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Abies alba - közönséges jegenyefenyő
Abietaceae (Pinaceae) – fenyőfélék

Európa legmagasabb termetű (30-50 m) fenyőfajai közé tartozik. Nálunk nem, de a Kárpátok
előhegyein erdőalkotó fafaj. Sokfelé kultiválják, a lucos övben kevert állományai is előfordulnak. Koronája kúpos, idős korban is keskeny marad. A tűk egyenként, két sorban vagy spirálisan állnak, laposak fonákukon két viaszos csíkot viselnek. A termős tobozok a korona felső
részén találhatók, éretten hengeres hordó alakúak (10-20 cm), mindig felállók. A tobozpikkelyek szorosan állnak, amelyek közül a murvalevelek csúcsa kissé kiáll. Éretten a toboz széthulló, a fán csak a tengelye marad. Virágzás: április-május
Abutilon theophrasti – selyemmályva
Malvaceae – mályvafélék
Malvoideae mályvafélék alcsaládja

Egyéves, terjedőben lévő gyomnövény. Minden részében bársonyosan molyhos. Csipkés szélű
levelei szíves-kerekded vállból hosszan kihegyezettek. A virágok egyenként vagy kevés számban ülnek a levelek hónaljában, a virágkocsányok rövidebbek, mint a levélnyél. A csészelevelek
széles tojásdadok, kihegyezettek. Külső csésze nincs. Az élénksárga sziromlevelek visszás háromszögűek, hosszabbak, mint a csészelevelek. A termés körülbelül 15 db kétcsőrű, körkörösen
álló alig forrt termőtájból alakult tüszőszerű tok. Virágzás: július-szeptember.
Acer pseudoplatanus – hegyi juhar
Sapindaceae – szappanfafélék

Üde erdők, szurdokerdők, gyertyános-tölgyesek, bükkösök faja. Levele ötkaréjú, a karéjok
csipkés élűek, a három distalis karéj nagyobb, tojásdad, a két alapi lényegesen kisebb. Virága
zöldes, a csészék és szirmok hosszúkásak. A discus jól fejlett. Lecsüngő összetett fürt virágzatában a belső virágok termősek. A termésrekeszek duzzadtak, az ikerlependék szárnyai hegyesszögben állnak. Virágzás: április-május.
Acer tataricum – tatárjuhar
Sapindaceae – szappanfafélék

A löszön kialakuló tatárjuharos lösztölgyes erdőtársulás jellemző, kistermetű fa vagy a második
lombkoronaszintben megjelenő bokor. Levele, tojásdad fogazott szélű, ép, ritkán gyengén karéjos. A csészék sárgászöldek, a szirmok fehérek, a csészéknél hosszabbak, a porzószálak (8)
hosszan kilógnak a virágból. A kétivarú virágok összetett fürtben állnak. A repítőszárnyak öszszehajlanak, sokszor pirosasak. Virágzás: április-május.
Aconitum anthora - méregölő sisakvirág
Ranunculaceae – boglárkafélék családja
Helleboroideae - hunyorfélék alcsaládja

Száraz tölgyesekben, bokorerdőkben, sziklás lejtőkön előforduló évelő, védett faj. Gyöktörzse
függőleges, rendszerint két egymás mellett húzódó répaszerű szerv. Levelei a többi sisakvirágénál jóval tagoltabbak, tenyeresen keskeny-szálasak, sallangosak. A sisak legfeljebb még egyszer olyan magas, mint széles. A sisakban 2 db mézfejtő található. A halványsárga virágok
végálló fürtben állnak. A virágok tövében lévő alsó murvalevelek is szeldeltek. A termése (hasonlóan a többi sisakvirág fajhoz) többmagvú, felnyíló, 3-5 tagú szőrözött tüszőcsoport. Virágzás: augusztus-szeptember.
Aconitum variegatum subsp. gracile - karcsú sisakvirág
Ranunculaceae – boglárkafélék családja
Helleboroideae - hunyorfélék alcsaládja

Bükkösökben, hegyi réteken, égeresekben található gumós gyöktörzsű, védett növényünk. A
levelek tenyeresen szeldeltek. A sisak hossza majdnem duplája a szélességének. A virágtakaró
ibolyáskék. Végálló fürtvirágzata laza, a virágok hosszú kocsányúak, amelyeken a farkasölő
sisakvirágéhoz hasonló murvalevelek találhatók. Virágzás: július-szeptember.
Adonis x hybrida - erdélyi hérics
Ranunculaceae – boglárkafélék családja
Ranunculoideae (Anemonoideae) boglárka- vagy szellőrózsafélék alcsaládja

Évelő, csak a Tiszántúl löszgyep maradványfoltjaiban előforduló, ritka, fokozottan védett fajunk. A tavaszi héricshez nagyon hasonló, szintén sárga sziromleveleket viselő, de korábban
virágzó faj. Az egész növény - szemben a tavaszi hériccsel - fiatalon gyapjasan szőrös. A levelek szintén szálasan szeldeltek, de a levélszeletek szélesebbek 1 mm-nél, fogacskás szélűek,
fonákukon szőrösek. Csészelevelei vöröses színűek. Az aszmagtermések külső fala sima. Virágzás: április.
Adonis aestivalis - nyári hérics
Ranunculaceae – boglárkaféllk cssaládja
Ranunculoideae (Anemonoideae) boglárka- vagy szellőrózsafélék alcsaládja

Vetésekben közönséges, egyéves növény. Lomblevele többszörösen szeldelt sallangos. Sziromlevelei narancsvörösek, cinóbervörösek vagy sárgák. A csészelevelek laposak, csupaszok. Az
aszmag-terméscsoport megnyúlt. Az egyes aszmagok 4-6 mm hosszúak, hegyes, zöld színű
csőrben végződnek. A csőr a terméscsoport főtengelyétől eláll (a virágzati főtengellyel kb. 90
fokot zár be), kb. a termés középtáján helyezkedik el. Virágzás: május-július.
Adonis vernalis - tavaszi hérics
Ranunculaceae – boglárkaféllk cssaládja
Ranunculoideae (Anemonoideae) boglárka- vagy szellőrózsafélék alcsaládja

Pusztafüves lejtőkön, homok- és löszgyepekben ma még gyakori évelő védett növény. Vastag
sötétbarna vagy feketés gyöktörzse, dús gyökérzete van. A föld feletti hajtások fiatalon csak
15-25 cm-esek, elvirágzás után mintegy 40 cm-esre növekednek. Lomblevele többszörösen
szeldelt, sallangos. A levélszeletek 0,5-1 mm szélesek, a későn virító töveken szélesebbek, ép
szélűek a fonákukon kopaszak. A virágokat 5 zöldesbarna, tojásdad csészelevél, és 10-20 fényes sziromlevél fedi. A porzó és a termő számos. Termései aszmag-terméscsoportot képeznek.
Az egyes termések ráncosak, szőrözöttek, visszahajló csúcsba futnak ki. Virágzás: márciusmájus.
Aethusa cynapium – ádáz
Apiaceae – ernyősök

Nyirkos helyeken, parlagokon, gyomtársulásokban előforduló 1–2 éves, kopasz növény. Levelei 3–4-szeresen szárnyasan összetettek. A levélcimpák szálasak. A tő- és a szárlevelek összetettségének mértéke megegyezik. A virágzat gallérlevelei hiányoznak. A gallérkalevelek száma
2–3. Ezek keskenyek, lecsüngők; róluk a növényt könnyű felismerni. A virágzatban a külső
virágok 2 peremi sziromlevele nagyobb; ezzel az aszimmetriával megnövelik a virágzat méretét. A termés erőteljes 5, ill. 10 bordával rendelkező ikerkaszat. Mérgező növény. Júliustól
szeptemberig virágzik.
Agrimonia eupatoria – patika párlófű
Rosaceae- rózsafélék
Rosoideae - rózsafélék alcsaládja

Utak mentén, sokszor száraz helyeken, erdőszéleken fordul elő. 50-100 cm-es, felálló hajtású,
évelő faj. Szára érdes, ritkán elágazó. Levele félbeszárnyalt, a fűrészes szélű szeletek a levél

tövén kisebbek. Fonáka szürkésen molyhos. Virága öttagú, élénksárga, apró (-8 mm). A szirmok visszás tojásdadok. A virágok hosszú, dús fürtben állnak. Termése kúp alakú áltermés,
benne egyetlen aszmaggal. Külső felülete végig bordás, felső, lapos részén pedig horgocskák
találhatók, amelyek terjedését segítik elő. Kellemes teát adó gyógynövény. Fajneve
Mithridatesz Eupatorhoz kötődik, aki az 1. században legyőzte a római hadakat Kis-Ázsiában.
A legenda szerint ő használta először gyógyításra ezt a fajt. Virágzás: május-június.
Agropyron pectiniforme (Agropyron cristatum) – taréjos búzafű
Poaceae- pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Löszön és homokon megjelenő, évelő faj. Gyökere 30-120 cm mélyre is lehatol. A tarackból a
földfeletti hajtás csomószerűen fejlődik, Szára az első nodusig térdes, majd egyenesen felfelé
irányuló. Levélhüvelye kissé nyitott. A levéllemez színe kissé szőrös, fonáka fénylő, az alapjától kezdve fokozatosan elkeskenyedő. A kalász 4-6 cm hosszú, füzérkéi kezdetben szorosan
egymáshoz simulnak, a virágzás kezdetétől azonban fésűszerűen szétállnak. A füzérkék rendszerint háromvirágúak. A pelyvák szálkában végződnek. A külső toklász 5-6 mm hosszú, lapított, körülöleli a szemtermést, ormós, a csúcsa 4-6 mm-es szálkába megy át. A pelyvák és a
külső toklászok általában csupaszok, de sűrűn szőrösek is lehetnek. Virágzás: május-június.
Agrostemma githago – konkoly
Caryophyllaceae – szegfűfélék családja
Silenoideae (Caryopgylleoideae) – habszegfüvek

Vetésekben, tarlókon előforduló, ritka, védett gyomnövény. Elágazó hajtásai 50-60 cm-esek is
lehetnek. A levelek szálasak vagy szálas-lándzsásak, a szárral együtt rásimuló szőrűek. A virágok öttagúak. A szirmok lemeze piros, hullámos csipkés élű. Az összenőtt csészelevelek cimpái
hosszabbak a sziromleveleknél. Termése keményfalú, fogakkal nyíló tok. Fekete magjai mérgezőek. Virágzás: május-június.
Agrostis stolonifera – tarackos tippan
Poaceae- pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Nedves réteken, legelőkön, szikesedő gyepekben gyakori, olykor termesztett tarackos évelő. A
felálló szár alján hajlott, néha elágazó és a nodusoknál legyökerező. A levelek zöldesszürkék
vagy kékeszöldek, csupaszak. A levéllemez az erek mentén apró szőröktől finoman érdes. A
nyelvecske hegyes, 1-6 mm hosszú. A buga virágzás előtt és után zárt, csak alsó része maradhat
szétálló. A bugaágak érdesek. A füzérkék egyvirágúak, lándzsás-keskeny-hosszúkásak, 2-3 mm
hosszúak. A hártyás külső toklász a pelyva 3/4-éig ér. A külső toklász öterű, rendszerint szálkátlan vagy ha szálkát visel, akkor az a csúcs közelében ered. Virágzás: június-augusztus.
Ailanthus altissima – bálványfa
Simaroubaceae – bálványfafélék
Kelet-Ázsiából származó, Európában díszfaként ültetett kétlaki fa, amely már régen kivadult és
agresszívan terjed. Páratlanul szárnyasan összetett levele nagyméretű, igen büdös. A levélkék
lándzsásak, hegyes csúcsúak, szabálytalan, sokszor hullámos lefutású ékvállúak, nyelesek. A
szirmok sárgásfehérek, a porzók száma 10. A szintén kellemetlen szagú virágok laza bugába
szerveződnek. Terméseivel könnyen terjed, a városokban jól tűri a szennyezett levegőt. Virágzás: július-augusztus.
Alisma plantago-aquatica – vízi hídőr
Alismataceae – hídőrfélék

Magas termetű, rövid gyöktörzsű évelő. Heterophyliát mutat: alámerült, alsóbb levelei hosszú
szálasak vagy lándzsásak, a vízből kiemelkedők leginkább tojásdadok, hosszú nyelűek. Rózsaszínes, actinomorph virágai hímnősek, a szirmok jóval nagyobbak a csészénél. A porzók száma
6. A virágzat óriási buga, az ágak tövében 3 fellevélből álló örv található. A csoportos aszmag
lapos terméskékre esik szét. Virágzás: július-augusztus.
Alkanna tinctoria – báránypirosító
Boraginaceae - érdeslevelűek családja

Meszes talajú, nyílt homoki gyepekben előforduló, évelő, védett növény. Jellegzetes bíborvörös
színanyagot tartalmazó gyökérzete és gyöktörzse van. A talajon szétterülő, érdes, serteszőrökkel fedett hajtást növeszt. A levelek szórtak, ülők, lándzsásak. Virágai azúrkékek, a felemelkedő
hajtás csúcsán alkotnak forgó virágzatot. A pártacső cimpái félkör alakúak. A csésze cimpái
szétállók, hegyes csúcsúak. Termése szemölcsös felületű, hajlott, négyes makkocska. Áprilismájusban virágzik.
Alliaria petiolata – hagymaszagú kányazsombor
Brassicaceae – keresztesvirágúak családja

Erdők, erdő- és cserjeszegélyek tájanyagigényes, 20–100 cm magas, kétéves–évelő faja. Hajtása alig ágas, megdörzsölve hagyma szagú. A szár a tövén borzas szőrű. A tőlevelek szív vagy
vese alakúak, csipkés szélűek. A szárlevelek hosszúkás-tojásdadok, fogas szélűek. A párta fehér. A becőtermés rövid csőrös, négyszögletes, éretten a virágzati tengellyel csaknem párhuzamosan felálló. Mérgező növény. Virágzás: április–júniusban.
Allium schoenoprasum – metélőhagyma
Amaryllidaceae – amarilliszfélék családja
Allioideae – hagymafélék alcsaládja

Dél-Európából származó, kedvelt, évelő fűszernövény. Hagymája kicsi, hengeres, a rövid
gyöktörzsön csoportosan fejlődik. Levelei szálasak, belül üregesek, tőállók. A hengeres
tőkocsányon 30-40 élénk rózsaszín virág alkotja a virágzatot. A virágzati fellevelek kicsik, hártyásak. A kocsányok valamivel rövidebbek a virágoknál. A leplek szétállók, kihegyezettek, a
porzószálak rövidebbek a lepelnél. Virágzás: május-július.
Allium ursinum – medvehagyma
Amaryllidaceae – amarilliszfélék családja
Allioideae – hagymafélék alcsaládja

Üde erdőkben olykor tömeges, erős hagymaszagot árasztó, évelő növény. A hagyma buroklevelei áttetszőek, fehéresek vagy rózsaszínűek, épek, keskeny hosszúkásak. Többnyire kevés
fiókhagymája van. A tőkocsány többnyire 3 élű, nem üreges. A 2-3 tőlevél hosszú nyelű, széles,
hosszúkás-elliptikus, hegyes csúcsú. A fehér lepel szétterülő csillag alakú. A virágzat csomó
tövében található fellevelek korán lehullanak. A toktermés három erősen kidomborodó cikkelyű. Virágzás: április-május.
Alopecurus myosuroides - parlagi ecsetpázsit
Poaceae- pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Termesztett és elvadulhat, szántóföldi gyomként jelenik meg, amely utak mellett, bolygatott
helyeken is előfordulhat. A tömött buga mindkét végén elkeskenyedik. A füzérke 4-7 mm hoszszú, széles-elliptikus. A pelyvák 6-7 mm hosszúak, majdnem a középükig összenőttek,
zöldesfehérek, ritkábban ibolyaszínű futtatással. Élükön eltérően a réti ecsetpázsittól csak pillásak, lapjukon érdesek, különben csupaszok. A külső toklász tojásdad, kb. 6 mm hosszú. A
kissé térdesen meghajlott szálka a tövéhez ízesül, hosszan kinyúlik a pelyvák fedéséből. Virágzás: május-június.

Althaea officinalis - orvosi ziliz
Malvaceae – mályvafélék
Malvoideae mályvafélék

Folyóvizek, árkok menti hordalékon, szikesedő területeken élő, évelő faj. Hajtása bársonyos,
hosszú csillagszőröktől selyemfényű. A levelek szórtak, a felsők deltoid alakúak vagy tojásdadok, 3-5 karéjúak, fűrészes szélűek. A szár alsó levelei tagoltabbak. A halványlila sziromlevelek levágott csúcsúak, kicsípettek. A csésze 5 tagú, kívülről 3 tagú külső csészével övezett. A
virágok kevéstagú levélhónalji bogban állnak. A részterméskék éle sűrűn csillagszőrös. Virágzás: június-szeptember.
Amaranthus blitoides – labodás disznóparéj
Amaranthaceae – disznóparéjfélék
Amaronthoideae – disznóparéjfélék alcsaládja

Heverő szárú, adventív gyomnövény. Levelei lekerekített vagy tompás csúcsúak, visszás-tojásdadok vagy lapát alakúak, szélükön keskeny fehér szegéllyel. 4-5 lepellevele van. Gomoly virágzatai főleg a levelek hónaljában állnak. Tok termése kerekded, keresztirányban kupakkal
nyílik. Virágzás: július-október.
Amaranthus blitum (Amaranthus lividus) – zöld disznóparéj
Amaranthaceae – disznóparéjfélék
Amaronthoideae – disznóparéjfélék alcsaládja

Több alfajjal képviselt gyomnövény. Vaskos szára kopasz, felálló vagy kúszó. Nagyméretű,
rombos-tojásdad levelei hosszú nyelűek, levágott vagy kicsípett csúcsúak. A lepellevelek
száma 2-3, a gomoly virágzat levélhónalji vagy csúcsálló fürt. Toktermése szabálytalanul reped
fel. Virágzás: július-szeptember.
Ambrosia artemisiifolia – parlagfű
Asteraceae (Compositae) – fészekvirágzatúak
Asteroideae – fészkesek alcsaládja

Észak-amerikai eredetű, de minden parlagon, út mellett, az egész országban megállíthatatlanul
terjed. 80 cm magasra is megnövő, bozontos, szőrös növény. Levelei 2–3-szorosan szeldeltek.
A termős virágok a murvalevelek tövében felfelé nézve egyenként vagy kevés tagú fészkes
virágzatot alkotva ülnek. A magházat 6 éles fogú burok fogja körül. A porzós virágok bókoló
fészkei a termősök felett találhatók. Rövid virágzati tengellyel, fürtöt alkotva kapcsolódnak a
virágzati főtengelyhez. Kaszattermése sötét-olajzöld vagy barna, citrom alakú. Virágzás: június–októberben.
Anagallis arvensis – mezei tikszem
Primulaceae – kankalinfélék

Művelt területeken, gyomtársulásokban gyakori, egyéves növény. Szára leginkább heverő,
négyélű. Keresztben átellenes levelei kerekdedek vagy tojásdadok, ülők. A levélhónalji, magános virágok pártája piros vagy kékes, a pártacimpák éle pillás. Toktermése kupakkal nyílik.
Mérgező növény. Virágzás: június–októberben.
Anemone nemorosa – berki szellőrózsa
Ranunculaceae – boglárkafélék
Ranunculoideae (Anemonoideae) boglárka- vagy szellőrózsafélék

Üde erdők tavaszi növényzetének gyakori, évelő faja. Nagy, föld alatt terjedő hajtásrendszert
(polikormont) képez. A virágzó hajtások tőlevél nélküliek. A virág sokszor bókoló, a lepel fe-

hér, 5 vagy többtagú. A virágkocsány alatt a száron három hosszú nyelű, összetett levél található. Terméscsokrai aszmagokból állnak, bókolnak. A termései szőrösek, kihegyezettek. Mérgező növény. Virágzás: március–májusban.
Anemone ranunculoides – bogláros szellőrózsa
Ranunculaceae – boglárkafélék
Ranunculoideae (Anemonoideae) boglárka- vagy szellőrózsafélék

Üde erdők tavaszi növényzetének gyakori, évelő faja. Vízszintesen kúszó gyöktörzsével nagy
sarjtelepeket (polycormon) hoz létre. A virágzó hajtások tőlevél nélküliek. A virágkocsány három csaknem ülő, hármasan szeldelt levél tövéből ered. Az 5 tagú lepel sárga, hátoldala pelyhes.
Termései kevés tagú csoportban álló, felálló vagy oldalra hajló aszmagok. Az egyes termések
szőrösek, hegyes csúcsba kifutók, elállók. Mérgező növény. Virágzás: március–májusban.
Anthemis arvensis - parlagi pipitér
Asteraceae (Compositae) – fészekvirágzatúak
Asteroideae – fészkesek alcsaládja

