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Bevezetés 

 

A tananyag célja, hogy a célcsoport számára biztosítsa azokat az alapvető, 

növénytani alapismereteket, melyek nélkülözhetetlenek a többek közt a 

növények életfolyamatainak megértéséhez, vagy éppen a helyes, a környezet 

védelmét kiemelten kezelő növényvédelemhez.  

 

A növények rendszertana csoportosítja, egyben összehasonlítja a körülöttünk 

létező növényeket, kiemelve azon tulajdonságaikat, melyek meghatározzák 

élettani folyamataikat. Meghatározza azok rokonsági fokát, melynek ismerete 

fontosnak bizonyulhat a mindennapi életben is, akár a növények táplálkozásban 

betöltött szerepét, akár kártevőktől és kórokozóktól való megvédését tekintjük. 

 

A ezt követően lehetőségünk van, hogy megismerhessük a növények életét 

meghatározó anyagcsere folyamatokat, az azokat meghatározó környezeti 

tényezők fontosságát, a szabályozó növényi hormonok szerepét. 

 

A tananyag ezután bemutatja a Magyarországon honos fontosabb egy és 

kétszikű növényeket, rendszertani csoportosításban, a rokonsági fok 

kiemelésével, a termesztés szempontjából fontos haszon és gyomnövényeket 

egyaránt. 

 

A tananyag optimálisan akkor használható, amennyiben a célcsoport tagjai 

elsajátították, és jól használják az általános iskolai biológiai ismereteket, 

különös tekintettel az alapfogalmakra. 
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Rendszertan 

Az élőlények különböző szempontok szerint rendezhetők halmazokba. Élőhelyük 

szerint pl. a vízi növények halmazába soroljuk a fonalas moszatokat és a 

békalencsét, illetve az erdők növényei közé a tölgyfát, a kökényt, az erdei 

pajzsikát és a hóvirágot . Az ember a gazdasági tevékenységével a termesztett 

növények halmazába vonja pl. a búzát, a kukoricát, a burgonyát és a 

napraforgót, a többi növény - pl. mezei zsálya, gyékény, sás - pedig a vadon 

termő növények halmazában marad. 

A fenti típusú halmazok mindegyikébe azonban annyira különböző fajok 

sorolhatók, hogy kialakításuk nem sokat segített az élet milliárdnyi formája 

közötti eligazodásban. Keresni kellett valami olyan megoldást, amely lehetővé 

teszi minden élőlény könnyű azonosítását és besorolását egy, a természet által 

kialakított, embertől független rendszerbe.  

Sokáig dolgoztak a tudósok ezen a problémán, amíg rájöttek a rendszerezés 

legésszerűbb módjára. Éppúgy, ahogy a rokon embereket is egy családba 

tartozónak tekintjük, minden élőlénynek - sok-sok tulajdonsága 

figyelembevételével - nagy valószínűséggel megállapítható a rokonsága. 

Hihetetlenül egyszerűnek tűnik ez a gondolat. A virágos növények pl. 

nyilvánvalóan közelebbi rokonai egymásnak, mint a virágtalan növényeknek. A 

rendszerezés legjobb módszerének megtalálása azonban azért tartott nagyon 

sokáig, mert a rokoni kapcsolatok megállapítása korántsem mindig ilyen 

egyszerű feladat. Könnyen azt gondolhatnánk pl., hogy a fák mind közeli 

rokonságban állnak egymással, pedig közöttük nyitva- és zárvatermők egyaránt 

akadnak. Két ember sem sorolható pusztán azért egy családba, mert mindkettő 

nagyra nőtt. Ezért nemcsak egy, hanem nagyon sok - sokszor rejtett - 

tulajdonságot is figyelembe kell venni, hogy biztonsággal be tudjuk sorolni az 
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élőlényeket természetes rokonságukba. Mennél több tulajdonságban egyezik 

meg két élőlény, annál közelebbi rokona lehet egymásnak. 

Az élőlények rendszerezésének alapvető egysége a faj. Egy fajba soroljuk 

mindazokat az egyedeket, amelyek egymáshoz hasonlók, másoktól viszont 

eltérnek, és egymás között korlátlan szaporodásra képesek. A vadkáposztából 

ember által előállított kelkáposzta, fejes káposzta, bimbóskel, karalábé és 

karfiol pl. az ősével együtt - éppúgy, mint a szintén ember által kitenyésztett 

sok kutyafajta - mind egy fajba tartozik, mert alaksorozata folytonos, és így 

egymás között korlátlan szaporodásra képes. Ahol az alaksorozat folytonossága 

annyira megszakad, hogy már az egyedek között a korlátlan szaporodás nem 

lehetséges, ott van a faj határa.1 

A faj a rendszerezés alapegysége. Azokat az egyedeket soroljuk egy fajba, 

amelyek külső és belső felépítésükben lényegében megegyeznek, és egymás 

között szaporodva termékeny utódokat képesek létrehozni. Egy fajba soroljuk 

például a rendkívül különböző alakú és méretű kutyafajtákat. A hasonló 

megjelenésű ló és szamár viszont két önálló fajba tartoznak, mivel utóduk, az 

öszvér terméketlen. Egy fajegyedei nem egyformák, közöttük jellegzetes 

különbségek alakulhatnak ki az eltérő környezeti feltételekhez való 

alkalmazkodás során.  

A tudományos életben a 

rendszertani csoportok 

nemzetközileg elfogadott, 

rendszerint latin nyelvű elnevezését 

használják. A fajok tudományos 

neve két tagból áll, az első a 

nemzetség neve, a második pedig 

                                                 
1
 www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/novenytan-novenytan 
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az adott faj egyértelmű azonosítását biztosító jelző.  

Az élővilág tagjait hagyományosan öt országba soroljuk, a prokarióták, az 

egysejtű eukarióták, a növények, a gombák és az állatok közé. A legújabb 

rendszertan az élővilágot három doménbe sorolja,baktériumok, archeák, 

eukarióták. A prokariótákat két országba sorolják, az ősbaktériumok és a valódi 

baktériumok közé. Ebben a beosztásban néhány csoport helyzete nem teljesen 

tisztázott. Ilyenek például a vírusok és a zuzmók. 

2 

Mai tudásunk szerint a földi élet kezdetén, mintegy 3,5 milliárd éve a 

prokariótákhoz (pontosabban az ősbaktériumokhoz) hasonló, egyszerű 

élőlények jelentek meg, majd ezek ősi képviselőiből alakultak ki kb. 1,5 milliárd 

évvel ezelőtt az első eukarióta szervezetek. A kétféle sejttípus felépítése és 

működése olyan nagymértékben eltér egymástól, hogy indokolt a két 

szerveződési típus elkülönítése. Az élővilág fejlődésében az eukarióta sejtek 

megjelenése eredményezte az egyik legnagyobb előrelépést, hiszen a fejlett 

többsejtű szervezetek kivétel nélkül eukarióták. Az első eukarióták egysejtűek 

lehettek, voltak közöttük termelők, fogyasztók és lebontók is. Az evolúció során 

a három eltérő anyagcseréjű csoportból egymással párhuzamosan alakulhattak 

ki a fejlettebb többsejtű szervezetek: a növények, az állatok és a gombák. 

A prokarióták, az egysejtű eukarióták és a többsejtű eukarióták között egyaránt 

vannak termelő, fogyasztó és lebontó szervezetek. Ennek az a magyarázata, 

hogy a termelők autotróf anyagcseréje biztosítja végső soron az életközösség 

minden fogyasztója és lebontója számára a szerves táplálékot.  

Ugyanakkor a fogyasztók és a lebontók anyagcseréjük során szén-dioxidot és 

ásványi anyagokat juttatnak környezetükbe, melyeket a termelők használnak 

                                                 
2
 http://hu.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A9n_%28rendszertan%29 
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fel a szerves anyagok felépítéséhez. A termelők, a fogyasztók és a lebontók 

tehát eltérően, de egymást kölcsönösen kiegészítve hasznosítják a 

rendelkezésükre álló táplálékforrásokat, ezzel biztosítják az életközösségekben, 

végső soron az egész bioszférában az anyagok körforgását. 
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Vírusok 

A vírusok csak örökítő anyagból és fehérjékből állnak, szerkezetük rendkívül 

szabályos. Nem sejtes szerveződésűek, önálló anyagcserére és szaporodásra 

nem képesek, ezért valójában nem is tekinthetők élőlényeknek. Más élőlények 

sejtjeiben élősködnek, annak sejtalkotóit és anyagait használják fel 

sokszorozódásukhoz. A fertőzés során bejutnak a gazdaszervezet sejtjeibe, és 

átprogramozzák azok működését. A fertőzött sejt a vírusalkotórészeit állítja elő. 

A folyamat végén a gazdasejt általában szétesik, elpusztul, a vírusok pedig 

kiszabadulnak, és újabb sejteket fertőznek meg. 3 

A vírusok mérete mindössze 20-300 nm (1nm = 10-9 m). Kivétel nélkül 

kórokozók, baktériumokban, növényekben, állatokban, emberben egyaránt 

élősködhetnek. Az emberi betegségek közül vírusfertőzés okozza többek között 

az influenzát, a bárányhimlőt, a kanyarót, a veszettséget, a járványos 

gyermekbénulást, az AIDS-et, a fertőző májgyulladást (hepatitis) stb. 

Rendszertani besorolásuk komoly nehézségeket okoz, hiszen pontos 

származásuk nem ismert. 

A növényi vírusok örökítő anyaga ribonukleinsav (RNS). A kórokozók 

rendszerint valamilyen rovarkártevő (pl. tetvek, poloskák) közreműködésével 

jutnak be a gazdaszervezet sejtjeibe. A fertőzés következménye legtöbbször a 

levél és a termésfoltosodása, de nem ritka a kóros sejtburjánzás és a 

törpenövés sem. Az elsőként felfedezett vírus a dohány levelének foltosodását 

okozó dohánymozaik vírus volt. 

4 

  

                                                 
3
 tudasbazis.sulinet.hu 

4
 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-evfolyam/az-elolenyek-rendszerezese-a-

prokariotak-orszaga/az-elovilag-orszagai 
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Prokarióták 

A prokarióták (sejtmagnélküliek) a legegyszerűbb 

sejtes szerveződésű élőlények. Sejtjükben nem 

különül el a sejtmag, örökítő anyaguk a 

sejtplazmában, az úgynevezett maganyagban 

található. Heterotróf és autotróf szervezetek egyaránt 

vannak köztük. A legújabb, a sejtek kémiai 

felépítésének összehasonlításán alapuló 

rendszerekben a prokariótákat két országba, az 

ősbaktériumok és a valódi baktériumok közé sorolják. 

A valódi baktériumok közé tartoznak a baktériumok és a kékbaktériumok 

(régebbi nevükön kékmoszatok vagy kékalgák). A prokarióták első képviselői 

mintegy 3,5 milliárd évvel ezelőtt jelentek meg a Föld tengereiben. 

Az ősbaktériumok (Archaebacteria) alkotják a prokarióta szervezetek egyik 

fejlődési ágát. Szélsőségesen tág tűrésű, egyszerű felépítésű szervezetek. 

Anyagcseréjük alapján vannak köztük sótűrő, metanogén, valamint és hő- és 

savtűrő baktériumok.  

A baktériumok egysejtű szervezetek. Rendszerezésükben a sejt alakja és 

felépítése, valamint az anyagcsere a legfontosabb szempontok. A 

baktériumsejtek jóval kisebbek az eukarióta sejteknél, rendszerint csak néhány 

mikrométeresek (1 mikrométer = 1 µm = 10-6 m). Alakjuk gömb, pálcika vagy 

csavart lehet. A baktériumsejtek belsejét a sejtplazma tölti ki, ebben található a 

maganyag is. A sejtplazmát a sejthártya határolja el a külvilágtól. A sejthártya 

szabályozza a sejtek anyagfelvételét és anyagleadását. A szilárdabb sejtfal 

kívülről borítja a sejthártyát, szerepe a védelem. Egyes baktériumokban a 

sejtfalon kívül egy nyálkás burok, úgynevezett tok is körülveszi a sejtet, ami 

fokozottabb védelmet nyújt. A tok elsősorban a kórokozó baktériumokra 
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jellemző. Ezek a baktériumok sokszor éppen azért idéznek elő betegséget, mert 

tokjuk megvédi őket a gazdaszervezet védekező rendszerétől, és így 

elszaporodhatnak. Tok veszi körül például a tüdőgyulladást okozó 

baktériumsejtjeit is. A baktériumsejteknek mozgás szervecskéjük, csillójuk vagy 

ostoruk is lehet. 

5 

A baktériumok kedvező körülmények 

között rendkívül gyorsan, egyszerű 

kettéosztódással szaporodnak. Sejtjeik 

kedvezőtlen életfeltételek esetén vastag 

burkot növesztenek, anyagcseréjük 

erősen lecsökken. Ilyen állapotban 

hosszú ideig, akár több évig is 

megőrizhetik életképességüket. 

A baktériumok többsége heterotróf anyagcseréjű. Közöttük is nagyon sok a 

lebontó (szaprofiton) szervezet. Ilyenek az anyagok körforgásában fontos 

korhadékbontó talajbaktériumok vagy a tej savanyodását okozó 

tejsavbaktériumok. Heterotrófok az élő szervezetekben megtelepedő, azok 

anyagaival táplálkozó élősködő (parazita) fajok is. Ezek a legismertebbek, 

hiszen sok növényi, állati és emberi kórokozó tartozik közéjük. 

 A heterotrófok harmadik csoportját az együttélő (szimbionta) fajok alkotják. 

Ilyenek a nitrogéngyűjtő baktériumok, amelyek pillangósvirágú növényekkel 

(bab, borsó, lucerna) élnek szimbiózisban, és felhasználhatóvá teszik a légköri 

nitrogént a társnövény számára. A közönséges bélbaktérium az ember 

vastagbelében él, és létfontosságú vitaminokat termel, amelyek felszívódnak a 

keringési rendszerbe. A két említett baktérium a társszervezet szerves 

                                                 
5
 http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Prokaryote_cell_diagram_hu.svg 
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anyagaiból nyer energiát életműködéseihez. Az együttélés tehát kölcsönösen 

előnyös kapcsolata az 

élőlényeknek. 

6 

A baktériumok között 

vannak autotrófok is. A 

fotoszintetizálók a 

napfény energiáját 

hasznosítják a szerves 

anyagok előállításához. 

Érdekes, hogy ezek a 

szervezetek – a 

növényekkel és a kékbaktériumokkal ellentétben – fotoszintézisük során nem 

termelnek oxigént. 

A baktériumok a Föld legelterjedtebb élőlényei. Nincs a bioszférának olyan 

helye, ahol ne fordulnának elő. 

Ennek magyarázata nagy 

alkalmazkodóképességükben 

rejlik. Számos baktériumfaj 

szélsőségesen tág tűrésű. A 

talajlakó, lebontó baktériumok 

kiemelkedő jelentőségűek az 

anyagok körforgásában. 

7 

                                                 
6
 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_1A_Book_adaptalt_01_Talajokologia/ch02s02.html 

7
 http://hu.wikipedia.org/wiki/Bakt%C3%A9riumok 
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A növények országa 

A növények országába többsejtű, eukarióta, elsődlegesen autotróf, azaz 

fotoszintézisre képes élőlények tartoznak. Sejtjeiket sejtfal határolja, amelynek 

legfontosabb építőeleme a szilárd és ellenálló cellulóz. Jellemző sejtalkotóik a 

zöld színtestek, bennük zajlik a fotoszintézis. Testfelépítésük változatos, sejtjeik 

alkothatnak sejttársulást, lehetnek telepes testfelépítésűek (sejtfonal, lemezes 

telep, teleptest) és szövetes szerveződésű, hajtásos növények.  

Ritka kivételként a növények között is vannak heterotróf, élősködő szervezetek. 

Ezek fotoszintézisre képes, autotróf anyagcseréjű ősökből alakultak ki az 

evolúció során. A növények a vízi és a szárazföldi életközösségek legfontosabb 

termelő szervezetei, nagy mennyiségű szerves anyagot és oxigént állítanak elő 

a fogyasztók, valamint a lebontók számára. A növények országának képviselőit 

több törzsbe sorolják, közülük a zöld-, a vörös- és a barnamoszatok, a mohák, 

a harasztok, a nyitvatermők, valamint és a zárvatermők a legfontosabbak. A 

növények országában kerülnek bemutatásra a nem egyértelmű rendszertani 

helyzetű zuzmók is, mivel fotoszintézisre képes, autotróf szervezetek. 

