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le háromszakaszu. A levélalaphoz csatlakozó része lapos~ lemezalaku, asszimilál6. ~özépsó része hengeres nyélalaku.,.csucsa kan .
cs6szerüen kiéSb16s6dik.4 kancsó belsejét emésztónedvet·termeló
mirigyek boritják. A levéllemeznek a kencsó feldele felel megG
VirágképletJlk:6P 2+2 A 4-16; fl; P 2+2 G I~/. /6 la porz6sviráSl)
q, ~ termősvirág jelzései. P ~ lepel, az az egynemü virágtakaró,
a caé sae nem zöJ,d, hanem a pártánoz' hasonlóan fel tünő szinU~ .'
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2. Kancs6ka

/Nepenthes ampularia/.Részletek&

"

'.

1/ Kancsós levél,

I

.21 1.1észleta porzós virágzatból. 3/ llermós virág, 4/Porzós

virág~
5/~·ermós virág alaprajza.' 6}:Porzósvirág alaprajza. ArovarGk a
kancsó s'zélén megcsuszv'a belehullanak az emésztónedvbe és ott,
felold6dnak.
A fedő az esőviz becsurgásától
véd .•
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3. Enyvesckancs6ka INepenthes mixta/. A képen a borneoi eredetit· '
virág~6 nÖvényt látj'uk. FUrtvirágzata felemelkedik. Az e16térbel'l
több kancsó látszik. A rovarokkal telt idősebb kancs6k leszárad'!'"
nak. Dr,V'ajda Ernő felvé~ele., Budapesti Egyetemi <PUvéf;Jzkert.'
~H a r m a t f U,f é l 4 k c ~a
'a'~ Nagyrészt lágyszáru, rovar ogo' apnovenye.
l.:t' g pe:
...
5. C 4-'5 A 4~5
120/ G 13~5!.~ermésJik egyrekeszf1. sokmagvu tok.,'
. 5 •. AldrovandvAldrovanda

vesieul.osa/" A vlzben alámerül t~ lebeg6
gYSkértelen hl.nárn6vény. ~zine barnás, szára,süriln leveles. Leve'!'"
, lel összeesuk6dással fogiák az apr6 vizi rákokat és rovarokat. Kicsiny zÖldesfehérvirága
' gyakran ki sem nyilnak. Hálunk kiveszőben van.'
.
6,'Harmatffi /Drosera rotundifolia/. ~őr6zsában álló," hosszunye111 .
zöla leve1eiíl 'hosszu, piros.~rigyszór6kvégén
ragád6s.cseppekbe~
harmatszerüen válik ki az emesztónedv. 'A rovaro'k ehhez tapadva esnek zsákmányul. Ilyenkor a téSbbi szőrök is a rovarokhoz hajolnak
és ráöntik válad~kllkat. Fehér várágai hOBSzufUzérben
állanako ."
N.itr0génben szegény talaju, savanyu tózegmoha-lápokon él~ R.észlet!'"O
-.
rajzok: Ai Csiráz6 mag! B: fiatal csiranövényke két sz1klevéllel
és az elsó kifej15d5 rovarfo~6 lev'llel, q: teljes néSvényo A levelek 'tót6zsában állnak. A v~rágzati tengely magasan kiemelkedik"
II Rovarfog6levél hosszu, kiálló, árzékeny mirigyszőrökkel. 21 A
levJl p'6kot fogott, a szomszédos mirigyszór6kis
mind odahaj ol!""
.tak. 37 Felsóállásu termő a porz6kkal. 41 Virág hosaame saaet , .'
5/ Virág alaprajz. 6/ Porzd. 71 Felnyiló toktermés. 8/.Hártyás
burku mag. 97 Mag. 10/ Mag hosszmetszet~ .
'55-1ll~Q/llo
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A kepen eredeti környezetben lá>tjukJe~ihálásnál a
Koponyáspatak melletti lápQn IVasmegye/.DreVajda Ernő felv~tele.

