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1 Bevezetés 

1.1 Témaválasztás 

A főváros hatalmas sürgésében néha olyan jól esik, ha az ember talál egy csendesebb 

zugot, ahol egy kicsit lenémíthatja a kívülről érkező hangzavart és tud befelé, a saját 

szükségleteire koncentrálni. Az ELTE Botanikus Kertje számomra az egyik ilyen hely 

Budapesten. Az egyetemi éveim előtt is hallottam már róla, hiszen mint mindenki másnak, 

nekem is kötelező olvasmány volt az általános iskola ötödik osztályában A Pál utcai fiúk. 

Aztán amikor tanulmányaim során eljutottam a növényrendszertani kurzusokhoz, 

gyakorlatvezetőink javaslatára több csoporttársammal együtt meglátogattuk. Először csak 

azért mentünk, hogy gyakoroljuk a fajfelismerést a zárthelyi dolgozatokra, később azonban 

már csak azért jártunk vissza, hogy rácsodálkozzunk a szépséges növényekre. 

Szakdolgozati témámnak azért választottam az alapításának idén 250. évfordulóját ünneplő 

Füvészkertet, mert szeretném ezúton is megosztani eme kert csodálatos értékeit. 

1.2 Célkitűzés 

A szakdolgozatom első felében szeretném kicsit körbejárni a tanösvény, a botanikus 

kertek, illetve a környezeti nevelés fontosságát és szerepét. Majd a második részben a 

Füvészkert egyik lehetséges útvonalán végigjárva ismertetném az itt található érdekesebb 

növényeket, végül pedig az olvasottakhoz és a tanösvényhez készített munkalapokat 

szeretném bemutatni. 

2 A tanösvényekről 

Az első tanösvényt 1925-ben az Amerikai Egyesült Államokban található Palisade 

Interstate Parkban hozták létre. A nagyjából másfél kilométer hosszú körút egyik részén 

táblákra írt információkat sajátíthattak el az itt kirándulók, míg a tanösvény egy másik 

részén pedig ezekre visszakérdező táblák voltak kihelyezve. Pár évre rá, 1930-ban 

Európában is kialakították az első tanösvényt a németországi Nauen közelében. Azt 

szerették volna elérni, hogy az emberek egy kicsit több figyelmet szenteljenek a 

természetnek, a kirándulások alkalmával ne csak a megtett távolság miatt legyenek 

boldogok, hanem a túra során látott és megismert növények és állatok miatt is. Nagyon 

népszerűek voltak ezek az útvonalak, számuk néhány év alatt a tízszeresére nőtt, azonban a 

látogatók károkat hagytak maguk után (letértek a kijelölt útról, így letaposva az 

aljnövényzetet, szemeteltek, stb.). A helyes viselkedési szabályokat később felvilágosító 
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táblákra helyezték ki, így segítve az emberek szemléletváltását. Az 1970-es években, 

Svájcban is megjelentek az első tanösvények, ezek különlegessége abban rejlett, hogy 

pedagógiai módszertani füzet készült hozzájuk. 

„Magyarországon a tanösvények ősének a leglátogatottabb kirándulóhelyeken – különösen 

a védett természeti területeken – kijelölt és egy vagy néhány ismertetőtáblával ellátott 

turistautak tekintetők.” (Kollarics, 2015)  

Az első hazai tanösvény 1972-ben jött létre, a Szalajka-völgyi Erdei Múzeumhoz 

kapcsolódó Horotna-völgyben. 

Egységes, nemzetközileg elfogadott definíció nincsen a tanösvényekre. Ennek egyik fő oka 

a nemzetek közötti kulturális különbségek a természetjárással kapcsolatban, de 

közrejátszik az újgenerációs tanösvények, az élményösvények megjelenése is, valamint az 

is, hogy az egyes külföldi nyelvekben rengeteg rokon értelmű kifejezést használnak 

különböző funkciójú ösvények jelölésére.  

A magyar szakirodalom szerint a tanösvények » „A tanösvény a környezetismereti 

bemutatóhelyek egyik típusa. Olyan tematikus útvonal, amelyen az érintett terület 

természeti és kulturális (kultúrtörténeti) öröksége állomáshelyekhez kötődően, általában 

táblák és/vagy kiadványok segítségével kerül bemutatásra, így a látogatók részéről önálló, 

aktív ismeretszerzést tesz lehetővé.” « (Kollarics, 2015, old.: 35) 

Azért ajánlatos a tanösvényen belül állomásokat kialakítani, hogy ily módon ne egyszerre 

zúdítsunk minden információt a szemlélődő nyakába már a sétaút elején vagy végén, 

hanem apránként elosztva. A tanösvények célja az, hogy a látogatóknak a környezetükről 

alkotott gondolkodásmódját, szemléletét formázza azáltal, hogy betekintést nyerhetnek az 

adott terület természeti és kulturális értékeibe, ekképpen is közelebb hozván az embert a 

környezetéhez. „A tanösvények lehetővé teszik a természet megismerését, élményszerű 

felfedezését, ezáltal annak megszeretését is.” (Fodor, 2018) 
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3 Környezeti nevelés 

3.1 Történelmi visszatekintés 

A nemzetközi viszonyokat vizsgálva azt figyelhetjük meg, hogy az ipari forradalom idején 

a társadalom egy része jelentősen eltávolodott a természettől, sokkal inkább a technológia 

és a városi életmód került előtérbe. A környezetszennyezés által okozott károkat a 

természeti neveléssel próbálták ellensúlyozni, az embereket a természet szeretetére és a 

természeti értékek védelmére nevelték. 1872-ben az Amerikai Egyesült Államokban a 

Yellowstone Nemzeti Park megalapításától kezdődött a tudatos természetvédelem. A XX: 

század elején egyre több iskolai kezdeményezés (mint például a szabadlevegő iskolák, a 

zöldosztályok, stb.) volt, melyek a természetvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet. 

A környezeti nevelés definícióját végül 1970-ben fogalmazta meg a Természetvédelmi 

Világszövetség, amely így hangzott: » „A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének 

és olyan fogalmak meghatározásának folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, 

valamint az őt körülvevő biofizikai környezet sokrétű kapcsolatának megértéséhezés 

értékeléséhez szükséges készségekés hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelés 

hatást gyakorol a környezet minőségét érintő döntéshozatalra, személyiség formálásra és 

egy széles értelemben vett viselkedésmód kialakítására.” « (Remenyik, Szabó, & Feketéné 

Benkó, 2019) 

Majd 1975-ben az ENSZ is kiadta az első hivatalos dokumentumát a környezeti nevelés 

kapcsán, ez a Belgrádi Charta volt. » „… a világ népei számára tudatosítani kell azt, hogy a 

környezet és a hozzá kapcsolódó problémák megoldása és az újabbak megelőzése 

megfelelő tudást, felkészültséget, készségeket, attitűdöket, indítékokat és együttműködési 

szándékokat igényel, amelyek biztosítása a környezeti nevelés feladata” « (Schróth, 

Chikán, Fernengel, Fodor, Kéri, & Szászné Heszlényi, 2015, old.: 4). 

Azt, hogy az iskolákban, hogyan és milyen területeken kell megvalósulnia a környezeti 

nevelésnek az 1978-as thibiszi UNESCO Környezeti Nevelési Kormányközi Konferencia 

fogalmazta meg. »„A környezeti nevelés egy folyamat, amelyben olyan világnemzedék 

nevelkedik, amely ismeri legtágabb környezetét is, törődik azzal, valamint annak 

problémáival. Ismeretekkel, készségekkel, attitűdökkel, motivációval és elkötelezettséggel 

rendelkezik, hogy egyénileg és közösségben dolgozzon a jelenlegi problémák megoldásain 

és az újabbak megelőzésén.”« (Kriska & Karkus, 2015, old.: 90) 
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1992-ben a Rio de Janeiroban megrendezett Környezet és Fejlődés Konferencián a 

fenntartható fejlődés megvalósítását szorgalmazták a résztvevő országok. Ez nem más, 

mint “olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen igényeket anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő 

generációk lehetőségeit” (Schróth, Chikán, Fernengel, Fodor, Kéri, & Szászné Heszlényi, 

2015, old.: 5). 

1997-es Thessaloniki Konferencián mondták ki az UNESCO tagállamok, hogy „a jövő 

nemzedékek sorsa a ma döntésein és tettein múlik” (Schróth, Chikán, Fernengel, Fodor, 

Kéri, & Szászné Heszlényi, 2015), vagyis hogy a környezetvédelemmel foglalkozni éppen 

olyan fontos, mint felszámolni a szegénységet és a munkanélküliséget. 1999-ben 

Brüsszelben rendezett Környezeti nevelés és oktatás Európában konferencián kiemelték azt 

is, hogy az eddigi környezeti neveléshez hozzá kell venni a fenntartható fejlődést is, illetve 

a társadalom egyéb kérdésköreit is. Törekedni kell arra, hogy a diákok érdeklődését 

felkeltsük, hogy merjenek nyitni a környezetük felé, és így aktívan cselekvő, 

környezettudatos társadalmat neveljünk fel. 

A nemzetközi helyzethez hasonlóan, a XX. századi Magyarországon is a természet 

megismerése, szeretete és védése volt a nevelés központjában. A legtöbb program a 

cserkészmozgalom keretén belül szerveződött. Hermann Ottó által indítványozott, a 

Madarak és Fák napját először 1906-ban ünnepelték meg. Ez idő tájt honosodtak nálunk is 

az iskolaszanatóriumok, a zöld osztályok és a rendszeres nyári táboroztatások is. A 

környezetvédelem kérdéseit az 1970-es években tették bele a biológia és egyéb szakköri 

tanmenetekbe. A nyolcvanas években megjelentek a környezeti nevelési témájú 

szakkönyvek, tankönyvek illetve szakköri programok is. Az évtized második felében az 

egyetemeken is megkezdődtek a posztgraduális környezetvédelmi továbbképzések a 

tanárok számára, később pedig elindult a környezettan szakos tanárképzés is. A ’90-es 

években egyre aktívabbak lettek a környezeti neveléssel foglalkozó társadalmi szervezetek, 

indítványozásukra 1998-ban megjelent az első Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia, 

amely magában tartalmazza a környezeti nevelés alapelveit, tapasztalatait, valamint a 

megvalósításra váró feladatokat is. Mindezek tükrében az új évezredben kiemelkedő 

figyelmet kapott az erdei iskolai program, illetve megtörtént a Nemzeti alaptanterv újítása 

is. Az évek során többször előkerült az az ötlet, hogy az iskolákban önálló tárgyként 

jelenjen meg a környezettan, az egészségtan, vagy esetleg a környezetvédelem, azonban ez 

a mai napig egységesen nem valósult meg.  
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3.2 A környezeti nevelés fogalma 

De mi is az a környezeti nevelés? Sajnos ez egy olyannyira összetett dolog, hogy nem 

létezik egy mindenki által elfogadott definíció. A kifejezés első része a természeti 

értékekre és az ember alkotta környezetre utal, míg a második fele egy olyan 

ismeretátadásra, ami a diákok szemléletét és személyiségét is egyaránt formálja. Legfőbb 

célja, hogy egy olyan rendszerszemléletet mutasson be az embereknek, amelyben a 

gazdaság, a társadalom és a környezet egymástól nem független területek, valamint, hogy 

környezettudatos magatartási mintákat alakítson ki, ezáltal olyan „környezeti polgárokat” 

neveljünk ki, akik odafigyelnek a fenntartható fejlődésre és fogyasztásra. A környezeti 

nevelés multi- és interdiszciplináris, vagyis megjelenik az összes társadalom- és 

természettudományi tantárgy bevezetőjében, ellenben a biológiaórákon kívül nem sok 

helyen történik rá utalás. Ez egy folyamatos és élethosszig tartó tanulás. Úgy gondolom, 

hogy érdemes már egész kicsi korban beavatni a környezettudatos életmód egyes lépéseibe 

a gyerekeket, hiszen a kisgyermek a környezetében található mintákból merít és alakítja ki 

a saját mintáját. Nagyon jó példa erre a szelektív szemétgyűjtést, vagy akár a komposztálás 

is, amit már az óvodáskorú gyermekeknek is meg lehet mutatni, hiszen ezekhez nem 

kellenek új eszközök vagy különösebb erőfeszítés. Egy másik példa, ha egy iskola 

papírgyűjtést szervez, akkor a tanulók nagyszülei is szívesen besegítenek, az összes 

reklám- és tévéújságot kötegekbe gyűjtik, ezzel is segítve unokájukat a versenyben. 

