Gubacsdarázs 

0  

Termése (makk) 

A makkok általában 

kettesével, néha hármasával 

nőnek 

Selyemgomb gubacsdarázs 

Neuroterus numismalis 

A levelek sötét zöld 

színt vesznek fel 

Tapintása 

bőrszerű 

Kocsány (a makk 

kocsánya) 

Levélszél 

A levél 

fonákja 

A levél 

színe 

Gubacs 

A makk 

alakja 

különféle 

lehet 

 

Hosszú lelógó 

kocsány (termés 

kocsány) A kupacsok 

olyanok mintha 

vastag gyapjas 

sapkák 

lennének 

Az éretlen 

makkok zölden 

csíkozottak 

Levélszél 

Főér 

Rügy 

Hajtás 



 

 

Növénytábla: kocsányos tölgy 
Quercus robur L.  

Miről ismerjük fel 
 

Minden évszaknak megvan a látnivalója.  Télen 
az árnyékok ragyogása; tavasszal a sárgás-zöld 
levelek frissessége; nyáron a mélyzöld levelek és 
árnyékuk, míg szeptembertől-októberig a 
makkok. 
 
Mikor figyeljük meg és 

használjuk fel 

• Tél - kora tavasz: Nézd meg a végeik felé 
spirálisan álló ágakat, és az arany-barna 
színű levélrügyeket. 

• Tavasz - nyár: A rövid vagy hiányzó 
levélnyelet és a jól elkülöníthető 
fülecskéket. 

• Ősz: A hosszú kocsányon lógó makkokat, 
zöld csíkozottságukkal.  

 
Törzs 

Repedezett halvány szürke kéreg, az idős fáknál 
a lombkoronában végeik felé spirálisan álló 
ágakkal. Gyakran a törzsből kihajtó fiatal 
hajtások csoportjai is megfigyelhetőek. 

Adatok: 

 
 
 
 

További 

elnevezések: 

 

Népies neve a 

makkfa. 

  

 

 

 

TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ: Nem fenyegetett 

ELTERJEDÉS: Európában és Nagy-Britanniában is 

szélesen elterjedt. 

Hasonló fajok: 

A kocsánytalan tölgy (Q. petraea) nagyon hasonló.  A következő bélyegek segítik az elkülönítést: 

Jellegzetesség Q. robur Q. petraea 

Levélnyél hossza Hiányzik vagy 2 mm – 9 mm 
hosszú 

 10 mm felett 

Fülecskék 
(auricula)megléte 

Igen Nem 

Makkok 1, 2 vagy ritkán 3 egy csoportban legfeljebb 6 egy csoportban 

 
 
 
 
 
 

Növényleírás (Taxonómia) 

A bükkfafélék (Fagaceae) család tagja.  Az összes tölgy faj fő közös 
tulajdonsága a makk termés sajátossága, mely könnyen felismerhetővé 
teszi őket. Lombhullató, magas fa (akár 40 méter) vaskos törzzsel. A 
lombkorona habitusa gömb, a főágak gyakran spirálisak végeik felé. 
   
 
 
 

Virágzás: Április-Május 
Virágok felépítése: A nem feltűnő sárgás, 
csoportokban lelógó porzós barka virágok, 
ugyanazon az azévi hajtáson helyezkednek el, mint a 
kicsiny gömb alakú termős virágok.  
 
Termés (a makk): Szeptember-Október. 
A makkok gyakran párosával állnak, közös, hosszú 
(akár 8 cm) kocsányon. Minden termés egy pikkelyes 
kinézetű, gyapjas sapkára emlékeztető kupacson ül. 
Nagy a változatosság az alakjukban. A fiatal, még 
éretlen makkokon olíva zöld csíkozások láthatóak, 
mielőtt felvennék végleges barna színüket. 
 

Levél: Későn, gyakran utolsóként hajtanak ki a 
tölgyek levelei tavasszal. Nagyon rövid levélnyéllel 
rendelkeznek (maximum 9 mm), a levél alapjánál 
kicsi karéjok, úgynevezett fülecskék találhatóak 
mindkét oldalon. Sötétzöld színűek, 3-4 pár 
egyenlőtlen karéjjal, melyek a levélszéltől a főérig 
érő távolság több mint feléig benyúlhatnak. Ősszel 
narancssárga majd barna színt vesznek fel. 
 
Élőhely: Erdőalkotó fafaj de széleskörben ültetik 
parkokba is. Az alacsonyabb területek elterjedt fája, 
1300 méterig fordul elő (Alpokban, Kárpátokban).  
 
 
 
 
 
 
 

TÁPLÁLÉKLÁNC 

 
Nektárját rovarok gyűjtik. A 

makkokat emlősök, madarak, 
kiváltképp a szajkók 

fogyasztják és terjesztik.   
 



 

 
 

Növénytábla: kocsányos tölgy Quercus robur L.  

-  
 
 

 

 
 
 

 

Megjegyzés: A fenti skála a fehérfűz természetvédelmi státuszát mutatja 

Legidősebb – Legnagyobb – Legmagasabb: A legidősebb ismert 
tölgyfa ‘Carballo de Cartellos’ Galiciában, Spanyolországban 
található, melynek korát 2080 évesre (+/-50 év) becsülik.  A 
legnagyobb, 15 méteres kerülettel rendelkező tölgy Svédországban, 

Norra Kvillben található. (https://tinyurl.com/y5mhlrwc). 

 
 

Elterjedés – Európában és a Brit 
szigeteken jóformán mindenütt megtalálható 
1300 m tengerszint feletti magasság alatt. 
 
 

Micsoda név! Latin neve a robur, ami robosztust, erőset jelent. A kocsányos tölgyre kétségkívül jól illik ez a 
tulajdonság.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Növénytani szótár (első rész)  
 
Kéreg- A törzs legkülső, védelmi funkciót ellátó rétege. 
Levélnyél - Vékony, tartórész, amely a levél lemezét a 
szárhoz köti. 
Főér- A levél közepén futó ér, melyből mellék erek ágaznak ki 
a levélszél felé. 
Barka- Virágzati típus, általában lecsüngő füzérvirágzat. 
Általában cserjékre és fákra jellemző.   
Karéj- A levélszél jellegzetes lekerekített bemetszés formája. 
Kocsány- A virágtengelynek az a része, amely a virágot tartja. 

Figyeljük meg a kocsányos tölgyet egy 
virtuális túrán, a Pappus kisfilmek 
segítségével. 
 