8; tégy~sapÓ /Dionaes'musci~ula/. Észak-Amerikai rov~rfog6 nij~
vény .•Tőr6zsában ál16 levelei érintésre lSsszec;sapódnakés'megfogják a rovart ..A virágzati tengely magasan kiemelkedik. atSlevelek
közü19
9~'i'1~gYcsap6 rovarfog6 levele, ~ levéllemez két széle merev t ka-,
romszerü tüsli:ékkeltagolt "Ha rövar ~rinti a levél érz5sz6rei t,a,
lemez kétoldala összecsap6dik a f5ér mentén és a tüskék egymással
összekulcso16dva bezárják a rovart. Emésztés után ujrakinyilik a
.levél és a' száraz rovarvázat a sz'l lefujja. J)r.,~o6 Rezső könyvéből
i~j~~a
• Fás növények
-es - ~os, sz mmeti',l:
-u,s:ugaras
evelek pikke1yszerUek vagy teljesen:hiánYQznak., Virágképletttk: K 4-5, C 4~5t
A 4~5 G 15~2! ."
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lioFr'á~c1aiamariska
/T~~;i;~::::'ga11ica/.
Félsivatagi növény. Nálunk é16sovényként'Ultétett diszeserje. Apr6 virágai pirosas r6zsaszinüek. A azirmok lehullanak. A képen virágzó növényt látunk.
Dr.Prisztler 'Szaniszl6 felvétel'e~
.
~~~~~~~~~~~~~~_c~~s~a~l~á~d~-=a
• 1ágyszáruak, 'vagy
eve ee.
VIr g~suga~aean
részarányosak. '
5-3 .vagy Ot A 00 G 110-'3/" ~ermésük tok.>"
,

,,J.

va
tetemold6' /Hell~~themum ovatumJ. A
~~~~~~~~.~~~~~a~n~z~s~a~s~a~.~A~.
~nap felé fordu16 virágok élénkaárgák, 'öt szirmuk és sok porz6juk j6l láthat6 a képen Száraz tölgyesek szélén. pusztai réteken él6, mészkedve15 faj0 A háttér mészkőszikla. Dr.Vajda Ernő felvétele, JÓlavaf6.'
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<:> 1 y.. á - fél
é k c sal
á d 1...JL•. Lágyszáru vagy fás
nóvények,·váitakoz6 pálhé.s le'lfelekkel.A.vTragkétoldali szimmetriáj u," egy í.k szirom sarkantyus. Két porzó ho'asau, mézfej tő fUggeléke ebbe nyulik bele. A méz a sarkantyuban gyülik össze. Ibolyák
ésárváeskáktartoznakebbe
a cSál'dba. Vigáképle1;Uk: K 5 C 5 A 5
G /2/" ~ermésüktok.

l~~:Fehériboli~ IVi~la albai. ~zivalakut csipkés, pillásszélU 1e- •
vet~k j el1emz~k. Atókocsányos virágok fehérek\! sárgásak vagy .
halvány~ilák. 5 ,szirmuk közül az als6 középsőn mézutak láthatók.
"A nyári levelek áttelelők. ~yertyános tölgyesekben, cserjésekben
élő hegyvidéki, faj.pr.Vajda Ernő felvétele, ?omáz. J~5hegy., .
i6'~,·:,ih~lya-fé:i.~k
-Virágaé~terrn~s~4o Részletra;izok:,1/ Háromszinü
árvácska virága oldalról hossz,metszetbeil.2/ Bimb6 o 3./ Illatos
ibolya, fel nem nyiló, 'önmegporz6virága hcaaaae t saetben , 4/ Há'!'"
roms~inüárv~ct;ka vi7:ág~laprajza. 5/ Három!~szre fe1nyiló tök-termes'.•,Dr!1vOO Rezso konyvébol~,
_.
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árvácska /Viola ,~tricolor/.Tojásdad-hosszukás csipkesszélü levelei vannak. Az '5 az rmu virágek háromféle szinüek le-hetnek: vagy kékek?' vagy fJárgák,vagy két felső azírmukvké k , .a
í
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többi sárga~ Az·als6 szirmokon mézutak látszanak. A gyenge szegletes szár eJágaz6~ Száraz tölgyesekben~ Sziklásgyepekben, irtásréteken, kaszá16kon élő mészkerülő hegyvidéki - sikságifajo lA.
háttér kQrhadt bt1kkfatörzs./ Dr~yajda Ernő felvétele. Mátra.
o t:~ v ir~A
- fél
'é k e sal
á da.
'r6pugyszarl1~ vagy ss noveriye sugarasan r szar nY9s virágok,kal~ ../tvirág0kat rovarok, vagy madarak porozzák. Virágképlet: K 5.
;3•••8 C 5 t 3~8 A. 4-8 vagy 00 G /2::21.
... ..
..
S1.9

