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R6zSA - VARJuaÁJ~

ÉS KÓTönóFtt.FÉLÉK

CSALÁDJAI'
Növénytani sorozat:8.
Készült: 1952. évben.
1 •.R 6 zs· a •.•fél
é k c sal
á d ja. Lágys záru vagy' fás
növériyek,gyakranösszetettlev~lekkel.,A
virágok sugarasan
rés~arányo~ak, szinesek, kétivaruak~ A virágrészek 'öt körben
helyezkednek 'el: cséazek5r' pártakörlszirmok/~
külső porzókör,
belső porzókHr, termókör. Egy-egy kör tagjai egy magasságban
erednek a virágtengelyból. A virágrészekre ifJ az 5. szám jellemző /5 esészelevél, 5 csészelevé~, 5 sziromlevél, sok porzó,
amel~ 5-nek' többszöröse/.
A termők szabadok, vagy a megvastagodott virágterigellyel /vacok/
összen6ttek. A szabadv.agy összenőtt termólevelek száma 5, sok,
.vagy esetleg eg~ lehet. A m~gház Uregeibenrend.sen
két-k4t magkezdemény van. A magház állása felső, közép vagy alsó lehet.
Igen sokszor a vacokmegvastagodik
és résztvesz a termés kialakitásában. Igy például az alma ehető része is ilyen meghusosodott vacok, amely körülveszi a tulajdonképeni ötrekeszes termést.
2. R6zsa-félét jellemzótulajdonságai.
ötös felép{tésü virág alaprajza, ,egyszerU Eis-összetett pálhás-levelek, termések. Magház.
állása. /Dr.Csapod1 ,Vera rajzai

3. R6zsa-félát

termései: 1. gyöngyvessző tüszótermése, 2.pimpó
makkocska termései, 3. ,szamóca ál termése, a meghusosodo.:t;tvaekon
makkocskák, 4.szedercsoportos
bogy6termése, 5. naspolya áltermése, husos vacokban magvak, 6. r6zsa áltermése, a husQS falu
'
yacok ilregében aszmagok,
alma ,áltermése, huaoa wac okb an 5 pergamen rekesze mag,' 8. cseresznye csonthéjas termése. A termések
ehet6 r~s~e a rajzon pontozott.

»:

4. Ernyős gyöngyvessző.

/Spires cbovat a/ Diszcserj e. ·Virágzata
fehér"erny5szerU,-levelei
kékeszöldek, ép szélUek. Termése tüsző.
5.'lBirs. /Cydonis oblonga/A
levelek tojásdadok, ép szélüek; 'alul'
szfirkén-molyhosak. A szirmok rózsásak, a termés molyhos, sárgás,
alma, vagy körte alaku,illatc?s. 'Fa vagy bokor alakur-a nevelik.
A kötöttebb talajokat s'zereti. Részletek: A. virágz6 ·leveles ág ,
B. termés, 1. porz6, 2~ bibeszálas termő, 3. termés hosszmetszet.
4, 5. jnagcsoport, 6. mag.
"
•

6. Birs. A képen jól ~át~zik a virág 5-58 felépités~és
ja. IDl'.Vajda Ernő felvétele, Pomáz, Kőhegy./
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7. Vadkörte. IPyrus Pyrasterl A képen egyedülálló virágzó fát
látunk.-KQronája nagYi gömbHlyü. A sürü,~virágos leveles ágaktól
a törzsnek csak a töve látszik. Igénytelen növény. Fája értékes.
Száraz tölgyesekben, karszt erd6kben közönséges, sziken is megél.
8~ A vad és nemes körte. IPjrus Pyrester és Pyrus satival 'Usszehasonlitása.cA-vadkGrte
hajtása tövises, virágai kisebbek'és sü~
rübben állnak. Termése apró, fan~ar.A
termesztett körte virágja
és levelei jóval nag~obbak~ A magház közelében sok vastagszáju
k6sejt fej16dik, minél nemesebb fajta, annál kevesebb k5sejtje
van. A portokok pirosak; IDr.Csapody Vera rajzai

