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i.., Z"árvatermó növények. A nyi tva,termő növényekkel szemben 'a .z.~rvatermő virágos
növényeket,/Angiospermael
az jellemzi,
hogy a mag.kezdeményeketaz
Összenőtt
termőlevelekból
alakult
maghá~
teljesen
körülveszi.
A magházon bibe'és
esetleg
bibeszál
is Tan.,
A virágpor
termékenyitó
spermasejtjei,
'csak a bibén keresztül
hosszu pollentömlővel
közeli the tik meg a magházban Lévő magke'zde-,
mények közepébe rejtett
petesej tet.
A zá,rvatermők két r:lag+yosz."
tályra
oszlanak:
al kétsziklevelliek,
bl egysziklevelüek~
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IDicotyledonesl
magvában két ~ tartaléktápla1:ekot felhalmoz.ó sziklevél
van. Gyökérzetük
rendesen
fógyökér t
amelybőloldalgyökerek
ágaznak ki. Levelük rend.esen hálóz'at"~san
elágazó erezetü.
A szárban az edénynyalábok
~örben helyezkedn8k
el., befelé
a fa kifelé
a hánc ar-é as ze L, Az edénynyalábok
rendszerint ny t o t t ak , ami azt jelenti,
hogy. a bennük lévő o.sztód6 szövetréteggel
Ikambiuml egészéletü~ön
át vastagodnak.
A két irány-O
ban oaz.t ódó kamb um, a nyitvatermők
kambiumához hasonl6an
befelé,
mindig fát,
kifelé
háncsot
termel.
A 8zárban az edénynyalábokban'
igazi s~állit6
edények /tracheák
és rostcsövek/
vann~k. A virágtakrir6 rendszerint
zöld csészére
és szines
pártára
tagolódik~
de
gyakran csökevényes,
néha hiányzik,
'
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A' kétsz'iklevelüek

'

bl Az egyszikleveiüek
/Mo'!íóc~tyledones/
magvában 'egy 'szikle>rél
van, Gy<:5kérzetük boj t os , ;levélerezetük
párhuzamos •. Edénynyaláh~ ,
jaik zártak,
tehát nem gyarapodnak,
mert bennük vastagitó
kambium
réteg nem 'marad. Az edén;rpyalabok
szétszórtan
helyezkednek
el
a jsz.ár ban , VirágtakarójUk
többnyire
egyrrémü lepel.
Ez azt ji!lenti,
hogy. a virágtakar6
mindkét köre egyforrna , vagyszines "
vagy zöld.
'Részletrajzok

l~ A magkezdeménjzárt
hosszu

magházban van. A bibén, bibeszáloR
át,
termékenyiti
mega Yirágporsz~m. a piiteBe'j-

pollentömlővel
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24!1'üs:!Sótermésüek zárt magáhza m~gkezde-mények,lf~'1.,-bib@íS!zállal~
b í.b éve L, : 3. Ros t ac s
4. 1épcs-ős, spirális,
gifjiriis v~tagpd;~~{Jt
"
--- .
t,r,aaheak.
ő ,

1,

'5. -' e.-ig

ké üe zí.k.l
eve Lüe a jellemző

tulajdonságai.

9. ,-12- ig agyaz í.kLeve Lüek jellemző tulajdonságai.

5. Kétsziklevelü

mag csirázása. /A sziklevelek kibujnak./ 9., Egysiiklevelü mag c~irázása /a sziklevél' a magban marad~/ 6. Kétsziklev~lüek edénynyalábjai a ~zárban körben állnak •.10. Egy=
sziküeknélszétsz6rtan.
'.

