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"

F~l:g l~gyszáru I?-.6vénYék
váltakozó,pálha
nélküli levelekkel,
öt~
koros v1rágokkal~ Általában a 2-4 szám uralkodó. A termófelsóállásu.
A térmelőleve!l.ek Gsszen6ttszé+ein
ülnek a -magkezdemények•.
Szines 'virágl1kat rovarok porozzák a méz, vag,ya sok virágpor
' ..
miatt! Idetartozó
esaládok~ A/ Mák-félék, Bf Keres~tesek,. c/ Re- '
zBdafelék~'
.
.
_,
1. A/Mák~félék osaládja.
Jelle~z6 a virágnyilá~akor
lehulló
'.
krrCSészelevél~'
Negy szines sz±rmukés sok porz6juk van. A magház fels6állásuf
A sokmagvu ,termés, BOkrekeszü, kupakkal. nyilÓ ..
Imák/ vagy egy-kétrekeszü
becd' alaku tok !feoskefü!,
esetleg."
e~ymagvu-,makkooska !füstike/.
A magolajtartalmu~
Lágyszám'nö. venyek tejcsövekkeL ..vagy töíú6sejtekkel;,
A tejnedv- sok mérges alkaloidát
tartalmaz.
"
~ \
.
,...
~.
".'

'P'!-m! . /Papav:r

2 ct

..Rhoeasl. Vetési~.gyomnövé,ny. Kalásos vetésekeg buza kozott fordul e16 tomegésen~ Parlagokon, utak ,. .
mentén, "száraz gyomtársulásokban,
kevér agyag-; homok-f. 16'sztalaéjűn éle Szirmait:~gyógyn~vénykéntgyü~tik~
/szamárköhögés,horg"
,hurut elleni ~Részletra!zok:
1: Agyokér vekony kar éa.Laku , A .'
.
t ób61 szá.rnyas~n,"sz~~cle.-,t "nlel~s.levelek
erednek _, 2: a 'szár,,-lágy,
sz ör ös ; A j3záron -16 'levelek' kevésbbé tagol tak,de
~agyobb'ak mint
a tőlevelek~ A bimbók b6kolók!, Ha' felemelkednek, másnap kinyilnak. 3: Virágp.yiláskor a csészelevelek
lehullanak,
a' 4'lángvörös szirom,egy-két
napivirágzás
IItán szintén
Lehu Ll, , 4: Szi<.rom~evél. 5: A bib! az alacson;r, zömök magházon ül,J 1apos1: lO~12
. kareju, . korj;mgszeru., Tetején p1henne~ meg a rovarC!k és ugy,f9.
gyasztják.a
sokporz6~ virágporát ~. 6:· A virágalaprajzból
látha t-:- .
juk a sokporz6j.u ,virág szerkezetét !qA, po::z6k spirálisan.
ál.Lanak !
7: Érett toktermes • ,A.bilbe alatt apr,Óny11ásokon as ér édnak ki a
magVak.8~< Toktermés_ keresztmetszet!,
A magvak a rekeszfalaken
,ülnek e 9:'Er:§~6n nagyitott·mag!,
',
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3~ Mák; !Papave'r somniferum/. Mediterrá.nszármazásu,'gyógy--és
.'
gazdasagi n6vény. Magva"nagy olajtartalmu
táplálék.
Fehér tejnedve
adja az opí.umo t , A...tejnedv sok alkaloidát
tartalmaz. -/morfin; kodein, .·te:bainr' na!:~o~in, pa~Terin
st1J~'; Rés~ben a ~öld mákfejek .:
bemetszéséve
gYUJtJ.k a teJnedvet , r ásben a száraz tokb61 és- ':
kórób61 vonják ki.'Fontos
gy6gynövénYt Erős fájdalomosillapitó,
'görcsold6és
kábitó ..hatásu orvosságokk~szülnek_atejnedvéb61.
A
szár és a levelek kopaszek, kékes--deresek," kissé viaszos felüle7,
tüek. Afels6
levelek épek,. szárö1e16kt, A szirmak pirosak, lilák,
vagy fehérek lehetnek~.
..,.,
'.'
,,:,"
Részletrajzok:l:
Gyökeres szárrész t6'levelekke1f.2:
Bimb6s, Yi~
rágos hajtás Iizá~öle16 levelekkel~ 3: Bemet8zett, éretlen toktermés. A metszések,mentén gyöngyszerüen szivárog a. tejnedv • .4.:
Érett tök\*5: toktermés kere8ztmetszett~
,
é