„Észrevétlenül” neveljük a felnőtteket a fiatalabb generáción keresztül. Természetesen 

nagyon fontos az is, hogy konkrét adatokat adjunk át a diákoknak, máskülönben nem 

tudnának objektív következtetéseket levonni, ám ezek mellett elengedhetetlen az érzelmi 

nevelés is szerepe is. Az átélt tapasztalatok, a látott jelenségek olyan érzelmi reakciót 

képesek kiváltani a gyerekekből, amik könnyen motiválhatják őket a környezettudatos 

életmód felé. 

3.3 A környezeti nevelés színterei 

Ahogy már korábban említettem az környezeti nevelés egyik legfontosabb helyszíne az 

általános iskola felső tagozatán kezdődő, majd a gimnáziumokban folytatódó 

természettudomány és biológiaoktatás. Tantermi keretek között a természettudomány című 

tantárgy olyan hétköznapi helyzeteket, ismereteket és problémákat mutat be a diákoknak, 

ami fiatal koruk ellenére, számukra is releváns. Azonban a kerettanterv is megfogalmazza 

azt, hogy nem elég az ismereteket átadni, hangsúlyt kell fektetni a természet 

megfigyelésére, az abban való vizsgálódásra. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a városi 
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gyerekeket el kell vinni a legközelebbi erdőbe, vagy vidékre kell velük kirándulni. Akár 

egy nagyobb városi környezetben is megvalósulhat ez a vizsgálódás, például egy 

állatkertben, botanikus kertben vagy egy múzeumban. Tapasztalatok igazolják, hogy egy-

egy élményekkel teli, gyakorlati feladatokat is magába foglaló kiránduláson a gyerekek 

sokkal több információt jegyeznek meg, mint a hagyományos tanórák alatt.  A biológia, 

mint önálló tantárgy egységesen a 7. évfolyamon jelenik meg. Mégis az első két évbe bele 

van sűrítve minden, amit egy diáknak illik tudnia az élővilágról, valamint az ember 

szervezetéről és egészségéről, hiszen a középiskola típusától függ, hogy lesz-e még 

biológiaórája, és ha igen, milyen óraszámban.  

A környezeti nevelésre sor kerülhet még az iskolán kívüli foglalkozások alkalmával is. 

Ahogyan azt a neve is sejteti, ezek a tevékenységek az iskola épületén kívül foglalnak 

helyet. További közös jellemzőjük a céljuk; a gyerekekben egy olyan érzelmi reakciót 

kiváltani, ami által közelebb kerülnek a természethez, a megfigyeléseiket és 

tapasztalataikat le tudják rögzíteni, illetve ezekből következtetéseket tudjanak levonni. Az 

első, ami az iskolán kívüli foglalkozások közé tartozik az a tanulmányi séta. Ez egy 

rövidebb program, elég lehet rá két összevont óra, ha a séta helyszíne (botanikus kert, 

múzeumkert, tanösvény) elég közel van az iskolához, azonban így is előre kell készülnünk 

pár feladattal. Az egyik lehetséges mód az, hogy kiadjuk a diákoknak a feladatot, vagyis 

nekik kell információkat gyűjteni a helyszínről, majd egy kiselőadás keretén belül 

ismertetni a többiekkel jellegzetességeket. A másik mód, ha a tanulmányi sétához 

munkalapokat, feladatsorokat készítünk, amelyeket a séta kezdetén kiosztunk a tanulók 

között, és a túra alatt kell válaszolniuk a kérdésekre. A szakdolgozatom későbbi részében 

én is ilyen feladatokat mutatok majd egy lehetséges füvészkerti sétához kapcsolódóan. 

Szintén az iskolán kívüli foglalkozásokhoz soroljuk a kirándulást és a terepgyakorlatot. A 

kettő közötti különbség abban rejlik, hogy míg a kirándulás célja az élményszerzéssel járó 

mozgás, addig a terepgyakorlaton a kutatásé a főszerep. Közös tulajdonságuk, hogy akár 

többnaposra is szervezhetők, sőt a programok közé beilleszthető a korábban említett 

tanulmányi séta is.  

Végül szeretném megemlíteni még az erdei iskolákat is, amik szintén a tantermen kívüli, 

általában többnapos, összetett program. Magába foglalhatja a tanulmányi sétát, a 

kirándulást és a terepgyakorlatot is, azonban ezeken kívül egyéb szabadidős 

tevékenységekkel egészülhet ki. Kétszer is megtapasztaltam, hogy milyen egy erdei iskola. 
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Tanulóként egyrészt hatalmas boldogság volt ötnapos kirándulásra menni, míg a többi 

osztály csak egy-két napos kirándulásra mehetett el, és hála drága volt osztályfőnököm 

fáradhatatlan szervezésének, időnk sem maradt az unatkozásra. Mindkét alkalommal volt a 

kísérőtanárok között valamilyen természettudomány-szakos, így tényleg megvalósult a 

környezeti nevelésünk. A közeli tisztáson tanultunk meg növényt határozni, a faluszéli kis 

patakban fizikai és kémiai méréseket folytattunk és makrogerincteleneket gyűjtöttünk, 

hogy megállapítsuk a vízminőséget, a túrázások alkalmával ismerkedtünk a 

térképhasználattal, és még sorolhatnám. 

 

4 A botanikus kertekről és szerepükről 

Európában az első botanikus és gyógyfüves kerteket a XVI. század második felében 

alapították azzal a céllal, hogy egyetemek orvostudományi karán tanuló hallgatók képzését 

segítsék. Később, a földrajzi felfedezések és Linné rendszerező munkásságának 

köszönhetően a kertek szerepköre tágult. Immár nem csak a leendő orvosok és 

gyógyszerészek gyógynövény-ismereti tudását segített növelni, hanem a világ különböző 

tájainak érdekes flóráját tárta a látogatók elé. Ezzel szemben a gyarmatokon létesített 

botanikus kerteknek olyan gazdasági jelentőségű funkciót kellett betöltenie, mint például a 

trópusi haszonnövények nemesítése, és a megfelelő termesztés-technológia kidolgozása. A 

XIX. században újabb változás következett be, a már meglévő rendszertani szempontok 

mellett nagy hangsúlyt fektettek magára a kerttervezésre is. Ez jelentős fejlődést hozott a 

polgári botanikus kertek életébe, az esztétikus kerteket már nem csak azért látogatták az 

emberek, hogy tanuljanak, vagy rácsodálkozzanak egy-egy érdekes fajra, hanem ide jártak 

pihenni, kikapcsolódni. Sajnos a XX. század első fele ezt a fellendülést derékba törte, 

ugyanis a világháborúk alatt rengeteg kert óriási károkat szenvedett. Újabb változás 1948-

ban következett be, ekkor alapították meg a Természetvédelmi Világszövetséget Svájcban. 

A szervezet fő feladata a mai napig az, hogy „segítse a biodiverzitás megőrzését és a 

természet erőforrásainak mértékletes használatát, az ökológiai rendszerek fenntartását.” 

(Természetvédelmi Világszövetség, 2020) 

Az 1980-as években a Természetvédelmi Világszövetség a Természetvédelmi 

Világalappal
1
 együttműködve, az egyre súlyosabb károkat okozó fajpusztulások miatt, 

                                                           
1
 angolul: World Wildlife Fund, röviden: WWF 
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kialakított egy jól kidolgozott növényvédelmi, úgynevezett konzervációs stratégiát. Ennek 

következtében tovább bővült a szerepkör, immár a “botanikus kertek hosszú távon 

megőrzött, pontosan nyilvántartott növények gazdag gyűjteményei (fák, cserjék, 

lágyszárúak, üvegházi és szabadföldi növények stb.), melyek az oktatás, a kutatás, a 

környezetvédelmi nevelés és a széles körű ismeretterjesztés, valamint a természetvédelem 

szolgálatában állnak”. (Dr. Isépy, A botanikus kertek szerepe az új évezredben, 2002) 

1992 nyarán Rio de Janeiróban, az ENSZ
2
 által szervezett Környezet és Fejlődés 

Konferencián írták alá A biodiverzitás sokféleségéről szóló egyezményt. Ez a dokumentum 

a mai napig az alapköve az „emberi társadalom és a természetes élővilág viszonyának 

meghatározásában” (Riói egyezmény, 2020) . Az egyezményben foglalt kötelezettségek 

alapján az ezredfordulókor rendezett Botanikus Kertek Világkongresszusán írásba 

foglalták a botanikus kertek feladatait és a nemzetközi elvárásokat, melyek az alábbiakban 

olvashatók:  

1.  „A tudományos kutatás és az oktatás alapjául szolgáló, a biológiai 

sokféleséget reprezentáló, megfelelően dokumentált, élő növénygyűjtemények 

hosszú távú fenntartása, fejlesztése.” (Dr. Isépy, A botanikus kertek szerepe az új 

évezredben, 2002) 

2. „a biodiverzitás megőrzésének, a veszélyeztetett növényfajok védelmének 

elősegítése, mesterséges populációk fenntartása, elszaporítása, a visszatelepítés 

lehetőségeinek kidolgozása.” (Dr. Isépy, A botanikus kertek szerepe az új 

évezredben, 2002) 

3. „A botanikus kertekhez kapcsolódó tudományos kutatások főbb területei: 

florisztika, rendszertan és taxonómia, konzervációbiológia, magbiológia, invazív 

fajok biológiája, kertészeti kutatások: akklimatizációs vizsgálatok, nemesítés.” (Dr. 

Isépy, A botanikus kertek szerepe az új évezredben, 2002) 

4. „Oktatás és ismeretterjesztés. A botanikus kertek nyitva állnak az oktatás 

minden szintjén a botanikai ismeretek elsajátítására, a környezetvédelmi nevelés 

számára. Szervezett tanfolyamok, programok szolgálják a széleskörű 

ismeretterjesztést, valamint a speciális kertészképzést, a botanikus kerti 

                                                           
2
 Egyesült Nemzetek Szövetsége, angolul: United Nations, röviden UN 
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szakmunkások nevelését.” (Dr. Isépy, A botanikus kertek szerepe az új évezredben, 

2002) 

5. „A botanikus kertek feladata kultúr-, tudomány- és kerttörténeti értékeinek 

(mint kulturális örökség), egyéb gyűjteményeinek (könyvtár, termés-, 

maggyűjtemény stb.) a bemutatása, megismertetése, fenntartása.” (Dr. Isépy, A 

botanikus kertek szerepe az új évezredben, 2002) 

6. „A botanikus kertek sokrétű feladataik sikeres elvégzéséhez fokozott 

szükség van a széleskörű hazai és nemzetközi együttműködésre.” (Dr. Isépy, A 

botanikus kertek szerepe az új évezredben, 2002) Magyarországon 1992. május 14-

én hozták létre a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségét 

(MABOSZ). 

Nemzetközi szintet vizsgálva pedig 2001-től tagja a MABOSZ a Nemzetközi 

Botanikus Kerti Szövetségnek
3
 

7. „…a fenntartáshoz szükséges források felkutatása” (Dr. Isépy, A botanikus 

kertek szerepe az új évezredben, 2002) 

 

5 A Füvészkertről 

5.1 Elhelyezkedése 

A kert a főváros VIII. kerületében található, az Illés utca 25. szám alatt. Budapestnek eme 

üde zöld foltja tömegközlekedéssel jól megközelíthető. Két metrómegállóból, a 

Semmelweis Klinikáktól és a Nagyvárad-tértől, valamint a Kálvária téri buszmegállóból is 

nagyjából 10 perc sétával elérhető.  

Sajnos területéből a fennállása alatt sokat vesztett, jelenleg 3,1 hektárnyi alapterülettel 

rendelkezik, amiből több mint 2000 m2-t az üvegházak fednek le. Népszerűsége azonban 

nem csökkent az évek során, és ezt főleg Molnár Ferenc regényének köszönheti, ugyanis a 

Füvészkert volt a vörösingesek főhadiszállása. 

 

                                                           
3
 angolul: Botanic Gardens Conservation international, röviden: BCGI 
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1. ábra A kert tömegközlekedéssel jól megközelíthető  

forrás: https://www.fuveszkert.org/elerhetosegeink/ 

 

5.2 Története 

Európában elterjedt volt az a trend, hogy az egyetemek orvosi kara saját botanikus kertet 

nyitott, így segítve az ott tanuló orvos- és gyógyszerészhallgatókat. Nem történt ez 

másképp Magyarországon sem.  