Természetvédelmi státusz: (Természetvédelmi Világszövetség -IUCN 
– Vörös Lista).   
A fajt jelenleg nem fenyegetett (Least Concern) kategóriába sorolják. 

 

Az ágak végei spirálisan 

végződnek a lombkorona szélei 

felé. 

Ágrendszer 

Ehető 
Néha szarvasgomba tölgynek is 

nevezik, mivel mind a három európai 

szarvasgomba fajjal kapcsolatot 

létesíthet.  Speciális 

szarvasgombász kutyákat és disznókat 

használnak, hogy kiszagoltassák a 

luxusnak számító gombát, ami a fa 

gyökereihez kapcsolódik. 

 

Növénytani szótár (második rész)  

 
Gubacs- Paraziták által indukált 
abnormális duzzanat a növényi szöveten 
(például a leveleken). 
Makk- A tölgyfa termése. 
Fülecske (auricula)- Kicsi lebeny vagy fül 
alakú képlet általában a levél alapjánál. 
Kupacs- Tölcsér alakú struktúra (gyapjas 
kalap szerű) amihez a makk rögzül, 
összeforrt és elfásodott murvalevelekből 
jön létre. 

https://tinyurl.com/y5mhlrwc


 

 

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 

(x4) 

4 

3 2 

1 



 

 
 

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


 

 

NÖVÉNYTÁBLA: nagy csalán 
Urtica dioica 
 

Fakózöld, lilás 

árnyalattal 

Virágszerű, csomós 

szálak 

  

Szedésre alkalmas 

nagyméretűre növő levelek 

 

Fejlődő virág 

Levelek 

elrendeződése 

felülnézetből 

Levél  

Szár 

Szár 

Levélállás 

Vastag, 

üreges szár 

Hosszanti, mély 

barázdák a 

száron 

Kemény 

csalánszőrök 
Levélnyél 

(petiolum) 
A levélszárakon 

gyakran lilás-

vöröses csíkozás 

látható 

Hosszú, erős 

csalánszőrök a levelek 

fonákján és a száron 

Keresztben 

átellenes levélállás, 

hosszú levélnyéllel 

Szív alakú levelek 

Durván fűrészes levelek 

Mélyen 

barázdált 

szár 

Rostokra, szálakra 

szedhető szár 



 

 
 

NÖVÉNYTÁBLA: csalán: urtico dioica  

Varázslatos:  
A csaláncsípés hatására élénkebbé válik a bőr alatti erek 
vérkeringése. Évezredek óta használjak az ízületi gyulladás 
tüneteinek csökkentésére, illetve a szervezet melegen 
tartására a bőrirritáció által. A csípés elsőre kellemetlen, de 
meg lehet szokni, és utána egy bizsergető érzés marad a 
csípések helyén még egy darabig, ezért manapság is használják 
fájdalomcsillapításra.  
Előfordulhat a csaláncsípésre adott allergiás reakció, így első 
alkalommal óvatosan bánjunk vele!  

 

Mutatvány:  
Kápráztasd el a barátaidat csalánevéssel: csak némi bátorság 
és önbizalom kell hozzá! Tépj le egy levelet a csalánról, 
óvatosan dörzsöld le róla a csalánszőröket. Ezután sodorj 
belőle egy hengert, hajtsd félbe, majd egy széles mosollyal 
harapj bele 😊  
Jótanács: gyűjts előtte elég nyálat a szádban.  

  

Különleges 

tulajdonságai 

 
A levelek összezúzva, 

vagy megfőzve elveszítik 
csípősségüket, és 
ehetővé válnak. 
Támadásra kész 

megjelenésük ellenére 
az apró, fiatal levelek 

kifejezetten ízletesek és 
tele vannak fehérjével, 

C-vitaminnal, béta 
karotinnal, kalciummal 

és egyéb ásványi 
anyagokkal.   

 
A levelek a 

virágzási idő 
alatt és után 

mérgező 
anyagot 

tartalmaznak
! 

Tippek a 

növényhatározáshoz 

 
Tavasz-nyár-ősz: A leveleiről – 
tapintás útján könnyű, túlságosan is 
könnyű felismerni, hiszen ha 
végigsimítjuk, megcsípnek – így aztán 
örökké emlékezni fogunk a csalán 
vendégszeretetére … 
 
Késő tavasszal és nyáron a fakózöld 
virágok lekonyulnak, a szárhoz 
hajlanak. Egy csomózott kötélhez 
hasonlítanak ilyenkor. Ősszel és télen 
a a föld közelében hajt rügyeket és 
leveleket. 

Egyedülálló növény 

A teljes növény az eredeti 

élőhelyén  

A szárak keresztmetszetének 

összehasonlítása 

Gyakran a ragadós galaj (Galium 

aparine) közelében nő. 

A szárak 

összehasonlítása 

Árvacsalánfélék Csalán 
Az árvacsalánfélék szárának 

keresztmetszete négyzetes alakú 

A nagy csalánnak mélyen 

barázdált kör keresztmetszetű 

szára van 

Lecsüngő 

virágzat 

Virág 



 

 

NÖVÉNYTÁBLA: nagy csalán 
Urtica dioica 
 

Hogyan ismerjük fel? 

 

 

A legalkalmasabb megfigyelési és 

gyűjtési időszak: 

 
Az, hogy mi a legmegfelelőbb idő attól függ, 
hogy mire szeretnénk használni. 
Figyelem: ha a levelekből szeretnénk 
csemegézni, akkor tavasszal, vagy későősszel 
szedjük, amikor nem virágzik, mert a 
virágzáskor és közvetlenül utána mérgeket 
tartalmaz! 
Kis, üvegszilánk szerű szőrszálai a bőr felső 
rétegébe fúródva hangyasavat juttatnak a 
bőrszövet alá, ez váltja ki a kellemetlen, égető, 
fájó, később viszkető érzést.  
 
Lelőhelyei: Rengeteg helyen megél. Tipikusan 
házak körül, nedves erdőkben fordul elő 
tömegesen, de ültetett akácosokban, 
árnyékos szurdokokban, mocsarak mentén is 
megtalálható. A nitrogénben dús talajt 
kedveli, így tömeges megjelenéséből 
következtethetünk a talaj magas 
nitrogéntartalmára is. 

