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Fás, néha
.1ágyszáru-n0vények, .,nagyrészt.átellenes, -vagy -örVGS ~levelekkel.
~.él6. i zöld félé16sködök. OA virágok két levél között az álvillás
e'lágazásu ágak tengelyében helyezkednek el.és egy- vagy két-i varu-.
ak. A virágtakar6 2-5 apró zöld. vagy szines lepeilevélkéb6l áll~
Az álbogy6termés az elnyálk~sodott falu vacokb6l fej16dött ki,7 .
Virágképlet: .P 2+2:. vagy 3*3, A 4. vagy 6. ~ /2/~ l\$ként trópusi
család, nálunk esak.néhány tagja éle
.
h Fehér fagyöngy IViscum album/·.és sárga fagyöngy /Loranthus

europaeus/.-iészletrajzok: II Fehér fagyön8y-agazdanövény
ágán
á15sköd6 szivógyökereivel behatel- az -ellS -gazd-anövénybe és onnan
s6oldatot vesz el. A szár álvl1lág elágazásu. Az elágazásokban
a ragadós fehér álbogy6k ·lá~hat6k Imadárlép/.. ';,1 Porzás virág,
3/ Term6s virágok és egy virág hosszmetszete. A keskeny-lándzsás
.ü16 levelek örökzöldek. l"61eg lombosfákon és jégenyefeny~n él,
tölgyfán ritka. bUkkön nincs. Madarak terjesztik részben ürt11ékkel ,részben a es6rtikhöz tapadt ragadós magvak ledörzsölésével.
Két laki , hegyvidéki faj. 41 Sárga fagyöngy hajtásrészlete teljes,
két ivaru virágokkal. 51 Porzés-virág~és-egy lepellevél a hózzá~
ndtt porz6val. 61 ~ermd8 virág c8ökevényes porz6kkal /a'növén,
,vagy kétlaki vagy teljes virágu lehet/. 7/ Sárga álbogyó~\61 á1- .
16 termésfUrt a hajtás végén. f\yeles~··tojásdad leveleit 6sszel
lehuilatja. !'óleg tölgyfán és gesztenyén, elvétve más lombos. fá~ .:
kon é15sködik.·Terroését szintén madarak terjesztik. Siksági,dombvidéki ~aj. Dr. Csapody Vera raj za•.
3:;" ·Csodatölcsér,'uj'zélandi paraj és KossU:th-csillag. J. r~jzon három-csa1ád-··egy-egy-kéf)viselc5jét
-látjuk. ---~---- .--- ,..
1; C s o da t-- öle
8 é r .:."
fél
é k
e 8 alá
d j a.<'~
.Lágyszáru,.-vagy -fá.s -nGvények-átellenes -levelekkel •.A.virágtakaró~ölcsérré ~~szeri6tt szines lepel. -Ehhez csatlakoz~ak a·csészeszerü murvalevelek.· Virágképlet : P /51 ,A 5-1, G 1. Termésük makkocska. Nagy csodatölcsér /Mirabilis Jalapa/.A képen a vastag,
karáalaku-répatest-a-leveles,· b í.mbds, "virágzóhajtá~ é8 egy mak-«.
kocska lá~hat6. Örökléstani kisérletekhez használt kerti dls~n~~
v,~ny.
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~ Ál te,lábaR-p9zsgáe ~leveIU -/szakkul,ens!,növények. "4 -levelek vagy
átelleneaek, vagy váltakoz6 állásuak é8 pozegásak. A család t~bb
tagja kövekre hasonlit. A szines lepellevelek so porz6k átalakulá,sáb61 jöt tek létre. Virágképlet : l' 4-5" 'vagy 00 t J. Ji v.agy oe, ..
G-/00;;,,2/ e' F.!51eg l1ál..•
Afrika sivatagjain élnek. It. képen az u~zélan~'
di paraj/~etragonia. tetragcnoidesl gyökeres és leveles, vipágsshajtása-lá.tszik. A növényt téli spen6tként t_ermesztik.,
,

o ros, i n - f, é lék
c s a 1 á d ja.
~ágyszár.
pGzsg<%s-levelekkel ..Virágképletük:. ICo~-4, e 5...4 s : A 5t1.:4,
Tagy 5t$o,-vagy 00, GIS-21.
A termés, ao kmagvu tok. Kerti porcsin
vagy Kossuth-csilla.g IPortuls.ca grandiflora/. ~öbbféle -s~inlH:Ül-virágzé-keorti-disznélvény. Vékony kar6gyökerehengeres,
huaoa , "
csupasz szára és nedvdus tojásdad levelei vannak. A bal sarokba.
a ~ajtás végén az érett , kupakkal nyiló toktermés láthat6. ~.
Csapody 'e~a rajza •
~.F,

nÖ'7ények

.L Sze

é k 'e s a '1 'á d j a .~ágyszán. nö- \
v4nyek,vagy,féleserj'ék'rendesen
keresztben·átellenes leyelekkil.
A virágok himn6sek. vagy egyivaru~k. Képletük:~,5~ yagy 15/:,' lJ "
A 5+' G /5"!"'2.1.A virágok rendesen'kett6sbog-v:i.rágzatban állnak.
A termés sokmagvu tok.,
g f ü fél