A Magyar Királyi Tudományegyetemnek 1769-ben lett Orvosi Kara és két évre rá, 1771-

ben Winterl Jakab (vegytan és botanika professzor) megalapította az első magyar 

botanikus kertet Nagyszombatban. 1777-ben az egyetem Budára költözött, a botanikus kert 

pedig rövid időre Krisztinavárosba, majd II. Józsefnek köszönhetően a Ferencesek 

kolostorkertjének területére lett áthelyezve. A kert vezetését 1807-ben Kitaibel Pál vette át, 

aki összegyűjtötte és leírta a magyarországi növényeket, ásványokat a Kárpát-medencét 

bejáró útjainak során. Életének utolsó éveiben a kertet ismét költöztetni kellett, új helye a 

mai Múzeum körút, a Rákóczi út és a Puskin utca által határolt terület lett és Carl von 

Linné rendszere alapján rendezte a növényeket. 
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3. ábra Kitaibel szobra a kertben  

forrás: https://www.wikiwand.com/hu/Kitaibel_P%C3%A1l 

 

Kitaibel halála után Haberle Károly lett az új igazgató és Rochel Antal a főkertész. Haberle 

professzor a hallgatóinak rendszeresen tartott órákat a kertben, és kiterjedt kapcsolatainak 

köszönhetően a majdnem 10 000 fajt bemutató kert európai hírnévre tett szert. 1832-ben 

Haberle megrázó halálával egy időben a kert tündöklése is hanyatlani kezdett és ezen az 

1838-as pesti árvíz csak rontott. 1847-ben a Pesti Királyi Tudományegyetem József nádor 

segítségével 80 000 forintért megvásárolta a Festetics család birtokában lévő 10,1 hektáros 

józsefvárosi területet, így került a Füvészkert a mai helyére. Az 1848-49-es szabadságharc 

után sorra váltották egymást az igazgatók, kiemelni közülük Gönczy Pált érdemes, aki több 

mint ezer fanövendék ültetésével mozdította előre a kert újjászületését. Az 1860-as 

években Linzbauer Ferenc sebészprofesszor igazgatósága alatt a kert ismét fellendült. 

Ebben az időszakban épült meg a máig látogatható pálmaház, illetve ekkor kaptak 

emlékoszlopot az első Magyar Füvészkönyv szerzői, Diószegi Sámuel és Farkas Mihály, 

valamint a kert új helyében közreműködő József nádor is. 
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4. ábra A kertben található emlékoszlop a magyar rendszerezőknek  

forrás: https://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=15220 

 

Jurányi Lajos igazgató és Fekete József főkertész munkássága alatt, a XIX. század utolsó 

évtizedeiben, a megközelítőleg 12 000 fajt tartalmazó gyűjteményével a kert ismét 

nemzetközi hírnévre tett szert. 1893-ban épült meg a Victoria-ház. 1911-ben Mágócsy-

Dietz Sándor professzor vezetése alatt történt, hogy a rohamos fejlődésen áteső Budapest 

körülnőtte a botanikus kertet, így a klinikák épületeinek bővítésre a kert területéből kellett 

elvenni. Tuzson János professzor irányítása alatt, a két világháború között új üvegházak 

épültek, ám a II. világháború ezeket és a növények jórészét is elpusztította. A háború után 

Soó Rezső akadémikus igazgatósága alatt kezdett újra életre kapni. A 60-as években végre 

megkapta a kert a természetvédelmi terület címet, ekkor építettek egy új 

kutatólaboratóriumot, valamint a háborúban lerombolt pálmaházat is újjáépítették. 1984-

ben az üvegházak korszerűsítése mellett egy új bemutatóhelység is épült. 2006-tól a 

Kulturális Örökség védelme alá került. 
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5. ábra. A Füvészkert bejárata 

forrás: saját kép 

6 Séta a kertben 

Amikor a növényeket tanítjuk az iskolában, célszerű azokkal az ismeretekkel kezdeni, ami 

a növényekre általában véve jellemző. Ilyenek a növényi sejt részei, a színtestek megléte, 

illetve az is, hogy a testüket alkotó szerves anyagokat autotróf módon, a napfény energiáját 

hasznosítva szervetlen anyagokból állítják elő (fotoszintézis). Majd később, ahogy 

haladunk tovább a tananyagban, megismerkedünk az egyes rendszertani kategóriák 

sajátosságaival, a csoportok evolúciós újdonságaival, és egyre inkább láthatóvá válik a 

növények sokfélesége. Ezt a diákok be tudják magolni, és ha szavahihetőnek tartanak, 

akkor nem vonják kétségbe a tanításainkat. Azonban sokkal közelebb hozhatjuk a 

tanulókhoz a természetet, ha a kimegyünk a tanteremből, és megpróbálunk az élményeiken 

keresztül tanítani. A tanulmányi séta helyszínéül azért a budapesti Füvészkertet 

választottam, mert számos régió növényvilága megtalálható itt egy helyen. Ebből fakadóan 

biológiatanárként nagyon egyszerű dolgunk van, ha itt szeretnénk diákjainknak prezentálni 

a biodiverzitást, azon belül is a növények sokféleségét.  
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6.1 Nyitvatermők 

A bejárattól bal kéz felé indulva az örökzöldek gazdag gyűjteményét találjuk. A 

nyitvatermő növények egyik legnépesebb családjának, a fenyőféléknek (Pinaceae), sok 

faja erdőalkotó az északi flórabirodalomban. Itt találjuk az oregoni duglászfenyőt 

(Pseudotsuga menziesii), amely Észak-Amerika csendes-óceáni partvidékein honos. A 

Föld leghatalmasabb fái közé tartozik, akár száz méter fölé nőhet, magyarországi a 

legmagasabb példány 32 méteres. Könnyű felismerni tobozvirágzatáról, melyben a 

termőpikkelyek között kígyónyelvszerű meddőpikkelyeket találunk, valamint a tűlevelei 

dörzsölés hatására narancsos illatúak. Sajnos a jó minőségű fáját a bútoripar előszeretettel 

használja, ezért az állománya egyre csökken. 

 

6. ábra Duglászfenyő toboza 

forrás: https://treesandshrubsonline.org/articles/pseudotsuga/pseudotsuga-menziesii/ 

 

A kínai vagy szecsuani mamutfenyő (Metasequoia glyptostroboides): a ciprusfélék 

családjába tartozik. Élő növényi kövületként tartják számon, ugyanis a harmadidőszakból 

is kerülnek elő leletei, élő példányait Kína eldugott részein csak 1941-ben azonosították. 

Régen széles körben elterjedt volt, azonban a jégkorszak alatt sok helyről kipusztult és a 

teljes állománya visszaszorult Dél- és Közép-Kínába. Az ősszel rozsdabarnára színesedő 

hajtásvégeit egyben hullajtja el, erről biztosan fel lehet ismerni és nem összekeverni 

amerikai rokonaival, a hegyi mamutfenyővel (Sequoiadendron giganteum) és a tengerparti 

mamutfenyővel (Sequoia sempervirens). A kínai mamutfenyő európai példányai a késői 

felfedezés miatt még 80 évnél fiatalabbak, ezért nem mutatkozik meg teljes méretük. 
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7. ábra A kínai mamutfenyő virága a felnyílás előtt és után 

forrás: https://dc.cod.edu/horticulture-2242-metasequoia-glyptostroboides/4/ 

 

Szintén ebbe a csoportba tartozik az atlaszcédrust (Cedrus atlantica), amely többek szerint 

a libanoni cédrus (Cedrus libani) alfaja. Az észak-afrikai Atlasz-hegységben őshonos, 

nagyjából 130 hektáron nő. Európán belül Franciaországban találjuk a legnagyobb 

betelepített állományait az ezredfordulón kétezer hektár, ami azóta szépen szaporodva a 

vegyes telepítésekkel együtt eléri a közel húszezer hektáron.  

 

8. ábra Az atlaszcédrus sima felszínű, tojásdad toboza 

forrás: https://diszfa.hu/?product=cedrus-atlantica-atlasz-cedrus 
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Ide tartoznak még a kertekben is népszerű tuja- (Thuja), valamint a boróka- (Juniperus) és 

hamisciprus-fajok (Chamaecyparis). A Füvészkertben is megtalálható kertészeti változatok 

az egyre nagyobb légszennyezés ellenére jól bírják a városi környezetet, azonban az elmúlt 

években újfajta kártevője jelent meg és így idős, szép példányok is elszáradnak, 

kipusztulnak. 

A Leyland-ciprus (Cupressocyparis leylandii) tűrőképessége megfelel a kárpát-medencei 

körülményeknek, ráadásul rendkívül gyors növekedésűek, ennek köszönhetően egyre 

gyakoribb dísznövények a hazai kerteknek.  

A közönséges tiszafa (Taxus baccata) a leghosszabb életű európai növény. 

Magyarországon jellemzően középhegységi faj, eredeti élőhelyei megtalálhatóak a 

Bükkben és a Bakonyban is. Magköpenye ízletes, ehető, számos madárfaj fogyasztja, 

azonban a növény minden egyéb része keserű és mérgező. Rugalmas fájából az ókorban 

íjakat készítettek, manapság pedig a leveleiből paklitaxelt és docetaxelt állítanak elő, amik 

az emlő-és petefészek-daganatok gyógyszereinek előanyaga. 

 

9. ábra A tiszafa sötét magjait körülvevő piros, ehető magköpenyét a madarak szívesen 

fogyasztják 

forrás: http://www.euforgen.org/species/taxus-baccata/ 

 

A kert legidősebb fái a páfrányfenyők (Ginkgo biloba), melyeket több mint 200 éve 

ültettek a Festetics-kastály mellé. A Ginkgophyták nagyjából 270 millió éve jelentek meg 

és az egész északi féltekekén elterjedtek. Sajnos a kínai mamutfenyőhöz hasonlóan ezt a 
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fajt is visszaszorította a jégkorszak, rokonsági köréből egyedül ez a faj maradt fenn. Ázsia 

keleti részein, főleg a templomkertekben található több ezer éves élő kövületeket az ott élő 

népek szent faként tisztelik. Ellenálló képességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 

az 1945-ös hirosimai atomtámadást is túlélte hat súlyosan sérült példány. A faj kétlaki, 

kertekben, utcákon főleg a hímivarú egyedeket ültetik, ugyanis a nőivarú fa érett 

magköpenye kellemetlen szagot áraszt a benne található hexán-, valerián- és vajsav miatt. 

Villás erezetű, legyező alakú leveleiről, melyek ősszel a zöldből aranysárgába váltanak, 

könnyű felismerni, ezeket gyógyászati célokból sokoldalúan felhasználják (például 

fülzúgás, szédülés, vérellátási zavarok csökkentésére). 

A kastély mögött elhaladva egy bonszai kiállítást láthatunk. A köztudatba beépült tény, 

miszerint a bonszai egy növényfaj, hamis, bármilyen fás szárú kétszikűből nevelhető ilyen 

aprócska fa, ha a növény morfológiai jellemzői ezt engedik. Mivel a növények nyílt 

rendszerek, kapcsolatban vannak a környezetükkel és így a külső hatások befolyásolhatják 

a megjelenésüket. Azonban egy olyan mesterséges hatásnak, mint amilyen a metszés is, 

nincs befolyása a növény genetikai állományára, így a levélméretet sem tudjuk 

befolyásolni. 

6.2 Fagytűrő szubtrópusi növények 

A Pálmaház előtt fagytűrő szubtrópusi növények honosítási kísérletei zajlanak sikeresen. A 

meleg mérsékelt övnek két altípusát különböztetjük meg; az egyik a kontinensek nyugati 

oldalára jellemző enyhe, csapadékos telű mediterrán éghajlat, a másik a szárazföldek keleti 

oldalát uraló csapadékos nyarú, száraz, hideg telű szubtrópusi monszun. 

A gránátalma (Punica granatum) és a nyugati szamócafa (Arbutus unedo) egyaránt a 

mediterrán tájak elterjedt növényei. A ma kiviként (Actinidia deliciosa) ismert növény az 

évek során jó pár névcserén átesett. Eredeti kínai neve jangtao volt, majd az új-zélandi 

betelepítők a XX. század elején kínai egresként népszerűsítették világszerte. A század 

közepén először dinnyécskére, majd 1959-ben az őshonos madarukból ihletet merítve 

kivigyümölcsre keresztelték át.  