7. Kétsziklevelüek

lomblcveleelágaz6
erezetü.ll.
Egysziklevelüek. lomblevelén párhuzamos az erezet. 8. Kétsziküek gyökérzete .
elágaz6 /fó- és oldalgyökerek/ 13. Egysziklevelüek.gyökérzete
sok egyforma vastag ágb6l álló j'árulékos..
bojtos gyökérzet,:

,

· 2. Zárvatermók

.egyéni. féjlódésmenet~e
Rés~let~éjzök:'1;'Gsiráz6-~á~-/a"dSira
fekete ~ sziklevél·ponto-.
zottl a gyökér 'lefelé nő. 2. *ifejlett növény 6sucsári virágbim~
bóval. R ~'red:tlkeiós !számcstikkentő/'osztódással fejlődik .ki
pe t ese jt és a virágpor termékenyi tó' spermasej tjeL. Ezekben fél~ .
annyi kr-omos zoma van, mint a''növényi test ~öbbi sejtjeiben.J.Ki.nyil t yirág ~ = magkezdemény petesej t.je. . = termékenyi tő c8i- .
rasejt Ispermasejtl a virágpors'zemben. A virágpor abibére -jut
'/megprozás/ és t ez-méke nyi tó. s~j tj e hosszu póllentömlón át j ut a
magkc::'Zdemény'petesejtjéhez, /megtermékenyités/4.
A magkezde- .
mény'maigá fejlődik /pontozott rész sziklevél, fekete rész csira/.
Érésután'amag
kihullik.·

a

·Ké tsz
i ·k 1 ev e 1 ü.,€! k, os· z tá 1 y a
Soktermésüekrendje.
A virágrészek részben apiráli~anhelyezkednek el ~vifágban.
Fejlettebb a~aládDkb~n a'virágtakar6 levelek'
körben állnak.·Legt~bbsz5r
sok ~ porz6.~s sok ~ ktiltlnál16term5~
a virágrészek száma is' ackaz cz-hat ár-o za'tLan , A.virágtaka;r:ógyak»
ran lapelszerü, nem kUlönül ~l csészére ~s pártára,Az.5sibb
a1a-,
·koknál a :/'i~$velek f'ekez a+es an mennek át a virágtakaró levelek- .
be~majdá
porzókba, amelyek a kihalt magvas páfrányokhoz vezet.hetők vissza. !porzók és a termólevelek a spóratermő leveleknek.
-felelnek meg , A virágrészek 'elheiyezkedése -a fe~nyők 'tobozvirágá·val .megegye z Lk , A magházfels5állásu. ésszáma kettó--vagy ,több. .
.A. virágok ké.tivaruak,·rendesen sugarasan részarányosak.
.
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J, Magnolia~fél'ék családja. Örökzöld, vagylpmbhullató

fás növe,..
nyek nagy-virágokkal,és,levelekkel.Ezek
a legősibb zarvatermők,
mar-advénya
k már a jurából és kr-étábólismeretesek •.'
.
í

.. 4. Liliomfá

/Magnoliagrandiflora/.
\·A hatalmas virágu növény
csak néhány napig vi~ágzikt utána· sziromlevelei lehullanak. A·
kepen is látjuk, hogJ a bokor t5véberi sol<;lehuilott szirom van.
Nálunk d í.aanövény, /t», Vajda ".Ernőfelvételé , Budape st Z.

vi;á

's.

Liliomfa virág'részei. 1.
g hOBszmets~et. A virágtakar6, .
valamint ,a porzó éstermőlevelek
cSavarmenetes /spirális/ állásban" helyezkednek el a megnyult -v í.r-ág t enge Lyen , "2. A virág alap;, ..

102.

v.

.,

rajzán az egyes virágrészek
e savar-mene t es elhelyez,ésej6f
meg~
figyelhető.
A virágalaprajzot
görög szó.l
diag:rammnak hivjuk.
). Egy másik....!!:le.gnpliafaj termótája hosszmetszetben,
sok külön,:""
álló magházzal.- -Sp'-'~"'burokle,vél" 4
porz6táj.
G :=. termótáj.
II

Babér-félék családja., Örökzöld fák 'ép Le ve LekkeL, A virágtakar6 néhe.híányzik.
-A,.pörzók· fedel~Qskéve'l nyilnak ,.éj. t erméa ebogy6_
'.
;
6.