5,. Fehér mécsvirág IMelandrium a Lbum/", Részletrajzok:ll
'
vlrágalaprajz.-Itorrt-esésze,
5 szabad szirom mellékszirmokkal,
10 porz6 és 5 tagu magházl. 21 Porz6s Virág oldalr61 és hossz";
~etszetben; 31 forzósvirágu egyed bimbókkal, nyi16 virággal és
atellenesen álló molyhos levelekkel. Mellette balra egy sziromlevél kis, bels6 inellékszirommal. 41 Vastag gyökér láttele16/.'
5/ ~erm6s "irágu, egyed nyiló éselhervadt virággal. 6/ Term6s
Virág hosszmetszetben. ?/)'oktermés és átmetszett esészével. 81
!oktermés hosszmetszetben a köz pent tengelyen ü16 sok maggal. "
Farlagokon, utakmentén.közönséges
kétlaki gy~mnövény. Virágai estetelé nyilnak. 9/0rvofiii szappanfil ISaponaria offieina11s/. ~
mécsvirághoz hasonlé-gyakQri-parlagi~'ligeti,
utmenti gyom_Oés
gy6gynövén7. A képen a földalatti gyök'törzsetés a szár tövé:t
látjuk. II <Leveles száresucs, lilásf'ehér virágokkal. III Kéti varu virág porzó1 és term6je. 12/ 'ferm6/magház és kétágu bibel.
Dr. ~sapody Vera rajza.
í,

o

-

,

6':~"Kés6i szegfU~, IDianthusserotinusl
A l'lövénykéke8,~szürkén der9sJ-levelei-keskenyek.
:rehér sallangos szirmu. virágai vannak. 6,záraz,,laza dolomittörmeléken 'vagy hcmokbuckáken
él legin-'
, kább. Pannoniai e í.kaágd , dombvidéki bel'lnszülöttnövény. 'lA hát,térben jobboldalt terméses boroka láthat6. IDr. Vajda Ern6 fel_o,
vétele, Bugac í.hcmokpuaa'ta
,"
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Zl 14a.gYarezegftt IDianl1hus h~ngariells/. J. virág er6sen hasogatott

fehér·
méázk6ez1klá1n
>

"

'

szirmai sallangosak.
Az ,$ezaki XáJ!lpátokalhavasi .
terem_o Dr. ~ajda Bl."n6 t'elvétele, kádel16i Yölgl, '
•...
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Ionkol, IAgrostemma Githage/. ~alászos'vetések
mérgesm~gVl1 gy~Dlll~véBye.~észletek:
A,a 'firágos hajtáscsues
átellenes,
hosszu keskeny levelekkel.
II Igy lila-szirmu virág h0sszucsészelevelekkel.',21
Virág oldalr61.
31 ~ziro~ egy porz6val~ 4/!~rm6 a ,porz6kkal. ' 51 lejl6d'
termés: ,6/'!ermés hosszmetszet a mag~
vakkal. 71 irett,
'felnyilt
tektermés a esészével.
81 Mag. 91 Mag
hosszmetszet.
l~/ .ag keresztmetszet.
"
",

,,,'A

konkoi,. , gabona.föid5n. A sürUn állórozsszárakközUl
bu~1k elt.-:.l-llesszu
kocsány és a csésze sz6rös, A csészelevelek
jóval he aaaábbek , mint az 5 lilás-piros,
tojásaad sz.iromlevél.A
.szirmokon j61'láthatók
a sötétpiros
erek Imézutak/. Igen káros,
kéizBnséges, gyomnövény agya,g, lösz- é9 homoktalaj'okon éle ,:ti6>máh •..
lege16. V:ajda l.áazló felvétele,
<Bt1~apest..
,',', '

l~i:'l!n;yveeke (Viscári~

vulgaris/.,
Sok a' nyelest'levele.""
a száron., kevé s , .:á-tellene s 't1l6levél van. A szár elágazásai alatt
,s6tát, egyvés szárrészek vannat. Ezek,megakadályozzák a hangyák
:~éeegyéb ~ás~, rova~ok f~ljutását
a virágokhoz.' .lY1rágók öt~zirmuak, biborpirosak$
~észszegén1:-erd6k gyakori a1j- és' sz~gél,.:.",
JD,CSvén;ye.
v.ajda László felvétele,
'J.:'unazughegység.
.

,"

~.

-

,

1.1; :H61ys.góa habszegfÜ- I$il~ne ,Gaeuballlls/. Szára vékony,
levelel-át ellsneaeko -Az -álerlly~s, fehéryirágokesl1csá.116k~
~ap- '
pal félig eSl1kottak, éjjel nyilnak. Száraz erd~kbem, oserjések- '
ben., kaszál6koll ,éI6, mpszkedve16, ,hegyvidéki, siksági faj 41 ·/A
háttérben molyhos t~lgy látszik.1
l)r. Vajda Irn6 felvétele.
:U:átrafüred..
",
,
f2fM~zei$,fátyolvirág~
IGypsophila Jlluralis./ Apró, 'r6zsaszinti, -etes-szimmatriájQ,·yirágai
laza álerriy6t- alkotnak. Alacsony,
sz~tágaz6 'növényke,stirü
t5megben lepi el a talajt.'Száraz
gyepek'ben é16, mészkera16, ~ik8ágit hegyvidéki faj. /A'képbalszélén~irágzó feh':, 16here, alul k<szépennéhány eperlevél látható./
Dr.
Vajda Ern6 felyé~ela~ 5átorhegység.
'

130*- Cloc'sán csillaghur

1Stellaria
Holostea/. ~_'A' csészelevelek
szabadok'. ~Az - 5 - fe'llé:F- S zi:Fom-mélyen kéthááábl1. A leve lek keskeny ,
lándzsásak,' kihegyesedók" Nyirkos, lombos-erd6k közönséges alj'
növénye. Hegyvidéki, eu~iaifaj.
lA képal~án,
toJásdadlev'elü
·iÍifii 1J.ju~a genevensis/ látha.tó. Dr.·~aj da ,Brn6 fel véte,le. )(átra~
(~-d
' ,.,, -, " -,' '
'
.
., '
, f \:U- e ' • ' ' ,