A japán naspolya (Eriobotrya japonica) eredeti, ázsiai élőhelyén akár 5-10 méteres 

nagyságot is eléri, azonban az eltérő éghajlat miatt hazánkban alacsonyan elágazik és 

fehéres színezetű virágai késő ősszel nyílnak. Vele szemben található a krisztustövis 

(Paliurus spina-christi), mely növény ágaiból a hagyomány szerint Jézus töviskoszorúját 

fonták. A nemes babért (Laurus nobilis) minden mediterrán éghajlatú földrészen ültetik. 
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Azonban a legrégebben ismert fűszernövény a Földközi-tenger medencéjében vadonélő 

példányai is megtalálhatóak. A győzelem jelképeként is használatos volt, régen 

babérkoszorúval jutalmazták az arra érdemeseket, ez a jelentése a magyar nyelvben máig 

fennmaradt (ül a babérjain, nem terem neki babér”).  

 

10. ábra Nemes babér virágzása  

forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Laurus_nobilis 

A pálmák közül a datolyapálma (Phoenix dactylifera) csak fóliasátor alatt vészeli át a 

nálunk gyakori téli fagyokat, ellenben a kínai kenderpálma (Trachycarpus fortunei) takarás 

nélkül is bírja a zordabb teleinket. Szintén a fagytűrők közé tartozik a fehér, porcelánszerű 

virágairól és kicsípett végű, bőrtapintású, sötétzöld leveleiről felismerhető örökzöld 

liliomfa (Magnolia grandiflora), amely eredetileg Észak-Amerika délkeleti partvidékein 

őshonos.  
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11. ábra Örökzöld liliomfa virága 

forrás: http://www.botanikaland.hu/magnolia-grandiflora/orokzold-liliomfa/ 

 

6.3 Pálmaház 

Most, hogy az épület előtt körbenéztünk, térjünk be az 1864-65-ben épített Pálmaházba. 

Bent olyan pálmaféléket (Arecaceae) találunk, melyek a hőmérsékletre érzékenyek, mint 

például a Délkelet-Ázsiából származó halfarokpálma (Caryota mitis) és az Indiai-óceán 

szigetein elterjedt kókuszpálma (Cocos nucifera). Fás száruk elsőre becsaphat minket, 

azonban mint minden pálma, ezek is az egyszikűek közé tartoznak. A kókuszpálma 

termése, a kókuszdió a trópusokon fontos fehérjeforrás, azonban kevés állat képes 

hasznosítani kemény külső héja miatt.  

A trópusokon, a többszörösen záródó lombkoronaszint miatt, az alsóbb szintek növényei 

nem jutnak elegendő fényhez. Kétféleképpen adaptálódhattak ehhez a körülményhez, az 

egyik az, hogy továbbra is a talajban gyökereznek, de liánszerű életmódot folytatnak, 

vagyis felkúsznak a fák törzsére és ágaira. Ilyen életmódot folytat a vanília (Vanilla 

planifolia) is, ami egy Mexikóból származó kosborféle (Orchidaceae). Az Egyenlítő 

mentén majdnem mindenhol termesztik, a növények megtermékenyítését beporzó rovar 

hiányában emberek végzik az Edmond Albius-féle módszer segítségével. A termést félig 

érett állapotban, még zölden leszedik és ezek fermentálásával készítik el a népszerű 

fűszert.  



24 
 

 

12. ábra A vanília termése  

forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_7/lecke_03_032 

 

A kontyvirágfélék (Araceae) gyűjteménye szintén a Pálmaházban található, a bejárattól 

balra. Tömött torzsavirágzatukat buroklevél takarja, amely a virágzat kifejlődése után is 

megmarad, néhány fajnál feltűnően élénk színű. Ide tartoznak a Dél-Amerikából származó 

flamingóvirágok (Anthurium), melyek kedvelt szobanövények is. Más fajaik tarka 

levélzetükkel díszítenek, és szintén jól tarthatók otthoni körülmények között. Levelüket és 

virágukat a virágkötészetben egyaránt használják. 

Fikuszok (Ficus) közül is több fajjal találkozunk, itt bújik meg a szobafikusz (Ficus 

elastica), a lantlevelű fikusz (Ficus lyrata), valamint a kislevelű fikusz is (Ficus bejamina) 

és a hittudományi jelentőséggel bíró szent fügefa (Ficus religiosa). A mondák szerint egy 

ilyen növény tövénél világosodott meg Buddha. A különlegességek sorát folytatva itt 

csodálhatjuk meg az óriásbambuszt (Dendrocalamus asper), ami a legnagyobb termetű 

pázsitfűféle. Növekedése majdhogynem szemmel követhető, néhány hónap alatt elérheti a 

10-12 méteres magasságot is, éppen ezért a trópusok egyik legfontosabb építőanyaga. 

A trópusi haszonnövények között szerepel a termesztett banán (Musa), melynek vad őse 

Délkelet-Ázsiából származik. Fa termete ellenére a Föld legnagyobb egyszikű, lágy szárú 

növénye.  

A legfontosabb növényi nyersanyagok közé tartozik az afrikai olajpálma (Elaeis 

guineensis), melynek levele a 6-10 méter hosszúságot is elérheti. Az élelmiszeripar a 
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pálmaolajból margarint állít elő, a kozmetikai ipar pedig szappant készít belőle. Rendkívüli 

terméshozamuk miatt több ezer hektárnyi esőerdőt vágnak ki évente, hogy olajpálmát 

ültethessenek a helyükbe. 

A kakaó (Theobroma cacao) Dél-Amerika trópusi esőerdeiből származik, ahol a maják 

már több mint 2500 éve termesztették és négyféle kakaóitalt ismertek. Latin neve, „az 

istenek eledele”, arról árulkodik, hogy még Linné is odáig volt ezért a növényért, illetve a 

terméséből készített italokért. A kakaóbab hatóanyagai között számos olyan vegyületet 

találunk, amely kedélyjavító hatású. Sajnos a lassú anyagcseréjű állatokra (kutya, macska, 

madarak) nézve akár egy kis mennyiség elfogyasztása is végzetes lehet a teobromin 

tartalma miatt.  

 

13. ábra Kakaó fán érő termései  

forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kaka%C3%B3_(n%C3%B6v%C3%A9nyfaj) 

 

Az arab kávé (Coffee arabica) Afrikából származik, hegyvidéki erdőkben őshonos cserje. 

Hatóanyaga a koffein, belső fogyasztás esetén a központi idegrendszert serkenti és többek 

között fokozza az anyagcserét.  

Az amerikai kontinensről származő dinnyefa (Carica papaya), vagy ismertebb nevén 

papaja, szintén trópusi haszonnövény, melyet ízletes gyümölcséért termesztenek. A 

gyümölcs tejnedve papaint tartalmaz, ami egy proteáz . elősegíti az emésztést, valamint 

ödémagátló és sebgyógyító hatással is rendelkezik.  
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Ugyancsak a gyümölcséért termesztik világszerte a hullámos kúszókaktuszt (Hylocereus 

undatus). Tojásdad terméseit több névvel is illetik (pitaja, kakusz- vagy sárkánygyümölcs) 

és elérhetik akár a 10 cm-es hosszúságot is.  

A Pálmaházból kifelé haladva megcsodálhatjuk a Norfolk-szigeteken endemikus 

szobafenyőt (Araucaria heterophylla), ami közeli rokona a chilei araukáriának (Araucaria 

araucana). Az épület előtt található sárkányfenyő (Wollemia nobilis) szintén az 

araukáriafélék családjába tartozik. Ez is az élő kövületek közé tartozik, jelenleg a 

legfiatalabb felfedezett. 1994-ben Kelet-Ausztráliában talált David Noble az alig száz 

példányra. Mivel a populáció genetikai állománya közel azonos, ez tovább fokozza a faj 

kipusztulásának veszélyét, ezért az eredeti élőhely nem is látogatható. A kutatók 

mesterséges körülmények között szaporítják a növényt, egy ilyen csemete áll 2006 óta a 

Füvészkertben.  

A gyógynövényes kert közepén található medencében az indiai lótusszal (Nelumbo 

nucifera) találkozhatunk. A délkelet-ázsiai eredetű faj a kemény teleket is jól bírja, ugyanis 

rizómái visszahúzódnak az iszapba és nem fagy el a növény. Nem csoda tehát, hogy a 

virága a buddhizmusban az újjászületés és megtisztulás jelképe.  

 

14. ábra Az indiai lótusz virága  

forrás: https://gyogyszernelkul.com/indiai-lotusz-mint-az-ujjaszuletes-szimboluma/ 

6.4 Victoria-ház 

A nyolcszögletű Victoria-ház 1893-ban épült, névadó növénye a brit Viktória királynőről 

elnevezett tündérrózsa (Victoria regia). Az eredeti élőhelyén évelő növény, tányérszerű 

levelei akár 2-3 méter átmérőjűre is megnőhetnek, peremük visszahajló. A sűrűn erezett 

levelei rendkívül erősek, akár egy 50 kg-os gyermeket is elbírnak. A növény vízbe lógó 
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részein töviseket találunk, így védekezik a növényevő halak ellen. Az évek során kiderült, 

hogy két faj különíthető el: az amazonaszi óriás-tündérrózsa (Victoria amazonica) 

levélpereme rozsdavörös színezetű és elterjedési területe az Amazonasz vidéke, míg a 

paraguayi óriás-tündérrózsára (Victoria cruziana) világoszöld levélszél jellemző és 

Paraguay folyóiban található. A nyár végén nyíló, nagyjából 30 cm átmérőjű virágai 

intenzív ananászillatot árasztanak. Az amazonaszi-tündérrózsa virágai az első este 

hófehérek, aztán másnap délelőtt összecsukódnak és este, amikor újra kinyílnak sötét 

karminpirosra színeződnek. Harmadnapra virradóan elvirágoznak, majd víz alá merülnek. 

A Füvészkert is szokott nyílt kapus eseményt hirdetni, ha virágzik náluk egy Viktória, 

többször láttam már képeket, ahogy a kisgyermekek ülnek a leveleket. Azonban eljutni 

nem volt lehetőségem, ugyanis a legutóbbi időkben néhány látogató addig dobálta 

kövekkel a leveleket, amíg azok teljesen át nem szakadnak.  

 

15. ábra A Victoria hatalmas levelei akár 50 kg-ot is elbírnak  

forrás: https://nlc.hu/eletmod/20180808/tavitunder-viktoria-virag/ 

 

A tündérrózsafélék (Nymphaeaceae) a Kárpát-medencében jól érzik magukat a meleg vizű 

forrásokból feltörő termálvizekben. A nílusi tündérrózsa (Nymphaea lotus) egyik alfaja a 

Nagyvárad közelében eredő Pece-patak termálvizeiben egész nyáron virágzik. 

Megtalálható itt még az indiai tündérrózsa (Nymphaea rubra), amit pedig a hévízi 

tófürdőbe sikerült betelepítenie 1898-ban Lovassy Sándornak. 
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16. ábra Tündérrózsák a hévízi-tófürdőben  

forrás: https://www.termalfurdo.hu/latnivalo/hevizi-tavirozsa-164 

 

A csavarpálmafélék (Pandanaceae) óvilági trópusi övezetben elterjedtek, kiváltképpen a 

tengerpartokon és a trópusi láperdőkben. Megjelenésük a földtörténeti kréta időszakra 

tehető, így az ősi zárvatermők közé tartoznak. Felismerhető a spirálszerűen egymás után 

elhelyezkedő leveleiről, valamint jellegzetes, támasztó léggyökereiről. Nevével ellentétben 

nem a pálmák, hanem a gyékényfélék rokonai. A legnépesebb csoportjába (Pandanus) 

tartozó fajok felhasználása rendkívül sokrétű; gyártanak belőlük parfümöt, hajolajat, 

ételízesítőt, hajdíszt, ruhaneműt és bútorokat is készítenek leveléből. Az élőhelyéből 

fakadóan nem érzékenyek a kiszáradásra és a túlöntözésre, így kezdő növénytartóknak is 

ajánlott szobanövény lehet.  

A trópusi tengerpartokra jellemző mangrove életmódú fák egyik legfajgazdagabb csoportja 

a vörös mangrove (Rhizophora), négy nemzettség 20 faja tartozik ide. Ezek a fák is a 

szélsőséges életmódhoz szoktak, dagálykor elviselik a sós tengervizet, apály esetén pedig 

szárazon állnak légzőgyökerei.  

A papiruszsás (Cyperus papyrus) a Földközi-tenger partvidékein elterjedt, azonban 

ismertté az egyiptomi papirusztekercsek által vált. Azonban az ókorban nem csak így 

használták fel, hanem bútorokat, járműveket, lábbeliket készítettek belőle, valamint 

tüzeltek is vele, valamint gumóját őrölve kávé helyett fogyasztották. Eredeti élőhelyéről, a 
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Nílus mellől 2000-re teljesen kipusztult. Gyöktörzse a víz alatt található, fény- és 

melegigényes növény, a fagyokat nem viseli el.  

