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SOROZA~A
, "iI~véDytani sorozat: 130
'~4.szllJ i, 1952.' évben~ ,
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l'~ S z
á da.
Ifá].l;Illk lágyszáru
növenye , ren. esenusz
sz_rra
s ,rovarpoorzta tölcséralaku'virágokkal. ~imb6korban a párta behajtogatott, elvirágzás után ösz~
szesodr6dott. A porz6k rán6ttek a ysővé iisszeforrt pártára.Virágképlet I It /5/ f "C /5/ A 5 t G
t. lAz összen6tt vll'ágrészeket közös zár6jelbe irjuk.1 .Termés tok. Nagyrészt tr6pusi n.övért yek.'
,
,

''ii

,

'

,2~ KHz~nséges,ar&nka

/Cuscutaeuropaea/.
Leginkább csaláno~; ,bur:gonyán, kom16n élősköd6növény.Szlv6
gy~kereive1 a kész'táplá'lékot veszi el a gazdan~vényt61. Magvai e~ak a gazdanövány' köze- ,
lében C8iráz~ak ki. Sem 1evel~, se~ klorofillja nines. Kis fehér .
virágaigömböosk~kben
állnak a fonalast sárgas~áron. ,6leg patakmenti, demás nitrogénkedvelő gyomtársulásban is gyakori, siksági euráziai faj.,A képen látható p6ldány kom16n é16sk~dik. ~onalas szárai egészen vékonyak. Dr.yajda Ernő felvétele. Sopron.
,

,

!'

'

:.

1. A'kakukfUfojt6 aranka ICuscuta Epithymuml virága. II Virágzat.
,CaiSvespárta kigyltva. 3/ Virág. 4/ Virágalaprajz • .Dr. Soó
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Rezső k5nyvéb6l~

"

"

"

!.. Alrr6 szulák ICo~vol '9'ulus'arvensis/. ~ö1dön futó, gy,enget osa-, .

varodott száran nY1.1a1aku levelek és 'tölcséralaku feher, vagy r6....
, zsás kinyilt virágek 1áthat6k. A fé1iág n~itott virágok csillag,alakban összehajtogatottak. Szánt6föld5n, utak mentén szinte kiirthatatlanul elterjedt gyom. A.meleg, száraz, k5téStt talajokat,
kedve11.J)r.raj da Brnő felvétele, Ókigy6s. -,

!

i
, i.

:."

.Ó:

.',

5,.A»r6 szu1ák'és hajná1ka.rész1etrajzokz II Virágalaprajz. 2/
FelfUtóéhajn:lfa /I,omoea purpQreal piros vagy kék virágu kerti
diazn~v nye o ona a keményitőtartalmu gum6s batáta, a tr6pusokon
a burgQnyáthelyettesiti.
31 Leveles, bimb6s, virágos hajtás. 41
Bimb6és kinyilt virág Iosak reggel nyitott, délelőtt 13eoauk6":
dik/. 5/ Elnyil t virág,''a p4rta ~r lehullt. 6/ 'Erett, ,háromreke.szU toktermés~'1IA felnyilt tokb6l csak a válaszfalak maradnak a
tocsnyánon, a~ oldalfalak lehullanak. 8/ Mag. 9/A;erószulák ICon~
",olvulus arvensis/ lttve1es,virágos kusz6 szára. A bimbó sodrottszirmu. 10/ Vl:rág hosszmetszet. ll/Toktermés csuko~t éa.,felnyilt
'állapotban. J)r,Csapody Vera raj za."
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,"6.söv~nYsz~~ák. iCalyategia sepium/., .rö1d8nfut6, fe.1kuaz6szá;án ,
~nyl1form3'ju levelek és aZ,apr6ezu1ákt!náJlj6val nagyobb tölcaér,alaku fehér ,virágok. Belsejükben 8 porzótaj,k6zepébő1 kiemelked6
kétágu bibe'jól ·látható. Nádasokban, ligetekben gyakori felfutó
gyom. A kéR'balaz41'n '8 lent örvös l~vélállás~i kusz6 galaj látszik. Fent néhány nádlevél hajlik be. J>r.Vajda Ern6 felvttte1et B.á,4t1s1adány.
" -", , ,<:
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1 á ti
a';.Lágyszáruak,vagy
elcserj k p es r es szorzeta eve ek el•• p rta töles'~es, A
Virágok egyszerü vagy összetett forg6-virágzatot alkotnak" A piros viráguak szirma! gyakran pirosb61 kékre változnak megpo;rzás
után~ a sejtnedvssl'tartalmának csökken'se következtében. Virágképlet ;l[ /5/ C /5/ A 5 cIll..Term'sük 4, néha 2 makoeska~eset.leg cso'nthéjas.
',-'
,

,

8'Pett:yegete~t tüdőf~Jj lPulmonaria offici~alis/.A

szőrös, vastag

ligy, aaazon :k:lhegy{~sed.O, tojásdad levelek tilnek, Az idősebb leve~

leken gyakran "világos foltok keletkeznek. A Virágok a szár esuc~án
tamöttforgóban állnak. A :fIatalvlrágpiros, a megporzott idő- '
sebb megkéktiL,-Hegyvidéki lomboserdókben nyirkos, humuszos ·~talajon
élé gy6gynövény ..A kép alján száraz tölgylevelek látszanak. Dr.
Vajda Ernő felvétele. -'traháza. ,' .'
. cj:~,

Ttidőfü részletek.