,

+'t~
~oii5ötavirág /passif.l()ra,co.rulea!. D41,..,Amerikáb61
'származ6. .
k nyes, cserjés szobanövényünk.Aképen
a bonyolult virágot látjuk •.
r-

,,.,

A virágban

sok a Szines csészelevél. ~ sallangszerü szirmoknak
kék.rojtkoronájuk, mellékpártájuk van. 1Cözépen emelkedik ki az '1-'
varos~lop 5 porz6val és háromágu bibével.
,
2o~. Golgotavirág. A képen bimbós, virágzó példány láthat6. ~acsok'k.alkapaszkodó szárán, ujjasan szeldel t .Leve lek vannak;

~i~
~ sal á d . a-. Husos, lágyszáru,
vagy e csel' es r pUSl nov nye • ~sz rome r us leveleik s~ép, .
s aí.nes mintájuak. f)ugarasan részarányos virágaik egyivaruak. 'A
porz6s virágok általában 4-es, a termős virágok 5-Bs szimmetriá~
juak. ~z egylak! növények porzósvirág I
I kápletec K2 02-6 vagy
Ot A 00•.•4; termősvirág I~I .k~plete KS-2 05 ••2 G 131 vagy- /4-5/.
Termésiik tok vagy bogyeS.
,
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22._Király.betónia IB. egonia Rexl. Nagy, ferde, szivalaku levelei
ta~kák, felU ezUst5s szintiek, alul pirosak és sUrün merev-szőrösek. Gserepes,disznövény.
. .
~,
.~
3. 'Du ván ozott be ónia levél. /+.beg6niát nagyon jóf lehet dugványoz ssal szapoT1tan1. gyetlen leveléb61 is uj növény fejlődik. .
A aárulékos gyökerek és:haj tások.a levélerekból indulnak ki, ezért
~ugványozáskor a levél néhány e~étiátvágjukt a sebb41 lefel' gyökér, felfelé háj tás sárjad. Az eredeti lev'lb61 tá~lálkozik az
uj növényke~ amig meg nem erősödik • .4 vegetativ szaporitás egyik
legjobb példája. Egyes beg6nia fajokon az élő növény leve1ein-.is
fejlődnek sárjak.
.•..
I

.

!.4'~fijk-

fél
é k c sa 1 á d ~
.-Lágyszáru,· egyéves kuszó~
.növények, egyszerü vagy' elágaz6 levelk.acsokkál,·ri tlán cserj ék.
Leveleik karéjosak. ~ sugarasan rész~r~nyos nagy virá90k egyiva- .
ruak, a növények egy- vagy néha kétlak1ak.Osésze és parta egyaránt
csöv·es. A párta rendesen sárga szinti. A portokok összenótteko' A
virágtengely serlegszerüen bemélyedt. Virágképlet: o ::K/5! o 15/
AS; ~ K/5/C./51,
g/5-3/. 1ermésUk ,kabak, vagyis vastag, perga.
ment-szerU kulso es husos belső heju, sokmagvu, nagy bogy6o

,

.

.

25.Uritök/Cucurbita
Pepo/. ~észletrajzok: Bal felső sarokban a
porz6s és alatta a termós virág alaprajza látszik. 1/ Az elágaz6
levélkacs érzékeny tapint6sejtekkel érzi meg a:támasztékot. Az 1.
szám az 'erósennagyitott tapin-t6sejteket jelzi. 2./ Kiemelkedő
párologtató levegőnyilás hosszmetszet nagy nagyitásban.}.zl3gész.
növényt ilyenek bori tják, azért olyan érzékeny a nedvességre •..;
3/Porzós .virágb3mbé l , 4/ Po rz6s virág hosszmetszete, ~a 'részben'.-'j
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.C5sszenótt p~rzók !töv~nmézt1r~ggel.
5/ P.orzó. 6/ Termós virágbimb6 magházzal. 71'lermósivár
ghosszmetszet,
~lsdállásu
magházzal •
.8/ Bibe. 9/ Mag. Ici Csl:rázómage III Fiatal eairEm,'övény, két.
'
sziklevéllel
és fejlődI
fiatal
lombievelekkel.
12/ .Az~t ezögletU~ belUl tires~ nedvdus s~ár keresztmetszete~
A szá~ élei_en szilárditÓ rostkötegek
futnak. 13/ i»ettóshánceu edénynyaláb la:l;l.,án~
csot fek~te szin jelzi/
14/ Klorofill tartalmu alapsz5vet.
'
41