Az Amazonas-medencében őshonos vízijácintot (Eichhornia crassipes) szép virágai miatt 

rengeteg helyre betelepítették, ám indákkal is szaporodó, erősen invazív faj kiszorította az 

eredeti flóravilágot, és ellepte a tavakat is. Levélnyelei hólyagosan felfújtak és levegővel 

teltek, ez teszi lehetővé, hogy a víz felszínén lebegjen a növény. Felhasználási lehetőségei 

a kézműves bútorok, dísztárgyak, táskák fonása, gyors növekedése miatt biomassza 

alapanyag, de szennyvizek tisztítására is használják, ugyanis gyökerei képesek elraktározni 

az ólmot, higanyt és a stroncium izotópjait is.  

 

17. ábra A Nemecsek Ernőt ábrázoló szobor a Viktória-ház medencéjében  

forrás: https://papageno.hu/intermezzo/2019/08/atadtak-nemecsek-erno-szobrat-az-elte-

fuveszkertben/ 

 

A kontyvirágfélék (Araceae) családjába tartozó úszó kagylótutaj (Pistia stratiotes) szintén 

egy dél-amerikai invazív faj, eredetileg a kerti tavakba és akváriumokba telepítették, de 

onnan kikerülve már az élővizekben is megtalálhatók. Magyarországon 1966-ban észlelték 

először az egri strandfürdő területén, ám azóta a Keszthelyi-öbölben is megtelepedett.  

Ugyancsak a Viktória-ház kuriózumai közé tartoznak a rovaremésztő növények. Az 

iskolában úgy tanítjuk, hogy a növények a testüket alkotó saját szerves vegyületeket 
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általában a levegő szén-dioxidjából, valamint a vízből és az ebben oldott ásványi 

anyagokból építik fel. De mi a helyzet akkor, ha bizonyos lápi, mocsaras élőhelyek 

talajában nem áll rendelkezésre elegendő szervetlen nitrogén-só? Ilyen esetben egyetlen 

lehetősége van a növénynek; megpróbál alkalmazkodni a rideg körülményekhez és más 

forrásból beszerezni a szükséges anyagokat. Így jöhetett létre az evolúció során a 

rovarfogó növények több, egymástól független csoportja, melyek képesek más által 

előállított szerves anyagokat is hasznosítani.  

A legismertebb közülük a rajzfilmekben is gyakran húsevőként ábrázolt Vénusz 

légycsapója (Dionaea muscipula). Az észak-amerikai növény rovarfogó leveleinek végén 

találjuk az illatos csapdát, melynek belső felszínén érzékszőrök helyezkednek el, amelynek 

érintésével a gyanútlan rovar magára zárja a levelet és megkezdődik a lassú, akár két hétig 

is eltartó „emésztés”. Ha a tápanyagok felszívódtak, a növény újra kinyitja levelét, és a 

légmozgás eltünteti az árulkodó nyomokat. A csapdák több alkalommal is képesek a 

záródásra, ám nem ajánlott tornáztatni, ugyanis az üres összecsukódás nagy 

energiaveszteséggel jár.  

 

18. ábra Vénusz légycsapójának "éhes szájai"  

forrás: http://www.ragadozokert.hu/noveny-kinalatunk/venusz-legycsapoja/ 

 

A kürtvirágok (Sarracenia) elterjedési területe Észak-Amerika északi része, valamint az 

atlanti-óceáni partvidéke. Nevéhez méltóan hosszú, kürtformájú leveleket növeszt, 

amelyben édes nektár található. Amikor a rovar a nektár felé indul, egyre szűkebb lesz a 

hely és mire szabadulna a visszafelé álló belső szőrök is gátolják kijutását.  
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Ahhoz, hogy rovaremésztő növénnyel találkozzunk, a természetben nem kell Észak-

Amerikáig utazni, ugyanis a harmatfű (Drosera) és a rence (Utricularia) több faja uralja az 

északi féltekét, így akár Európában is megtalálható. A harmatfűfélék családjába 

(Droseraceae) tartozó kereklevelű harmatfű (Drosera rotundifolia) más stratégiával jut a 

számára nélkülözhetetlen nitrogénhez. Mirigyszőrein keresztül illatos, ámde ragadós 

váladékot termel, melybe a cukros illattól elkábult rovar beleragad, és többé nem szabadul. 

Magyarországon reliktum fajnak számít.  

 

19. ábra A harmatfű boltokban is kapható változata  

forrás: http://www.husevonovenyek.hu/ 

 

A közönséges rence (Utricularia vulgaris) a rencefélék (Lentibulariaceae) közé sorolható, 

az eddigi rovarfogóktól eltérően a vízben él és plankton életközösség állatait fogyasztja. 

Gyökér nélküli, vízfelszínen lebegő hínártársulásokban él, mérete akár a két métert is 

elérheti.  

A Magyarország nyugati részén, tőzegmohás lápokban ritkán előforduló, fokozottan védett 

faj a lápi hízóka (Pinguicula vulgaris). A havasi hízókától (Pinguicula alpina) könnyen 

megkülönböztethető ibolyaszín virágai a nyár elején nyílnak. Rovarfogási módszerében 

ötvözi a Vénusz légycsapójának és a harmatfűfélék eszköztárát, ugyanis a levelei felszínén 

lévő mirigyek csalogató cseppeket termelnek. Érintés hatására a mirigytermelés felgyorsul, 

miközben a levélszélek is elkezdenek bepöndörödni, így minden menekülési utat elzárva a 

rovar elől.  
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Érdekes formájú rovarcsapdát fejlesztenek a kelet-ázsiai trópusok fáin élő kancsókák 

(Nepenthes). Az előző rovaremésztő növényekhez képest látványosan nagyobb méretű 

kancsókat növeszt, melyben emésztőnedve található. A kancsó tetején lévő fedőlevél azt a 

célt szolgálja, hogy megakadályozza az emésztőnedv eső általi felhígulását.  

 

6.5 Bemutatóházak 

Az épületben tovább haladva a Broméliaházba jutunk, az itt található növények mind egy 

csoportot alkotnak. A broméliafélék (Bromeliaceae) családja egy afrikai nemzetség 

kivételével Közép- és Dél-Amerika trópusi részein őshonos. A broméliák többsége a 

trópusi fákon él, az epifiton növények gyökerének feladata a kapaszkodás. A levéltövek 

vízfelvételre képesek és az összegyűjtött csapadék vízben más élőlények is élnek. A 

Tillandsia nemzetség különleges képviselője a szakállbromélia (Tillandsia usneoides), egy 

igazi túlélő, ugyanis ezüstös, szerteágazó, fonalszerű hajtásain keresztül a párás levegőből 

fedezi minden táplálékát, akár a távvezetékeken is megél. A talajlakók közé tartoznak a 

levélcsillagok (Cryptanthus), illetve a legismertebb képviselőjük, az ananász (Ananas) is, 

amely nagy gazdasági jelentőséggel bír. Őshazájában a földek köré ültetve szabadon nő és 

két év alatt termést hoz, míg az európai éghajlaton, a berendezett tenyésztőházakban 3-4 év 

alatt ad csak gyümölcsöt 

Az epifiton broméliákhoz hasonló életmódot folytató orchideafélék (Orchidaceae) szemet 

gyönyörködtető virágokat nevelnek az Orchideaházban. Manapság rendkívül népszerű, 

széles körben elterjedt növénycsalád közül 25 000 természetben is előforduló fajából 

mindenki megtalálja a neki tetszőt. 90%-uk a trópusokon és a szubtrópusokon élő, színes 

virágú faj, melyek szürkészöld színű, kapaszkodó léggyökereikkel veszik fel a számukra 

szükséges vízmennyiséget. A hazai flórában is találkozhatunk az orchideák képviselőivel, a 

jellemzően talajlakó kosborok virágainak felépítése és színe ugyanolyan gyönyörű, ámde 

méretük jóval kisebb. Egyszikűekre jellemzően egynemű virágtakaró levelekkel 

rendelkezik, melyek közül a belső kör egyik levele mézajakká (labellum) módosul. Ezen 

belül találjuk az ivaroszloppá (columna) forrt porzószálat és bibét. A kertészek már a XIX. 

század óta foglalkoznak a keresztezéssel, így már 100 000-nél is több hibridjük létezik. A 

nagyobb bevásárlóközpontokat az ezredforduló környékén lepték el az otthoni 

környezetben is jól tartható lepkeorchideák (Phalaneopsis). Az orchideák zigótái a 

természetben csak bizonyos szimbionta gombák segítségével képesek kicsírázni. Ez a fajta 
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együttélés az évek múlásával is gyakran megmarad, ezért sem érdemes a réteken talált 

példányokat kiásni és az otthoni kertbe átültetni, ugyanis az eltérő talajban valószínűleg 

nincsenek meg az életben maradáshoz szükséges feltételek. 

 

20. ábra A pillangó orchideák sokfélesége  

forrás: https://viragbarat.hu/viragzo-szobanovenyek/lepkeorchidea-phalaenopsis-

gondozasa-apolasa-igenyei/ 

 

Ezek mellett kapnak helyet az árnyéktűrő begóniafélék (Begoniaceae), melyek a trópusi 

esőerdők talajszintjén élnek. Az összes kontinensen megtalálhatók és a Begonia nemzetség 

fajai kedvelt levéldísznövények, amik otthoni körülmények között is megmaradnak. 

Ugyanitt, a trópusi erdők talajszintjein élnek a változatos leveleikkel díszítő árnyékkedvelő 

páfrányok, melyek a Pterys nemzetség tagjai. A trópusi páfrányok néhány képviselői 

epifitonok, mint például a madárfészekpáfrány (Asplenium nidus), illetve a 

szarvasagancspáfrány (Platycerium bifurcarum), amely érdekes levélalakjával kitűnik a 

többi páfrány közül. Szintén a párás, árnyékos környezetet szereti a banán rokonságába 

tartozó nyílgyökérfélék (Marantaceae). Feltűnő, tarka, márványozott, sokszor lilás 

leveleinek nem tudnak ellenállni a lelkes növénykedvelők, de csak floráriumban tartva lesz 

hosszú életű a növény.  

Az Ausztrál-házban a kontinens jellegzetes növényei találhatóak meg. A mirtuszfélék 

(Myrtaceae) családjába tartozó eukaliptusz (Eucalyptus) kizárólag Ausztáliában és a 

Tasmán-szigeteken találhatók meg. Vannak lombhullató és örökzöld fajaik is. Túlélésüket 

a forró, száraz nyáron az biztosítja, hogy leveleik lecsüngőek és élükkel fordulnak a Nap 
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felé, így kevesebbet párologtatnak és kialakulnak az „árnyék nélküli erdők”, amiben az 

aljnövényzet burjánzik. Gyorsan növő fa, 30 éves példányai egy kétszáz éves tölgy 

méreteivel rendelkezik. Faanyagát az építőipar előszeretettel használja, ugyanis kemény 

fáját nem károsítják a farontó bogarak. Mocsarak kiszárítására is ültetik, mert hatalmas 

gyökérrendszerével rengeteg vizet vesz fel, amit a fa elpárologtat. Illóolaját széles körben 

használják, mind a gyógyászatban, mind az élelmiszeriparban. Sajnos azonban éppen az 

olajtartalma miatt az erdőtüzek nem kímélik, még a fiatal hajtások is meggyulladnak. A 

csak Ausztráliában élő koalák egyetlen tápláléka.  

Az eukaliptuszok mellett nőnek a Callistemon cserjék, amik szintén Ausztráliában 

őshonosak. Mivel színes füzérvirágzatuk üvegmosóra hasonlít, nevüket is innen kapták, 

üvegmosókefe-virág. A Banksia fajok virágzata a fenyőtobozokra emlékeztet, nevüket a 

Cook kapitányt elkísérő természettudósról, Sir Joseph Banksról kapták. A selyemtölgy 

(Grevillea juniperina) örökzöld cserje, mely egzotikus megjelenésű virágaival díszít, ám 

hazánkban a fagyokat nem bírja, dézsában tartva, meleg helyen átteleltetve marad meg.  