A: Teljes növ'ny, 1/ Virág' 01dalr6l,2:'-3!Vi-

rá.g hosszmetszet,kétf'lemagssságban

álló porzókkal 'sbibével •.

4/ Pártaeső, 51 Porz6k, 61 Termő 71 A.termes a megmarad6 csésze

belsejében. 8/ Ugyanaz hoaszmetázetbenk't
Mag hosszmetszet.

Jlakkopskával. 9-10/

-lo,~,Terj6kekigy6.~}~M!.j:Echiumvulgarel A k'toldali szimmetriáju
párta rendesenkék-szinü. A porzók és a kétágu bibe messze kiállnak a ea öve s virágb61 ...Aképen a növény töve és leveles" virágos
száresucsa látható. Ittndkettó erősen szőrös. ~zíkár gyomtársulásokban mindenütt /suánt6földek, utak,t9lt'sek stb.1 közönséges.
S~;á:raz,meleg talajonkon élő, jól mézelő síksági növény •.Mizsót
va bo tor,ánas koldustetfl·/Lappula Myosotis/. MindenUtt.közöns ges, ~zará.iabb,n trog ndus talajt kedvelő szánt6földi, parlagi, pus~tal gyom_ A részterméskék szélén 2 tl~kesorvan. Ezekkel
kapaszkodik az állatok szórébe. A k'pen a teljes növény mellett,
a kiteritett párta. Az érett termés és egy nagyitott résztermés
látszik. ~r. Csapody Vera rajza.
'

~lf fekete

nadálytő· /Symphytum offieinale/. Az érdes szár ais~ le=
'fee "n7e1esek~ atels6k ülők, a száron lefut6k, hosszukás tojasalakuak .•-!fk~3@ 111áafekete.Résztermésk'i
szintén. F5gyj1keréból
ás 18'fel~lb~1 kü16nféle orvosságokat k'szitenek.;Nádasokban, vizpartokon,- nedves, köv's talajokon '19 aí.kaágí , ni trog'nkedvelő
faj. pr. Jajda Ernő felvét~le Garadna-völgy.

12. Erde'! nefele ca ItI osotis eilvatica .•
' A lezár tÓbóldusan elgaz •. evelel bo~szu 'a, toj a a o ,_m .' ~' fóérrel. Virá~ai világoskékek. Kerti valtozatat Ultetik, Humuszos talajon élo erdei .
növénYeJ)r. Vajda Ernő felv~~teles ~ükkhegys'g. .
/.

..

."

'

,

.".

.

'L:iiK6m~gyu 'gyongykoles ILithospermum offieinale/. A szár gazdagon
el gaza .•~ ..
Ahosszukás, tojásdad le'1elek erős oldalerUek. A párta
sárgásf~h'r. A sima, fehér, fényea.r'szterm'sk'kkokemények.
Szárasstö.1gyesek erdóezlein. tisztásain '1. A kép jobb alsó sarká-_
aan Euphorb1a Cypariesiaa/kutyatej/'
láthat6. Dr. 'Vajda ~rI\ó. fel-

vétele Balatonfölsvár.',

'

.' . ,;

/

.,

'

/

\

k~tajkuakt ,kétf6porzó~ak:>vagy 'kétporzójl1ak~Rendszerint 4 mak';'
kocska ~ermdsükvan. firáik4Slletttk:K. /s/ C t5/,A 2+2 G /1/; ~
,14~~/.többnyire a déli f~lgombSn ~lnekt nálunk inkább kerti dis~nijyenyek.
.
,

••.

' ,',

s

Ó

'

lS. lazönsé,ges,vasftiIV,erbenaoffielnalisl • A felálló szár elágaJ. levelek egyszerilen szárnyaean szeldeltek.A p.övény.,~rdés,
pelyhes. A párta rózsaszlnU. ~tmentl gy.mtársulásokban, árkok ment~n; nedvesebb szánt6földeken ~la, nitrog~nkedvela ri~vány. Leve~
leib6l és hajtáscsucsaiból egész sereg'ktilönf~le orvosság készülo
, .'FUs~e:l"ként
is használják. Részletek: ., Blásaz.6, gyökeres,',leve~ ,
, les szllrtó. BI Vlr4gzó szár t1l6 virágok ftizérével. II iimbÓ,. 21 Virág, 31 v~rághosazmet~z~t.'41 Felnyitott, kiteritett párta, a porZQ& a pártacs6re nőttek. 5/ Porz6. 6/ ,termő. 7/ Magház keresztmetszet. 4 Magkezdeménnyel.81
Nágyrászes termés~ 9/ Bgy résztermés"
101 Rés~termés hosszmetszet~

za.