·,'xi;
!:rükhtir (stellaria.
'\ojáedad -lev'elek~ átelleneS

media/. A.ezár p,illás. A hoss'zunyelt\l"
állásuak.:?ehér
yírágai csillagalaku'ak. MindenUtt közönsé~es, -nitrogénkedTeI6,
sikaági,.hegyvidéki
'
gyom ás gy6gYnövény. Arnyas erd6k1\)en, utak mentén, kapáf3müyeléelli
azánt6f5ldeken
gya~ori.' ;J)r.yaj da Ern6'fel vétele,
~ébénl.
:", ~. 'l~lagf
madárhur 'lqer.aet1wnarT~nae).
Szá~a dlllSelága-,
I'áeu. ~:1:rága1 ~t.la.ér.k, .,szirmai k~thasá'b'ULak. A, t61e:,elek pel1hes~'
•• ~Jlt1ek. SZiklai's',
száraz gyepekben416
dombyidé·k1 n5véJl7. pr~.,

'.~daBrn4
•

,fel,,4"',le.S1tke1
«Ó:

i:rd4.
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~6íl Kakuk homokhur / 4renaria
serpyllifoli8/~
~pr6, heverd ,
~ékollyszáFY.f-Rijv'éllY. -~ti:rün bokrosodik"
apró fehér virágai
a szárcaue ae kon állnak.
;Farlagokon, töl té.seken; homokpusztákon; legel6 ... '
kön él6. száraz talajokat
kedvel6, klSzC5nségessikaági, hegyvidéki
fajo ])r~,Ya.jdaErn~
felvétele,
megyerihomokpuszta,
4

."

••

'.

•:-- l!f Bzf1átvirág /paronyehia' eephalotes/.
t,)zár~ t6ból sflriln
,szétágazé. -Apré -levelei
pikkelyszerUek • .l' 's'zárcsuesokon 8-IC} -, '
',feh~rszintt;
hártyás murvalevelekkel
körülvett'
virág van, 'tömUtt
fejeclskében.
~olo~it
és mészkQvessziklagyepekben.
azára7l, la-ia
t~rmelékt' vagy, sziklatalai~nl
é14; mészjelz&S ,hegyvidéki faj. ~-Ö"
, riilijtte hárm.eLs és ötös ujjaaan összetett -JaveiU homoki' pimpó,
$ bal als6
aarokb~n pedig erdei feny~ teb(i)z~ látható.
i»r~Vaj,da
,Jrn6 .fel vét ele, Bakony.
A'

-

JlijCJ,:J, ':b 8" t op ~ fél
é ke'
s a ~,,:á _d J at ,~g;yéves,
lágyazáPui -V-ágy-~:pezBgás-n5véayek, ·himn6a- v~gy ~ritkáa~ egyi~aru '
'virág,~l.tk~l~.Jirágképlettlk
1..,$:_ ):,e,yagy
~', -~ ; •• '1~, 6, I@'I
j!.'2t1 ~,(jl~··.f:zapr6 vi~ágok lee~yszerüSl5d5ttesomókb~
•. vaQ'~-bog~,
en1óltelF. állnak.
A.vl.rágtakaro rendszerint
egyszeri,
zöld lepel-.
l·levelekváltakoz6ak,
épek,gy~kran
husosak, ~ermésUk m~kkocska
vagy tok. A-lepellevelek
legtöbbnyire
megvastagodnak és a tokkal
öSBzen6ve áltermést
alkotnak • .lz egész ,.?~döuelterjedtek.

U~ Li,batop';'fé,lék

virágai. lt §henopoditun BUtai _'h~mu6a
virágCh -al:Wel'm~a -viJ'ág. ~}I ~Virágalaprajz.
-41·ie:rmés.S/eukorrejj virága.'
6/ Tatárlabodi l~triple~
tat~riei;ll,porz6s
;vil'ág ••
W~/~et'más
ki'vU.li-41-(és-feltlYi
.
.
.
.

tv.. ' , ,'-'"

16"Zakó 'libatop /Qlie:Qopodiqm g~l.leUlDl.,S7Iára le$sepül t, -.
széttel'il16.-!te"féle1-aprÓk,
fBnákuk fehéresszürkén
lisztes.
,Füzé~
reidus
viráguak., ~"pásnövények
közt, tar16kon" ártéren.
k~szá-ra·dt szikes ~ófel'láken~' szemétdombok'on megtalálhat6
t
közenségee •
• 6ttlr6 gyomnövény. Jbr.-' Ye.jda ~n4 fel vátele Sárszentágota.
I$z~.
kes tófenék~1
"
.'
-,
,
'
-,
__,'
"
.
.
- ..
'.

·El'" ,akarmán;yr~pa /~et~ vulgarisl., -Bgy~zer Vil"'ágz6 t ' kétéTes
takarmál:iynevéBY. -.:-rép$~est
a: szár és a gyök~r egymáshoz eaatla, koz6részeinek
megvastagodásá.b6l' lett il ~l1kortirtalma eléri a 10% ....
'ot iSiJ'Ahumuszos, kötött-taia;jt ezeretl~ A·képrépaezedéskor
.
készti1t. -Jla~.r ~Qto :f'el!ételtf.
..
'"
'
,.

.J

'.; -

"

.