 

21. ábra Callistemon füzérvirágzata  

forrás: https://www.gardenia.net/plant/callistemon-linearis 

 

A zsurlólevelű kazuárfa (Casuarina equisetifolia) nevét a kazuár tollára hasonlító 

hajtásairól kapta. A Csendes-óceán partvidékén őshonos, örökzöld. A növény elérheti a 25 

méteres magasságot is, talajra nem érzékeny, a sós vizet is elviseli, ugyanis szimbiózisban 

él a sugárgombával (Micromonospora). 
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Az ókori nyitvatermők közé tartoznak a közel 300 millió éve megjelent szárazságot jól tűrő 

cikászok vagy szágópálmák (Cycadophyta), melyek kivétel nélkül kétlaki növények. 

Szintén itt találjuk az egyébként a Namíb-sivatagban őshonos velvícsiát (Welwitschia 

mirabilis), amely nevét az őt felfedező osztrák kutatóról Friedrich Welwitsch után kapta. 

Az élő kövület akár száz éven keresztül növekvő, szalagra emlékeztető levelei idővel 

csíkokra hasadnak, és a növény ezen keresztül veszi fel a hajnali párát. Mélyre hatoló 

karógyökere fontos tápanyagraktár.  

A Szukkulens-házban található szukkulens, vagy másik nevén pozsgás növények a 

sivatagi, félsivatagi, száraz körülményekhez adaptálódtak. Ezen növények egyediségei, 

hogy a megvastagodott törzsükben, illetve leveleikben vízraktározó szövetek vannak, így a 

ritkán hullott csapadék teljes mennyiségét el tudják raktározni. Két nagy csoportra 

oszthatjuk ezeket: a törzsszukkulensek a szárukban tárolják a felvett vizet, ilyenek az 

amerikai kaktuszfélék (Cactaceae) és az afrikai kutyatejfélék (Euphorbiaceae). A két 

csoport képviselői megtévesztésig hasonlítanak egymásra. Például az oszlopos kutyatejet 

(Euphorbia abyssinica) csak virágzáskor lehet megkülönböztetni a hasonló termetű 

kaktuszoktól, a sziromlevelek nélküli, csak ivarlevelekből álló hiányos virágok árulják el a 

növény rendszertani helyét.  

A pozsgások másik csoportjába azok a növények tartoznak, melyek a levelükben 

raktározzák a vizet, például az amerikai kontinensen található agávé- (Agave) és az 

Afrikában honos aloéfajok (Aloe), ezek a levélszukkulensek. A fűfafélék (Asphodelaceae) 

családjába tartozó afrikai aloék virágos hajtásaikat a levélhónaljukból hozzák. Ezzel 

szemben az újvilági agávé a tőlevélrózsájuk közepéből növesztik hosszú virágtengelyét. 

Míg az aloék több faját gyógyszerészeti és kozmetikai célokra használják, addig az 

agavékból, a magas szénhidrát tartalmuk miatt, cukorszirupot és erjesztett alkoholos 

italokat (pulque, tequila) készítenek.  

A kőutánzó növények a dél-afrikai sivatagok nevezetességei. A kavicsvirágok (Lithops) 

alakja rendkívül jól illeszkednek be a környezetükbe, alig lehet észrevenni a két, egymással 

szemben álló húsos levelüket a kavicsok között. Méretükhöz képest nagy, élénkszínű 

virágaik jelzik ottlétüket. A selyemkórófélékhez (Asclepiadaceae) tartozó dögcsillag 

(Stapelia) virágok kellemetlen dögszagukkal csalogatják a legyeket, hogy elvégezzék a 

beporzást. 
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22. ábra A dögcsillag tetszetős virága megtévesztő, elviselhetetlen dögszagot áraszt  

forrás: http://indafoto.hu/ursula/image/5739211-d86b75cd 

 

Úgyszintén a levélszukkulensek közé tartozik az Európa-szerte ismert kövirózsa 

(Sempervivum). Az igénytelen, évelő növények sok sarjat nevelnek, leveleik változatos 

méretűek és színűek, valamint levélcsúcsuk tompa vagy hegyes. Viráguk a tőrózsák 

közepéből emelkedik ki, amik a virágzás után elpusztulnak. Magyarországon is sokszor 

találkozunk velük, a sziklakertek kedvelt növénye. Vidéken régen a háztetőkre telepítették, 

mert úgy vélték, hogy megvédi a házat a villámcsapástól. Húsos leveleinek gyulladásgátló 

hatású nedvéből gyógyhatású készítményeket, például fülfájásra, de sebgyógyításra is 

ugyanúgy használhatók, mint az aloefajok.  

A Kanári-szigeteken élnek a kövirózsacserjék (Aeonium). Jellemző rájuk, hogy száraik 

részben elfásodnak és cserjeméretűre nőnek. Az ide tartozó fajok nem viselik el a fagyokat, 

ha ilyen növényt tartunk, mindenképpen teleltetni kell. Szaporítása levéldugvánnyal 

történik. 

A varjúhájaknak (Sedum) nincs tőlevélrózsája, földön fekvő vagy felálló szárukon 

átellenesen állnak a hengeres, apró leveleik. Sziklakertekben kedvelt, igénytelen növények, 

melyek tavasszal vagy nyár elején virágoznak. 

Hazánkban szobanövényként kedvelt anyósnyelv (Sansevieria trifasciata) Nyugat-Afrika 

trópusainak lakója. Gyöktörzséből terjedve sűrű felfelé növő levélcsoportokat alkot. Idős 

levelei sötétzöldek, világosszürke csíkokkal, foltokkal. A dekoratív növényt a NASA is 
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használja az űrhajók levegőjének tisztítására. 70-90 cm-es leveleivel sok szén-dioxidot tud 

megkötni, oxigént termel, valamint kiszűri a levegőből a benzolt, formaldehidet és a 

triklór-etilént is. 

A Kaktuszházon kívül, a szabadban fagytűrő pozsgásokat vehetünk szemügyre. Például a 

fügekaktuszt (Opuntia), amelynek őshazája az amerikai kontinens. Nagy, medvetalp alak 

levelein a levéltövisek mellett horgasszőrök (glochidák) találhatók, amik könnyen leválnak 

és a bőr alá fúródnak. Ehető gyümölcse és jó védekezőképessége miatt kerítésként is 

használják. A mesterséges színezékek előállítása előtti időkben a bíbortetű tenyésztése 

miatt ültették, és ezekből nyerték ki a vörös színt, amivel ruhákat és edényeket festettek. 

 

23. ábra A fügekaktusz drágán adja a gyümölcsét 

 forrás: https://fmc.hu/2017/12/24/ne-nyulj-a-kaktuszhoz-kiveve-ha-meg-akarod-enni/ 

7 Digitális séta 

Egy évvel ezelőtt még az emberek többsége feleslegesnek gondolta a digitális sétákat, 

persze így eljuthatunk megfizethetetlennek tűnő, messzi tájakra is, de a Füvészkertbe 

magyar viszonylatban mégiscsak úri hóbortnak tűnt. A világot rettegésben tartó 

koronavírus járvány, ami Magyarországon is most már több mint egy éve jelen van 

megváltoztatta a korábbi nézeteket. Mind az oktatás, mind a kikapcsolódás nagy része a 

digitális térbe kényszerült. A tanárok, a gyerekek és a szülők egyszerre fedezték fel 

kényszerből a digitális világot.  

Egy látogatás alkalmával lehet, hogy az egyik növénnyel éppen a legnagyobb pompájában 

találkozunk, míg másik fajok még nem értek erre a fejlődési szintre, vagy már éppen 
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elhagyták. Ha van elég időnk a virtuális séta elkészítésére, akkor összevághatjuk úgy, hogy 

a látogató mindig a legérdekesebb, legizgalmasabb állapotában szemlélheti meg a növényt. 

Ha rendelkezünk megfelelő eszköztárral, akkor lehetőségünk nyílik a növény fejlődését is 

bemutatni, akár felgyorsítva is.  

Több olyan honlap, illetve program is a rendelkezésünkre áll, ahol megoszthatjuk az 

elkészült digitális sétánkat. Ha csak képeket szeretnénk felhasználni, létrehozhatunk egy 

egyszerű prezentációt is például a Microsoft PowerPoint vagy a Prezi programjának 

segítségével. Ezek hátrány, hogy csak egyféle útvonalon járható be a terület. Ha valami 

izgalmasabbat szeretnénk, ahol a felhasználó dönthet a bejárás sorrendjéről, akkor 

válasszuk a szabaduló szobák készítésére is alkalmas Genially felületét. Ennek 

használatához az előzetes regisztráció mellett szükséges az angol nyelv ismerete, és ha 

valóban tetszetős eredményt szeretnénk elérni, akkor sok időt kell rászánni. A képek 

beillesztése után videókat, szöveget, de feladatokat is betehetünk, így növelve az 

ismeretanyagot. Mindenki számára könnyen elérhető és ismert Google Térkép utcanézetén 

is keresztül-kasul bejárhatjuk a Füvészkertet. Nagy szívfájdalmamra a Pálmaházban és a 

Viktória-házban nem készültek felvételek, azonban így is megnézhetjük a kert 2014. 

májusi arcát.  

Valószínűleg a Füvészkert vezetőségének véleménye nagyban megegyezik az én 

nézeteimmel, és jónak tartják a digitális túrákat, ugyanis a honlapjukon szerepel egy 

virtuális sétát hirdető fül. Az oldal, a tájékoztatás szerint folyamatos fejlesztés alatt, 

azonban nekem még lehetőségem sem volt kipróbálni, mivel egyik általam használt 

eszközön sem töltött be.  
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8 Feladatlapok 

 

I. ÁLLOMÁS: ZÁRVATERMŐ VIRÁGOK VIZSGÁLATA 

1. A zárvatermők melyik két osztályára jellemző ez a kétféle virágfelépítés? Írd a 

betűk mellé! Nevezd meg a virág részeit, válaszaidat írd a számok mellé! 

 A: kétszikű B: egyszikű 

 0: tőkocsány 1: lepellevelek 

 2: termő 3: porzó 

 4: sziromlevél 5: csészelevél 

 6: vacok 7: kocsány 

 

2. Figyeld meg a virágok ivarleveleit! Készíts róluk egyszerű rajzot és nevezd meg a 

részeiket! 
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3. Mikor mondjuk egy virágra azt, hogy… 

a) egyivarú? Ha csak a porzó vagy csak a termő van a virágban. 

b) kétivarú? Ha porzó és termő is van a virágban. 

c) csupasz? Ha hiányoznak a takarólevelek.  

d) meddő? Ha hiányoznak az ivarlevelek.  

 

4. Vizsgálj meg néhány, a kertekben is fellelhető virágot a háromnézetű 

bogárnézőben, vagy kézi nagyítóval, és töltsd ki a táblázatot! 

Növény 
Lepellevelek Csészelevelek Sziromlevelek Porzók Termők 

száma száma száma száma száma 

vetési borsó --- 5 (forrt) 5 9+1 1 

tulipán 3+3 --- --- 3+3 3 (forrt) 

apró szulák --- 5 5 (forrt) 5 2 (forrt) 

petúnia --- 5 (forrt) 5 (forrt) 

5 

(sziromleve-

lekhez forrt) 

2 (forrt) 

hóvirág 3+3 --- --- 3+3 3 (forrt) 

kerti nőszirom 3+3 --- --- 3 3 (forrt) 

 

5. Válassz ki egy-egy előzőleg vizsgált egyszikű és kétszikű növényt és a 4. feladat 

alapján rajzold fel a virágdiagramját! 

 

  

tulipán petúnia 
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II. ÁLLOMÁS: NYITVATERMŐK 

1. A Füvészkertben rengeteg nyitvatermő található. Melyekre ismersz rá az alábbi 

képek alapján? 