nobil~ .• 1 A Földközi-tenger
kÖrnyékén erdőket alkot, levelét
ltüszernef~~"gy-6gY8zern~kha13ználj ák. KétlakiI1Övén.y .•
Részletrajzok:A:'
virágo~, LevaLea ág.· Ba terméeeság,1. 'fermős ./
. virágok erny6je; 2.Porzós
virág, 3. a/Porz6zárt
portokkal •.
. 3/b, Felnyil t. fedilü porltlk. 4. ~e.~mősvirág. 5. Termós virág
hosszmetszet.
~. ~ag hosazme t aae s , 7, Mag keresztmetsze t ,
7 • Babér/Laurus

c

8. Babér_ Dr.Vajda Ernő :f'elvétele.Í3udapeat,
. . . ..
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Füvészkert.
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9 •. Boglárka"'félék

~
I

I
i

!
1

I

I;

,
1

családj.'a,· L4gyszáru növények. A .1~:Ye:l.ek~ál tako.,..
z6állástlak·és-erősen,G8ztott
lemezUek, néha sallangosa:k.A
virá ...
.gok kétivaruak,
az í.ne sek , A por-z ék és termókrendsze.rint
spi:;:-á- .
lisan helyezkednek el, a .bunkós vacQk oldaláI.1.~Legalábbl5
porz6juk van. A_tlrá!I1ulm::,több felaóállásu
\szallad-ma.gház van. Mindegyik/külön termő levélből altl~ul és külön'tbibeJe,van.
Legtöbb •.
ször'j61
láthat6 az át~ene' 'a kUlönböz6'virágr's~ek
közt, esé~leg
a lomblevelek é~ .··,!'~-~..!_flt~_~,
felé is' •. IBaza~r6i~al ,"A virágtakat6
'
vagy csészére éa pártára ,ta-gQ16dik,. vagy egynemiii~
lepe~t· vagy egyeseknél a szirmok mézf~jtőkké alaku), tak. Rov'arokVQrozzák őket.·
termésük tü~zó; makkQcaks, 'vagy bQgyó..
r

10; Saláta-boglárka.
/Ranunou:J.us Picaria/
A gyOke'rek j6részt
mókká' fejlődnek. -A lágy száron szártan elhelyez:kedó levelek

'gu-

lak6irek1tett
sziv f'ormájuak. Szinük f3ötétz(ild,·' csupaez , fényes. A
'
Lev eLek iehe t ők ; A levelekh6naljában
apró aarjgum6k fejlódIHik.
'ezek lehullva
önál16 növényekké lesznek és igy 'ivartalanul
'szapo,..
ri tj ák a növény t., Bor-us időben a virág beesuk6dik"1
.
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.
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ll; Saláta""boglárka életközösségben.
Árnyas erdők alján,
a rák -.
'rügyfakadása- e15tt -k9ratavassz{i~ .virágzik
ésmég ny'ár előtt ,a le.ve Lea szár is élhervad •. A képen nagy, tömegben láthat6.
J61 me-g-.
figyelhet5
a virágtakaró
hatá:poza.~lanszáma,
A fényes az í.rmok szá~
ma 6•. 7,:S,/D1:, ,Vajda Erng felv~tele
Pilif!lmar6t/.
'
' .
. l2t-Vi~1bOglárka./Ranunc~lus
aquatilial
lCétféle J~vele' van , A .
Tlz-azin~n-elterti15'levelei
~apoeak, szives-veseal~kuak_
A viz', ~
alatti,1~velekeallang6sak;
nagyfelUletUek,
a vizsodrábaBle~··
begnek ,.: A f'eh~rvirágok
a viz szinére .eme Lkednek , Folyóvizekben,":.
sziki tavakban gyakori. Részletképe~:
A: ·szárrész).et kétféle'lé..
'
; véIT~.l,.virággal,
·.f'iat~l.: erő terinések;kEll.B:.Sallang6s
levele~.
1. A vi,rág per2iQ és termótáj a ,
SrzirQlIllevé)"~3. Egyés tüszóte:rméa , . 4!, Mag.-, .
'.
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l'J,,-Tavaszi
hériet?
/Adon,is yernalis/
A~ 'előző évi, az ár-az , szét-'
terü16-szárak-közül
tünnéK fel a fiatal,
koratavasszal
virágzó
'példányok.'
A levelek
sallangosak,
a virágokban .sok a s z Lr-omLev L
és a porzó. A nQgy sziromlevelek
egyik 61dala felhajlik
és szélével fedelékesen
ille,szkedika
szomszédjához.
A virágtakar6
éiénk '
sárga.
Száraz lejtőkön,
pusztákon gyakor~, m~rges gy6gyriövény.
/Dr.VajdaErnó
felvétele.
Pilishegy/~
'
é

