
 

 

Sokoldalú növények - játékos ismertető: BOROSTYÁN 

  

A borostyán 
termése 

mérgező! 

 

© DC Comics 
 

Inspiráció szerepjátékhoz, vagy  
beszélgetés növényekről  

és a környezetvédelemről 
 

A DC univerzum szupergonosz karaktere Méregcsók  
(Poison Ivy), 1966-ban bukkant fel a Batman képregényekben,  
a Gotham Botanikus kert harcos méregkeverőjeként. Az utóbbi 
években egy antihősként tartják számon, akinek, bár jó célokért 
küzd, eszközei erősen kifogásolhatóak. Ökoterroristaként erejét 
arra használja, hogy növényekből kivont méreganyagokkal viszi 

véghez saját maga szerint indokolt gaztetteit. 
 

A mérges szömörce (Poison Ivy, Toxicondendron radicans),  
egy Amerikából származó borostyánféle,  

és nem azonos az Európában őshonos fajtákkal  
(Hedera spp). 

A mérges szömörce Magyarországon is  
megtalálható, és 

bőrrel érintkezve erős  
irritációt okoz. 

 

        
 

Felkúszni, mint a borostyán, 
Célba se érni soha – 

Meggyökerezve a posztján, 
Az ég fele létra a fa. 

 
Ölelni, mint a borostyán, 

Vissza se kapni soha – 
De legvégül, ereje fogytán, 

Csak belereszket a fa. 
 

Szabó T. Anna: Verset írni c. verse Gergely 
Ágneshez 

 

Haiku: 
 

“borostyán kúszik 
kocsányos tölgy derekán – 

röpke pillanat” 
(Schmidt Lívia) 

 
A haiku egy japán versforma és műfaj. Az 

ebben a formában írt versek három sorból 
állnak, melyek rendre 5-7-5 szótagosak. 

 
Próbáljunk meg növényekről szóló 

haikut írni 
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Borostyánfonás 
 

A borostyán nagyon sokoldalú anyag, jól  
használható fonatok készítésére. Általában  

tömegesen fordul elő, könnyen gyűjthető és megmunkálható. 
Szedjünk egy hosszú szárat, és kesztyűvel távolítsuk el a 

leveleket. Frissen szedett szárral dolgozzunk, mivel az még 
jobban hajlítható és kevésbé törékeny. Kezdjük egy egyszerű 
fonással. Gyakorlottabbak ki is száríthatják a borostyánszárat, 

mert a nedvességtartalma utólag visszapótolható, amikor 
dolgozni akarunk vele. A borostyánfonat kiválóan használható 

kunyhóépítéshez. Erős, rugalmas és természetes úton 
lebomlik. 

FIGYELEM! bár maga a borostyán nem védett növény, védett 
területen nem szabad gyűjteni! 

A borostyánkoszorú készítése egy magyar blogon: 
https://drkuktart.blog.hu/2018/11/26/esszel_szedett_borostyan_the_ivy_s_new

_life 
Ha a borostyánnal már nagyon jól megy a munka,  

meg lehet próbálkozni más száras  
növényekkel is. 

 
 
 
 

 

Borostyánfonás (angol nyelvű oldal) 

Borostyánkorona és  
koszorú 

 
A borostyán gyakran jelenik meg fejdíszként  

régi történetekben és művészeti alkotásokban. 
Örökzöld növényként az öröklét szimbóluma, míg  

egymáshoz fűződő ágaival, amelyeket szinte lehetetlen  
lefejteni arról, amit benőttek, a hűséget is jelképezi. E kettős 

szimbolika miatt gyakran használják az esküvők és a temetések 
kísérő növényeként is. 

Az ősi civilizációkban a borostyánt tisztelet övezte. Az egyiptomi   
mitológiában a belőle készített koronákat, a halhatatlanságot 

jelképező Osiris istenséghez, míg a római mitológiában a 
mulatságok és ünnepségek istenéhez Bacchushoz (a görög 

mitológiában Dionysos) kötötték.  
A borostyánkoronát könnyedén elkészíthetjük:  

A hosszú szálakat, lazán fonjuk össze, majd  
hajlítsuk meg és a végeket  

kössük össze. 
 

 
 
 
 

 

 