15-50 cm magas. Ritkásan szőrös (eltérően a Matricariatól). A levelek többszörösen szeldeltek,
a levélszeletek gyakran barnaszínű szálkahegyben végződnek (ez a tulajdonság is elkülöníti a
Matricariatól). Virágzata fészkes. A csöves virágok sárgák, tövükben a vacokpikkelyek lándzsásak, szélesebbek, mint az Anthemis cotula esetében (ebben is különbözik a Matricariatól).
A sugárvirágok fehérek.
Anthoxanthum odoratum – borjúpázsit
Poaceae- pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Réteken, száraz gyepekben, erdőkben gyakori évelő. Vöröses futtatású vagy csak zöld színű
egyedei is előfordulnak. A nyelvecske 1-5 mm, a fülecske éle hosszú pillás. Az 1-7 cm-es tömött buga alsó részén szaggatott. A rövid szálkahegyű pelyvák közül a felső jóval nagyobb,
elfedi a virágzatot. Az alsó rövidebb a toklászoknál. A füzérke 3 virágú. A két alsó meddő,
barna szőrökkel fedett külső toklászaik szálkásak. Az első virág szálkája rövid, a másodiké
hosszabb, kiállhat a füzérkéből. A csúcsi, termékeny virág szálkátlan. Virágzás: április-június.
Anthyllis vulneraria – nyúlszapuka, réti nyúlhere
Fabaceae – pillangósok
Faboideae – pillangósvirágúak alcsaládja

Száraz gyepek, hegyi rétek, sziklás helyek növénye, termesztik is. 15–50 cm magas, heverő
vagy felemelkedő hajtású, rásimuló szőrzetű, évelő faj. Levele páratlanul szárnyasan összetett,
a levélkék (melyek száma általában 7) hosszúkás-tojásdadok. A csúcsi levélke nagyobb a többinél. Virága alatt sárga, vöröslő vagy barnás, tövében ujjasan osztott murvalevelek vannak. A
csésze gyapjasan szőrös. A virágok tömött fejecskében állnak. A virágzat alatti fellevelek szeldeltek. Termése a csészében maradó hüvely. Virágzás: április–szeptemberben.
Arabidobsis thaliana- lúdfű
Brassicaceae – keresztesek

Egyéves 20–25 cm magas pionír faj, ami száraz gyepekben gyomtársulásokban is előfordul.
Virágai fehér szirmúak, tőlevelei fogazottak, a szárlevelek lándzsásak, ép szélűek. A leveleket
apró szőrök, trichomák borítják. A virágok 3 mm átmérőjűek, felépítésük a káposztafélékre általánosan jellemző. Termése 5–20 mm hosszú becőtermés, 20-30 magot tartalmaz. A gyökerek
alkothatnak szimbiózist egyes rhizoszférában élő baktériumokkal. Virágzás: március–május.
Arctium lappa - közönséges bojtorján
Asteraceae (Compositae) – fészekvirágzatúak

Carduoideae – bogáncsfélék alcsaládja

Utak mentén, házak körül élő két tenyészidejű növény. Karós, alig elágazó 20-25 cm-es sötét
színű gyökérzete van. Első évben tömött-húsos, második évben szivacsos állományú. A levelek
tőrózsában állnak, lemezük nagy, olykor 50 cm-es, szíves vállúak és hosszas szív alakúak. A
tőlevelek nyele belül tömött. A szárlevelek kisebbek, rövid nyelűek vagy ülők. A főtengely és
az oldalágak 3-3,5 cm átmérőjű fészekvirágzatban zárulnak. A fészekvirágzatok sátorban állnak. A fészkek horogszerűen hátrahajló fészekpikkelyekkel rendelkeznek. A fészekpikkely-levelek nem pókhálósak. A fészek nagy, terméses állapotban 3,5-4 cm széles, szélesebb a hoszszánál. A csöves virágok bíborlilák. A fészkek alatti szálas murvalevél nem kapcsolódik közvetlenül a fészekhez. Termése ovális, foltos, bóbita nélküli kaszat. Virágzás: július-szeptember.
A bojtorjánokat helytelenül gyakran nevezik bogáncsnak. A bogáncs (Carduus) fajoknak minden szerve szúrós, de a fészekpikkelylevelek nem horgasak, nem ragadnak össze.
Artemisia dracunculus – tárkony
Asteraceae (Compositae) – fészekvirágzatúak
Asteroideae – fészkesek alcsaládja

Szibériai eredetű termesztett évelő, amely ki is vadulhat. A növény nagytermetű, 1-1,5 m-es
példányai is lehetnek. Jellegzetes illata mellett jól elkülöníti a többi ürömtől, hogy levelei épek.
Elsősorban vegetatív úton szaporodik, termést ritkán hoz. Az oldalágak csúcsán kialakuló fészkes fürt virágzata van. Az egyes fészkek szélesebbek a hosszuknál. A sötétbarna kaszat hoszszúkás, lapított, bordázott. Virágzás: augusztus-szeptember.
Arum maculatum – foltos kontyvirág
Araceae – kontyvirágfélék
Aroideae - kontyvirágúak

Üde talajú gyertyános-tölgyesekben, szurdokokban élő, gumós rizómájú, évelő faj. Hosszúnyelű, tőálló levele sötét méregzöld, néha foltos, lemeze hosszúkás háromszög alakú, erősen
nyilas vállú, éle hullámos. Erezete nem párhuzamos, hanem hálózatosan elágazó. A levél sok
kalcium-oxalát kristályt tartalmaz. Egyivarú, apró virágai csupaszak, egy termőlevél illetve 34 porzó alkotja őket. Torzsavirágzatba rendeződnek. A spadix bunkószerű része rendszerint
bíbor színű, alatta körben szőrkoszorú található. A spatha néha pettyegetett. A vörös színű bogyótermésben egy-egy kerekded, gödröcskékkel díszített mag található. A növény levele, termése erősen mérgező. Virágzás: május
Asplenium ruta-muraria – kövi fodorka
Aspleniaceae- fodorkafélék

Jellegzetes sziklahasadéklakó, sokszor tömeges megjelenésű, pionír faj, amely csak mészkősziklák, gyakran várfalak repedéseiben él. Kis termetű (5-10 cm), rhizomás évelő. A levelek
felállók vagy felemelkedők, örökzöldek, hármasan összetettek. A levélnyél a lemeznél rövidebb, pikkelyek nélküli, zöld. A levél szárnyacskák 2-3 szeletre osztottak, a szeletek háromszög-ellipszis alakúak, egymástól távol állnak. A spóratartók (2-6) a levélszeletek fonákán egymás mellett helyezkednek el, hosszúkás fátyolka borítja őket. Ősszel az érett spóratartók a fonák
teljes felszínét ellepik. Spóraérés: április-május.
Asplenuim scolopendrium (Phyllitis scolopendrium) – gímpáfrány
Aspleniaceae- fodorkafélék

Szurdokvölgyek, sziklaerdők, párás patakvölgyek árnyékos szikláin élő növény, amely néha
kutakban is előfordul. Közepes termetű (10-40 cm), szabálytalan csomót alkotó, többnyire kitelelő levelei lándzsásak, szíves vállú, hegyes vagy tompa csúcsúak. A levél széle ép vagy hullámos, nyele a lemeznél rövidebb. A kifejlett levél színe fényes, élénkzöld. Fiatal levelei szinte

áttetsző smaragdzöldek. Spóratartói a fonákon keskeny sávokban, az erezet mentén helyezkednek el. Az indusium keskeny, hártyaszerű. Spóraérés: május-június.
Atriplex hortensis – kerti laboda
Amaranthaceae – disznóparéjfélék
Chenopodioideae – libatopfélék alcsaládja

Több méter magasra is megnövő, ázsiai eredetű főzeléknövény. Antocián tartalmú változatait
indigó helyett kékfestők használták. Nagyméretű levelei dárdás-háromszög alakúak, többnyire
ép szélű, zöld vagy vörösesbarna. Egylaki, a porzós virágok 4-5 leplűek. A termős virágok
csupaszok, két nagy fellevelük ép szélű, szíves-kerekded, amely válla a kocsányra is ránő. A
toktermésben a mag függőleges helyzetű. Virágzás: június-augusztus.
Atriplex tatarica – tatárlaboda
Amaranthaceae – disznóparéjfélék
Chenopodioideae – libatopfélék alcsaládja

Útszéli gyomtársulásokban gyakori, dúsan elágazó növény. Levelei nyelesek, az alsók rombosháromszög alakúak vagy dárdásak, öblösen fogas szélűek, nagyon változatos formájúak.
Fonákuk ezüstös. A növény lehet két- vagy egylaki. A porzós virágok lepellevéllel körülvettek,
a termős virágok csupaszok, de rombusz alakú két előlevelük van. Az előlevél fehér, alsó része
összenő, éréskor megkeményedik, kiszélesedő felső szárnyán 2-2 fogszerű kiemelkedés ül. Virágzata minden esetben gomolyos füzéres fürt. Az egylaki példányokon a porzós virágzatok a
virágzati tengely csúcsi részére korlátozódnak, míg a termősek azok alatt találhatók. Virágzás:
június–október.
Atropa bella-donna – nadragulya
Solanaceae - burgonyafélék

Bükkös erdők vágásaiban, szegélyében található, évelő növény. Erőteljes gyökérzete van, a
hajtásrendszere 50–150 cm magas. Szárcsomónként két típusú levele van. Az egyik szabályos
növésű, a másik az alsóbb szintből feltolódott lomblevél. Mindkettő elliptikus, ép szélű és
nyélbe keskenyedő. Levélhónalji virágai magányosak. A csésze mélyen öthasábú, a párta harang alakú, barnáslila. A termés gömbölyű, fényes és sötétlila-feketés, sokmagvú bogyó. Mérgező növény. Júniustól augusztusig virágzik.
Avena fatua hélazab
Poaceae- pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Vetések terhes, egyéves gyomfaja. A levéllemez széles-szálas, 20-50 cm hosszú. A nyelvecske
hosszú (6 mm), lekerekített csúcsú. A bugavirágzata terebélyes, ágai csaknem vízszintesen szétállók. A 2-3 virágú füzérke 2 cm hosszú. A két pelyva hosszú (2-2,5 cm), széles lándzsásak,
hegyesek. A külső toklász kb. 1,6 cm hosszú, felső részében erezett, csúcsa két rövid fogú; az
alsó részén a virágkocsánnyal együtt 4-5 mm hosszú barna szőrökkel fedett. A külső toklász
alsó harmadában eredő, 3 cm hosszú, többnyire barna, csavarodott, felső részén térdesen megtört szálkát visel. Virágzás: június-július.
Ballota nigra – peszterce
Lamiaceae (Labiatae) - ajakosok

Utak mellett, parlagokon, nitrogénben gazdag helyeken közönséges, erdőkben is előforduló
évelő faj. A tövénél elágazó felálló hajtású, szőrös felületű, erős, kellemetlen illatú. Rövidnyelű
levele széles tojásdad, csipkés szélű. Kétajkú virága halvány rózsaszín, az alsó ajak fehéres

rajzolattal díszített. A csésze tölcséres, mélyen barázdás, 10 erős erű. A csészefogak visszahajlók. A virágok a felső levelek hónaljában, álörvökben állnak. A makkocska hosszúkás, tompa
csúcsú. Virágzás: június-szeptember.
Beckmannia eruciformis – közönséges hernyópázsit
Poaceae- pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Szikes réteken társulásalkotó, 80-120 cm-es, felálló hajtású, tarackos évelő. A szár töve gumósan megvastagszik. Levéllemeze 2-15 mm széles, 20-40 cm hosszú. A füzérkék ülők, 2 virágúak, az alsó virág rendesen meddő. A pelyvák 2-2,5 mm hosszúak, hasas csónak alakúak,
teljesen elfedik a toklászokat. Hátukon széles zöld csík van, csúcsuk pirosas. A külső toklász
felfújt. A füzérkék a buga ágain sűrűn, kétoldalt helyezkednek el (valóban, mintha kis hernyók
lepték volna el). Virágzás: június-július.
Bidens frondosus - barnás farkasfog
Asteraceae (Compositae) – fészekvirágzatúak
Asteroideae – fészkesek alcsaládja

Gyakori, elsősorban ártéri területeken tömeges. A subás farkasfoggal téveszthető, itt azonban a
levelek középső levélszelete elkeskenyedő, és a virágzatnál jelentősen hosszabb fészekpikkelyek felállnak. A legbiztosabb elkülönítő bélyeg, hogy a termésen teljes terjedelmében fölfelé
álló tüskék találhatók. A kaszat csúcsán általában két szálkát visel. Virágzás: július-szeptember.
Botriochloa ischaemum – fenyérfű
Poaceae – pázsitfűfélék
Andropogonoideae – fenyérfűfélék alcsaládja

Száraz gyepekben, legelőkön gyakori, évelő faj. A levéllemezek szürkészöldek ritkán szőrözöttek. A nyelvecske helyén rövid szőrkoszorú látható. A virágzat füzéres sátor. A sátor ágain az
ülő füzérkék kétivarúak, a rövid nyelűek porzósak. A harmadik virágnak csak a nyele alakul ki.
A kétivarú füzérke külső toklásza hosszú, térdesen megtört szálkát visel. A füzérkék töve és a
rövid nyelek hosszú szőrösek. Virágzás: július-október.
Brachypodium sylvaticum – erdei szálkaperje
Poaceae- pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Üde erdőkben, tölgyesekben, bokorerdőkben az egész országban gyakori, évelő, zsombékoló
faj oldalra kihajló hajtásokkal és virágzatokkal. Az egész növény, beleértve a levélhüvelyeket
is, elálló szőrös. A levéllemez sötétzöld, 10–20 cm hosszú, 4–6 mm széles, hosszú szőrökkel
fedett. A nyelvecske 1–4 mm-es, fogazott csúcsú, pillás élű. A szaggatott kalász 8–15 cm
hosszú, 6–11 füzérkével. A füzérke megnyúlt, 2–3(4) cm hosszú, gyakran hajlott, 8–10(22),
tehát igen sok virágú. Az alsó pelyva 6–10 mm, a felső 8–12 mm hosszú. Mindkettő hegyes
csúcsú és érdes szőröket visel. A külső toklász 9–12 mm hosszú, az erek mentén szőrözött. A
szálkája hosszú, 8–15 mm-es (hosszabb a külső toklász hosszánál), enyhén hullámos. Virágzás:
június–júliusban.
Briza media – rezgőfű, máriakönnye
Poaceae- pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Tápanyagban szegény rétek, legelők faja. 60-80 cm-es, felálló hajtású, rövid tarackos évelő. A
levéllemez 10-15 cm hosszú, kopasz, éle kissé érdes. A nyelvecske rövid (1-2 mm), hártyás,
tompán levágott. A levélhüvely zárt. A buga laza, szétálló bugaágakkal. A 3-10 virágú füzérkék

lapítottak, kerekdedek vagy szív alakúak, lecsüngők. A sötétibolyás pelyva ormós, a külső toklász lekerekített vagy ormós, hártyás szegélyű. Szellő lengette csüngő füzérkéi miatt kedvelt
csokordísz. Virágzás: május-június.
Bromus erectus – sudár rozsnok
Poaceae- pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Száraz, mészkedvelő gyepek, sziklagyepek gyakori faja, de hegyi réteken és legelőkön is előforduló, sűrűn gyepes évelő. Hajtása felálló, levele keskeny lemezű (5-10 mm), igen hosszú
(20-30 cm), szürkezöld, színe enyhén szőrös. A nyelvecske rövid (1-3 mm), levágott, széle
finoman fogacskás. A zárt levélhüvely szárra simuló, az alsók néha szőrösek. Bugája karcsú, a
bugaágak hosszúak, virágzáskor szétállnak. A lilásbarna füzérkék keskeny-hosszúkásak (20-40
mm), oldalról kissé összenyomott orsó alakúak. A pelyvák keskenyek, a külső toklász szálkája
2-8 mm hosszú. Virágzás: június-július.
Bromus hordaceus subsp. hordaceus (B. mollis) - puha rozsno
Poaceae- pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Gyepekben, szántókon és útszéleken gyakori egyéves faj. Nevét a hajtást borító puha szőrbundának köszönheti. A nyelvecske rövid. A buga rendszerint tömött, felálló, 3-8 cm hosszú. A 610 virágú füzérke kocsánya rövidebb, mint maga a füzérke. A külső toklász, eres, szálkája a
csúcs alatt ered. A belső toklász hártyás, pillás élű. Virágzás: május-június.
Bromus inermis – árva rozsnok
Poaceae- pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Száraz gyepekben, ruderális területeken is gyakori, tarackos évelő. Hajtása felálló, levele széles
lemezű (10-30 mm), szürkészöld, színe kopasz, érdes, rajta „M” alakú rajzolat figyelhető meg.
A levélhüvely zárt, a nyelvecske rövid. Bugája tömött, a bugaágak hosszúak, virágzáskor szétállnak. A zöld vagy lilásbarna füzérkék keskeny-hosszúkásak. A külső toklász nem visel szálkát
(ezért „árva”). Virágzás: június-július.
Bromus sterilis - meddő rozsnok
Poaceae- pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Akácosok jellemző aljnövénye, de bolygatott helyeken, utak mentén is gyakori, felálló hajtású,
egy-kétéves, lazán bokros faj. A nyelvecske hosszú, időnként sallangos. Szára kopasz, bugája
rendszerint minden oldalú. A bugaágak hosszúak, szétállók, nem csavarodók, érdesek. Minden
bugaág egy, legfeljebb két füzérkéjű. A füzérke szálkák nélkül 15-35 mm hosszú, 4-5 virágú,
kinyílva ék alakú. Külső toklásza 1-2 cm hosszú, keskeny ár alakú. A szálka 1,5-3 cm hosszú.
Virágzás: május-június.
Calluna vulgaris – csarab
Ericaceae – hangafélék

Fenyéreken (többnyire erdővágások helyén, kilúgozott, savanyú, tápanyagban szegény talajokon kialakuló, kis levelű törpecserjék által uralt területeken) előforduló kicsi, 15–50 cm magas
törpecserje. Apró, pikkelyszerű levelei keresztben átellenesen állnak. A virágok csúcsállók; tömött, egyoldali füzéres fürtbe rendeződnek. A sziromlevelek rózsaszínűek. A csészelevelek lilás rózsaszínűek, hosszabbak a szirmoknál. A porzók száma 8; ráfekszenek a bibeszálra és 2-2
visszahajló szarvacskát viselnek. A termés néhány magvú tok, amit az elszáradt csésze- és sziromlevelek vesznek körül. Virágzás: augusztus–szeptemberben.