A növényi egysejtűek 

A növényi egysejtűek autotróf, fotoszintetizáló élőlények. Sok fajuknál a sejtet 

a sejthártyán kívül sokszor egy szilárdabb burok, sejtfal is határolja. 

Sejtplazmájukban mikroszkóppal jól láthatóak a zöld színtestek, amelyek 

belsejében történik a fotoszintézis.  

8 

A fotoszintézishez szükséges szén-dioxid és víz, valamint ásványi sók felvétele 

a sejtfalon és a sejthártyán keresztül történik. A fényenergiát a színtestekben 

                                                 
8
 http://www.kelettanert.hu/?page=900&id=101&alid=520 
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található színanyagok kötik meg. 

Legfontosabb közülük a zöld színű klorofill és 

a narancssárga karotin. A fényenergia 

felhasználásával a színtestek a kiindulási 

anyagokból szerves anyagokat és oxigént 

állítanak elő. A szerves anyagok egy részéből 

a növényi egysejtű felépíti saját testét. Más 

részét a sejtlégzés során elégeti, és 

felszabaduló energiát használja fel 

életműködéseihez. Végül, a fennmaradó 

szerves anyagokat elraktározza a sejtben, 

legtöbbször keményítőzárvány formájában.  

A fotoszintézisben képződött oxigén egy része 

felhasználódik a sejtlégzéshez, nagy része azonban a sejthártyán és a sejtfalon 

keresztül kijut a környezetbe. Fény hiányában a növényi egysejtűek 

felhalmozott szerves anyagaik elégetéséből nyernek energiát életben 

maradásukhoz. Ezért sötétben az állati egysejtűekhez hasonló gázcserét 

folytatnak: oxigént vesznek fel, és szén-dioxidot adnak le.  

Az egysejtű zöldmoszatok főként az édesvizekben élnek. Színanyagainak 

összetétele a magasabb rendű növényekéhez hasonló. Sejtjeiket szilárd sejtfal 

határolja. Rendszerint egy vagy két ostoruk van, ennek csapkodásával 

mozognak a vízben. Ősi képviselőikből alakulhattak ki a többsejtű növények. 
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Gombák 

A gombafajok többsége lebontó (szaprofiton) szervezet. Sejtjeik olyan 

anyagokat juttatnak a környezetükbe, amelyek lebontják, ezzel felvehetővé 

teszik az ott található szerves vegyületeket. Az így átalakított anyagokat a 

gombafonalak felveszik, és felhasználják anyagcseréjükhöz. A lebontó 

szervezeteknek a talajban és a vízben található szerves maradványok 

hasznosításával kiemelkedően fontos szerepük van. 

9 

Penészgombák szerepük van 

az életközösségek 

anyagforgalmában. A 

szaprofita gombák közé 

tartozik például a kalapos 

gombák többsége, a 

penészgombák (pl. 

ecsetpenész) és az élesztők. Az 

utóbbi csoportba tartozó fajok 

gyakorlati szempontból is 

nagyon fontosak, mivel anyagcseréjük során a környezetükben található cukrok 

atetilalkohollá és szén-dioxiddá alakítják át (alkoholos erjedés). Ez a folyamat 

többek között a sör és a bor készítésének az alapja. Az élesztő gombákat 

kenyérfélék, sütemények kelesztésére is használják, mert az erjedés során 

felszabaduló szén-dioxid könnyűvé, lukacsossá teszi a tésztát. 

10 

                                                 
9
 http://egeszseg.origo.hu/cikk/0939/788814/20090922_allergia_allergen_haziallat_penesz_gomba_szor_1.htm 

10
 http://szolo.blog.hu/2008/10/25/forrasban_a_must 
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Az élősködő (parazita) gombák a gazdaszervezettől vonják 

el a szerves anyagokat. A növényeknek, az állatoknak és 

az embernek is vannak a gombák közé tartozó kórokozói. 

A szőlő közismert, veszedelmes kártevője a peronoszpóra. 

A monília elsősorban a gyümölcsfák parazitája. A 

lisztharmat a gyümölcsfélék és a dísznövények 

megbetegedését okozza. Az ember nedves bőrén, 

elsősorban a testhajlatokban és a lábujjak között, gyakran 

megtelepednek kórokozó gombák. A fertőzést a bőr 

viszketése, fájdalmas berepedése jelzi. 

 

Moníliával fertőzött cseresznye   

Az együttélő (szimbionta) gombafajok 

többsége hajtásos növények gyökérzetéhez 

társuló, ún. gyökérkapcsolt gomba. A 

gombafonalak helyettesítik a társnövény 

gyökérszőreit, felveszik számára a talajból 

a vizet és az ásványi sókat. A gombák 

anyagcseréj

éhez 

szükséges szerves anyagok a társnövényből 

származnak. A gyökérkapcsolt gombák rendkívül 

elterjedtek az életközösségekben, becslések 

szerint a növényeknek mintegy 70%-a él 

szimbiózisban gombákkal.  
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11 

A peronoszpóra a moszatgombák közé tartozik. (A csoportot a korszerűbb 

rendszerek nem a valódi gombák törzsébe sorolják.) A peronoszpóra a szőlő 

veszedelmes kártevője. Sokmagvú fonalai a gázcserenyílásokon keresztül 

hatolnak be a növény szövetei közé, és szívják el a sejtektől a tápanyagokat. 

 

12  

A tömlősgombák a gombák országának legnépesebb törzse, az összes faj 

mintegy 30%-a tartozik közéjük. Nevüket onnan kapták, hogy ivaros 

szaporodásuk során egyes gombafonalaik végén tömlőket képeznek, 

amelyekben többnyire 8 spóra fejlődik. Testüket gombafonalak szövedéke építi 

fel. Ivaros szaporodásuk után változatos alakú termőtestet képezhetnek, 

amelyben a tömlők elszórtan vagy termőréteget alkotva alakulnak ki. Az osztály 

közismert képviselői a papsapkagombák, amelyeknek tönkre és süvegre 

tagolódó termőtestük van. A szarvasgombák gumószerű termőteste a talajban 

fejlődik, annak belsejében található a termőréteg. Lombos fákkal élnek 

szimbiózisban. A csészegombák csésze alakú termőtestének belső felszínét 

borítja a termőréteg. Korhadéklakók. 

                                                 
11

 http://www.sirbuday.hu/blog/?p=134 
12

 http://www.edenkert.hu/novenydoktor/gyumolcsok-es-zoldsegek/peronoszpora-az-en-szolomon/1021/ 
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A bazídiumos gombák a valódi gombák országának legismertebb törzse. 

Spórákkal szaporodnak, a spórák legtöbbször a szél szárnyán terjednek, és 

megfelelő aljzatra kerülve gombafonalakat fejlesztenek. Ezek gazdagon 

elágazva szövedéket hoznak létre. A 

gombafonalakból időszakonként spóraképző 

termőtestek fejlődnek. A spórák a termőréteg 

jellegzetesen kiszélesedő gombafonalairól, az 

ún. bazídiumokról fűződnek le négyesével. A 

termőtest tagolódhat tönkre és kalapra (pl. 

kalapos gombák), lehet zárt, gömb alakú (pl. 

pöfetegek, áltriflák) vagy változatos formájú (pl. taplógombák, laskagombák, 

korallgombák). A termőtestek gyakran egy körben, ún. boszorkánygyűrűben 

nőnek.  

13 

A kalapos gombák minden bizonnyal a legismertebb gombák. Párás, meleg 

időben a talajban levő gombafonalak szövedékéből 

fejlődik ki termőtestük, ami tönkre és kalapra 

tagolódik. A tönk alján bocskor, felső részén, a 

kalap közelében pedig gallér lehet. A kalap alsó, 

spóratermő rétegének gombafonalain képződnek a 

spórák. A spóratermő réteg leggyakrabban csöves 

vagy lemezes szerkezetű. A kalapos gombák közé 

tartoznak a galócák, a csiperkék, a vargányák, az 

őzlábgombák, a galambgombák stb.  

Gyilkos galóca 14 

                                                 
13

 http://akciospotencial.blog.hu/2007/10/11/erdei_www 
14

 http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Amanita_phalloides_1.JPG 
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Hajtásos növények 

A hajtásos, szövetes testfelépítés a legfejlettebb testszerveződés a növények 

országában. A hajtásos növények testében a különféle alakú és működésű 

sejtek szöveteket alkotnak, a szövetek pedig szervekbe tömörülnek. Minden 

szövetes növényre jellemző szerv a gyökér, valamint a hajtás, amely szárra és 

levélre tagolódik.  

A gyökér rögzíti a növényt, felveszi a talajból a vizet és az ásványi sókat. A 

levél a fotoszintézis, a párologtatás és a gázcsere szerve. A szár tartja a 

leveleket, elszállítja a gyökér által felszívott talajoldatokat a levélbe, a levélből 

pedig szerves anyagokat tartalmazó oldatokat juttat a gyökérbe. A szervek 

között a talajoldatokat, illetve a szerves anyagok oldatait szállító edénynyalábok 

teremtik meg a kapcsolatot. Az edénynyalábokat vékony, mikroszkopikus 

méretű csövecskék kötegei alkotják. A hajtásos növények közé tartoznak a 

harasztok, a nyitvatermők és a zárvatermők törzseinek képviselői. 
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Moszatok  

A moszatok vagy más néven algák fajait több törzsbe sorolják a kutatók. Sok 

tulajdonságukban azonban megegyeznek, ezért közös jellemzésük 

mindenképpen indokolt. Változatos testszerveződésűek, a legegyszerűbbek 

testében a sejtek sejttársulást alkotnak. A telepes testszerveződésűek között 

vannak fonalas, lemezes és teleptestes élőlények is. A fejlett teleptestű 

moszatok megtévesztően hasonlíthatnak a valódi szervekkel rendelkező 

hajtásos növényekre. 

A moszatok szervezete kitűnően illeszkedik a vízi környezethez. Teljes 

testfelületükön veszik fel a vizet és az ásványi sókat. Fotoszintézisükhöz a szén-

dioxidot a vízben oldott hidrogénkarbonát- és karbonát-ionokból nyerik. Testük 

az aljzathoz rögzül vagy lebeg. Szilárdító elemeik nincsenek, a víz felhajtóereje 

tartja testüket. 

A zöldmoszatok törzsébe tartozó 

békanyálmoszatok elágazó 

fonalai hengeres sejtekből 

állnak. Édesvizű tavakban, lassú 

folyású patakokban, folyókban 

élnek. Vattaszerű, érdes 

tapintású csomókat alkotnak a 

víz felszínén. Tápanyagban dús 

vizekben nagyon 

elszaporodhatnak, szerepet játszanak a vízvirágzás kialakulásában. A moszatok 

ivarosan és ivartalanul szaporodnak. Ivaros szaporodásuk során hím ivarsejtjeik 

vízben úszva érik el a petesejtet. Az ivaros szaporodás mellett gyakori körükben 

a leváló teleprészekkel történő ivartalan szaporodás is. 



20 

 

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 
„Képzett fiatalok Püspökladány város fejlődéséért” 
Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, Püspökladány Város 
Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és  
Gyógyfürdő Kft által megvalósított projekt. 
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00015-2009 

Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2222 
4031 Debrecen, István út 33. VI/20. 
Tel/fax: +3652/410-640 
E-mail: orszagostranzit@gmail.com 

15 

A moszatok elsősorban vízi szervezetek, de megtalálhatók a talajban, a kőzetek 

felszínén, sőt az állandóan fagyos területek jégtakarójában is. A vízi 

életközösségek legfontosabb termelő szervezetei, mivel fotoszintézisük termeli 

a legtöbb szerves anyagot és oxigént a fogyasztók és a lebontók számára. Azok 

a moszatok, amelyek mostoha feltételek között élnek, több környezeti 

tényezőre is tág tűrésűek, elviselik a környezeti feltételek szélsőséges 

ingadozásait is. 

A zöldmoszatok általában fényigényes növények, a barnamoszatok közepes, a 

vörösmoszatok kis fényigényűek. Azokon az élőhelyeken, ahol a három 

moszattörzs képviselői együtt fordulnak elő, a zöldmoszatok a felső, a 

barnamoszatok a középső, a vörösmoszatok pedig az alsó vízrétegekben 

helyezkednek el. A szintezettség – a szárazföldi életközösségekhez hasonlóan – 

a különböző fényviszonyok való alkalmazkodás következménye. A három 

moszattörzs képviselői az evolúció során úgy alkalmazkodtak a környezeti 

feltételekhez, hogy felosztották egymás között a különböző élőhelyeket. 

A zöldmoszatok törzsébe tartozik a legtöbb moszatfaj. Főleg az édesvizekben 

élnek, de megtalálhatók a tengerek part közeli területein is. Fényigényesek, 

ezért a felszíni vízrétegekben a leggyakoribbak. A barnamoszatok törzsének 

képviselői a legfejlettebb testfelépítésű moszatfajok. Lemezes vagy teleptestes 

szerveződésűek. Testük gyakran szár- és levélszerű részekre tagolódik. 

Telepeiket többnyire gáztartalmú úszóhólyagok tartják a felszín közelében. 

Közepes fényigényűek. Egyes fajok egyedei több száz méter hosszúak is 

lehetnek, ezek a Föld legnagyobb növényei. Főként a hidegebb tengerekben 

elterjedtek, gyakoriak a nyílt vizeken is. A vörösmoszatok törzsébe többnyire 
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 http://mta.hu/iv_osztaly_hirei/a-balaton-vizminosege-2012-nyaran-130400 
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fejlett teleptestű algák tartoznak. Elsősorban a meleg tengerekben elterjedtek, 

és csak kevés édesvízi fajuk van 

16 
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 http://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/kulonleges-novenyek-rafflezia/3752/ 
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Zuzmók  

A zuzmók az élővilág egyik 

legkülönösebb csoportját alkotják. 

Szervezetük gombafonalak és 

moszatok állandósult szimbiózisával 

alakult ki. Teleptestű élőlények. A 

teleptest felületét gombafonalakból 

álló kéreg védi, és rögzíti. A 

gombafonalak vizet és ásványi 

anyagokat vesznek fel, míg a 

gombafonalak közé ágyazott moszatsejtek feladata a fotoszintézis.  

A zuzmók rendszerint leváló teleprészekkel, ivartalanul szaporodnak. Sok fajuk 

több környezeti tényezőre nézve is szélsőségesen tág tűrésű. Erdőkben, nedves 

élőhelyeken gyakran találkozhatunk velük, de élnek képviselőik a sivatagokban, 

a sarkvidékeken, a magashegységekben és a kopár, napsütötte sziklákon is. A 

zuzmók rendszertani helye vitatott, hiszen nem sorolhatók egyértelműen a sem 

a növények, sem a gombák közé. A növények országán belüli elhelyezésüket az 

autotróf anyagcsere indokolja. 
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Rénszarvaszuzmó  

 

Sárga fali zuzmó 17 
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http://www.zuzmo.hu/ 



24 

 

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 
„Képzett fiatalok Püspökladány város fejlődéséért” 
Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, Püspökladány Város 
Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és  
Gyógyfürdő Kft által megvalósított projekt. 
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00015-2009 

Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2222 
4031 Debrecen, István út 33. VI/20. 
Tel/fax: +3652/410-640 
E-mail: orszagostranzit@gmail.com 

Mohák  

A mohák a szárazföldi életmódhoz alkalmazkodott, telepes testszerveződésű 

élőlények. Különböző alakú és működésű sejtjeik nem csoportosulnak 

szövetekbe, de nagymértékű működésmegosztás van közöttük. Rögzítő 

fonalakkal kapaszkodnak az aljzatba. Levélszerű képződményeik vékonyak, 

többnyire egyetlen sejtrétegűek, így könnyen átjárhatók az anyagok számára. 

Szilárdító és szállítószöveteik nincsenek, ezért alacsony termetűek. Spóráik 

nyélen ülő spóratartóban fejlődnek. 