 

 

 

 

 

 

 

atlaszcédrus    kínai mamutfenyő   erdei fenyő 

 

 

 

 

 

 

 

páfrányfenyő   oregoni duglászfenyő    tiszafa 

2. Nézz utána az interneten, hogy az előző feladatban lévők közül melyik az a faj,… 

a)  amelynek elhúsosodó magköpenyén kívül mindene mérgező? tiszafa 

b) amelyik kellemetlen szagú termése miatt nem alkalmas utcafának? páfrányfanyő 

c) amely közeli rokona Sherman tábornok fájának? kínai mamutfenyő 

 

3. Karikázd be a felsorolásból az erdeifenyőre jellemző tulajdonságok betűjelét! 

a) levelei szürkészöldek 

b) gyökérzete szétterülő 

c) levelei egyesével ülnek a száron 

d) örökzöld 

e) termős tobozvirágzata a hajtások 

csúcsán ülnek 

f) toboza henger alakú 

g) porzós virágai sok virágport 

termelnek 

h) kérge sárgásvörös 

i) koronája szélesen kúpos 



4. Keress ok-okozati összefüggést és párosítsd a két oszlopban felsorolt állításokat! 

lassú bomlási folyamat gombákkal együttélő gyökérzet 

vékony talajréteg kúpos koronaalak 

gyors hólecsúszás sok virágpor 

rossz minőségű talaj gyantatartalmú, viaszos levél 

széllel történő megporzás szétterülő gyökérzet 

 

5. Nevezd meg az ábra betűvel jelzett részeit! Jelöld ivarjellel a virágok nemét! 

 

a)  porzós virágzat ♂ 

b)  virágpor 

c)  termős virágzat ♀ 

d)  tobozvirágzat 

e)  termőpikkely 

f)  magkezdemény 

g)  toboz 

h)  szárnyas mag 

  



43 
 

III. ÁLLOMÁS: HAZAI ERDŐK NÖVÉNYZETE 

1. Nevezd meg a nem záródó erdők szintjeit!  

 

2. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak-e! 

a) Az erdő szélén, a tisztások peremén gazdag a cserjevilág.  igaz 

b) A cserjék zömmel nedvesség és árnyéktűrők. hamis 

c) A cserjék szára a talaj fölött szétágazik. igaz 

d) A cserjéknek jelentős szerepük van az erdő életközösségében. igaz 

e) A cserjék zömmel lágyszárú növények. hamis 

 

3. Melyik növénycsoportra ismersz a következő leírás alapján? 

a) Apró termetűek, valódi szöveteik nincsenek, csoportosan élnek, mindenhol 

megtalálhatóak. Az erdőkben a fákon is él, azok északi oldalát részesítik 

előnyben. mohák 

b) Telepeiket gombafonalak és moszatok együttélése jellemzi. Az általuk termel 

anyag mállasztja a kőzetet, így ott könnyebben tudnak új telepet létrehozni. A 

levegő kén-dioxid tartalmára érzékeny indikátorszervezetek. zuzmók 

c) Virág nélküli hajtásos növények, melyek a nedves, árnyékos helyet kedvelik. 

Levelei kezdetben pásztorbotszerűen felcsavarodnak. A levelek fonákján található 

spóratartókból kiszabaduló spórákkal szaporodik.  haraszt 

 

 

felső lombkoronaszint 

alsó lombkoronaszint 

cserjeszint 

avarszint 
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4. Töltsd ki a keresztrejtvényt hazai erdőkben fellelhető fajokkal! 

 

 

vízszintes 

2. Osztatlan levelének fonákján csíkokba 

rendezve helyezkednek el spóratartói. 

5. Ennek a cserjének tenyérnyi illatos 

virágaiból szörpöt készítenek, őszre 

megérő fekete terméséből lekvárt lehet 

főzni. 

6. A cserje ősszel érő termése égővörös 

színű, a népi gyógyászatban 

szívgyógyszerként alkalmazzák. 

7. Ennek a fának illatos virágából készül a 

legfinomabb méz. 

 

    

függőleges 

1. Piros kalapom fehér pöttyei arra 

figyelmeztetnek, hogy mérgező vagyok. 

3. Leveleit még virágzás előtt gyűjtik, 

fokhagyma illatú, mindenféle sós 

sütemény kiváló ízesítője. 

4. Tavasszal a fűben nyíló, illatos lila 

virágairól könnyen felismerhető évelő 

növény, sziromleveleit a cukrászat is 

használja. 

 

 

  

               L 

               É 
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               Y            E 

               Ö            D 

               L            V                    I 

               Ő            E                    B 
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IV. ÁLLOMÁS: TRÓPUSI NÖVÉNYEK 

1. A trópusi esőerdők nagyban különböznek a magyarországi erdőktől. Töltsd ki az 

összehasonlító táblázatot! 

Hazai tölgyerdők Trópusi esőerdők 

a fajok száma kevés a fajok száma sok 

a fák magassága 20-30 méter is lehet a fák akár 60 méteresre is megnőhetnek 

egy lombkoronaszintje van több lombkoronaszint van 

fái lombhullatók a fák örökzöldek 

lombkoronája lazán záródik a lombkorona szorosan záródik 

sok fény jut az alsóbb szintekre az alsóbb szintekre kevés fény jut 

gazdag a cserje- és gyepszint gyér a cserje- és gyepszint 

 

 

2. A trópusokon többrétegben záródik a lombkoronaszint, ezért a fényigényes fajok 

az alábbi két módon alkalmazkodtak a körülményekhez. Nevezd meg ezeket, majd 

írt melléjük a rájuk igaz állítások betűjelét! 

 

a)  A fák törzsén és ágain telepszenek meg. 

b)  A vizet közvetlenül a csapadékból és a levegő páratartalmából veszik fel. 

c)  Ez jellemző az orchideákra és broméliákra. 

d)  Liánokra jellemző. 

e)  A talajban gyökereznek. 

f)  Hosszú száruk a fák törzsére kapaszkodik. 

  

kúszó        fán lakó 

d) e) f)        a) b) c) 
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3. A trópusi országokban sok haszonnövényt termesztenek, melyekkel manapság már 

mi is találkozhatunk a hétkoznapokban. Nevezd meg a képen látható növényeket! 

 

 

 

 

 

 

 

    ananász   kávé    fahéj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 banán    kakaó    vanília 

 

4. Egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott szavakkal! Vigyázz, nincs minden 

szónak helye a szövegben!  

árnyéktűrő, szintezettség, együttélés, epifitonok, palánkgyökerek, magas, fénykedvelő, 

liánok, rovarevő növények, alacsony, óriásfák, eléri, nem éri el 

 

A fényért való versengés a trópusi esőerdőkben nagyfokú együttélést eredményez. A felső 

lombkoronaszintben, egymástól távol álló, felszínhez közel futó gyökérzetű óriásfák 

találhatók. A szél és a nagy magasság ellensúlyozására palánkgyökerek alakulnak ki, 

melyek támasztják a fát és megakadályozzák, hogy kidőljön. A középső lombkoronaszint 

szorosan záródik, a fényt csak kevéssé engedi át az alsóbb szintekre. A páratartalom igen 

magas, itt fénykedvelő fajokat találunk. Az alsó lombkoronaszintben, a cserjeszintben és a 

gyepszintben árnyéktűrő fajok fordulnak elő. Az esőerdők jellemző növényei a különböző 

liánok (kúszónövények). Ezek gyökérzete eléri a talajt, de más fák törzsén kúsznak fel, 

hogy fényhez jussanak. Ezzel szemben a fán lakó növények (epifitonok) gyökérzete nem 
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éri el a talajt. Fák ágain telepszenek meg, a levegő páratartalmából, a fa kérgén megülő 

esőből nyerik a szükséges vizet, valamint leveleik sokszor tölcsérszerűek, így képesek a 

lehulló csapadékot „begyűjteni” (pl. ananász). A trópusok különös növényei a rovarevő 

növények (pl. kancsóka), melyek ragadozók. Főként rovarokból nyerik ki a szükséges 

nitrogént. 

 

9 Összegzés 

A tanösvényi séta során általam bemutatott növényeket szubjektíven választottam ki, és a 

botanikus kertben megtalálható fajok töredékét tartalmazza. Igyekeztem olyan növényeket 

kiválasztani, és olyan sorrendben felfűzni a sétára, hogy a körbevezetett csoport számára 

ismerősek legyenek, és mégis tartalmazzanak új információt, amire a tanórákon esetleg 

nem lenne idő, ám mégis felkeltheti érdeklődésüket. Az általam tervezett tanösvény 

bemutatja a világon található számos növénycsoportot. Látogatásaim alatt feltűnt, hogy 

nagyon jól vannak egy-egy téma köré felépítve a kertrészletek, így akár egy tanóra 

kiegészítőanyagát is képezhetik. Erre jó példa a Pálmaházban található esőerdei növények, 

illetve a dolgozatomban nem említett fűszer- és gyógynövénykert. A hosszú gyakorlat 

során azt tapasztaltam, hogy a gyerekek érdeklődése sokkal inkább az állatvilág felé 

nyitott. Azonban úgy gondolom, hogy kellő motivációval és bemutatva a növények 

különleges életét, elérhetjük, hogy felkeltsük kíváncsiságukat a flórabirodalom felé is. 

  



48 
 

10 Irodalomjegyzék 

A Füvészkert története. (dátum nélk.). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Füvészkert - 

Az ELTE botanikuskertje: https://www.fuveszkert.org/a-fuveszkert-tortenete/ 

Agávé. (2019. 04 11). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%A1v%C3%A9 

Aloé. (2020. 06 10). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Alo%C3%A9 

Ananász. (2021. 03 24). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Anan%C3%A1sz 

Anyósnyelv. (2020. 02 13). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Any%C3%B3snyelv 

Arab kávé. (2021. 03 20). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Arab_k%C3%A1v%C3%A9 

Banán. (2021. 04 24). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ban%C3%A1n 

Biológia 7. (dátum nélk.). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_7/ 

Bonszai. (2021. 02 14). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bonszai 

Broméliafélék. (2020. 03 22). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Brom%C3%A9liaf%C3%A9l%C3%A9k 

Csavarpálmafélék. (2020. 10 13). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csavarpálmafélék 

Dögvirág. (2020. 04 11). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6gvir%C3%A1g 

Dr. Isépy, I. (2002. 03 26). A botanikus kertek szerepe az új évezredben. Letöltés dátuma: 

2021. 04 29, forrás: Greenfo: https://greenfo.hu/hir/a-botanikus-kertek-szerepe-az-

uj-evezredben_1017118500/ 

Dr. Isépy, I. (2006). Budapest - Füvészkert. Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 615. 

szám. TKM Egyesület. 

Dr. Isépy, I. (2012). ELTE Füvészkert élőnövény-gyűjteménye. Paulus 2008 Kft. 

Eukaliptusz. (2021. 04 05). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eukaliptusz 



49 
 

Fodor, É. (2018). A tanösvények tervezésének pedagógiai vonatkozásai. Eger: Eszterházy 

Károly Egyetem. 

Fügekaktusz. (2020. 06 24). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCgekaktusz 

Füvészkert (Budapest). (2021. 04 05). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCv%C3%A9szkert_(Budapest) 

Halfarokpálma. (2019. 02 18). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Halfarokp%C3%A1lma 

Indiai lótusz. (2020. 08 25). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Indiai_l%C3%B3tusz 

Jámbor, G., & Kissné Gera, Á. (2018). Természetismeret 6. MF. Szeged: Mozaik Kiadó. 

Jámbor, G., Csókási, A., & Horváth, A. (2018). Biológia 7. MF. Szeged: Mozaik Kiadó. 

Kakaó (növényfaj). (2021. 04 09). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kaka%C3%B3_(n%C3%B6v%C3%A9nyfaj) 

Kancsóka. (2021. 04 21). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kancs%C3%B3ka 

Kereklevelű harmatfű. (2021. 02 13). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereklevel%C5%B1_harmatf%C5%B1 

Kivi (gyümölcs). (2021. 02 08). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kivi_(gy%C3%BCm%C3%B6lcs) 

Kókuszpálma. (2021. 01 07). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3kuszp%C3%A1lma 

Kollarics, T. (2015). A tanösvények szerepe a környezeti szemléletformálásban - tervezés, 

hatékonyságivizsgálat és módszertani vonatkozások. 

Kosborfélék. (2021. 02 08). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kosborf%C3%A9l%C3%A9k#Vir%C3%A1g 

Kövirózsa. (2020. 07 21). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6vir%C3%B3zsa 

Kövirózsacserje. (2020. 07 15). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6vir%C3%B3zsacserje 

Közönséges rence. (2020. 01 03). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_rence 



50 
 

Közönséges vízijácint. (2019. 08 12). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_v%C3%ADzij

%C3%A1cint 

Kriska, G., & Karkus, Z. (2015). A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. Budapest: 

Eötvös Kiadó. 

Kürtvirág. (2019. 01 06). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrtvir%C3%A1g 

Lápi hízóka. (2021. 03 11). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1pi_h%C3%ADz%C3%B3ka 

Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége. (2017. 02 02). Letöltés dátuma: 

2021. 04 29, forrás: http://mabotkertek.hu/rolunk/ 

Mangrove (fa). (2020. 01 14). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mangrove_(fa) 

Miért olyan kellemetlen szagú a ginkgofa, nem lehet ez ellen tenni? (2020. 02 14). Letöltés 

dátuma: 2021. 04 29, forrás: Hobbikert: https://hobbikert.hu/magazin/miert-olyan-

kellemetlen-szagu-a-ginkgofa-nem-lehet-ez-ellen-tenni.html 

Nemes babér. (2019. 03 14). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemes_bab%C3%A9r 

Oldajpálma. (2019. 09 30). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Olajp%C3%A1lma#Felhaszn%C3%A1l%C3%A1sa 

Örökzöld Liliomfa. (dátum nélk.). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Botikaland: 

http://www.botanikaland.hu/magnolia-grandiflora/orokzold-liliomfa/ 

Papaja. (2020. 08 12). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Papaja 

Papiruszsás. (2020. 09 19). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Papiruszs%C3%A1s 

Papp, Á. (2016). A biológiai sokféleség bemutatása.  

