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é k c sal
á d ja.
Fás, ri tkábban lágy:"
sZ,áru, É!plavelfi növÉ!nyek. A,porzók töve a párta tövében több
",
falkává ,n6tt össze. ,Azötrekeezü magház magkezdeményeib51 csak
egy fej 16dik maggá. Virágképlet: K 4-5, C 4-5, A 00 - ..O, G , .
100 - 2 /"
A eárgásf~hér,
er5s illatu,
m~zben gazdag virágokat
~ovarok porQzzák. A virágok bogerny6ben állnak, a murvalevél,
BSBze'n5tt a virágzqti t engellyel és az érett ter~éságazat
lehullásakor légcsavarszerüen
pöré)gve segi ti a termés elterjedésé·t.,
A,fel nem ny11ó, makkocskaszerü termés egymagvu.
A krétakorban

hársf'élék.

2;" Kislevelü hárs;; I~ilia
Ycordata/. Szivalaku, fiirészes szélU "
levelei. mindig_ a _szimmetrikusak. A,levélfo nák érzugaiban barnás
vörös sz5rzet van. Itt apró atkák élnek, amelyek a levél felü~
letét tisztitják
meg az odahull6 gombaspóráktól, !azimbiózis!.
Kitün5 mézadó növény" Virágait hülés elleni teának ,Bzed1k.A fa
koronája gömbölyii, sür~n leveles.
Értékes butor ésj61 faragható,
ipari fája van, Jó faszenet is 'ad•.-lIélygyökerü" 'mészkedve16 faj.
Hegyvidéki loDibos vegyeserd5k tagja.
Dr. Vajda Ern5 felvétele,
, i'alk,6.· ~ ~
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,. Eztlsthárs~ I~ilia
argentea/.
Levélfonákát 'fehér,csj,llagszórök
bori tják. Szarazságtür6,
fagyálló,
jó mézel6 növény. Ertékea. ipari fa. IEsztergályozásra,
ceruzának, stb.! Koronája szintén jellegzetesen gömbölyii. A Nyfrség és a Dunántul tölgyeseiben otthonos siksági-,
dombvidéki, mészkedvel6 faj. Fasornak is 'ültetik.
Dr. Vajc;laErn5 fel,v,étele, Harkány.
_'
, ~A hárs virága és termés~.
Ré'szletraj zok: 1/ Bogerny6' virágzat,
ti m~rvalevéllel.2I,
Virág hoaszmets,zet. 31 Virágalaprajz • 41'
o
Termés.' Dr. 50ó Rezs6 egyetemi tankönlvéb51.
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. 5. Hársfajok"':virága 'és levele~ 1/ Kislevelü hárs /Tilia
cordata/
27 NagyleveltI hárs 7filia
platyphyllo al jó méze15 virága a kislevala harséhoz haaonköan -izzaszt6 gyógytea. Iparilag értékes fájáb61,orvosi szén is készül. Mélyen gyökerező, humuszos talajt
és "árnyékot kedve16faj.
SzikJ.,ás hégytet6kön leginkább kkissel,
juharral al~ot erd5t. 3./ Ezüsthársj'Tilia
argenteal virága nem
alkalmasteának,
Dr. 50ó,..R~zs6 egietemi tankönyvéb51.
'
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6.:Há;sszár
szöve'ti ~zerkezete.km./A
kétszikti~k szárárói részietesebb ismertetést.a
barkás, lS-as.·sorozat
'Végén találUnk.!
A
metszet 3 éves ágból készült. Legalul a bél világos, vékonyfalu
, sejt,jeit
látjuk.
Ehhez csatlakazik
a fatest 3évgyüriije.
Ja világos
5~1ll20(~O,7,~.
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üregek a tavaezifatest
tágürega edényei ~ ~~ach~ái Ih/. A s6tétebb
réteg a ,nyárv:égi ~tömöttebb ,vaetagfalu,
szt1kiiregü' sejtekb61 áll.'
Ezek zárják le az évgyürüt I'j/. Sugárirányban a béleugarak huz6dnak la bélig jut6k elsddlegesek~/.
A fateetet
a kambium/c/ hatá, ro1ja.Att61
kifelé van a sötétebb 'szinU háncstest.
Bels~ rétegei
fiatalabbak
Iph./ A háncs kifelé keskenyed6, trapéz alaku, s5tét
tömegekbdl áll. Ezeket a világosabb szinü bélsu&ártölcsérek
választják
el. Tovább kifelé az elsddleges kéreg /rp/ sejtjei,
a
paraszöv:et /p,dl és legkivül az ~gyrétegü epidermis!e/
láthat6.
v a - ' fél
é k. c e alá
d . a • Lágyszáru növények,
. de a tr pusokon f sak is., Leve eik rendesen karé josak ,vagy osztottak.
Gyakori a murvalevelekbdl alakult külsd qsésze is ,lpl.
a papsajtnál/.
A bimb6 szirma'i öseze.sodr6dottak.
A porz6szálak
a bibeszálat,körülvevd
cedvé e&! ,falkába ndttek össze. Virágképletük: K/5/,
C 5, A /00 /G-fJ!J.., 3/. !rermésük a résztermésekre
,széthulló
gerezde~ papsaj"'G,~de ..vannak toktermésüek is, Ipl. gyapot, .kenaf, stb "'/ Ebbe a j6részt szubtr6pusi,
trópusi' családba
'
több igen fontos-textilnövény
tartozik.
I