9. Kerti alma IMalus pumilal és vadalma IMalus silvestrisl össze"",
hasonlitása. ·A blbeszálak az aljúkontöbbé,
kevésbé összen6ttek.
A virágok erny6szerü fürtöt alkotnak, a szirmok kerekek, a portokok sárgák. A termés gömbölyü, vagy mindkét végén b~mélyedt. A
hossz.- és· keresztmetszeti rajzon látjuk a pergamen szerü magházat , /
.k6s~jtek ~incsenek. ~ vadalma levelei, csészelevelel fiatal hajtásai és rügyei·kopaszak. A nemes almánál mindezek molyhosak. A
vadalma tölgyesekben, ligetekben terem, fája kevéssé értékes.
~r. qsapody Vera rajzai
10. Bark6ca. ISorbus torminalisl A levelek karéjosak, az als6karéjok-rendszerint hosszukásak, elál16k, sokszor még a féllemez
közepén is tul érnek. A levél széle fürészes. A virágok fehérek,
a termés barna, körte alaku. Vegyes erdókben,bükkösökben
élő
hegyvidéki fa. Mészkedvelo, fagyálló. IDr.Csapody Vera rajza.1
..

.

ll. Naspolya. IMesplius germanica/MediterráIiszármazásu
gyümölcsfa, A. csészelevelek hosszabbak aszirmoknál,
termése rövid körtealaku, éréskor megp~ul és megbarnul. A virág alaprajza Idiagramml a virág szerkezetét magyarázza meg. Az 5 levelü csésze molyhos, a bibe ötágu. A kép alján a terméshosszmetszetét,
mellette
a kiszedett magvakat látjuk. Az 5 különálló qlagot fás fal veszi
körül. IDr.Csapody Vera rajzaI
12~ Csere galagonya. ICrataegus oxyacanthal A: virágz6 leveles ágf
B:terméses-ág.-lt-virág
hosszmetszet,als6
állásumagház,
,
',2: por-aök., 3: termés hosszmetszete, 4: mag. A yirágban 2-3 bibe van, a l:velek majdnem épek,kissé
~~réjos~k. A- termések pirosak.
13. Egybibés galagonya. ICrataegus monogyna/Fehér
virágu piros
termésti cserje.-Levelei karéjosak, 'hegyes hasáb~kkal. Egy bibéje
és egyesontára
van. A fiatal ágak egy része .tövisekké·módoau l t e .
Tövises lege16kön, erd6kben; cserjésekben elterJedt./Dr.Vajda
Ernő felvétele,_Fels6tárkány.1
-14. Hamvas szeder.' IRubus caesiusl A:. tüs~éságrésze,
egy tüskés
nyelü össze tett --levéllel. A levél fonáka szürkén molyhos, a szine sötétebb zöld. B: virágz6-h~jtás, 1. érett~ két csoportos ,bogyé t ez-mé s 2. keményhéj li mag.
.
.
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15. Indás szeder. IRubus thyrsoideusl Szétágazó, kuszó cserje.
ötös összetett· levelek és sürü tüskés szár jellemzi. A leveleken
rozsdagomba foltok láthatók. A virágokban a szirmok és a sok porzó jól látszanak. Igen elterjedt erdőalji növény. A szederlevélből teát készitenek. IDr.Vajda Ernő felvétele," Bükkhegység./
16. Málna. IRubus idaeus/ A:'a tavalyi, fás hajtáson feJlődött a. ~
virágzó, terméses, idei hajtás. A terméscspport szeder szerü;de
piros szinü. A levelek foná~a fehéren hamvas. II Virághosszmetszete, 2. porzók, 3. sok bibés termőcsoport, 4. egy termő, 5.magház hosszmetszet egy magkezdeménnyel, 6. érett termés-csoport
hosszmetsz~t, 7. egy érett bogyótermés, 8-9.mag. E~dei irtásokon
vadon nő, nemesitett faj"táit ültetik.

