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1.M 1_~ tus
Z - f ~~l é k c sa
1, á d j a. Dr6kzöld trópusi
.és szubtrÓpusi
fás. növények, átellenes
bórnemü Leve Lekke L,:
4~5 szirmu virágokkal,
A sok porzó néha több falkába nőtt össze.
Virágképletük:csésze
IK:/ 4";5; szirOmlevél IC:I 4-5; porzó
IA;/ ,és termő /G;/ 2.
'.'
.
A termő alsó áílásu~
Ezt. a termőlevelek
fejezi~i
•. A továbbiakban
a virágrészeket
'tel
fogjuk jelezni~
A mirtusz-félé~

olaj-járataiban

illan60laf

.

száma fölé huzott' vonal
mindig hason16 képlet .•..
van.

'
- ..

2, Mirtusz,
IMyrtus communisi. Fehérvirágu
mediterrán
cserje,
· illatszer-növény.
Virágát az ártatlanság
je,1képeként, menyasszo ••
nyi kcaz or-ukba til,zik,' Részletrajzeks
A: Ágrész, átellenes
~ojásdad levelekkel,
bimbpval,-nyilo-és-elhullótt
szirmu virágQkkl;ll.
1: sziromlevél,
2~ porz6k, 3, virághosszmetsze~
pbrz6valrals6
állásu magházzal,
41 ~lsQ állásutermó
a csészelevelekkel
t "5: még- .
ház keresztmetszet,
-6-:. termés,
7: .mag, 8s mag hosSzmetszet.,
'

3. Eukaliptusz

/Eu~alyptusGlObulus/.
Auaz,trá.liaés
Indonézi~
j~llegzetes-n~vénye~
Kesk~ny levelei
rendesen fliggőlegesen-álla·.nak.Gy6gyi t6 ~llóolaj at, csersavat
és gumigyantát
szolgáltal
•.
Levele'malária,ellen
jé lázcsillapi
tó.· Részletek:
1: leveles
ág , .
2tvirágoság,~.3;
virái
hos~zmetszetben.
~. Eukaliptusz
erdő. ~ hat·a.lmas· f,ák jóformán alig '.adnak árnyékot,
.ert-a
levállemez-éllel
álla
Nap felé.
A fák 10 ~ átmér5jüek
és
150 m magasak is lehetnek._Mocsarak
kisz4ri tására ;~ükalmasak •

. 5. E'z ti s

f é'lé
k e sa 1á d js.'
Cser-jék,' vagy;fák'
.. négyessziIjllIletriáju-virágokkal,~KI
~2-4f -Gz,:Q, ·A: 4G:1 la term6.··
felső állásu,
ez látható~ abbé l , hogya
képletben
a 'termólevél
, az éma a vonal f.elett -van.! .

1.

-:»

f,

.

t' fa;'"

.6.' Ezüs'tfa IÉlaeagnus
áÍlgustifolia./P~kely?zÓrös·
le~elei
,ezüs'- .
·tös 'az í.nüe k , Hasonl,i t az olajfához,
annak is nevaz í.k , holott
nálunk az 'olajfa
nem él.Bóditó
illatu,sárgás
viárgai
vannak, diszfa. Asziken
és homokon is. telepithető.
A képen leveles,··termé~es -,ág láts zik -, OO~IM4JS SllCHfhYl KOIMAR
.:
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e sal
ti ti j e•. Nálunk l~gyázáFl1- 1'16-'
wé~yek& -virágak -kétGla1J.li -szimmetriájlRe-K~ 4-6, c: 4 •.6.A:'- 6.
44;
G& 2~.
A több körben ál16 pOl"~6, és bibeszál
}dl1Ónb~z4 hOBZ-,
ssuaklehetnek •.Van heaaeu és közepes porz6ju.virá'g,
rövid
bi-,
'báV'ell riSvid és hosszu p~rz6s '__közepes 'bi bével, r~vié1 'ée k6sepes
pors6~ hosszu bib4Tel. Ez a háromféle virágfelépitéa az idegen
7e

.,.