 
 

Adatok: 

 
 
 

népies nevei: 

 

csihány, csihán, 

csalány, csanál, 

csovány 

 

Természetvédelmi státusz: Nem fenyegetett 

Elterjedés: Európaszerte elterjedt  

 HASONLÓ FAJOK: 

Hasonló, a nagy csalán közelében élő és vele összetéveszthető növény lehet az 
árvacsalán (Lamium) több faja: a foltos, a piros és a fehér árvacsalán. Ezek más 
családba tartoznak, de megjelenésükben hasonlítanak. Általában kisebb 
termetűek, és kerekded levelűek. Az árvacsalánfélék (Lamiaceae) családjába 
tartozik még az erdei tisztesfű, illetve a vízi peszérce, utóbbi inkább nedves, 
lápos területeken honos   
 
 
 
 
 
 

 

Növényrendszertan (taxonómia) és növényleírás 

Csalánfélék családjának tagja (Urticaceae).   
 

   
 
 
 

Virágzás: tavasztól őszig  
 
Virágzata: Kétlaki. Porzós virágai lecsüngő 
füzéreket alkotnak, míg a termősek kis csomókat.  
 
Termése: Jellegtelen. Fénytelen szürke, oldalról 
lapított alakú makkocska.    
 

Levele:  
Változó megjelenésűek. Általában mélyzöldtől 
középzöldig, a környező növények árnyalatától 
függően. Az egyszerű levelek durván fűrészes 
szélűek, a szárhoz szív alakú oldalukkal 
kapcsolódnak. A levelek keresztben átellenesen 
helyezkednek el a száron. A csalánszőrök, amelyek 
hangyasavat tartalmaznak a levél fonákján sűrűn 
helyezkednek el, de a szárat is fedik. A levélen nem 
csípős apró szőrök is megtalálhatóak.  
 
Szár: Végig borítják a csalánszőrök. Jellemzően kör 
keresztmetszetű, erősen szálazott szára van.   
 
Élőhely:  
Nagyjából mindenütt megél. A foszfátos talajt is 
kedveli, így mezőgazdasági termőterületek mentén is 
megtalálható. Helyenként akár két méter magasra is 
megnő! Föld alatti gyöktörzse (rizóma) segíti az 
elterjedését.  
 
 
 
 
 
 
 
 

TÁPLÁLÉKHÁLÓZAT 

 
A rókalepke és a nappali 

pávaszem hernyója 

előszeretettel fogyasztja a 
csalán leveleit, a leveleken 

élő levéltetveket a 
katicabogarak, a növény 

termését pedig madarak 

eszik. 



 

 
 

NÖVÉNYTÁBLA: csalán: urtico dioica  

Növénytani szótár 

 
Foszfátok a talajban – foszfortartalmú 
vegyületek, amelyek részben 
természetesen, részben a növényvédelmi 
tevékenységnek köszönhetően dúsulnak fel 
Évelő – Olyan növény, melynek a földalatti 
szárrésze több évig él, és évente kihajt 

Hajtás- Friss növényrész, amely lehet 
szár, levél vagy virág is. Gyakran a föld 
felett megjelenő új növényről is új 
hajtásként beszélünk  
Levéltetű: apró ízeltlábú, amely a növények 
nedveivel táplálkozik 
 
 
 

 

 
 
 

 

A skála a nem fenyegetett (LC) (illetve a felméretlen (NE) és 
adathiányos (DD) fajoktól a vadon kihalt (EW) (illetve a végképp 

kihalt- EX) fajokig terjed.

 

“Csalánba nem üt a mennykő” – közmondás. Jelentése: 
Nem kell félteni valakit, mert minden helyzetben feltalálja 
magát. 
“Egy percig sem kell aggódnotok érte, csalánba nem üt a 
Mennykő” 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Növénytani szótár 

 
Levélnyél – A levél nyele 
Lecsüngő - Lefelé hajló hajtások, levelek, virágok  
Szív alakú/szíves- morfológiai jellemző: a bázisán egybefüggő, 
felül két lebenyből álló, szív alakú levéltípus 
Szálas, rostos- szárra vagy a növény más részére jellemző  
Keresztben átellenes levélállás – A levelek a szár mentén 
átellenesen, párokba rendeződve helyezkednek el 
Rizóma – föld alatti gyökér (gyöktörzs), valójában a szár része, 
amiből a föld feletti hajtás kinő 
 
 

Nézzük meg a csalánt bemutató Pappus kisfilmet 
 

Természetvédelmi státusz – IUCN Vörös Lista 

Természetvédelmi státusza szerint nem fenyegetett (LC) 
 

Csalán a természetes 

élőhelyén 

Kulturális vonatkozások 

 
Földrajzi nevek is köthetők hozzá, így például a 
Börzsöny legmagasabb csúcsának, a Csóványosnak 
a neve. Az ősi csaláncsomók pedig régen elhagyott, 
akár római kori falvak helyét mutathatják. 

Használata: Rostja textilanyagként 
használható, illetve klorofillt is előállítanak belőle, 
amit ételfestékként használnak. Étkezési célú 
felhasználása: tea, leves, főzelék alapanyaga. 
Kozmetikumokat is készítenek belőle: pl. 
csalánsampon. 



 

 

Növénytábla: fehér fűz 
Salix alba L.  

A hím és női ivarú 
virágok külön 

egyeden 

találhatóak 

(kétlaki).  

 

 
 

 
 

Felhasználása:  
Közeli rokonát (Salix alba var. caerulea) krikett ütők 
készítéséhez használják.   
 
Az összes fűz faj kérge szalicint tartalmaz, amely az emberi 
szervezetbe kerülve szalicilsavvá alakul, ami fájdalom, láz 
és gyulladás csökkentő hatással bír. Az ebből készült 
aszpirin, ma az egyik legszélesebb körben elterjedt 
gyógyszer. 

 

Kéreg  Törzs 

 
A fa habitusa ősszel 

Hím ivarú barkák 

Ágak 
 

Női ivarú barkák 
 

számos kisebb-nagyobb 

repedés, hasadás alakulhat ki a 

kérgen 

az idős egyedek gyakran 

meghasadnak, főleg 

nagyobb viharok után 

a függőlegesen 

álló ágak hegyes 

szöget zárnak be 

porzó 

világos 

sárga 

virágok 

a virág 

alapjánál 

több levél is 

található 

bibe 

sárgás zöldes 

barka 

Levelek ősszel 

a levélszél fogazott 

(maximum 50 apró fog 

oldalanként) 

 

a vízszintes pórusok jól 

láthatóak a fiatal ágakon   

mély hasadások 

jelennek meg az 

idős fa kérgén 

rugalmas, kör 

keresztmetszetű 

hajtás 

világos 

szürke 

ágak 



 
 

 Növénytábla: fehér fűz Salix alba L.  