Caltha palustris – mocsári gólyahír
Ranunculaceae – boglárkaféllk cssaládja
Helleboroideae - hunyorfélék alcsaládja

Mocsaras, nedves helyeken az országban mindenütt közönséges évelő növényünk. Barna, elágazó gyöktörzséből hosszú nyelű tőlevelek és elágazó szár erednek. A levelek mélyen szíves
vállúak, csipkés szélűek. A szárlevelek ülők, a virágok alatti levelek kerekded vállal szárölelők.
A virágtakaró 5, élénksárga, sziromszerű csésze. A porzók és a termők száma is sok. A kialakuló tüszőcsokor tagjai szétállnak. Mérgező növény. Április–májusban virágzik.
Calystegia sepium. – sövényszulák
Convolvulaceae – szulákfélék

Nedves területeken, főleg nádasokban gyakori évelő faj. A szára tekeredő, kúszó. A levelek
lándzsásak, szögletes vállúak, a levéllemez széles. A virágok nagyok, 5 cm-es átmérőjűek. Fehér sziromlevelei összeforrtak. A virágok a levelek hónaljából erednek, kocsányosak. A kocsányon lévő két fellevél feltolódik a csészelevelek eredési pontjához, és a csészéket szinte teljesen
be is takarja. A termés kétrekeszű, négymagvú tok. Mérgező növény. Virágzás: júniustól októberig.
Campanula persicifolia – baracklevelű haragvirág
Campanulaceae - harangvirágfélék

Erdők, bokorerdők kevéssé elágazó, kétéves faja. Tőlevelei lándzsásak, nyélbekeskenyedők,
szárlevelei keskeny-lándzsásak, ülők. Virága széles harang alakú, 3–5 cm-es. A csészék szálasak, szétállók. A párta forrt, a pártacimpák enyhén kihajlók. A háromkaréjú bibe a virágból nem
áll ki. Az égszínkék virágok laza fürtöt alkotnak. Toktermésük lyukakkal nyílik. Virágzás: június–júliusban.
Camphorosma annua - bárányparéj
Amaranthaceae – disznóparéjfélék
Chenopodioideae – libatopfélék alcsaládja

Sziken, vaksziken előforduló egyéves faj. A kifejlett növény szára földön elterülő pozsgás, szálas levelei eleinte szőrösek, később lekopaszodnak. A fehér, zöldcsúcsú lepel csöves harang
alakú, 4 egyenlőtlen cimpájú. 4 porzója van. A termés oldalról lapított. Virágzás: augusztusszeptember.
Carduus nutans subsp. macrolepis - bókoló bogáncs
Asteraceae (Compositae) – fészekvirágzatúak
Carduoideae – bogáncsfélék alcsaládja

Kétéves, szántókon sokszor egyéves, szúrós faj. Felálló, vastag szára többnyire erős oldalágakat
visel, amelyek egy-egy fészket hordanak. Az egész hajtás erősen tüskés. Levelei hosszúkásak
vagy lándzsásak, a csúcsokon visszatörnek, közepükig öblösen hasogatottak, alul pókhálósgyapjasak, élük sárga tüskés. A bókoló, csaknem gömbölyű fészkek kocsánya csupasz vagy
sokszor a csúcsig keskeny szárnyas. A fészekpikkelyek közepüktől kezdve elállók vagy viszszahajlók, szúrós szálkában végződnek, gyakran - főleg a külsők - bíborszínűek. A virágok
pirosak, a párta kéthasábú, mézillatú. A kaszat 3-4 mm hosszú, keresztben bibircses, 15-20 mm
hosszú fehér, el nem ágazó bóbitával. Virágzás: június-szeptember.
Carex elata – zsombéksás
Cyperaceae – palkafélék
Caricoideae – sásfélék alcsaládja

Mocsárrétek, lápok állandó vízborítású helyein jellegzetes növénytársulást alkot. 40-100 cmes, zsombékoló évelő. Tőlevelének hüvelye hálózatos-rostosan foszlik szét. A lemez széle érdes, fonáka hamvaszöld. A nyelvecske íve kicsi. Az egyivarú virágok murvalevelei 2-3 mm

hosszúak, feketésbarnák, háti erük zöld. A 2 bibe kétkaréjú, a tömlő zöld, oldalról összenyomott. A porzós füzérek a termősök fölött helyezkednek el. A virágzati fellevelek hosszúak.
Virágzás: április-május.
Carex humilis – lappangó sás
Cyperaceae – palkafélék
Caricoideae – sásfélék alcsaládja

Sztyeprétek, karsztbokorerdők teraszos zsombékokat képző faja. 2-10 cm-es szárai a levelek
között rejtőznek. A tőlevelek hüvelyei rostosak, vöröses színűek. A nyelvecske 0.5-1 mm. A
levéllemez 1-1.5 mm széles, érdes. A csúcsi helyzetű 1 db porzós és az alatta elhelyezkedő 2-4
termős füzér egymástól távol áll. A füzérek rövidek (-1,5 cm), 2-5 virágúak. A virágok murvái
hártyás szegélyűek, színük vörösesbarna, közepükön halványabb sáv fut. A porzós virágok
murvái visszás-tojásdadok. A termősöké tojásdadok, szálkás csúcsúak. A bibe 3 karéjú . A
tömlő visszástojásdad, háromélű, rövid nyelű. Virágzás: március-április.
Carex pilosa – bükksás
Cyperaceae – palkafélék
Caricoideae – sásfélék alcsaládja

Üde erdőkben gyakori, tarackos, lazán gyepes növény. Szára 30-50 cm magas, sima, tövén a
levélhüvely szürkésbarna, nem vagy alig foszló. A levéllemez 3,5-10 mm széles, szőrös, élein
pillás, keresztmetszetben „W” rajzolatot mutat . A csúcsi helyzetű 1 db porzós füzér 1,7-3 cm
hosszú, megnyúlt ovális. A 2-3 db, 1-4 cm hosszú termős füzérben a 15-20 virág egymástól
távol áll. A porzós virág murvája keskeny visszás-tojásdad, sötétbarna. A termősé vörösesbarna, világos zöld középsávval. Alakja tojásdad, rövid szálkahegyű. A bibekaréjok száma 3.
A virágzati fellevél hosszú szálas. A csőrös tömlő visszás-tojásdad, két rövid fogú. Virágzás:
április-május.
Carthamus tinctorius- kerti pórsáfrány
Asteraceae (Compositae) – fészekvirágzatúak
Carduoideae – bogáncsfélék alcsaládja

A kerti pórsáfrány, más néven olajözön vagy sáfrányos szeklice trópusi afrikai származású, de
nálunk is több helyen termesztett. Fűszer- és festőnövény, de az utóbbi ötven évben már elsősorban olajos magvaiért termesztik. Egyéves dudvaszárú növény. melynek fehér karógyökere
20-40 cm mélyen hatol a talajba, közben gazdag oldalgyökérzetet fejleszt. Halványsárga szára
egyenes, mereven felálló, a talajviszonyoktól függően 50-150 cm magas, csak a felső részén
ágazik el. Szórt állású levelei hosszúkásak vagy tojásdad alakúak, hegyesek. Az árhegyű levelek kemény pergamenszerűek, csillogóan zöldek, az élük általában ép vagy kissé szúrósan fogas. A virágzat végálló, gömbölyded alakú, 1-3 cm átmérőjű fészek. Csak hímnős csöves virágokat képez. A párta színe a citromsárgától a narancssárgáig változik, míg elnyíláskor lángvörös. A külső, bőrszerű fészekpikkelyek cseréptetőszerűen borítják a fészket. A fészekpikkelyek
is tövisesek, szúrósak. A vacok pelyvaszőrös. A termés fehér kaszat, hosszú szőrös bóbitával.
Virágzás: június-augusztus. A fészekből kicsipegetett virágszirmok belsejében lévő bibéi adják
a fűszert.
Celtis occidentalis – nyugati ostorfa
Ulmaceae – szilfafélék

Észak-amerikai eredetű fa, amely jól tűri a városi levegőt, ezért szívesen ültetik. Törzse mélyen
barázdált, „tarajos”. Hosszúkás-tojásdad leveleinek válla aszimmetrikus. A levélszél csak a
felső kétharmad–háromnegyed részében fűrészes. A zöldes leplű virágok magányosan (esetleg
kettesével–hármasával) a levelek hónaljában helyezkednek el. Lombfakadáskor nyílnak.

Egymagvú csonthéjas termése barnáspiros, madarak terjesztik. Középső termésfala
(mezokarpiuma) narancssárga, datolyára és sütőtökre emlékeztető ízű. A csonthéj hálózatos
rajzolatú. Virágzás: április–májusban.
Cenchrus pauciflorus – átoktüske
Poaceae – pázsitfűfélék
Panicoideae – kölesfélék alcsaládja

Homoki területeken, vasúti töltések mentén előforduló, behurcolt gyom. Lefekvő szárú, a szárcsomóknál legyökerező, egyéves faj. Levéllemezei ritkán szőrösek, a nyelvecske helyén szőrkoszorú található. A kétvirágú füzérkék apró kocsányokkal kapcsolódnak a buga tengelyéhez.
A két virág közül a felső kétivarú, az alsó meddő. A két pelyva alapjuknál összenő, merev, erős
tüskékkel és rövid szőrökkel fedettek. A pelyvák az érett termést teljesen körülveszik szemtermés-ágazatot képezve. Virágzás: június-augusztus.
Centaurea sadleriana - budai imola
Asteraceae (Compositae) – fészekvirágzatúak
Carduoideae – bogáncsfélék alcsaládja

Pannóniai bennszülött faj, emiatt védelem alatt áll. Dombvidékeinken, hegyeinkben kifejezetten gyakori, évelő faj. A szár és a levelek kissé érdesek. Levele sötétzöld, szárnyasan szeldelt,
a szeletek vékonyak. A fészkek a hajtásvégen 2-4-esével állnak. A virágok halvány- vagy
pirosaslilák. Belső fészekpikkelyeinek függeléke kerek, hártyás, fehéres vagy világosbarna,
rongyos szélű. A külsők fejletlenebbek, keskeny szegélyűek. Sárgásbarna kaszattermésén a termés hosszával megegyező bóbita található. A növényt Sadler József botanikusról nevezte el
Janka Viktor. Virágzás: június-szeptember.
Chenopodium hybridum – pokolvarlibatop
Amaranthaceae – disznóparéjfélék
Chenopodioideae – libatopfélék alcsaládja

Egyéves, kellemetlen szagú gyomnövény. Hegyes-tojásdad levelei szíves vállúak, karéjos-fogas szélűek, fényeszöldek, kevés, ritkán álló csillagszőrrel. A lepellevelek zöldek,
szennyesfehér színű szegéllyel. Virágzata terebélyes, végálló, gomolyos füzéres fürt. Termése
tok, magvai rücskös felületűek. Kenopodin alkaloidja miatt a sertésre még megfőzve is halálos
méreg. Mérgező növény. Virágzás: július–szeptemberben.
Chenopodium polyspermum – hegyeslevelű libatop
Amaranthaceae – disznóparéjfélék
Chenopodioideae – libatopfélék alcsaládja

Útszéli gyomtársulások, szántók egyéves növénye. Szára négyélű, levele tojásdad, hegyesedő
csúcsú, ép szélű. Az alsó levelek széle lehet fogacskás. A magház felülről lapított, benne a mag
lapjával fekszik. Levélhónalji helyzetű gomolyos füzér virágzatait levélszerű murvalevelek kísérik. Toktermése rücskös felszínű, fiatalon piros színű, megérve sötét barnává, feketévé válik.
Termését horgászcsalinak használják. Virágzás: július-szeptember.
Cicer arietinum – bagolyborsó, csicseriborsó
Fabaceae – pillangósok
Faboideae – pillangósvirágúak alcsaládja

Dél-Európából származó, egyéves faj. Termesztik, de el is vadul. 20-40 cm-es, felálló hajtása
mirigyszőrös. Levele páratlanul szárnyalt, a levélkék tojásdadok, szélük élesen fűrészes szélű.
Levélhónalji, rendszerint magánosan álló virág pártája fehér, piros vagy kék. A rövid hüvelytermés mirigyszőrös, 1-2 db, bagolyfejre emlékeztő magot rejt. Virágzás: június-július.
Cnicus benedictus- benedekfű

Asteraceae – fészkesek
Asteroideae – fészkesek alcsaládja

Mediterrán származású egyéves, termesztett növény. Főgyökeres, hajtása kb. 50 cm-es, gyakran
elfekvő, de fél m magasra is megnövő ötélű dudvaszárú faj. Az egész növény enyves-bozontos.
Levelei szórtak, öblösen karéjosak, tövises szélűek. Levelei alul nyelesek, feljebb ülők, hoszszúak, szeldeltek, lándzsa alakúak és tüskések. A fészkeket gallérozó fellevelek övezik és pikkelylevelek borítják. A fellevelek karéjosak tövises csúcsokkal. A pikkelylevelek ép szélűek,
egyszerű vagy elágazó vörösbarna színű tövisekben végződnek, szőrösek. Sárga virágai csövesek, a külsők meddők. Termése serteszőrű, bóbitás kaszat. Júniusban virágzik. Fél méter magasra nő, szára ötélű, elágazó, alsó része érdes és mirigyszőrökkel borított. Fészekvirágzata
sárga, termése bóbitás kaszat. Június-júliusban virágzik
Citrullus lanatus – görögdinnye
Cucurbitaceae – tökfélék

Számos fajtában termesztett, Afrikából származó, egyéves növény. A fiatal hajtás bozontos,
hosszú szőrű. Levelei 1-2 szeresen tövig szeldeltek, a csúcsi szeletek kiszélesedők, kerekdedek.
Sárga pártája 3 cm széles, cimpái rövidek, lekerekítettek, a magház sűrűn szőrös. Egyivarú, a
porzós virág csészéje széles tölcsér alakú. A bibe zöld színű. A kabak kopasz, az exocarpium
változatos mintázatú. Virágzás: augusztus-október.
Colutea arborescens - pukkanó dudafürt
Fabaceae – pillangósok
Faboideae – pillangósvirágúak alcsaládja

Bokorerdőkben, száraz nyílt tölgyesekben élő, 1-2 m magasra növő cserje. Levelei páratlanul
szárnyasak, 3-4 pár levélkével. A levélkék kerekdedek, levágott, kicsípett csúcsúak. A fürt kevés virágú, levélhónalji. A virágok nagyok, a párta legnagyobb sziromlevele - az úgynevezett
vitorla - közepén vöröses színű rajzolat díszlik. A hüvely nagyon érdekes, felfújt, és zárt marad.
A felfúvódott hüvelytermést valóban pukkantva lehet csak felnyitni. Virágzás májustól szeptemberig.
Conium maculatum – foltos bürök
Apiaceae – ernyősök
Apioideae - ernyősök - alcsaládja

Útszéleken, parlagokon, nitrogénben gazdag helyeken tömeges, 1–2 éves, 2 m magasságot is
elérő gyomnövény. A szár elsősorban a töve felé foltos (innen származik a faj magyar neve),
és könnyen letörölhető hamvas viaszbevonatú. A levelek 3–5-szörösen szárnyasak, rövid szárnyakkal. Nincs heterofillia, minden levél összetettségének a mértéke megegyezik. A tőlevelek
hosszú nyelűek, a szárlevelek levélnyele hiányzik. A virágzat 2–3 mm-es, hártyás szélű gallérleveleket visel. Az ikerkaszattermés gömbös, a résztermésen 5 ép vagy ráncos élű borda húzódik végig. Mérgező növény. Virágzás júniustól októberig.
Coriandrum sativum – koriander
Apiaceae – ernyősök
Apioideae - ernyősök - alcsaládja

A Földközi-tenger térségéből származó, termesztett, elvaduló, egyéves fűszernövény. 40-80
(100) cm magas hajtása csupasz, poloskaszagú. Leveleire jellemző a heterophylia. Tőlevelei
hosszú nyelűek, épek, kerekdedek, fogazott szélűek. A száron a virágzathoz közeledve egyre
rövidebb nyelűek és nagyobb mértékben osztottak. A sziromlevelek lilásfehérek. Az összetett
ernyő peremén levő virágok szélső 2 sziromlevele hosszabb (aszimmetrikus virágok). Az ikerkaszat sárgásbarna, gömbölyded. A részterméskék együtt maradnak. Virágzás: június.
Cornus mas – húsos som

Cornaceae – somfélék

Elsősorban száraz erdőkben gyakori cserje vagy kisebb fa. A levelek keresztben átellenesek,
oválisak, megnyúlt tojásdadok. A fonákukon kétágú, a levél felületére simuló, rányomott szőröket viselnek, az érzugokban gyapjasan szőrözöttek. A levélnek 3–5 pár hajlott elsőrendű
oldalere van. A virágai lombfakadás előtt jelennek meg. A 4 csésze kicsi, külső felén ezüstös
színű. A sziromlevelek sárga színűek. A virágok látszólag egyszerű ernyőt alkotnak, de valójában redukált tengelyű bogernyőt képeznek. A bogernyő körül 4 barnás pikkelylevél található.
A 4 tagú virágban jól látható a porzók tövén lévő 4, gömbszerűvé összenőtt mézfejtő. A 10–25
virágból alkotott virágzatból csak 1–2 kocsányon érik meg az alsó állású, 2 termőlevélből kialakuló, hosszúkás, piros–sötétvörös színű csonthéjas termés. Virágzás: március–áprilisban.
Cornus sanguinea – veresgyűrűsom
Cornaceae – somfélék

Száraz és üdébb erdőkben is gyakori cserje vagy kisebb fa. A lombozata őszre vöröses színben
pompázik. A virágai lombfakadás után jelennek meg, bogernyőt képeznek. Sziromlevelei fehérek. A leveleknek a húsos soméihoz hasonlóan 3–5 pár hajlott mellékerük van. Fekete bogyótermése van. Virágzása a húsos soménál későbbi, május–júniusban nyílik.
Corydalis cava - odvas keltike
Papaveraceae – mákfélék
Fumarioideae – füstikefélék alcsaládja

Üde erdők kora tavaszi, tömegesen virágzó faja. Gumó, amely 5-10 cm átmérőjűvé is fejlődhet,
belül üreges (innen származik a magyar név). A legnagyobb termetű keltike fajunk, 30-40 cm
magasra is nőhet. A levelei kétszeresen tenyeresen szárnyasak, üdezöldek vagy hamvaszöldek.
Az odvas keltike az egyetlen hazai keltike faj, amely a lomblevelek szintje alatt nem visel sárgás
színű, pikkelyszerű allevelet. A virág bíborlila vagy fehér, de a két szín átmeneti formái akár
egy egyeden is megfigyelhetők. A felső sziromlevél hajlott sarkantyút képez. A virágok kocsányainak tövében levő murvalevelek épek. A virágok végálló tömött fürtöt alkotnak. A termés
becőszerű tok. A magvak fényes feketék. A terméses kocsány a termés hosszát is elérheti. Virágzás: március-április.
Corydalis solida - ujjas keltike
Papaveraceae – mákfélék
Fumarioideae – füstikefélék alcsaládja

Üde erdeink kora tavaszi növényegyüttesének jellemző alkotója. Nevét ujjasan osztott murvaleveleiről kapta, amelyek hosszabbak a szélességüknél. Levele hármasan összetett, a levélkék
tagoltak. A szár és a virágzat felemelkedő. A virágok kékeslilák, lilásvörösek, ritkán fehérek,
végálló fürtben állnak. Az odvas keltikével gyakran együtt fordul elő, de a virág eltérő színe
mellett kisebb termete, keskenyebb levélszeletei, valamint murvalevelei alapján jól elkülöníthető. A terméses kocsány felálló, legalább fele olyan hosszú mint a termés. Virágzás: márciusmájus.
Cotinus coggygria – cserszömörce
Anacardiaceae – szömörcefélék

Karsztbokorerdők állományalkotó cserjéje vagy kisebb (maximum 3 m magas) fája. Gyakran
alacsony sarjtelepeket alkot. A levélállás szórt (ábra). A levelek ép szélűek, kerekdedek, gyakran már nyáron is vöröses színűek. Ősszel bíborvörösre, illetve aranysárgára színesednek. A
sárgászöld, apró virágok végálló bugavirágzatba rendeződnek. 3 felső állású termőlevélből alakul ki az egymagvú termés. A terméses ágvégek nagy százaléka meddő, tollas szőrű. Innen
származik a parókafa elnevezés. Virágzás: május–júniusban.

Crataegus laevigata - kétbibés galagonya
Rosaceae – rózsafélék
Amygdaloideae- mandulafélék alcsaládja

Üde erdők cserjeszintjében előforduló, az egybibés galagonyánál ritkább, 2-3 m magas tövises
ágú lombhullató változékony, ezért több alfajra (fajra) tagolt, fa vagy cserje. Szórt állású változékony, ezért több alfajra (fajra) tagolt, fa vagy cserje. Szórt állású a szár felső részén található
levelek pálhásak, nyeles leveleinek lemeze csak a felső harmadukban karéjosak, 3 csúccsal,
tojásdadok. A bogernyőben álló virágokban 10-10 orzó és 2-2 szabadon álló, felső végén görbült bibeszál található. A pártát 5 fehér, 5-8 mm hosszú szabadon álló kerek vagy elliptikus
sziromlevél alkotja. A csészelevelei alfajtól függően elállók, vagy visszahajlók. A magház alsó
állású, a vacokba 2 magkezdemény süllyed be. Két bibéjű. Áltermése, csontáralma, éretten
majdnem gömbölyű, 10-12 mm hosszú, sötétpiros, vékony húsú, szagtalan, lisztes ízű. Belül
két csontár van. Virágzás: május-június.
Crataegus monogyna - egybibés galagonya
Rosaceae – rózsafélék
Amygdaloideae- mandulafélék alcsaládja

Száraz erdőkben, legelőkön, erdők szegélyében élő gyakori faj. Ágtövises cserje vagy kisebb
fácska. A szórt állású levelek már az alsó harmadukban is karéjosak vagy hasadtak. A karéjok
vagy hasábok széle fűrészes. A levelek pálhásak. A pálhák keskenyek, ritkán fűrészes szélűek.
Bogernyő virágzatában a virágok lombfakadás után nyílnak. A virág pártája öttagú. A sziromlevelek fehérek, tojásdadok. A csészelevelek szám is 5, ép szélűek. A porzók száma nagy. A
bibék száma, ami jelzi a majd létrejövő termések mennyiségét is, egy. A magház alsó állású,
ebbe süllyed a magház, ami mindössze csak egy termőlevélből alakul ki. A besüllyedt vacokban
így csak egy csontkemény falú termés található. A csontár alma áltermés 10-12 mm-es, őszre
megérve sötétpiros, „izzik” lángoló szép színe miatt. Az almácskák áltermések. Virágzási idő:
április-június
Crocus reticulatus - tarka sáfrány
Iridaceae – nősziromfélék

Pusztai tölgyesek, löszcserjések védett faja. A hagymagumó kemény, szabályos hálózatos-recés
burkú. A tőlevelek keskeny-szálasak, a főér mentén keskeny, hosszanti fehér csíkkal. A
hosszúcsövű lepel fehéres vagy halvány liláskék, a külső cimpák hátoldala fehér, 3 hosszanti,
ibolyás csíkkal. Virágzás: február-március.
Crocus sativus - jóféle sáfrány
Iridaceae – nősziromfélék

Szórványosan termesztett gyógy- és fűszernövény. Hagymagumója apró, amely buroklevelei
zsemleszínűek. A középéren fehér sávos, szálas tőlevelei virágzáskor jelennek és a következő
év közepéig megmaradnak. Késő ősszel jelennek meg lilásrózsaszín virágai. Sötét téglavörös,
3 ágú bibéjét fűszerként használják. Termést, magot nem érlel, sarjgumókról szaporítják. Virágzás: szeptember-október.
Cyclamen purpurascens – erdei ciklámen
Primulaceae – kankalinfélék

Üde, dunántúli mészkerülő erdők gumókkal áttelelő, évelő növénye. Levelei szíves vállúak,
szív alakúak vagy lekerekítettek. Színe fényes sötétzöld, szabálytalan alakú fehér, márványos
foltokkal, fonáka vöröses. Virágai tőkocsányon fejlődnek. A szirmok lándzsás hosszúkásak,
visszatörnek, lilás rózsaszínűek (ciklámenszín). A tokterméses kocsányok dugóhúzószerűen
összetekertek. Virágzás: július-szeptember.