•

~2r Sárga 'heiiger ltakarmányrépa
fajta/.· A képen az elsóéves
%lövény ,vaskes ~l'épa~estét 'lát j1ilk~ 1·'nagy nyeles levelek .a t~b6l
. erednek", Arép~test
fels~ t kup alaku, rücskös része a szárb6l,
.• sima, hengeres és az alján el v.ékonyo'dó szétágaz6 rész pedig a gy5kérb61 -lett. 1lÍaS1,l'rlo'to -felvétele.
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y~et,

Xgen fontos eu,,;>,
háboruk idején
kezdték a löldkC5zi-tenger_mfjllékén ~16 Beta mariti~áb61 nemesiteni Németországb$n /Márk-graf/: •..:'Az6t$ már t,rbb millt' 29 ~'euko:r~
"Jl,Q~!t0rrépj
korszolgáltat6
,

.. )

vulgarisf.
al tissima/.
-JaC3vény.Alig lpG 'éveil a napoleoni
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tartalmu fajtákat
is sikerfilt:-·e:ttSá.lli tani. J. képen a leveles ré ••.
'p8test~t
és a másodéves növényvirágzatát
látjuk.
~agyar Foto
. !elvétele~
_
.
. '.
.
-

.

.

'.

.

/

. . l.4_'-Egy~két éves etlkorr~p •• Atakarmányrépáktól_ el tér6en
"a répatest ~Rem-áll-ki -8" fGldb4l, .li ·els6éyes liövénynek' esaktc5le!élei
vannak. ezekkel gyi1jtia
táplál,.ékot a répa.testbe~A:kép
bal alsó sarkában láthatók az els6éves növények, A 'mááodéves növény tava8szal~, arépatestb6~'táp~álkozó
magas, leveles szár§\t
növeszt ,hoBSztr virágfüzérekkel.Szélporoztavirágaibe.n
a pors6k'
e1.6bb érnek. Amélyrétegfl,
meszes,oközépkötött,
vályogos,
gos talajokat
szereti.
Jlagy~ foto felvétele,
Sopronhorpács, .kisérleti
gazdaság,'
. o,.
.
'. '.
.

aiY.-
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CéklA /~eta 'vulga:ris st. flobosa/ •. ,l biborvBrös répatest·glimblilyti.·Amagas
antoeiaIi tartalomtól
a levelek is~vöröses ,szinüek. 1ápláléknövény -. J,eTej~ indikátor
savra és lugra •
..Magyar Foto felvétele..

~

26; P@raj' ispenót/

/~pinaei'a oleracaal..
l{§ükázus t . .I'rán -tájáról származé~f6zelél: ~efontos
egyéves, vérképz6 gy6g1n<:5vénj.'
L~veleib61 f6zelék kászBl. ,i~talon
~6leveles,
kés~bb magas~záratfejles~t,'
sek c8ökevényes virágtakar6ju,
zöld virággs.l.: lCét- ..
laki. és kétivaru fajtái
vannak •. A_virágokat a szél porQzza meg.'
A.rajz a növény ,több' fajtájáb6l
mutat be részleteket •. 1}r. G$a~ .
pody Vera raj za.
. . -'.
~,..'
.
\ '. . ','
.' .
" .
.27•• leher:i.laboda !Antriplex rosea/: ~,ie.veleie~Ustösakif ~Eg1--'
.laki,
a.ter.m68-virágok ~porzósak'k5zé
vegyiltek,
~tak mentdn •.
parlagokon, n1trogénigényes,
ritkább,
áikság~, dombvidék!" faj..~szletek:
A :Leveles, virágos hajtás,
~,' ~érméses h~jtás. ,l./Yl~
- rágzat .porz4~· és kétoldal t term5's virágekkal.
2/ ~epellevelékkel (5sszen6t' ál "termés. 3/ Mag er6·s nagyi tásb~n. ·l1okonát·a kerti'
labodát a spen6tho~ hason16an f'zelékként
használják.
..
"
/'
'.~

-

. .

.

2ihBárányparéj,
/(J'amporosmaannua/. 'leskenyleveltf,
sÜrtin
elágazé, ~sz~tte:riU4·szaru növény, ,l'n8vénl' eleinte szürkés, ké~~
s4bb vörös es szinU. !,vakszikentárslllásalkotó,
sótUr6~: siksá~gi
faj~ ,l.-képen a repedezett,
~szikes· ta1aj- j6llátható.
Dr. -yajda' .
Ern6, Jelvétele,
1armos i :vakszik. --:.
.
.'
.
.- .2':rI:rÓmold.'~ail~gg fU/Salsola
Kal_~/•. ,Szár~ s·ug'arasari .~!l:.~1=
1erü16. -A;·YékGmy
:"lev'elek -szur6s hegyilek. ~iksági, dombvidéki.'par,,=.
( lagokon, uiak ~entén, hemok~uszt~kon,·töltéseken
~alálha~6,"homo~-.
kos talajon é16 faj. Dr,~'·,Y.ajda
,~rn6 .felvétele,iBuga~
HomQkpuszta.
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31" A m-a 1" á n t ~~'f'é l' k e s'-a rád j a,.~ ~gys:;á-,
.~vagy~eser~'s,
·épleve~I,·váltakozát
~~agy-átelle,nes-levélál1á-,
." ". SlA, ,nagyrészt
trópusi növények • ."r6, többnyire zöldlepel*~'yirá-.
gaik ffisérekbe ··egye8ül•. sÜrübog.ernyjS~be tömö?ülnek. A. vj.rágok
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kétivaruak,
egylakiak~ vái:J -f'elemá'sok•. Virágképlet
G 13~21.. A. term~s makkoceka.

~ p. ~4;

A'5~,

, ,

, !