"

S.

Erd'ei mályva /Malva ·silvestr,is/.
ötöseil karéjos, kerek levelii,
sz~röe száráneok
virág van. A virágok 5 különáll6, ,halványli'la,
,
szivalaku szirmán eötétlila
csikok }úézutakl vez'etnek a virág.
"
torkába. Mindenütt közönséges, ni trogénkedve'ló gyom. ,Levelébdl'
és szirmaiból kohogéscsi11api tó orvosság készül. Dr. Vajda :Ernd
felvétele,
Deveeser~
.•..

I

9~H_Er4ei'mályva virága ée~rmése. Részletrajzok:
l/Virág
hossz- ~zet,
a porz6szálakb61 alakult csd belsejéből emelkedik ki a
többágu bibe. 2/ Ivaroszlop,
a cs6vé forrt porzószálak tetején
m'r érettek a:porz6k,de
a kéedbb érd bibék még nem'ndttek ki.
/Önmegporz4s elleni védeleml 31 Virágalaprajz.
A külsd csésze
3-.szabad levélb61 áll la rajzon fehér 8ziuüek./ Alul egy murva-levél is látszik.
Az 5 igazi csészelevél /a rajzon csikozott/
összeforrt.
A szi~mok aaabado kj ' a porz6szálak össze~dttek,
a mag,ház tizrészes.
4/. Gerezdes papeajttermés.
Dr. S06 aezs6egyetemi,
taDkönyvéb61~',~
:
'
"
~'
,

,

10. Halvány-ziliz~ / Althaea pallida/. Az 5 sziva'laku szirom hal- '
vány, lilásr6zsaszinü.
A virágok a karéjos, sz6rtállásu
levelek
tövén erednek. Az ,als6k elnyiltak,
hervadtak, feljebb nyi16 virá-o
gok, legfelül
bimb6k láthat6),. Az egész, növény er6sen sz6rös.
Fdleg száraz, agyag és lösz talajon é16, mészkedve16 faj. A Dunántuldélkelet1
részén a Középhegységben és az AltöldHn szórványo- '
san n6. Dr.
f~lvétele,
Kiemaros.'
,;
, .Vajda Ernd
,
,:

.'