Iz

é

1;1 1

maSP~lfzásts.gi

á It

tál

ti "e16.

',.

'

.

.

,
..

R~tl :f1!~énx~/:LJthl"um,Saliearla/9Lila Tirágu., Nedves rétekén,
patakok -mentén m~csaraKban 'él, agyag, homok, vagy:'~:ézegtalaj
cm.
Részlet;aeajackr Ac l.~veles, Tirágo~ fizárréaz, a Tirágok tömött,
levélh9~8l$~-füzérszerü virágzatban
állnakf A keskenyezives
levelek ial&lt; 1: 'bimb6, 2l kinyilt. 'f'irágf' 3* kiteritett
12 porz6s vi-'
rág, a bH,~.alaosony, aporzék magaaabb szintben állanak. 4: és
Ba bibs, 5 és 7: .irág hosszmetszete, 6& termő Imagház, biheszál,
bibel, ,; fels6
als6 por~6. le: felnyi16 toktErmés.
'

'S

8i1 R4':j. tf!:énl. A Hánságban'eredeti
mocsaras kBrnyezetben a lébén1i·~ézsg~sa~Qrnánál látj~k a~növényt. IDr.Vajda ~rnő felvételeI
,

,

,

9. G '1Iá B-'" a 1. ro 8. =- f tS1 é k c sal
á d ~Mediter"
r4n éredetU, -fás -nevények e ,K: : 5-, 7•. C: '5, A: ..' ,. t - G: /9/. Az als6állásu magház 9.term61évélből
nőtt össze,
ezt jelzi .a ~ár.ójel.
lOe Gránátalma'&, /Punica
Grana~um/., Virágai
élénk pirosak.
A termés,is'i>1:r~@,-bogy6szel'ü.Gy6gy- éa iiditő italt adó aisznBvény.
,Részletek: A: virágos ág, tUzpiros virágokkal, 1: virág hOS8zmet~
szetf·2t-~e 3: ~agház hosszmetszet, 4a: élánkpiros
ter~éa, melletté balra mag, 4b: termés hosszmetszet, 5t éretlen ~ag, 6: mag

ke~esztmetszet.

hOS8Z~ éo
,

ll.

,t 1 &. e tsz
4 P' e - 'f é 1 4 If c sal
~
l.ágyszára
növ'nyek,
néha kétQldali,szimmetriájuvirágokkal~A
párta látszólag
~orrtszirmut a termés tok. Ki 2-4, Cc

At 2 4 .•..
8.

Ch

601

14/.

'

'",

"

'12$ Erdél deréce, /Chamaener:1on'angaat1fol1um/.A

O-a-4,
.

ké12éli

'éveseq

.fizike

,név· TU,., . Részle~ek: ,A: virágzó' ~zárréez, Ih ,termése.
8zárréS2\t..:ll~.i;rág,hQBSzme'\szEf~,
-/4 caésze~leT~l, 4 sz1rom.4 porz6"
,4 rekeszU' termő/. ,2 porz6k, 3~ éretle?'b!be,
4: :terma hosazmet-,
sset ér5bibével,
melle~te b'alra 41 kopáeceal nyi16 érett tQlkter.•
més.S:
.b6bitáamag,
6: mag hosszmetazet~
.
~
.
.

ll,., Erdei

/

-füzike'.

Háitárj,obbra

mOntahum'.Iv4kon1, szára csueaán n~':'
kihegyesed6 levelei átellenes
álráaue.k.'
/Dr. Vajda 'Ernő felvétele, Fa%'kasSTepU/.

/Ep11QD1~

hány-111a-vi:rág.,OV~lis,
gyertyán.