3lf'Sz6ros
disznóparéj
lAirie,ranthus retrof).exus/.J.merikáb61
behu,reol t, -közönséges ,::-ni trGgénkedvel.6, 's6tür6 gyomn5vénl. ~eg~
ink~bb kert~kberi,kapás
kulturákban,
frissen feltört-talajon
éle
Réézletikz At Leveles.hajtás
sUrU, vastag,'tömitt,fehéresz5ld
virágfUzérekkel.l/Porz6s
virág. 21 -ferm~s-virág.
3/..Term4. 41
''ferm6svirág hosszmetszet. ,51 J'elnyi16esaimatoktermés"
6/ ~ag.- .
7/ Mag keresztmet~zet~.
.
32·s' Sz6rös

diszn6paré.L..A stirün: egymás mellett növ6 egyedek
levelei -tajás€ladok, -kihegyesed6k. A8zár~.k .végén függ~lege8en ál ••
,1-6, hosszu, tömött, zöld ftiz6rvirágzatok
vannak •. 'EgyIaki .növény.
'Dr.,.,Vajda Ern6 ~el vét ele, ~isb~g.

I

. I

"jr~'
~ ,'~ kal
in'~,
fél
é k
c sal
á d' ja.-' ~ágyszáru növényváltakGzá.-ritkán-átellenes-levelekkel,-gyakran
vá;"
'ladéktart6
sejtekkel.
'A virág rendszerint
sugaraSaIl részarányos.
'A magház fels4 v~gy félig als6állásu,
It. virágzat többnyire álerny6. A porzó~:a esöves pártához n6ttek. jBzt jelzi s'képletpen
a párt$ és' 'porz6k közös zárój elbe foglalása.
IVirágképle~: .~K·IJl,'
O
+ A 15wi!oG,/:a 1?/~ A termés tok.
./
. -r.

1'"

j~" -Ta~~;ézi' kankalin

/PrimU:ia verie/ •. Lembos 'erdeink e1terjedt-sárga~vil'ága-gYógynövénye,
).z·AlföldQn ritkább.
Kora tavasszal vir,! t. Mé azkedvel6, hegJvidéki ,siksági
fa~,.Rés'zletek:
.
.A. feljes növény, röviQ.,függ61eges gyöktörzzsel~.járulékos
gyö-.kerekkel, NE;t:::, +lyeles tüJ.evele! fodro aak , A.virágok hos ssu t6-' .
kocsány csuc sán álernyóben állnak. :1.1 Egy 'virág forrtcsészével
.éá pártával.
2/ Vi'rág hosszmetszet magas bibével, alacsony por-o
zókkal.3/~"irág
hosszmetszet alacsony bibével, magas porz6kk~1.
41 .l'orz6 •. 5/Virá,g kereeiz.tmetszet,61:l:i6~g'zubibé8- t erm<$."7l1ii~g~
ház keresztmetezet.,Sf,
:jrett··, felnyilt' toktermés. 91 Mag. 101 Mag
hosszmetszet a esirával .".
., ~
.
.
3!ii Tavaszi kankalin virágfelépitéae
Reezletrajzok;:ll'Az'
egyik fGvGn-minden.-.virágbsn.magasan.s
párta tokkához n6ttek a
·porz6k. J.rövidszálu
bibe.ittalaesonyan
áll a virág belsejében.
2/ A másik töv:ön minden virágban a'párta
torkáig emelkedik fel
a hos8zuszálú ~bibet\lgy'anolyan magasra, mint az e16z6 virágokban'
.. fl.:.porl;4~·:.t.m~gasói'bé,jt1virág porz6i viszont alacso~yan. a ~párta"ee6'be1áef~ben állnak abban a magasságban, .mint az el()z6 tlrágok
bib~je.Akétfélevirág
'kiégesziti
egymáat!"Éz-a berendezkedés
. Iheterodiszt.ili~/-az
idegen megporzást. biztosi tj~'~ Az :alaeson7
,.
. porz6k, .kí.s .virágporszemeket. termelnek, az alacsony ;bibeezt
kis
kiemelkedése! ,/papillal ·es gödreiközé
fogaqja,'}.· magaf;!porzón ."
nagyszemU 'virágpor terem, 'ezt ~ magas b í.bé k nagy gödrGi v,(iszik
_ fel. "'-vél~tlenül
lehulló :aagyszemü virágpor Bim is tud megeredni
~' kisgödrü· alaesony~ibén,
mert nem jut bea gödrök~e-.' 3/ .!o1cter- .
més hosszmetsz et .41 :Virágalapraj z Iforrt
e séaze ~ 'forl"tpárta
a ..
_hozzán~tt 'porz6kkalf.. ;Dr~- 304 Reze6 egyet emi' tankönyvEib61•... ,.,
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36ik· Sugár,kankg;lin
!p;1mtÜa elatior/.
Kevés, nalványsárga
virág~-alerIly~t-alket-a.-molyh~s,
t4koes.ány végén. ~6levelei
fodros ak. Magasabb hegyvidékekeh, bUkkösben, szurdokerd6kben,
nyir~
kos talaj on á16, alhavasi növény.; ,J{e;-tekben disznövényként is ül.
tetik.
/A képen a háttér sötétandezi t szikla. Bal ,sarokban lenn
gyertyánlevEüek./
Dr. Vajda
Ern6 felvétele"
Mátr.~i~ntimre.
.
.,
~
.