·16. Aj a, k 'ct ,s a ,k 'c's a ,1 á d W-. Általában, lágys~á:rtlnövé- '
Ulet, néha fák vagy cserjék. A szar négyélü, a~ éleken szilár4it6
rostnyalábok futnak. A nH'vényt,ill601ajokat tartalmaz6mirigy
szőrlk boritják. L,eveleik,többnyire keresztben átellenes állásuak
vagy néha ijrvösek. A vi:rág~k a levelek hónaljába~ örv~kben vagy
~ugae virágzatokban illnak. Akétoldali részarányos virágok esészéje ~tfögu vagy kéta1ku, csöves pártája mindig kétajkll, vagy a fel....
eó ajak néhol/iAfl1 hiányzik. A felsőajak2, az a186 J szirombdl
foat össze. 4 p~rzdja köztil 2 hosszabb /kétfóporzósl 2 »övidebb.
A a rövid porz6 esetleg csak csökevényes vagy egészen hiányzik.
l'ifiáSkétle,t!
K /5/ t C '15/ ,A 2+2' G lY. ~e.r~ésük 4 részreszétvál6
ma kocs a. Java~ész.t szubt;rópusi, medi terran család.
-'
,

,l?~ 'Aj'akosvii-átöit., Részletraj zok. 1: 101 tos árvacsal!!! IhosszmetszetI. 2/ Music. ályzsál;a l'amlt b: bibe, p: p~rz6szál~ cs: asat16,
~sba ClSsat13bIllen'tyU,,),Gamando!' egyajka viraga. 4/ Asaaki kakukfU. 51 Bgrsosmenta ~/ajakos virág als6 rés~e hosszmetszet~en.
b7 :Bil>eszál,m: fiatal mskkocska'magrUggyel, es: Csés~e, p: pár- '
ta, n: tléz!ejtó Inektárium/. 71 Mezei zsálya virágalaprajza/ktStp(f)rz6s/.81 Fehér árvacsalán virágalaprajza 14 porz6s/. Dr. 506 '
R. könyvéb61.

iS.ve15Meaei,zsálya
I§alvia pratensis/ • Mélyen gyökerező, .érdesazórü '
növény. Szaraz réteken, cserjésekben közönséges, mészkedveló
hegyvidéki-sik~ági faj. S~tétkék virágaiban a két porzó lehajlik,
ha a'virágba rovar é.l"kezik.A porzók elóbb érnek mint a bibe. Részletraj~ok: II ~lszakadt főgy~kára stártőve!, a t61evelek' hossz~nyelUek,·szétterUlak. 21! n~gyszögletes keresztmetszetü száron
-., keresztben átellenes helyzetben Ulnek a,levelek. Felfe.lé egyre ki" sebbek, a fényt llem togják el egymás e1Ól • .)1 Szárosucs nyil6".
'
lilás;-sötétkék virágGkkal és legfeltll bimbókkal. 41 Virágalaprajz.
összenőtt csészénés pártán 'belül két hosszu csatl6ju, fél por,t~ku mükBdó PQrz6 van. Kétoldalt pontok jelzik az elsorvadt másik
két porz6 h~lyét. -s/ Virág oldalról. 6/ A porz6k nyugalmi ]lelyzetben vannak a felső ajakbaa , 71 Az érkező rovar keresgélés közben
a caatlóbillentyükhoz érve előre billenti a porzót. Az előre billent porzó arovarhoz keni a virágpor~. 81 Előrebillent porz6.
91 A virágb6l a későbbi'érés fOlyamán a bibe kihajlik és az érke.21őrovar hátáról felveszi az idegen vir:~gport la royart ceruzával
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, helj"eOttesitve ~esteraé?' esen is bemutathatjuk ezt a mozgást a virágon/s 10/ Csesze. II Négyrészes makkooska termés a megmaradó
eseszével.
Dr •. Csapody eza raj za.
19& M.ezei~sálya
segrád~

/Salvia

pratensis/~

Dr. Vajda Ernő felvétele

Vi-

20. Indás infü jAjugareptans/.
Aiacsonytermetü, növény •. 'A szár tövéb61 indák futnak szet •. Atojásalalrn
osipkésszélü
levelek ke- ..
resztben átelenes állásuak •. A szár fe:!s6 resze aürün virágos~ Virága egyaj~~. Bükkösökben, vegyes-erd6kben,
friss~ humuszos.talájon él. Balra a háttérben cickafark látható.
Dr. vajda Ernő felve-'
tele Mátra Galyatető!,
'....
';\~
',,'

..

,~

<

':2,1. 1'evendtáa /tavandula
offic inal is/ • Rozmaring /Rosmarinus offiii nal is! «> Foaormenta IMentha sp í.ca ta var.' crispata{ es' Majoranna
IMaj orana norfensis7
Valamennyi t illatos
illanó o ajáért
termesztik4 A levendula ké~i~águ,
mediterrán félcserje.
Nagy tömegben.
termesztikfszáritva
molyüz6nek használják.
Olajáb6lés
a száritott növény f6zetéb61 többféle orvosság készül. Illan6 olajáb6l
, ki:51nit gyártanak., Meleg~déli
lejtőkön termeszthet6.
A rozmaring
halványkék virá~ü .igen illatos,
molyhosod6 kerti cserje"ACserepekben tartják.
SZ'.1.ntén sokféle orvosság készül az olajáb61~_Illat-,
szer alapanyag. A fodc~~t~
illatos
kerti növény, gy6gynövényként tel~mesztik._É~pal:'l.illatosit6,
olajat ad. A majoranna medit errán származásu ,füsz.er
s gy6gynövény,,_Részletr~jzok~'.lnevendula virágos ágr-éaz.Le t e ; 2/ Virág hosszmetszet.
3/ Termd'.,~41,..Hoz?'"
iiiarl'n~virágos á~részlet ... 5/.Virág oladalr61. 6/ Fodormenta fQdrosTevelu, virágon agrészlete •.~71 Virág oldalr61.
8/ ..MaJorann~ tel- .
jes növény. 91 Virág murvalevpl.lel~ 10/ Tömött v~r~glZí~~~--;Dr!
Csapody V~ra rajza.
'.
~: ~
.'
.
'
ti -