 
18 

A mohák szárazföldi életmódjára utal, hogy spórákkal szaporodnak. A spórák 

ivartalan szaporítósejtek, amelyeket vastag sejtfal véd a kiszáradástól. Nedves 

környezetben osztódnak, és létrehozzák a mohanövény rögzítő fonalakból, 

levélszerű képződményekből álló részét. 

A mohák képviselőit két osztályba, a májmohák és a lombos mohák osztályába 

sorolják. A májmohák közé tartozó fajok telepteste lemez alakú, az aljzathoz 
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 http://www.mommo.hu/media/Mohak 
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simuló. Spóráik nyélen ülő spóratartóban fejlődnek. Árnyas, nedves élőhelyeken 

fordulnak elő. Gyakori hazai fajuk, a csillagos májmoha nyirkos talajon, források 

közelében gyakori. 

A száraz, meleg élőhelyeken a háztetőmoha az egyik legelterjedtebb faj 

hazánkban. Alacsony termetű, tömött mohapárnákat alkot. Háztetőkön, 

kerítéseken, sziklákon egyaránt megtelepszik. 

A mohák a legtöbb élőhelyen megtalálhatók. Számos olyan fajuk ismert, 

amelyek a kiszáradást hosszú ideig képesek elviselni (változó vízállapotú 

növények), ezért szélsőséges viszonyok között is megélnek. A puszta, kopár 

kőzetfelszíneken a zuzmókkal együtt elsőként megtelepedő kezdetleges 

társulások tagjai, fontos szerepük van a talajképzésben. Leggyakoribbak 

nedves, páradús környezetben, ahol a fák tövében vagy törzsén telepednek 

meg. A csapadék gyors felvételével és fokozatos leadásával befolyásolják 

élőhelyük vízháztartását. 
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Harasztok 

A harasztok hajtásos növények, testükben a sejtek valódi szöveteket és 

szerveket alkotnak. Testük gyökérre, szárra és levélre tagolódik. A szár és a 

levél együttesen alkotja a hajtást. Számos fajuknak van raktározásra módosult 

föld alatti szára, gyöktörzse. Hajtásuk szoros illeszkedésű bőrszöveti sejtjeit 

vízzáró réteg, kutikula fedi, ami megakadályozza a túlzott vízleadást. A 

párologtatás a gázcserenyílásokon keresztül szabályozottan történik. Ezek a 

növények tehát állandó vízállapotúak, párologtatásuk mértéke testük 

víztartalmától függ.  

A szállítószövetek edénynyalábjai összekötik egymással az egyes szerveket, így 

valósul meg az oldatok szállítása. Az edénynyalábok szilárdító elemeket is 

tartalmaznak, ezért ezek a növények akár több méter magasra is megnőhetnek. 

A harasztok is spórákkal szaporodnak. A harasztok legismertebb fajai a 

páfrányok és a zsurlók közé tartoznak. 

A harasztok törzsének képviselőit több 

osztályba sorolják. A páfrányok osztályába 

tartoznak a legismertebb és legfejlettebb 

harasztok. Évelő növények. Raktározásra 

módosult, föld alatti száruk a gyöktörzs, 

amelynek tápanyagai biztosítják a tavaszi 

kihajtáshoz szükséges anyagokat. Leveleik 

általában többszörösen összetettek. Nagy 

levélfelületük élénk fotoszintézist tesz lehetővé. Spóráik leggyakrabban a 

levelek fonákján található spóratokokban képződnek. A hazánkban élő 

páfrányfajok kivétel nélkül lágy szárúak, de a trópusokon fás szárúak is vannak. 

Leggyakoribb hazai képviselőjük az erdei pajzsika. 
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A zsurlók osztályába tartozó fajok levelei pikkelyszerűek, hajtásuk örvösen 

elágazó. Spóráik önálló spóratermő hajtásrészeken fejlődnek. A hazánkban 

honos zsurlófajok lágy szárúak. A zsurlók onnan kapták nevüket, hogy 

hajtásukban apró, mikroszkopikus méretű kvarcszemcsék halmozódnak fel. A 

régi időkben gyakran használták a réteken gyakori mezei zsurlót edények 

súrolására („zsúrolásra”). 

20 

A korpafüvek osztályába tartozó fajok sok ősi tulajdonságot mutatnak. Hajtásuk 

villásan elágazó, leveleik pikkelyszerűek. Hazánkban élő fajaik védett növények. 

                                                 
19

 http://cserkert.hu/termek/809/dryopteris_filix_mas_erdei_pajzsika.html 
20

 http://gyorgytea.hu/gyorgyteak/egyedi-teak/mezei-zsurlo 
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A virág  

A szárazföldi környezethez való alkalmazkodásban nagy előrelépést jelentett 

egy új szaporító szerv, a virág megjelenése, mivel ezzel a megtermékenyítés 

függetlenné vált a 

víztől. A virág női 

ivarlevelén, a 

termőlevelén fejlődik 

a magkezdemény, 

amelynek belsejében 

található a petesejt. 

A hím ivarlevél, a 

porzó termeli a 

virágporszemeket. A 

virágpor a 

megporzás során állatok, szél vagy víz közvetítésével juthat el a termőlevélre. A 

női ivarlevélre kerülő virágporszem belsejében kialakul a hím ivarsejt, ami a 

magkezdeménybe jutva megtermékenyíti a petesejtet. 

21 

A megtermékenyítés után a magkezdeményből létrejön a mag, a virágos 

növények másik szaporító szerve. A mag az utódnövény nyugalomban levő 

csíráját és a fejlődéséhez szükséges raktározott tápanyagokat. A maghéj védi a 

csírát a kiszáradástól. 

A virágos növényeket magkezdeményeik védettsége, virágaik szerkezete 

alapján két törzsbe, a nyitvatermők és a zárvatermők közé soroljuk. 
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 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-3-osztaly/a-virag-

reszei/a-virag-felepitese 
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Nyitvatermők 

A nyitvatermők törzse onnan kapta a nevét, hogy az ide tartozó növények 

virágaiban a termőlevél nem zárul magházzá, a magkezdemények szabadon 

ülnek a termőleveleken. A nyitvatermők fás szárúak, fák vagy cserjék. Ritka 

kivétellel örökzöldek. Többnyire kis felületű pikkely- vagy tűleveleik vannak, 

amelyeket vastag viaszos réteg is borít. Leveleiken keresztül keveset 

párologtatnak, és nem annyira érzékenyek a fagyokra és a hőségre. Ennek 

tulajdonítható, hogy sok fajuk tág hő- és szárazságtűrésű. Hajtásukban 

gyakoriak a gyantajáratok, fájuk ezért ellenálló, kevéssé korhad. 

22 

A nyitvatermők termős virágában a 

magkezdemények szabadon ülnek a 

termőleveleken. Virágaik egyszerű 

szerkezetűek, takaróleveleik 

nincsenek, virágzatba tömörülnek. 

Egyivarúak, ami azt jelenti, hogy 

csak egyféle ivarlevelet, porzót vagy 

termőt tartalmaznak. A virágpor a 

szél közvetítésével jut a termőlevélre. A magkezdeményekből a 

megtermékenyítés után magvak fejlődnek, a nyitvatermőknek nincs termésük. 

A nyitvatermők rendszerint egylakiak, tehát az egyedeken porzós és termős 

virágok is találhatók. Néhány fajuk kétlaki, amelyekben egy növényen csak 

egyféle virág fejlődik. Virágaik csoportosan állnak, virágzatot alkotnak. 

                                                 
22

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/novenytan-novenytan/ch18s11.html 
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A ma élő nyitvatermő fajok száma mindössze 600 körül van, mégis a szárazföldi 

növénytakaró jelentős részét adják. A szélsőséges viszonyokhoz való jó 

alkalmazkodóképességüknek – tág hőtűrésüknek és nagy szárazságtűrésüknek 

- köszönhetően nagy kiterjedésű területeket népesítenek be, így kis fajszámuk 

ellenére is jelentős szerepük van a Föld növénytakarójának kialakításában. A 

tajgák és a magashegységek uralkodó növényei, de megtalálhatók a meleg és 

száraz éghajlatokon (pl. mediterrán területek) is. 

24 
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http://olgattila.kepeslap.com/feny%F5%20toboz_IMAGEshow.asp?imageid=381466  
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A nyitvatermő növényeket több osztályba sorolják a kutatók, közülük a 

legnagyobb fajszámú és egyben legelterjedtebb a fenyők osztálya. A fenyők 

termős virágai tobozvirágzatot alkotnak, amelynek fásodásával alakul ki a 

toboz. A toboz fás pikkelyleveleinek tövében két-két szárnyas mag ül. Leveleik 

kis felületű, vastag viaszréteggel fedett tűlevelek. A fenyők legtöbb faja 

örökzöld. A fenyőknek hazánkban csak kevés képviselőjük őshonos, de sok faj 

egyedeit parkokban, kertekben dísznövényként ültetik. 

25 
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Zárvatermők  

A zárvatermők a legfejlettebb virágos növények. Virágaikban a termőlevelek 

összenövésével kialakul a termő, amelynek zárt magházában védetten 

fejlődnek a magkezdemények. A termőből a megporzás és a megtermékenyítés 

után termés jön létre. A termésfal védi a mago(ka)t és szerepe van a magok t 

erjesztésében is. A zárvatermők virágszerkezete rendkívül változatos. 

Felépítése, alakja, illata és színe a megporzás körülményeitől függ.  

26 

A rovarmegporzású növények virágai színesek, feltűnőek. A virágok gyakran 

nektárt választanak ki, illatos, cukortartalmú folyadékkal csalogatják a 

megporzást végző rovarokat. A 

szélmegporzású növények virágaiban a 

takarólevelek nem feltűnőek, akár 

hiányozhatnak is. Ezek a növények nem 

termelnek nektárt, viszont nagyon sok 

virágport hoznak létre. 

A zárvatermőkre rendkívül nagy alak- és 

formagazdagság jellemző. Evolúciójuk 

során a legkülönbözőbb környezeti 

feltételekhez alkalmazkodtak, 

virágszerkezetük mellett testfelépítésük is 

nagyon változatos. Leveleik többnyire 

nagy felületűek, széles levéllemezük 

nagymértékű fotoszintézist tesz lehetővé. 

Fás és lágy szárú képviselőik egyaránt 

vannak. Fajaikat két osztályba, a kétszikűek és az egyszikűek közé sorolják. 
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A zárvatermők virágaiban a termőlevelek összenövésével kialakul a termő, 

amelynek részei a bibe, a bibeszál és a magház. A magházban fejlődnek a 

magkezdemények. A hím ivarlevelek, a porzók porzószálból és portokból állnak. 

A virágok lehetnek egy- vagy kétivarúak. 

A zárvatermők virágaiban az ivarleveleket takarólevelek fogják közre. A 

takarólevelek állhatnak csésze- és sziromlevelekből, illetve lehetnek egyforma 

lepellevelek. Szerepük az ivarlevelek védelme, illetve a megporzás segítése. 

A zárvatermők virágai állhatnak önállóan vagy virágzatban. A növények 

rendszerint egylakiak, a kétlaki fajok száma kevés. 

27 

A megporzás során a virágpor a 

termőre, pontosabban annak csúcsi 

részére, a bibére jut. A bibén 

megtapadó virágpor két sejtet 

tartalmaz. Az egyik sejt a bibeszál laza 

szövetében egy csövet, ún. 

virágportömlőt képez. A virágpor 

másik sejtje kettéosztódik, így létrejön 

a két hím ivarsejt. A hím ivarsejtek a 

virágportömlőn keresztül jutnak a 

magkezdeményhez. A 

magkezdeményben található a petesejt 

és a központi sejt. Az egyik hím 

ivarsejt a petesejtet termékenyíti meg, a másik a központi sejttel olvad össze. A 

zárvatermők megtermékenyítését ezért kettős megtermékenyítésnek nevezik. A 

megtermékenyített petesejtből, a zigótából fejlődik ki a csíra, vagyis a növényi 
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embrió. A megtermékenyített központi sejtből a mag raktározó alapszövete 

alakul ki, amely a csírázás alatt a fejlődéshez szükséges tápanyagokkal látja el 

a fotoszintézisre még nem képes utódnövényt. 

A magkezdeményből fejlődő magot a magház falából kialakuló termésfal veszi 

körül. A termésfal védi a magot, és részt vesz annak terjesztésében is. A húsos 

termésekben a termésfal az érés során nem szárad el, hanem nedvdús marad 

(pl. csonthéjas termés, almatermés, bogyótermés stb.). A száraz termések fala 

fokozatosan elveszti víztartalmát, és az érést követően felnyílik (felnyíló 

termések – pl. toktermés, hüvelytermés), vagy nem (zárt termések – pl. 

makktermés, lependéktermés). 

A zárvatermők törzsébe tartozó mintegy 240 000 fajt két osztályba, a 

kétszikűek, illetve az egyszikűek közé sorolják. A rendszerezés alapját a mag 

felépítésében, illetve a virág, a szár, a levél és a gyökér szerkezetében 

megfigyelhető jellegzetes különbségek jelentik. 
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Kétszikűek osztálya 

28 

A kétszikűek osztályába tartozó növények magjában 

két sziklevél (csíralevél) fogja közre a gyököcskéből 

és rügyecskéből álló csírát. Szikleveleikben raktározó 

alapszövet található, amely keményítőt, olajokat, 

fehérjét tárolhat. Gyökérzetük főgyökérzet, száruk 

lehet lágy és fás. Szárukban az edény nyalábok egy 

körben állnak. Az edénynyalábok háncs- és farésze 

között osztódó szövet, kambium lehet. Ennek 

köszönhetően száruk másodlagosan vastagodhat. 

Levelük rendszerint főerezetes, levéllemeze 

levélnyéllel kapcsolódik a szárhoz. Virágtakarójukat 

többnyire csésze- és sziromlevelek alkotják, termésük 

változatos. A kétszikűek közé mintegy 170 000 faj 

tartozik, a zárvatermők csaknem háromnegyede. A 

kétszikűek közé tartoznak például a boglárkafélék, a 

rózsafélék, a tölgyfélék, a burgonyafélék, a 

keresztesvirágúak stb. 
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Egyszikűek osztálya 

29 

Az egyszikűek osztályának képviselői egy sziklevéllel 

csíráznak. Sziklevelük csak közvetíti a tápanyagokat a 

csíra és a mag raktározó alapszövete között. Bojtos 

mellékgyökérzetük van. Szárukban az edénynyalábok 

szórtan helyezkednek el az alapszövetbe ágyazottan. 

Száruk nem fásodik el, az egyszikű növények 

lágyszárúak vagy pálmatörzsűek. Leveleik párhuzamos 

erezetűek, és hüvelyszerűen ölelik körül a szárat. 

Virágtakarójuk rendszerint egyforma lepellevelekből áll. 

Az egyszikűek osztályába mintegy 70 000 faj tartozik, a 

zárvatermő növények egynegyede. Jellemző képviselőik 

például a liliomfélék, az orchideafélék, a pázsitfüvek stb. 

A kétszikű és az egyszikű növények összehasonlítása 

 
Kétszikűek Egyszikűek 

Mag két sziklevéllel csírázik egy sziklevéllel csírázik 

Gyökér Főgyökérzet mellékgyökérzet 

Szár 
fás vagy lágy edénynyalábok egy 

körben állnak 

lágy vagy pálmatörzs 

edénynyalábok szórtan állnak 

Levél 
főerezetes levélnyéllel kapcsolódik 

a szárhoz 
párhuzamos erezetű szárölelő 

Virág 
kettős virágtakaró (csésze és 

párta) virágtagok száma gyakran 5 

egynemű virágtakaró (lepel) 

virágtagok száma a 3 többszöröse 
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Termés Változatos bogyó, tok vagy szemtermés 
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A növények anyagcseréje 

A hajtásos növények (harasztok, nyitvatermők, zárvatermők) anyagforgalma 

sok tekintetben hasonló. Az autotróf anyagcseréjű növények környezetükből 

vizet és ásványi sókat vesznek fel, rendszerint gyökerükön keresztül. Az 

anyagcsere-folyamatokhoz kapcsolódó gázcsere, valamint a párologtatás jórészt 

a hajtás bőrszövetén keresztül zajlik. Az anyagcsere végtermékei pedig 

raktározásra vagy kiválasztásra kerülnek. 