'JZ·. Cifra kankalin I~rimula Auriculal. A. .szár csuesán ál~
erny5 b Ein' .. állnak -a-v.1págek.Az'apr6
m~rigysz6rökkel bori tottt~levelek .huaoaak , ~pszélUek, tojásdadbk.
A-z ·,:1.l1atos Virágok pár~
t4ja sötétsárga,
a párta torka még sötétebb. H~zai alfaja
a Kárpáti-medelilce jellemz'
lienszU1C5tt növénye • .Mészkedve16. magashegy1
, 'faj. Zárt dolomit gyepekben, nedves árnyas,hüvös
sziklákon éle
lJ. háttérben mohok látnzanak./
Dr~ :vajda Brn6 felvétele.
,KeeztheIY.,~et5-hegy;
,
,jsf' Ciklámen,

vagy diszn6répa IOyclameD elJlrCi>paeumlRéezletrajz'ak~ -.la,-'!eljes-RevéRY§ A- szár t4ve gum6vá,vastagodGtt~ Be161e járulékos gyökerek erednek. A szivalaku hGsszunye1ü t6ievelek fehérfoltoaak,
fqnákuk r6zsaszinü.
A kifordult
párta torka
biborpiros,
cimpái Bötétr6zsaszinUek.
! toktermést a rug6szerffen
ceavarodoti; ko~::5.ny·a'fölq.be süllyeszti.
11 Virág hosszmetszet
lb al als6,' sa~tr~~~r.(;'-~i!IJ~i);~~it~t'~iP
.~,.l~~t!~t:-t~'JZá~ta
'..az ~daD6"'t
porz6kltal~" JI- ;.V.i,rág pápta nélkül~ '4/ A 'PQrz6 bels," oldala •. 51 !e'rm6hosszmets~et.6114ag.
71 Mag ho ss smet aze t ; '
"
,;" eiklámen~,~ képen eredeti környezetében látjuk a nö- :
Tényt. -l':<lunánt1illi-~btikkBsök, gyertyános-tölgyesek
j' ellemz6faja.
l4éeizkerü16, hegyvidéki, középeur6pai faj., !Be.l fels6 ~ar6kba~
vereegyUrUe som levelek lát szanak.! ,Dr; yajda Brn6 fel v~telQf Rá~
b.t6tfalu.
,-'
'
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1 á d,

'''a;~\ Csom6-

, santag01t- -1 gySZB.PU -növények~--egyszerU, ."ál takozé· állásu·levelekk:el... ,A levelek tövtin a szár körül: ~ártyáe, kürt4 szerü pálha fej ~
lt$dött k1~ J. hiIIlli6e, vagyegyivaru
virágokat rendszerint
zöld, .
vagy 8~ines lepel borit ja. A zöldeket a szél porozza. ~irágkép~
let~ ~6i 9, 4.3; • 4+4,vagy 3+)~,~ I§~II.~ termés egyinagv:u'
makkoeska. A s6skánál virágzás után ale~elleyelek
többnyire ÖS9, szen6nek' amagházzal.
',
, '.I1;'·Keserüfü':'félék
viráiai"
II Meze,is.óska Il;tumexA.ceto.s~al
v1rága.~-2/-,Virág~lapl'a3z.
-3/-~ermés he s samet az etben , 41 Hajdina "
l'agy pohánka Ila.gopyrum vulgare/ 'virága. 5/ V'irág!:.l~pra~ z. -at- '
Virág hoeszmetszet.
7/ )tebarbaral Rheum o:fficinalel
virág alaprajza •. a/Virág
hoaasae
t
ase
t
,
~r4
506
Rezs6
tankönyvéb61~'
.-.
.
.
.. - '
'.

./.

'" 19j'"Xitaibel'

kesertlfi1 1:P~lygonum'patulum asp,.ltita1belianum.
él, vékony széttelPoÜ16 szárakkal.
vétele ,Velenee.

1

4 sivá:r-talajfjn-l.cisleve1ti-$.lakjá
Dr..:~ajda

Ern6fel

,

.:

.
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',. ...q.-
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Jiltt'loros1n
keserUf. l,011gonum avieulare/.·'Sugarasa.
szétágazeS, "-Bever' -szárá:a-apré,
keskeny leválkék tilnek. ',;Blt4.seken,
.
. szántókon, parlagokon közönséges. 'l:aposott utak gyepjé'P alkot~a.
8~ikeseken is glakori~ ~álájban nem válogat6s,
nitrogénkedve16
és s6tfir6 gyom és gy6gynövény. ~~. rajda Ernd felvétele,
Pf1si>~'kladány, szikes.

.

;

'. !1;"-14ezei .a6skf IRume~ Aeeto aa/. Jagy, fényes, 'hosasukás;
lándzsás ~'leYelei -vál "takoz6an erednek a szárb61~ ,4 levelek k6nf!J..ljábdl oldalágak sarjadnak.
A szélporoztazöldvirágftirtök
vágá11ók •.. !té~eken gyakori növény.x.:erti
{!.lakját termesztik.
Bavan,ká~ leveleib.§l,
f~zeléket készitenek.
EJl1muszos,lijsz~, agyag-,
homok•..talajokon
é14,'nitrogénkedve14,
éye16 faj. 14 képen.látható patak partján
az. acaa Iapu nagy vesealaku levelei veszik köril
a s6skát./Dr.
~ajda !rn6felvétele',
qar~dnavölgy, ,B1lkkheSység.
'.'
jí{E:p.e
rf
a'~
é lé k'cs.a
1 á dj ·a~ :trá~nöyénlQk
pálnás t. -váltakozá -alaku-levelekkel.
·:~eje~ényeik- vannak. A virá--"
gok e.gyivaruak,· egy vagy kétlakiak.
"J.z apró virágok gyakran; bar- .
kaszerU ·boge.á fejeeskébe tömörülnek. A virágtakar6esészeszertl
zölt lepel,
esetleg teljesen
hiányzik is. V:irágképlet:P
~
J. J4~11G I?/~' Az' egyes virágokb~l aszmagtermés 1esz.-,Bzeket re.dszerint vagy'· a meghusosodottvirágtakar6
zárj@. be /eperfa/vag'1
.
a~ egészvirágzatb61
~ifejl6dött
terméságazatQt a meghusGsodó,
klSriieal a ku , édes Yirágzat1 tengely bori tja be IfUge/.'· lyakQriak
a kriatályha1mazt
tartalmaz6nagy
sejtkamrák.
/eisztelitok.1
'f