é

~~~!~.ri~g~5!~:~~n/2if~~~~av::~:r:~:~/~stp~é~~~éi~n;;~~~~gi:;:~ei
,kereaztmben átellenesek!
A nUyény tüvl~ kusz6 baz-ackoa , Virágai
kékek nagy al~6 ajakkal.
:E;:dókbenr réteken ei ó~ordul6 gy_6gYl}övény.
A. háttérben k~d61t akácfa;orzs
látfJzik!l. Dr .• VaJda Ernő felvetele
Budape at János~hegy.
"

.'23.

Méhfü jMelitti~

1rl'Oliér . virág alsó

Melissol'!:-yllw.n/! Négyszögletes

száramolyhoa.

ajkfu'1. a kozépc86.szirom piros.
Lomboserdókben
mészkedve16, hCJ.;yvidéki faj. A földön tölgylevelek
1átsza.nak,~

élő,
Dr. Vajda Ernő felvétele

Btikkhegysége,

..

".

.

2:4€> Sária árvac~alán
fLamiWll Galeobdcolon/ •. A négyszögletes
felemel-'
k~:ú(5' 85 ron ~re1ízt'beJl- átellelH~a állásu"
tojá~d.adt csipkeB3zálü
levelek e:radnek~ Az ,als6k hosszabb, a:.felsoK tövil.1ebb nyelüek es
kf.aebb Lerae züek , A. szár oalucaánt
a'levelek
tövén erednek a sárga.
virágokt Bükkös8kben, vegyes erdőkben é16 közönséges hegyvidéki'
faj" A háttérben balra fent tap16gomba látszik
a korhad6 fatör~Bön,__
el61 a jobb als6 s~rokban a madárs6ska 16hereszerü levelei
1áthat6k~ Dr~ Vajda Ernő felvétele
Bükkhegység •. ,
,

"

. g5 ~ TiBzte~i'ü

/Stachys

annua/' •. Sárgásf$hér viráguJ, igen fontos. memegbarnulnak f Főleg ':rar16kon, .de
.
is közönséges., Agyagos lö~zös talajon tömeges, .

.zillő növény .""1:Iervad6virágai

: kapás kulturá.kban
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siksági~ 'dombvidék1 közép-eur6pai
faj~ ~~szletrajzok:
11 GyHkeres '
szárt6,
2/.~gy~zögletes
szár a keresztben átellenes
l~velekkel
es a levélhónaljb61
kiágaz6 oldalágakk~lQ A virág8rViS,}t a sZá,r cau...'
eea közel'ben vannak. 3/ V1rágalaprajz.
4/ firág e16lr6l o 5/ Vi- '
rág olda1r'lo
6/ Csésze a,makkocskákkal ~ Dl'edsapody Vera rajza •. , '
26 •• iepaszedó

kakufti IJhymus gíabrese~na/.
Plroslóvirágu
félcserszőrös 'torku. V,irágzata ~,lfüzér. Olaja a szamárköz6*és orvossága.
16ntos gy6gynöv4ny. ~zárazt meleg talajokenáltaláneaan el terjedt,
més,~kedveló faj. ~észletrajzok:
II K~sz6 szár feláll6 ágakkal~ 2/ Sz6rö~ szár elm~tsz~ve~ 5/ S~6rösnyelU 'levél., 41
'ó.rágalapraj:.
5/ Jirágel5lr6l.
61 Csésze. 7/ 'ferm6o Dro Csapody
Tera raj za..
j e~

Aparta

"1

•

,

2ii ''1z1~enta

/Mentha aquatica/... ~UrU növésti virágzÓ, szárainj~,~,
átellenes
levelek.
Négyhasábu ibolyás sz1rmu
virágai
gömbalaku fejecskékbeA '~lnak.
Igen illatos
gy6gynövény"
X/erti vál toz-ata a t~dormenta.' Mocsarak!. ~áp()k, patakvölgyekg nad-'
ves, humuszos talajan
~l •. /Ajobbfelso
sarokban békabuzogáIiyt látunk, ka:rdalaku levelekkel ~ l>r~ Vaj da Ern6 felvétele
!ertór'kOsl~

1 ~hat6k aSkerés'ztben

,na'

-

f é",l' é k- - c ,sa 1 á d", 'a • Jiágyszáraakll
v
a oz'
p,Y,agy osz ot ,eve e el • .1-Virágok
• .,. ,po~z6k a pártához nőttek. Y1rágképletiik:
KIS/o
C I'JI A 5 G /2/. ,ermésUkbcgy6 vag~ tok •• lkaloidákban
igen gaz=
dagOk," ezért l'eg-tö'bbjük JIlérges.,~Qhez
a délamerikai,
trópusi
csalidhoz sok gazdasági növény tartozik •. ~~nnyeJl adnak vege'ta"tiv hib=
rideke~,

28. ,B-',ú-"

4)

.agy eser,
'tQrrtszir~ak

'~i~~
'JlUifOBY8

';SOlanQlD tuberosum./. ~el-am~rikai
szármá~ást1 fontos
taplal
és ipari növény /kePlényi tó, szesz, dextria,
buzgcnyacu •••'
ko~/. l;:ve16, termesztve egyéves<o~~gyon kötött ,és nedves ,talajok