Cynosurus cristatus – taréjos cincor
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae- alcsalád

Legelőkön, nagyobb mennyiségben hegyi réteken elterjedt, de száraz körülmények között is
megtalálható. Utóbbi körülmények között azonban csak utak mellett, esetleg száraz réteken él.
Közepes termetű (20–60 cm magas), felálló hajtású, sűrűn gyepes, évelő faj. Levele hosszú (5–
15 cm-es), lapos vagy kissé csatornás, színi oldalán deres, élén kissé érdes. A nyelvecske rövid
(1 mm-es), tompán levágott. A levélhüvely éle lekerekített. A buga karcsú, mert az ágak nagyon
rövidek (1 cm-esek). A bugaágon lévő termékeny füzérke 3–5 virágú, a toklászok
rövidszálkásak. A fésűszerű sterilis füzérkékben ormós hátú, hegyes, hosszú szálkájú toklászok
védik és takarják a termékeny füzérkéket. Májustól júliusig virágzik.
Cyperus esculatus- mandulapalka
Cyperaceae – Palkafélék
Scirpoideae (Cyperoideae) – palkafélék alcsaládja

A tő alatt fejlődő, mandula nagyságú gumóiért, amelyek a gyöktörzsön fejlődnek, a trópusokon
és a szubtrópusokon mindenütt termesztik, nálunk veszélyes gyomnövénnyé vált. Levele 2-10
mm széles. A tömött füzér virágzatok hosszúkásak, 1-2 cm-esek is lehetnek. A pelyvák, amelyek a füzérkékben 2 szabályos sorban rendeződnek el, halvány sárgák, feltűnő erekkel. A
füzérkék lazán állnak az ecsetvirágzat tengelyein. A virágzatok alatt több, a virágzatoknál jóval
hosszabb murvalevelek találhatók. Már az ókori egyiptomiak, görögök és rómaiak is fogyasztották. A kívül barna, de belül fehér gumók tápanyagdúsak, keményítőt és cukrot tartalmaznak.
Nyersen, főzve és pirítva fogyasztható, sőt édeskés italt is készítenek belőle. Júniustól októberig
is virágozhat.
Cypripedium calceolus - boldogasszony papucsa, rigópohár
Orchidaceae – kosborfélék

Legtöbbször bokorerdők és tisztások szegélyén fordul elő. Egyik legpompásabb hazai rhizómás
orchideánk. Levelei ülők, kerülékesek, ép szélűek, redőzöttek. A szár alsó levelei élükön és a
fonák erein szőrözöttek. A mézajak élénk világossárga vagy citromsárga, viaszosan fénylő, felfúvódott bogárcsapdaként funkcionál. A többi lepellevél keskeny-lándzsás, hegyes csúcsú,
sötétbordó színű. A virágok magányosak vagy 2-3 tagú füzérbe rendeződnek. Virágzás: május.
Descurainia sophia - sebforrasztófű
Brassicaceae (Cruciferae) - keresztesvirágúak vagy káposztafélék

Gyomtársulásokban gyakori, magasra megnövő egyéves növény, amely át is telelhet. Vastag
karógyökere és két-háromszorosan szárnyasan szeldelt levele van. A levélszeletek szálasak, rövid, elágazó szőröket viselnek. A halványsárga szirmok hiányozhatnak is. A becő hosszú, csőrt
nem visel. Mérgező növény. Virágzás: április–júliusban.
Dianthus giganteiformis subsp. pontederae (Dianthus pontederae) - magyar szegfű
Caryophyllaceae – szegfűfélék
Silinoideae - habszegfűfélék alcsaládja

Száraz gyepek gyakori növénye. Közepes termetű (30-50 cm-es), élénk bíbor virágú pannóniai
faj. Levele ár alakú, merev, felálló. A virágok tömött ecsetvirágzatba szerveződnek. A 8-10 mm
hosszú, csővé összenőtt csészét 4-6 pikkelylevél övezi. A pikkelylevél barna, hártyás, szálkába
kihegyesedő. A szirom csúcsa 5-6 fogú, többnyire kopasz. Termése fogakkal nyíló tok. Virágzás: május-augusztus
Dictamnus albus – nagyezerjófű
Rutaceae – rutafélék

Száraz tölgyesekben, bokorerdőkben, erdőszéleken előforduló erős szagú, védett növény. Gyökere és szárának a töve elfásodó. A levelek áttetszően pontozottak. A tőlevelek egyszerűek, alig
tagoltak. A szárlevelek páratlanul szárnyasak, a levélkék hosszúkás-tojásdadok, fűrészes szélűek. A virág zygomorph. A porzók portokjai kezdetben bókolnak, majd éréskor a filamentum
megnyúlik és kiegyenesedik. A virágzat fürtös, halványpiros, virágonként 5 db, 2-3 cm hosszú
sziromlevéllel. A virágzat, a termés, de még a porzószálak is kemény, vörös mirigyszőröktől
érdesek, ragadósak. A termés tok, amely az alsó részén összenőtt, a felső részén tüszőszerű.
Éréskor fényes fekete magjait parittyaszerűen hajítja ki. Virágzás: május-július.
Digitalis lanata – gyapjas gyűszűvirág
Plantaginaceae – útifűfélék

Száraz lejtőkön, sziklagyepekben, bokros-törmelékes helyeken csak szórványos előfordulású,
védett, kétéves növény. Nemesített fajtáit termesztik, el is vadulhat. Főgyökérrendszere van,
első évben tőlevélrózsával. Tőlevelei hosszas-elliptikusak, 10–30 cm hosszúak, nyélbekeskenyedők, a virágzás idejére elszáradók. Másodéves hajtása 80–100 cm magas. A szárlevelek
szórt állásúak, hosszas-lándzsásak, fényes felületűek, ülők, kiszélesedő, kicsit szíves vállúak.
A virágzat végálló tömött fürt, gyűszű alakú virágokkal. Jellemző, hogy a virágzati murvalevelek és a hegyes cimpákkal rendelkező csésze gyapjas szőrű. A párta a barna erezet miatt zsemleszínű, alsó ajka fehér. A termőlevelek összeforradása mentén nyíló toktermése is szőrös. Magvai rozsdabarna színűek, finoman recézett világos hálózattal. Mérgező növény. A virágzás június közepén kezdődik.
Dipsacus laciniatus – héjakútmácsonya
Dipsacaceae – mácsonyafélék

Gyomtársulásokban, nedves réteken, erdőszéleken gyakori, 70-150 cm magas, apró tüskéktől
szúrós, egyéves faj. Keresztben átellenesen álló levelei tövüknél összenőttek, az alsók tagolatlanok, csipkés szélűek, a felsők fogasak vagy hasogatottak. A virágok négytagúak, forrtak, halvány rózsaszínűek. A vacokpikkelyek merevek, szúrósak, a virágoknál hosszabbak. A külső,
valamint a belső csésze szegélye ép. Az összetett virágzat tojás alakú, a gallérozó murvalevelek
a pseudanthiumnál nem hosszabbak. A termés anemochoriával terjed. Virágzás: július-augusztus.
Drosera rotundifolia - kereklevelű harmatfű
Droseraceae- harmatfűfélék

Tőzegmohás lápjaink ritka, védett, vöröses színezetű, rovarfogó növénye. Levelei tőlevélrózsát
alkotnak, lapát alakú levéllemezzel, amelyen emésztőenzimeket és mirigyváladékot tartalmazó
tentaculumok sorakoznak. Nitrogénszegény termőhelyén rovarok fehérjéinek feloldásával fedezi nitrogén igényét. Öttagú fehér virágai hosszú, keskeny, csúcsálló füzér virágzatban találhatók. Termése sok apró magvú tok. Virágzás: július-augusztus.
Echinocystis lobata – süntök
Cucurbitaceae – tökfélék

Észak-Amerikából származó, ártéri erdőkben terjedő, ruderális helyeken gyakori, egyéves növény. Felfutó szára kacsokkal kapaszkodik, szórt állású levelei ötösen tenyeresen karéjosak. A
karéjok ép szélűek, érdesek, szálkás csúcsúak. A porzós virágok kicsik, fehérek, levélhónalji
összetett fürtben állnak. A porzószálak összenőttek. A termős virágok magánosak. A felnyíló,
gömbös-tojásdad áltermés a felületén lágy tüskéket visel. Éréskor a termés kiszárad, a csúcsán
felnyílik és négy lapos mag hullik ki. Virágzás: augusztus–szeptemberben.
Elaeagnus angustifolia – keskenylevelű ezüstfa
Elaeagnaceae – ezüstfafélék

Keletről behurcolt, szikfásításra, homokkötésre használt növény, de dísznövényként kertekbe
is ültetik. 8–10 m magas, széles és lapos koronájú fa vagy cserje. Ágai kissé tövisesek. Szórt
állású levelei keskeny-lándzsásak, tompa csúcsúak. A levelek színe zöld, bőrnemű, fonáka
ezüstösen csillagszőrös. Illatos virága 4 halványsárga csészelevélből áll, a szirmok hiányzanak.
A porzók száma 4. A virágok rövid kocsányúak, kettesével vagy hármasával állnak. Többnyire
kétivarúak vagy porzósak. Termése elliptikus, kezdetben ezüstös, később vörösbarna színű álbogyó. Virágzás: május–júniusban.
Eleocharis palustris – mocsári csetkáka
Cyperaceae – Palkafélék
Scirpoideae (Cyperoideae) – palkafélék alcsaládja

Vízborította helyeken gyakori, 20–60 cm magas, tarackos évelő faj. Felálló szára hengeres, 3–
8 mm vastag. Az alsó levélhüvelyek sárgásbarnák vagy sötétvörösek, fényesek. A bibe kétágú.
A lepelserték száma 4. A virágok murvái 2–3 mm-esek, tojásdadok, tompák, vörösesbarnák,
fehér szegélyűek. A végálló, 20–60 virágú füzér 1–2 cm-es, hosszúkás-tojásdad. A füzér tövén
2 fellevél ül. A termés visszás-tojásdad, fekete. Virágzás: május–augusztusban.
Elymus elongatus- magas tarackbúza (energiafű)
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae- alcsalád

Erőteljes, zsombékos növény. A nyelvecske 1–2 mm-es, rojtosan foszló. – A levél 6–9 mm
széles, erősen bordás, az ereken érdes. A kalász szaggatott, 20–40 cm hosszú, a kalászkák (különösen az alsók) lazán állók. A füzérke 10–18 virágú, 10–25 mm hosszú. Az alsó pelyva 8–12
mm, a felső 10–14 mm hosszú, mindkettő lekerekített csúcsú. A külső toklász 10–12 mm hoszszú, szálkátlan. Szikes és homoki gyepek, „energiafűként” termesztik is. Virágzás: Június-augusztus.
Ephedra distachya - közönséges csikófark
Ephedraceae – csikófarkfélék

Mediterrán eredetű, hazánkban lösz- és homokpuszták, dolomitsziklák pontszerűen előforduló,
védett növénye. Egyes helyeken csak az egyik ivar példányai fordulnak elő. Vesszős, villásan
elágazó hajtásaiban gyantajáratok nincsenek. Vízszállító elemei már tracheák. Leveleik pikkelyszerűek, alapjukon összenőttek. A hím generatív hajtásban 2-8 db, 2-2 portokot viselő porzót két takarólevél övezi. A női generatív hajtásban az egy-egy magányos magkezdeményt 4-7
fellevél veszi körül. A megtermékenyítés után a fellevelek elhúsosodnak, és élénkpiros tobozbogyó alakul ki. A Közel-Keleten élő rokon fajai gyógynövények. Virágzás: április-május.
Equisetum palustre- mocsári zsurló
Equisetaceae – zsurlófélék

Nedves réteken, magassásosokban mindenütt gyakori évelő növény. Könnyen összetéveszthető
a mezei zsurlóval. Azzal ellentétben spóratermő füzérei a zöld hajtás csúcsán jelennek meg. A
spóratermő füzér nem végződik szálkás csúcsban. Ritkán ágazik el. A levélhüvelyek fogai
széles háromszögűek, nem futnak ki szálkás csúcsba. Közepük sötét, szélük világos szegéllyel
rendelkezik. A szár központi ürege a szár átmérőjének a felénél kisebb. A száron 6–10 barázda
húzódik végig. Az oldalágak 4–6 bordájúak. Spóratermő füzérei júniusban jelennek meg.
Equisetum sylvaticum - erdei zsurló
Equisetaceae – zsurlófélék

Cirkumpoláris elterjedésű faj. Kedveli az üde vagy nedves erdei élőhelyeket; hegy- és dombvidékeken, forrásos vagy lápos, mocsaras helyeken, égerligetekben sokszor tömegesen fordul elő.

Zavarásra, szennyezésre érzékeny. Sötét színű, 20-50 cm magas, vékony ágrendszerű faj. Gyöktörzse gumósan megvastagodott. A sporophyllumfüzéres hajtások eleinte barnák, később megzöldülők. A meddő hajtások zöldek. A szár 15-nél is több bordájú lehet, az oldalágak (a többi
zsurló fajjal ellentétben ismételten vékony ágacskákra oszlanak). A levélhüvelyek fogai barnásak. Spórérés: április-május.
Equisetum telmateia (=E. maximum) - óriás zsurló
Equisetaceae – zsurlófélék

Patakpartok, üde, árnyas erdők, forrásos helyek növénye. Legnagyobb termetű zsurlónk (30100 cm). Hajtásai (a mezei zsurlóhoz hasonlóan) kétfélék: a tavaszi termős hajtások barnák (3050 cm), míg a később megjelenő ujjnyi vastag steril hajtások fő szára csontfehér, oldalágai
zöldek. Meddő szára 20-40 gyenge bordájú, a levélhüvelyek a szárat szorosan körülveszik, a
fogak keskeny-lándzsásak, barnák. Vékony oldalhajásai halványzöldek, felfelé ívesen kihajlók.
Sporophyllumfüzére tompa csúcsú. Spóraérés: április-május.
Eragrostis minor (E. poaeoides) – kis tőtippan
Poaceae – pázsitfűfélék
Eragrostoideae- tőtippanfélék alcsaládja

Taposott gyomtársulások gyakori faja. 5–25 cm-es, elfekvő vagy lekönyöklő szárú, egyéves faj.
A nyelvecske helyén szőrkoszorú alakul ki. A ritkás fedőszőrökkel borított levélhüvelyen és a
levéllemez élén mirigyszőrök találhatók. A buga laza, megnyúlt. A sok (8–20) virágú füzérkék
hosszan megnyúltak. A külső toklászok szálkátlanok, lilás színűek, érés után a virágzatból
kihullanak. Virágzás: július–októberben.
Eranthis hyemalis - téltemető
Ranunculaceae – boglárkaféllk cssaládja
Helleboroideae - hunyorfélék alcsaládja

Kora tavaszi geophyton, melyet kertekben gyakran ültetnek, de ki is vadulhat. A vadon termő
állományok védelem alatt állnak. Gumójából tenyeresen szeldelt levél és tőkocsány fejlődik. A
levélszeletek sallangosak. A tőkocsány sárga virágban végződik. A virágtakaró száma 5-6, tövükben kürt formájú mézfejtők találhatók. A virágok alatt 3 szeldelt, örvösen álló fellevél ül.
Elvirítás után fellevelekkel körülvett tüszőcsokor alakul ki. Virágzás: február-március.
Erigeron annuus (Stenactis annua) – egynyári seprence
Asteraceae (Compositae) – fészekvirágzatúak

Észak-Amerikából behurcolt, meghonosodott, parlagok, szántók, tömegesen megjelenő egyéves gyomnövénye. Szára rásimuló szőrű. Alsó szárlevelei tojásdadok, nyelesek, ép szélűek, a
felsők keskenyebbek, ülők. A fészkek kicsik (max. 1,5 cm), a hajtás csúcsán bogasan szerveződnek. A kögvirágok sárgák, a nyelvesek fehérek. A fészekpikkelyek is gyengén szőrösek. A
kaszat hosszúkás, tetején hosszú coronulával. Virágzás: június-szeptember.
Eriophorum angustifolium - keskenylevelű gyapjúsás
Cyperaceae – Palkafélék
Scirpoideae (Cyperoideae) – palkafélék alcsaládja

Üde, mohás láprétek lazán gyepes, védett, évelő faja. A levéllemez lapos, széle érdes. A felső
levelek levélhüvelye kissé felfújt, lazán veszi körül a szárat. A „gyapjúszerű” lepelserték kb. 45 cm hosszúak. A virágok murvái és a füzér két fellevele barna, hártyás szegélyű, szálkahegyű.
A bibe háromágú. A bókoló ecsetvirágzatot 3-5(-8), kopasz tengelyű, sokvirágú (-50) füzér
alkotja. A virágzati fellevelek száma többnyire kettő. Virágzás: április-május.
Euonymus europaeus - csíkos kecskerágó
Celastraceae – kecskerágófélék

Erdeinkben gyakori, néhány méteresre is megnövő cserje. Fiatalabb ágai sötétzöldek, a faj magyar nevének megfelelően 4 keskeny paralécet viselnek. Levelei hosszúkás tojásdadok, fogasak, a száron keresztben átellenesen helyezkednek el. A virágai levélhónalji bogernyőt alkotnak. A virág 4 tagú, a sziromlevelek sárgászöldek, hosszúkásak. A porzók erőteljes mézfejtő
gyűrűről (diszkusz) erednek. A termés dekoratív, őszre vörösre színeződő, négy rekeszű, rekeszenként két karéjű, 2 magvú tok. A fekete magvakat, melyek a tok felnyílása után rövid nyélen
csüngnek a narancssárga magköpeny teljesen befedi. Virágzás: április-május.
Euonymus verrucosus - bibircses kecskerágó
Celastraceae – kecskerágófélék

Erdeinkben gyakori, a csíkos kecskerágónál alacsonyabb, maximum 3 m-es, törékenyebb ágú
cserje. Ágait sűrűn borítják az úgynevezett lenticellák (szellőztető paraszemölcsök), ezért ágai
bibircsesek. Levelei hosszúkás tojásdadok, fogasak. Virágai levélhónalji bogernyőt alkotnak.
A virág 4 tagú, a sziromlevelek barnásak, kerekdedek. A porzók erőteljes mézfejtő gyűrűről
erednek. A termés őszre vörösre színeződő, négy rekeszű, rekeszenként két karéjű, 2 magvú
tok. Fekete magvai, ellentétben a csíkos kecskerágóéval, láthatók, mert a tok felnyílása után
rövid nyélen csüngve, narancssárga magköpennyel csak részben fedettek. Virágzás április-június.
Erysimum odoratum - magyar repcsény
Brassicaceae – keresztesvirágúak

Sziklagyepekben, bokorerdőkben élő kétéves növény. Hajtása 20-90 cm magas, ágas, csillagszőrös. Levelei öblösen fogasak, 1-2 cm szélesek. Keresztes virágai laza sátorozó fürtben állnak. Sziromlevelei élénksárgák, 1,5-3 cm hosszúak. A becő négy élű, a négy szilárdító kötegnek
köszönhetően. Virágzás: május-júliusban.
Euphorbia helioscopia – napraforgó kutyatej
Euphorbiaceae – kutyatejfélék
Euphorbioideae – kutyafejfélék alcsaládja

Szántókon, mezsgyéken, gyomtársulásokban élő, 5-25 cm-es, tövénél elágazó, szőrös, egyéves
faj. Levele széles visszás-tojásdad, széle finoman fogazott, levélállása szórt. A mézfejtők zöldek, vese alakúak. A ciátiumok (cyathium) rendszerint öttagú bogernyőt alkotnak, melyek alatt
sárgászöld, visszás-tojásdad fogazott szélű murvalevelek ülnek. Termése sima felszínű tok,
amelyben három gödrös-ripacsos mag fejlődik. Éréskor, tűz, vagy mechanikai hatásra a magok
messzire repülnek. A magok olyan olajtartalmú magfüggeléket tartalmaznak, amelyet a hangyák elfogyasztanak (myrmecochoria). Virágzás: április-szeptember.
Euphorbia peplus – vézna kutyatej
Euphorbiaceae – kutyatejfélék
Euphorbioideae – kutyafejfélék alcsaládja

Egyéves, felemelkedő szárú faj, a tövétől rendszerint elágazó csupasz faj. A levelek visszás
tojásdadok, nyélbe keskenyedők, toppa csúcsúak, rendszerint a lemezük visszahajlik. Az alsó
levelek korán lehullók. A ciátiumban mézfejtői keskeny félhold alakúak, hosszú szarvszerű
csúcsokkal. A ciátiumok kevéstagú bogernyőbe szerveződnek. A bogernyő virágzat alatt található levelek nagyobbak, rövid nyelűek. A virágzatban az egyes ciátiumok alatti murvalevelek
ülők és visszás tojásdadok, szív alakúak, hegyes csúcsúak. A három élű tok minden élén 2-2
hosszanti rezés léc fut végig. Virágzása júniustól őszig elhúzódik.
Falcaria vulgaris - sarlófű
Apiaceae – ernyősök
Apioideae - ernyősök - alcsaládja