14. Leány-kBkörcsin.
/Pulsa~illa_grandis/
6k~keslila
SZ:Lnu1e-,
'pellevele',va,n.A
virágtakaré,
de ktí.Lön s en a levelek
és a kocsány
erősen 'szőrösek.
A virágokban
sok, a 'porzó és t e-rmő , A terméskék '
hosszu,
szőrös,
bibéj~ repitőkés~Ul'k.
Sziklás,füves
lejtőkön,
'pusztákon
tavasszal
viri t6 mérges növény. A képen a száraz 'ta-'
-valyi osztott
Lev eLek islátszanak~
/Dr. Va,jda Ernő felvétele,
Esztergom:
Strázsahegy/,
ö

l2i

Májvirág.
/Hepatica
nobilis/
A'tavatyi
levelek hármasak ka~éjosak,
szakadoz0ttak.
KözülUk'emelkedik
ki, hosszu, molyhos
kocsányon a'virág.
A sziromlevelek,száma.
változó.Szinük
halvány
kékeslila.
A képAn j61látszik
a sOk",porzó ,is. Árnyas'erdőkben
kora tavasszal
virágzik"
mint általában
a bOglárka-félék
zöme.
A képen a talajt
száraz tölgylevelek
fedik.
IDr.Vajda·Ernő'felvé~ele,Pomázi
kőhegy/.
'
16. Iszalag.
/Clematis
Vitalba/th
Ee Lkapae zkodé kuaz ő , liánszerü
cserj e ti V:l:r'ágai fehér az í.nüek j sok proz.6juk van. A képen a virágGk és'bimbók nagy tömege ,látszik.
A,terméseket
a szél terjeszti.
A levelek
szárnyasan
ö~szetettek.
Mészked~elő,erdőkbent,
cserjé'
aekbencgyakor-í.,
IDr.Vajda Ernő f e Lvé t e Le , Lillafüred./
'
17. Erdei sze llór6zsa.
I Anemone sil veat r í.a/ A szár ,kt5,tj~p~ ~fe l~ti;
J- uj j asan, szeldel t -gallérlevél
van; A szár tövénE&l eredő ~lSlevelele sze Lde Ltek t ~Qlevagdalt s~e Le t ekke L, 'A szár, a Lev Lny L és a
virágkocsány
bozontos.
A virágtakar6
6-7 lepellevélból
áll.T81~
gye aekb en , cserj é se kben t avasaz a.l köz öns ége s , a meLeg , száraz"
meszes talaj on. Figye.ljük meg, .a .képen j 61 látható
sok p or-z ó r és
termqt.
A háttérben
molyhos tölgybokrok
láthat6k.'
/Dr •.Vajda E.
felvéte le, Bp. -Hár-maa határhegy • I "
,
é

é

18. Pünkö'sdi

vagy ba,zsar~zsa.
/Paeonia
officinalis/
Figyeljük
meg
a képen~aszárnyasan
összetett
lombleveleket
és ~okporz6s piros
'szirmu v r ágokat , A csészeleveleket
ajsz í.rmok ,eltakarják.
A termés 2-5 nagy molyhos tüszóből
áll" Vadon csak a. Zengőhegyen
terem Pé-csváradnál.'
Jégkorelőtti
maradvány növény. Rokonai t és
keverékfajait
kertekben
természtik.-::-/Dr .•Vajda Ernő felvétele.
Mecsek, Hármaahegy/'
' ,
,'- '
í