kivételével
adndenUtt j6l fej16dlk. ),egjobbana
homokot kedvelic
IIf,yil'ségl Csak a gum6ja nem mérges., A raj~ a földalatti
hajtásce.
kon fejl6dó l!'ügygum6kat és f6bbfaj táikat t a "belln~k félhalmozott
kagy16alaku ~eméllyitós2iemesét nagy nagyi tásban't 'a levelet,
yirá~
gott "ermést és legveszedelmesebb
kártev6jét
a kolorád6bogarat'
tünteti
fel. ,r.Osap~dyVera
rajza.
"

'ióh : TtiíS'jk'i

,/~e't\Ulla ~iC)lacea/1 3sid6csereszni~
/Physalis
Alke"'!'.
Keng1f s. fdij'géérna /Lyeiwn hal ILllfoliliíííl. A, p-e,tunia _~llatoa 11-'
la vagy feh l' virága tölcséres,
csak karimája szethaj16.
A s~ár
és a levelek gyérell s2i6~ösekt Ilirigyesek.
/l",lQvelek !tellenesek.
Bg~'sz nyáron át' virág2i6, !tert!' disz!lövény. A l'ajzonleveles
virá""
gos szárrészél
és egy t()ktermését látjulta 1- A.sid6csereszn~e, fehér ...
!1rágu~ • p.iras bogy6t' a téglavörös
szinti felfuYódott
esész~ ve- "
ssi körUl. B..-dei hwnuszos talajon élI faj •• rajz bemutatja a ·le-, '
Telet, fl virágotés
,az érett termést csészébe zárt és felnyitott
alakban. Az e»diSgcérdt é16s~vényltént ültetik,mert
lecsüng6 ágai
"~yisitsek$Virága
bUiorQ's lilasz1nü,
később megbarnllL, Bogy6termé~ ,
se skarlátvlSrös,nedvdus.
la' rajzel9, a fiatal
virágost
alattajobbp
ra a 'terméses hajtás, balra as idősebb tövis$s ág látszik. pr.
Qsapody 'era rajza.
'
,
/

'

:li,,' Zs1dó'oseresznl..!.' Aképen virágz6 példányok láthat6k ••
les

i~j4saaa
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level~k,kihegy.sed6k
'ft

••

5 -

fehár

töleséer~s

nyevirágok e"

,

".
·1

/

..

, I

'.

gyesével állnak a sz4ron. pr;oVa3da Erll~ felv4tele G~!'.dnavi51gy..

f;~Eelénd~t

IHyoscyamus nigerl •• z al~ó tilevelek hesszunYit·lUek.
pek t9jás!id~k •• saárlevelek öb15s k.aréjuak. k1hegyesed6 .es~~ .
esuako ~z.elágazó s~árol1 néhány' sötétbarna ~Qrkut szen~yessárg.
virlig van. ~agy
~zemé'tdoabl,!)kon,
tar16kont száraz, .köTéri.hnmuszostalaj~tl~l'
gyom és mérlges gy6gy~
nö~ény .. :pr v Vad da Brno felvétele S·l:rok.

n1tr~géJligél1Yü.

parlagokon

i§6g~iti;i~;:I;e,!;:Ob:g~6}!,a~:lg:{:g::::a!:~;:;~s,iu~i;~~km~;~;4_
kos vigásaibaq ~lt gaz~ag .hlllJll;lszostalaj~n.·~I'.
Ya~da Ern6 fel.';'
tele.t'U~kheg;yseg..
.
'. .
_ .
'.

JAG'.Pai~lltá !k~lecsai f~j tal ICapsi~WD SJUluum/ •. Peh4rvirágu; k_Uzép.amerikai szarmazásl1 egyeves kul turDovény •.CJs1p&sizü termése e16bb
zöld ltéscSbbmegpirosQd6,:tokszel'Ü,szárazbogy6.
~ok A '.sC·Yit •.••
m1n~ tartalmaz. 'ontos;füszer és gyógyniSvény. "agyar '0$6 felvéR
tele*
#'

.'

'i5: .;gOeS.3Mft. paprikaf'8.jta.Wálunk szállGS faj tát termelnek, leghl.JlesebD·term6helye1i~zegea és ~al()esa•.~agyar j'o~o felvétele.
.
.

3§o-'aradiosim
BQVeny.

.'

/BolaDWD Lycopel!'siewn/. Perub61 származ6 táplálék-

$zil" t -éürUn bóritják a rövid mirigyszór6k. ~1:t'4gasárga,

~ermése rendellenesen elszalagosodatt bogyótermés. Jedv~'t nit~ogéndus tala~on jól fej15dik. R&saletrajzok: f~ntl b~lr61 jobbra:
Virágalapr~jz Ifo~rt osés~e és párt~/.7i~tal hajtás.szárnyasan
szeldelt, összetett levelekkelt Yiraggal és fi~tal*ermésse18 "
szár hosszu serteszórei köz~rövidebbtbgDk6$mirlgysz6r6k
vannak.
Yirá! és hosszmetszete, term6~ porz6. ~ent 'alr61 jobbr~: .agr61