.
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Vérehul16 fecskefü.
/Chelidonium
maju$/. Narancssárga
tejnedvü,
i8zönséges
gyomnövény. Ii levelek
szárnyal tak, a szárnyak 'durván
csipkések,'illetve
hasoggatottak.
Sárga virágai
erny6szerUen
helye,zkednek el a száron,. Termése becószerU,
egyrekeszü
tok, két kopácea alulr61
felfelé
hasadva nyilik.
161eg ligeterdőkben,
aká-'
ccao kban , friss
árnyékos, 'humuszos" agyag- és homokt,~lajon éle
Nitrogénigényes.
Egész nyáron át vi~ágizik.Gyökereibdl
választják ki a narancsvörös
tejnedvet_.
I~en mér,ges gy6gynövény. /Bélmozgás, nyálkaelválasztás
fokozása/.
Részletrajzok:
1: A növény
'töve.
Az eltépett
szár és gyökérbólnarancsszinü
tejned'V csepeg.
2: Virágz6, terméses
hajtás.
3: Termés. 4: Keresztben átmetszett
'
t c rmé s , 5: lllbg. 6: Hangyaken1ér./A
magot ~a, hangyák terjesztik
miközben a hangyakenyeret
eszik."
'.
".,",

5.

SzivvJ:rág./Di-centra
spectabilis/.
fejnedve
nincs.A, levelek
hármasan szelldeltek,
vil"ágzata
b6ko16 fürt"
a virágok két irányban is kétoldali
szimmetriát
mutatnak. Két külsd sziromlevele
sziv
'alaku,
lapi tott,
piros Etzinü. ,A.két bels6 szirom keskeny, fehér,
a négy porz6t és a' termdt öleli
körül.
Csupasz kerti
disznövény.
Részletrajzok:
1: Virágzó hajtás ,2:'
Virág. 3 : Virágalaprajz.
•
6. O,dvaa keltf..ke: /Corydalis'
cava./~ Tejnedve ~incs.,A
fehér'9 vagy
lila
virágok két felsó
sziromlevele
~gyetlen'hos~zabb
sarkantyuban végződik.
A Tirágnak egy szimmetria
si~a
van. ~ termés hosszukás t becószerü,
sokmagvu tok. A növény töve gumé s , veLö , belül
.ké s őbb odvaeodik.
A levelek
er6sen tagoltak,
s ae LdeLt e k , Hátlapjuk hamvaszöld.A
növény
csupasz,
nedvdus. Lombos erdőben~ nyirkos, laza, mély hamuezoe agyag-,
ártéri-,
vagy homoktalajon
éle
, Mészkedve16 • -Részletrajzok:
1: ,Leveless~árrész,
gyökeres gumóval.
2: Ureges gumó hosszmetszete.
3: Virágz6 fürt,
az egyes vir'ágok tövén murv aLevé L van. 4: Fehérvirágu
fürt.
5: Egy~s, sarkantyus virág.
6: Virág alapraj z. 7: Terllésfür.:t , b6k016 t okterméaekkel.
8: Mag, husos dudorral.
/Hangyakenyér/.
,
é

I

I

,

'