A vízfelvétel helye – néhány kivételtől eltekintve – a gyökér, mégpedig annak 

felszívási zónája. A vízfelvételt jelentősen fokozzák a felszívási zónában a 

gyökérszőrök, mert óriásira növelik a bőrszövet felületét. A felvett víz a gyökér 

bőrszöveti sejtjeiből átpréselődik az alapszöveti sejtekbe, majd onnan a 

szállítószövet farészébe. A vékony vízszállító csövekben folyamatos vízáramlás 

indul meg a szár felé. A vízoszlop folyamatosságát a farészben a vízmolekulákat 

összetartó erőkön kívül az is segíti, hogy a víz erősen tapad a vízszállító csövek 

falára. A vízszállító csövek vastag sejtfalai ellenállnak a nagy nyomásnak. A 

gyökérben a vízfelvétel a hajtás felé terjedő gyökérnyomást hoz létre. A 

gyökérnyomás nagyon jelentős 

a fák lombfakadás előtti 

anyagszállításában, amikor a 

levelek hiánya miatt a 

vízfelvételt nem segíti a 

szívóerő. 

Megfelelő vízellátottság esetén 

a vízfelvételt fokozza a 

párologtatás nyomán fellépő 

szívóerő. Megfelelő vízellátottságú növényekben napfényes időben a levelek 

gázcserenyílásai nyitottak. A levél sejt közötti járataiból, a járatokkal érintkező 
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sejtek felszínéről folyamatosan párolog a víz, ami a mélyebben fekvő 

sejtrétegekből pótlódik. Ez a szívó hatás eléri a levélér farészét, és így átterjed 

az egész vízszállító rendszerre. 

30 

Az ásványi sók felvétele is a gyökérszőrök feladata. Az ionok a gyökérszőrökből 

átkerülnek a gyökérsejtjeibe, majd vízben oldva a szállítónyalábok farészében 

jutnak a felhasználás helyére. A növények anyagcsere-folyamataikhoz nagyobb 

mennyiségű kálium-, nitrát- és foszfát-iont, valamint kisebb mennyiségben 

sokféle egyéb iont vesznek fel. Amennyiben nem jutnak hozzá a megfelelő 

mennyiségű és minőségű ásványi anyagokhoz, hiánybetegségek lépnek fel. 

31 

A hajtásos növények 

párologtatásának mértékét a 

gázcserenyílások szabályozzák. 

Amikor a gázcserenyílások 

zárósejtjeinek víztartalma 

magas, a légrés kinyílik, a 

növény többet párologtat. 

Amikor a zárósejtek 

víztartalma csökken, a két sejt 

egymáshoz simulva bezárja a légrést, a párologtatás csökken. 

A gázcserenyílások zárósejtjeinek működését a növény víztartalma mellett a 

fény, a levegő CO2-tartalma és a hőmérséklet is befolyásolja. A zárósejtek 

működése napi ritmust követ. A legtöbb növény gázcserenyílásai éjjel zárva 
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vannak, hajnalban kezdenek nyílni, és délelőtt a legnyitottabbak. Nagy 

szárazságban vagy forró nyári napokon gyakran egész nap zárva maradnak. 

 

A párologtatásnak nagy jelentősége van a növények hőszabályozásában. A víz 

párolgása hűti a növény testét, és megóvja a túlmelegedéstől. A párologtatás 

mértékét elsősorban a hőmérséklet és a levegő páratartalma befolyásolja. A 

vízleadást az erős napsugárzás és a szél fokozza. 

 

A növények az evolúció során alkalmazkodtak környezetükhöz. A száraz 

élőhelyek növényeit a kis levélfelület, a leveleket borító viaszbevonat, a vastag 

kutikula, a növényi szőrök stb. védik a vízvesztéstől.  

A növények gázcseréje a hajtás bőrszövetének gázcserenyílásain keresztül 

zajlik, és a sejtlégzés, valamint a fotoszintézis arányától függ. 

 A sejtlégzés a növény minden sejtjében éjjel-nappal, állandóan folyik, hiszen a 

szerves anyagok elégetése, biológiai oxidációja biztosítja az életműködésekhez 

szükséges energiát. A sejtlégzéshez oxigén szükséges, a folyamat során szén-

dioxid képződik. A sejtlégzés intenzitása a növény élete folyamán az 

energiaszükséglet függvényében változik. A légzés csírázáskor a legélénkebb, 

mert a csíranövény rendkívül gyorsan növekedik, sejtjei gyors ütemben 

osztódnak. A növény későbbi életében csak az osztódó szövetek légzése marad 

a csírázáshoz hasonlóan magas szinten. Az életkor előrehaladtával az osztódó 

szövet aránya csökken az 

állandósult szövetekéhez képest, 

ezért csökken az egész növény sejt 

légzésének intenzitása. 

Napfényben a növények 

fotoszintetizálnak, sejtjeik zöld 
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színtesteiben szén-dioxidból és vízből szerves anyagok és oxigén képződnek. A 

szén-dioxid a gázcserenyílások légrésein át lép be a sejt közötti járatokba, 

innen pedig a fotoszintézist végző alapszöveti sejtekbe jut. A keletkező oxigén 

egy részét a sejtek felhasználják sejtlégzésükhöz. A felesleges gáz a sejt közötti 

járatokba jut, innen pedig a gázcserenyílások légrésein keresztül távozik. A 

fotoszintézis intenzitása erősen függ a környezeti tényezők együttes hatásától. 

Elsősorban két korlátozó tényező befolyásolja: a fény erőssége és a szén-dioxid 

koncentrációja. 

Éjszaka csak a sötét szakasz zajlik, ezért ilyenkor csak a sejtlégzéshez 

kapcsolódó gázcsere észlelhető. Nappal mind a légzés, mind a fotoszintézis 

folyik. Megfelelő fényviszonyok mellett a fotoszintézis mértéke meghaladja a 

légzését. A légzésben keletkező szén-dioxidot a fotoszintézist végző sejtek 

azonnal felhasználják, sőt még a légkörből is jelentős mennyiséget kötnek meg. 

Ennek következtében a növények nappal szén-dioxidot vesznek fel, és oxigént 

adnak le a gázcserenyílásokon keresztül. 

32 

A raktározó működés során a szerves anyagok egy része időlegesen kikerül az 

anyagcseréből. A virágos növényekben nagy mennyiségű szerves anyagot 

raktároznak a magvak, a termések, az áttelelő szervek (hagyma, gumó, 

karógyökér), az évelő növények szára és gyökere. A szerves anyagok a 

termelődés helyétől a raktározás helyére vízben oldva, a háncsrészen keresztül 

szállítódnak. A felhalmozódó anyagok a raktározó alapszöveti sejtekben vízben 

oldhatatlan zárványokat alkotnak. Leggyakoribbak a keményítőzárványok, de a 

raktározás történhet zsír, olaj vagy fehérje formájában is. 
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 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-evfolyam/a-novenyek-eletmukodesei/a-

novenyek-gazcsereje-es-a-fotoszintezis 
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Gyantajáratok a fenyők tűlevelében  
 

Raktározó alapszövet 33 

A kiválasztás során a növény anyagcseréjének végtermékeit, bomlástermékeit 

kizárja anyagcseréjéből. A kiválasztásra kerülő anyagok többnyire a sejtekben, 

szövetekben halmozódnak fel, nem távoznak a növény testéből. 

Egyes kiválasztott anyagok a növény testén kívül látják el funkciójukat. A 

nektár a megporzást végző rovarokat csalogatja. A gyökerek gyökérsavakat 

termelnek, amelyek oldják a kőzetek anyagait. A vízzel felvett, de fölösleges 

ásványi anyagok egy része a növény sejtjeiben, zárványokban halmozódik fel.
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Növényi hormonok 

A növények egyedfejlődését, növekedését a sejtjeikben termelődő szabályozó 

vegyületek, a hormonok befolyásolják. A növényi hormonok változatos kémiai 

szerkezetű anyagok, amelyek a növény növekedésének és fejlődésének számos 

folyamatát szabályozzák. A hormonok a képződés helyéről szétterjednek, és a 

növény távolabbi sejtjeinek működésére is hatnak. Hatásukat általában 

egymással 

összefüggésben fejtik ki. 

Vannak köztük olyanok, 

amelyek serkentik a 

növekedést (auxin, 

gibberellinek, 

citokininek) és olyanok 

is, amelyek gátolják 

(abszcizinsav). 

 34 

 A legrégebben ismert 

növényi hormon az auxin. Hatásai közül az egyik legfontosabb, hogy a sejtek 

megnyúlását idézi elő. A hajtáscsúcsban termelődik, és az edénynyalábok 

közvetítésével jut a növényi többi részébe. A hajtáscsúcsokban és a gyökérben 

az osztódó szövetek mögötti sejtek erőteljes megnyúlását okozza.  

Az auxin fényérzékeny vegyület, fény hatására átalakul, hatástalanná válik. 

Ezért az egy irányból megvilágított növényekben a hajtás árnyékos oldalán 

erőteljesebb a sejtek megnyúlása. Az egyenlőtlen növekedés következtében a 

hajtás a fény felé fordul. 

                                                 
http://www.abc.net.au/science/articles/2010/09/30/3025894.htm
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A gibberrellinek is a növényi hormonok közé tartoznak. Fokozzák a sejtek 

növekedését, a kambium sejtjeinek osztódását. Hatásukat auxin jelenlétében 

fejtik ki. Hiányukban a növény alacsony termetű, törpenövésű lesz. 

A citokininek a sejtek osztódását serkentik. Ha egy növényi rész megsérül, a 

sebzett felület környékén nagy mennyiségben jelennek meg a citokininek. 

Hatásukra a már állandósult szövetek sejtjei visszanyerik osztódó 

képességüket, és a sérült rész regenerálódik. 

Az abszicizinsav a növekedést gátló növényi hormon. A fák leveleinek 

lehullását, a rügyek téli nyugalmi állapotát idézi elő. Az abszcizinsav hatását a 

növekedést serkentő hormonokkal és a környezeti tényezőkkel kölcsönhatásban 

fejti ki. A nálunk honos fák rügyeiben ősszel a nappalok megrövidülése miatt 

csökken a gibberellinek mennyisége, viszont nő az abszcizinsavé. Ennek 

hatására a rügyek nyugalmi állapotba kerülnek. Tél végére az abszcizinsav 

lebomlik, a megvilágítás erősödésével pedig lassan növekedik a gibberellin 

mennyisége. Amikor a serkentő hormon mennyisége már elegendő a gátló 

anyag hatásának felfüggesztéséhez, megindul a rügyfakadás. 
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A növények ingerlékenysége, a növényi mozgások 

Mint minden élőlény, a növények is ingerlékenyek, vagyis válaszolnak a 

környezetükből érkező hatásokra. A válaszreakció gyakran valamilyen 

mozgásban nyilvánul meg. A növények rendszerint nem végeznek 

helyváltoztató, csak helyzetváltoztató mozgást, például a fény felé fordulnak, 

kinyitják vagy becsukják virágszirmaikat. A növényi mozgások kialakulásában 

fontos szerepük van a növényi hormonoknak. 

A tropizmusok olyan növényi helyzetváltoztató mozgások, amelyekben a 

helyzetváltoztatás az inger irányába vagy azzal ellentétes irányba történik. Az 

elmozdulás a növény testrészeinek egyenlőtlen növekedésére vezethető vissza. 

Közismert, hogy az egy oldalról megvilágított növények a fény felé fordulnak. 

Ennek a jelenségnek a hátterében az áll, hogy a sejtek hosszanti megnyúlását 

serkentő növényi hormon, az auxin fényérzékeny vegyület. A hajtás napfény 

felőli részén egy része lebomlik, míg az árnyékos oldalon nem. Így az árnyékos 

oldalon nagyobb mértékű a sejtek hosszanti megnyúlása, a hajtás a fény felé 

fordul. 

A hajtás fény felé fordulása fototropizmus, mert a mozgás ingere a fény. A 

gyökerek növekedését a talajvíztartalma mellett befolyásolja a gravitáció is. 

Egyenletes vízellátású talajban a gyökerek lefelé növekednek. Ez a növekedési 

mozgás a geotropizmus. 

A nasztia olyan növényi mozgás, amelyben az inger nem befolyásolja a mozgás 

irányát. Egyes növények virágai, például a tulipán, fényben kinyílnak, sötétben 

összecsukódnak. A fehér liliom virágai éppen ellenkezőleg: sötétben nyílnak, és 

fényben záródnak. A nasztia nem növekedési mozgás, hanem a sejtek 

víztartalmának változására vezethető vissza. 
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A növények egyedfejlődése 

A virágos növények egyedfejlődése, életciklusa a zigóta kialakulásával kezdődik. 

A zigótából a magképzés során kifejlődik a csíra, amely gyökérkezdeményre 

(gyököcskére) és hajtáskezdeményre (rügyecskére) tagolódik. A következő 

fejlődési szakasz a csírázás, ezt követi a létfenntartó szervek, a gyökér és a 

hajtás kialakulása, majd a virág- és termésképzés. 

Az egynyári, más néven egyéves növények teljes életciklusa a csírázástól a 

magképzésig egy éven belül játszódik le. Az egynyári növények termésképzés 

után elszáradnak, a következő évben magjaikból hajtanak ki újra. A kétnyári, 

azaz kétéves növények az első évben csak létfenntartó szerveket fejlesztenek, a 

virág- és termésképzés a második évben történik. Az évelő növények hosszú 

ideig élnek, minden évben virítanak, és termést hoznak.  

A lágy szárú növények raktározó szervekkel (pl. hagyma, gyöktörzs, gumó) 

telelnek át, és minden évben új föld feletti 

hajtást képeznek. Az évelő növények 

jellemző képviselői a fák és a cserjék is. A 

sokéves növények hajtása több éven át 

fejlődik, majd ezt követi a virág- és 

termésképzés. Ezután a hajtás elszárad. A 

félsivatagokban élő rövid életidejű (efemer) 

növények teljes életciklusa 3-4 hét alatt 

lejátszódik. Összehasonlításul: az egynyári 

növényeknél ez 6-8 hónapot vesz igénybe. 

A növények növekedését és fejlődését a 

környezeti feltételek (pl. hőmérséklet, víz, 

fényerősség) mellett belső tényezők is 

szabályozzák, amelyek közül a legfontosabbak a növényi hormonok. 
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Kialakulása után a mag legtöbbször nem kezd azonnal csírázni, hanem 

nyugalmi állapotba 35 

A bab csírázásának folyamata kerül, és vizet veszít. Ezalatt befejeződik a csíra 

érése. A termésfal vagy a maghéj gyakran csírázásgátló anyagot tartalmaz, ami 

megakadályozza, hogy a mag idő előtt, kedvezőtlen körülmények között, 

esetleg már a termésben fejlődésnek induljon. 

A csírázás környezeti feltételei közül alapvető a víz jelenléte. A csírázás 

kezdetén a mag nagy mennyiségű vizet vesz fel (duzzadás), sejtjeiben 

felgyorsulnak az anyagcsere-folyamatok, megszűnik a nyugalmi állapot. A 

vízfelvétel miatt a mag térfogata hirtelen megnő, a maghéj felreped, ami 

könnyíti a sejtlégzéshez szükséges oxigén felvételét. A csírázásanyag- és 

energiaigényét a mag tápláló szövetében tárolt tápanyagok lebontása fedezi. A 

csírázó növény a környezetéből vizet és oxigént vesz fel. A sejtlégzés a csírázás 

alatt a legerőteljesebb, hiszen a gyakori sejtosztódások, a gyors növekedés és 

fejlődés sok energiát igényelnek.  

A csírázás során először a gyököcske bújik elő, ezt követi a rügyecske 

kibukkanása. A lomblevelek megjelenése után a növényke már képes önálló 

fotoszintézisre, ilyenkor palántának nevezzük. A csírázás hőmérsékletigénye az 

adott faj fejlődésének környezeti körülményeihez igazodik. A búza hidegben is 

csírázik, a dinnye viszont magas hőmérsékletet igényel. Fény általában nem 

szükséges a csírázáshoz, bár vannak olyan növényfajok, amelyeknek magjai 

csak világosban vagy csak sötétben csíráznak ki. A talaj tápanyagtartalma nem 

befolyásolja a csírázást, hiszen a növény fejlődése a megfelelő mértékű 

fotoszintézis kialakulásáig a raktározott tápanyagok felhasználásával történik. 