Száraz gyepekben, sziklás helyeken, lejtőkön, de gyomtársulásokban is előforduló erőteljesen
elágazó, egyéves, kétéves vagy évelő faj. Levele merev tapintású, szürkészöld. Jellegzetesen
keskeny, ívelt (sarlóra emlékeztető) szeletekre tagolt, a szeletek hegyesek, szélük finoman fűrészes. Virága fehér, a szirmok hosszúkás-elliptikusak, tompa csúcsúak. A virágok összetett
ernyőben állnak, a gallérlevelek szálasak. Kaszattermése nem szárnyas, de bordás felületű (4-5
mm hosszú). Virágzás: június-szeptember.
Festuca rubra – vörös csenkesz
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Száraz és üde termőhelyeken egyaránt előforduló, változatos megjelenésű, több alfajra osztott növény. Különböző változatait termesztik is, szinte minden vetett gyepünkben előfordul, mert a rágás és a tiprás sem okoz benne jelentős kárt. Kisebb zsombékjait tarackok
kötik össze. A 5-8 erős erű tőlevelek a szélek felé összehajlanak. A levélhüvely szőrös, felül
nyitott. A tőlevelek keresztmetszeti képén a sclerenchyma 7-9 egyenlő kötegre osztott. A
szár zászlós levelei kiterültek. A nyelvecske kopasz, rövid. Bugavirágzata csak virágzáskor
terül szét, utána ismét lazán összezárul. A 8-10 mm hosszú kalászkák kopaszak, 4-6 virágúak. A buga alsó nodusán 2 oldalág (egy hosszabb és egy rövidebb) van. A külső toklász
hirtelen összeszűkülve szálkában folytatódik. Virágzás: július-augusztus.
Festuca vaginata – magyar csenkesz
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Nyílt homokpuszták növénye, pannon endemizmus. A növény valamennyi szerve szürkésderes, hamvas-viaszos. A összehajlott tőlevelek merevek, keskeny szálasak. A tőlevél keresztmetszetének körvonala kerekded vagy elliptikus, oldalai domborúak, a külső, fonáki
epidermisz alatt összefüggő szilárdító-szövetgyűrű alakult ki, ezért a levéllemez tapintása
sima, a keresztmetszeti hossza a vékonylevelű Festuca fajok között nagy, 0,6-1,2 mm. A
buga füzérkéi lapítottak, kevés virágú (4-6). A 3-4 mm-es külső toklász szálkátlan. Virágzás: május-június.
Filipendula ulmaria - réti legyezőfű
Rosaceae – rózsafélék
Rosoideae – rózsafélék alcsaládja

Nedves rétek, magaskórósok, gyomos vízpartok évelő növénye. Vörösbarna gyöktörzse
van. Magassága a 2 m-t is elérheti. Nagy, félbeszárnyalt leveleiszéles, legfeljebb 2-5 db, 38 cm hosszú levélkepárral rendelkeznek, melyek széle kétszeresen fűrészes. A leveleknek
nagy pálhái vannak. A tőlevelek nyelesek, a csúcsi levélke ülő enyhén karéjos. Illatos virágai krémsárgák, a sziromlevelek 2-3 mm hosszúak. Gazdagon elágazó összetett ecsetvirágzata fejlődik. Terméscsoportjában az aszmagok csavarodottak. Virágzás: június-augusztus.
Filipendula vulgaris – koloncos legyezőfű
Rosaceae – rózsafélék
Rosoideae – rózsafélék alcsaládja

Száraz gyepekben olykor tömeges, évelő faj. A szár a réti legyezőfűhöz viszonyítva alacsony, 50 cm körüli. A gyökérzet orsószerűen - a nevéhez méltóan - koloncosan vastagodott. A tőlevelek félbeszárnyaltak, legalább 8 pár levélkepárral rendelkeznek, amelyek szeldelt-fűrészes szélűek. A szárlevelek a csúcs felé haladva egyre rövidebbek. Gazdagon elágazó összetett ecset virágzata van. A csoportos aszmag termései egyenesek. Virágzás: május-augusztusban.
Fragaria vesca – erdei szamóca

Rosaceae – rózsafélék
Rosoideae – rózsafélék alcsaládja

Erdőkben, tisztásokon, bokros területeken gyakran tömeges, évelő növény. Gyöktörzsének
csúcsán hármasan összetett tőlevelek és legyökeresedő indák fejlődnek. A levélkék tojásdadok, fűrészes szélűek. A tőkocsány rányomott szőrű, nem emelkedik a levelek szintje
fölé, kevés virágú bogas virágzatot visel. Sziromlevelei tejfehér színűek, csészelevelei a
terméstől elállók vagy visszahajlók. A csésze a termésről szabadon leválik. Virágzás: április-július.
Frangula alnus – kutyabenge
Rhamnaceae – bengefélék

Üde erdőkben, patakok mentén élő cserje. Ágainak kérge szürkésbarna, világos foltokkal
és a szár levegőztetését biztosító paraszemölcsökkel. A szár felülete megkaparva meggypiros lesz. A levelek szórtak, visszás-tojásdadok, gyengén kihegyezettek, ép szélűek. Az
oldalerek ívesen szélrefutók, számuk a varjútövisen lévőknél több, levelenként 4–8 pár.
Sárgászöld, apró, 5 tagú virágai a levélhónaljakban egyenként állnak vagy kevés tagú bogernyőt alkotnak. A termés éretten fekete, csonthéjas (bengetermés). Az ágon a termések
nem egyidejűleg érnek, ezért nagyon szép látványt nyújtanak (ugyanis a piros színű éretlen
és a fekete színű érett termései egyszerre figyelhetők meg). Mérgező növény. Virágzás május–augusztusban.
Fraxinus angustifolia subsp. pannonica – magyar kőris
Oleaceae – olajfafélék

35 m-esre is megnövő fa. A folyók menti keményfa-ligeterdők elegyfaja. Rügyei sötétbarnák. Keresztben átellenesen álló, páratlanul szárnyasan összetett leveleinek levélkéi ékvállúak, lándzsásak, fűrészes szélűek. Virágai csupaszak, összetett fürtvirágzatot alkotnak. 3–
5 cm hosszú lependéktermése lapos, szárnya alig lefutó, csúcsa tompa vagy kicsípett. Virágzás: április–májusban.
Fraxinus ornus – virágos kőris
Oleaceae – olajfafélék

Mediterrán eredetű faj, bokorerdők melegkedvelő tölgyesek társulásalkotó fája. Rügyei galambszürkék, molyhosak. Keresztben átellenes levele pálhátlan, páratlanul szárnyalt. 7-9
levélkéje lándzsás, kihegyezett csúcsú, széle fogazott, fonáka a színénél világosabb, az ereken szőrös. Virága négytagú, a szabadon álló, sárgásfehér szirmoka apró, szálkaszerű csészék övezik. Két hosszú, a virágból kilógó porzója van. A virágok összetett fürtöt alkotnak.
Termése lependék. Behasított kérgéből cukortartalmú (mannit) nedv nyerhető. Virágzás:
április-május.
Fraxinus pennsylvanica– vörös kőris
Oleaceae – olajfafélék

Ártereken, jó vízellátottságú helyeken meghonosodott, kétlaki fa. Rügyei barnák, szőrösek.
Pálhátlan, keresztben átellenes, páratlanul szárnyal leveleiben a levélkék száma 5-9. A levélkék ékvállúak, fényes zöld színűek, fonákukon pelyhesek. A párta hiányzik, a csésze a
termésen maradó. A virágzat összetett fürt. A lependék, kihegyezett, szárnya lefutó. Virágzás: április-május.
Fritillaria meleagris – kockásliliom
Liliaceae – liliomfélék

Mocsárréteken, tölgy-kőris-szil ligeterdők mészszegény talaján előfordul védett növény.
Apró hagymái gömbölyűek, a talajban mélyen fekszenek. Levele szálas. A harang alakú

virág bókol, a forrt lepel rózsaszínes vörösesbarna, sakktáblaszerűen foltos. Gömbös toktermése megérve már nem bókol, hanem felálló. A tok a felnyílási hasíték élein hosszú
tüskeszerű szőröket visel. Virágzás: április.
Fumaria schleicheri – közöséges füstike
Papaveraceae – mákfélék
Fumaroideae – füstikefélék alcsaládja

A leggyakoribb füstike fajunk, amely útszéleken, parlagokon mindenütt előfordul. A hajtás
elágazó, szürkés színezetű. A levelei kétszeresen tagoltak. A csészelevelek halvány rózsaszínűek, sokkal keskenyebbek a két sziromból álló pártánál, és rövidebbek a virág sarkantyú
nélküli részénél is, korán lehullók. A párta rózsaszínű a felső sziromlevél sarkantyút képez,
amely keskeny hajlott. Makktermése kb. 2 mm hosszú, csúcsba keskenyedő. A terméses
kocsány tövében található murvalevél rövid, csak a kocsány 1/3-ig ér. Virágzás: május-június.
Galium odoratum – szagos müge
Rubiaceae – buzérfélék
Rubioideae – galajfélék alcsaládja

Üde talajú erdőkben előforduló, évelő faj. Vékony gyöktörzse sárgás színű, szára négyélű.
A 6-8 tagú álörvökben elhelyezkedő, nyél nélküli, lándzsás levelek mindkét oldalukon zöldek, csúcsuk szálkahegybe fut ki, szélük pillás. Virágaik négytagúak, a hófehér, forrt szirmokra ránőnek a porzók. A csészék kicsik, szabadon állnak. A virágok álernyőben helyezkednek el. Termésük horgas felszínű, ikerkaszat (petymeg). A növényt kumarin tartalma
miatt pipadohány, likőr illatosítására használják. Virágzás: május.
Gentiana cruciata – Szent László–tárnics
Gentianaceae – tárnicsfélék

Meszes alapkőzetű, hegyi rétek védett, évelő faja. Világoszöld, keresztben átellenes levelei
ülők, a levélvállak összenőhetnek, kis duzzanatot képezne a száron. A levél erőteljes 3 oldaléllel rendelkezik. A négytagú, 2 cm körüli, halványkék virágok 4 pártaszűkítővel rendelkeznek. A virágzat levélhónalji bog. Termése hosszúkás tok. Virágzás: július-szeptember.
Geranium pusillum – apró gólyaorr
Geraniaceae – gólyaorrfélék

Ősszel csírázva áttelelő, utak mellett gyomtársulásokban gyakori egyéves növény. Az alsó
ágai többnyire a talajra terülők. Az egész növény elálló szőrökkel fedett, a szár csak a felső
részében mirigyszőrös. A tőlevelei hosszú nyelűek, kerekek, tenyeresen 5-9 szeletre osztottak. A szeletek ék alakúak, csúcsuk lekerekített csipkés szélű. Virágai aprók, kocsányuk
közepe táján térdesek, az elágazásnál 2 kis murvalevél található. Csészelevelei tojásdadok,
röviden kihegyezettek, elálló szőrösek és rövid mirigyszőrösek. Sziromlevelei keskeny
visszás-szív alakúak, kicsípettek, tövükön sűrűn pillás élűek, élénk világosibolya színűek,
kb. akkorák, mint a csésze. Mirigyszőrös termése rövid, csőre legfeljebb 1 cm hosszú. Virágzás: május-október.
Geranium robertianum – nehézszagú gólyaorr
Geraniaceae – gólyaorrfélék

Erdőkben, vágásokban, emberi települések környékén gyakori, felálló hajtású, egyéves faj.
Mirigyszőrös, megdörzsölve igen kellemetlen illatú növény. Levele hármasan összetett, a
levélkék egy-kétszeresen szárnyasan szeldeltek. A csészék sötétvörösek, borzas szőrűek,

összehajlók. A liláspiros szirmokon 3-3 hosszanti fehéres sáv húzódik. Termése szőrös. Virágzás: május-szeptember.
Geum urbanum – erdei gyömbérgyökér
Rosaceae – rózsafélék
Rosoideae – rózsafélék alcsaládja

Erdők, erdőszélek, tisztások humuszban gazdag talaján élő növény. Közepes termetű (2040 cm), tövén elágazó szárú, rizómás évelő. Tőlevele hosszú nyelű, páratlanul szárnyalt,
félbeszárnyalt, hullámos felszínű, a levélszárnyak fűrészes élűek, a levélkék többnyire ülők.
A csúcsi levélke rendszerint nagyobb a többinél. A szárlevelek épek vagy kevéssé tagoltak,
tövükben két lomblevélszerű pálha van. Virága öttagú, sárga, magánosan fejlődik. Az öttagú csésze alatt külső csésze is található. Termése aszmagcsoport. Az aszmagok teste és a
csúcsán található, bibeszálból kialakuló horog horgas szőrű. Gyógynövény, szegfűszeghez
hasonló aromájú gyökerét régebben ízesítésre használták. Virágzás: május-szeptember.
Gleditsia triacanthos – lepényfa
Fabaceae – pillangósvirágúak
Caesalpinioideae – lepényfafélék alcsaládja

Észak-Amerika eredetű, ültetett és elvaduló nagy 20-40 m magas, kúpos koronájú, egylaki
fa. Törzsén többnyire többszörösen elágazó, akár 20 cm-es ágtövisek fejlődnek. Szórt állású
levele egy- vagy többszörösen párosan szárnyalt. A levélke ovális, fényes, sötétzöld. Virágai egyivarúak, a porzósak és termősek külön-külön fürtöket alkotnak. A porzók száma 5.
A termős fürtök kevés virágúak, a takarótáj öttagú, tagjai pillás élűek. Termése sokmagvú,
fel nem nyíló, 30-40 cm-es hüvely, amely sokszor csavarodott, fényes barna, sokáig a fán
maradó. Virágzás: május-június.
Glyceria maxima – vízi harmatkása
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Nádasokban, lassú folyású vizekben, csatornákban, mocsaras helyeken állományalkotó
évelő. Sárgás gyöktörzse vastag, szára 1-2 m magas. A levél lemeze 1-2 cm széles, színén
és élein érdes. A 3-4 mm nyelvecske levágott csúcsú. Bugája nagy, 20-40 cm hosszú, igen
ágas, terpedt, sok füzérkéjű. Az 5-10 virágú füzérkehosszúkás, 4-10 mm hosszú, világoszöld vagy ibolyás. A pelyvák 2-3 mm hosszúak. A toklász hosszúkás, 3 mm hosszú, tompa
csúcsú. Virágzás: július-augusztus.
Gypsophila paniculata –buglyos fátyolvirág
Caryophyllaceae – szegfűfélék
Silenoideae (Caryophylloideae) – habszegfűfélék alcsaládja

Homokos talajon gyakori, gömbszerűen bokros lágyszárú növény. Rizómája akár 2 m-es
hosszúságot is elérő főgyökérzetben folytatódik. Erőteljesen elágazó hajtásai 60-90 cm-es
magasságot is elérhetnek. Keresztben átellenes lomblevelei, ülők, lándzsásak, három erűek.
Csészelevelei mindössze 1,5-2 mm-esek, a sziromlevelei 3-4 mm hosszúak. Apró, fehér
pártájú virágai óriási, laza összetett álernyő virágzatban csoportosulnak. Felső állású magházából fogakkal nyíló, sokmagvú toktermés alakul ki. Az ősszel leváló hajtásrész ördögszekérként görögve szórja szét barna, lapos magvait. Dísznövénynek is dekoratív. Virágzás:
július-augusztus.
Helictotrichon pubescens – pelyhes zabfű
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Száraz vagy üde réteken előforduló évelő. 60-100 cm-es, lazán gyepes, tövén kissé lekönyöklő faj. Levéllemeze 3-10 mm széles, 20-30 cm hosszú. Felszínén „poasín” fut, a csúcsa
„csónakos”. Ritkás szőrzetű, amely a levélhüvelyen is folytatódik. A nyelvecske 6-8 mm
hosszú, hegyes. A bugaágak 3-5-ösével állnak, virágzás után összezáródnak. A 2-3 virágú
füzérkék nagyok (10-15 mm), rendszerint hármasával állnak. A keskeny pelyvák csúcsukon
hártyásak, majd egy vöröses sáv után váltanak zöldbe. A toklászok is hasonló színezetűek,
tojásdadok, csúcsuk fogazott. A külső toklász hosszú (10-20 mm), térdesen hajlott és csavarodott, sötétvörös színű szálkát visel. A füzérke tengelyén az egyes virágok tövében hoszszú szőrszálak találhatók, amelyek érett állapotban elállnak. Virágzás: május-június.
Heliotropium europeum – európai kunkor
Boraginaceae – érdeslevelűek
Heliotropiodeae – kunkorfélék alcsaládja

Európában, Ázsiában és Észak-Afrikában őshonos, szántóföldi és ruderális helyeken gyakori egyéves gyomnövény. Dudvaszára felemelkedő, akár 40 cm is lehet. Az egész növény
fehér szőrökkel fedett, érdes. A levelek rövid nyelűek, visszás tojásdadok vagy tojásdad
hosszúkásak, ép szélűek, erőteljes erezettel. A virágok pártája fehér. A csészelevelek mélyen szeldeltek, szálas cimpájúak. A virágok hosszan megnyúlt forgó virágzatba rendeződnek, amelyek a hajtások csúcsán 2-3-ával helyezkednek el, rendszerint visszahajlók. A makkocska termés bibircses. Virágzás: június-szeptember.
Helleborus dumetorum W. et K. – kisvirágú hunyor
Ranunculaceae – boglárkafélék családja
Helleboroideae - hunyorfélék alcsaládja

A Dunántúl bükkös és gyertyános-tölgyes erdeinek kora tavaszi évelő növénye. A lomblevelek a virágzás idején jelennek meg. A levél talpasan ölbefogott, nem áttelelő, kopasz. A
virágtakaró 1-2,5 cm hosszú, zöld, zöldessárgák levelekből áll, világosabb szegéllyel. A
virágok 3,5-5 cm átmérőjűek. Virágzás: március-április.
Helleborus odorus – illatos hunyor
Ranunculaceae – boglárkafélék családja
Helleboroideae - hunyorfélék alcsaládja

A Dél-Dunántúl erdeiben, cserjéseiben előforduló kora tavaszi évelő növényünk. Bőrszerű
tőlevelei áttelelnek. A levélkék fonákukon, az ereken szőrösek. A virágtakaró zöldessárga
színű. Az illatos virág (amelyről nevét is kapta) a kisvirágú hunyorénál nagyobb, 5-7 cm.
Virágzás: február-április.
Helleborus purpurascens – pirosló hunyor
Ranunculaceae – boglárkafélék családja
Helleboroideae - hunyorfélék alcsaládja

Az Északi-középhegységben és a Pilis-Visegrádi hegységben előforduló kora tavaszi,
évelő, védett növény. Rizómája és gyökerei sötétbarna színűek. A szár murvaleveles. Hoszszú nyelű, ujjasan tagolt (tenyeresen ölbefogott), lomblevelei elvirágzáskor jelennek meg.
A bókoló virágot pirosaszöld takarólevelek övezik. A tövükben számos hosszú, zacskószerű
mézfejtő sorakozik. Termése (mint a nemzetség valamennyi fajának) kevéstagú tüszőcsoport. Virágai március-áprilisban jelennek meg.
Heracleum mantegazzianum - kaukázusi medvetalp
Apiaceae – ernyősök
Apioideae - ernyősök - alcsaládja

Kaukázusi eredetű, nedves, hűvös helyeken egyre gyakrabban elvaduló és meghonosodó,
évelő, erőteljes, 3 m-re is megnövő faj. Karvastagságúvá fejlődő, borzas szára belül üreges.