17. Erdei sz amóc a ,"/Fragaria ves ca/ A: virágz ó növ ény , "1; :;:c:r: -,>::;:
hajtás,~a-levelekhármasak,
a t5kocsány elággz6, a vi:{~c~ 2~a~,
murvalévelei lomblevél szerüek. Áltermése él!.énkpiros.1-2; bimbó,
3. virág hosszmetszet, a kup alaku vackon ülnek a szabad term5kg
később a vacok elhusosodik, megnő és piros lesz. Ez a szarnóca,
izes gyümölcse. /Álterrnés/ 4. porzó, 5. egy, termő, 6. érett, vastagfalu makkocskák /a husos vackon ülnek/.
'
>

18•. Kerti szarnóca'.jFragaria moschat~/. Hármas összetett tőlevelei
vannak, szélUkfürészes.
A kocsányokon hosszu, merev szérök bo-

ritják4 Száraz tölgyesekben, cserjésekben. tisztásokon éle Többnyire mészkerülő, dombvidéki faj. /Dr •.
Vajda Ernő felvétele. Budapest. Hármashatárhegy •/
19. Szamóca indák. A szár kUszó, földönfutó inda~ helyenként meggyö~eresedikés·ujhajtásokat
~ejleszt.
~o. 1ibapimpó. /potentilla Anserinaj A szár kusz6~ indás. A levelek páratlanul szárnyaltak, fürészes szélüek, fonákunok selyem~
szőrüek. A virágok sárgák, magánosak, a csésze kettős 5 belső és
5 külső levéllel. Nedves libalegelőkön, r-é t eken , nedves utakon,
árkok partján kötött talajokon éle Hajtása, gyökere bélbetegsé~
gek ellen orvosság~ /Dr.Vajda Ernő felvétele. Dömös./
'21. Erdei gyömbérgyökér. /Geum urbanum/ Szintén 10 csésze levele
van. A b:i;beszálak-llosszu,pelyhes tollakká nőnek, a szirmok',sár'gák,'kicSinyek. A tőlevelek szaggatottan ,szárnyaltak. Árnyékkedvelő gyakori gyom. /Dr.~ajda Ernő felvétele. Jósv~fő/
22. Berki vadrózsa ../Rosa duÍnetorumsap. dumalis/ A csészelevelek hosszuakt hegyesek, a bimbók aljánj ól .látsz.ika gömbölyü
vacok. A virágokbansok
a porzó. Szára tüskés, helytelenül tövisnek szokták mondani, holott a tövis valamilyen növényi sz.erv, pl .•
levél, ág, gyökér mósodulásáb61 jön létre. Ezek a tüskék az ágról" a hánccsal együtt lehuzható bő rk épaődménye k csupán. A levelek
5 levélkéből ö~szetettek. Szélük für~szes, erezetük'szárnyas. A ,
levélnyél tövén ké~ pálhalevél van. ,/Dr.Vajda Ernő felvétele,
Tah,i./
"
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23. Kerti rózsa. /Rósa sp./ A rajzon jól láthat6 a r6z~ákra jellemz6-5-egyferma csészelevel és a porzókból alakult szines szirmok. A fokozatos átmenet jól megfigyelhető. A levelek ötösek,
.
pálhásak. A korsó alaku vacok belsejében számos termő áll. Onnan
csak a bibeszálak nyulnak ki. A rózsa áltermése a csipkebogyó •.
A meghusnsodott vacok belsejében sok szóros makkocska van /aszmagj. ·A vacok épugy mint a vadrózsáknál igen sok C vitamint tartalmaz. A kép alján, középen az alanyból fejlődő sürün tüskés
vadhajtás látható, mellette a tüskés ágról lehuzott kéreg darabot
látjuk, a kéreggel együtt leváló tUskékkel. A kép jobb fel~ő _
sarkában látható r6zsagubacs a gubacsdarázs szurása nyomán keletkezett. /Dr.Csapody Vera raj za.
/'
,
24. Törpe mandula IPrunus tenella/Kis
cserje. 1evelei keskenyek,
épek.-Hosszukás-szirmai
pirosaa szinUek. Fagyálló tulajdonsága
miatt Micsurinkeresztezésikisérleteinek'
egyik fontos alanya
volt. Pusztaioserjésekben,
s~áraz tölgyesek szélén!él~. Meleg,
száraz, laza tálajokat szereti. A kép bal sz~lén lefürészelt tölgy,
tönkje látszik. A bélsugarak és ai évgyürük mentén több helyen
megrepedt. /Dr.Vajda Ernő felvétele, Budapest Csiki hegyek./
25. Mandula.
nézetben-J:
méses ág, a
belső fala,
ár kereszt-