",a~

-!p

Fekete eperfa /Morus nigi"a/. !erméséb6l lekvárt éi. pá- ','
. linkát·:'-':f6znek. -~ájá-szerszámfa.
~t~k mentén flltetik •. ~'szletek:
Al ..!erm6s virágzatu és sz~r()s laveIn ágrész. l/Porzósvirág
01da1r61 és fe1.tilr6l.21
8zélporozta term6s virá'g.· JI ~e:rm6. '4/
!em6. hosszmetszet.
5-6/. '*retlen és . érett termés. ~ermésé'b61 ·QS ..
-leve1.éb61 orvosságot is -készitenek.
~yugat.~~z'sláb~l származ6 ~eBnsé-ges gyflmölcsfa.
'
.,":
.
t •.

l :

,

" j,~ l'ehér eperfa '/Morus alba/.--~gványokkal
szapori tjá'~. "
Virágai" -a- szél~pGrGzza~ ·.~~l'e1eivela' selyemherny6t ·táplálják.
rája.. aziv6s, j61 i;araghat6,.ki_tün6 szerszámfa.X;öz~p~ 4s Xelet- .
'Áz'siáb61 való.' ~alajban nem i&?nyes,termesztett
fa~ .• képem. 88f
. utmenti szánt6f{5l~ön magányosan áll~ J. f~ koronája: töm5tt, as á~,gak sarUn1evelesek,~
levelek fénylenek.·l!.r.' Vajda Ernl5 felv~- .
'.' tele~~ ~.'
"" .
.. ~
- :.-.:-,:.,. - '.
. 1,
.

l,;:::ljigefa Ilicus 'eari~a/. ~ Dtln4ntv.l déli lejt6i. termesstett med-iterrám ·~fa. ~gványokkal szapori tják. ~alajra nem iglinyes,
melegkedve14 .nBv.ény. -~ész1etek.: Al ~eveles haj tás él'etIQ~ és Mg.;.'
árett terméssel •. J. leyelek. alul lágyanmolyhosak',
méllen tenye-'
resen karéjosak. -1/ Áltermés- hosszmets~et •. j.h\1sos~' ·k8rtealak-. ".
virágzati
tenge1,. bels~jébelll sok aazmagból,'aI16te:méaásázat
..:
vali. 21 forz6. virág.' j/ !e:rm6s yiJlé.g.· 4/ 1r..tt álte:mis al ...
ágon. 5/.lag •.·61 IlU hOlslmetlset.
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50. Pügefa. A fiataláltermések
l6dnek. ,~agyar-fot'o

felvétele;

a levelek

hónaljában

.

fej-

"

,51·, 'óriás fügefa Iliens bengalen~is/.
erd6t alkot,--mert léggyökereikb6l,
valamint
'kereib6l
sok uj. törzs \eletkez1k.

Egyet16m fa egész
az ágak támasztó'gyö-

22. Kaucsuk-fUge IFiéus EÜastical • Sok kaucsukat tartalma-

'

zó. kelet~indiai.,- gumifa. 'Nálunk szobanövényként tartj ák, Nagy.
.fényes,b6rnemü,
tojásdad levelei
vannak. ~ölzel Gyula felvétele,
'budape s t.í, állatkert
pálmaház-a.

'

53, Közönséges komló IHumulus Lupulus/. Kétlaki ,szélporoz"tsf
vadon erd6kbfLn,'-iigetekbe~ éld, dél termesztett'
ipari
s : esser- '
'növény' Ls , ·fObozs~erü termésfüzérein
a, virágokat pikkelyszerUen
megn6tt e16ievél boritja.
Ezen a mirigysz6rök keserU és konzer~'
vá16 anyagokat ter.melnek~$örgyártásnál
ez adja a keserU izt és
tsrt6sitjaa
sört. Rész1etrajzok:
II Porzós virágzatu ág, ménysn,
tenyeresen karéjos,
ttlakéanyelü Leve l ekke'l , 21 T,erm6svirágzatll " '
ágréaz. 31 Term6s vir8,g. 41 Porzós v.irág. 51 Porzós ''Virág alaprajza.:'1)r..- $06 ReZ·36könyvéb61.
é

c

/

sA·;

Keni@ Icánnabis satival .' ,Szintén -szélpo'~ozta, 'kétlakl,
gazdasági -.növény, de könnyen elvadul. Nitrogénkedve16, mészkerU-