11~ Moesármá1jva'.· /Hibiscus .oe~h~utos/.
A' halvány 8zirmok tövén
. biborszinü folt van. };.z5 szirmu pártából magasan kiemelke d1k az
egyfalkáe porzó"táj és közötte az 5 águ bunk6s bibe. ' Baloldalt
egy öeszesodr6dottszirmu
bimb6 látszik,
A levelek fonáka fehéres,
- molyhos• .Kerti disznövény. Dr. Vajda Ern~ felvétele,
Olasz Alpok. '
12 co Kenaf vagy 7~os:tmá~yv~
./Hibscus canní.bí.nua,", Tavaszt6l '6sz'ig
á16 egyáves rostnövénY"A2-3'1Ilét-er maga s ., hengeres:..száron sz6r. tan helyezkednek el a no.aezunyeLíi 6ze-Idel t levelek. A levelek tö5511120/107
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vén itt-ott egy-egy halványsárga virág ered. A szirmok töve sötétpiros. Igen er6s, durva rostot ad. Hazája Kelet-India. Dr.
Vajda Ern6 felvétele, gödöl16i tangazdaság kisérleti vetese.
Nálunk most honosi tják.
"
13 ~'G~apot ~ IGossypium hirsutum./ Igen fontos egynyári' textil
es gy gynövény. Levelei borostyánszerüen karéjosak. Fehér virágai
belsejében látszik a sok porz6. Maghéjsz6rei szolgáltatják a vattát és a pamutipar nyersanyagát. Magváb61 01ajat,leveleib6l,
magvaib61, gyökérkérgéb61 orvosságokat készitenek. Melegkedvelő,
" főleg vályog vagy homokta:J.ajt kiván6 kulturnövény. Hazája Mexik6,
nálunk 1950 6ta eikerült meghonositani. Dr. vajda Ernő fevételetgö~öll~~
tangazdaság.
14~Gyapottermés.
A felnyiló tokb61 hatalmas, fehér maghéjszőrzetbe burkolva hullanak ki az érett magvak. Éréskor gyüjtik. Magyar
Fot6 felvétele.
.

•

,

15. Gyapot; IGossypium barbadense/. Részletrajzok: 1/ Virágos '
termé,ses ágrész. 27 Érett felpattanttoktermds
a szétterjed6 tömö~t magszőrzettel •.Ez a ,gyapot fajta adja a leghosszabb'szálu
fonalat. Dr. 306 Rezs~ egyeteni tankönyvéból.
..
16 ~ .K a k a <5 fél
é k 1,C S a l_á d ja.
,Fás vagy lágyszár~itr6pusi növények bonyolult virágszerkezettel.
17 ~ Kakaófa;; ITheobroma cacao/. A tr6pusokonmindenüit termesztett
délamerikai származásu táplálék és-élvezeti növény. Virágai nem
a fiatal ~ajtásokon, hanem a törzsön fakadnak. Toktermésük babszerü magvaiból drlik a kaka6t, a ~sokoládé nyersanyagát. Részletrajzok: 1/ '-Terméses törzs. 2/ Virágzó idősebb és virágnélkül1
fiatal lev:el~s-l?ajtáss.al.31 Virág ..
Bt/ Csökevényes porz6, pI
..
esővé összendtt müködd porzRk~_'4/ Hos$z~ban felhasi'tott termés.
~r. ,506 Rezsd tankönyvéb6l.'
.~',
,

-

18; Le
,részben
. letük K
TermésUk

n fél
ék
c sal
á d ja.
Lágyszáru, a trupusokon
fás növények. Virágzatuk" bogas. Porz6juk, sok. Virágkép5, C 5" A 5"- 9.0, G /5/.
.
ál~aláb~n tok,egyeseknél
csonthéjas.

i9 ;~"
Ház'ilen;
~
I

/Linum usi tatissimum/ táblában vetve.' Osrégi kele'tmediterránegyéves
kulturriövény. Az olajlentés
roetlent 4-5000
év 6ta termesztik Egyiptomban és Elóázsiában. A gyengén meszes,
mélyvályogtalajbaq
fejlődik, legjQbban. Magyar Fotó felvétele.
.
.

20~ HázilE!!!.i.
Magváb61

ütött olajat égési sebekre, szappan- és festékgyártásb3n /firnisz/használják
fel. Az 0lajütésnélmegmarad6
olajpogácsa értékes takarmány. Magvából orvosság is készül. Az
.áztatott sz'árból eldáll! tott ro~tok szolgáltatják a legfinomabb'
vászonnyersanyagát.
Részletrájzok: 1/ Virág hosszmetszetben. "
A párta ,világoskék szinü. 21 Virágalaprajz, laz ötös szám jellemzi/ 3/ Erett toktermés. 4/ Termés keresztmetszetben.
Dr~ ,806 .Re as .egyetemi tankönyvébdl'ö