19. Hegyi g61yahir.

ICal tha Laeta/", A levelek
nagyok, szélesek"
fénylők, ,kerekdedek,
fogasszélüek.
A virágtakiar'ót'
5'-6 sárga csé~
szelevél
alkotja.
Aporz6k száma 80k. A párta csökevényes.
Hegyvidéki -pa t akck merrt én , -- nedves moc.sárréteker:., 'nitrogértbengazdag

"
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talajon
él. A"képen ~ gólyahirtá~
jobbra a kus z é boglárka-/Ri!~~uL'=
oukus repeis!
lev,elei
Lát az.enak , /Dr.Vllj da Ern5 fe l vétele ~ '{}e:r--ad=
--, navölgy 1.
20. Piroslóhu-nyor.,
/Ha'll~borua
puz-pur-aaeena/' A szár tövét hártyás ,- fehér -allevelek
veszik körü~ if A,'tóleve lek .sze LdeLbek ,'sa1langesak,
fogasszélüek
közülük ~red ~ s9kp~?-z6s,zöldvirágt~ka~
r3juvirág.'A,virágtakarólevelek
belső oldalukón
zöld szinnak
kivül iQ91yá~ak, bőrnemüek és a te~és
érésé~g nem,'hu~lanakle.
'A balszélső
virág belsejében
méz:f;'ejtőkk~ a.lakuk t yirág-takaról~velekláthat6k
• .Árnyas erdőkben tavasszal":nyi1ik.
/Dr, Vajda :Er:n5
felvétele,
:pobogókó/.
--

~

.'

21. Teltemetó.
/Eranthis
hiElmalis/t
A ,szárqn csak a sárga virág
alatt,' taláJunk
három ~zeldel t, ,örvös ga'l Lér-Lev eLet , A.virágtakaró
6 .LeveLű , 3~5 termé~kéj e van. A szár töve gumés ;' a, mes z e svagy ago s
talaj.t
s~ere~i. Már f'ebz-uázban virita,
dunántuli
tölgyesekben.
"
jDr ••Vajda- Ernő 'felvétele
H~rkály/ '
,

~

,

22,Tr~_itemető,
A képen nagyobb tömegben látjuk
a növén.yt. Este~
fe,lé, teesuk~diiak
a virágok.
Altalában
a volt római e,a~trum~k helyéhez kH~el terjedtelh~zárikban.
ya16szinüleg
a római légi~k
hurcol ták be. /Dr. Vajda Brnó
felvétele,
Herkály/
,

22 •• Harangláb: IAq~il-egia alpina/~
A virágtakar6
5 s zí.nea . cs sz e ~
levélből,
és 5 hasonló az nü sarkantyus
-sziromból
áll.
A, vir'ág
LboLyáakék , A Leve Lak hármasak , karéj()sanhaaogatott'
levélkékkel
.•
Főleg bak~ösökbent
hegyi rétéken~
meszeS tal~jGn él. Kertjeinkben el terj edt, _kedvelt
disznövény • Részletképek : A: A szár als6 '
része E>rősen tagolt
levelekkel,
B; A szár felső virágo~ része.
1. S~"ines csészelevél.
2.' Sarkantyus
az í.r-om , 3. SOkhi?ás terrnóegy
porzoval,,',
, -,
,é

í

,24. _Harang'láb,.- Dr. Vajda Ernő felvétele.

Nagyaz énáshe gy ,

25.' M~;e:rs~~~kaláb.

,tConsoli,da reg~l:is/.
A 'virágot
szines cs észe ~
levelekbGritják.·A ,felső e aé az e Levé Lnek egyenes aar-kan tyuj a van.
- A párta két egybenőtt
oldalkaréj
os az i r-omb ő'L áll.
Termése' tUs,ZÓ.,',Ez a kékvirágu
szántóföldi
gypm nagyon gyakori vetésekben,
'tar'
1ákon, utak mentén. A'meleg, si~razlaza
talajokat
kedveli,
Gy6gy~'
,növény.' /Dr.esapody
Vera rajza./,
, /
.