26.· Virágzó tiSk.Jgyéves ,növény hosszu, csövesnyelU; tel1yeresen
hasaclt,;hégyeskaréjtf
l~velekltel.
Az 'tfrdes$ merev 'szőrökkel bC!)r"~
t'ott'. lev'elek'erei'
mentén fehér fol tok vannak, K(1zápen két virágot
1'átUnk'."; I-z5szirom'als6
ré'eze csöve sen összen6tt,
felHI kihaj 16
cimpákkal. AttSlésé;r :.belsej ében j6l láthatjuk
a nagy, összenőtt
porz6kat.Egyes
fájtái"étkezésre,
más()k takarmánynak va16k. 'liatvág6létés láznpaolajat
tne k, 'amellett
féregtiz6 és egyéb orvosságokat is készitenek.Bárznil.yenÁj61
trágyázott
talajban megterem. {
6shazája va16szintileg :Delny,,-gat-zsia.
pr.!.ajd~ Erl).ó felvétele,
,
Pomáz. '
ü

.;' ~:'?;~,.:;~;.
~ ..-"

~7~'Feifut6·tökfaiM.k.
A képen küliSnbBz5 felfuttS téSkfajtáiat
14.:tunk.,f\ hajtásokonliCisszl.1kacsok
vannak •• -termések 1ecst1ngenek,
-egyrészfik :'körtealaku;; másrésztik hO,sszu,dorongformáju.
A hosszu~á·s' 'a'jurgéta
tök. lA háttér akácos.! Dr.Yajda Ernő telvét~let
j,6~
döl16.:.'
" ",-'
.
..
.-,
.'

2e SU$ittSlS /CuclU'bi tatnaxlmaI, L$velei alig öoliS,sek" Bzi ves ke1"e'i.a. '. A te~més igen, nagy, . néha 10..•20 kg-tUil ,"13 sulyosabb. Atakja,gBrnbtslyded •. 8ex-ezdeseIlbará,dá'~ t •..
~,óleg étkezésre,
~e takarmánynak is termesztik.
Amerikai áz'rmazásu egyéves növeny. ~a~
gyarPGt6telvétele.
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29. 'hSrögdinnye-1Col~cyntbis
Citrullus/.
HaragoszlSldhéja,
piros,
edeshusu, "nagy, sima termésf1, afrikai. szárma~ásu Etgyéves_n(:Své.llY,'
A 'képet'érett,-ép
és keresztben kettévágott
terméseket látunk. ~agyar FQt6 felvétele ~
.' ,
~
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30; Sárgadinnye /Cucamis lelo/. Afrikai és Kelet-indiai
s~ármazásu éaes~ermeeü, egyéves kulturnövény.
~rissen gyümölcsként fogyas~tják,
'el téve, a konzerv-gyümölcs1zek egyik legf6bb alk,otcSrésze. Mégyar Potő felvétele,
'
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.11.• ':ti1borka ICucumis sati vusl.

'elet-Indiáb61
s%lármaz6egyéves táp, nleknéSv~,l1y.;Igen
gyorsan fej lódik. A képen láthat6 legkisebb
termés:3, -:a legnagyobb 10 napos. A párta elvir1 tás után még napo- .
kigraj tamarad·a fejlődő termésen. Salátának,
vagy eeetesen ill.
.
, kóvászos.anel téve, '·étellténthasználjuk.
Talajban nem válogat6s,
da: sok' v'iz,et ' kiván.. hgyar P()t6 felvétele,
L, ;~>:.'.
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32. 'uborka. A levelek hegyeskaréj'uak. Ii termések fiatalonbibiresesek~~serteszőr8sek.A
k4pen j61.látjuk
a hosszu kacsokat. ~agyar'F:ot6 :fel,vétele, '.
""
33 o·M~B.~~g6 /E~b~J.lium eordif~lium/,,'
A fehéren érdes: moLyhe s le,:velekliaromszögletüek.Szélfik
hullámosan karéj os. A párta zöldessárgao },;.siár'hever6.,Él"ett
termései a magvakat robb~ásazerfien
fröeskölik ~ szét. A.raj~oil egy ilyen levá16 termésláthat6
az é.