Tudtad?  
Keress felcsavarodott leveleket, melyekben, ha 
selyemfonalakat találsz, azokban jó eséllyel szender 
lárvákkal, például az esti pávaszemes szenderrel 
(Smerinthus ocellatus) találkozhatsz! A levelek 
feltekerésével a hernyók a predátoraik és parazitáik elől 
igyekeznek elbújni.   
 
A füzek fogékonyabbak sok gubacs indukáló rovar és 
gomba kártevőre, mint más fafajok. A gubacsok kártevők 
indukálta abnormális szöveti duzzanatok, amelyek a fa 
saját sejtjeiből épülnek fel. A cecidológia vagy gubacstan 
külön a gubacsokkal foglalkozó tudományág neve. 

 
 

  

Szaporodási stratégiák:  

Beporzás: szél és rovarbeporzású is lehet.   
Magterjesztés: szél, víz, madarak és emlősök közvetítésével.   
Érdekesség: A fűz könnyen szaporodik vegetatív úton egy letört hajtásról vagy 
lehullott ágról, melyek gyökeret eresztenek és egy új egyedet (ebben az esetben klónt) 
hoznak létre. 

A határozás nehézségei 
A füzek rendszertanilag nem 
egy egyszerű csoport! 
Gyakran nehéz őket 
megkülönböztetni, mivel a 
fajok könnyen 
hibridizálhatnak egymással 
és ilyenkor az utódok 
gyakran mindkét szülőfaj 
határozó bélyegeit 
hordozzák! 

Termése nem jóízű! 

a rügyek szórt állásúak 

Érett termés 
 

Őszi levelek 
a rügyek szorosan 

simulnak a 

hajtáshoz 

Rügy morfológia 

Levél morfológia 

Tippek a határozáshoz: 

Mindig legalább 3-4 különböző határozó bélyeget 
nézz meg a következők szerint: A levelek 
fonákjának és színének is fontos a mérete, alakja, 
színe és szőrözöttsége. Szintén a hajtások színe, 
szőrözöttsége és a pálhalevelek megléte. A 
legfontosabb határozó bélyeg általában a 
szaporító képletekben rejlik, azok alakja és mérete 
és a barkák egyéb tulajdonságai.  
A füzek mindig szórt levél és rügyállásúak. Egy 
látható rügypikkelyük van, amely valójában kettő 
összenövéséből jön létre.  Keresd meg a 
varratvonalat! 

bolyhos, repítőszörökkel 

borított magok 

 

 

Vesszők 
 

maximum 2 cm 

széles 

 

akár 12 cm hosszú is 

lehet 

 

a selymes szőrök az ősz 

felé haldva elkopnak 
aranysárga 

színű levelek 

 

főér 

 
a finom selymes 

szőrözöttség halvány, 

ezüstös színt ad a 

leveleknek 

hosszú karcsú levelek 

(lándzsás) 

 

a vesszők 

keresztmetszete kerek 

a hajtás fiatalon 

enyhén szőrözött 

zöldes-barnás vesszők 

(főleg télen) 

szőrös rügyek 

csak a 

füzeknek van 

egyetlen 

rügypikkelyük 

a rügyet védő 

külső réteget 

rügypikkelynek 

nevezik 

a rügyek 

lehetnek sötét 

barnák, 

pirosas vagy 

sárga színűek 

a rügyek 

rásimulnak a 

hajtásra 



 

 

Növénytábla: fehér fűz 
Salix alba L.  

Miről ismerjük fel 
Ezüstösen fehér, lándzsás levelei 
összekeverhetetlenek. Természetes 
körülmények között az idős fák törzse gyakran 
meghasad, kifejezetten a nagy viharok után. A 
letört nagyobb ágak gyakran kisebb gátakat 
képeznek a kisvízfolyásokon. 
 
Legjobb megfigyelési és 

felhasználási időszak 
Tavasszal: Észak-Európában mikor még más 
fafajok nem hajtanak ki, gyakran a fehér fűz 
ágait használják fel a virágvasárnapi 
ünnephez. 
Nyáron: Figyeld meg a magokat hordozó 
fehér repítőszőrös képleteket, amik segítik a 
magok új területekre való eljutását! 
 

Törzs 

A kéreg repedései jellegzetes hálózatot alakítanak a 
fatörzsön. A hajtások kör keresztmetszetűek, télen fényes 
barnák és fiatalon szőrözöttek. A hajtások nagyon 
hajlékonyak és eltörve őket nem hallható az a jellegzetes 
reccsenő hang, mint a törékeny fűz (Salix fragilis) 
esetében. 

Adatok: 

 
 
 
 

További 

elnevezések 

 

Népies neve az 

ezüstös fűz, ficfa, 
fücfa de gyakran 

csak fűzfa 

 

 

TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZA: Nem fenyegetett 

ELTERJEDÉSE: Európa szerte elterjedt 

Hasonló fajok: 

A füzek viszonylag nehezen különíthetők el egymástól. A közeli fajok gyakran 
hibridizálnak egymással, és ilyenkor az utódok mindkét szülőfaj határozó 
bélyegeit mutathatják! 
A fehér fűz karcsú, halvány ezüstös levelei, szőrös rügyei és hajtásai jól elkülönítik 
közeli rokonától a törékeny fűztől (Salix fragilis). A törékeny fűz  
hajtásainak jellegzetes hangja eltörésükkor jól megkülönbözteti a  
többi rokonától. 
 
 
 
 
 

Rendszertan (Taxonómia) 

Lombhullató fa, a Salix nemzetség és a fűzfafélék (Salicaceae) családjának a tagja.  
A család egyik legnagyobbra megnővő tagja és ezüstös jól elkülöníthető levelének 
köszönhetően a legismertebb is.  Az idősebb példányok kérge repedezett.  
Amikor nem nyesik vissza a magassága elérheti a 30 métert, az ágak átmérője 
pedig az egy métert is. 

 
   
 
 
 

Virágzás: Április-Május  
Virágszerkezet: A barkák rövid leveles 
virágkocsányon ülnek, és lombfakadáskor a levelekkel 
egyszerre jelennek meg. A hím virágok sárgák és 
maximum 5 cm hosszúak, a női ivarúak sárgás-zöldesek. 

 
Termés: Május végén  
A női ivarú sárgás-zöldes-szőrtelen barkák, május 
végére toktermést képeznek. A felnyíló tokokból a 
bolyhos fehérszínű repítőszőrrel borított magok 
messzire repülnek. 
 