aőtt esiranöv'nyk$ /:palán~al. ~áro~féle termés: geresdes, alma •.•
/kerek/ ,'s iiojásparadicsom /hOS8zukás/ és a t,ermés keresztm'etszete lá that6. p~~ (J.sapodyVera ~a~ ~a.
.

1%, .A11I~!aradigsoJlléróbagy6termései. }iagY$r :rot6 felvétele~

'-B,g pg!dies0.-b~gon;{a !$getativ hibridj e.~é.t' kflléSnbi:SzS..
de egy
~eBlZets gbéllngvnyt csirakorukba~ egymásra oltva kapjak avege.~ativ hibridet ,amelynél a két növény ~gymásra hatva megvál toz-·
tatja egym.ás természetét és ezt megvaiban is örökiti. Jtlen éset~
~eri1s ilyen egYUllÍsraoltottnövényeket
látunk a k't cserpébeIl.o
As elsó a paradiesQlDra oltett'burgonyahajtás a szár'esucsán, a második a vegetati v hlbl"id: bllrgonyaleveltl para~.ics.om.llagyarPoto
felvétele,
..
.
.
'. - .'

'lL- JteséF~3és' CSllcsor vagy

ebsg;61§- 'IolanW. llulcamara/. J.11av;irágu, feffut , Dloesar1,.1lgeil gy&gyn6vény. Résel,trajzok: A: Yi~
~ágosha3tás
éretlen tepmésekkel ás. 1ve16 .rez~tü l~velekkel. Ba
E.ett teJ:'J;Déságazat,
piJ,-osbegyókkal. II lUmbó es kinyilt ,virág .:
összenőtt pertokokkal. 2'Vj..ág~csszmetszet. 3/Ö~sze1l6tt porto~
tok kiteritve. 41. Magház keresztmetszet. 5/ Mag. fll llaghoss~metszet o
c,

,

\."

"

\,

'1eve
9b·feeern!és esucs()rfth~ykép~.•~lisz6 szárán ovális, k1hegyesed.6
eket s kevés fehér .i~agot·látunk./Ajobb
a1s6 sarokban
./
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égerlevelek.
balszélen
középtájon a hegyi gólyahir Ilagykerekdéd
l~velei
láthat6k~1
DroVajda Ernő felvétele
FarkasgyepU~ Ba~ony~

4:r~' csattan6~mIsZlág IDatura 8tramoniwnl e A' száron nagy C6!4paSZ~,
. öblösenfogas
·evelek
ésfehér
tölcséres
virágok látszanak". ~ermése 4 kop eeaa'l nyiló, tüskés t ok, Nitrogén-igényes,
mérges gyógynövény", ;Leveleités
magvait gyUjtiko Utak mentén, szemétdombokon~
kapás ,növények közt, par-Lago kon , s.záraz, Laza, agyag." lÖ~. é.s 'ho·...
moktalajjon élo pr" Vajda Ernő felvétele
Sári$
é

!2~,K6zönsé~es

.dohány /NiootianaTabacwn,t
e . Hat al.mas, gz'árhyaserG~
zetü,t.ojás
ad leveleiért
~ermesztikt~·A szár csuesán gyér fUrtben
r6zsaszinUll'
t.ö1cséres-:csövesvirágal(:'állnak.
Amerikai sz ármaaáau
mérges él vezeti növény •. Régebben gyógynövény ként is f eLdcLgoa t ák,
_ Hatóanyaga a nikotin igen mérges növényvédőszer.
lA háttérben
ak
eos lá'szik~1
DroVaj da Ernő felvétele
Budapea t e'
.

á«

4~~ .Levelesdohány
kuk8n~ a Nylrségen

táblában •. A fe;tvétel
legjobb dohánytermő Yidé~
készült •. ~agyar Foto felvétele.
.'
..

4' .•·.Bur'ona~fé
ék virá' al. -és 'termesei •• Részletekz 1/ !tdragulya,
v rago/?haJ tasa,
Termes eresz me szet 9J 3 •./ Dohány v1rága. 47
B.ur~cm~a virág hosszmetszete .• 51 Beléndek termése a csészéve1,)
6/ !rag alaprajzo
C~a!t~6 mas~lag virág-alaprajza~
Dro 806
Rezso egyetemi tankonyvebol...·
.
'

Zi

a t 6 k c sal
á d . a • LágyszárulI ritkán ~.'~
v nye 9 atellenes
vagy örvös levelekkel,
változatoa,
de kétolda11
részarányos
virágokkal~ Rovarporozta virágjuk vagy tölcséres~
vagy
kUrtforma, vagy zártkétajku~
J1rágképlet:
K ISI C ISI A Zo4~5
G Igl.~ermé8ük
tok, néha bogy6~
..
'6e Kerti

oro8z1ánszá
IAntirrhinum m~jus/. ~önnyen elvadu16 ker~
1 cserepes es disznövény. A piros párta terkánál két sárga folt.
van .• A virág csukott,
csak nagytestU rovar tudja kí.ny tn
~zek