14w"Par!lagi 11getszépe. IOenotherablenn1s/.
A ,8záraktjn ü16 to3á~dad-k1~egyesedó-~evel~k, nagy sárga négyszirmu virágok, a , ,
'szár~~'~@~'nl bimbók láthat6ka
képen. Este virágzik~ érd~kes meg=
t1gy~1~:il.s Virág k1nyilását, 8.nialylp~ro_al~tt Illegy végbe$ Ame~1káb61 bevándorolt navény .• ~olyÓk partj~,
irtáa,)kban gyakori,.
A há1~~é~ben égerb!lltrOkv'e.rmak,,; /Dr, Vajda.
, hagya~3

t

..

Brnő f'ellvétele,

Sátel2'-

~"'~lgy"I

Ktiii!l.\~l!e

~le5

\,

\

15. Su 1 y o ~ r é 1 é k 'c sal
~ d j a, Vizi növények, rombuszalaku -bGri:l.emü -,leveleik-e19'1-durván -fQgasak. A levelek a viz
szinén egymás mellé illeszkednek, nem takarják el egymást. Az '
ilyen töké1etes'fénykihasználást
levélmozaiknak hivjuk. A;J.evelek
nyele h6lyagosan felfuj1;. Avirágokra
a 4 szám jellemző. Ks 4,
o: 4, A: 4 G: /2/~
,
'
16. SulYom-)Tr~pa-natans/.
A négyszarvu csonthéjas termés horgonyszerUen-r§gziti,az iszapba a viz ~ziriére emelkedő fiatal növényt"
A szárb61 járulékos gyökerek erednek. Ezek eleinte nem elágaz6k
később oldalágakat fejlesztve megzöldtilri~k és asszimiláln~k ~ viz
alatt,'Holtágakban,
lassan foly6 vi~ekben az Alföldön gyakori~ de fogyóban van. Termését eaz.í.k
, Részletrajzok: Teljes növény:
egy virág, /4 csészelevél, 4 szirom; 4 porzó/,'terinés hosszmetszet /a szarvak végén visszahajló" rögzitő sörték vanria,k,l.
17. SUllóhinár félék családja; Himnős, vagy egyi varu kisvirágu
vizinövények.-Virágaikra-a-4-.szám
jellemző. K:4, C:4, A:4+4;.
G /1-4/. A virágokat a szél porozza meg.
l88cGyürUssUllőhinár
/Myriophyllum verticillatum/.Örvösen
álló,
sallangGs -LeveLü -vizinövény. A.virágok a levelek hánaljában eredriek; A képett'látható nagyobbik példányavizben,
a gyengébb, kisebb párolgási fellilettiegyed a parton nőtt. Ez a kép szép példája annak, hogyan alkalmazkodik a szárazföldre -ker-ifl t viz'inövény
az uj környezethez~ Al16vizekben gyakori rokona az örvös ....
süllőhi, riár IMyriophyllum spicatum/ ~ A b ékas z LőveI /potamogcton perfoliatus/ a Balaton hinárját alkotja.
'
ő

19. R uta
fél
é·k
e sal
á d j a.' Javarészt fás növények, .szép szines virágtakaróval, A'virágrészek száma ~-5,
K:4-5, C:4r:5, A:4+4. 5+5, G /2,4,5/.
A virágok sugaras ak , 'vagy
ritkák kétoldali részaránYGsak,-himrtősek vagy egyivaruak. A termés tok vagy bogyó,A
levelekben ~s kéregben olajtart6kvannakt,
ezektől a levél g yakran áttetsző ..Főleg medi terráll növények.
~

'

,

·20.Erősfü.•/boszorkányfü., ezerj6flil /Dictamnus albus/ .•A szár
,alsó -:Fés'Zénhosszu, páratlanul szárnyalt levelek erednek toj ásdad kihegyesedő Lev éLkékke L, A szár első részén fürtben ál16,
er6~ illatu vi~ágok ~arinak. A hosszu porzók kiállnak a virágb61.
A piroscsikozásu szabadszirmok:halványr6zsaszinüek.
A virágzat
és termés kemény, vörös mirigyszórei bőrgyulladást ,okoznak .•Szá-,
raztölgyesekben , cserjésekbenélő, mészkedvelőnövény
•_A ké~ ,jobb
.azé'Lén ca háttérbenmolyhostölgy
bokor van. /Dr.Vajda Errió felvétele~ Mecsek./
'
,
'

.