Pitaja. (2019. 10 23). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pitaja 

Remenyik, B., Szabó, L., & Feketéné Benkó, K. (2019). A környezettudatosság elemzése a 

Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban végzett felmérés által. Balatoni Turisztikai 

Kutatóintézet (BATUKI) (old.: 30). Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó. 

Riói egyezmény. (2020. 10 18). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B3i_egyezm%C3%A9ny 



51 
 

Sárkányfenyő. (2020. 11 15). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rk%C3%A1nyfeny%C5%91 

Schróth, Á., Chikán, É., Fernengel, A., Fodor, E., Kéri, A., & Szászné Heszlényi, J. (2015). 

Környezettan szakmódszertan környezettan szakos tanárjelöltekrészére. (Á. 

Schróth, Szerk.) Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 

Szubtrópusok. (2021. 03 16). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szubtr%C3%B3pusok 

Természetvédelmi Világszövetség. (2020. 11 03). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: 

Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi_Vil%C3%A1gs

z%C3%B6vets%C3%A9g 

Tündérrózsa. (2020. 04 10). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCnd%C3%A9rr%C3%B3zsa 

Úszó kagylótutaj. (2020. 11 05). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asz%C3%B3_kagyl%C3%B3tutaj 

Vanília. (2020. 10 09). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Van%C3%ADlia 

Varjúháj. (2020. 07 20). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Varj%C3%BAh%C3%A1j 

Velvícsia. (2019. 05 13). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Velv%C3%ADcsia 

Vénusz légycsapója. (2021. 03 24). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nusz_l%C3%A9gycsap%C3%B3ja 

Zsurlólevelű kazuárfa. (2020. 07 02). Letöltés dátuma: 2021. 04 29, forrás: Wikipédia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsurl%C3%B3level%C5%B1_kazu%C3%A1rfa 

 

11 Ábrajegyzék 

1. ábra A kert tömegközlekedéssel jól megközelíthető ....................................................... 14 

2. ábra Kitaibel mellszobra a Füvészkertben ....................................................................... 14 

3. ábra Kitaibel szobra a kertben ......................................................................................... 15 

4. ábra A kertben található emlékoszlop a magyar rendszerezőknek .................................. 16 

5. ábra. A Füvészkert bejárata ............................................................................................. 17 

6. ábra Duglászfenyő toboza ............................................................................................... 18 



52 
 

7. ábra A kínai mamutfenyő virága a felnyílás előtt és után ............................................... 19 

8. ábra Az atlaszcédrus sima felszínű, tojásdad toboza ....................................................... 19 

9. ábra A tiszafa sötét magjait körülvevő piros, ehető magköpenyét a madarak szívesen 

fogyasztják ........................................................................................................................... 20 

10. ábra Nemes babér virágzása .......................................................................................... 22 

11. ábra Örökzöld liliomfa virága........................................................................................ 23 

12. ábra A vanília termése ................................................................................................... 24 

13. ábra Kakaó fán érő termései .......................................................................................... 25 

14. ábra Az indiai lótusz virága ........................................................................................... 26 

15. ábra A Victoria hatalmas levelei akár 50 kg-ot is elbírnak ........................................... 27 

16. ábra Tündérrózsák a hévízi-tófürdőben ......................................................................... 28 

17. ábra A Nemecsek Ernőt ábrázoló szobor a Viktória-ház medencéjében ....................... 29 

18. ábra Vénusz légycsapójának "éhes szájai" .................................................................... 30 

19. ábra A harmatfű boltokban is kapható változata ........................................................... 31 

20. ábra A pillangó orchideák sokfélesége .......................................................................... 33 

21. ábra Callistemon füzérvirágzata .................................................................................... 34 

22. ábra A dögcsillag tetszetős virága megtévesztő, elviselhetetlen dögszagot áraszt ........ 36 

23. ábra A fügekaktusz drágán adja a gyümölcsét .............................................................. 37 

 

  



53 
 

12 Mellékletek 

I. ÁLLOMÁS: ZÁRVATERMŐ VIRÁGOK VIZSGÁLATA 

1. A zárvatermők melyik két osztályára jellemző ez a kétféle virágfelépítés? Írd a 

betűk mellé! Nevezd meg a virág részeit, válaszaidat írd a számok mellé! 

 A:  B:  

 0:  1:  

 2:  3:  

 4:  5:  

 6:  7:  

 

2. Figyeld meg a virágok ivarleveleit! Készíts róluk egyszerű rajzot és nevezd meg a 

részeiket! 
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3. Mikor mondjuk egy virágra azt, hogy… 

a) egyivarú? 

b) kétivarú? 

c) csupasz? 

d) meddő? 

 

4. Vizsgálj meg néhány, a kertekben is fellelhető virágot a háromnézetű 

bogárnézőben, vagy kézi nagyítóval, és töltsd ki a táblázatot! 

Növény 
Lepellevelek Csészelevelek Sziromlevelek Porzók Termők 

száma száma száma száma száma 

      

      

      

      

      

      

 

5. Válassz ki egy-egy előzőleg vizsgált egyszikű és kétszikű növényt és a 4. feladat 

alapján rajzold fel a virágdiagramját! 
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II. ÁLLOMÁS: NYITVATERMŐK 

1. A Füvészkertben rengeteg nyitvatermő található. Melyekre ismersz rá az alábbi 

képek alapján? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nézz utána az interneten, hogy az előző feladatban lévők közül melyik az a faj,… 

a)  amelynek elhúsosodó magköpenyén kívül mindene mérgező?  

b) amelyik kellemetlen szagú termése miatt nem alkalmas utcafának?  

c) amely közeli rokona Sherman tábornok fájának? 

 

3. Karikázd be a felsorolásból az erdeifenyőre jellemző tulajdonságok betűjelét! 

a) levelei szürkészöldek 

b) gyökérzete szétterülő 

c) levelei egyesével ülnek a száron 

d) örökzöld 

e) termős tobozvirágzata a hajtások 

csúcsán ülnek 

f) toboza henger alakú 

g) porzós virágai sok virágport 

termelnek 

h) kérge sárgásvörös 

i) koronája szélesen kúpos 



4. Keress ok-okozati összefüggést és párosítsd a két oszlopban felsorolt állításokat! 

lassú bomlási folyamat gombákkal együttélő gyökérzet 

vékony talajréteg kúpos koronaalak 

gyors hólecsúszás sok virágpor 

rossz minőségű talaj gyantatartalmú, viaszos levél 

széllel történő megporzás szétterülő gyökérzet 

 

5. Nevezd meg az ábra betűvel jelzett részeit! Jelöld ivarjellel a virágok nemét! 

 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

f)   

g)   

h)   
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III. ÁLLOMÁS: HAZAI ERDŐK NÖVÉNYZETE 

1. Nevezd meg a nem záródó erdők szintjeit!  

 

2. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak-e! 

a) Az erdő szélén, a tisztások peremén gazdag a cserjevilág.  

b) A cserjék zömmel nedvesség és árnyéktűrők. 

c) A cserjék szára a talaj fölött szétágazik. 

d) A cserjéknek jelentős szerepük van az erdő életközösségében. 

e) A cserjék zömmel lágyszárú növények. 

 

3. Melyik növénycsoportra ismersz a következő leírás alapján? 

a) Apró termetűek, valódi szöveteik nincsenek, csoportosan élnek, mindenhol 

megtalálhatóak. Az erdőkben a fákon is él, azok északi oldalát részesítik 

előnyben. 

b) Telepeiket gombafonalak és moszatok együttélése jellemzi. Az általuk termel 

anyag mállasztja a kőzetet, így ott könnyebben tudnak új telepet létrehozni. A 

levegő kén-dioxid tartalmára érzékeny indikátorszervezetek. 

c) Virág nélküli hajtásos növények, melyek a nedves, árnyékos helyet kedvelik. 

Levelei kezdetben pásztorbotszerűen felcsavarodnak. A levelek fonákján található 

spóratartókból kiszabaduló spórákkal szaporodik. 
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4. Töltsd ki a keresztrejtvényt hazai erdőkben fellelhető fajokkal! 

 

 

vízszintes 

2. Osztatlan levelének fonákján csíkokba 

rendezve helyezkednek el spóratartói. 

5. Ennek a cserjének tenyérnyi illatos 

virágaiból szörpöt készítenek, őszre 

megérő fekete terméséből lekvárt lehet 

főzni. 

6. A cserje ősszel érő termése égővörös 

színű, a népi gyógyászatban 

szívgyógyszerként alkalmazzák. 

7. Ennek a fának illatos virágából készül a 

legfinomabb méz. 

 

    

függőleges 

1. Piros kalapom fehér pöttyei arra 

figyelmeztetnek, hogy mérgező vagyok. 

3. Leveleit még virágzás előtt gyűjtik, 

fokhagyma illatú, mindenféle sós 

sütemény kiváló ízesítője. 

4. Tavasszal a fűben nyíló, illatos lila 

virágairól könnyen felismerhető évelő 

növény, sziromleveleit a cukrászat is 

használja. 
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IV. ÁLLOMÁS: TRÓPUSI NÖVÉNYEK 

1. A trópusi esőerdők nagyban különböznek a magyarországi erdőktől. Töltsd ki az 

összehasonlító táblázatot! 

Hazai tölgyerdők Trópusi esőerdők 

a fajok száma kevés  

a fák magassága 20-30 méter is lehet  

egy lombkoronaszintje van  

fái lombhullatók  

lombkoronája lazán záródik  

sok fény jut az alsóbb szintekre  

gazdag a cserje- és gyepszint  

 

 

2. A trópusokon többrétegben záródik a lombkoronaszint, ezért a fényigényes fajok 

az alábbi két módon alkalmazkodtak a körülményekhez. Nevezd meg ezeket, majd 

írt melléjük a rájuk igaz állítások betűjelét! 

 

a)  A fák törzsén és ágain telepszenek meg. 

b)  A vizet közvetlenül a csapadékból és a levegő páratartalmából veszik fel. 

c)  Ez jellemző az orchideákra és broméliákra. 

d)  Liánokra jellemző. 

e)  A talajban gyökereznek. 

f)  Hosszú száruk a fák törzsére kapaszkodik. 
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3. A trópusi országokban sok haszonnövényt termesztenek, melyekkel manapság már 

mi is találkozhatunk a hétkoznapokban. Nevezd meg a képen látható növényeket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott szavakkal! Vigyázz, nincs minden 

szónak helye a szövegben!  

árnyéktűrő, szintezettség, együttélés, epifitonok, palánkgyökerek, magas, fénykedvelő, 

liánok, rovarevő növények, alacsony, óriásfák, eléri, nem éri el 

 

A fényért való versengés a trópusi esőerdőkben nagyfokú …………………… eredményez. 

A felső lombkoronaszintben, egymástól távol álló, felszínhez közel futó gyökérzetű 

…………………… találhatók. A szél és a nagy magasság ellensúlyozására 

…………………… alakulnak ki, melyek támasztják a fát és megakadályozzák, hogy 

kidőljön. A középső lombkoronaszint szorosan záródik, a fényt csak kevéssé engedi át az 

alsóbb szintekre. A páratartalom igen …………………… itt ……………………  fajokat 

találunk. Az alsó lombkoronaszintben, a cserjeszintben és a gyepszintben 



61 
 

……………………  fajok fordulnak elő. Az esőerdők jellemző növényei a különböző 

……………………  (kúszónövények). Ezek gyökérzete ……………………  a talajt, de 

más fák törzsén kúsznak fel, hogy fényhez jussanak. Ezzel szemben a fán lakó növények 

(……………………) gyökérzete …………………… a talajt. Fák ágain telepszenek meg, 

a levegő páratartalmából, a fa kérgén megülő esőből nyerik a szükséges vizet, valamint 

leveleik sokszor tölcsérszerűek, így képesek a lehulló csapadékot „begyűjteni” (pl. 

ananász). A trópusok különös növényei a …………………… (pl. kancsóka), melyek 

ragadozók. Főként rovarokból nyerik ki a szükséges nitrogént. 