A gyökér növekedését az osztódó szövet biztosítja, amelyet a gyökérsüveg 

elnyálkásodó sejtjei védenek a sérüléstől. Az osztódó szövet által létrehozott 

                                                 
35

 http://www.bekesibio.hu/2010/01/kerti-kalendarium-2010-januar/ 
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sejtekből a megnyúlási zónában differenciálódnak a gyökérre jellemző szövetek. 

Ez a rész onnan kapta a nevét, hogy a gyökér növekedése itt a legerőteljesebb. 

A gyökérszőrök a felszívási zónában alakulnak ki. A felszívási zóna és a 

gyökércsúcs távolsága állandó, mert az elöregedett gyökérszőrök a felszívási 

zóna tetején elhalnak, a zóna alján azonban a gyökér növekedésének ütemében 

mindig újabbak képződnek. A felszívási zóna fölött az alapszövetben 

edénynyalábok vannak, ezek kötik össze a gyökeret a többi szervvel. 

A gyökér és a hajtás megjelenése után megkezdődik a szervek elágazásainak 

fejlődése, a bokrosodás. Új gyökérágak fejlődnek, a szár elágazik, és sok levelet 

hajt. Ebben a szakaszban a hosszanti növekedés nem jelentős, annál nagyobb 

mértékű a differenciálódás, az új szervek és szövetek kialakulása. A 

bokrosodást gyors növekedés követi, a növény szárba szökken. Azokban a 

növényekben, amelyekben az edénynyalábok osztódó szövetet, kambiumot 

tartalmaznak, hamarosan 

megkezdődik a gyökér és a 

szár vastagodása. 

36 

A fás szárú növények: a fák 

és a cserjék gyökere és a 

szára vastagodik. A fáknak 

magas törzsük van, a cserjék 

hajtása többnyire már a talaj 

fölött elágazik. A fás szárú 

növényekben az 

edénynyalábok közötti 

osztódó szövet, a kambium már az első évben zárt kambiumhengerré alakul és 

                                                 
36

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-evfolyam/a-viragos-novenyek-

egyedfejlodese/a-gyoker-hossz-es-keresztmetszete  
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osztódva kifelé háncsrészt, befelé farészt hoz létre. A szállítószöveti elemek 

mellett nagy mennyiségű szilárdító rost is képződik. A vastagodás 

eredményeként a fás szár belsejében kialakul a fatest, külső részében pedig a 

háncstest.  

A szállítószövetek közül csak a legfiatalabbak működnek, az idősebb 

szállítóelemek elzáródnak. A fatest és a háncstest sejtfalaiba gyakran tartósító 

cseranyagok rakódnak, amelyek megvédik az elhalt szöveteket a lebontó 

szervezetektől, így hozzájárulnak a hajtás hosszú életéhez. A háncstest 

felszínéből képződik a kéreg, amely a törzs vastagodásával felszakadozik, 

berepedezik, jellegzetes, fajra jellemző mintázata alakul ki. A mi éghajlati 

körülményeink között a kambiumévszakos ritmusban, szakaszosan működik. 

Késő ősszel és télen osztódása szünetel. Tavasszal tágabb üregű, nyáron 

szűkebb üregű szállítóelemeket hoz létre. A fatest tavasszal képződött része 

összességében világosabbnak tűnik, mint a nyáron kialakult rész. Az egy éven 

belül létrejött szállítószövetek így különböző színű sávokat, évgyűrűket 

alkotnak. 

37 

A létfenntartó szervek, a gyökér és a 

hajtás kifejlődését a virágzás követi. A 

virágzásban fontos szerepe van a fénynek. 

A mérsékelt és a hideg övezet számos faja 

hosszú nappalos növény, ami azt jelenti, 

hogy virágzásukhoz hosszan tartó napi 

megvilágítást igényelnek. Hazánkban 

tavasszal, nyár elején virítanak, amikor a 

nappalok hosszabbá válnak (pl. kukorica). A trópusi övezet növényeinek 
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 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-evfolyam/a-viragos-novenyek-

egyedfejlodese 
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jelentős része rövidebb ideig tartó napi megvilágításhoz alkalmazkodott, 

rövidnappalos növény. Magyarországon a rövidnappalos növények ősszel 

virágoznak (pl. őszi rózsa). A hosszúnappalos növények akár 24 órán át tartó 

megvilágítás esetén is virágoznak. A rövidnappalos növények ezzel szemben 

meghatározott ideig tartó sötétséget igényelnek virágzásukhoz. A 

kertészetekben gyakran mesterséges megvilágítással vagy elsötétítéssel 

késztetik nyílásra a dísznövényeket. Az őszirózsa például napi néhány órás 

elsötétítéssel már nyár elején virágzásra bírható. A növények a fény jelenlétét 

és a megvilágítás hosszát a leveleikkel érzékelik. 
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A növények ivartalan szaporodása 

Sok hajtásos növény képes ivartalanul, 

indával, gyöktörzzsel, gumóval vagy 

gyökérágakkal szaporodni. Az 

egyedfejlődés ezekben az esetekben nem 

a zigótából, hanem egy egész 

sejtcsoportból indul meg. A hajtás- vagy 

gyökérdarabokkal történő szaporodás a 

regeneráció jelenségén alapul. Szűkebb 

értelemben a regeneráció a sérült vagy 

más ok miatt tönkrement szövetek 

pótlását jelenti, tágabb értelemben a 

szervek újraképzését is. A regeneráción 

alapuló ivartalan szaporítás lehetőségét a 

kertészetek is rendszeresen alkalmazzák 

(pl. tőosztás, dugványozás). A létfenntartó szervekkel történő szaporítást 

vegetatív szaporodásnak is nevezik.38 

                                                 
38

 http://prerikert.blog.hu/2010/11/26/evelok_szaporitasa_magrol_toosztassal_szar_es_gyokerdugvanyrol 
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A növények élettartama 

Egyéves növénynek vagy egynyári növénynek olyan lágy szárú növényeket 

nevezzük, melyek csíráznak, virágot hoznak és a termésérés után elpusztulnak, 

egy év időtartama alatt. A valódi egyéves növények csak akkor élnek egy évnél 

hosszabb ideig, ha valami megakadályozza, hogy teremjenek. Egyes magtalan 

növényeket szintén egyévesnek tekinthetünk, bár nem virágoznak. 

A kertészetben egyéves növény alatt gyakran az olyan kültéri termesztésű 

növényeket értik, amik tavasszal és nyáron ki vannak ültetve, és csak egy 

tenyészidőszakot élnek túl. Számos élelmiszernövény egyéves vagy 

egyévesként termesztett, a legtöbb gabonanövényt beleértve. Egyes évelő és 

kétéves növényt egyévesként termesztenek, főleg, ha az adott éghajlaton nem 

hidegtűrő. A sárgarépa, zeller és a petrezselyem kétéves növények, amiket 

egyévesként termesztenek. A paradicsom évelő növény, amit egyévesként 

termesztenek. 

Az egyéves növény magtól magig tartó életciklusa egyes fajokban egy hónap 

alatt lezajlik, bár leggyakrabban több hónapig eltart. Számos sivatagi egyéves 

növényt és egyes gyomnövényeket efemer növénynek neveznek, mert 

életciklusuk hossza mindössze néhány hét. Az év nagy részét magként 

várakozva töltik, várva a megfelelő csírázási körülményekre. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1gy_sz%C3%A1r%C3%BA_n%C3%B6v%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cs%C3%ADr%C3%A1z%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89v
http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kert%C3%A9szet&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89vel%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9t%C3%A9ves_n%C3%B6v%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rgar%C3%A9pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zeller
http://hu.wikipedia.org/wiki/Petrezselyem
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9t%C3%A9ves_n%C3%B6v%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Paradicsom_%28n%C3%B6v%C3%A9nyfaj%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Efemer_n%C3%B6v%C3%A9ny
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A valódi egyéves növények közé tartozik a kukorica, a borsó, a karfiol, a 

görögdinnye, a bab.39 

40 

A téli egyévesek olyan növények, melyeknek szintén egy év hosszúságú az 

élettartamuk, de ősszel vagy télen csíráznak, és késő ősszel, télen vagy kora 

tavasszal virágoznak. A hideg időszakban nőnek és virágoznak, mikor a legtöbb 

növény életműködése lelassul, illetve a többi egyéves növény mag formájában 

várja a melegebb időjárást. A téli egyévesek a termés meghozása után 

elhalnak, a magvak pedig addig várakoznak a csírázásra, míg a talaj 

hőmérséklete újra le nem hűl ősszel vagy télen. 

A téli egyévesek általában nem emelkednek ki nagyon a talaj szintjéből, így a 

leghidegebb téli éjszakákat a hó borítása segíti átvészelni; növekedni a tél 

melegebb időszakaiban képesek, amikor a hó megolvad. A téli egyévesek közé 

tartozik az árvacsalán, és a borbálafű.  

A téli egyéves növények ökológiai szerepe, hogy az talajeróziót akadályozó 

növénytakarót biztosítanak télen és kora tavasszal, és táplálékul szolgálnak 

télen a madaraknak és más élőlényeknek. 

                                                 
http://www.jokortv.hu/hirek/az_ismeros_kukorica_ismeretlen_oldalai

39
  

40
 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/novenytan-novenytan/ch03s05.html 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kukorica
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bors%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Karfiol
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6gdinnye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bab
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvacsal%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Borb%C3%A1laf%C5%B1&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Talajer%C3%B3zi%C3%B3t&action=edit&redlink=1
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41 42 

 

Bár sokan kerti gyomként tekintenek rájuk, ez nem feltétlenül helyes nézőpont, 

hiszen nagy részük elhal, mire a talaj hőmérséklete megemelkedne annyira, 

hogy a többi növény kihajtson. Bár a termesztett növényekkel közvetlenül nem 

versengenek, a mezőgazdaságban gyakran mégis gyomként kezelik őket, mivel 

kártevő rovarok vagy gombabetegségek gazdanövényei lehetnek, amik később 

a termesztett növényt is megfertőzhetik. Ironikus módon az, hogy a talajt 

megvédik a kiszáradástól, a mezőgazdaság számára szintén problémát okozhat. 

Kétéves növénynek vagy kétnyári növénynek a botanikában az olyan lágy szárú 

növényeket nevezzük, melyek életciklusához két évre van szükség. Az első 

évben a növény kifejleszti a vegetatív szerveit (levelek, szár, gyökerek), majd a 

hidegebb időszakban nyugalmi állapotba kerül. Ilyenkor a szár rövid marad, a 

levelek a földre lapulnak, tőlevélrózsát alkotva. Sok fajnak vernalizációra vagy 

jarovizációra van szüksége mielőtt magszárat hozna (azaz virágzás előtt 

alacsony hőmérsékletnek kell kitenni őket). A következő tavasszal vagy nyáron 

                                                 
41

 árvacsalán, http://www.terra.hu/haznov/htm/Lamium.purpureum.html  
42

 borbálafűhttp://novenyalbum.hu/taxon.php?h=1&t=faj&id=908 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Botanika
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1gy_sz%C3%A1r%C3%BA_n%C3%B6v%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1gy_sz%C3%A1r%C3%BA_n%C3%B6v%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89letciklus&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%A9l_%28botanika%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1r_%28botanika%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6k%C3%A9r
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%91lev%C3%A9lr%C3%B3zsa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vernaliz%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jaroviz%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magsz%C3%A1r&action=edit&redlink=1
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a kétéves növény szára megnyúlik, virágzik, termést és magokat hoz, végül 

elpusztul.  

Jóval kevesebb kétéves növényt ismerünk, mint akár egyéves vagy évelő 

növényt. Egyes rövid élettartamú évelő növények kétévesnek tűnhetnek; ám a 

valódi kétéves növények csak egyszer hoznak virágot, míg a legtöbb évelő 

növény kifejlődése után minden évben virágzik. 

Kétéves növény a petrezselyem, a sárgarépa, a cukorrépa. 

43 44 

Évelő növénynek azokat a lágyszárúakat szoktuk nevezni, amik hosszú ideig 

élnek és termésérés után a föld feletti száruk elpusztul, viszont mindig van 

földbeli száruk (gyöktörzs, hagyma, hagymagumó, gumó), vagy vastag 

gyökerük, ami áttelel. Évelőknek hívjuk még a fásodó szárú félcserjéket is (pl. 

istenfa (Artemisia abrotanum). 

45 

A fás szárúak is évelők, de nem szoktuk ezt hangsúlyozni. Évelő hagymás 

növények pl.: hóvirág, jácint, nárcisz, tulipán. Ezeknek ajánlott 3-4 évente 
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 http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9t%C3%A9ves_n%C3%B6v%C3%A9ny 
44

 http://www.trademagazin.hu/hirek-es-cikkek/piaci-hirek/ketmilliard-forinthoz-juthatnak-a-cukorrepa-termesztok.html 
45

 istenfa, http://www.edenkert.hu/diszkert/diszfak-es-cserjek/cserjek-istenfa-artemisia-abrotanum/4386/ 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mag
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egy%C3%A9ves_n%C3%B6v%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89vel%C5%91_n%C3%B6v%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89vel%C5%91_n%C3%B6v%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89vel%C5%91_n%C3%B6v%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6kt%C3%B6rzs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hagyma_%28fitomorfol%C3%B3gia%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hagymagum%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gum%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6k%C3%A9r
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lcserje
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Istenfa&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Artemisia_abrotanum&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1s_sz%C3%A1r%C3%BA_n%C3%B6v%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3vir%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1cint_%28n%C3%B6v%C3%A9nynemzets%C3%A9g%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rcisz_%28n%C3%B6v%C3%A9nynemzets%C3%A9g%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tulip%C3%A1n
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átültetni a hagymáját. Évelő hagymagumósok pl. a sáfrány fajok, gyöktörzse 

van pl. a cickafark fajoknak, gumója a ciklámen fajoknak. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1fr%C3%A1ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cickafark_%28n%C3%B6v%C3%A9nynemzets%C3%A9g%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cikl%C3%A1men_%28n%C3%B6v%C3%A9nynemzets%C3%A9g%29
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A Magyarországon honos fontosabb két és egyszikű növények46 

A zárvatermők a szikleveleik száma alapján két osztályba (a kétszikűek, illetve 

az egyszikűek osztályába) sorolhatók. A kétszikűeknek néhány ritka kivételtől 

eltekintve két sziklevelük van. Főgyökerük hosszú életű. Szállító 

edénynyalábjaik a szárban körben helyezkednek el Kambium segítségével 

másodlagosan vastagodnak. Leveleik változatosak: többnyire nyelesek, 

hálózatos erezetőek és sokszor tagoltak vagy összetettek. 

 

1. Boglárkafélék (Ranunculaceae) 

Termésük egymagvú aszmagokból álló terméscsokor, vagy tüsző A virágtakaró 

színes;kettős vagy egynemű lepel. A boglárkafélék között sok az alkaloidákat 

tartalmazó mérges növény. 

 

A mocsári gólyahír (Caltha palustris) mocsárrétek, láprétek, nedves ligetek 

koratavasszal virító, sárga virágú évelő növénye. Virágtakarója lepel, porzója 

sok. Kizárólag magról szaporodik. A növény minden része – különösen zölden 

és virágzáskor – mérgező alkaloidákat és glikozidákat tartalmaz. Mérgező 

hatását szárítással, tehát szénába 

kerülve sem veszíti el. Elsősorban 

a lovakat betegíti meg. 

47 

A mezei szarkaláb (Consolida 

regalis) egyike a legelterjedtebb, 

legközismertebb 

gyomnövényeinknek. Az egész 

országban elterjedt, talajban nem 

válogatós. Elsősorban a 
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 Forrás:Jegyzet: www.mtk.nyme.hu/fileadmin/.../Elektronikus_jegyzet_N_v_nytan.pdf. 
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 http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Mocs%C3%A1ri_g%C3%B3lyah%C3%ADr.jpg 
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gabonavetések gyomnövénye.  

Nagyobb mennyiségű virágzó növényi rész, vagy az abrakot szennyező magvak 

elfogyasztása elsősorban lovak és szarvasmarhák idekárosodását okozza.  

48 

Erdeink gyakori 

tavasszal virágzó évelő 

növénye a 

salátaboglárka (Ficaria 

verna). Fényes, fiatal 

levelei salátaként 

fogyaszthatók. Gyökerei 

koloncosan 

megvastagodtak. 

