
 

 

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.  
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Tőlevélrózsa 
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Egyszerű nyílt fürtös 

virágzat = fejecskevirágzat 

/gombvirágzat = Capitulum 

A beporzást 
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begubózódik, a szár 
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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. 
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A termés 
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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. 
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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. 