Első évben csak tőleveleket fejleszt, melyek kétszeresen összetettek, háromszögűek. A levélkék karéjai–szeletei kihegyezettek. A szárlevelek széles levélhüvellyel kapcsolódnak a
szárhoz, szeldeltek. A virágok hatalmas, sokágú összetett ernyővirágzattá szerveződnek. A
gallérlevelek hiányoznak, a gallérkalevelek keskeny-szálasak. Szirmai fehérek. Az
ikerkaszattermést gyakran fölfelé hajló tüskék borítják. Mérgező növény. Virágzás: júniustól szeptemberig.
Heracleum sphondylium – közönséges medvetalp
Apiaceae – ernyősök
Apioideae - ernyősök - alcsaládja

Üde erdők, magaskórósok, ártéri rétek és vágásterületek, valamint szegélyvegetációk tápanyagban gazdag területein előforduló, évelő, 0,5–1,5 m magas faja. A szára bordázott,
merev serteszőrös, alapjánál 3–20 mm vastag. Levele nagy, páratlanul szárnyasan összetett.
A levélkéi tojásdad–lándzsásak, hasadtak–osztottak. Sziromlevelei fehérek vagy zöldessárgák, a virágzat szélén lévő külső szirmok sugárzók. Összetett ernyővirágzata 6–25 sugarú,
≤20 cm átmérőjű. A gallérlevelek hiányoznak, a gallérkalevelek keskeny-szálasak. Az
ikerkaszattermés 6–10 mm hosszú, 6–9 mm széles, csupasz vagy puha szőrű. Mérgező növény. Virágzás: júniustól októberig.
Hippophaë rhamnoides – európai homoktövis
Eleagnaceae – ezüstfafélék

Folyóhordalékpadok, homokdűnék kétlaki, védett cserjéje., Nálunk vadon csak Káposztásmegyernél fordul elő, ahonnan a termesztésbe is bevonták. Sűrűn elágazó 1,5-3 m magas
ágtövises növény. A fiatal szár és a levelek ezüstös szőröktől barnásfehérek. A levelek szórtak, keskeny-lándzsásak. A virágos füzérek 2 éves vesszőkön szerveződnek. 2 tagú virágai
lombfakadás előtt jelennek meg. A porzós virágok 2 széles, külső felszínükön csillagszőrös
csészeszerű virágtakaróval rendelkeznek. A termős virág 2 szálas virágtakarót visel. Az alsó
állású magházból kialakuló termés tojásdad-hengeres, narancssárga, lédús álbogyó (510mm), egyetlen maggal. Márciusban virágzik.
Holcus lanatus – pelyhes selyemperje
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Üde réteken és legelőkön élő, 20-70 cm magas, lazán gyepes, tarackos évelő. Az egész
növény fehéres szőröktől molyhos, emiatt hamvas, szürkészöld színű. Hajtása felálló vagy
tövén lekönyöklő. Levéllemeze 10-20 cm hosszú, lapos, színe és fonáka szőrös. Levélhüvelyén lefelé álló szőrök találhatók. Nyelvecskéje 1-4 mm hosszú. A hamvas fakózöld buga
hosszúkás-tojásdad, tömött, virágzáskor az elágazó bugaágak kissé szétállóak. A kétvirágú
füzérke elliptikus 5-6 mm hosszú. A füzérkében az alsó virág hímnős, a felső porzós. Külső
toklászának csúcsán 2 mm-es, horgasan visszahajló szálkát visel, amelyet a pelyvák elfednek. Virágzás: május-június.
Hordeum murinum L. – egérárpa
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Bolygatott, száraz helyeken nagy állományokat alkotó, áttelelő, egyéves faj. Bokros tövű
szára alján rendszerint lekönyököl. Levélhüvelye csupasz, a lemez 10-20 cm hosszú, gyéren
szőrös. A nyelvecske rövid (-1 mm). Kalásza 5-10 cm hosszú. A középső füzérke virága
kétivarú, pelyvái mindkét oldalukon hosszú pillásak, toklászai 1 cm-esek, a szálka 2-3 cm
hosszú, érdes. Az oldalsók csak porzósak, a pelyvák egyenlőtlenek, serte formájúak, kopaszak. A kalászorsó éréskor széttöredezik, az egy padkán lévő füzérkék együtt hullanak le.

A középső füzérkék érdes pillájú pelyvái könnyen „beleakadnak” az állatok bundájában,
ezzel segítve a terjesztést (zoochoria). Virágzás: június-július.
Hyoscyamus niger - beléndek
Solanaceae – burgonyafélék
Solanoideae

Parlagon, utak szegélyében előforduló, kétéves faj. Az első évben raktározó gyökere és erőteljes tőrózsája, a másodikban 60-100 cm-es hajtásrendszere fejlődik. A levelek ülők, tojásdadok, fésűs karéjokkal. Forgóban álló, sárga pártájú virágai ibolyakék erezettel, a torkuknál összefüggő lila folttal rendelkeznek. A csésze alsó, kiszélesedő csöve szőrös. A virágok
tövében található fellevelei kevés fogúak, hosszan kihegyezettek. A kupakkal nyíló toktermést a csésze koronaszerűen körülveszi. Magvai vese alakúak, szürkésbarna színűek, mérgezőek. Virágzás: június-július.
Hypericum perforatum L. – közönséges orbáncfű
Hypericaceae – orbáncfűfélék

Száraz gyepekben, parlagokon elterjedt, évelő növény. Gyöktörzse fásodó, hajtása 30-80
cm-es, elágazó. A levelek keresztben átellenesek, ülők, tojásdad-elliptikusak. A fény felé
fordítva jól láthatók illóolajtartó sejtjeik, amelyek száma szárazabb termőhelyen lecsökken
és a levél szürkés színűvé válik. A lomblevelek és a csészelevelek is feketén foltosak lehetnek. A csésze nem mirigyes szélű. A porzók számosak, 5 falkában állnak. A termőnek 3
széthajló, fonálszerű bibéje van. A magház 3 termőlevélből alakul. Aranysárga pártájú virágai álernyőbe csoportosulnak. Termése loculicid tok. Magjai feketésbarnák. Virágzás: június-szeptember.
Impatiens glandulifera – bíbor nenyúljhozzám
Balsaminaceae – nebáncsvirágfélék

Üde részeken, folyók, patakok mentén tömegesen előforduló hatalmas, 1,5-2,5 m-re is megnövő veszélyes özön faj. A üveges vaskos dudvaszár csomói mirígyszőrösek. A csészesarkantyú öblös, csak a csúcsa görgült kicsit. A virág forrt pártája bíbor vagy rózsaszínű, ritkán
fehér, az alsó ajakszerű része erősen erezett. A virágok 2-4 tagú ernyőkbe szerveződnek,
melyk tövén 1-2 murvalevél is ülhet. Toktermése érintésre pattan fel fonalszerűvé zsugorodó kopácsokra közben a magvait messze kirúgja. Virágzás: július-szeptember.
Impatiens noli-tangere – erdei nebáncsvirág (nenyúljhozzám)
Balsaminaceae – nebáncsvirágfélék

Üde helyeken, árnyékos erdőkben, ártereken, ligeterdőkben élő, egyéves eurázsiai faj. Szórt
állású levelei tojásdadok, kissé fűrészes szélűek. A csészesarkantyú lefelé görbült. A virág
pártája aranysárga, ritkán vörösbarnán pöttyözött. A porzók összenőttek és a még éretlen
bibét hártyás nyúlványokkal takarják el. Később a porzók szétnyílnak és a bibe beporozhatóvá válik. A virágok 2-4 tagú, levélhónalji fürtben állnak. A toktermés érintésre szinte pattan szét és rúgja ki a magvakat. Virágzás: június-július.
Impatiens parviflora – kisvirágú nenyúljhozzám
Balsaminaceae – nebáncsvirágfélék

Szibériai eredetű, agresszíven terjedő faj, üde erdők, nitrofil területek, árterek egyéves
gyomnövénye. 20-50 cm-es, felálló hajtása üveges, áttetsző. Szórt állású levelei tojásdadok,
hegyes csúcsúak, csipkés-fűrészes szélűek. A lemez nyélbe keskenyedő. A csészesarkantyú
egyenes (3-5 mm hosszú). Az öt halványsárga sziromlevélből 2-2 összenőtt, az öt porzó
szabadon áll. A virágok 4-10 tagú fürtöt alkotnak. Virágzás: június-augusztus.

Iris pumila – apró nőszirom
Iridaceae - nősziromfélék

Kistermetű, sziklagyepekben, bokorerdőkben elő, védett faj. Rhizómája vastag, szára rövid
(rendszerint nincs 1 cm). Széles levelei merevek, felállók, simák. Virágai leginkább magányosak, a lepel kék vagy lila, néha halványsárga. A 3 külső lepel kifelé hajló, töve szakállas,
a belsők összehajlanak. A tok (áltermés) csúcsa levágott vagy bemélyedő. Virágzás: áprilismájus.
Iva xathifolia – szerbtövislevelű rézgyom
Asteraceae – fészkesvirágzatúak

Parlagokon, gyomtársulásokban élő, adventív faj. Egyre nagyobb mértékben terjedő egyéves
gyomnövény. Szórt állású levelei átellenesnek tűnnek. Levele tojásdad, ékvállú, hosszú
nyelű, hegyes csúcsú, széle fűrészes. A fészkek kicsik, levélhónalji vagy csúcsi fürtben állnak. A fészkekben zömében porzós, a fészek szélén 1-5 termős virág van. Virágzás: júliusszeptember.
Jovibarba globifera – sárga kövirózsa
Crassulaceae – varjúhájfélék

Sziklagyepekben, sziklás lejtőkön, gyakori, védett növény. A tőlevelek közepükön a legszélesebbek, élük merev pillás. A szárlevelek kopaszodók, ritkán merev szőrűek. A csészelevelek és a szirmok száma hat. Virágtakaró csövesen összeálló, a szirmok sárgásfehérek.
A virágzata összetett forgó. Termései felálló tüszőcsokrot alkotnak. Virágzás: július-augusztus.
Juglans nigra – fekete dió
Juglandaceae – diófélék

Észak-amerikai eredetű, erdősítéskor, ill. parkokban ültetett fa, amely elvadulva is megtalálható. Az összetett levelek a közönséges dióénál nagyobbak, több levélkéből (15-23), néha
eltolódva állnak, így párosan szárnyaltnak tűnnek. A levélkék fűrészfogas szélűek. Áltermése kerekded, a kocsánya felé keskenyedik, bibircses pelyhes tapintású. A fekete színű
csonthéj bordái éleltek, mélyen barázdáltak. Dió termése kemény, kihegyesedő, a varrat
mentén nehezen nyitható, erős illatot áraszt. Virágzás: április-május.
Juncus effusus – békaszittyó
Juncaceae – szittyófélék

Nedves helyeken tömeges, erős gyöktörzsű, 30-60 cm-es magas, évelő faj. Egyenes szára
sima, élénkzöld, belsejét bélszövet tölti ki. A levéllemez a virágzatot túlnövi (ettől a virágzat oldalhelyzetűnek látszik). A zöldes, hártyás szegélyű lepellevelek (1-2 mm) pikkelyszerűek, széles lándzsásak, hegyes csúcsúak. A külső lepellevelek valamivel hosszabbak a belsőknél. A porzók száma 3. Az ecsetvirágzat tömött. Termése három egyenlőtlen részre tagolt, barna, bemélyedt csúcsú tok. Virágzás: június-augusztus.
Kichxia elatina (spuria) – cseplesz tátika (kétszínű)
Plantaginaceae – útifűfélék

10-40 cm magas egyéves gyom. A szár heverő vagy felálló, elágazó. A levelek élénk zöldek
vagy szürkés zöldek, rövid nyelűek, a levél színe szőrös. Az alsó ovális levelek átellenesen
állnak, a többi levél szórt állású. A felső levelek dárdás vállúak, ép szélűek. Levélhónalji,
halványsárga sarkantyús virágai magánosak, 8-11 mm hosszúak. A felső ajak mályvaszínű.
Az alsó ajak sötét sárga. A sarkantyú egyenes. A virág kocsánya jóval hosszabb a csészénél,
kopasz. A csészelevelek lándzsásak, szőrösek. Felnyíló toktermése gömbölyű, 5 mm hoszszú. A magok erősen bordásak. Virágzás: július-október.

Knautia arvensis – mezei varfű
Dipsacaceae – mácsonyafélék

Erdőszéleken, száraz réteken, bokorerdőkben előforduló, 30-50 cm magas, minden részén
szőrös, évelő növény. Gyakran tőlevélrózsát fejleszt, a tőlevelek rendszerint kevéssé osztottak. Keresztben átellenesen álló szárlevelei közül az alsók osztottak (esetleg szeldeltek),
az osztatok hegyes csúcsúak. A felsők gyakran tagolatlanok, distalis harmadukban a legszélesebbek. A négytagú, zygomorph virág halvány rózsás vagy kékes árnyalatú. A szélső
virágok külső szirmai nagyobbak (sugárzók). Az epicalyx 4 tagú. A porzók rózsaszínűek,
korábban érnek, mint a bibék, így az önmegporzást kizárt. A pseudanthium lapos. A kaszattermés alapja kis olajtestté módosul (elaiosoma), mely a myrmecochoriát segíti elő. Virágzás: június-október.
Lactuca serriola – keszegsaláta
Asteraceae – fészkesvirágzatúak
Liguliflorae
Utak mellett, zavart helyeken gyakori, kétéves növény. Szürkészöld, kevés ágú hajtása az 1
m-es magasságot is elérheti. A szár kopasz, szórtan, élével álló levelei nyilas vállal szárölelők, öblösen osztottak. A fonák főere tüskés. A fészkek a szár csúcsán sátorozó, összetett
fürtbe rendeződnek. A fészkek bimbós állapotban bókolnak, majd felegyenesednek. A fészekpikkelyei éréskor visszatörnek. A fekete, szőrős kaszat hosszú, hajlott nyelű bóbitával
rendelkezik. Virágzás: július-október.
Larix decidua – európai vörösfenyő
Pinaceae – fenyőfélék

Európai faj, amelyet kelet felé rokon faja, a japán vörösfenyő (Larix kaempferi) vált fel. A
középhegységek magasabb régióiban, a bükkös övben és afölött fordul elő. Nálunk a Nyugat-Dunántúlon őshonosnak mondható. Magas termetű (20-40 m), kúpos, karcsú koronájú,
laza ágrendszerű, puha tűjű, lombhullató fa. Tűi a rövidhajtásokon 20-40-es csomókban
fejlődnek, az azévi hosszú hajtásokon pedig spirálisan állnak. Generatív hajtásai márciustól
áprilisig fejlődnek. Tobozai egy év alatt fejlődnek, kicsik (2-3 cm), tojásdadok, kárminpirosak, éretten is a fán maradnak. Fája értékes, sokféle módon feldolgozható. Pollenérés:
március-április.
Lemna minor – apró békalencse
Araceae – kontyvirágfélék
Lemnoideae – békalencsefélék alcsaládja

Állóvizek, mocsarak, lápok lebegőhínárjának gyakori faja. Az élénkzöld, mindkét oldalán
lapított szártag a vízfelszínen úszik, kerekded vagy visszás-tojásdad alakú, hasi oldalán 1520 gödröcske található. Virágzás: április-május.
Lemna trisulca – keresztes békalencse
Araceae – kontyvirágfélék
Lemnoideae – békalencsefélék alcsaládja

Leginkább a többi békalencsével együtt előforduló, árnyéktűrő, melegkedvelő faj, amely a
szervesanyag terhelést kevéssé viseli el. A szártagok erősen megnyúltak (lándzsás alakúak),
egymással kereszt alakban összekapcsolódnak (562. ábra). A gyökér hiányozhat. Víz alá
merült szervezetek (ott is telelnek át), csak a virágzás idejére emelkednek a felszínre. Virágzás: április-május.
Leontodon hispidus – közönséges oroszlánfog

Asteraceae – fészkesvirágzatúak
Liguliflorae
Réteken, legelőkön, erdőszéleken gyakori, évelő faj. Tőlevele hosszúkás, visszás-lándzsás.
Széle kissé szabálytalanul (néha öblösen) fogas vagy karéjos, igen változó. Felszíne elágazó
szőröktől kissé „pelyhes”. A tőkocsány egyfészkű, amely aranysárga nyelves virágokból
áll. A kaszat bóbitás. Virágzás: június-szeptember.
Lepidium draba – útszéli zsázsa
Barassicavóceae – keresztesek

Az Alföld kötöttebb talajain, elsősorban szikeseken igen nagy tömegben fellépő gyom.
Évelő, felső részében sűrűn ágas növény. Levelei tojásdadok, hosszúkásak, az alsók nyelesek, a felsők ülők, füles vállúak. A virág szirmai fehérek. A virágzat, a hajtás hosszának
negyede-ötöde. Termése szíves háromszög alakú duzzadt becőke. Virágzás: április-július.
Leucanthenella vulgare – réti margitvirág
Asteraceae – fészkesvirágzatúak
Asteroideae

Mezofil rétek, erdőszélek sokszor tömeges, évelő faja. Tőlevele nyeles, hosszúkás, tompa
csúcsú, széle szabálytalanul, többé - kevésbé fogazott, de lehet csipkés is. Szárlevele ülő. A
fészekvirágzat magányos, a kögvirágok aranysárgák, a nyelvesek hófehérek, keskeny-szálas alakúak. A fészekpikkelyek hártyás szegélyűek. A kaszat bordás felületű. Virágzás: május-szeptember.
Liriodendron tulipifera – tulipánfa
Magnoliaceae – liliomfafélék

Észak-Amerikából származó, magasra növő (-50 m), ültetett díszfa. Levele 2-4 egyenlőtlen
karéjra tagolt, a karéjok széle ép. A levélváll szívalakú vagy lekerekített, a levélcsúcs kivágott. Az ágak csúcsán fejlődnek kevéssé feltűnő, magános virágai, amelyek három visszahajló, sziromszerű csészelevélből és hat harangszerűen összehajló, sárgászöld sziromból
állnak. Valamennyi takarólevél tövében nektárium található. A megnyúlt, orsó alakú virágtengelyen spirálisan fejlődnek a többcentiméteres szárnyat viselő aszmagtermések, így
hozva létre a terméscsoportot. Virágzás: június-július.
Lolium multiflorum – olaszperje
Poaceae- pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Egy-két éves termesztett pázsitfű, de gyakran elvadul és üde, tápanyagban gazdag területeken is előfordul. Hajtásai az angolperjénél nagyobbak, 30-80 cm magasak. Szára erőteljes,
sima, a kalász alatt gyengén érdes. A kopasz levelek simák, a levéllemez fokozatosan
csúcsba keskenyedik. A nyelvecske rövid, ép szélű. Jelentős, akár a szárat is körülölelő
fülecskéi vannak. A levéllemez színi felszíne érdes, fonáka sima olajzöld. A kalász akár 30
cm hosszúra is nőhet, tengelye kunkorodó. Az 5-15 virágú füzérkék 8-25 mm hosszúak, a
virágzati tengely üregeibe csak kissé bemélyedve helyezkednek el, érés idején határozottan
szétállnak. A pelyva hossza - az angolperjéhez hasonlóan - itt is legfeljebb csak az első virág
külső toklász hosszának a másfélszerese. A külső toklász rendszerint a csúcs alatt eredő,
max. 10 mm hosszú, a toklász hosszával megegyező szálkát visel (ez segít egyértelműen
elkülöníteni az angolperjétől). Virágzás: június-augusztus.
Loranthus europaeus - sárga fagyöngy
Loranthaceae – fagyöngyfélék

Tölgyfákon, ritkábban szelídgesztenyén található meg. Lombhullató, a szára szürkés színű.
A virágzat megnyúlt füzér. A virágtakaró levelek zöldek. Az álbogyó sárga. Virágzás: május-júniusban.
Lotus corniculatus – szarvas kerep
Fabaceae – pillangósok
Faboideae – pillangósvirágúak alcsaládja

Száraz gyepekben, réteken közönséges, 15-30 cm-es, többnyire heverő szárú, erősen elágazó évelő faj. Levele hármasan összetett, de a két hasonló pálhalevél miatt ötösnek látszik. Mindegyik levélke visszás-tojásdad, ép szélű, hegyes csúcsú, lemezük két fele kissé
aszimmetrikus. A csésze szabályos ötfogú, szőrözött. 1 cm-es virágai aranysárgák, ritkán
narancsvörösek, néhány tagú (4-8) laza fejecskében állnak. A virágzat alatt három gallérozó
fellevél található. Termése hosszúkás, egyenes, éretten fekete, felcsavarodva felnyíló, hegyes csúcsban végződő, merev hüvely (4-5 cm). A termések a hajtás tetején szétállnak,
szarvra emlékeztetnek. Virágzás: május-augusztus.
Lupinus polyphyllus – erdei csillagfürt
Fabaceae – pillangósok
Faboideae – pillangósvirágúak alcsaládja

Amerikai eredetű, évelő faj. Termesztett, néha elvadul. A tő- és a szárlevelek tenyeresen
összetettek, zöldek. A levélkék kihegyezett csúcsúak, keskeny lándzsásak. Számuk 10 fölötti (több, mint a fehér csillagfürtnél). A virágok változatos színben, fehértől a piroson át a
sötétkékig tündökölnek, hosszú fürtbe szerveződnek. Virágzás: június-szeptember.
Luzula luzuloides (L. albida ) – fehér perjeszittyó
Juncaceae – szittyófélék

Mészkerülő lombos erdők aljnövényzetében tömegesen megjelenő, 30-50 cm-es hajtású,
lazán bokrosodó évelő. Tőlevelei keskenyek (4-5 mm) laposak, élükön sűrűn pillásak. Az
egyforma lepellevelek lándzsásak, fehéresek vagy halványbarnák. A sokszor bókoló ecsetvirágzatban a virágok 2-8 tagú csoportokban állnak. Egyrekeszű toktermése kúpos, kihegyezett csúcsú, kissé 3 élű, a lepellel megegyező hosszúságú. Virágzás: június-július.
Lycium barbarum - közönséges ördögcérna
Solanaceae – burgonyafélék
Solanoideae

Ázsiai eredetű, évszázadok óta sövénynek és rézsűk megkötésére ültetett, könnyen kivaduló
cserje. Szívós gyökérsarjakkal könnyedén képes terjedni, ezért szinte kiirthatatlan. Hosszú,
ívesen hajló ágai tövisesek. Hosszúkás-lándzsás, ép szélű, szürke levelei 1-3-masával állnak. Lilás pártájú virágai magánosan vagy néhány tagú, hosszú nyelű forgó virágzatba rendeződnek. Termése hosszúkás, lecsüngő, piros színű bogyó. Virágzás: április-október.
Malva sylvestris – erdei mályva
Malvaceae – mályvafélék
Malvoideae- mályvafélék alcsaládja

Heverő szárú parlagokon, utak mentén élő 1-2 éves növény. Szórt levelei hosszú nyelűek,
vese alakúak, tenyeresen karéjosak. A pálhák kicsik. Az epikalyx 3 tagú, rövidebb csészénél. A liláspiros sziromlevelek kicsípett csúcsúak. A bogasvirágzat levélhónalji. A papsajt
termés 10 levelű termőből alakul ki. Résztermése bordázott. Virágzás: június-szeptember.
Matricaria discoidea – sugártalan székfű
Asteraceae (Compositae) – fészekvirágzatúak
Asteroideae – fészkesek alcsaládja

