NÖVÉNYTÁBLA: erdeifenyő
Pinus sylvestris L.

Felsőbb szinten
jellemző a törzs
narancssárgás
színezete

Narancsos barna,
pikkelyes, főként a törzs
felsőbb részein. Az
idősebb példányoké
néha egészen nagy
táblákban repedezett

Törzs

Alsóbb szinteken a
vöröses-barnás kéreg
megvastagszik és
erősen barázdált lesz.

A kéregdarabok
könnyedén
lefejthetők

Törzs

Virágzata (tavasszal)

Jellegzetes leveleit
tűleveleknek
hívjuk

Termős virág –
innen fejlődnek
majd ki a tobozok

A levél

A tűlevelek jellemzői
Keresztmetszetük
félkör alakú

Kékeszöld
színűek

Lefelé
haladva a
kéreg
egyre
vastagabb

Törzs
A tűlevelek mindig
párokban nőnek („kéttűs
fenyők” közé tartoznak, de
ez nem hivatalos botanikai
besorolás)

A fa külleme
(Télen)

A toboztermők törzse,
ahová a fenyőfélék és
ezen belül az erdei
fenyő is tartozik a
nyitvatermők
csoportjába tartoznak

A tűlevelek
párokban,
sugárirányban
nőnek.
megjelenése

Virágporral
fedett porzók

Fiatal,
éppen
kibúvó
tűlevelek

A sárgás,
hímivarú
virágokat
toboznak
nevezzük.

A levél tulajdonságai

PLANT ID: erdeifenyő Pinus sylvestris L.
Varázslat:
A kereszténység meghonosodása előtt az északeurópai 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.

A toboz a
csúcsból fog
kibújni

Nem
mérgező
növény!

Figyeljük meg
a vöröses
színű termős
virágzatot!

Hímivarú
virágok

Virágzat jellemzői
(Tavasszal)
Új, még puha,
halványzöld
levelek bújnak
elő a csúcson

Hímivarú
virág

A virágzat jellemzői
Features
A toboz jellemzői

Éppen előbújó
fiatal toboz

A pikkelylevél

A szárnyas magok
a
pikkelylevelekben
bújnak meg

Érett toboz
(megfásodott
termővirágzat)

A toboz
nem valódi termés

Fiatal toboz, még
zárt
pikkelylevelekkel
Szürkésbarna
megfásodott
toboz (a
virágzást
követő
második
évben)

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 toboz jellemzői
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.

Szaporodási stratégia:
Beporzás: rovarok általi beporzás
Magok terjesztése: a szél, a madarak, és az emlősök
által

NÖVÉNYTÁBLA: erdeifenyő
Pinus sylvestris L.

Más nevei

Adatok:
Természetvédelmi státusza: nem fenyegetett
Előfordulása: Európa északi és északkeleti
részén elterjedt, de szórványosan egész
Európában megtalálható
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.

burfa, fehér fenyő,
tűlevelű fenyő, gyantás
fenyő, fáklyafenyő,
topolyafa, borovi fenyő
(ezt inkább a faanyagra
használják), répafenyő,
közönséges erdeifenyő

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.

Hasonló fajok, amelyekkel összetéveszthet ő
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.

PLANT ID: erdeifenyő Pinus sylvestris L.

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

Növénytani szótár

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.

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.

Ismerjük meg az erdeifenyőt a Pappus kisfilmek
Erdeifenyőről szóló videóján keresztül

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.

A kéreg, az
alsóbb
szinteken
vastagabb és
jobban
barázdált,
illetve
pikkelyes

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.
A fiatal
egyedek
nyurgák

A növény megjelenése
(habitusa)

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