Magjain kívül 

levélhónalji 

gumócskákkal is 

szaporodik. 

 

A boglárka (Ranunculus) nemzetség tagjai közül valamennyi hazánkban 

előforduló faj mérgező hatású. Elsősorban zölden mérgezőek. Az egész 

országban láp- és mocsárréteken,nedves réteken, legelőkön leggyakoribb az 

évelő réti boglárka. (R. acris). Néha olyan tömegben nő, hogy virágzáskor 

összefüggő sárga szőnyegként látszik.  

 

A tavaszi hérics (Adonis vernalis) évelő, kora tavasszal virít elsősorban a napos, 

füves lejtőkön. Végálló nagy, sárga virágai egyenként állnak a hajtások 

csúcsán. Védett növény. Hatóanyaga vizelethajtó és nyugtató hatású.  

49 
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 http://www.terra.hu/botcoll/gyogynov/html/consolida.regalis.html 
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2. Mákfélék (Papaveraceae) 

Lágy szárúak, ritkán fás növények. 

Négykörös, aktinomorf virágukban a 

csészelevelek száma 2, a sziromleveleké 4. 

Csészeleveleik virításkor lehullanak. Porzójuk 

sok, termésük egy vagy sokrekeszű tok. 

Endospermiumuk olajtartalmú. 

 

A vérehulló fecskefű (Chelidonium majus) 

évelő, gyöktörzses, narancssárga szirmú 

növény. Megsértve minden része sötétsárga 

tejnedvet enged. Tejnedvében lévő tízféle 

alkaloida főleg sertések megbetegedését és 

elhullását idézi elő. Szárítva mérgező hatása erősen csökken. 

50 

A mák (Papaver somniverum) több ezer éve 

termesztett egyéves növény. Termése likacsokkal 

nyíló vagy zárt tok. Szára és levele viaszos, kékderes 

színű, kopasz. Tejnedve fehér, beszáradva barnás. Ez 

az ópium, amely 20-25 %-ban mintegy 25 féle 

alkaloidot (morfin, kodein, papaverin stb.) tartalmaz. 

Az alkaloidok közül sok fontos gyógyszer, ezért a 

növényt gyógynövényként is termesztették illetve 

termesztik még ma is. Tejnedvének és főzetének 

nyugtató, fájdalomcsillapító hatását már az ókorban 

ismerték. Az ópium egyúttal veszedelmes kábítószer 
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 tavaszi hérics http://www.terra.hu/cgi-bin/keres_hn.cgi 
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is. Régebben ópiumnyeréshez a fiatal máktokokat bevagdosták és a kiszivárgó 

fehér tejnedvet összegyűjtötték. Mint élelemnövény is fontos, mert 

ópiummentes magvaiban 43-53 % zsíros olaj és 18-22 % fehérje van, ami 

miatt kiváló élelem. Olaja a festék- és szappangyártás alapanyaga, a 

visszamaradt olajpogácsa pedig kiváló takarmány. 

 

Egyéves, de ősszel csírázva áttelelő, lángvörös színű gyomnövény a pipacs 

(Papaver rhoeas). Gyakori az egész országban szántókon és parlagos helyeken, 

utakon, töltéseken. Magvai csírázóképességüket a talajban hosszú évekig 

megtartják és kedvező körülmények közé kerülve könnyen és jól csíráznak. 

Leginkább az őszi gabonavetésekben gyomosít. 

51 

 

Rózsafélék (Rosaceae) 

Részben fás szárúak, részben lágyszárúak. 

Leveleik egyszerűek vagy összetettek, 

szórták. A porzók száma legtöbbször sok és 

ez mindig ötnek a többszöröse. Itt sokféle 

termésalakulással találkozunk. 

Megtalálható a tüsző, aszmag, csonthéjas 

termés, az áltermések közül pedig az 

almagyümölcs, szamócagyümölcs, 

csipkebogyó stb. Ezek alapján osztjuk a 

családot alcsaládokra, amelyek közül 

mezőgazdaságilag az almafélék, rózsafélék 

és szilvafélék a jelentősek. 

 

Almafélék (Pomoideae) 
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A birsalma (Cydonia oblonga) 2-6 m magas fa, nagy rózsaszín virágokkal. Nagy 

sárga termése molyhos, kellemes illatú, alma vagy körte alakú. Terméséért, 

amely sokféleképpen felhasználható (birssajt, befőtt, lekvár, ízesítésekhez) és 

esztergályos munkára alkalmas kemény fájáért termesztik. Hazánk területén 

már a rómaiak termesztették. 

52 

A körte (Pyrus domestica) az európai kultúrkörték 

gyűjtőneve. Több vadon termő faj keresztezéséből 

alakult ki évezredek során. 

 

A körtéhez hasonlóan több vadalmafajból alakult ki 

nemesítői tevékenység folytán a nemes alma 

(Malus domestica) sok fajtájával. Az 

almatermesztés Európában már a fiatal kőkor óta 

kimutatható. 

A kerti berkenye v. fojtóska (Sorbus domestica) savanykás ízű termése csak 

hosszabb állás után élvezhető. A naspolya (Mespilus germancia) mediterrán 

származású fa alakú, tövises vagy tövistelen cserje. Virágai fehérek. Barna, öt 

csészelevelével koronázott termése csak hosszabb állás után vagy fagy 

hatására puhul meg és ekkor élvezhető. 

53 

Rózsafélék (Rosoideae) 

Főleg cserjék és évelő lágyszárúak tartoznak ebbe az 

alcsaládba. Termésük aszmag vagy csonthéjas, 

amelyek a vacokkal sőt a kocsány egy részével is 

változatos álterméseket,terméscsoportokat 

alakítanak ki. 
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 http://timcsigyogynoveny.blogspot.hu/2011/04/birs.html 
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 http://www.nothoffaiskola.hu/nothoffaiskola/eshop/8-1-Naspolya/0/5/50-Hollandi-orias 
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A hamvas szeder (Rubus caesius) évelő, vastag fásodott tőkéjű, hosszú indás 

növény. Lefekvő szárai 2-5 méter hosszúra is megnőnek, a földön kúsznak és 

könnyen legyökereznek. Elterjedt csaknem egész Európában. Az egész 

országban mindenféle vetésben megtalálható.  

54 

Hegyvidéki erdők irtásain gyakori és termesztik 

is a málnát (Rubus idaeus). Kertben termesztik 

a szamócát vagy más néven ananászepret 

(Fragaria ananassa), ami egyik legkoraibb, 

igen kedvelt értékes gyümölcsünk. 

 

A rózsák (Rosa fajok) az egész mérsékelt égövben elterjedtek. A fajok nagyon 

változékonyak, könnyen kereszteződnek egymással, ami nagyon megnehezíti 

elkülönítésüket. Áltermésüket csipkebogyónak nevezzük, cukron kívül szerves 

savakat, olajat és különösen sok C-vitamint tartalmaznak. A csipkebogyóból 

lekvárt, szörpöt, bort készítenek,szárítva teafőzésre használható. A hazánkban 

tenyésző vadrózsafaj közül legközönségesebb a gyepürózsa (Rosa canina) 

amely erdeinkben, erdőszéleken, cserjésekben utak szélén él. 

 

 Szilvafélék (Prunoideae) 

Az egymagvú, csonthéjas termések endokarpiuma majdnem mindig kőkemény. 

Egyik legkorábbi gyümölcsünk a cseresznye (Cerasus avium), amely 

sudártörzsű, fényes kérgű gyümölcsfa. A meggy (Cerasus vulgaris) sötétszürke 

kérgű, bokor vagy fa. Vesszői idősebb korban lecsüngenek. Nemesebb fajtái 

önmeddők.  

 

A már ősidők óta kultúrába vont szilva (Prunus domestica) többnyire kis 

termetű, legfeljebb 10 m-re nő. A kajszibarack vagy sárgabarack (Armeniaca 
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vulgaris) a szilvától eltérően kora tavasszal, lombfakadás előtt virágzik. Sárga, 

vagy vöröses színű, termései kellemes ízűek. Az ipar nagy mennyiségben 

(konzerv, barackpálinka) igényli.  

 

Az őszibarack (Persica vulgaris) több ezer éve termesztett cserje A mandulafa 

(Amygdalus communis) Nyugat-Ázsiából származik, ahol még ma is vadon él. 

Ehető magjáért termesztik. A melegebb helyeket kedveli, ott termeszthető, ahol 

a szőlő. Gyümölcsfáink közül a legkorábban virágzik.  

55 

 

Ribiszkefélék (Grossulariaceae) 

Szórt levélállású, gyakran tüskés 

cserjék. Magházuk alsóállású, amelyből 

álbogyó fejlődik a csúcsán maradó 

csészével. Egyetlen nemzetsége a 

családnak a Ribes, amely mintegy 150 

fajtával főleg az északi mérsékelt 

égövben elterjedt. A vörös ribiszkét 

(Ribes rubrum) sok fajtában 

termesztik. A citrommal azonos C-vitamin tartalommal rendelkeznek.  A fekete 

ribiszke (Ribes nigrum) sok C-vitamint tartalmazó bogyójáért – elsősorban 

szörpkészítés céljából egyre nagyobb területeken telepítik. Ehető bogyójáért 

termesztik a serteszőrös vagy kopasz termésű köszmétét vagy egrest (Ribes 

uva-crispa), amely Európában vadon is élő erdei növény. 

 

Pillangósvirágúak (Fabaceae) 

Körülbelül 400-500 nemzetség tartozik ide, a fajok számát pedig 9000-12 000-

re tehetjük, amelyek a trópusoktól az arktikus tájakig elterjedtek. Az idetartozó 

                                                 
http://timcsigyogynoveny.blogspot.hu/2011/10/mandulafa.html
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fajokra a pillangós virág és a hüvelytermés a legjellemzőbb. Leveleik 

szárnyasak, ujjasak, hármasak vagy egyszerűek. Gyakran az összetett levelek 

végálló levélkéje vagy a legfelső levélkék kaccsá módosulnak. A levelek tövében 

pálhalevelek fejlődnek, amelyek különféle módosulásokat mutatnak (pl. 

pálhatüske az akácnál). Igen sok gazdaságilag fontos növény tartozik ebbe a 

családba. 

 

Évszázadok óta termesztett kultúrnövények a csillagfürt (Lupinus) fajok. A 

sárga csillagfürt (Lupinus luteus) virágai illatosak, örvökben állnak. Savanyú 

futóhomokon jó takarmány és kiváló zöldtrágya.  

 

A lucerna (Medicago) nemzetséghez közel 100 faj tartozik. Elterjedésük fő 

területe,központja a mediterrántól Elő-Ázsiáig tart. Levelük hármasan összetett, 

termésük többnyire görbült, vagy csavart többmagvú hüvelytermés. 

Legértékesebb és egyik legrégebben (bronzkorból) termesztett szálastakarmány 

a világszerte elterjedt évelő kékvirágú vagy takarmánylucerna (Medicago 

sativa). Gazdag emészthető fehérje- és ásványisó tartalma, sok és sokféle 

vitaminja miatt a takarmányok 

királynőjének nevezik. Jó méhlegelő.  

 

A Fabaceae család egyik legnagyobb nemzetsége a lóhere (Trifolium) 

nemzetség, amelynek kb. 300 faja ismert. Sok közöttük az egyéves faj, de 

vannak évelők is. Leveleik hármasan összetettek, pálhásak. Virágaik 

fejecskevirágzatba tömörülnek. Többnyire egymagvú és zárvamaradó hüvelyeik 

éretten is a csészében maradnak. A réti- vagy vöröshere (T. pratense) a 

lucernával egyenértékű takarmánynövény. Általában a hűvösebb, 

csapadékosabb helyek kultúrnövénye, ahol 2-3 évig hasznosítható.  
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A fehér akác (Robinia pseudo-acacia) Észak-Amerikából származik. Hazánkban 

Tessedik Sámuel (1710) telepítette, azóta teljesen meghonosodott. Virágai 

fehér fürtökben állók, illatosak. Erdősítésre, homokkötésre, utcai sorfának 

ültették. Kitűnő mézelő. Gyorsan növő fája értékes tűzifa és szerszámfa. Kérge 

és virágai gyógytartalmúak. Pálhalevelei tüskékké alakultak. Magvai kemény 

héjúak. Betelepítéskori jelentőségéből sokat veszített, a talajt ugyanis nagyon 

kizsarolja, alatta humusz alig képződik. Talaja minden vágásforduló után egy 

minőségi fokkal romlik.  

56 

A lencse (Lens culinaris) Nyugat-

Ázsiából származik. Az egész 

Földön kiterjedten, számos 

fajtában termesztik, ősrégi élelem- 

és takarmánynövény. Egyéves, 

lágyszárú, alacsony, bokros 

termetű. A lencsefehérje biológiai 

értéke a szóját kivéve a 

hüvelyesek között a legjobb. 

Étrendi hatása megelőzi a babot és 

a borsót is. 

 

A borsó (Pisum sativum) értékes, régóta termesztett, egynyári dudvásszárú 

főzeléknövény és takarmány. A konzerviparnak is fontos nyersanyaga.  

 

A szója (Glycine soja) Kelet-Ázsiában az egyik legrégibb kultúrnövény. Egyéves, 

az 50-150 cm magas dudvás szára erősen szőrös. Levelei hármasan 

összetettek. Termése sárgásbarna színű szőrös hüvely. A szójabab a Föld egyik 

legfontosabb termesztett növénye. Magvainak fehérjetartalma elérheti a 40 %-
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 fehér akác, http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/3641 
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ot és zsírtartalma is lehet 20 %. Rendkívül nagy biológiai értékű fehérjéje 

megközelíti az állati fehérje értékét. Egyre nagyobb mértékben szerepel az 

emberi táplálkozásban.  
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A Dél-Amerikából származó paszuly 

vagy bab (Phaseolus vulgaris) igen sok 

fajtában termesztett, egyéves 

kultúrnövényünk. Hüvelyterméseit 

éretlen állapotban (zöldbab), magvai 

éretten főzelékként kerülnek 

fogyasztásra és fontos konzervipari 

anyag is. 

 

Szőlőfélék (Vitaceae) 

Kacsokkal kapaszkodó karéjos vagy ujjasan összetett levelű cserjék. A szár 

kacsban végződik, a főtengely szerepét a levelek hónaljában fejlődő oldalág 

veszi át. Termésük bogyó, benne 4-12 maggal. Virágaik általában rovar- és 

szélbeporzásúak. Az észak-amerikai fajok termése gyengébb minőségű mint a 

bortermő vagy kerti szőlőé. 

Jelentőségük mégis igen nagy az európai szőlőtermesztés számára, mert 

ellenállóak a filoxéra,peronoszpóra és lisztharmattal szemben. Termesztésük 

ezért elsősorban alanyként való felhasználásuk miatt fontos  Hibrid eredetű 

fajtáik az ún. direkt-termők, amelyek oltás nélkül közvetlenül is teremnek. Ezek 

közül nálunk is ismertebbek főleg a régi telepítésű szőlőkben a V. labrusca cv., 

,Izabella’, cv.,Delavare’, V. riparia cv. ,Noah’, cv.,Elvira’.  
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 szója, http://oreganeniked.hu/news/4796/mire_es_miert_jo_a_szoja 
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 noah szőlő, http://hu.wikipedia.org/wiki/Noah 
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Ernyővirágzatúak (Umbelliferae) 

A család tagjainak legfontosabb jellemzője az 

egyszerű vagy az összetett ernyővirágzat. Termésük 

a jellegzetes ikerkaszat-termés, amelynek két felét a 

karpófórum tartja össze. Termésfalaikban olajjáratok 

vannak, de egyébként a növény minden része 

gazdag hasadásos illóolajjáratokban. Emiatt sok 

fajuk fűszernövény vagy az illóolaj előállításban 

jelentős. Három alcsaládja közül nálunk kettő 

jelentős. 

Ide tartozik a mezei iringó vagy ördögszekér (Eryngium campestre) évelő, 30-

60 cm magas erősen ágas, fehéreszöld növény. Nálunk száraz legelőkön, 

kaszálókon, szikár hegylejtőkön, utak mellett, töltéseken, parlagokon 

közönséges és gyakori, szúrós gyom. 