,

"
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-,7. Orvosi

füs tike •. /Fumaria officinalis./
Apr6, l.ila-virágu',
egy-'
áves gyomnövány. A'sarkantyu
rövid,
zacsk6szerü.
A virágzat
nyu. lánk fürt. ~Atermés gömbölyü, egymagvu makkocska. A levelek
sa1langosak,
szürkéssöldek~
!rejnedve nincs'. Részletrajzok:
1: Teljes
növény. 2: ,Egyes virág,lehul16
szines csészelevéllel.'3:
Virágalapraj z. 4: Egymagvu makkoeska termés..
, '

s. ~BI

Ker
esz
.vényelt, mur.,alevél
kal. A család neve
, er6d. 'l4' csésze,
4
"yelU porzó' van. /4
A termés hosszukás
r6lnyilik,
közepén

i

tes
~'k,
c s a' 1 á d
á • Lá~yszáru nönülküli,
fürtben,
vagy s torban al16 virágok'.
a keresztJen
átellenesen
ál16 virágrészekt61
szirom;'.
A virágban
két rovidebb
éa 4 hosszab b .'
t6porzós/.
A virágok kétoldali
részarány osak.
bec6, va~s rövid bee6ke. Két kopácc aa.L, ~:rlul-',
hárt1ás
válaszfalon'
ülnek. a magvak.
'
.,'

.

~

-. Keresztesek
"ellemzó,szervéi.
1: Virágalapra'jz.
/4 c sé s ae Levé L,
4 szirom ev
,2 + 4 .pora , 2 term lev lból összenőtt
t'ermó.1 2:'
Keresztes
virág felülnézetbe'n.
3: Virág oldalnézetben.
4: Sarkan- tius /mézfe jt6s/
porz6. 5: Fe1s6állásu
magház, 2 + 4 porzó, a porz61t tövén mézfejtók.
6: Leggyakoribb
sziromlevél
alakok •. 7: Csés ae Leve Lek , 8: Bev6termés,
éretlen
ée érett,
felnyilt
állapotban"
~ magvak a hártyás
válaszfalon
vannak. /szapo~azsombor/.
'9= Bo- '
k016 bev6,megcsavarod6
válaszfallal.
/ikraviráS/.
10: Cikkes,
~
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olvas6forma bec 6 /rep~sénretek/<> ll~ Hasábalaku becő és kereszt~
metszete o /repcsény/. Különböző becőke tipusok: '12:'Páaztortáskéi.
felnyi16 becóke termése./~
bec6ke szélessége és hossza kb~ egyforma.l 13: Korongpár. 14: Csülleng.' 15 g Varjuláb. 16: Gomborka.
17: ZSáZS84 18: Légyfog6 .•_19~ Szümcsó ..20: Rekenyő.
10: Káposzta fajták~' /Brassica oleracea;: Vadon az Atlanti Óceán
és a Földközi-tenger partvidékén, éle Az embernek sziv6s munkával~
sokféle eltérő alakotsikerült
ebból ~itenyésztenies Ma egyik
legfontosabb táplálék - és takarmánynövényünk.
A képen a leg&ya=
koribb táplálékfajták láthat6k@ ,1: Fejeskáposztan 2g,Vöröaka=
.
posztafeL
hosszmetszetben. 3: Kalarábé gumóvá duzzadt hajtása~
szeld.elt -levelekkelés
egy letépett -levél ripacsával, /levélnyolll/'
o
4:. Káposztaf.élék ftirtvirágzatae 5: A sérüIt kalarábeszár seo- •
.szövete igen gyorsan sarj'ad~ Sebhormonja az emberi eebeket' is' essgy'itja.•6g Duzzadt virágu..karfiolfej v szeldelt levelekkel .•
'7:,
\
Kelkáposztafej , összeb.orul6, -fodros levelekkel.
.
,
'.
ll. Táplálék és takarmánYkáposzta-félék.,. 1:' Bimb6skel teljes nö=
vény .•Magassága eléri az 1 métert. A levelek'h6naljában di6nyi~.
rózsaszerü oldalrügyek vannak,ezeket
esszük. A leveleklantosan .
a za Ld e Lt ek , A levéllemez egyes részeit elég ·távol.állnak egymástól, a csucsi rész a le&fejlettebb. 2,: Bimb6 keresztmetszet /01dalragy/. 3: Tarlórépa /J3rassica Hapa/ gyökere. !rakarmány. 4:
.
T~r16répa leveles, virágz6 ,zárrésze. Az als6 levelek szeldeltek,
a fels.:3képek, válluk' széles, azárölelő. Olajtermó változata a
réparepce , 5: Olajrepce • /Brassiea Napua/ Magva 30-50 % olajat . .
tartalmaz, !lámpaolaj" szappan nyersanyag/. A képen a virágz,ó szárrész hosszura nyult csucsa bimb6s. A bimbók alatt. nyi16virágok,
l~jebb bec5k állnak. A levelek a tar16répáéhoz hason16ako 6: Az
olajrepce takarmány változata a kar6répa.A
képen a megvastagodo.tt gyökeret 1 élt juk. 1: A legnagyobb termetü káposzta fajta, a
faalakuvá növekedő megvastagodott hajtásu marhakáposz~
1 1/2 m.
magasra is megnő .•
12. vadreace
vagy mezei mustár. /Sinapis arvensis/ és termeaztett
fehérmust r sinapis albai. A vadrepce meszes talajon a gabonavetések_közönséges
gyomnövénye. Alsó levelei lantosan szeldeltekg
a fels6k kevésbbé tagoltak .•Egynyári gyomnövény
Csőrös bec6 ter~,
mése sz6rös. Részletrai!2!i,l: Vadrepce gyökere és virágzó leve,l'esszárrésze. 2: Vadrepce-cséSrös bec(5je. 3: FehérIliuatár leveles,
virágos, gyéren sz6rös szárrésze. 4: Fehérmustár termése, /bgr~
'
~asBzőrü/. A fehérmustár levelei osztottak, szeldeltek, az'utols6 szelet a legfejlettebb. Egyéves takarmány.és olajnövény,. Gyak~
ran elvadul. A friss, laza, kövér anyag,- lösz-,. vagy homoktalajokat szereti ~ Mészkedve16. Olaj tartalmu magváb61 mustárt készi te~· ,
nek.
.'