Jellegzetes illatú, taposott gyomtársulásokban élő egyéves gyomnövény. Az előző fajjal
gyakran összetévesztik. Levele tojásdad, két-háromszorosan szárnyasan szeldelt. A szeletek
szálasak. Fészekvirágzata kúpos, a sugárvirágok hiányoznak, a kög üreges. A csöves virágok pártája négyfogú. A kaszat belső oldala 4 bordájú. Virágzás: május-augusztus.
Medicago falcata – sárkerep lucerna
Fabaceae – pillangósok
Faboideae – pillangósvirágúak alcsaládja

Száraz réteken, legelőkön, szántókon gyakori, évelő faj. 20-40 cm-es hajtása felálló. Levele
hármas, a levélkék visszás-lándzsásak, distalis részükön fogacskás szélűek. Virágai aranysárgák, hosszúkás, vagy gömbölyded fejecskében állnak. Hüvelytermése egyenes, vagy
csak kissé hajlott, sarló alakú. Virágzás: május-szeptember.
Melampyrum arvense – mezei csormolya
Orobanchaceae – vajvirágfélék

Száraz sziklagyepek, rétek, legelők feltűnő egyéves növénye. Felálló, rendszerint elágazó
hajtású, félélősködő faj. Keresztben átellenes levelei lándzsásak, az alsók épek, a felsők
keskenyebbek, szélükön hosszú, fésűsen álló fogakkal. A virágzati murvalevelek élénk lila
színűek, hosszan fogasak. A párta forrt, csöve hosszú (2-2,5 cm), majdnem teljesen zárt. A
felső ajka liláspiros, az alsó élénksárga. A csésze szintén forrt, hosszúkás, molyhos felületű,
a cimpák kihúzott hegyűek. A virágok a hajtás tetején tömött füzért alkotnak. Toktermésében kevés (1-4), nagyméretű mag található. Virágzás: május-július.
Melampyrum nemorusum – kéküstökű csormolya
Orobanchaceae – vajvirágfélék

Üde erdőkben és szegélyükben olykor tömeges megjelenésű színes szőnyeget képez. Dudvaszára felálló, rendszerint elágazó hajtású, szintén félélősködő faj. Keresztben átellenes
levelei keskeny lándzsásak, ép szélűek, lemezük lehajló. A virágzati murvalevelek változatos szín összeállításúak, de a kék és lila szín dominál. Az alsók háromszögűek, a válluk csak
enyhén fogazott. A felső murvalevelek tojásdadodok, szintén ülők és a levéllemez végig
hosszú fogakkal tarkított. A párta forrt, csöve 1,5-2,5 cm sárga, narancssárga vöröses, szintén nagyon változatos színű. A csésze dúsan szőrös. Toktermésében szintén kevés nagyméretű mag található. Virágzás: június-szeptember.
Melica uniflora – egyvirágú gyöngyperje
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae
Üde erdőkben társulásalkotó rhizómás évelő. A levéllemez 3-6 mm széles, színén pelyhes.
A nyelvecske teljesen körülöleli a szárat, és annak túloldalán hosszú fogat képez. A virágzat
laza buga. A magyar név megtévesztő, mert a füzérkék nem egy, hanem 3-4 virágúak. Ezek
közül egy fertilis és 2-3 meddő. A külső toklászok fényesek, szálkátlanok, körülveszik a
szemtermést. Virágzás: május-június.
Melilotus albus – fehér somkóró
Fabaceae – pillangósok
Faboideae – pillangósvirágúak alcsaládja

Parlagokon, réteken gyakori, olykor tömeges, évelő faj. Az orvosi somkóróval forduló elő,
de virágai 1-2 héttel később jelennek meg. A levélkék ritkásan fogasak vagy épek. A fürtöt
számos fehér színű virág alkotja. A hüvely kopasz, hálózatos erű, nem haránteres. Virágzás:
június-szeptember.

Melilotus officinalis – orvosi somkóró
Fabaceae – pillangósok
Faboideae – pillangósvirágúak alcsaládja

Rétek és parlagok olykor tömeges, kétéves növénye. Hajtása erőteljes, elágazó, 20-120 cm
magas. A lomblevelek szórtak, három levélkéből összetettek. A levélkék visszás-tojásdadok, ritkásan fogas szélűek. Minden somkóróra jellemző, hogy a középső levélke nyele jóval hosszabb, mint a másik kettő. Sárga virágai 5-7 mm hosszúak, levélhónalji vagy ágvégi
tömött fürtben állnak. A termés gömbölyű, egy-két magvú ráncos (haránteres) hüvely. Virágzás: június-július.
Melissa officinalis – orvosi citromfű
Lamiaceae – ajakosok

Mediterrán eredetű, rhizómás évelő. Termesztett, de üde erdőkben, égeresekben kivadulva
is előfordul. A szár végig leveles. A citrom illatú levelek széles-tojásdadok, tompán fűrészesek, nyelesek. A párta fehér, bimbóban sárga. A csésze kétajkú. Kevés virágú álörvei 2
lándzsás, apró murvalevéllel is rendelkeznek. A lomblevelek és a murvalevelek között fokozatos átmenet látható. A makkocska hosszúkás-ovális, sötétbarna. Virágzás: július-szeptember.
Melittis melissophyllum - délvidéki méhfű
Lamiaceae – ajakosok

Erdőkben gyakori, évelő növény. A levelek tojásdadok vagy hosszúkás-tojásdadok, szíves,
ritkán lekerekített vállúak, csipkés szélűek. A csésze rövid szőrű, kétajkú, a három felső
cimpa kis foggal összenő, a két alsó szálkás csúcsú. A párta fehér vagy rózsaszín. Az alsó
ajak középső cimpája sötétebb. A virágok magánosak vagy hármasával levélhónalji álernyőben állnak. Virágzás: május-július.
Mentha aquatica – vízi menta
Lamiaceae – ajakosok

Vizes helyeken mindenütt gyakori, változatos megjelenésű, évelő faj. A hajtás lehet vöröses
színezetű, molyhos vagy kopasz. A levelek nyelesek, szíves-tojásdadok vagy elliptikusak,
fogazott szélűek. Az álörvös virágzatok a szár csúcsán egy vagy néhány gömbszerű képletté
olvadnak össze. Ha több virágzati „gömb” alakul ki, akkor a felső a legnagyobb. A felső
álvörvök murvalevelei aprók, az alsók lomblevélszerűek. Világos sárgás színű
makkocskatermései oválisak, lekerekített csúcsúak. Virágzás: július-október.
Mentha piperita – zöld menta
Lamiaceae – ajakosok

Csak termesztésben található, a Mentha aquatica és a Mentha spicata feltételezett hibridje.
Rövid nyelű levelei tojásdad-lándzsásak, fűrészesek, fényes zöldek, kopaszak vagy gyéren
szőrösek. Virágzata a szár csúcsán tömörül, elágazó álörvöt alkot. A liláspiros párta 4 cimpája szétáll, és a 4 porzója is elálló. Vegetatív úton szaporítják. Virágzás: július-szeptember.
Mercurialis annua – egynyári szélfű
Euphorbiaceae – kutyatejfélék
Acalyphoideae

Kertekben, szántókon gyakori, egyéves, szélbeporzású növény. Szára a többi szélfűhöz hasonlóan szárítva megkékül. A növény kétlaki, tejnedvet nem tartalmaz. (A szélfű volt az
első növény, amelyen a kétlakiságot felfedezték. Keresztben átellenes levelei kerülékesek,
csipkés szélűek, a levélnyél hosszú. A virágtakaró 3 tagú lepel, a virágzat fürt. A két termőlevélből tüskés felszínű toktermés képződik. Virágzás: április-május.

Morus alba – fehér eperfa
Moraceae – eperfafélék

Közepes termetű (10-15 m), lombhullató, idős állapotban terebélyes koronájú fa. Kérge
barna, bordázott. A hajtásokon különböző mértékben osztott levelek találhatók. A levelek
színe sima, fonáka gyéren szőrös. A levélváll levágott vagy gyengén szíves, a levélnyele
rövid. A porzós barkában álló virágok leple halványsárga, a porzók száma 4. A termős virágokat körülvevő 4, elhúsosodó lepellevél éle rendszerint csupasz. A termés kialakulásában az egész virágzat részt vesz. A terméságazat általában fehér vagy piros, de sötét színű
is lehet. Már az érés korai fázisában is édes ízű. A virágzati kocsány legfeljebb kissé rövidebb a terméságazatnál. Korábban lombjával etették a selyemhernyókat, így elterjedését a
selyemipar segítette elő. Virágzás: május.
Muscari comosum – üstökös gyöngyike
Asparagaceae – spárgafélék
Scilloideae

Szántókon, szőlőkben, de száraz lejtőkön, homokon, löszön is gyakori, felálló hajtású évelő.
Levelei tőállóak szálasak, hátuk ormós. A lepellevelek forrtak, a pártacimpák kicsik, összehajlók. A megnyúlt fürtvirágzatban a felső virágok meddők, a lepelcső hosszúkás, sötétkék,
a kocsányok hosszúak. Az alattuk lévő, barnás színű termékeny virágok lepelcsöve és kocsánya rövid. Termése ovális, lapított tok. Virágzás: május-június.
Muscari racemosum – fürtös gyöngyike
Asparagaceae – spárgafélék
Scilloideae

Száraz gyepekben, sziklás helyeken gyakori hagymás évelő. Levele keskeny-szálas, színén
csatornás, felső részén visszahajló, a tőkocsánynál hosszabb. A tőkocsányon hosszú fürtben
ülő gömbölyded, forrt leplű virágok (4-6 mm) sötétkékek, illatosak, a felsők meddők. A
pártacimpák kicsik, fehéresek. Termése sokmagvú tok. Virágzás: március-április.
Myosotis arvensis – parlagi nefelejcs
Boraginaceae – érdeslevelűek

Szántóföldi gyom, kapásokban, erdőszéleken, parlagokon is gyakori, egy-kétéves faj. Hajtása kevéssé elágazó, az egész növény gyengén érdes. Tőlevele nyeles, visszás-tojásdad,
szárlevelei keskenyebbek, ülők. Virágakerék alakú, hosszú kocsányú, a csészék hegyes
cimpájúak, horgas szőrűek. Az égszínkék párta torka halványsárga. A virágok laza forgóvirágzatot alkotnak. Termése sötétbarna, fényes makkocska. Virágzás: április-július.
Nuphar luteum – vízitök
Nymphaeaceae – tündérrózsafélék

A legyökerező hínár tagja. A vízen úszó levelei tagolatlanok, hoszúkásak, mélyen szíves
vállúak, ép szélűk, a vízalattiak tagoltak (heterophylia). A csészelevelek sárga színűek, számuk 4-5. A szirmok mézfejtővé módosultak. A porzók száma sok. Az áltermés bordázott
felszínű. Július-szeptember között virágzik.
Nymphaea alba – fehér tündérrózsa
Nymphaeaceae – tündérrózsafélék

Alacsony vízállású (-2 m), lassan folyó vizekben honos. Vízfelszínen ringó levelű, hófehér,
illatos virágú vízinövény. Legyökerező gyöktörzse kb. 30 cm hosszú. Virága nagy, 5-20
cm-es. A csészelevelek száma rendszerint 4. A hosszúkás, spirális elhelyezkedésű szirmok
száma határozatlan, általában több mint 20. A bibekaréjok száma 10-22. A termés sima
felületű, gömbös, kancsó alakú, bár a porzószálak eredési helyétől ripacsos. A virágtengelyből kialakuló köpeny felszínén a porzók eredési pontjai is láthatók az áltermésen. Szárát

Angliában és Észak-Európában fogyasztották. A virágok déltájban nyílnak, az est közeledtével becsukódnak és kissé a vízbe süllyednek. Július-szeptember között virágzik.
Ocimum basalicum – bazsalikom
Lamiaceae – ajakosok

Mediterrán eredetű, egyéves, termesztett fűszer- és dísznövény. A nyeles
levelektojásdadok, fényesek, zöld vagy bordó színűek. A párta fehér vagy halvány rózsaszínű, szabályos ajakformát képez. A virágoknak tányérszerűen kiszélesedő, a csészecsövek
felső oldalához tetőszerűen ráforrt, pillás élű fellevelei vannak. A makkocska fiatalon sárgásfehér, megérve sötétbarnává válik. Virágzás: június-szeptember.
Oenothera biennis – parlagi ligetszépe
Onagraceae – ligetszépefélék

Észak-amerikai eredetű, meghonosodott és parlagokon, bolygatott helyeken mindenütt közönséges, kétéves növényfaj. Főgyökere vastag. Hajtása 1-2 m-t is elérhet. Első évben tőrózsás. A levelek ülők, a középerek vöröslők. A második évben virágzó hajtást fejleszt.
Hosszú füzérbe rendeződő sárga virágai naplementekor nyílnak. A csésze és a szirom 4
tagú, a bimbóban összecsukott. A virágzás néhány perc alatt zajlik. Először a csészecimpák
hátracsapódnak, majd a szirom többszöri hirtelen mozdulattal kicsavarodik és szétterül. Érdemes kivárni ezt a nagy élményt jelentő néhány percet. A virág csak 1 napig él, majd elszárad. A porzók száma 8. a pollen gyakran négyesével összetapadva, tetrádokban egyesül
(Oenothera, ligetszépe). A hypanthium 4 kopáccsal nyíló tokszerű áltermést alakít ki, benne
szögletes, barna magvakkal. Virágzás: június-szeptember.
Ophioglossum vulgatum – kígyónyelv
Ophioglossaceae – kígyónyelvfélék

Nehezen észrevehető, rejtőzködő küllemű harasztfaj. A Középhegység és a Dunántúl üde,
hegyi rétjein vagy az Alföld nedves, üde láprétjein jellemző, védett faj. Tavak, folyók partján is előfordulhat, ritkulása a lecsapolásokkal, vízrendezésekkel, a túlzott műtrágyázással
magyarázható. Villásan elágazó hajtása 10-20 cm-es, egyik ága (a villás erezetű) asszimiláló levél, másik ága viseli a sporophyllumfüzért. A sorusok a csúcs közelében két sorban
olvadva helyezkednek el. A spórák érés: június-augusztus.
Orchis morio – agárkosbor
Orchidaceae – kosborfélék

Hegyi réteken, szikeseken, homoki réteken élő gömbölyded ikergumójú faj. Tőlevelei keskeny-tojásdadok, a szárlevelek lándzsás-tojásdadok, a szárat körülölelik, fokozatosan kisebbednek. Külső lepellevelei sisakot formáznak, zöldesen vagy barnásan erezettek. A mézajak bíborszín, de különböző árnyalatai fordulhatnak elő. A mézajak három rövid karéjú,
pettyezett, közepén világosabb színű. A középső karéj kicsípett. A murva hosszú. Magháza
csavarodott. Virágzás: április-május.
Ornithogalum boucheanum – kónya sárma (kónya madártej)
Asparagaceae – spárgafélék
Scilloideae

Degradált területeken gyakori, hagymás évelő. Levelei hosszúak, néha a tőkocsánynál is
hosszabbak, a virágzás idejére részben már elpusztultak. A zöld, fehér szegélyű lepellevelek
hullámos szélűek, hosszúkás lándzsásak, kihegyezettek. Porzószálai lepelszerűek, a csúcsuk sarlósan kicsípett és a mélyedésben van a portok. Virágzata fürt, az egyes virágok
kocsányai a virágzáskor csaknem vízszintesen állnak vagy felállnak, utána lekonyulnak. A

hosszúkás-tojásdad tok 6 barázdás, főleg fiatalon húsos falú. A barna színű mag gömbölyű,
ráncos. Virágzás: április-május.
Oryza sativa- termesztett rizs
Poaceae – pázsitfűfélék
Oryzoideae – rizsfélék alcsaládja

Ázsiai eredetű, egyéves termesztett növény. Hazánkban, a Tiszántúl néhány pontján termesztik. A levél 60 cm hosszú és 1,5 cm széles is lehet, érdes szélű, a színe közepén fehér
sáv húzódik végig. A nyelvecske helyett hosszú pillás szőrök találhatók. A buga felálló,
érésben bókoló. Az egyvirágú füzérkék hosszúkás-elliptikusak, 7-8 mm hosszúak. A pelyvák száma 4, melyek közül a két alsó csökevényes, a két felső is apró, lándzsás. A külső
toklászok általában 5 erűek, laposak, szőrösek, 7-8 mm hosszúak. Erezete erőteljes, bordaszerű, külső felülete rácsszerűen pontozott. Fajtától függőn lehet hosszú szálkás vagy szálkátlan. A porzók száma 6. A toklászok ránőnek a szemre (ezért kell hántolni), így valójában
áltermés alakul ki. Virágzás: augusztus.
Osmunda regalis – királyharaszt
Osmundaceae – királyharasztfélék

Atlantikus elterjedésű, egyébként kozmopolita faj, amely a kontinens belső részén csak ritkán fordul elő. Európa legnagyobb termetű (1,5-2 m), védett harasztfaja. Nálunk egyetlen
helyen, a Duna-Dráva Nemzeti Park területén fordul elő, égerlábakon és zsombékok tetején,
az állandó vízborítás feletti térszínen él. Impozáns megjelenése miatt botanikus kertekbe
gyakran telepítik. Levele kétszeresen szárnyalt. A spórák általában csak a levél csúcsán
képződnek. A spórás levélrészletek éretten barnák, ezért eltérnek a levél más részeitől. Spóraérés: július-szeptember.
Oxalis acetosella – erdei madársóska
Oxalidaceae – madársóskafélék

Bükkösök és gyertyános-tölgyesek évelő faja. Szára kúszó, rendszerint tarackoló. Levelei
hármasan, tenyeresen összetettek, pálhásak. A pálhák a levélnyélhez nőttek, kicsinyek. A
levélnyél mirigyszőrös. A levélkék szív alakúak, csúcsuk kicsípett. A virágok a levelek
hónaljából induló hosszú kocsányon magánosan jelennek meg. A sziromlevelek fehérek,
halványlilás vagy pirosló csíkokkal. Mérgező növény. Virágzás: április–májusban.
Oxalis corniculata – szürke madársóska
Oxalidaceae – madársóskafélék

Évelő gyakori gyomnövény. Levelei pálhásak, a pálhák a levélnyélhez nőttek, kicsinyek. A
levélkék csúcsa mélyen kicsípett. Álernyős virágzatában a terméses kocsányok hátratörnek.
Ötélű tok termése hosszúkás, csúcsba fut ki, felszínén szőröket visel. Virágzás: áprilisszeptember.
Padus avium (Prunus padus) – májusfa, zelnicemeggy
Rosaceae – rózsafélék
Ártereken, üde talajú hegyvidéki lomberdőkben él, de kedvelt díszfa is. Sokfelé vészesen
terjed. 10-20 m magas, szétterülő koronájú fa. Levele fordított tojásdad, kissé aszimmetrikus lemezű, hegyes csúcsú, szives vállú. Oldalereit a levélszéllel párhuzamosan szegőér
köti össze. Széle finoman fűrészes, a levélnyél tövén 2-3 nektármiriggyel (extrafloralis
nectarium). A szirmok széle finoman csipkés. A virágok 10-20 tagú fürtben állnak. Termése
gömbölyű, fekete, keserű ízű, borsó nagyságú. A csonthéj hálózatos mintázatú. Virágzás:
április-május.