. 2!6. Sisakvirág,-

/ Aconi tum .Staerkeanum/ ~ •A,virágt~karó
szines
csé-:'
sze le-velekból· á:}.l. A f'e Ls vc s éaz.e levél
sisak,
vagy csuklya alaku '
'Benne két hosszunyelütkunkorod6c$ucsu~
iarkantyus
szirGrnlev~l
rej~őzik.
/1:_ y..i~ágo~, ketoldalirészaráriyosa.
J - 5 tüsző-t~rmése
. van , A-levelek
ez e.Ld e I tek, szálas
c í.mpákka l , Hegyvidéki bükkö~ '
sökben,' sziklás
erdőkben él,' Részletképek:
A:Bibm6s, Yirágo~,
terméses"
LeveLe s -az ár-r-é az , 1. Virág hosszmetszet t 2. Virág bel~
'seje,
virágtakaró
nélkül.
Két méz,fejtő szirommal .•./~. Porzó. -4. _'
Fiatalt~azőtermé~
hoész- és keresztmetszete.
5. ~ármas é~etlBn' ~
tüszőtermés
6. Érett
tQszötermések~- 7. Mag.
- '
ő
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- 21.

$isakvirág.
/Ac~nit~
vul:p~1a/Dr.V:$Jd, Er.n6.felvé~ele~
- Bi1kJplegység,-Tarkó,1
_ . - ,..
,
,.
_., '
...
,
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:,28. B-ogláx-ka1ll'félékvirágai ée t6rmései,
r, S1s~vlrág hossznielszet, n -liS-nektáritm- levél, -? Erő ,te~més hQsszme~szet;e a ms.g- -kezdeményekkel. d. háti oldal, ).Virág
~laprajz.
4. aunyo~ vir~~_n li;·p.ektáriW'A levé~. 5.: 1eánl~ölt(jrosin Virág alaprajza.',_6. ;Leái1yk~k~reain Virág hosszmeterzete. '1. Hunyor. iUsz6termések
felnyil..t á1.;apQtban. S. Boglárka csoporto~ IIlakkoce~á+. 9•..A,'liu.,;. .
·nyor l1~ghÁz~-ttlszóvé' :fejlódi~.
;!.C). ·~~11.8z~'llór6zf;!a
é~ bogíár~
ke. lIlagházaib61.;makkec,skákfejlódnet1hc
/Dp-1S~6,egyete:rn:l.tanlt~:nY'(e:

. utáni - _. .

.

29. 'Und~#r6zsa .•.félék

t

családja,- Nagyvirágu vizin6vényak.: A v1:rág~k n0SSZl1 i ~'k.~_~$~y-~stl.C'~ -magánosan _4l~anak,Sp1rá~i~
felépi té-alek, -8Q~~P6:é.Jj~
van. A.virág()kban ~eg:figyel:t:tetó-e. fokozatos
~t$1akulás porz~kQ61- szirmok~á" Van telj,eselilp~rz6s.zerüt.·
teljesen
eziromszerü é8 a kett6 között több különböző á:CmenetiformáÚtivi'
rág'I~V'él. Nagy kerek ,leveleik
az iszapba ágyazott szárb41. néha
több méterhos~zulevélnyéllel
~redne_. A.levál1emezek a viz felszinén terülnek
el. !.-szárban' az edénlnyalábok gyakran f3z6rtak,'
mint az·egyszi_üeknti1..AlevélnyéJ:,ben
és a-virágkoesányban
egy •..
aránt l.e,.egój áratok vannak. Ez az egyik legősibb zárvatermő CSI3.l~d. Már a _juráb6), ismer~.
.

...