21. Do~~mi'tien /L;{n~ ~~lomiticum/. SürU, gyepszerü~ri növ 's~áral.n_apró, keskeny, to jásdad. levelek ülnek." Virágaik sárga sziö
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nüek. A jégkor e16tti bennszülött 'maradvány növény. Dolomit sziklagyepekben csak Pilisszentiván
'mellett éle Dr. 'Vajda Ern6 felvétele.
:
'
!id . a .. ' Lngyszárit,
fél
é k c sal
ritk n f s, j r szt szu t,r puai növ nyek. Gyakori a hagvma és a
gyöktörzs.
Virágkép1etük: K 5, C 5, a 5+5, G/5~3i"TermesÜk tok,
vagy bogyó.
' " .'
,

2~. Madárs6ska.

IOxa1i8 Acet'osella/. 'Fehérvirág~,
l6herére em'
hármasan összetett
levelü'növényke.
Levelei vizveszteség ~lka1mával Ipld. er5sebb napsütésrel
összecsuk6dnak. Hegyvidéki bükkösök árnyékkedve16 aljnövénye. Humoszos talajon é16,
mészkerü16 faj.
A képen háttérben
kid51t. btikkfatörzs látszik.
Dr.
Vajda,Ern6 felvétele,
Mát~a.·
1 keztet6,

2 •• G 6 1
a orr
'fé 1 é k
c sal
á ,d
a. Lágyszáru '
növ nyek kar j06, vagy szeldelt
levelekkel.
A term s 5 ~észter, mésk6b6l álló 5 magvu, hosszucs6rU u.n. gólyaorr.
Éréskor felpat- '
tan és a magvakat vagy a résztermé~eket
szétszórja_,- -V1~ágképlet:
K 5, q 5. A 5, vagy 5+5 vagy5t5+5,
G/5-3/.
.
,

"

...

,

.

.~,.....'
'

-

:25. -Nehézszagu !61yaOrr;/Geranium
Robertianum/. Az elágazÓ, vékony,nedvdus, 1 gy 6zárdusan
mirigysz6rös.
A szeldelt
levelek
,kétszeresen
tagol tak~ Az ágak csu.csán 5 szirmu 11la virágok állnak. A'képen láthat6 k~t nyi16 virág között a f6ágb6l jobbra ágazik ki egy terméscs6r.
Nyirkos, árnyas, lombos-erdőkben közönséges. Er6sszagu gy6gynövény.nr.
Vajda Ern6 felvétele,
Bálk6, BUkkhegls~g.
'
.' ,.
.",

26~ VörBs g6lyaorr .• IGeranium sanguineum/.Részletek':
II Biborpiros virág .• ,27 _Virágalaprajz , /a 10 porzószál- t6ben összen6ttl
31 felnyil6 termés, kunkorod6, repi t6 szerke zettel. Szárazerd6k",
cserjések ,aljnövénye. Dr. 806 Rezs6 egyetemi tankönyvé"b6l.

.

'

27~ BUrök1evelti íémorr} IErod1um Clcutarium/.
Részl.etek: Al A '
borzas szdrll növ nylevelei szárnyason azeldeltek.
~ lila virá"gok erny6szerü~n állnak a virágzati
tengelyeken.
II Virág 5 terJllékeny és 5 elsorvadt,
csokevényes 'porzóval. A porz6k ~bbérnek, mint a bibe. 21 Termélfenyt szé lestövü porzók. 3,' Fiatal ter~
mtS a fej16d6 virágban. 41 Erett term6. 151 ,ferm6 keresztmetszet.
, "
'61 Egy lepattant,érett
rug6san csavardott
cs6rii résztermés.
A '
cs6rrel dobja le magát az anyanövényr61. Vérzést csillapitó
gy6gynövény., Szárazabb szánt6fbldeken,
utak ~entén közönséges, gyom., _
-

.

.

.

.

-.

-

28. Homoki' gémorr. /Erodium Neil~eich·i/.
Aszárnyasan,tagolt
levelek -hasogatott
s'zd.rnyuak.Az 5 szirmu halványlilás
kis vi,
rágok erny6szerüen ál nak. A növény mirigyes, pelyhes. Az Alföld '
északnyugatilészén
é16 száraz, meleé" laza homoktalajt
kiván6, "
mészkedve16 siksági ,faj .• Dr. Vajda Ern6 felvétele,
JIlegyer. "

.