Levél: Hosszú, lándzsás levelei akár a 12 cm 
hosszúságot is elérhetik. Színük szürkés ezüstös, 
levélszélük pedig fogazott (maximum 50 fog oldalanként). 
Az év vége felé a levélszíne elveszti szőrözöttségét, míg a 
levélfonákján ez megmarad, halvány színt adva neki. 
 
Élőhely: A Mérsékelt övben az alacsony területektől 
egészen 2400 méter tengerszint feletti magasságig 
megtalálható. Gyorsan nővő fa, természetes termőhelyei 
vízközelben találhatóak, folyópartokon, tavak és patakok 
mentén.  

 
Rügyek: Szürkés-fehéres szőrökkel borított. Színe 
lehet sötét barna, pirosas vagy sárga. A rügyek 
hozzásimulnak a hajtáshoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tápláléklánc 

A táplálékhálózat alapját képező 
faj. Nektárját rovarok gyűjtik, 
magját madarak és emlősök 

fogyasztják.  Számos parazita és 
predátor keresi fel, hogy 

táplálékot találjon a fa levelei 
között. 

 



 
 

 Növénytábla: fehér fűz Salix alba L.  

Növénytani szótár (második rész)  

 
varrat vonal- a rügypikkelyen látható vonal, ami jelzi 
a két pikkelylevél összenövésének helyét 
barka- egyszerű lecsüngő vagy ritkán felemelkedő 
fürtös virágzat, amelyben a virágzati tengelyen az 
egyes virágok ülők vagy igen rövid kocsányúak 
porzó-a virág hímivarú része, portokból és 
porzószálból áll 
bibe- a termő része, itt fogja fel a növény az érkező 
pollent 
pórusok- légcserét biztosító képletek a vesszőkön 
levél főér- a levél központjában futó ér, melyből 
oldalirányba mellékerek futnak. 

A klímaváltozás mutatói 
 

A füzek gyors növésűek és nagyon hamar reagálnak 
a környezetük változására. Ezek a tulajdonságok a 
klímaváltozás fontos bioindikátoraivá teszik őket. 

 
 
 
 

 

Megjegyzés: Az ábra a fehér fűz természetvédelmi státuszát mutatja 

Rekorderek: Hollandiában található a 
legöregebb ismert egyed a maga 263 évével. 
Hazánk büszkélkedhet a második legnagyobb 
kerületű 9,08 méteres egyeddel! Ez a faóriás 
Dunaszigetnél a Szigetközben kereshető fel. 
Az egyik leggyorsabban nővő fa, megfelelő 
körülmények között egy év alatt akár 3 métert 
is nőhet. 

Globális elterjedése – Őshonos és széleskörben elterjedt Európa 
szerte és az Egyesült-Királyság keleti részén.  Sok helyen 
előszeretettel ültetik is. 
 
 
 

Micsoda név!  Latin neve “alba” fehéret jelent, ami a sápadt, fehéres színű leveleire utal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
   

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Növénytani szótár (első rész)  
rügypikkely- védi a fejlődő következő évi leveleket a 
sérülésektől 
repedezett kéreg- az egyed korával a kéreg megrepedezik 
gombák- élőlények egy országa (rendszertani kategória) 
mely olyan különböző szervezeteket foglal magába, mint 
a kalapos gombák, élesztők és penészgombák 
gubacs- paraziták indukálta szöveti duzzanat a növényen 
parazita- olyan élőlény, amely másik élőlényből 
táplálkozik és ezzel alapvetően nem okozza annak 
pusztulását 
 
 
 
 Tegyünk virtuális túrát a fehér fűz körül, 

a Pappus kisfilmek segítségével. 

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

 



 

 

NÖVÉNYTÁBLA: erdeifenyő 
Pinus sylvestris L.  

A toboztermők törzse, 
ahová a fenyőfélék és 
ezen belül az erdei 

fenyő is tartozik a 
nyitvatermők 

csoportjába tartoznak 

 
 

Narancsos barna, 

pikkelyes, főként a törzs 

felsőbb részein. Az 

idősebb példányoké 

néha egészen nagy 

táblákban repedezett 

Virágzata (tavasszal) 
 

A kéregdarabok 

könnyedén 

lefejthetők  

Alsóbb szinteken a 

vöröses-barnás kéreg 

megvastagszik és 

erősen barázdált lesz. 

Felsőbb szinten 

jellemző a törzs 

narancssárgás 

színezete 

 

Törzs Törzs 
A fa külleme 

(Télen) 

A levél megjelenése 

A levél tulajdonságai 

A tűlevelek jellemzői 

A tűlevelek 

párokban, 

sugárirányban 

nőnek.  

Jellegzetes leveleit 

tűleveleknek 

hívjuk 

A sárgás, 

hímivarú 

virágokat 

toboznak 

nevezzük. 

Virágporral 

fedett porzók 

Fiatal, 

éppen 

kibúvó 

tűlevelek 

Kékeszöld 

színűek 

Keresztmetszetük 

félkör alakú 

A tűlevelek mindig 

párokban nőnek („kéttűs 

fenyők” közé tartoznak, de 

ez nem hivatalos botanikai 

besorolás) 

Törzs 

Lefelé 

haladva a 

kéreg 

egyre 

vastagabb  

Termős virág – 

innen fejlődnek 

majd ki a tobozok 



 
  PLANT ID: erdeifenyő Pinus sylvestris L.  

Varázslat:  
A kereszténység meghonosodása előtt az észak-
európai törzsek úgy hitték, hogy a tűlevelű fák - mint 
például az erdeifenyő - örökzöld jellege a 
halhatatlanságot jelképezi a lombos fák őszi 
levélhullása után. 
 
A hajóépítéshez használt erdeifenyő kivágása körül 
kialakult babonák szerint fogyó Hold idején a Hold 
árapály-hatása befolyásolta a fa gyantatartalmát. Ma 
már tudjuk, hogy a növények nedváramlását részben 
valóban befolyásolja a Hold állása.   

  

Szaporodási stratégia:  

Beporzás: rovarok általi beporzás   

Magok terjesztése: a szél, a madarak, és az emlősök 
által 

Egyedi 

jellemzők: 
 

Tűleveleik alkalmazkodtak 
a fagyhoz és a 

szárazsághoz. Védett 
légrései és viaszos külső 

rétege védi a túlzott 
párolgás általi 

vízveszteségtől, ezáltal 
szárazabb és hideg 

éghajlatú területeken is 
megél. 