.,"

30~ iehár tündérr6zsa )Nympha -a a. ba.'; A lapoausz6level.ek
-tojáe,slakuak.
A -1~~ftltzQnytlás0k a le-velek szinén vannak, Alföldi
te.vakban, holt ágakb,an,gY!3-kori. Tavirózsával,.
sulyommal
tündérr6zsahinárt
alkotja,
;Dr,Vajda Ernő felvétele,
Bánsági -

a

,_

.ll.' Bgyiptomi16tusz

/Nymphaea Lotus -var.thermalis/~.
A_~-'~b.iÍ·····
elterUló, nagy kerek levelek erezete majdnem sugaz-es s : S~!ik- kis~ f~ga$. A két kinyilt
virág köz6tt beeodr6dottfiatal
le,~el~k látszanak. A jobboldali
virág mei+~~~ bimb~ látsz.ik.
Ósh~.ája'a
Nilu~. Vadon 'él Pu,sp~kfUrdómeleg"(izi1patakjában,
mint':h~rmadkori
maradványn6vény. Innen Héviz és Miskoletapolca
melegvizü .tavaiba
": iS<'~~l"
IDr. Va~da Ernc$ felvétele,
' Budape s t , Füvészkert/
.
, 32 •. Vie'toria regia. Az Amazonaszmellékfoly6inaknioosaraiban
él~ ,
:Levelei-másfélméter
átmérójüek ia·Jehetnek.
Szélük peremszerüen
felhajlik,
.~reze'tük nagyon erős,' 'bordaazerü. ,A levél 'igen nagy
teherbirásu.
Aképen láthat6.6'éves
kisgyermek·néni stillyed el a
tú1;ajszerU levélen.· A n<:Svény
.virága 3 egYlJlásutáni naponnyilik,
.
ki", néhány órára" azután elhervad.·' ilsónapfehér,·
m~sodszor r6zsaszini,
harm~dnap lila szinü.·
-."
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'. 33, 'Sárga tavirózsa /Nllphar-'-luteum/ A viz szinén el terül6' toj ás-'
-alakuép -levelek --.szárnyas e r-ezet üek , A. vizb61kiemelkedóvirágon
fel türiik a sorokban rende"ződ5tt sok -termő, körülötte
a porzók: 'és - __,
'le_gkivUl'_a felhajltiszirom
és· esészel.evelek.Ál16
és-lassan
folyó'
, ~vizekben, . holt ágakban fordt11 elő~ /Dr. Vajda Ernő felvétele,
•.Vasvári
'
'
'
.
6

.:

34. T6csagaz"'félék családja." Apró hfnárnövények, 'aaLl.angoa , vil-,
lásan· elágaz6 -lev~lekkel. -.A;levelekhónaljában egyivaI'u, egylaki '
virágok álinak,A
vir~takaró
~gY$ze:rÜ zöld. Termése makkocska.

35. Tócsagazo' /ceratophyllum demersum./ Lebegóhinár-:féle. Álló
vize~nkben-előf6rdulót
siks~gi,faj. Levelei sall~ngosak. A képe~'
egy leveles ág látszik. Részletrajz még a termős virág hosszu
bibével t és a p cr-zés virág. '/Dr.8oo Rezső sgye t, tankönyvéból/
36. Farkasalma9.?félék osaládja. ~ágyszárut vagy kUSZQ növények.
A lepel.~s(jves, ~ljá.n kí.haaaaadé , caue sén inyeLve.Lakuan előrenyu16 karimával. A 6 porzóa,bibeszálh9-z
nőtt. Megpo;rzáa előtt a bibe erny5szerüen fedi a porz6kat. Megpörzás után a bibe felhajlik
és' a 'porz6kat sz_abaddá teszi, amelyek csak ekkor érnek meg.
'
37. Farkasalma. /Aristelochia Clematltis/ A levelek,háromsz5gletü., az Lva'Lakuak, H6naljukban' állnak többedmagukkalaz
erós rr.latu sárga virágok. A b~tévedt rovarok r-abaág idejük alatt vég .•..
zik el'a megporzást. /Lásd különleges körülményekhez alkalmazkodott növények'sorozatának
ismertetője./ Nitrogénigényes mész- kedvelő, liget~kben, irtás~kb~n gyak~ri, igen mérges.
•
í..