"

'2~. Gémorr termések terjedése~
A tengelyrdl
lepattant
kaszatter-'
'
m s néha több méter távolság~a hull az anyanövényt61. Mihelyt
'
nedvBsséget kap_/es6, harmati a rug6szerüen csavarodott
csdr ki~ ,
egyenesedik és visszacsavarodik.A csőr vége eközben vagy füszá- lakba vagy a talajba akad és a,to,vábbi caavarodássa-l már a termést

,- 4 -

5 '

.

. ~.

•

·f

,-
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furja a földbe. Dro Gregus Pál:: A növények csodálatos élete c.
k6nyvébeSl. .

ct

30. Muskátli.' /pelargonium zonale/. A növényt dugványozással ~zaporltják. Ilyenkor járulékos gyökereket hajt. Szára, levelei bársonyosan m1rigyszeSrösek,1llatosak~ A szives kerekded, csipkésszélf1, karé jos leveleken körbefut6, barnasáv
van. A levelek alapjánál'"két kis pálhalevél van. A piros virágok ernyeSszerüen állnak.
Kedvelt cserepes növényünk. Levelein jól megfigyelheteS afototropizmus.Szobában
tartva levelei lapjukkal a nap felé fordulnak.
Ha a növényt elford~tjuk a levelek.néhány nap alatt ujra á~:fordulnak a fény felé. Részletrajzolt: Középen teljes, növény jár-ulékosgyökerekkel, pálhás levelekkel, vir.ágzattal.Balszélen virágalaprajz, alatta a porz6b61 lett szirmok átalakuláai alakjai látszanak.Jobbazélen
a csésze, az 5 bibés termeS, alattuk a fény felé forclu16 fototrop levelek és legalul érett termések szétröpitáse látszik. Dr. Csapody Vera rajza.'
'
~

1. Sar
kan
t
ll.k a
fél
é k
c· a'alá
da.
Nedvdus"l gysz ru növ nyek.,
oldali r szar nyos vir gaiJ.tbana'cséaae sarkantyll.s.Virágképlet: K 5 C 5 A 5+3 G /3/.
A termés 3 e81matvll.kopácsra h\lll szét.
:! 2;' Sarkantyúka. /Tropaeoltim majus/ • Sárgavirágu.,,kerti disznöveny. Kerek, pajzsalakU:. levelei szélén 'V'1zcsepegteteSl!lyilások,
hidat6dák vannak. Részletrajzok: l/Levplea, virágos azérré-sz,"
alll egy ér6 terméssel, 2/ Virágalaprajz. Dr. 506 RezscS-könyvéb61.
"
; X u t 'a t e
fél
é k
c a a l'á d . a. ~gyszáru
vagy me egebb gövön faalaku, gyakran azukk ena pozsg'a termetü
,növények tejedényekkel és többnyire mérge'e tejnedvvel. A virágok
egyivaruak. A virágtakar6 vagy egyszerU 5 tagu caé aaee ae.nü lepel
/pld. ricinus/ vagy hiányzik, ritkán ketteSs. Virágképlet: er
'
A 9~-1, /porz6svirág/,
Q: G /;//termcSsvirág/.
,.

,

,.

A kutyatejeknek jellemz6összetett
virágzátuk van. 4 murvalevélveszi körül a virágcsoportot, amelyben az egyporz6s virágokb6l
ál16 5kunkor között egyetlen termcSs virág áll. Ezek a v'irágzatok
álern1eSt, !vagy bogerny5t a-lkotnak. A termés ; részre 'sz~tvá16
tok. 'Akaucsukta is idetartozik. '
ll.-Ricinus vagy csodafa. /Ricinus commuIlis/. :tevelei teri;eresen
hasadt ak, vagy osztottak •.Nálunk lágyszáru, egyéves, tr6pusi '
afrikai hazájában fás. :Porz6i többszöröaen elágaz6k, csészeszerü
leple 5 levelü. A képen láthat6 termései;, részre nyi16 tokok.
'Kagvaib61mérges olajat préselnek, ezt méregtelenitve hashajt6- :
nak, kenóolajnak /repülcSgép/festékolajnak használják. Magyar
Fot6, felvét,ele. ".'
I
.,'.
' ,,
.

j5~ Sár kutyateh
,

{:

/Euphorbia Esula/. Er~y5szeru virágzatok látnatók a bokros Nszárak csucean, Keskeny ülcS levelei a z6rtak.
'
Száraz gyep~kben é16, sikaági,dombvidéki,
mészkedvelcS faj. Dr.
Vajda Ern6 felvétele, Pilishegy.