 
Nem 

mérgező 
növény! 

Segítség a határozáshoz:  

2, 3 vagy 5-ös csoportokba rendeződő 
tűleveleikről könnyen felismerhetőek.  
Tobozaik alakján is tükröződik tűleveleik 
csoportosulásának típusa: 
(a) – a kéttűs fenyők tobozai kisméretűek, 
szélesen kinyíló pikkelylevelekkel,  
(b) – a háromtűs fenyők tobozai nagy 
méretűek ovális és kúpos alakúak, és évekig 
nem hullanak le a fáról. 
(c) – az öttűs fenyők tobozainak 
pikkelylevelei vékonyak és hajlékonyak, és 
érésüket követően hamar lehullanak  

A virágzat jellemzői 

Features 

Virágzat jellemzői 

(Tavasszal) 

A toboz jellemzői 

Hímivarú 

virág 

Új, még puha, 

halványzöld 

levelek bújnak 

elő a csúcson 

Figyeljük meg 

a vöröses 

színű termős 

virágzatot! 

A toboz a 

csúcsból fog 

kibújni 

Hímivarú 

virágok  

A toboz 

nem valódi termés 

A pikkelylevél 
A szárnyas magok 

a 

pikkelylevelekben 

bújnak meg 

Érett toboz 

(megfásodott 

termővirágzat) 

Szürkésbarna 

megfásodott 

toboz (a 

virágzást 

követő 

második 

évben) 

Fiatal toboz, még 

zárt 

pikkelylevelekkel 

Éppen előbújó 

fiatal toboz 

A toboz jellemzői 



 

 

NÖVÉNYTÁBLA: erdeifenyő 
Pinus sylvestris L.  

Hogyan ismerjük fel? 

 

Messziről felismerhető a  
tüzes vörös-narancsszínű törzséről és sötét, 
zöldeskék kettős tűleveléről. A 
Magyarországon másik elterjedt tűnyalábos 
fenyőfajtól, a feketefenyőtől legegyszerűbben 
a kérge alapján különíthetjük el, mert a 
feketefenyő kérgének színe szürkésbarna, 
fiatalon sima, az idősebb fák esetén mélyen 
repedezett, pikkelyes. Az erdeifenyőtűk színe 
és hossza gyakran változik az idő 
előrehaladtával. 
 

Mikor gyűjtsük/használjuk 
 
Télen a fenyő illata hozzátartozik a 
karácsonyhoz, a tobozokból, miután megértek, 
díszeket gyárthatunk. Illóolaját az év bármely 
időszakában használhatjuk. 

 
Szár és törzs 

  

A talaj közelében barnás, erősen barázdált, 
magasabban narancsosbarna, pikkelyesebb. 

Adatok: 

 
 
 

Más nevei 

 

burfa, fehér fenyő, 
tűlevelű fenyő, gyantás 
fenyő, fáklyafenyő, 

topolyafa, borovi fenyő 
(ezt inkább a faanyagra 

használják), répafenyő, 
közönséges erdeifenyő 

 

Természetvédelmi státusza: nem fenyegetett 

Előfordulása: Európa északi és északkeleti 
részén elterjedt, de szórványosan egész 

Európában megtalálható 

 Hasonló fajok, amelyekkel összetéveszthető  
Magyarországon egyedül a feketefenyő (Pinus nigra), amellyel összetéveszthető. 
A feketefenyő szintén kéttűs, így ez nem segít az elkülönítésben, ám a 
feketefenyő tűi hosszabbra nőnek és sötétebb zöldek és egyenesebbek, mint az 
erdeifenyőé. A legfőbb, messziről szembetűnő különbség azonban mégis a törzs 
felsőbb szintjén a kéreg színében nyilvánul meg, ami az erdeifenyő  
esetében narancssárgás, míg a feketefenyőnél ugyanolyan szürke,  
mint a törzs alján. A fiatal feketefenyő törzse még sima, csak később  
lesz pikkelyes. 
 
 
 
 
 

Növényleírás és növényrendszertan (taxonómia) 

A fenyőfélék (Pinaceae) a tűlevelűek (Coniferophyta) legnagyobb és 
legelterjedtebb családja.  Tartalmazza a Pinus nemzetséget, amelyhez az 
erdeifenyő tartozik.  Örökzöld fa.  Az érett erdeifenyő elegánsan ágaskodó fa, 
szétterülő, örökzöld tűlevelű, göcsörtös ágakkal 

   
 
 
 

Virágzás: késő tavasz – koranyár. 
 
A virág megjelenése: Tavasszal a hímvirágok 
káprázatos sárga (esetenként bíbor) színűek, sűrű 
fürtökben állnak, míg a hajtások csúcsán a nővirágok 
rózsaszínűek, majd lilássá válnak. 
 
„Termése” a toboz valójában fürtös 

virágzat: Ovális vagy kúp alakú tobozok - akár 
7,5 cm hosszúak, az első évben zöldek, a második 
évben szürkésbarnára fásodnak, majd a fán 
maradnak, pikkelyeik szélesre nyílnak.  A tobozok 
kinyílásához és a szárnyas magok kihajtásához 
váltakozóan nedves és száraz évekre van szükség.   
 

Levél: Tűlevelei kettesével nőnek a 
törpehajtásokon („kéttűs fenyő”). A két levél tövét 
közös hártya burkolja. Sűrű, kemény és merev, 5–7 
centiméteres kissé lapos, keresztmetszetét tekintve 
félkör alakú tűlevelei vannak. A sötét kékeszöld 
levelek csúcsa hegyes, a szélük fűrészes. 
 
Élőhelye: Napjainkban Magyarországon csak a 
Zalai-dombságban és a Kőszegi hegységben és kis 
kiterjedésben a Bakonyban fordul elő őshonosan. 
Ezen kívül az alföldi fásításokban volt fontos szerepe, 
mert jól tűri az elvékonyodott meszes talajt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOOD WEB 

 
Nektárját a rovarok 

fogyasztják, szárnyas 
magjait a madarak és 

emlősök eszik.    
 



 
  PLANT ID: erdeifenyő Pinus sylvestris L.  

