
 

 

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) 
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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. 
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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 
 