..,
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r'etlen termésü leveles ezárréaz mellett. Szánt6f6ldeken, parlagokon igen ritka. A mediterrán vidékről behurcolt,~ siksági faj.'
Dr. Csapody Vera rajza.
'
,

,

- !' ~-:tá ke
a'alád
a. Lágyszá-'
rú, r
n as, m rs et, g v novenye ,va
a ozo p lbátlan levelekkel. Rendesen kék szinü rovarpo~ozta virágaikban a harangalaku párta cimpái eleinte csucsukon 6sSzefüggnek. A porzók vagy tel,jesen szabadok, yaSl portokjaik,vagy szálaik nőttek egybe. Képletük: K /5/ C /5/, A 5 GIS-JI. TermésUk tok. '
'
/Campanula Trachelium/. A hegYe~,
an zs s- úreszessz Ú, u o szárlevelek váltakozó állásuak. A szár
csuesán'alevelek'hónaljában~laza
fürtben_állnak a,t'orrt-szirmu,
-harangalaku virágok, A ~avény aerteazórös. Hegyvidéki erdőkben,
nyirkos, laza humuszos talajokon élő euráziai faj. lA h~ttérben
szederbokrok, job~ra lent kutyatej IEuphorbia Cyparisaiaal lát- .
a~i~. rDf. Vajda Ernő felv~tele Sátorhegység, Kemence Völgy.

36. A kerekleveIU harangvirág /Campanula rotundif'ólial viráff~jlQdese,/hosszmetszetben/. II Az ár~tt,porzókaz éretlen bibe o'darrra üritik a .irágport. 21 A porz6k 6ssze~öngyölödnek. 31 A,porz6k
elszáradnak, a most megérett bibe kifejlodik és"szétnyilik. ,4/ Virágalaprajz. Dr. 30ó Rezső egyetemi ,tankönyvéből.,
_.

..

J7. A harangvirág virága' napos időben felfelé néz, éjszaka ,'vagy
esős id5ben lehajlik. Dr. Greguss Pál könyvéből.
/

38. O r bá n c fU -f á 1 é k c's a '1 á d a. Lágyszáru vagy
fas növ nyek, keresztben atellenes, gyakran örökzöld levelekkel,
himnós vagy egyivaru virágokkal. A porzók' több falkába'-nóttek öszsze. ~avarészt trópusi fajaik közt sok gumit, gyantát ,.olajat ,balzsamot adó növény van. Virágképlet: K5 .C5Aoo G/5-21 vagy/15-l/.
'

"39. fiefYi orbánafU IHyperi~aum mon+anum/', Felál16' s~árári áttetszően pon ozott,' ker~sztben átellenes, állásu leve.:ekvannak. A szár
csupán a halványsárga 8zirmu virágok fürtben állnak. Száraz lomboserdóben élő, mészkedvelő, hegyvidéki faj. lA kép hátterében
szilbokrok, balra oldalt leveles tölgyhajtások, balra lent'a fti
k6zt ibolyalevelek és a jobb'als6 sarokban leveles gyertyáriágak
látszanak.1 Dr. Vajda Ernő felvétele, Nyirád.
- X '('--.
' ,"

40: Te'a-f"'