Növénytani szótár 
Tűlevél – a tűlevelűek levéltípusa, általában 
hosszú és vékony, a párolgás minimalizálása 
érdekében. 
Magrügy – megtermékenyítetlen 
magkezdemény 
Virágpor/pollen – A hímivarú részen, a 
porzón található szemcsék, amik a magrügy 
megtermékenyítésére szolgálnak 
Pikkelylevél – ahol a magrügy megtapad 
Porzó – a virág hímivarú része, amely a 
porzóból és a portokból áll. 
Mag – A megtermékenyített magrügy, 
amiből a növény fejlődni kezd. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Legek: A legöregebb feljegyzett erdeifenyő egy 589 éves fa 
a bulgáriai Pchelarovóban.  A legmagasabb ismert fa 46,6 
méter magas, észtországi, míg a legvastagabb törzsű fa 
Skóciában található, és 5,97 méter kerületű. Legidősebb 
magyarországi példányai a Fenyőfőnél található, 220 éves 
„iszonyatos fák”. Legmagasabb nyilvántartott hazai 
példánya a Somogy megyei Kaposgyarmaton álló, 33 m 
magas „Balla-fenyő”. A legnagyobb törzskörmérettel (345 
cm) egy, az alcsútdobozi arborétumban álló példány 
büszkélkedhet. 
 

Elterjedése Eurázsiában: - Földrajzi hosszúság 
szerint Spanyolországtól Oroszország távol-keleti 
részéig terjed, míg a földrajzi szélességet tekintve 
észak felé Skandináviáig (70 fok) és dél felé a 
spanyol Sierra Nevada hegyéig (37 fok) honos. 
 
 

Nevének eredete – latin neve: sylvestris, a görög nyelvből ered és arra utal, hogy az erdőkben „vadon” nővő fa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Növénytani szótár 
Kéreg – a fák törzsének külső, keményebb védőrétege. 
Kónusz, vagy toboz – A nyitvatermők egyivarú virágzata. Az 
ismert „fenyőtoboz” a fásodott termős virágzat.   
Porzószál – A portok nyele, ami összeköti a receptákulummal 
(magbugával) 
Barázdált – Barázdák, csatornák találhatók a törzsön 
Légrés, gázcserenyílás- A növények levelein és szárán 
található pórus, amely a gázcsere sebességét szabályozza. 
Nyitvatermők- A növények azon csoportja, amelynek magjai 
nem magházban fejlődnek, és így valódi termésük sincsen. 
 

Ismerjük meg az erdeifenyőt a Pappus kisfilmek 
Erdeifenyőről szóló videóján keresztül 

Természetvédelmi státus (IUCN – Vörös lista).   
Nem fenyegetett (LC) 

A fiatal 

egyedek 

nyurgák 

A növény megjelenése 

(habitusa) 

A kéreg, az 

alsóbb 

szinteken 

vastagabb és 

jobban 

barázdált, 

illetve 

pikkelyes 

Susogás: a fák leveleinek hangja a szélben 
Azt mondják, a fenyőnek különösen megnyugtató, 
pihentető hangja van, ahogyan a szél fújja… “A növények és 
fák közül a nagy levelűeknek tompa hangjuk van; a száraz 
levelűeknek szomorú hangjuk van; a törékeny levelűeknek 
gyenge és dallamtalan a hangjuk. A fenyő különösen jól 
passzol a szélhez" Liu Csi -14. sz. 



 

 

Növénytábla: vadrózsa 
Rosa canina L. (agg.)  

Anglia egyik 

nemzeti jelképe a 

rózsa, ami azonban 

különbözik az ott 

is őshonos 

vadrózsától. 

 

Termés 

A vadrózsa termését a köznyelv csipkebogyónak hívja. 
Mérete és alakja több féle is lehet, gyakran lombhullás 
után ősszel és télen is láthatóak még a bokrokon. 
Ezeket előszeretettel fogyasztják a hideg időben nálunk 
telelő madárcsapatok. 

A növény habitusa Szár 

a tüskék leginkább 
egy kutya fogához 

hasonlítanak 
a termések 

gyakran 
csoportokban 

állnak 

a boltíves tüskés, 
terméses hajtások 

nagyon jellegzetesek 

alapja nagyon 
széles 

erős, horgas 
tüskék 

 
 

kétszeresen 
fűrészes 

levélszél (egy 
nagy fogat 
egy kisebb 

követ) 

5-7 levélke 
 
 

a levélszíne 
szőrtelen és 

fényes 
 
 

Levél morfológia 

Hajtás a fonáki oldalon a főerek 
mentén apró pirosas 
mirigyek figyelhetőek meg 

Használj nagyítót, hogy 
alaposabban szemügyre 

vedd őket! 
 
 Levél morfológia 

Virág morfológia 

rózsaszín és 
fehér 
sziromlevelek 

 

5 külön álló 
szirom 

 

rengeteg 
porzó veszi 

körül a 
termőt 

 



 
 

 Növénytábla: vadrózsa  Rosa canina L. (agg.)   

Hasznos határozási tippek: 

A faj azonosítása során a következőket érdemes 
megfigyelni 
A levél szőrözött e vagy sem? 
Vannak-e apró mirigyek a levélfonákon? 
Milyen a növény habitusa? 
Milyen a termőhelye az adott egyednek? 
Milyen a tüske és a levél morfológiája? 

  

Szaporodási stratégiák: 

Beporzás: Rovarbeporzású.  A vadrózsa fajták könnyen beporozzák 
egymást, ezért gyakori a hibridizáció. Ennek köszönhetően nagy a 
morfológiai változatosság a populációkon belül, ez viszont sokszor igen 
megnehezíti a pontos határozást.   
Mag diszperzió: Madarak és emlősök által. 
 

A rózsagubacsot 
(kiváltója a 

rózsagubacsdarázs-
Dipoloepis rosae)  

a régi időkben 
amulettként 

hordták a 
szamárköhögés 

ellen 
 

A csipkebogyó gyűjtése közben vigyázz a 
tüskékre! 

Virág morfológia 

portok 
 
 

a bibék apró 
kúpos bojt 
szerűek 

porzószál 
 
 

új 
virágkezdemény 

 
 

Keresd meg a “macskabajszokat” 
a csészéken! 

a sziromlevelek 
alatt öt csésze 
levél található 

 
 

Virág morfológia 
 

Termés morfológia 

 

Rózsagubacs 

 
Gubacsdarázs 

indukálta 
rózsagubacs. A 

darázs által 
befecskendezett 
kémiai anyagok 

abnormális szöveti 
növekedést idéznek 

elő 

 
 

kerekded vagy 
tojás alak 

a porzók és 
bibék 

maradványai 

éretten sima 
és élénk piros 

egynél több 
magház 

a bibék és porzók maradványai 

a húsos részek magas C-
vitamin tartalmúak 

Termés morfológia 

terméskocsány 



 

 

Növénytábla: vadrózsa 
Rosa canina L. (agg.)  