/Prunus Amygdalusl 1: Virágzó ág, 2: virág felül:virág hosszmetszet, 4: sziromlevél, 5: termő, 6: terhusos termésfal éréskor szétválik, 7: a termés lega csontár elfásodva, magábazárja a magot, 8-9: csontés hosszmetszet a bezárt maggal,lo:
mag.

A növény magvából többféle orvosságot készitenek.Illóolaját
illatszerül használják. A keserü mandula nagyobb mennyiségbem
mérgező. Előázsiai eredetü, meleg talajokon ültetett fa. IDr.Csapody Vera rajzai
26. Sárga-barack. /Prunus Ameriaca/ A.képen egy fehérvirágu ágat
látunk.-A,virágzáskor
a levelek még nem hajtottak ki. Részletképek: Egyes virág hosszmetszetben, szirom, porzó egybibés termő •
• 'A virágokban jól látjuk az 5tágu pártát és a sok porzót. A virágos ág alatt, terméses, leveles ág van. Mellette barack termés
hos'szmetszetbén, csonthéj as mag, ugyanaz keresztmetszetben és
egy kifejtett mag. Kaukázusi, közép-ázsiai származásu gyümölcsfa.
/Dr.9~apody Vera.rajzal
' ..
.

27. Őszibarack. /Prunus P~rsica/ Virága sötét rózsaszin. Kora tavasszal,lembfakadás
előtt virágzik. Amandulával
együtt az első
virágzó gyümölcsfák közé tartozik. Részletképek: Virágos ág, leveles hajtás, Virág hosszmetszet, 5 összenőtt csészelevélből álló
csésze, csonthéj hossz- é~ kere~ztmetszet, felbontott terméSe
Legjobban a gazdag meszes talajon terem. Nyugat-Kinából származik.
IDr~Csapody Vera·rajzal .
..
~28. Kökény. /prunus-spino~a! Részletrajzok: A: virágz6 ág sz~6$
ágtövisekkel. A tfiyisek át alakult ,hajtások. A virág fehér!B:
Terméses ág. A_osonthéjás termés sotétkék! Külső fala b6rszerü~,c .
.A köz&ps6 fal~elhusosod,6) fanyar izü. _l/:virág, 2/: virág hOBiS,~-

tnetsze~,

"/: egy Bzir~m; 4/: porz6t
,. •.

,....

r:

-

~/:

4 - ,-'r-

term6 hosszmetszet,

~/: osontár,
*
,

lO"
~

7/:csontár
hosszmetszet a maggal, 8/:mag. 9/:-10/:mag hossz- és
keresztmetszet.,
-, -,
'_ .
'_ .
__
29 o,Kökényo Tövises alacsony bokor. Lombfakadás eld'tt kora tavaszszal.,vi~ágz~k~ A fehér virágok sü.rf.iÍl~.b~ritják. uták mentén, tövise.s
lege16kon, ~rtásokon, erdd'széleken kozonséges.Virágáb61
orvosságot ~~_szitenek~ /dX!., Yaj~a Ernő felvétel~!. Urom,,;!
,',
,', ; , '
~ ~~

-

d

,..