"
;.

1··
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~6. Magyar kutyatej; /Euphorbia pannon.ica./ Az éve16 t6b6l több
egyenes szar n6 ki. 4 levelek tojásdadok, épek, ü16k. Az erny6szerü. virágzat egyes virágain j6l látszanak a páros virágcsoportok a murvalevelekkel. F6leg száraz,-lösz é~ homoktal~jon él6
balkáni-pannoniai
faj. Jobbolldalt oicksfark láthat6. Dr. Vajda
~n~ felvétele, Budppest" Hármashatárhegy •
.;
.,

.

.

,

~7~ EuRhorbia virosa~' Száraz éghajlathoz alkalmazkodott

szikkulens
pozsg s/ termetU szubtr6pusi faj. Kandeláberszerü.ep elágaz6,
.
szögletes, felhaj16 ágaiban e~k nyálkához kÖ.tött nedvességet raktároz. Levelei tövisekké' m6dosultak. A háttérben balra fent,
kihegyeiJed6,husos
levelü., vi~ágzó aloe látsZir. Dr. Vajda ErQ6
felvétele, M9rtolakert, olasz !liviera.
..
.

--

.

:;

!.

"

. ".

.

.

.

38; Euphorbia abyssinica~ A kép közepén áll a torditott· kup alaku, .tejnedvben gaZdag, elágaz6 száru növény. A mi kutyatejféléink
~zukkulens, afrikai z-okcua , TéSle balra magy, világoa , sima,' szé- \
les, kardalaku levetti.agavék .állnak. A, háttérben olajfák láth~"!!'.
tók.
Dr.
Vajda Ernd felvétele,.- liort,olake;rt,.,
olasz Riviera.
.
..
I

...

.

-

.

~ Pua
z
á n
- f é .1 é k
c Bal
á d . a'. Fás örö kzöld .
növ nyek egylaki, sugaras 'szimmetri ju vir gokkal. Virágképlet:
K 8-4, C O,. A (x) -4, 'G/4-2/. Termésük tok~gy
makkoca ka ;:
'.!
.

'.

1,

40.

Télizöld~puszpáng. íBux~s ~empervirens/. Mediterrán eredet~
mérgez~ örökzöld cser je. Fája igen lassan nö, tömött, jól fa~ag-'
hat6. Tojásdad kis levelei b6rszerü.ek, sötétzöldek. Kicsiny,
höldeesárga virágai kora tavasszal nyilnak. Részletek:'A: Leveles, virágos ág. 1/ Porz6s és termós virágok csoportja. ~/ Nyi16
porz6s virás. 3/ Kinyilt porz6s virág. 4/ Termós virág. 5/ Mag~
ház km, 6/ Felnl11t termés. 7/ Mag. 8/ Mag.'hos6zmetszet.
.
,..

.•

"

.

r

41. O 1 a J fél
é k
c sal
á d' ja.
Fás, ri tkán lágys.záru
növények ep vagy szárnyas, átellenes állasu levelekkel: ,Négyes
szimmetriáju, rovarporozta virágaik himn6sek, vagy egy1varuak.
A párta többnyire forrt-szirmü, néha szabadszirmu,vagy
teljesen hiányzik. Magház fel$óállásu. Virágképlete-nálunk K 4,
.
C/4/, A 2, G /2/. Ii termés tok, bogyó~ csonthé jas, vagy makkocska. ,Nagyrészt.-medi terrán vagy szub~r6puai növények tartoznak
,8 családba.
.