Miről ismerjük fel 
 
 
Az érett termésekről és a levelekről már 
messziről fel lehet ismerni a növényt. 
 

Legjobb megfigyelési és 

felhasználási időszak 

• Az érett csipkebogyót szeptembertől 
érdemes gyűjteni, de a legjobb időszak az 
első fagyok beállta után. A terméséből 
finom szörp vagy lekvár készíthető! 

• Ha a madarak nem fogyasztják el túl 
hamar, akkor a pirosló termések még télen 
is megfigyelhetőek a csupasz hajtásokon. 

• Figyeld meg a nyár elején virágzó illatos 
virágokat!   

 
Hajtás 

• Hajtása támaszték mellett gyakran 
magasra kúszik. A vékony, néhol pirosas 
szár erősen tüskézett. 

Adatok: 

 
 
 

További 

elnevezések 

 

A vadrózsának számos 

népi neve van, többek 

közt a következők: 
gyepűrózsa, 
csipkerózsa, 

csipkebogyó, ebcsipke, 

bicskafa  

 

 

TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZA: Nem fenyegetett 

ELTERJEDÉSE: Európa szerte és Ázsia nyugati felén 

Hasonló fajok: 

Három másik gyakori fajjal keverik össze a legtöbbször: 
Mezei rózsa (R. arvensis) alacsony termetű gyakran kúszó rózsaféle, a tüskék alapja 
sokkal keskenyebb, mint a vadrózsáé, hajtásai vékonyabbak és általában zöldek. 
Rozsdás rózsa (R. rubiginosa) a levélkék és a virágok kocsányai barnás mirigyszőrökkel 
borítottak, melyeket ha megdörzsölünk alma illatot árasztanak.   
Jajrózsa (R. spinosissima) a hajtás sok egyenes tüskével borított, fekete kerekded 
termése pedig jól elkülöníti a többi fajtól.  Száraz, köves lejtők, tölgyesek             
növénye. 

 
 
 
 
 
 

Rendszertan (Taxonómia) 

A Rosa nemzetség tagja, amely a rózsafélék családjának (Rosaceae) 
névadó csoportja. Változatos növekedésű a termőhelyi adottságoktól 
függően. A talajon kúszva is növekedhet vagy megfelelő támaszték mellett 
akár a kilenc méteres magasságra is felszökhet.  Leginkább szép fehér vagy 
rózsaszínű virágairól és jellegzetes terméséről ismert. 

 
   
 
 
 

Virágzás: június - július  
 
Virág morfológia: A virágok színe a fehér és 
rózsaszín között variálhat. Méretük 4-6 cm és 
általában csoportosan, legfeljebb 6 darab virágzik 
egy csokorban. A szirmok alatt közvetlenül 5 
csészelevél található. A csészék a termés érése előtt 
lehullnak. 
 
Termés: szeptember - november 
Termését a köznyelv csipkebogyónak hívja. 1,5-2 cm 
hosszú, sima felszínű, tojás vagy kerekded alakúak. 
Éretten sima felszínűnek és élénkpiros színűek. 
 

Levél: Az összetett levelek 5-7 levélkéből állnak. 
Levél alapjuknál gyakran pálha figyelhető meg. A 
levél színe szőrtelen és fényes, míg fonákján 
elszórtan szőrök és apró mirigyek is megtalálhatóak. 
A levélszél kétszeresen fűrészes. 
 
Élőhely: Erdőszélek, cserjések természetes 
sövények gyakori faja. Felhagyott területek, rézsük 
gyakori pionír növénye. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tápláléklánc 

Nektárját rovarok gyűjtik, 
termését madarak és 

emlősök is fogyasztják. 
Leveleit számos rovar 

fogyasztja köztük a 
különleges aknázó- molyok 

és legyek lárvái. 



 
 

 Növénytábla: vadrózsa  Rosa canina L. (agg.)   

 
 
 

 

 

 
 

 

Globális elterjedése – Európa szerte és Nyugat-

Ázsiában is elterjedt (https://www.gbif.org/species/3002461), 
viszont lokálisan sok helyen visszaszorult (Angliában 
számos korábbi termőhelyéről kipusztult) 
 

Micsoda név! – Latin neve a canina az ősi görög hiedelemből eredhet, miszerint a belőle készült főzet gyógyír a veszett 
kutya harapására!  Azonban valószínűbb, hogy a név inkább a kutyafog és a nagy méretű tüskék közti hasonlóságból 
ered. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vadrózsa a költészetben 

A vadrózsa általában csipkebogyó alakjában sokszor 
megjelenik a népi költészetben, de a Bibliában is fontos 
szerepe van az égő csipkebokor formájában. 
 
Aranyosi Ervin: Csipkebogyó 
 

Csipkebogyó finom, édes, 
kis mókusnak egészséges. 

Pofazacskóm jól megtömöm, 
vagy lenyelem, vagy kiköpöm. 

Ha a képem fel van fújva, 
vigyáznom kell, hogy a súlya, 

le ne rántson, le a mélybe, 
ne kerüljek végveszélybe… 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Növénytani szótár (első rész)  
 
csipkebogyó- a vadrózsa termése 
levélke- az összetett levél alegysége, általában kis 
méretű de egyes fajoknál óriási is lehet 
porzó- a virág hímivarú része, portokból és porzószálból 
áll 
bibe- a női ivarú termő része, beporzáskor itt tapadnak 
meg a pollenek  
portok- a hímivarú porzó része, annak általában a tetején 
helyezkedik el, a pollenszemek tárolása itt történik 
 

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

 

 
 

 
Megjegyzés: Az ábra a vadrózsa természetvédelmi státuszát mutatja 
 

 
 

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

 

sűrű vegetációban 
gyakran kúszik fel 
más növényekre a 
fényért folytatott 

versenyben 
 
 

Növénytani szótár (második rész) 

 
 
gubacs- paraziták indukálta szöveti duzzanat a 
növényen 
magház- a magkezdemények védelmét és 
fejlődését biztosító képlet, a termő 
virágkocsányhoz legközelebbi része 
virágkocsány- a virágot tartó képlet 
porzószál- a porzó része, vékony képlet, amely 
a portokat tartja és kiemeli a virág központjából 
 
 

 
 
 
 

 
Megjegyzés: Az ábra a vadrózsa természetvédelmi státuszát mutatja 
 

 
 
 
 

https://www.gbif.org/species/3002461
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