30. Szilva. /Prunus domestica/ A képen a következő ré~zletraizok
láthat6k. Virágos leveles hajtás. Levélrügy Ikeskenyebb/. Virágrügy Ivaskosabb/. 'Egyes virág fe+ülnézetből. Magános szirom.
Virág hosszmetszet. lA magház egybibés, a sok porzó a kehely formáju vacok peremén ered. A magháp a vacok belsejében szabadon
áll!/ Csiráz6 fiatal növényke, két vaskos $zik1eiéllel i, és bontakoz6 fiatal 10mblevelekkel. Terméses hajtás la levelek széle
ftirészes/ Bábaszilva Igombabetegség/. Termés hosszmetszet. Ceontáro Csontár hossz- és kez-eazeme t eee t , Mag. /Dr.Csap'edy Vera rajzai

JI. Vadcseresznye. IPrunus, avium var, silvestrial Virágz6 fa~ A.
kerti-Gsereszny'hez
képest elég vékony águ és kevés virág~ ysri.
A sima, ;tényes kéreggyürüsen
hámlik. /Dr. Vajda Ern9 fsly~tcle
lilismar6tl
'
o

~zánt6'"",

32. Termesztett
földön-állá,fát

cseresznye ~/Prunus
avium/ Az erdőszéli
sürün.boritják a fehér virágok •

.33. Var

á j"--_...;;f",--,é~l~é...;;k~....;;c~s-..;;;;;.a_l
á~';,.;;;d'--liol..,j---.a

juh

Csésze és párta 5 levelü, a porzók száma 5 vagy ennak sokszorosa.
A magház 2-5 termólevélből alakult felső állásu.
'Poz~Slsucoulens/
levelü növények lágyszáruak vagy fél cserjék.
A pálha levelek hiányzanak. Egyes faj oknál a virág 4 vagy 6 tagu
lehet. A termés tüsző, vagy tok, sek magkezdeménnyel.

34. Borsos varjuhá,j. ISe~um aerel. Nagy tömegben él együtt~ husos
csipóslzü,
levelei sürün állnak a száron. A levelekben vizet raktároz. A gömbölyded levelekkel a párologtat6 felületet csökkenti
a növény~ Az ilyen vizraktároz6 növényeket, amelyek hosszabb ideig
,is elviselik a szárazságot szukkulens, pozsgásnövényeknek
hivjuk.
Virágaira az ötös szám jellemző. /Ritkán hégy, vagy hat szirmuk
,van. / Sziklás, homok vagy kavics tal~j oken é'l., sikságon, hegyvidéken egyaránt eljertedt. IDr.VajdaErnó
felvétele. Hármashatárhegy./'
,
35. Rózsás f'ülfü, vagy kővir6zsa. ISempervivum ~ohleharti/ A szirmQk·és Gsészelevelek-$záma-12-2Q.
A porz6kszáma
mégegyszer annyi.
A vaskos vizraktároz6 levelek tőrózsában állnakés
összehajlanak.
'A virázg6 szár ebből emelkedik ki. A levelek vaskosak, kissé lapultak,'hegYesvégüek.
A szár végig leveles. A.mészkőszikla mellett ál16 példányon a fiatal levelek a szárhoz simulnak •.A közelebb ál16n megfigyelheté: a levelek .fotoropizmusa: m.ind jobbfelé
hajlanak a fény irányába. A kép alsó szélén, középen sarjadzó,
apr6 r6zsák Irügyek,./látszanak. IDr. Vaj.da Ernő felvétele, Pilishegy.1
'
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kövirózsák., A kép az olaaz Riv1erán, a MortvIa
kertbenkészült,-a
mi.-k~vir6zsáinkhoz
hasonló vizraktároz6 nö~
vényekről, A Crassula a kép balszélén látható háromszögletli levelekkel~ Az Echeveriák a mi kövirózsáinkra emlékeztetnek, a kép
közepén és jobbszélén. A kép balszélén, a Crassulák felett a var-o
juháj husos, ,tojásalaku leveleire. emlékeztető, fehérlevelü'
Kleinia szintén vizraktároz6, de nem tartozik a varjuháj-félékhez /fészkes virágzatu/ csak a hasonló életkörülmények váltott~k
ki a hasonló formát. /Dr.Vajda Ernófelvétele.
Riviera, Mortola
kert./
.