"

'21. Alásfa IPte~~ ;!!trifoliata/. Éazakame r-í.kad, eredetü, Ul tetett
diszcserje, .néha eivadul, Részletrajzok: 1: ,Rügyes ág , 2: ág ••
rész zöldessárga, egyivaru.-virágokkal-/kétlaki 'növényi, J: ter_,rnése
s ágr-é az , 4: 'hártyás kétmagvu termés hoss zmetsze te, I dr-, Csapody Vera' rajzai.
.
/

105 '
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22.t.ga tjt'omfa ICi trus medica/, Örökzöld fa vagy cserje.
Termése
b0gy6. -M~gas evi tamin tartg.lma miattmeghonosi tás~ával kisérlet esne k , Elóindiaieredetü,
ger-e zdea szerkezetü,
mediterrán gyü-,
m61cs.• IDr.Vajda E+"nófelvétele,
Mor~tola kert:o~asz RiVieral.,
.
23 t Naramas ICi trus Aurantium/. Hátaé í.nd í.aí. származásu, édes gyti ~
·'m61Gsii-lmediterrán/ ·fa~ Részleteka 1: Virágzá ágl;'ész, 2. Virág
hosszmetszet.
3al'ermó keresztmetszet,
a héjban láth?-tm fekete
pontok olaj járatok,
4 _ Virágalaprajz it A naranos- és eitromfélé. 'ket a hideg ellenárkos'ültetéssel
Iletakarás/
honositják.
á 1 vá rt·! f a - fél
é ko
sal'
d j a. Fás növények •. Virágjuk hímnős" vagy ·felemás .és . többnyire ·5 ·tagu. Ter· mésük szárnyas.
lepedék. K:5
•. C:5. t: 5+5, G /3'!!'1s/.·
. .
.

24,B

'-

25. Bálványfa./
Ailanthus 'glandulosa./!
Nagy·s~á;nyas levelü, Kiná- .:
· ból származ-á, -ültetett
fa",Né~a elvadul. ·Tévesen ecetfánakis
hivják. Fája ~osszmin6ségü,' de papirgyá~tásra
*lkalmas~ RészletrajzoIt I :1.:' Rügy~s ág nagy levélripacsQkkal".
A.lehullott
levelek pa'tkáalaku ripaesán az edénynyalábok·nyomai ,látszanak,
2: Virágz6,
.
LeveLe a ág. 3.? Bimbó: 4: Sár~ászöld, porzós v:i,.rág. ialatta
a per+ ..·
zóa virág jelzése/5:
Himnős virág /a:iatta a jelzés/.
6: Együtt.
lehul.16, sz?irnyas lepedéktermés fürt. /Dr.Csapody Vera rajzai.
-

/

26.P a é sir
t a f li - fél
é k e s a ,1 á d j~
Lágyszá- .
r~ növények-kétoldali.részarányol3.virágokkal.-Három
kicsi és két
megszines~d5 nag~ csészelevelük van; Az~ls6 siirom csÓnakszerü.
8.porz6juk esővé n6tt össze. K:S; C:3, A:4+4, ~:at
27. Keserü paosirtafü
/Polygala amara/, A hajtások végén-fürtben
állnsk·a-kék.virágGk.
A szár bokros~n elágazik.
Kihegyesed5, to~
jásdad levelei "sz6rtak. Dolo~it éa mészk6egyepekben é15 hegyvidéki gyógynövény. /Dr.Vajda Ernő felvét~le,
Bakt;>nyTobánhegy./
·,28. SzCS
ro a r ci' e
. 'Egy-,-ilJ.etv~.kétlakiak,
. héjas. K~2,;-5, (:;2 •••5,

fél
é.k c. sa 1 á d ~.
Fás növények,
yagy·felemás.viráguak.-Te.rmésük·csontvees 0, A:5, 4-l" G 15~1/.
.