i

.e .

..'

.

.

.'

.

13. Hónapos retek. /Raphanu.s 'eativus/. Konyhakerti növény', kÖr.ynyen elvadul.' Atapértékben
gaz dag , laza szerkezetü, öntözött talajt szereti. A föld alatt gömbölyü szárgum6t fejleszt, ezt rc-«.
.gys.sztják. Magva 45-50. %. olajat .tartalmaz .•Részletrajzok.: 1: Virágalaprajz, 2: Level.es gyökeres szárgumó: 3: Szárgumó hosaame t-.
szet. 4:. Virágos, terméses szárcsucs. 5: Mézmirigyes porz6o 6~
Virág hosszmetszet. 7: Sziromlevél.
\.)}
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14. Kányazsázsa. /DiplotaxistenuifolÜ\/,
és felemás leve lü zsázsa
lLepidium perfoliatuDV.'A kányazsázsalevelei
majdnem tövig szeldeltek. A bimb6s szárcsucs lassan növekszik, igy mindig az éppen
kinyil t virágok állnak a legmagasabban. Csak elvirágz_ás után ;növi .
tul a száresucs 6ket. Közönséges gyom, ,s~ánt6kon, parlagokon, tar16kon. llészkedve16. A laza-, azáraz,agyag-,
16sz-,kavics-,vagy
homoktalajokon éle Részletrajzok:
1: Virágos, terméses, teljes,
kányazsázsa növény. -2 r . Szeldelt _t6levél. 3: Felemás levelü zsázsa
gyökere, két-háromszorosan szárnyasan szeldelt
als6 levelekkel.
4: Virágos , leve·.~~s'<szárrész. Ja felemás levelű zsázsa magasabban
állQ levelei fokozatosan vesztik el tagoltságukat,.
a fela6 leve-o
lek~ziv
alakua.k~ épek,' válluk széles,száröleI6.
Ha egy növénJ,eo ilyen eltér6k az" als6 és fels6 levelek, azt 'kétlevelüaégnek
.jheterofillial
hivjuk. A virágo.k aprók. A termés bed6ke. Közönsége.a sziki növény. Az Alföldön gyakori. Parlagokon, lege16kön,.
kötött agyag-, 16sz-, és f6leg .szikes talajon éle Nitrogénkedve16,
sótüró."