37. Cotyledon

paraguaIensis
Délamerikál-ki-virózsa fej./Dr.Vajda

Ernő felvétele.

MQrtola kertj

38. Bry&phyllum.
A növény levelei laposak, de vastagok, vagy hengeresek, .vizraktároz6k. É~dekessége, hogy a levél szélén apr6,
rügyszerü haj táskák keletkeznek, vékony gyökérkékkel. Ezek a le- .
vélről lehullanak és vegetativ uton szaporitják a növényt. Mindegyikből uj, önálló növény~ejlődik.
/Dr.V~jda Ernő felvétele.
Budapest, Füvészkert./
". K ó t 5.~ 5 f li - félé
k c s a l'á d ja
Részben pozsgás, lágyszáru növények, vagy cserjék, pálha nélküli
levelekkel. A virágtakar6 kettős néha egyszerü, vagy hiányzik.
A.magház als6, középső vagy felsőállásu, a porz6k rendes en két
kCSrben állnak. ~,porzókszáma
10, A terllléstok, vagy bG~y6 •.
40. Fürt8a k6törófU. /Saxifraga Aizoon/ Az apró' levelek tór6zsában állnak. ·A-levelek szélén apró gödröcskék vannak, mészpikkelyekkel fedve. A wirágzat bugáa fürt. A fehérszinü virágok hoszszu kocsonyuak, tövükben tallevelekkel, Ak~p háttérébenwehrlit
szikla látszik. /Szarvaskő/ /Dr~Vajda Ernő felvételei
41. Jezsámen. IPhiladelphus miarophyllus.) Jázmin néven ismert
~jakori-diszeserje.
RészletrajzQk: A virág alaprajzQn látszik a
négyes felépités. Leveles fehérvirágu ág, ~tellenea levélállással. Virág hosszmetszete/abibe
ijtágu/. Terméses ágrészlet. Tok~
termés felül.ról. ~toktermés
oldalr6l C5tágu·bibével, - felnyi16
tok, széthull6 magvakkal, -- magvak, - szár keresztmetszet lab~l ...
széles/ !Dr.Csapody Vera rajzaI.
42, Egres •./Ribes Uva-crispa/ Gyakori, kerti gyümölcstermő cserje.
Vadon-hegyvidéki
sziklás erdőkben, bükkösökben éle 'Részletrajzok:
Ti:Svises,rügyeság,
••v r-ágoa, leveles ág, - egyes virág hátra,.,
haj16csészelevelekkel
és apró szirmokkal, ••leveles, 'terméses ág
ttsviaekkel. ,Avad egres gyümölcse kisebb ée erősen szőrl$s. Bogy6termés hosszmetszet. /Dr. CsapodY' Vera raj za. /
4·3.Ribiszke. /Ribe's rubruml Kedvelt gyümölcstermő cserj e .Részlet;raj'zok::virág~alaprajz, •.•
virágos ág fiatal levelekkel~ -virágfeltil •..
í
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riézetben liSt nagy összenőtt csészelevél, 5 kis sziromlevél, 5
porzó/, egy porzó, virág alulnézetben; rügyező ág foszladozó
kéregg~l, level~s, terméses ág, a bogyótermések laza fürtben
állnak, .- egyes bagy6termés,bogy6terméshosszmetszetben
magvakkal.'
.
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