29. SzörnBree.- /er:,etfa! IRhus tYphina/. Náiü~k-diszfa. Részlet.~_· .',
rajzok: -1:-~Qrz6svirágzatu,
leveles hajtásrés~.zöldesvirágokkal~
2!-Egy-p~rz6s virág. 3: Elnyilt,
v6~ös, termőa huga. A szárnyas
levél-alvó
helyzetben áll. 4,:. "Term6s v r-ág , A kép jobb szélén korong' alaku termés ·látszik.~ /Dr.Csapody Vera rajzai.·
.
í

.

.'.'

..

-

30. CS9rszSmBrce /Cotinus CQggygria/.·. Éplevelü,' mészkedveló,
mediterpáB-Bsepje~ A Középhegység déli lejtőin
amolyhos-tölgygyel kar-az t bokor-er-dő t alkot -'.Lá3~sillapi t6'. Fája értékes •. Cserz6anyagot és sá-rga featéket az oLgá'L tat, A medd kóc s ányok bozon~·
t caak, lilák. ,Részletrajzok;l:
Virágz6, leveles' ág, 2: Ötös felépi t éaü , sárgászöld -szírinu-virág.
3 :Virág).l~prajz.
4: :Terniéses
ág meddő,
tollas
kocsányokkal,
/Dr.Csapody
Vera
rajzai.
.
ő

31. 'Terméses' cserszömörce'erdősz~li
felvétele.·Ak~li.l·
4

cserjésben.

/DrtV-a.jda Ernő,
.... 105
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32. Juh
a r - fél
é k e sal
á d j a • .--Fásnövények átellenes, pálhátlan.levelekkel.
A zöldessárga-virágok nem teljesen
sugarasak,himnősek,
vagi egyivaruak lehetnek. A _termés Lge n 'jellemzŐ ikerlepe_dék_ /kettős, szárnyas makkocska/. K: 4-5, C; 4"'5,

A: 4+4, 5+5 G /2/

.'

.

33. Korai juhar~ I Acer platanoides/ Részletek: A: Virágzó ágrészlet. B:. Ujj~s erezetU.karéjos
levelek. C: Ikerlependék termések,
1: Porzós virág. 2.Porzós
virág alulr61 nézve;' 3: Porzó.' 4: Him.
~
n5s virág és termős virág hosszmetszet. 5: Mag a felnyitott termásben, 6i Mag hosszmetszet, asziklevél
összehajtogatott.
\

34 .• Korai ri uharcsetnete. Levelein udvaros , fekete. foltok, a juhar
jellemző-betegségét,a
Rhytisma acerinum rozsdagombát jelzik. A
korai juhar btikkösökben, vegyes erdőkben, karszterdőkberi~·riyirkos , 'laza, humuszos talaj okon él.··Mészkedvelő .• Jó mézelő, fája
ipari feldolgozásra s LkaLmaa ,
. -',
.

.

35. Hegyi juhar~ /Acer p.eudo~Platanus/

I'

v·irágszerkezete. Rész"lete'kl-1z-Poz-séav í.r-ág , 2: Porzósvirág hosszmetszete. ·3:' Termős- '
virág .hoaazme tsz~ te. 4: Virágalapraj z Ix= elsorvadt porzók/.