16, egynyári jövéyén:-tfaj. Virágos hajtásaiból
és terméséb61 or-:.
yosságokat gyártanak. Sz'árából a ezivósrostnyalábokat
áztatáJ.1
és tilolás
utján választják
kio,Ebtd~' durva vásznak, , kötelek.
zsákok készülnek. !4akkocska termése madáreleség. Olajat is'ti-tnek be16le, étkezési,
világi tási és ezappangyártási-'célra~
Réssletek: At Porz6s lugynevezett
virágosl kenderhajtás. -.B~ !e:l'm6s
virágzatu lu.n • .magvaskender/leveles;
virágzó hajtás. -4 le't'e~·
lek tenyeresen ázeldeltek.
II Porzós virág. 21 ~.b.e.'Porzó.
JI
!enn6s virág_a zöld lepelben.
41 Magház. 51 Makkoeskatermés ~
lepellel.
61 Mag.
.
55,," Kender Eszterházán 40 éve kieérleteznek
-az év~16 k(p·n.der kitermeléséveI.
A képen ilyen' óriási 'termetü "kenderfát ti- l-átunk, jobboldalt
a termós-, baloldalt
a mag~sabb, ·porz6s 'egyed
látszik.
A kender f6leg a homok'és lösz talajt
kedveli Magyar _
Poto felvétele.
-

,6~'C S
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l á n.;.. fél

ék

e a ,a lá d

j

a .~ágyssáru,

f61eg trópu.si: nevény€)k, átellene's -vagy ,:váltakozó -levaIQkkel.Az
egy- vagy- kétlaki leples virágok-álfüzérekben,
vagy a levelek'h6naljában bugában állanak. A bimbóba~ meggörbült porzók kinylláskorkiszórják
a v1rágport. A zöld le~el kicsiny esés2~szerfi.
A vlrágokata szél porozza. ~irágképlet: P 5 vagy 2 + ~; GI!L.
J. termés makkocska vagy csonthéjas.- Jellemzők az ,1njekc1ós'olt6~iikhöz hasonló f-ullánk vagy csalán.sz6rök,' a hosszu rostok ésa,
cisztolitok.
'

-9-

'

112

,

5?~ Nagy csalán IUrtiea dioiea/. 1.iatalon f6zeléknek használt,·utszél1-erdei-gyom~és-gyGgynGvény.
Táplálékban gazdag, nyirkos, .humuszos talajon é16 ,ni trogénkedve16 faj. 1. levelekb61 kivont klorofillt a cukoripar festésre használja. aészletek: A;
Csalánsz6rös, szögletes szárrész szives, tojásdad levelekkel·ée
virág álfüzérekkel. l/Porz6s hajtás virágzatokkal. 21 Porz6s
virág •. 31 Term6s virágzat. 4/~erm6s·virág. 'jI Magház. 6/~gymagTU makkocska termés. 71 ~Gmbvégü, hosszu, merev csalánsz6r a
szár oldalán •.Kelletterövidebb~
egyszerU sz6rök.

5j?',

Na.gy csalán IUrtica dioiea/. Lándzsás,· hegyes végU, fü-

részee-ezélf:1,·átellenesen ál16 levelek a virágzé magas, .sudár
száron. A virágok keskeny, leesüng6, zöld. barkaazer« álfüzérbe
esoportosultak. Dr, Vajda Ern5 felvétele,
BUkkhegység.
.
.
.
.

.

$2:tCSalán~z6r. 4 szár-és -levél epidermis felületér6l ki-·
emelkedd-sej'tesepert tartja azegysejtü, hosszuranyult, merev,
ková.sfalu esip6sz6rt. A szór belül csöves,s.:ebben van a .cs1p6s
savanyag. trintásre a gombvég letörik és az injekci6s ttihöz ha':" .
son16an' ferdén elvágott tUhegyes cs<Sbehatol a b6rbe és a nyomás
következtében befecskendezi az égető folyadékot. A képen baloldalt az ép.csip6sz6rt, jobbra gombvégü hegyét,. alatta a letört..!
végü'mükö46 esip6sz6r hegyé"tlátjuk •.Dr. Greguss FáI könYvéb61 •
. ' . .2:Ql: H6csalán vagyrami IBoehmeria nivea/.· i.'éleserj
és, tro';'
puai textilnevény~~lr~8-rostjaiból kivá16 vitQrla-és butorvá-·
SBOn. készül. ~eghonositásával nálunk is kisérleteznek.A
bors.aeször' növény nagy, szives tojásdad levelei alul fehéren molyhoaak , Dr. Vajda
Ern6 felvétele.
Gödöl16, Kisérleti
Tangazdas.ág.
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Mi

é k .ci: sa 1 ád ja·i~. ~ás növények
vál takezé , -ép f -rendszerint ~aszimmetrikus -lemezU··levelekkel. A
kor~ tavasszal nyi16, ~zélporozta, .egyszerU, leples virágok himn6sek vagy felemáaok. A virágok bogerny6ben állnak, vagy a termeSa virágok magánosak. Virágképletük: ~ I~l vagy 6-4, A 12-8
Tagy 64 •. G lY.!
termés szárnyas makk Ilependék/.·
P

8'·'.3 Ill;. fél

. 61·•. Mezei szil 111lmus ce:npestrisl.·yegyes, lombos erdeinkben gyakori.-JlSleg-tölggyel, k6risselegyütt alkot magasabb fekvésU ligetekben erdc5t. Szikes talajon· is megél,·parkok'ban ültetik. ~érgén gyakoriak a k,iemelkedcSparaléeek. :rélárnyéktür6,faglál16, .értékes ipari fa. Részletek: A: Koratavaszi virágzó ág·rész .
kétivaru. virágokkaL. B: Terméses ágrész,· fürészes szélU, aszimmetrikus ley~lekkel. II Virág. 21 TermeS hosszmetszet,·3l Lependék lszárnyas makkocskal termés. 41 Mag. .
.
63,,· Szilfa IUlmus eampestirs/. ,4,zország legöregebb· ~zilfáját látjuk-a-képen. ~öbb mint, 400 éves •.Dr. Vajda Er~6 felvétele,
Balatonakara ttya....
. . 40.
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