59 

Elterjedt konyhakerti növény a kétéves zeller 

(Apium graveolens), amelynek szárgumóját, 

levelét használják salátának vagy ételízesítőnek. 

 

A petrezselyem (Petroselinum crispum) kétéves 

zöldségnövényünk. Gyökerét és levelét 

ételízesítőnek használják. Levelének C-vitamin tartalma igen nagy. 

 

A kömény (Carum carvi) kétéves, vagy évelő konyhakerti növényünk. Termése 

kellemes illatú illóolajat tartalmaz, amiért ételek ízesítésére, likőrkészítésre 

használják. 
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 mezei iringó, http://hbrezervatum.atw.hu/mezei_iringo.htm 
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Kedvelt egyéves konyhakerti növény a dél-európai, nyugat-ázsiai eredetű kapor 

(Anethum graveolens). Levelei sallangosak. Nélkülözhetetlen a 

konzervgyártásban és az illóolaj iparban. Az ún. kovászos uborkák fontos 

ízesítője. Vadon nem terem, de kiszóródott termései által a konyhakertekben 

évente újból és újból megjelenik. 

 

A lestyánt (Levisticum officinalis) falusi kertekben termesztik. Gyökerét 

drogként légutak gyulladása esetén használják és jó leves ízesítő is. 
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Buzérfélék (Rubiaceae) 

Mintegy 700 fajuk az egész Földön megtalálható, de 

különösen a trópusokon gyakoriak. Afrikai eredetű a 

kávécserje (Coffea arabica), amelynek bogyószerű 

csonthéjas termésében 2 koffeintartalmú mag foglal 

helyet.  A babkávé a mag endospermiuma. 
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A fehér virágú szagos müge (Asperula odorata) 

főleg bükkös-, gyertyános-, tölgyes erdeink 

gyakori aljnövénye. Virágai 3-5 cm hosszúak, 

végálló, kocsányos sátorokban állnak. A növény 

szárítva kellemes kumarin illatú. Gyógyszernek és 

likőrök ízesítésére gyűjtik. 
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 lestyán, http://www.drflora.hu/?p=2945, 
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 kávécserje, http://cserkert.hu/termek/1135/coffea_arabica_kavecserje_mag.html 
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Hazánkban a galaj (Galium) nemzetség fajai nagyobb számban élnek és 

gyomosítanak. A ragadós galaj 

(G. aparine) egyéves, fekvő 

vagy kapaszkodó szárú, 30-

150 cm hosszú gyomnövény 

(7.10. kép). Termése 2 db 

gömbös, sűrűn horgas-szőrű 

résztermésre válik szét. 

Májustól júniusig virágzik, az 

egész országban, 

cserjésekben, erdőszéleken, 

árkok, kerítések, fasorok 

mellett gyakori. Kalászos vetésekben jelenléte helyenként tömeges. Különösen 

ott szaporodott el nagy mennyiségben, ahol évek óta hormonbázisú szerekkel 

végeznek vegyszeres gyomirtást. 
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Szulákfélék (Convolvulaceae) 

Nálunk lágyszárú, kúszó vagy 

csavarodva kapaszkodó hajtású 

növények. Az apró szulák vagy 

folyondár (Convolvulus arvensis) 

évelő, egyik leggyakoribb 

gyomnövényünk föld feletti, 

vékony hengeres, 2 m hosszúságúra megnövő, a földre fekvő vagy más 

növényre csavarodó szára végig leveles. Függőlegesen lefelé hatoló szaporító 
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szagos müge, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/novenytan-novenytan/ch22s55.html 
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 ragadós galaj, www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/novenytan-novenytan/ch22s55.html  
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gyökerei és gyökere 2-3 m hosszúságot is elérik. Ezekből oldalt erednek az 

oldalhajtások és gyökerek, melyek a talajt áthálózzák és televannak számtalan 

rendes és járulékos rüggyel. 

64 

Arankafélék (Cuscutaceae) 

Az aranka (Cuscuta) nemzetség tagjai klorofill nélküli élősködők. Levelük nincs. 

Gazdanövényeik köre fajonként változó. Magvaik keményhéjúak, és ennek 

következtében csírázásuk időben elhúzódó. Kicsíráznak gazdanövényük 

jelenléte nélkül is, de 1-2 hét után tartaléktápanyagaikat kimerítve 

elpusztulnak. Amennyiben közelükben gazdanövény van, arra rátekerednek és 

szívógyökeret bocsátanak bele. Ezután a fonalas szár és a gyökér kapcsolata 

megszűnik. Szántóföldi, kertészeti növényeinken és gyomnövényeken 

élősködnek. 

Tilalmazott (karatén) gyomok. Lucernásaink és a herefélék egyik 

legveszedelmesebb egyéves élősködője a herefojtó vagy kis aranka (C. trifolii).  
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Érdeslevelűek (Boraginaceae) 

Lágyszárú, egy- két- vagy 

többéves növények. A család 

különös jellemzője, hogy a szár 

és a levelek merev, érdes 

szőrzetűek, sokszor bibircsesen 

ülő serteszőrökkel ellátottak. A 

fekete nadálytő (Symphytum 

officinale) a nedves, mocsaras 

rétek és mély fekvésű, vizes vagy magas vízállású szántóföldek igen gyakori 

évelő gyomnövénye. Feldarabolt földalatti gyöktörzse és gyökérrészein 

hajtásokat hozva új növénnyé egészülnek ki. szenvedőknek. Külsőleg 
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 apró szulák, http://www.orszagalbum.hu/apro-szulak-goncolszeker-_p_23832 
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 herefojtó vagy kis aranka, http://mkk.szie.hu/dep/nvtt/tana/gyom/jegyzet/cusep/frameset.htm  
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csontbántalmak, csontrepedés és zárt csonttörések esetén borogatásul szolgál. 

Hasmenés és bélhurut ellen az állatgyógyászatban is használatos.  
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Ajakosak (Lamiaceae) 

Száruk négyszögletes, leveleik keresztben 

átellenesek. Általában illóolajat tartalmaznak, 

ezért több faj termesztett (főszer-, gyógy- és 

ipari növények/ növény. A mediterrán 

eredetű, örökzöld rozmaring (Rosmarinus 

officinalis) kis halványkék virágú, kerti 

dísznövény. Illóolaja a rozmaringolaj a 

kölnivíz egyik alkatrésze. 

A szintén mediterrán eredetű levendulát 

(Lavandula officinalis) meleg, déli lejtőkön 

nálunk is termesztik levendula olajáért, 

melyet a gyógyszer- és illatszeripar használ. Évelő, indás, kúszó növény a kerek 

repkény (Glechoma hederacea) Földön fekvő indáival kúszik, a csomóknál 

legyökerezik.  

 

Az árvacsalán (Lamium) nemzetségbe több gyomnövényünk tartozik. 

Leggyakoribb az egyéves, ősszel csírázva áttelelő pirosas-ibolyás színű virágú 

piros árvacsalán (L. purpureum). Murváskodó levelei is rendszerint pirosak. 

Tavasztól őszig virágzik. Gyomtársulásokban mindenfelé előfordul. 

 

A menta (Mentha) nemzetség tagjai igen jellegzetes illatú növények. A mezei 

menta (M. arvensis) nedves legelőkön, rizsföldeken, lápi talajokon, de nedves 

szántókon, öntözött területeken is gyakori. Nemcsak magról, hanem gumóként 

megvastagodott tarackjaival is szaporodik. A borsos menta (M. piperita), zöld 
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 fekete nadálytő, http://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_nad%C3%A1lyt%C5%91  
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menta (M. spicata) és különösen a japán menta (M. arvensis var. piperascons) 

mentol-tartalmukért (illatszer, gyógyszer, cukoripar) nálunk is termesztett 

növények. 
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Burgonyafélék (Solanaceae) 

Nagyobb részük lágyszárú, ritkábban 

cserjék vagy fák. Leveleik szórt 

állásúak, egyszerűek vagy összetettek, 

pálha nélküliek. Termésük tok vagy 

bogyó. Sok idetartozó növényfaj 

mérgező alkaloidát tartalmaz.  

A nadragulya (Atropa belladonna) 

főleg bükkösökben, vagy bükkelegyes 

erdők vágásterületein fellépő évelő, 

vastag, ágas gyöktörzsű növény. Pártája harang alakú, kívül ibolyáskék, belül 

sárga. Termése fényes fekete bogyó. Egyik legfontosabb gyógynövényünk. 
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 mezei menta, http://www.orvosok.hu/gyogynovenyek/mezei-menta-155 
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Nitrogénben gazdag talajú gyomtársulásokban mindenfelé közönséges a két- 

vagy egyéves beléndek (Hyoscyamus niger). Virágai piszkos halvány sárgák, lila 

színű erekkel. Termése kupakkal nyíló tok. Mérgező magvai a mákéhoz 

hasonlóak, ahonnan nehéz kiválogatni, ezért ahol a növény a mákot szennyezi 

ez különös figyelmet érdemel. Erősen mérgező növény, ezért az állatok 

elkerülik. Vigyázni kell, hogy leveles szára silóba, szénába, mérgező magvai 

abrakba ne kerüljenek. 

 

Szintén a nitrogénben gazdag talajokat kedveli az Amerikából származó 

egyéves csattanó maszlag (Datura stramonium)  Felálló nagy, fehér tölcséres 

virágai rövid kocsányokon a levelek hónaljában ülnek. Termése hosszú, erős 

tüskékkel borított toktermés, amely négy kopáccsal nyílik. Ruderális helyeken, 

legelőkön, parlagokon, szántókon gyakori. Igen mérgező! 
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 nadragulya, http://kapanyel.blog.hu/2011/06/09/belladonna_2 
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 beléndek, http://timcsigyogynoveny.blogspot.hu/2011/08/belendek.html 
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 csattanómaszlag, http://napidoktor.hu/cikk/180.17738/A-csattano-maszlag-mint-herbaldrog 
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A paprika (Capsicum annuum) 

egyéves konyhakerti főszer- és 

gyógynövény. Dél- és közép-

amerikai származású, víz- és 

melegigényes. Amerikában 3000 

éves főszer és eledel, hazánkban 

azonban csupán a XVIII. században 

kezdték termeszteni. Először a 

fűszerpaprika, később az étkezési 

paprika terjedt el. Termése húsos falú, felfújt bogyó. Csípős ízét a maglécekben 

levő kapszaicin okozza, ami egyébként fontos gyógyszer-alapanyag. Jelentős a 

C- és A, valamint P-vitamin tartalma. A paprika pora és szeszes kivonata 

étvágyjavító, vizelethajtó. A C-vitamint először Szentgyörgyi Albert állította elő 

kristályosan a magyar fűszerpaprikából. Hazánkban a főszer- és csemege 

paprikákat számos fajtában termesztik. 

 

A paradicsom (Lycopersicon esculentum) egyéves, lágy szárú, ehető termésű 

növény. Őshazája Dél-Amerika trópusi vidéke (Peru, Ecuador, Bolívia,) ahonnan 

a világ minden tájára elkerült. Termése változó alakú bogyó, amely a likopintól 

piros, levelei félbeszárnyaltak. Igen sok fajtája ismert. 

 

A burgonya (Solanum tuberosum) egyik legfontosabb emberi táplálék, kiváló 

takarmány és ipari növény. Hazája Dél-Amerika (Peru, Chile, Bolívia) 

hegyvidékei ahol gumóival áttelel. Főgyökér rendszerrel csupán a magból 

fejlődő növények rendelkeznek. A gumóból fejlődött gyökerek hajtás eredetű 

gyökerek. Ezek egy méternél mélyebbre nem hatolnak, dús elágazásúak, 

tarackokból és gumókból állnak. A tarackok a főtengely földbeli csomóin 

erednek. A gumó a tarack (stolo) csúcsának megvastagodása, ún. ággumó. 
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Bogyótermése gömbölyű, zöld, feketészöld. A növény zöld részei erősen 

mérgező szolanin alkaloidot tartalmaznak. A kiszedett fiatal gumók fényre 

megzöldülnek és ekkor már megnövekedett szolanin-tartalmuk miatt 

fogyasztásuk enyhe mérgezést válthat ki. A burgonya szaporítása gumókkal 

történik. Magról a nemesítők nevelik. A hűvösebb, nedvesebb tájak kedveznek 

termesztésének. Hazánk nem a legjobb termesztési területe, ami miatt a fajták 

hamar „leromlanak” (ökológiai leromlás), amit vírusbetegségek is (vírusos 

leromlás) gyorsítanak. 

 

A nagy lila bogyójú tojásgyümölcsöt vagy padlizsánt (S. melongena) nálunk 

ritkábban termesztik. Bogyótermését főzelékként és rántva fogyasztják, de 

kellően főszerezve salátának is. 

 

Kapások jellemző gyomnövénye az egyéves fekete ebszőlő. (S. nigrum). Sok 

magot tartalmazó bogyótermése fekete vagy feketezöld. Kozmopolita növény. 

Nálunk is mindenütt gyakori, főleg a korhadó szerves anyagokban gazdag 

talajokon. 
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A közönséges vagy virginiai dohány 

(Nicotiana tabacum) ipari és élvezeti 

növény. Elsősorban nikotin tartalma 

miatt termesztik a kapadohányt (N. 

rustica). A dohány fő alkaloidja a 

nikotin, amely a növény minden 

részében, de elsősorban a leveleiben 

található. A nikotin a mellék 

alkaloidokkal 
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 fekete ebszőlő, http://gizgazok.blogspot.hu/2013/08/mit-tegyek-ezzel.html  
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(nikotein, nikotellin, nirnikotin stb.) együtt erősen mérgezőek. 
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Tátogatók (Scrophulariaceae) 

Lágy szárú, néha fás növények. Leveleik szórt, átellenes 

vagy örvös állásúak. A családnak elég sok félélősködő 

faja ismert, sőt élősködők is előfordulnak. Sok közöttük a 

gyomnövény. 

A veronika (Veronica-fajok) lágy szárú, igen változatos 

termetű növények. Pártacsövük négyhasábú, porzóik 

száma kettő. Leveleik keresztben átellenesek, ritkán 

örvösek. A szántóföldjeinken kárt okozók egyévesek, 

vagy ősszel csírázva áttelelők. A repkény v. 

borostyánlevelű veronika (V. hederifolia) levelei kerek tojásdadok vagy vese 

formájúak, leggyakrabban 5 karéjúak.  

73 

                                                 
72

 dohány, http://dohanymuzeum.hu/dohany 
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 borostyánlevelű veronika, http://www.grs-

tamasiaron.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=614&Itemid=96&lang=hu_HU 
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Vajvirágfélék vagy szádorgók (Orobanchaceae) 

Egyéves vagy évelő, klorofill nélküli szívógumós gyökér-élősködő növények. 

Leveleik szórt állásúak, pikkely alakúak.  

 

A dohányfojtó vajvirág (O. ramosa), egyéves, elágazó szárú, sárgásbarna színű 

növény, amely dohányon, burgonyán, kenderen, komlón, napraforgón, 

paradicsomon stb. élősködik. Szívógumója számos szívógyökérrel telepszik rá a 

megtámadott gazdanövény gyökerére és abból táplálkozik. Pártájának csöve 

sárgás, karimája kék vagy lila. Magvai olyan aprók mint a dohányé. 

Csírázóképességüket 4-6 évig is megtartják a talajban, és csak akkor csíráznak, 

ha a gazdanövény gyökere közelébe kerülnek. 

 

Mályvafélék (Malvaceae) 

Lágy szárú vagy fás növények, szórt állású, egyszerű karéjos levelekkel. Az ide 

tartozó fajok száma 1500, amelyek főleg trópusokon vagy a szubtrópusokon 

élnek. Egyéves, karógyökerű, már a tövétől ágas növény a varjúmák (Hibiscus 

trionum). Az egész országban – különösen az Alföldön – elterjedt melegigényes 

gyomnövény. Főleg a kapás kultúrák, másodvetések gyomnövénye. 

 

Kutyatejfélék (Euphorbiaceae) 

A család mintegy 8000 faja igen változatos megjelenésű. Zömében trópusi 

növények. Száraz termőhelyeken általában szukkulensek és a kaktuszokra 

emlékeztető külsejűek. Több nemzetségnél gyakoriak a tejedények, amelyek 

mérges tejnedvet tartalmaznak. A család nálunk élő fajai még szárítva is 

mérgezőek. 

