NÖVÉNYTÁBLA: Borostyán
Hedera helix L.

Megjelenés, alak

Szárak

Kéreg

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

Levélalak

A levél
megjelenése
Kulcsvonások:

A levél megjelenése

elágazó gyökerek,
amelyek tapadókorongszerű képződménnyel
rögzülnek.

Levélállás

NÖVÉNYTÁBLA: Borostyán Hedera helix L.
Porzó = porzószál + portok (a pollent tartalmazó tok)

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.

portok
A portokat
tartó
porzószál

A virág jellemzői

Bibe

A

Lefelé hajló

csészelevelek megtermékenyített
magból alakul ki a
(reflex)

termés

Korán lehulló
csészelevelek

Fiatal termés

Sárgászöld
virágzat

Termés és virágzat

Fiatal termés

5 db zöld
sziromlevél,
kiemelkedő

gerinccel

A virág fejlődésével a
virágkocsányok megnyúlnak, és
sugárirányban kifelé terjednek

Ernyős virágzat

Érett termés
Fogyasztásra feldolgozás
nélkül nem alkalmas,
MÉRGEZŐ!

Megjelenés (habitus)

NÖVÉNYTÁBLA: Borostyán
Hedera helix L.

Adatok:
TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ: Nem fenyegetett
ELTERJEDÉS: Európa-szerte majdnem mindenütt
megtalálható

Népies nevei:
Repkény, barbanók,
fái borostyán,

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)

TÁPLÁLÉKHÁLÓZAT
A nektárját méhek gyűjtik,
bogyóját madarak és emlősök
fogyasztják, leveleit hernyók
fogyasztják és lepkék teszik rá
petéiket.

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.

HASO N MÁSO K: Faj ok, melyekkel összetéveszthető :
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.

NÖVÉNYTÁBLA: Borostyán Hedera helix L.

Etimológia: a helix jelentése spirál, csigavonal, csavarvonal, ami igazán jellemző a borostyán erre-arra
tekergőző szárára, gyökerére
Növénytani szótár (második rész)
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
.

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.

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.

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

Élőhely

Elterjedése – Egész Európában megtalálható

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.

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

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.