36. Juhar-félék 6sszehasonli tása levél ,és termés alapján •.Részletek: 1: Korai juhar le.vele. 2~ Korai juhar termése. 3-4:·Hegyi
,- juhar leve!"eés t erméae , 5-6: Mezei juhar ./iharfa/ Acer' c ampé s t> .
re/levele
és te~mése.
'

'37. Korai juhar·levé1mozai"kja. Levélmozaikja 'esetében

á levelek

nem takarják el egymást, hanem egymás mellé illeszkedve' használják ki a fényt. Az' alsóbb, nagyobb levelek nyele megnyult, a
kisebbe~é, rövid. Baloldalt ftiggől~ges ág több szintben elhelyez~
kedó levelei jobboldalt egy vizszintesoldalág
egyszintbenál16'
,.levelei helyezkednek el mozaikszertien:.
J8. Vad
ge szt
en' y .e .•..fél
~ k ,O sa 1 á d j a. Fás
-növények,·ajjasart összetett levelekke!".,A virágok kétoldali rész~
, ' ar-ányosak
és legtöbbször 7 porz,6juak. K:5, C: 4-5;A:5-8,
G/3t

--39. Vadgesztenye Ibokrétafal Aesculus Hippocastanuml.;' Disz;fa.,
Magvát. szaponin tartalma mí.a t t mos óssez-nek, magas. keményi tőtartalma miatt pe dig állati t akrmánynak használják •.GI6gynövény. '
Részletképek: A: virágz6 hajtás. A szir~okon, fiatalon.s~rga'
fol t van, ..
ef .megp or-aás után megpfrosodik. A méhek csak a' s4rga~
folt6s ~i~ágra ~zállnak~ l:'Virág hosszmetsi~t •.2:· Szirom. ~ c.
3: Por'zók.4: Termő. 5:' Magház hosszmetszet, ·6:·.Felnyiló.termés.
'7: Mag.
.,
.
r-

40. Vadgesztenye virágzó ága. Az ujjasan össze~ett levelek mozaik.szerUen.helyezkednek,~l.A
virágzat fürt. A fehér virágokból
messzirekinyulnak
á porzók ésa'bibeszálak.
Az' alsóbb virágok
szirmain látható sötét folt a me gp or-z ot t aág tj eLe , /Dr. -Vajda
ErnŐ. felvétele, Budape at Z
s

,105
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41. 'Vadgesztenye rügyfakadása.
A barna , ·bórszerti, enyves rügypikkelyek ·/a:J.IGlevQlek/-~-n.edvkeringés
megindulása után, b eLs 01dalukon erősebben mt}vekedve kihajlana.k.' A 8zárcsucs hoaszabbodni
kezd. A 'fiatal
összehajtott
gyapjas lomblevelekkibentakoznak.
utoljára
a le~belUl elhelyezkedő /legérzékemyebb/
virágzatemelkedik ~i.
.
ő

-[

r á ..g .••• fél
é k
el a alád
j~
Lályszárti
oldali. részarányos virágokkal •. A· osészé rendesen
levele sarkantyus.
K: 3-5, C:5; 'Az;, G /2/. A térszétrobban6,
huéoa tok .• Nagyrészt tr6pasi növények •

42. F §j T,i
növények ,. két
szines,
egyik
mésé.rintésre

..

. 43 • Erdei 1!cnyuljhozzám Ilmpatiens Noli-t'angere/.'
A nedvdús,
l'gy-száF-fe18~-F'széB-el~gaz'.
Ea5ben a levél ernrószerüen védi
az alatta
meghuz6dÓ.virágokat.
Nef!Tea, kövér talajokon élő hegy":
v'idéki erdei növény. A baloldali: példányon szu.lák fut fel. SZ1Talaku levelei
a szár als6 részén j6.1 láthatók .• /Dr.Vajda Ern' fel·véte,l~ 54torhegység,/
.
.
Részletra,j zok: '.l.; Virág szemltözt.
Látszólag"J' sziromlew!le'
szirom részben összenőtt,
es i eeészE!levelek,
.
.

.!4 f' Erdei' nenyuljhOz~ám virága.

·3: ·Virágalapl'ajz.

2~ - Virág-Gldalról.

van, mert két-két
.,: sarkan'tyu.