 

Hazánkban legismertebb a farkas kutyatej (E. cyparissias), amely évelő, fásodó 

gyökértörzsből bokrosan növő növény. Megjelenési formája eléggé változatos. 
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Nálunk az egész országban gyakori, de elsősorban száraz talajú 

gyomtársulásokban, kaszálókon, legelőkön.  
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Tökfélék (Cucurbitaceae) 

Heverő szárú, kacsokkal kapaszkodó, üreges szárú 

növények. Virágaik egyivarúak, forrt szirmúak, 

tölcsér vagy korong alakúak. Fontos főzelék, 

takarmány- és ipari növény az egyéves közönséges 

tök (Cucurbita pepo), amely Észak-Amerika déli 

részéből származik. Virágai sárgák, levelei nagyok 

és hegyesen karéjosak, erei és levélnyelei 

tüskések.  

Az igen alakgazdag fajnak (étkezési tök, 

spárgatök, dísztök, takarmánytök) számos fajtája 

ismert. Magja olajban (30-50 % gazdag. Újabban terjed az elsősorban 

savanyúságnak termesztett változata, a patiszon vagy más néven csillagtök (C. 

pepo convar. patisson). Szintén egyéves a sütőtök (C. maxima), amely 7000 

éve ismert. Termése sütve jó ízű és mint takarmány is jelentős. 

 

Keresztesvirágúak (Cruciferae, Brassicaceae) 

Mintegy háromezer fajt számláló népes család. Egyike a növényrendszer 

legegyöntetűbb, legzártabb természetes rokonsági kört alkotó csoportjának, 

termés becő vagy becőke. (táska). A termés alulról felfelé két kopáccsal nyílik, 

a kopácsok lehullanak, a rekeszválaszfal azonban megmarad. Virágaik csaknem 

mindig murvalevél nélküli fürtvirágzatban helyezkednek el. 

A repce vagy más néven káposztarepce (B. napus convar. napus) elsősorban 

étkezési olajáért, de takarmányként és zöldtrágyának is termesztett 
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 farkas kutyatej, http://novenyhatarozo.info/noveny/farkas-kutyatej.html# 
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növényünk. Olajpogácsája és lisztje is jó takarmány. A növény hamvaszöld 

vagy kékeszöld, a levelek csupaszok. Idősebb levelei a szárat félig átölelik. 

Szára szintén csupasz, viaszos bevonatú. Gyökere vékony, kemény,répatestet 

nem fejleszt. Gyakran található elvadultan szántókon, utak mentén.  

75 

A kerek- vagy tarlórépa 

(B. rapa convar. rapa) 

gyökere és a hajtás töve 

répaszerűen, húsosan 

megvastagodott. 

Elsősorban olyan 

vidékeken termesztik 

takarmánynak, ahol 

cukorrépát vagy 

takarmányrépát nem 

termesztenek. 

Kukoricaszárral 

összekeverve igen jó silótakarmány. Egyes fajtáit étkezési célokra is 

felhasználják.  

 

Igen gyakori gyomnövényünk a vadrepce (Sinapis arvensis), egyéves, 30-100 

cm magas, merev szára felálló, rendszerint dúsan ágas.  

 

A pásztortáska (Capsella bursa-pastoris) a szántóföldeken és mindenféle 

bolygatott területen megtalálható leismertebb gyomnövényünk. Egyéves, 

virágzó példányai tavasztól őszig mindig megtalálhatók. Legnagyobb 

mennyiségben ősszel kel és ilyenkor már csak tőlevélrózsát fejleszt ami áttelel. 
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 káposztarepce, http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Brassica_napus_001.JPG 
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Tavasszal már korán, az első fagymentes napokon fejlődésnek indul és rövid idő 

múlva virágzik.  
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Fészkesek (Compositae, 

Asteraceae) 

A kétszikűek legnagyobb, 

mintegy 20 000 fajt számláló 

családja. A Föld majdnem 

minden részén megtalálhatók. A 

család nagy fajszáma ellenére 

igen egyöntetű, jól jellemezhető 

és könnyen felismerhető, 

természetes zárt rokonsági kört 

alkot. Dudvanemű, részben 

tejnedvet tartalmazó növények, szórt állású, ritkán átellenes, pálhátlan 

levelekkel. 

Legjellemzőbb közös tulajdonságuk a fészekvirágzat. A fészekvirágzatúak 

általában rovarok útján porzódnak. A széllel való megporzás ritka.  

 

Legfontosabb olajnövényünk az egyéves, 120-250 cm magas dudvásszárú 

napraforgó (Helianthus annuus) (7.19. kép). A vadnapraforgóból (H. ruderalis) 

nemesítették ki. Hazája Peru és Mexikó. Európába az 1500-as években hozták 

be. Főgyökérrendszere erőteljes, mélyre hatoló. Szára 2,5-4 cm átmérőjű, érés 

idején elfásodó. Levelei szórt elhelyezkedésűek, szív alakúak és serteszőrökkel 

borítottak. A fészekvirágzat (a termesztésben: „tányér”) 10-40 cm átmérőjű, 

megérve lehajlanak. Hímnős virágai szabályos körökben helyezkednek el, 

amelyek közül 2-3 sor virágzik naponta és általában az egész tányér elvirágzása 
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 pásztortáska, http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:P%C3%A1sztort%C3%A1ska.jpg 
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9-12 napig tart. Kaszattermésének színe fekete, fehér vagy csíkozott. Magja 

30-50 % olajat és 30 %-nál is több fehérjét tartalmaz. Olaja kitűnő minőségű 

(gyógyhatású), ezért elsősorban étkezésre használják.  

Hazánkban a legnagyobb kárt okozó első tíz gyomnövény között szerepel a 

parlagfű (Ambrosia artemisiifolia). Egyéves, 20-120 cm magas, orsógyökerű, 

rendszerint igen ágas, terebélyes gyom. Észak-Amerikából származik 1800 

körül jutott el Európába, de azóta rohamosan terjedt. Nálunk az egész 

országban gyakori. Főleg a savanyú talajokon érzi jól magát, a homok- és 

homokos lösztalajokon mindig nagyobb mennyiségben látható. A 

szántóföldeken kívül utak mentén, parlagokon, kertekben, gyümölcsösökben, 

házak körül, töltéseken, feltört legelőkön stb. mindenütt jól tenyészik. 

Rendkívül káros, veszedelmes szapora gyomnövény. Magvai tavasszal a talaj 

felmelegedése után csíráznak. Kapásokban tavasztól kezdve minden kapálás 

után nagy mennyiségben kel és gyorsan növő, hatalmas ágas bokrai igen nagy 

kárt okoznak a kukoricavetésben is.  
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Szegfűfélék 

(Caryophyllaceae) 

Lágy szárú növények, 

átellenes állású, 

osztatlan, épszélű 

levelekkel, kettős bog 

vagy álernyős 

virágzattal. Termésük 

rendszerint tok. Fajaik 

száma 2100. Közismert, 

bokros növésű, évelő 

                                                 
77

 parlagfű, http://zirc.blog.hu/2012/07/11/felhivas_parlagfu_elleni_kotelezo_vedekezesrol 
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gyomnövényünk a fehér mécsvirág (Melandrium album). Kétlaki növény. Az 

egész országban igen gyakori utak mentén, kerítések mellett,parlagokon, 

kertekben, szőlők között, gyomos kaszálókon és kiöregedő lucernásokban élő 

gyomnövény. 

 

Libatopfélék (Chenopodiaceae) 

Egy- kétéves dudva nemű növények, szórt állású pálhátlan levelekkel. 

Különleges szárvastagodásúak, edénynyalábjuk kéreg- és bélhelyzetű. 

Színanyagaik betaciánok. Az egész Földön megtalálhatók, fajszámuk 1500. 

Főképpen nitrogénben gazdag sós, szikes talajokon élő növények.  

A talajból alig kiálló répatestű cukorrépát (Beta vulgaris convar. altissima) a 

múlt század elején a takarmányrépából nemesítették ki, amikor a napóleoni 

kontinentális zárlat miatt a tengerentúli nádcukor nem jutott el Európába. A 

cukrot akkor a sziléziai fehér takarmányrépából állították elő gyári méretekben. 

Akkor még cukortartalma 4-8 % volt, ma viszonyt már a nemesített fajták 16-

22 %-os cukortartalmúak. 

Korábban egyik legfontosabb 

termesztett növényünk volt. 

Területegységenként a legtöbb 

kalóriát adja. Száz kilogramm 

répából a népélelmezés számára 

13-16 kg cukrot lehet előállítani. 

A répafej valamint a cukorrépa 

gyári mellékterméke 

(répaszelet) nagyon jó 

takarmány. 

 

A libatopfélék családjába számos gyomnövény is tartozik. Ezek közül 

legelterjedtebb és jelentékeny kárt okoz az egyéves fehér libatop 
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(Chenopodium album). Nemcsak szántóföldeken, hanem minden tápanyagban 

gazdag, megbolygatott, kultúrától érintett helyen nagy mennyiségben él. Erős 

oldalgyökérzetű vastag karógyökere van.  

78 

Disznóparéjfélék (Amaranthaceae) 

A libatopfélékhez hasonló megjelenésű dudvás növények. Mindegy 65 

nemzetségbe tartozó kb. 900 fajuk az egész Földön – a hideg égövek 

kivételével –elterjedt. A disznóparéj (Amaranthus) nemzetség legjobban 

elterjedt növénye a XVIII. században Észak-Amerikából behurcolt szőrös 

disznóparéj (A. retroflexus), amely egyik legkártékonyabb gyomnövényünk.  

79 

Keserűfűfélék (Polygonaceae) 

Lágy szárú, többnyire évelő növények, kisebb 

részben egyévesek. A keserűfű (Polygonum) 

nemzetség fajai közül legelterjedtebb az egyéves 

porcsin keserűfű (P. aviculare), amely nemcsak az 

utak mentén, hanem a szántóföldön is gyakori és 

terhes gyomnövényünk. Főleg a kötött talajt kedveli, 

de homokon is igen gyakori és szikeseken is 

megtalálható. Igen ágas, elfekvő szára néha 

felemelkedik.  
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 fehér libatop, http://www.tananyag.almasi.hu/krez/a_mezo/noveny/libatop.htm 
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 szőrös disznóparéj, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/novenytan-novenytan/ch22s16.html 
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Kenderfélék (Cannabinaceae) 

A kender (Cannabis sativa) széllel porzódó kétlaki növény, 

melyet rostjáért és olajtartalmú terméséért termelnek, de 

elvadulva gyomnövényként is előfordul. A kender eredeti 

hazája KözépÁzsia. 

Nálunk mindenütt megtalálható, főleg homokon vagy 

homokos vályogtalajon. Az árnyékolást is tőri, ezért 

cserjésekben, akácosokban is megtelepszik. Mint 

gyomnövény igen káros, mert termetével a vetést 

elnyomja, sok tápanyagot és vizet von el a talajból. 

Közvetett kártétele az, hogy gazdanövénye a dohányfojtó 

szádorgónak és annak terjedését elősegíti. Az indiai 

hasiskender (C. sativa var. indica) termős példányainak virágzata szolgáltatja a 

kábítószerként használt hasist és marihuanát.  

80 

                                                 
80

 indiai kender, http://hu.wikipedia.org/wiki/Kender  
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Egyszikűek (Monocotyledonopsida) 

Főbb tulajdonságaik: 

· magvaikban egyetlen sziklevél található, 

· gyökérzetük mellékgyökérzet, 

· edénynyalábrendszerük szórt, edénynyalábjaik zártak, 

· nem képesek valódi másodlagos vastagodásra, 

· száruk gyér elágazású, 

· leveleik túlnyomóan épek és ép szélűek, 

· a levélalap gyakran hüvellyé módosul, 

· levélállásuk szórt, 

· levélerezetük párhuzamos-íves, 

· virágtakarójuk leples, 

· virágfelépítésüket a 3-as szám vagy annak többszöröse jellemzi. 

 

Pázsitfűfélék (Gramineae, Poaceae) 

A családnak mintegy 700 nemzetsége több mint 10 000 fajt foglal magába. Az 

egész földkerekségen mindenütt elterjedtek, ahol virágos növény egyáltalán 

megélhet. A család fajai között találhatók legfontosabb élelemnövényeink, a 

takarmány- és ipari növényeink nagy része. Legnagyobb kárt okozó 

gyomnövényeink jelentős része is ennek a családnak a tagja. 

Gyökérzetük tipikus bojtos gyökérzet. Az évelő fajok földalatti módosult szárral: 

rhizómával vagy tarackkal telelhetnek át. Száruk jellegzetes szalmaszár, amely 

hosszú, vékony ízekből (internódium) és élesen elkülönült, bütykösen 

megvastagodott csomókból (nódusz) áll.  

 

A búza (Triticum) nemzetség fajai az egész Földön a legjelentősebb pázsitfüvek. 

A Földközi-tenger környékén honos 18 faja közül 14-et termesztenek. Az 

emberiségnek több mint a fele a legnagyobb tömegben ezek termését 

fogyasztja. A búza fajok közül a termesztés szempontjából 7 a fontosabb. A 
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közönséges búza (T. aestivum) a leggyakoribb és a legelterjedtebb búzafaj a 

Földön. A búzával bevetett terület 90 %-át foglalja el. Kiváló alkalmazkodó 

képességű, a mérsékelt öv legfontosabb kenyérgabonája. Mintegy 10 000 éve 

termesztett élelemnövény. Őszi vagy tavaszi vetésű. 

A rozsnak egyetlen művelt faja a közönséges rozs (Secale careale). Idegen 

megporzású. A mérsékelt övben a búza után a második kenyérnövény. 

Hazánkban a homokos területek és a hűvösebb vidékek gabonája. Kétvirágú 

kalászai oldallal a tengely felé fordulva egyenként ülnek a padkákon.  

 

Az árpa ősszel vagy tavasszal vethető gabonanövény. A nemzetség 

legfontosabb faja a négysoros vagy takarmányárpa (Hordeum vulgare) 

Abraktakarmányként főleg a sertéstenyésztésben jelentős. A kétsoros vagy 

sörárpa (H. distichon) a sör és malátagyártás fontos alapanyaga.  

 

A héla vagy vadzab (Avena fatua) egyéves, a termesztett zabhoz nagyon 

hasonló gyakori gyom. Minden talajon megtalálható. Magvai fokozatosan 

csíráznak és hosszú 

ideig megtartják 

csírázóképességüket. Az 

állatok bélcsatornáján 

sértetlenül mennek át.  

81 

A kukorica (Zea mays) 

Mexikóból származik. 

Spanyolországba 1493-

ban hozta Kolumbusz 

Közép-Amerikából. 

Magyarországra 
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 vadzab, hélazab http://gyomnovenyek.hu/content/images/helazab_kep2.png 
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Olaszországból, Dalmáciából került, és a török uralom alatt terjedt el 

(„törökbúza”). A kukorica a Föld egyik legfontosabb kultúrnövénye. A búza és a 

rizs után a legnagyobb területet foglalja el. Rövid tenyészideje alatt sok szerves 

anyagot termel. Szemtermése hizlaló takarmány, de jó emberi eledel is. Zöld 

részei nyersen csalamádét, silózva kiváló téli zöldtakarmányt ad. 

Szemterméséből keményítő,szesz, cellulóz stb. is készül. Csíraolaja szintén 

értékes. Egylaki növény, a hímvirágok címervirágzatban, míg a női virágok 

torzsavirágzatban tömörülnek.  

 

A pázsitfűfélékhez tartozik még több számos jelentős gyomnövény is. Ilyenek 

pl. az egyéves muhar (Setaria) és kakaslábfű (Echinochloa) fajok, a tarackos 

tarackbúza (Elymus repens) és csillagpázsit, valamint a rizómás nád 

(Phragmites australis) és fenyércirok (Sorghum halepense). 
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 kakaslábfű, http://oshonos.bela70.fotoalbum.hu/viewlarge/pictureid/5872718,  
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 muhar, http://gyomnovenyek.hu/muhar-fako/ 
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 tarackbúza, http://kertesz.blog.hu/2013/03/04/tarack_a_kertgyilkos  
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 csillagpázsit, http://gyomok.blogspot.hu/2011/11/csillagpazsit.html 