38. Kapotnyak. /Asarum eur-opaeum/ A. Teljee növény , 1. Virág. "
2.Virág-sQsszmetszet..
3. Porzó és termótáj, 4.' Porzók~ 5. Bibe.
5. Magház,keresztmetszet. 7eMag harigyakenyérrel. /Hangyák terjesztik./ 8. Mag hosszmetszet. Arhyék kedveló~' mérges növ.énY<J ,
Bükki5sökben, vegyes erdőkben mész és szelid-humusz jelző. Gy6gy-"
n~vény.
'
,
-,

398 Sóskafa-félék' családja." Tövises' águ cserjék virágukban 6 szirom és6-porzó-van.-A-csészelevelek
is szinesek. T~rmésük piros
kétmagu bogy6 A sárga virágok Lecaüngő fürtben ál,.lnak.
.
lJ

~o~

S6skafa. /Berberis vu1ga;is/, 1. 'Rövidh~jtások elágaz6,ág ..•
't5visekkel •.2:4",Virágos ágo 3. Virág a szirmokhoz Lap ul.é pCJrzók<;:>
~al. 4.~Jirág alaprajz~5~A
por~6szál tövénál:me~érititett p0rz6hirt,elen'fe1haj1ik
és a bibe felé,' illetve az érintő rova,r-..:::'hoz'ütődik.- 6. Szirom a'benne rejtózóporzQval.
",.•Porz~mozgág " '.'
vázlatos képe. 8. Fedeles porz6. 9 •. A fedélkék fein.yilriakés a
virágpor kiszabadul a portokb61. loo'Terméses ág. 11!-12. Bogyótermés hossz- és keresztmetszetben."
41. Raffleaia-félék csal~djae Tr6pusi é15sk5dők. Az egész növény
'a gazdanövényben é1, csak- óriási /1 méter átmérőjtV romlott hus
sz~gu tarka virágai vannak a felszinen.
- ,
42. Rafflesia Armoldi. Virága 1.5 ~ az Le s , A Legnagyobb
virág. - -',~"-- ~'- ---, .
é

termetü

43~Börs".félék családja. 1ágyszár~ vagy fás növények. Egyszerü
viragszerkezetüek, vir4g-takarójuk nincsG Az egy vagy két iv'aru
virágban 2-3 porzó és egy termő van. Trópusi f üaz.er-növények.•
,

• 102

- ? ...

.44. Feketeborth /Piper n1gruml A termésfal fekete. Ha .eztlehánt.,juk, a mag-feMr.
Kuszé liánszerü fás szára van" IDr.Yajda Ern5
'.felvételei.. .
.
.
~5. Bor~részletek~
1 Leveles,terméses·ág.
·szetben. ~ g Csira. i.~maghéj ~t 1.terméshéj.

2. Termés hosszmet-·

46 •.Platán":'félék családj a'.Lombhullat6 fák 3..•.
7 karéju levele"kkel
·A levél·alapja tölcsér formáju és lehullásá~g betakarja az alatta
ki fe jlódó rügyet. A virágok egy Lak ak, AVirágtakaró' kicsiny.·
.
A virágzat hosszu nyéle:n lecsüngő, tömörfejeeake.
A termés szörös makkocska. A fa kérge zöldessárgaszinti.és
nagy lemez~kbeil
válik le. Városokban utakszegélye~~sére,
d1azfának használják.
í

·~7 • Keleti platán. IPl,atanus orientalis/,
Réazlétré.jzök:
-l~' Levél. 2. Terméaágazatok.
J. Termós virág csö.·kevényes porz6kkal. 4. Egyes termések. 5.Virágalaprajz'- A kép
bal als6 sarkában rtigyes.ág és egy kup formáju levélalap látazik~
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Készül t a Felsőoktatási' JegyzeteJ,lát6 Vállalatn'ál ,Budape'st..
'
Felelős vezető; Heitter Imre
.
'
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