. l~ ~ars6ka;. /ThlaJJpi arvense/ és pásztortáska /Capsella Bursa
,poris/-e
Mindkét növény igen közönséges szántóföldi
gyolJl.Humuszos ag1ag-, 16sz-, vagy homoktalajon élnek. Nitrogénkedve16k,
a tarsóka mészkedve16 is. Részletrajzok:
1: Virágalaprajz.
2:, '
Tars6ka gyökere; hosszunyeIü., ovális t5~evelekkel.,3:
A tars6ka
virágos , terméses szárrész'e. A fels6 levelek ü16k, füréezesek.
.
4: Bec6ke termés, éretlen és érett állápotban /lehul16 kopácsok,kal/. 5: Pásztortáska
teljes növény. A t61evelek hosszunyelüek,
osztottak,
szeldeltek.A
szár fels6 levelei ü16k, kevésbbé tagoltak. A termés háromszög alaku bec6ke. Félnyári növény. ITavas8zal
csiráz6 egyedei nyár elejére magot hoznak. Nyár vége felé ezek a
magvak kicsiráznak ,és\6szre beérik/.
6: Virág. 7: Éretlen beeőke
termés. /zárt/
8: Becőke érett állapotban,
alulr6\ felnyi16 két kopáccsal. .
".
..
'1

16. Korongpár. /Biseutella

Laeví.gat az' és daravirág

/Dr oba lasioc~r-

pal. JAindket·td f6leg a Középhegység mészk5 és doloml.'"Gszikláin

él. A daravirág va16szinüleg a jégkor előttről, bennszülött maradványnövény. A Kárpátokban is termő. Részlétrajzo~
1: Kövér-daravirág'., teljef} növény, sürü t61evélr6zsával.2:
Merev, pillás tó.;.
levél. 3: Szőrös bec~ke termések.· 4= Korongpár teljes
növény,
borzas SZ6l;Üt6levelekkel.
5: Kétmagv~, csupasz bec6ke termések ..,
1.7~·Lapickás holdviola;
/r.unariaannuaj.
Kerti disznövény. Itt . .ott elvadul. 'Részletraj zok: '1: Leveles, virágos , sz6rös szár. Az
als6 levelek pyelesek,.-a-felsók.
ü16k. Valamennyi fürészes. 2: Szi- .
romlevél. 3: ~ojás alaku, lapos bec6ke_termések,a
hártyás válasz\
fal és a 'term~sfal isáttetsz6.
4: Mag.
18~' Torma; /Armoracia

-

'

rusticana/.
G~akran elvaduló kcnyhaker t
növény. N~trogénkedve16. A friss,
nedves, humuszos agyagtalajt
szereti.
Eve16. Földbeli hajtásával
szaporitják.
Kedvelt füszernövény, Gy6gyhatásu /vizelethajtó,
emésztést eI6aegit6/.
Részle~
rajzok: 1:: Földalatti
megvastagodott ez ár , 2: T6leveles szárresz7
A t61evelek .nagyok, oválisak, hosszunyelüekt· fürészes szélüek. •
}: Virágzó B'Zárrész, a felső levelek keskenyek, kicsinyek. 4:
Hosszunyelü,bec6ke termések.

5511120/109

í,

-4-

_.

'.

:;

I

Itt"'
Hagymás fo~asir •. /Dentaria' bulbiferal.
Bészletrajzok:'
~gye81
íoldbe lszárrésze
2i Leveles, Tirágosf8ldfeletii

1:
szárrész.-Az als6 levelek párat'lailul szárnyaltak.
A levélkék ftirészes
Bzálüek .• A fels6 l.evelek épek"A ·lel"~1il~thóli1aljában sarjh'agymácskák vannak" Ezek lehullanak é8 ivar1alanul szaporitják
a növényt •. 3: Béc6terméaek~ Btikkösökben, gyertyános és cseres tölgyesekben,.nyirkos,
laza •.., humuszos-, törmelék-~agyag-,
homok-,
vagy öntéatalajon
él~ Jlészkerü16, h~gyvidéki faj -. C-vitamin tartalma igen magas~
'.
c