egyben meg ".is·porozzáko' Részletképek:
A: Virágoshajtás
b.í.mbő kka I
és fiatal
termésekkelw
1/ Virág hosszmetszeto
21 Felső ajak a porz6kkal és ;a bibável •. Az ajak falához simul641 'porz6 közt van a
bibe. 3/ Por~6.o 4/ ~ermó. 51 Termő hosszmetszet"
6/Magház kereszt •..
metszet. ?/ Erett tokterm6so81
~ermés hosszmetszet~ 9/ Mago 101
hoss~met~zet.
.
,
í

á

.ag

,

,"

A7Q-SztSszös ökö:rfarkkor6 IVerbascumphlomoides/
•. i nagy molyhos tólevelek hosszU.IlyelUekt· il felső szárlevelek
ülő~., A sudár száron
1.6.tszólag eugarasan részarányos 'sárgavirágok
állnak ritka fürt~~
ben , A porzó"k kUlönösen hosszuako Erdei irtásokon~ tö1 t aek en , utak mentén, száraz gyepekben 'e1terjedt
mész~ és nitrogénkedvelő
gyógynövény. Virágszirmait
gyűjtik.
Dru Vajda Ernő fe1vétele~Vi=
segrádo
'.
.
.
....
. . ....
..'
..
é

7~Oeronica
Or·.Jlosi veronika IVeronica officinalis/
esÖsztörUs
veronika
Chamaedrys/o ~ékvirágu erdei növényké~o VirágUKban a
"

."
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K /4-5/ C /4/ A·2 G 121 'felépités jellemz6. ~z Qrvosi veronika
mészkerti16 növény. Hajtásaib6l szapcnin tartalma köptet6ket""'f6znek. Mindkét n~v4ny hegyvidékilomboserdók
jellemz6 alj- illetve
szegélynövénye. Részle.te~J A: ~rYosi veronika világosabb, simább
levelU, indás s~ára. Bs Ösatörüs veronika sötétebb fodros levelU,
felál16 szára.
.
..
Se Piro s gyüsztivirág IDlgi talis purpureai. ~oltc.s".piros pártáj a
ferde harangalaku. ;iyugat-Eur6pában honoa, nálunk nedves, félár""!'
~yéko s talaj on termesztett mérges~·y6&y.növényo Sz!vgyógyszer ké~·
szUl belőle. Részletek: A: Szártó a'hQ&1szunyelü,·kiduzzad6 erezetü tólevelekkel. l't Virágzó szárcsuc·s;.1/ Virág hosszmetszet.
.
a-bRövid és hosszu porzó .•·31 '1e1'1II.60
41 Magház hosszmetszet .•
51 Magház keresztmetszet. 61 Felnyi~lóte.ktermés• .7/ Mago 81 Mag
.hosszmetszet.
.
It

.

, 2:

5].

Sárga gYüszüviráf ID!gi talis grandifl:ora/; lIosszukás, tojásép levelei szór an ülnek a száron. Amellékerek .ivelók. A
nagy sárga virágok belUl pettyesek. Száraz tölgy é~ vegyaserd6k
tisztásain éla Dr.Vajda Ern6 felvétele M'tra.
.'
Q

aad,

12.
Réti csormolya IMelampyrum pra~ense/.
egyéves lágy száren
tellenesen álló, keskeny, kihegyesed6 levelek és fehéressárga,
~Z

később vörös16 vagy feketéló virágok láthat6k. Mészkertiló,.hegyvidéki~ erde~ aljnövény,. A háttérben gyertyán ágak vannak. Dr.Vajda Erno felvetele ,Seprono
,.
.

íelgyeserd
3• Vicser*~ ILathraea Squamaria/. Nyirkos bükk~
~en koratavasszal virágzik. Nedvdus,

és gyertyánospikkelyleveles
szárán lila virágfUzér van. Sziv6gyókereivel a bükk. gyertyán és
mogyer6 gyökerein élősködik. Rovarfogásra berendezett, földalatti
allevelei belül üregesek. Dr.Vajda Ernó felvétele DObogókóo .

'·6. {}ala fo t6 szádor 6 v·a

/Ol'obanche vulgarisi. A
·sz r nedvd~s. S rg sbarna, vagy r tl la, kétajku pártája dusan
',.'.Ilirigyszórös.
Réteken, erdőkben buzér:féléken Ijelen esetben gaolajon! élősködik.· Mészkedve15, hegyvidéki siksigi faj. lA hátt'r
.az örvöslevelü fénytelen galaj IGali1Wl S.c,hul
tesiil a gazdanövény/
.:DroVajda Ern6 felvétele, ,~akony~ .... ...'
....
,
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c sal
á d Jla. Rovarfog6 vizi vtlgy:növények. Kétajku sarkantyus virágaik a tátogat6kra hasonli-'