!2. Olajfa.
z6 örökzöld

/Olea europaea./ A Földközi tenger mellékének jellemnövénye. Szü.rké~zöld, béSrnemü levelei fonákán fehér
csillagsz6rbevonat
van •.Fürtös, fehér virágai illatosak. 'Csonthéjas .termése hus~b6l és -a magb6l készül a legjobb "oliva" olaj.
Részletek~ A: Virágos, leveles hajtások. 1/ Bimb6. 2/ Virág.
.
3/ Virág hosszmetszet. 4/ Porz6. ,5/ Termő.' 6/ Érett csonthéjas
termés. 7/ Mag. 8-9/Mag-hm.
10/ Csil1agsz6r-a -levél fehér,·
.
molyhos fonákár61 /a széSrzet szig~tel, párolgást c-sökkent/. :A'
kisebbik képen láthat6 részletek: II Terméses ág. 2/ Kinyilt
virág. 3/ Hosszában felmetszetttermés.
'.'
.

,

i3~ Virágos kőris .'/Fraxinus Ornus/.A pára'tlanul s~árnyalt, fé"nyes összetett levelek levélkéi kissé fürészes s zélüek. 'Közöt-'
tUk sárgásfehér, 4 szirma, rovarporozta virágokb6l ál16, bozontos f,ü.rtv1rágzat látszik. Termése szárnyas lependék. Rügye.n.vi5511120/107
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,
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"

'

lá os~Ürk~k, molyhosak. Sima, aaür ke kérgii, alacsony, bokros fao
Ké~gének nedve cukortartalmu gy6gyszer /manna/. Fája j6 :szerszámfa. Hegységeink száraz, meszes talaju déli lejt6in éle Mediterrán eredetü. Dr. Vajda Ern6 felvétele, Nagyazénáahegyo

!4.
MagAs
ke kérgü,

k6ris; ,/Fraxinus excelsior/. Fekete rügy~, sima szürmagas termetü fa. Levele szintén páratlanul szárnyalt.
Virágtakar6ja nincs. Lombfakadás el6tt nyi16,&sélporoz'a Tirigai csak kétporz6b61- ésegy term6b6l állnak.1Pelelnás virágaf
vannak. Termése szárnyas lependék. Fája értékes, ipari keményfa.
,/siléc, stb./ Egyik alakjá a hegyvidék sziklás tet6in" másik az
alföldi ártereken alkot tölggyel, szillel kevert erd6t.
Dr. Vajda Ern6 felvétele, BUkkhegység.
.

-

,

,!i~'org'ona./SyringaVUlga~. isi. Szivalaku leveléi átellenes áll suak. Négyszirmu lila virágai nagy fürtökben állnak az ágako
végén. A fürtök csucsa még bimb6s. Kerti diszcserje.,Erdélyben
s a ,Kelet-Balkánon vadon él, ,karsztbokorerd6ket alkot. 14észkedve16 hegyvidék:i faj. Vajda Lász16 felvétele, Budapest.
é

46.

-

.

A képen lá'thatóháromn6vény

'

azaranyfa /For~ythia intermedia a közönsé es fa al Ligustrum vUlgare/ és az orvosi jázmin
Jasminum officinale • Mindhárom fás cserje. A fag!al száraz tölgyes és,vegyeserdók szélén vadon él, de kertekbenlősövénynek
is til tetik. Virága fehér, fekete bogy6termése mérges. Az, aranvfa
az els6 virágzó tavas~i di~zcserje. Négyszirmu virágai aránysárga szinüek. Kelet-ázsiai származásu. A jázmin apr6 fehér virágu, illatos mediterrán diszcserje. Nálunk-ritka. INem tévesztend6 asae a ·helyte1enül szintén jázminnak nevezett jezsámennel,
'amely j6val gyakoribb, de nem rokona, hanem a k6tör6fü-félék családjába tartozik./ A jázmin két porz6ja a párta csövéhez n6tt.
R~szletrajzok: l/~Aranyfa és fagyal virágalaprajza. 2/ Aranyfa
virágz6 ága. ~/ Terméses leveles ága. 4/ Fggyal virágo~, leveles
á&csucsa. -5/ Virág oldalr6l és hosszmetszetben. 6/ Termésfürt.
7/ Jázmin vir~gos, leveles ága. 8/ Virág hos'szIl\.etszet.
Dr.
'
Csapod1-Yera
raj
za.
'
~ .
ö

,ii;