'

208 Közönségesk~vi foszlár.
jeardaminopsis arenosa/.,Bészletra~.
zok: 1: Teljes növeny, hossz1lÍlyelii, szeldel t t61evelekkel., A sz rös-száron felfelé ,egyre tagolat~anabbak a levelek. A szár elágaz6. Az ágvégeken rövid für'tökbeh állnak a virágok. 2: ~osszll;,
keskeny bec6 termések. Jlészkédve16, hegyvidéki növény~ a száraz~,
Laz a , e z k.La , törmelék, aglag, vagy k.avi9stalajokat
s~ereti.
16leg ..tölgye~ekben él.
' .'
,
'.'
'
í

,

"

21. Vizi kányafü. /Rorippa amphibia/. A szár csöves, a fels6'le.;.
velek épek, Dlelbe keskenyed6~. ~ als6 vizbenal16 levelei sallang6sak, fési1sen szeldeltek •. jheterofillia/.
Részletrajzok: . • 1:
Gyökeres szárrész,
lemetszett,
belül üres szárral,
ftisüses ..szel-.'
delt vizilevelekkel
.• A kiemelked6 szárrészen lándzaalaku. levelek.
2: J.. szár fels6, virágoa részlete ép, hosszukás levelekkel, .a levelek tövéb61 kiágazó virágoa oldalágakkal .•' 3: Bec6ke termések.
Nádasokban, mocsárréteken gyakori. Az eláraszott
kövér iazap-,
agyag-, sZikes-, vagyhomoktalajt
szereti.
Nitrogénkedve16, s6tti:b5, ,sfksági ,f aj.
22~ Kerti viola~ jMatthiola incana/. Kerti disznövény • :Piros. és .
fehervirágu változata van. Illatos.
Levelei keske nyek.lándzsaa Lakuak , épek •. .lz egész növény szürk~n molyhos. A hosszu. beo6k."
csucsán két egyeneskaréjub1be
van •.
Részletrajzok:
l~ Kétnyári gyökér, t61evelekkel.
2: Leveles, virágos szál'csucs, -fej16d6 bev6kkel. 3: !eltvirágu,fehér'
viola.
4: Beo6 term~s két bibekaréjjal.
"~'o

"

,f,

.

2~~ Megyár repesénl~ /EryslmWl pannonicum!. Jrdeigyomn6vény .•
M szk6 , dalomit sziklagyepeken, karszterd6kben,cserjésekben,
'
száraz, laza, szikla-,
törmelék, - agyag-,homoktalajon
éle Méazkedve16, hegyvidéki faj.'
.
.
...
' .
Részletraj zok: 1: Gyökeres szárrész.
A t6nél elhervadt' barna 1e- '
vel~k. IVirágzé.s, idejére már elhervadnak/41 2: Virágzó, leveles',
'
.szárrész.
A levelek többé-kevésbbé fogasszélüek.
3: Egyes virág·
oldalnézetbe.n. 4: HOSSZll.kás
bec6termések, és becő keresztmetszet.
5: Kétágu,sz6rök-bo~rtják
az egész növényt.
sárgav'lo1S; /cheira~thu"
Cheiri/. Kerti d í.e snöv ény, Ale~e'lek
sz6réi kétáguak. Részletrajzok:
1: Leveles, virágos
szárrész.
2: Sziromlevél. 3: Porzó es term3táj. 4: Sörtés felUletti kétkarabéju bibe. 5: Hosszukás b~c6termések •.
2~o

1 ndzeásak,

J

25. _Szomoruest ikEii~la:s.~~ris, ii~~~stia/ .A.virágok
sz'ennyeasárgáko
Eat9illato~J:tak~A~~be,c?~':~'hosszu,keskeny, ·lapitott,
elál16. A levelek pe11h~!3-~k,'lándz.sásak. A növény 6z6röa. ~arlagokon, legel6,kön,1l~á~k~'entén, töltéseken,
száraz, laza, törmelék-, ag~lag'és homoktalaj-on éle Mész- és nitrogénkedveló.
.
. ',,:':':" .