t anak , Virágképle,tük: k /2~5/ C /5/ A 2 G /Y. Termésüktok~
.

pi

. sz6)
58. Közönséges
Va~lY~!OS
~ren~e '/utricuÍa;ia'
lebegő hinár tagja •. ~yokértelen! Sallangos

vulgaris/.
Az u-·
vizalatti
levelein lCöles.nyirovarfog6 hólyagok vannak c . A betévedő apr6 rákokat ,
vizi rovarokatezékben
emészti meg.,Részletek:
A: Teljes növény·
vizalat~ihól~agos,
s.allangos levelekkel é~ a~v1zb61 kiemelkedő
citromsarga vl.rággal. 1/ Kétajku csukott vl.rág, 2/ Porzó. ,/ Term5<' 4/ Megtermékenyitettterm~
a esészével!' 5/ Term.6.hossz-.me~.~~' .....
a magkezdeményekkel~ 6/ Term6 kerosztmetsze.t .••
,·7f. '~rett, fel~~'~6 .:.
toktermés" 8/ Magvak. 9/, Mag keresztmets.zet,,' "-IGI Levélh:áil.~:",;
..
\

..

.'

--'.

,."-'

.

59. A rence és hizóka virágai.
Részletek: 1/ Havasi hizóka ,bepöd~
r6d6'l rovarfog6 tőlevelekkel.
Sarkantyus virágai sárgásfehérek~
2/ Kózönséges rence virága. 3/..virágalaprajza
és4/ rovarfogó le~
vélh6lyagjahosszmetszetben.
pro 506 Rezs6 egyetemi tankönyvéb61~
60. Havasi hizóka. /Pinguicul~ alpinal.
Ne'dves; havasi lápréteken
é1. Nálunk csak a lesenoeistvándi
lápréten található.
Mirigysz6- .
rokkel boritott
rovaz:fogó levelei besodr6dnak ha rovar tapad hozzájuk. Virágai sárgásfehérek., Dr. Vajda Ern6 felvétele,
Lesenceistvánd.·.
- ,.
.
."':'
.l

61. Mocsárihiz6ka
/Pinguioula vu1gar·is/. A és B virágos teljes.
növény.
Egy virág oldalról.
2/ Egy virág felnyitva.,'/
Virág
hosszmetszet.
4/ Virág párta nélkül. 5/ Virág hosszmetszet egy
por,z6val~ 5!a,...brPQrl?óók.
7/ Magház a osészében. 8/ M~gház hossz-metszet~ 9(rMagház keresz~m~tszet.
10/ Felnyi16 tok. 11/ Mag•
. 12/ Mag hoss~metszet!.
'.
, ,..~.~
. ."
" ._

17

.

.
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62: :-u t i 'f ü - f é' l'á k
~ s a.1 á d ja.
Lágyszáru, ritkán
~ás növenyek, sugarasan részarányos· 1 vagy 2 ivaruvirágokkal.
A
t6koos'ányon füzérvirágzatban
ál16 kis virágok szirmai apr6k,hár"':"
tyaszerüek. A szélporozta virágok porzói messze kiállnak.
Vl.rágképlet:'K
4 C /4/, A 4. G /1-2~ A termés kupakkal nyiló tok~ ugyne-'
.
vezett csa1matok# A t.Orozsöéll). ál16 levelek erei igen sZl.v6sak.·,
A szilárdit6
roatnla1ábok.az
e1tápett 1evá1nyélb61 kihuzhat6k.,
'

6'.

Nagy utifü /Plantago major/: Parlagakon, utaK mentén, kapásnövények közt közönséges gyom~Nitrogénkedve161. Siksági! hegyvidéki faj. Részletek: A: Teljes növény'me1lékgyókérzette
, nagy ive1eSerezetü, ép toáásfiad t61eve1ekke1Ivi~ágzattal
,.é8 ~erméságazatta1. 1/ Egy virág kiál16 porz6kkal es bl.béve1, 2./ Vl.rág hosz~
metszet c "/, TermeS,.a bibe sz6rös /szé1porzás/"
47 Tokt~rmé8.5/
Kupakkal f!i1nyi16 érett termés
~salmatok! 67 . M~g
•. 7/ Mag hos$z. metszet__
,.
,
'.'
'.'
'.'
.. ' ,'. :',:..•:..'. ,.. .'; '~_< .." .
5

. 640 Sziki

uti:rtt /Plantago

'maritima!.

A t6b61 aürün ésmeredeken'

em,,!kednekf~l a su~ár, .levé1 ~elen t6k:oosányok. Felső részükön .'
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hosszu, ,tömCStt,z~ld füzérvirágzat van. A t61evele.k keskenyek~
hosszukásak, hegyesek. Az Alföld szikeseingyakori, sótUró faj.
A képen is j61látszik
a repedezett szikes talaj. ~r. Vajda Erp6'
felvétele,
Als6dabas.
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