T á ~ n ~ c s -'f él é k c sal á d ja.
~érs'keitégövI, Iágyazáru növények himn6s, ritkán egyivaru, forttszirmu
virágokkal. V1rágképlet: ~ 4-5, C /4-5/, A 4-5, G 12/. A termés
tak~'
' ,
,~.
,

,

48~ Kisezerj6fü; /Centaurium minua/és karnis tárnics /Gentiana
't>neumonanthe/.,Ep, átellenes levelü mindkét növény. A kis ezer- '
j~fÜ réteken,cserjésekben é16, mészkerü16, nitrogén-kedvelő faj.
P rtája r6zsaszin.' Virágpshajtásáb6l az emészt6szervek megbetegedéseit gy6gyit6' ozvoeaágo kat .készitenek. A képen a teljes növény mellett ff!:.y
virág és ,hosszmetszet~,a csavarodott porz6 és
,a termés lát,szik. ",
','
Akornis tárnics lápréteken éltS,kékvirágu faj~ A t6 közelében
,ered~ levelei és a felső szárlev~l k eltér6 alakuak. A képen a .
tövet egy virágos, leveles szárrészt éa egy ,felhasitott pártáju,
, kiteritett yirágotlátunk. ,Dr. gsapody Vera mjza.

1·

49. Osztrák tárn1cs/Genti~na

,-

j"

, .,
"

.

,

atistriaca/~ A szár sürün elágaz6
csucsain 5 8zirmu ké~ virágok állnak. Hegyi réteken, tisztásokon
élé mész;edvelé, alp1nkárpáti faj. Ahátter andezit-azikla. Dr.
Vajda Ern6 felvétele, Mátraszentistván.
.
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'50. Tárnics~félé'k virágfelép'i tése.Ré~zletrajZok:"
verna virága hosszmetszetben.
2! Virágalapraj,z.
lMenyanthes trifoliata/
virága hosszmetszetben,
könyvéb61.
"
.

'll Gentiana '
3./ Vidrafü
,
Dr. So6Rezs6 ,
t .',

'

il. Vidrafü; /Menyanthes trifoliata/. Hármas, l6hereszerü összeett'levelei
vannak. A fehér virágokszakálas
szirmüak. Lápok,
, mocsarak, pusztu16ban lev6, értékes gy6gynövénye. Mészkerülő, ,t6, zegjelzo növény. Dr. Vajda Ern6 felvétele
Veresegyházi t6~
,'\,
.
,
'
, 52; T ti 1 i z öld
- fél
é ke'
sal
á d 'j a ;~ Leginká bb
örökzöld, trópusi fák. Tejedényeik vannak. SOk trópusi kauceuknövény 'tartozik
ide. Nálunk csak néhány 'faj élebbd1
a népes
családb61. Virágképlet : ~ 4-5, C /4-5/,
A,4-5, , G g, vagy lY.
..

",'

",

,

,

53•• Xistélizöld.
/Vinca minori. HOSSZU vékony, kusz6 t Lndaaae.rü,
,i'élcaerjéa
szárán sötétzöld,
tojásdad, ,fé!nyes, ep levelek vannak.
()tszögletü pártája 'kék szinü. ,Párás .1eveg15jü,-mikroklimát jelz6,
fagy érzékeny t mészkedvelő ,örökzöld , hegyvidéki, ,mediterrán faj.
Tölgyeaeinkben gy,akori. Fdleg temetdkb e ültetik
mint diaznövényt.
Dr. Vajda Ern6 felvétele,.
Szentgyörgyhegy , ,Tapolca.
"
'\

54. Leánder vasr ~abérr6zaa. /NériuIn Oleande~/. Meciiterrán eredetü,-hidegház~
disznövény. Piros, fehér, vagy r6zsaszin /hibrid/
vi~águ. Mérges, Qrökzöld bdrnemü levelei ,lándzsásak. Részletrajzok: II Dézsába ültetett
t~ljes növény. 2/Levelea,
virágos
ágo 3/-Feln~i16,
érett termés a szőrös magvakka1., 41 Egy mag a
repitóaz6rökkel.
Dr. Csapody Vera rajza. '

'.
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Készült
. ~.:

a Fels60ktatási
Fele16s vezetd:

Jegyzetellát6
HeiJtjter Imre'

Vá11a1atnál
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