~5.·'Erdei nen:rUljhozzám, Rés~letelu

As lJeveles, virágoa , 'terméses haj lás •. ~el1ette ·gyökeres.szárt6.
1: Virág hosszmetszet ,b2:
Összefügg6 .3 porz6, .3; Porzó i:~t olda.l$e 4%A portepkok kinyomják
fl vii-ágport ~. 51 Érett-· t!)~termés,
érintésre· hirtelen
Bzétl>atlan
és elsz6rja
a magvaka~. q: Mag ~iTülről és e,rósen nagyitott'
á'J; •••
metszetekben.

46. K.Q C s k e .ri g 6 - t ~.l é k -c s a tá dj a, Q~erják
~s .fáit: keres zt;en· á1;'911enefl··leT~
lakkal.
. ..... ~- ..
Ks 4_~5, qI4~5. A,'s4~5, ~/2~5./,- Ate~és
tOk; 'vagy bogYÓit A magot
s·ziné's, haB.oe· !luigköj>eay·~gri tja....
.
.
.

.1_

B~bireBes keeskerig6.
/Euonymus verrueo8ue/ Szélest@jisdad.
T'gfillln" k!hegyezett
fürészes szélU levelei. átellénes
~lláeuak.
~Azágak Di~ll"osesek. Elf!3z6rtan néhány virág 1~tható.·qJ611DDvény;
K'rgéb6:J.. guttal'erchát
á~:lltanak e;J.ő•. Száraz tölgY'esek~en és ve- ..
gyeserdókben
él, A kép j'i)bb als4 sarkában a s om ivelt mell~k.lte,..
're~etü,
lojásalaku
;tevel.ei láthatók,
A 47-es kép száma is egy
. 8.~~ey·élen van. IDr;.Vajda Ernő fel~étele.
"MeC)sek~/' .'.
..
. . '

.'.

•

/.

.'

•

'.

'.,

Ó, .

.

-

.

" ~St.J:aikoa kecskerág6. /Eu.npus
europaeus/~' Erdeint gyakorl~aer ... _
.. j,je.·-~észletképek.
-Al ~t~ll"el1es leTé~áll:á.sués
elágazásu ..•.
trág-·zI ágrész.
1; Bi1Jllu~.2;· ·It1nyilt virág 14~4 eséaze, szirom ée por":
"z6/~; 3.1 ;ti~ág oldalr61,·a szirm.ek vis,szapenderödnek,-jc
·',l·rá.~
·hos$zmetszei,
5.1 porsrh Qi .Éz'eti feln1116 ~oktermé.·' Ill~a··~.,~
,sapka. / 7: lihull.' lUagVak-llaraJ!ca~zinf1 iIlagkiipennyel t '8r Ma8~.
99'r~oi Mag '.tmt'tazetek.,. 11-12: ,Taraj 08 termés és átme"tszete ~
K

.

\

'\

'

1,

y a g f a ~ fél

é kos
a l.ád j~
Cse~j~k~ Terméstik-tGk, -a·-maghéj-cs0ntkemény. -Ka5, ·els,-AtS,-G
/2 ••
)/, 4 magház,középállásu. /Aképlet~en
a termólevelek-száma alatt és fölött is egy-egy vonal van./

49~ li 6 1

50~ H61yagfa

/Staphylea p1nnata/ Lomliose~deink közönséges cser~
a LeveLe k páratlanul szárnyasan öaaz e t et t ek ,
Az ágak végén sürün fürtben csüngnek a fehér virágQk. Mészkeaveló,
hegyvidéki - siksági faj. A kép alján a szintén cserjés verea,gyÜX'ti-somágai emelkednek. /Dr~l~jda Ernő felvétele.' Budapest./
j éj e , Rtigyeizöldek,