.'ktt~
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B.és~letr!~.zOkf 1: Gyökér,. 8 z5rös, szárrésszel
.aLe .lev I1e1.2: .Virágos , leveles szárrész,
szél~sed6k~,ü16k.
3: Hosszu, elál16,~lapitott
,,,.

_'"t.,

'

•

•

.

.és néhány nyeles,
a fels6 levelek kibec6k.
/

'

,'O',

••

.

,...,

'..

'"

','

26 • Kányazsombor• / Alliaria

officinalis!,
ésszaporazBombor
;.
7Sisymbrium officinale/.
A' kányazBombort6levelei
vesealakuak,
csipkés szé1iiek.'A szárlevelek háromszögletesek,
öb16sen fogas
szélüek. A növény' hagymas,zagu. / A kányazsombort ezért hagymaszaguzsombozanak is hivják. lA szár,alja
borzas sz6rii. Erd6széleken,
tisztásokon~rlaz~"humu.szos,
kövér agyag-, öntés-, vagy homoktalajon éle "Siksági ,,'hegyvidéki, erdei gyomnövény. Virágz6 hajtásvégei t ;:gyógynövényként'gyiijtik/'
átvágy javi t6, görcsold6, féregiiz6,
VérnyomáseSÖ.kkent61.Részletrailok:l:
Gyökér t6levelekkel.
2: Virágo..s, leveles
szárcsucs, keske
bec6termésekkel. A szaporazsom-' "
eor .'leve1ei kacuzo sak , pelyhesek. Felfelé a ,tagoltság eglre csökken. ~'A bee6termések a virágzati
tengelyhez simulnak. Virágz6' hajtásai t' gy6gYDövényként gyüjt1k, /köptet61.
Közönséges. ~tmenti,
parlagi gyomnövény.
,
Száraz, laza, ',agyag-, vagy homoktalajon éle Nitrógénigényes.
Rész:Letrajzok: 3: Gyökér kacuroa t6levéllel.A
:'Virágz6, "leveles
szárresz "hajtáshoz
simu16 bec6kkel •. 5: Érdes, ,sz6rös bec6ter-'
mé Se,

\

'"
,

.

.

<

,

"

,

szimmetriás virágokkai. 'A 4':"6 szikiszélesedik,
a termésfe1iilnyi16

Lágyszáru növ nyek , 'kétoldali
rom sallangos,
a'virágtengely
sokmagvu tok.
é

28.• Vadrezeda: /Reseda lutea/\és
sz~go~' rezed~ /Re"seda ódar-at.a." 11'
vadrezeda sárgavirágu parlagi gyom. Aszárlevelek
szárnyasan szeldel tek.'Utak
mentén közönséges. Száraz laza, törme1ék-, ágyag-,
kavics-, homoktalajon éle Nitrogénkedve16.
,
,
RészletrajzOk: . 1: Gyökér többé-kevésbbé ép levelekkel.
2: Leveies. virágz6szárrész,
a felső le~elek szeldeltek.
A virágzat tömött fürt.
,': Egyes virág e z-ös nagyi
tásban.
'
"
,
"

.'

".,.
virága

.

.

....

,

,

'

A szagQS rezeda
igen illatos,
"porz6.ipirosak.
Kerti, disz- .
növény. -foktermése ~retten lecsüng. Levqlei sokkal kevésbbé,tagoltalt, mint aV,adrezedáé..
.
.,' " ,.', . ", "
.'
'
Részletra'jzok:
4: Virágz6, leveles szárrész.
5: Egyes fehér eaL-'
langos;:sz~rmü-pi.ros:pörz6juvirág.
'<"
~" -: ", ": .
lAz egész eorozatot Dr. Csapody Vera készitette/.
.. "
".,

'

'$"

I

",

"

'

. ..:

.....~,:;~n,..'"

EeSq~~ t,'

::' a Felsőoktatási
Jegyzeté'i!~.~:6<Vállalatnál
Fele16s vezető: Bojkovszky:Lalfj~~.,:,~)
s: 7· "
•

..
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