1 é k c sal
á d j a. Trópusi fás n6vények váltakozó örökzi:Sldlevelekkel. A virágok himnósek vagy egyivaruak.
,Képletük: K 7-4 c 00-4 A 00-5 G /5-31 vagy 18-2/.A.,tel"Dléetokl
vagy bogyó.
/
41. Tea iOamel11~ s1nensi~). Az emberiség egyik legfontosabb é1vezeti növ~nye. Breqetileg a fertózöttség miatt' forralt viz izesi- ,
tésére használták. Oshazája Assam/Himalája/.lnnen
terjedt Kina,
"majd Európa f~lé. A ~rópusokon mindenüt~ termesztik.' A Fekete-tenger partján eikerült a Szovjetunióban is megtelepiteni. Magas alkaloida lkoffEain, theophyllinl tartalmu leveleiból készUlta kinai, vagy orosz tea. Részletrajzok: II Virágz6 leveles ágrész.
21 V1rágalaprajz~ JI Termés. Dr. S06 Rezs6 egyetemi tankönyvéból •
•
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a -'f' é l''é'k ' o sal
á'd' ,,a'" o'Fás, törp eeserj é k ~
a oz
.eve Le k gyakran orökzöl e, , esetleg apró tü- vagy pikkelya1aku levé1kéko A szirmok többnyire összenóttek, a párta har-ang- vagy bó'grea1aku.•A magház alsó vágI fe1só-ál1ásl1 leheto V1rágképletek: K 5-4 C 5-4 A 5+5, 4+4 G/fJ-4!vagy
A termés \
tok vagybogy6o Többnyire magas hegységekmészkerü ó, néhol ura1kod6 ~ajai~' A család a felső krétakor óta kimutathat60

, 42" H
A val
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30 Fekete~áfon
Vaccinium Myrtillusl és vörös-áfonya IVaccinium
vi tis~daea.
azLe t ek e '"A: Fekete-áfonya virágzó és B: 'terméses .
ága , A tojásdad levelek ősszel lehullanak. C:' Vörös:"'áfonyatermésága~ levelei örökzöldeko 11 'Fekete-áfonya pirosas-fehér Virága
hosszmetszetben. 21 Termús a porz6kka1. 31 Porzdk. 41 fermó. 51
Magház keresztm.etszet. 6/ Bogyó ermés. 71 Termés hosszmetszet. '
81 Mago 91 NIag hosszmetszet. Az áfonyák 1eve1eibó'1 és term~sébó1
orvosságQk készülnek. Magasabb hegyvidéki fenyvesek, pükkösök,
nyiresek nyershumuszt je1ző,.savanyu talajon élő aljnövényei. A
vörós-áfonya terméséből gyümölcslzt is főznek •
é

.44"V5rösáforya IVaccinium'Vitis-idaea/. ~váiist fényes, sötétzöld levélkék és pirosló-fehér, apró gyöngyvirágszerü virágo·k erednek az alacsony, bokros szárakon. Dr.Vajda Ernő felvétele, Magas Tátra~ Tarpataki völgy.
.
'
,
4~" Csa:r;abICalluna v,ulgaris/~'.
A~ a~r~ levelek fedel~k:sen bori t=
k a vekony ágakat .•'A r6zsaszlnu v rágok egyoldali, füzéres

j

í

fürtben állnak, Nyires fenyérek uralkodó faja,.Mészkerüló, nY ers
humuszjelző'népi gyógynövény. J6 máh1ege16. ~észletek: Ac Virágosp
leveles ág~ II Bimb6 és Virág oldalr6l. 2./ Virág hosszmetszet.
3/ 'Szines csészelevél. 41 porzÓk. 5/ 'lermó a porzókkal. 61 'rermŐ.•
7/ Magház kere~ztmetszet. aJ Fejlődő termés a csészelevelek közto
91' tró te'r'mésekco10/ Mag. 11/ !laghosszmetszet.
.
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~Qs~l:tab nagy tömegben nőtt állomány apró r6zsaszin virágos für~
~elo
lA háttérben hámlókérgü9 fehértörzsü leveles nyirfa áll.1
DroVajda Ernő felvétele~ Sopron~
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A79'HarÍ~a-félek virá~aioll Erica••carnea virága'oldalr6l'és 21
hosszme szetbene3/irága1aprajz.
41 Aetostaphylos.' Uva-ursi vi-,
rága hosszmetszetben ..51 Fekete-áfonya virágos .ága , 6/ f.erméses
ága,?1 virága hosszmetszetben. és a/virá alaprajza" Dr~ So6 Rezső egy~temi tankönyvéból. (
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Késiü1ta

Felsóokt~tási Jegy~etellát6 ~álla1~tnál
Felelős vezető ~ '~pj kovszky Lajca .•
"

5t;-1112o/11o

6

.~