51. Hólyagfa virága és'termése.

1. lirág oldalr6l. A csésze is
fehér,-le,elszerü.~21-Virágphosézmetszetf
A 2~3része~ magház
,köz~pállásu. A szabad bibeszálak végén a bibék összeforrtako
3: A termés 2"!") rekeszü, ha~ványzöld. felfujt tok. Egy""egy rekeszben 1-2 csontkemány héju. sár~a'mag ~an.
c s ál
á d l-k Fás cserjék ép levelekkel.,A,vl.ágtengely,~sészeszerüen,ki~bl~s5dijtt.
A virág kicsi,
zöldes, hámnős , kétlaki, vagy felemás. A termés c~<;inthéj!;lstgyo~'"
ran husoa burokkal, néha szrányas szegéllyel. K: 4""'5, C~ 4'-5,
A: 4~5t G/2~5/~ A bengefélák nagyrészt melegebb-égö~fi ri'vények4
52(§ Ben

g e f é l-é

k

53. Verj utövis '/Rhamnus eathartieua/ ,és

ku tyabenge /Fr-angula
Alnus/. -ls, yarjutövis /benge/ leveles, virágzó- ága , ,Az elágazásban a főág tevissé-alakul t és a két oldalág nőtt -tovább. A levelek tojásdadek, épek. 2t A husos hurku, csonthéjas termés kel~(nnfltlenaz agu , 'Terméséből orvosságokat és featéket kés zi tenek ..
Száraz tölgyesekben és erdószéleken élő, mészkedTsló nijvény.
3: Kutyabenge virág alaprajza. A szirmokkicsinyek •.A virág felépités-alGS-szimmetriáju,
himnós. 4: A levelek épszélUekt viszszástojásdadok. 'A kutyabenge egész nyáron 4t virágzik~ a termése ibolyás-fekete, Kérge.~ráshashajtó.
Nedvesebb erdőkben, ligetekben
élő,
mészkerülő
faj
t ,/Dr.,Csapody .Vera raj za.!
.
.
,

2-.4. Szó

.'

é k 'c sa 1 á dj a.Kacsokkalkapaszkod6,
kar j es ,-vagy-ujjasan.-összetett-:-Ievelü-eserjék .•-A f5szár kaca-'
ballvégzódik es ,azoldalág veszi át a aze r-e pé t a legközelebbi
.elágazásig, ahol b éfejeződik és ujabb oldalág nőtovább~
Virág':"
képlet: K: 3..•
7,0: 3~7.,A:· 3~1, G: /l~S/.'
.
1,6 fél

é

55. SZ.ő1ó. IVitia vinifera/

igen régi m~di-terrán 'erede t.ü , kulturnövény. Számos fajtája van. 'Reszletrajzok:A
virág~alaprajzból látszik a szólG ~ttagu virágfelépitése.-A
kép balS~élén felülről lefelé abimb6t;
a nyiló: és akinyil t .virágot látjukt J
Virág nyiláskor a csuesán összen6tt pátra lehull és csak az at
kis csészelevél marad avirágon~
Amagnáz felső,állásu. A kép
.közepén a virágz61eveles'szárrészen
figyeljtik ~ega kacsokatéfJ
az·ujjas erezet'ü kar-é j os leveleket. Jobbszélen a venyige, a ve •..
getativ s aaper-Lt áa.ra szolgáló vessző egy r-é aze látszik .•,Alatta
van a mag ,és a bogyótermés 'átmetszetben és fürtben, /Dr.Csapo.dy .
Vera rajza.!
.
"

?,
"

o.,

,

"-

56. Vadszőlőfajták~ Kelet~ázsiai éS,észa.k-amerikai fajait disznövényként,-falak-befuttatásáraültetik.,l:Jepán
vadsz61ó
/Parthen0cissus tricul!lp1data/;tapad6korongos'kacsu faj, alul,
&sszetett·, felUl egyszerU levelekkel.2 és 41 k5z6nséges vadsző16. /Parthenocissus inserta/~ Elágaz6 kaesain-nines tapad6korong. A.vadszőlő szirmai virágzáskor'nem hul1anak),.le.3: RU.•.
gyező ágrész: 5: Termésfürt. /Dr, .Csapody Ve'rarajza./
.
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Kéazül t a Fels5'o'kt~tásiJ·~gyzete·11át6.
Vállalatnál, Budapest
Felelős vezető: Heitter Imr~,
,8-2319/105
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