Paeonia officinalis subsp. banatica - bánáti bazsarózsa
Paeoniaceae – bazsarózsafélék

A Mecsek délkeleti oldalán lévő cserjésekben előforduló, ritka, impozáns, fokozottan védett
növény. Hajtásai 1 m-esek is lehetnek, szórt állású levelei herophylliat mutatnak: az alsók
hármasan többszörösen tagoltak, a levéltagok hosszúkásak, ép szélűek, a felső levelek tagolatlanok. A csésze zöld, a sziromlevelek száma 4-8 között változik. A termés 2-4 cm
nagy, sárgás szőrökkel fedett csoportos tüsző, amelyen a csészelevelek rajta maradnak.
Magjai feketék, nagyméretűek. A Dél-Európában honos tőfajt (Paeonia officinalis), ill. az
abból nemesített teltvirágú változatokat kertekben gyakran ültetik. Virágzás: április-május.
Panicum miliaceum – köles
Poaceae – pázsitfűfélék
Panicoideae – kölesfélék alcsaládja

Termesztett, de útszéleken, parlagokon vadon is előforduló, 50-80 cm-es, egyéves faj. A
levéllemez 1-2 cm széles, 10-20 cm hosszú, színe érdes. A nyelvecske helyén szőrkoszorú
alakul ki. A levélhüvely hosszú szőrökkel fedett. Bugája nagy (15-20 cm), a terméses bugaágak bókolók. A 2 db pelyva kopasz, bordázott, az alsó kisebb, körülöleli a felsőt. Az
alsó, hiányos virág külső toklásza a felső pelyvával azonos méretű, szintén bordázott. A
termős virág külső toklásza fényes, szálkátlan, a belsővel együtt összenő a szemtermés körül. Virágzás: július-szeptember.
Paris quadrifolia – farkasszőlő
Melanthiaceae – zászpafélék

Üde erdők mérgező, rhizómás faja. Felálló szárán rendszerint 4, épszélű, tojásdad levél ül.
A külső lepelkörben 4 szélesebb, a belsőben szintén négy, szálas levél található. Bogyótermése sötétlila. Virágzás: május-június. Védett.
Parthenocissus quinquefolia – tapadó vadszőlő
Vitaceae – szőlőfélék

Észak-amerikai eredetű, kúszó cserje, amely el is vadulhat. A kacsok elágazók, 5–9 tagú
tapadókorongokban végződnek. A levelek rendszerint 5 levélkéből tenyeresen összetettek,
a levélkék is nyelesek. A levélkék visszás-tojásdadok, szélük durván vagy tompán fogazott.
A bogyótermés apró, sötétkék, 2–3 magvú. Virágzás: május–júniusban.
Persicaria lapathifolia – lapulevelű keserűfű
Polygonaceae – keserűfűfélék
Polygonideae

Nedves termőhelyeken, gyomtársulásokban gyakori, egyéves növény. Lándzsás tojásdad
levelei (140. ábra A) rendszerint visszás V alakú fekete foltot viselnek. Az ochrea éle pillás.
A virágkocsány mirigyes, a lepel rózsaszínű. A virágzat tömött füzér. Makktermése lapított
(140. ábra D). Virágzás: július-október.
Phacelia tanecetifolia – varádicslevelű mézontófű
Hydrophilloideae - mézontófűfélék alcsaládja

Amerikából származó, a termesztésből kivaduló, egyéves faj. Levele tojásdad, 1-2-szeresen
szárnyasan osztott, serteszőrös. (A növény fajneve a gilisztaűző varádics (Tanacetum
vulgare) levelével való hasonlóságra utal.) Az 5 porzó a virágból hosszan kiáll. Az égszínkék pártájú virágok forgóvirágzatban állnak. Termése tok. Jó mézelőnövény. Virágzás: május-augusztus.
Phalaris canariensis – kanáriköles
Poaceae – pázsitfűfélék

Pooideae – perjefélék alcsaládja

Termesztett, de el is vaduló, 20-100 cm-es, felálló hajtású vagy kissé lekönyöklő tövű egyéves. Levéllemeze kopasz, hosszú, széles, elkeskenyedő csúcsú. A levélhüvely háta kissé
érdes, felső részén lazán fogja körül a szárat. A nyelvecske hosszú (3-6 mm), hegyes csúcsú,
széle kissé fogacskás. A kalászszerű buga tömött, tojásdad (3-6 cm). A 3 virágú füzérke
visszás tojásdad alakú. A virágok közül a két oldalsó meddő, toklászaiknak csúcsa és töve
szőrözött. A középső, fertilis virág külső és belső toklásza sűrűn, végig szőrözött. A pelyva
halványzöld, széles szegélyű, hegyig futó sötétzöld csíkot visel. Virágzás: június-szeptember.
Phalaroides arundinacea (Typhoides arundinacea, Baldingera arundinacea) – pántlikafű
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Nádasok parti zónájában tömeges, 60–80 cm magas, tarackos évelő faja. Hajtása egyenes
vagy kissé lekönyöklő. Levéllemeze kopasz, a nyelvecske hosszúkás, tompa csúcsú (4–15
mm-es), később széthasadozó. A buga vöröses árnyalatú, hosszú (10–25 cm-es), ágai virágzáskor kissé szétállnak. A füzérkében a 3 virág közül a 2 oldalsó meddő, a középső termékeny. A toklászok szálkátlanok, sűrűn szőrösek. A lilás pelyvák eltakarják a virágokat. Virágzás: június–júliusban.
Phleum phleoides – sima komócsin
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Száraz gyepekben, lejtősztyeppekben, homokon és löszön él. Közepes termetű (20–60 cmes magasságú), sűrűn gyepes, erősen tarackoló évelő növény. Levele lapos, rendszerint 10–
15 cm hosszú. Nyelvecskéje rövid, csak 2 mm hosszú. A levélhüvely kissé felfúvódott. A
buga keskeny, hengeres alakú, meghajlítva karéjos (vagyis a bugaágak nem simulnak a főtengelyhez). A füzérke egyvirágú, pelyvája keskeny-lándzsás, ormós; ormóján rövid, szabad szemmel nem látható, finom tapintású serték találhatók (innét adódhat találóan a magyar „sima” név). A pelyvák rövid szálkahegybe futnak ki. Júniustól augusztusig virágzik.
Phlomis tuberosa – gumós macskahere
Lamiaceae – ajakosok

Löszgyepek és száraz tölgyesek védett faja. Magas termetű (50-150 cm), gumósan megvastagodott gyökérágú évelő növényünk. Tőlevelei nagyok, hosszúkás háromszög alakúak,
mélyen szíves vállúak, csipkés szélűek, szőrösek. A halványpiros virágok tömött álörvökben ülnek. A felsőajak sisakszerűen görbült, széle rojtos, belső széle szakállas. A virág
molyhos felületű. A porzók összehajlanak, a felsők tövéből rövid nyúlvány áll ki. A bibe
két ága feltűnően különböző. A csészelevelek tövében ár alakú szőrös fellevelek találhatók.
Makkocskái barnás színűek, világosabb szőrökkel fedettek, pálcika alakúak. Virágzás: június-július.
Phytolacca americana – alkörmös
Phytolaccaceae – alkörmösfélék

Amerika mérsékelt éghajlatú területein őshonos. 1770 óta Európában is él. Nálunk behurcolt növény. Helyenként terhes gyom. Gyökere répaszerűen vastag, szívós, elágazó. Levelei
tojásdad–lándzsásak, ép szélűek, kopaszak, erőteljes erezetűek. Szára vastag, kopasz, lédús.
Sokszor igen nagyra megnő, elérheti a 3 m-es magasságot is. A lepel zöld vagy rózsaszínnel
futtatott fehér színű. A virágban a porzók száma 10. A virágok hosszú, hengeres, felálló

fürtben állnak. A mérgező bogyótermés 10 barázdájú, 10 magvú, bíborfekete színű (borfestésre használták). Virágzás: május–augusztusban.
Picea abies – lucfenyő
Pinaceae – fenyőfélék

Európai faj, természetes állományai a bükkös öv felett helyezkednek el, nálunk csak a Nyugat-Dunántúlon a Vend-vidéken tekintik őshonosnak. Legnagyobbra növő európai fenyőnk
(30-50 m). Koronája szabályos kúp alakú, idős korában is megőrzi formáját, az idős ágak
és azok oldalágai bókolhatnak. Kérge szürkés, repedezett, enyhe vöröses árnyalatú. 2-3 cmes tűi csavarvonalban, egyesével állnak, négyélűek, merevek, szúrósak. Porzós levelei a
hajtáscsúcson fejlődnek. Termős toboza két évig fejlődik, éretten bókoló, hengeres alakú,
rendszerint a korona felső részén képződnek, egyben hullanak le. Tobozpikkelyei vékonyak, a pikkelyek csúcsa hegyes. A lehulló tűlevelek nem bomlanak el. Telepítése azért is
káros, mert a talajt elsavanyítja, a talaj szerkezete és élővilága megváltozik, így a visszatelepítés kevésbé eredményes, az őshonos aljnövények eltűnnek. Pollenérés: április-május.
Pimpinella anisum - ánizs
Apiaceae – ernyősök
Apoideae – ernyősök alvócsaládja

Mediterrán eredetű, nálunk 1 éves, termesztett növény. Orsó alakú főgyökere van, hajtása
az 50-60 cm magasságot is elérheti. Levelei heterophyliát mutatnak. A legalsó tőlevelek
egyszerűek, szíves-kerekdedek, a felsőbb szintben levő tőlevelek közepükön kettéosztottak
lehetnek (szarvasagancshoz hasonlóak). A szárlevelek ülők, tagoltak. A virágok halványzöld-fehéres árnyalatúak, a csésze csökevényes, hamar lehullik. Összetett ernyős virágzataiban az ernyők 7-15 sugarúak. A gallérlevelek száma 4, a gallérkalevél többnyire hiányzik.
Termése fordított körte alakú, 3-6 mm-es zöldesbarna, gyengén bordás ikerkaszat, rövid
sertékkel. A résztermések nem esnek szét. Virágzás: június.
Poa annua – egynyári perje
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Szántókon, utak mellett, kertekben gyakori, alacsony, terpedt ágú egyéves növény. A nyelvecske hosszú. Virágzata háromszög alakú buga. A pelyvák és toklászok hártyás szegélye
széles. A külső toklászok tövében a szőrcsomó rövid. Virágzás: április-október.
Poa bulbosa – gumós perje
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Sziklagyepekben, utak mellett gyakori, 10-20 cm-es, felálló vagy szétálló hajtású,
zsombékoló, évelő növény. Töve gumószerűen megvastagszik. A levéllemez keskeny, sokszor fonalas (1-2 mm), lapos vagy összehajló, hirtelen hegyesedő. A nyelvecske hosszúkás,
háromszög alakú, 3-4 mm hosszú. A buga tömött, az ágai virágzáskor terpedtek. 4-10 virágú
füzérkéje 5 mm hosszú. Külső toklásza ormós hátú, tövén hosszú szőrökkel. Gyakran a
füzérkében kicsiny sarjnövénykék fejlődnek (f. vivipara), amelyek a talajra hullva gyorsan
meggyökeresednek. Virágzás: április-július.
Poa trivialis – sovány perje
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Üde és nedves réteken, gyomtársulásokban közönséges faj. 50-100 cm-es növény, amely a
föld felszínén kúszó és legyökerező indákat hoz. Szára lekönyöklő, csak a felső részén le-

veles, a buga alatt érdes. Levélhüvelye majdnem egészen zárt, nyelvecskéje (5-8 mm) hoszszú, hegyes. A buga laza, kúp alakú, kb. 20 cm hosszú, az oldalágak 4-5-ösével állnak. A
füzérke 3-4 mm hosszú, általában 2-4 virágú. A pelyvák 2-3 mm hosszúak, a felső szélesebb, hosszúkás-tojásdad. A külső toklászok hosszúkás-lándzsásak, 2-2,5 mm hosszúak, kihegyezettek, ormósak. Virágzás: május-július.
Polygonatum odoratum – orvosi salamonpecsét
Asparagaceae – spárgafélék
Nolinoideae

Erdőkben, bokorerdőkben, sziklagyepekben, száraz lejtőkön gyakori, évelő növény. Nevét
gyöktörzséről kapta, melyen az előző évi hajtások pecsétszerű forradás nyomai láthatók.
Ívelt szára kopasz, élesen szögletes. Szórt állású, szürkészöld, ülő levelei tojásdadok, felfelé
állva két sorba rendeződnek. Harang alakú, összeforrt lepellevelekből álló, fehér, illatos
virágai lecsüngők, 6 cimpájúak. A kocsányok 1-2 virágúak. A 6 porzó kopasz. A termés
feketéskék bogyó, barna magvakkal. Virágzás: május-június.
Polypodium vulgare – közönséges édesgyökerűpáfrány
Polypodiaceae – édesgyökerűpáfrány-félék

Többféle alapkőzeten élő cirkumpoláris elterjedésű, mérsékelt égövi faj. Nevét a sziklarepedésekben kúszó, jellegzetes krumplicukor ízű gyöktörzséről kapta. Örökzöld levele (1525 cm) széles-lándzsás, egyszeresen szárnyas. A levélszárnyak keskenyek, párhuzamos szélűek, tompa, ívelt csúcsúak. A szeletek széle ép, vagy finoman fűrészes. A levél sziluettje
jellegzetes halcsontváz alakú. A levélszeletek fonákán két sorban fejlődő spóratartók kerekek sárgák, később narancssárgák. Spóraérés: június-augusztus.
Polystichum aculeatum - karéjos vesepáfrány
Aspidiaceae - pajzsikafélék

Üde és sziklás erdőkben, szurdokvölgyekben, általában dombvidékeinken és a Középhegységben élő, védett faj. A nálunk élő vesepáfrányok közül ez a leggyakoribb, de (mint a
nemzetség minden faja) hazánkban csak szórványos előfordulású. Félig kitelelő levelű, kb.
20-60 cm-es faj. A levél lándzsás, kétszeresen szárnyalt, színe fényes, élénk zöld. A levélnyél barna pelyvaszőrös, a levélkék majdnem tövig lefutnak. A levélszárnyak lándzsásak, a
másodrendű levélkék ülők, széleik szálkaszerűen fogazottak. A levélszárny alapi szárnyacskája lényegesen nagyobb a csúcs felé eső többi szárnyacskánál. A kerekded sorusok a levélkék közepe táján, szabálytalanul, a középér közelében helyezkednek el. Az indusium
vastag, kerek, közepén kapcsolódik a levélhez. Spóraérés: július-augusztus.
Populus nigra - fekete nyár
Populaceae - nyárfafélék

Árterek és vízpartok kétlaki fája. Kérge feketésszürke, idős korban mélyen barázdált. Hosszú, hegyes
levélrügyei 6-8 barna színű, enyves felületű, illatos rügypikkellyel fedettek. Levelei nyelesek, lemezük
széles deltoid alakú, csúcsuk kihegyezett. Mind a porzós, mind a termős virágok különálló barkákban,
sallangos murvák tövéből erednek. A porzók száma 8-20 között változik. A termős virágokat tartalmazó
barkák virágzásban 5-7,5 cm hosszúak, terméséréskor megnyúlnak és 15-20 cm hosszúakká válnak.
Termése tok, magjai vattaszerűen szőrösek, így a széllel könnyen terjednek. Virágzás: március-április.

Potamogeton perfoliatus – hínáros békaszőlő
Potamogetonaceae - békaszőlőfélék

Kozmopolita nagyhínár. A hosszú szár hengeres, csak alámerült levelei vannak. A levelek áttetszőek, kerekdedek vagy hosszúkásak, ülők (vagy csak igen rövid nyelük van), a levélváll
szárölelő. A pálha vékony, üvegszerűen áttetsző, könnyen leváló. A virágzati kocsány kétszer

hosszabb, mint a füzér, amely az alsóbb nóduszokon szaggatott lehet. Termésük kerekded, keskeny szegéllyel. Virágzás: május-október.
Potentilla arenaria - homoki pimpó
Rosaceae – rózsafélék
Rosoideae- rózsafélék alcsaládja

Sziklagyepekben, száraz gyepekben nagyon gyakori, évelő faj. Sötét színű gyöktörzséből tőlevelek és
elfekvő hajtások fejlődnek. A szár és a levelek fedő- és csillagszőrösek, ezért az egész növény szürkés,
fehéres színű. A nagy pálhával rendelkező levelek tenyeresen összetettek, három-öt tagúak, a levélkék
tagolatlanok, ritkásan fogazott szélűek. A sziromlevelek sötétsárgák, széles visszás-szív alakúak; enyhén kicsípettek. Virágzás: március-május.

Potentilla argentea - ezüstpimpó
Rosaceae – rózsafélék
Rosoideae- rózsafélék alcsaládja

Száraz legelők, rétek, szikesek, homokpuszták gyakori faja. Alacsony termetű (10-30 cm),
felálló hajtású, kevéssé elágazó, évelő növény. Levéllemeze rendszerint 5 részre osztott (vagy
szeldelt), az osztatok is tovább osztottak. Színén zöld, fonákán ezüstösen molyhos. A virág
pártája élénksárga (kb. 6-10 mm), a csészék molyhosak. Mellékcsészéje hosszúkás, keskeny.
Virágzás: június-augusztus.
Primula veris - tavaszi kankalin
Primulaceae - kankalinfélék

Hegyvidéki erdők, cserjések, rétek évelő növénye. Gyöktörzse ferde. Rövid szártagú hajtásán tőrózsában állnak nyélbe keskenyedő, molyhos levelei, melyek széle szabálytalanul csipkés. A tőkocsány bogernyő virágzatot visel. A bókoló virág pártája tojássárga színű. A csésze bő csövű, fehér szegélyű. A
párta torkán 5 narancssárga folt van. A porzók és a termő egyedenként eltérő hosszúságúak, így elkerülve az önmegporzást. Termése fogakkal nyíló tok, amelyet a termésnél hosszabb csésze vesz körül.
Magjai aprók, barnásszürke színűek. Virágzás: április.

Prunella vulgaris – közönséges gyíkfű
Lamiaceae - ajakosok

Üde réteken, erdőszéleken, kaszálókon élő, kistermetű évelő faj. Szára tövétől elágazó, finom szőrű.
Tojásdad levele nyeles, tompa csúcsú, széle ép. A virág pártája sötétkék, kétajkú, a párta torka világosabb. A csésze is kétajkú. A virágok tömött, hajtásvégi, rendszerint kúpos, közvetlenül az utolsó lomblevélpár felett álló álörvös (többesbogas) virágzatba rendeződnek. A makkocska tompa ellipszis alakú,
felszíne sima, egyetlen kiemelkedő borda fut végig rajta. Virágzás: május-szeptember. Rokon faja a
nagyvirágú gyíkfű (P. grandiflora (L). Soller), amelynél a virágzat az utolsó lomblevélpártól távol áll.
Főként hegyi réteken él, nálunk ritka, védett faj. A fehér virágú, bevagdalt, lándzsás levelű fehér gyíkfű
(P. laciniata (L.) Nath.) üde réteken található. A fenti fajok egymással való kereszteződése révén keletkezett hibridek is gyakoriak.
Prunus tenella (Amygdalus nana)– törpemandula
Rosaceae – rózsafélék
Amygdaloideae - mandulafélék alcsaládja

Löszös talajon őshonos faja, amely sűrűn tarackoló, alacsony, védett cserje. Levelei hosszas lándzsásak,
rövidek. A vacok csöves. A csészelevelek fűrészes szélűek, a szirmok hosszúkásak, sötét rózsaszínűek.
Termése gömbölyded, szőrös.

Pteridium aquilinum – saspáfrány
Hypolepidaceae - saspáfrányfélék

Kozmopolita elterjedésű, Európában atlanti, szubatlanti területeken él. Kedveli a savanyú talajú
erdőket, a napsütötte erdőszéleket, irtásokat, tarvágásokat. Nyugat-Európában gyakoribb, nálunk inkább középhegységeinkben él. Szénája a legelő állat számára mérgező, a kifejlett levél

karcinogén (rákkeltő hatású) anyagot tartalmaz. Elágazó gyöktörzsével hosszan elkúszó, nagyobb telepeket alkotó, magas termetű (50-100 cm) faj. Levele széles háromszög alakú, ívesen
kihajló, 3-4-szer szárnyalt. A fiatal levél szőrös, később lekopaszodik. A levéllemez durva, vastag, mattzöld. A levél színe kissé lefelé hajlik. Nyele hosszú, merev, kopasz. A
levélszárnyacskák lándzsásak, hegyesek. Spórái ősszel a fonákon, a levél széle közelében fejlődnek. Fiatal hajtásait Kelet-Ázsiában szívesen fogyasztják. Spóraérés: július-szeptember.
Puccinellia distans – közönséges mézpázsit
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae - perjefélék alcsaládja

Szikes réteken állományalkotó, évelő faj, az utak sózása miatt sokfelé gyakorivá vált. 30-50
cm-es felálló hajtású vagy ívesen kihajló, lazán bokrosodó növény. Levéllemeze rövid (10 cm),
keskeny (2-4 mm). A nyelvecske rövid, tompán levágott. A buga ágak 2-5-ösével fejlődnek
virágzás után visszatörnek. A 2-9 virágú füzérkék kicsik (3-8 mm-esek), zöldesek. A szálkátlan
toklászok (2-3 mm) levágott csúcsúak, világos szegélyűek, a szegély alatt lilás majd zöldes
színűek. Virágzás: június-szeptember.
Pulmonaria officinalis – pettyegetett vagy orvosi tüdőfű
Boraginaceae - érdeslevelűek

Üde erdőkben élő, évelő faj. A szár és a levelek rövid és hosszabb szőrökkel fedettek. Elvirágzáskor
megjelenő tőlevelei nyélbe keskenyedők vagy szíves vállúak, gyakran fehér foltosak, pettyegetettek (innét ered a pettyegetett magyar név). Szárlevelei szórtak, ülők, hosszúkás, visszás-tojásdadok. A virág
pártájának színe az érés során változik. A fiatal beporzásra váró virágok bíborpirosak, a beporzó rovarok
csak ezeket keresik fel. Az idős, már megtermékenyített virágok kékek. Jellemző a pártatorok szőrkoszorúja. A csészecső fedő- és mirigyszőrös. Virágzata forgó. Termése 4 kúpos makkocska. Virágzás:
március-április.

Pulsatilla grandis – leánykökörcsin
Ranunculaceae – boglárkafélék
Ranunculoideae (Anemonoideae) boglárka- vagy szellőrózsafélék alcsaládja

Sztyeppréteken az elsők között virágzó fajok egyike. Védett. A tőlevelek hosszú nyelűek, szárnyasak, 2-3-szor osztottak, a levéltagok szélesebbek a fekete kökörcsinénél. Virításkor a tőkocsányok csúcsán a virágok felállóak. A virágok alatt ülő többszörösen szeldelt murvalevelek a
lepelre borulók. A virágtakaró levelek világoslilák, már a tövüktől kezdődően szétállnak. A
tollas aszmagtermések gömbszerű csoportot alkotnak. Virágzás: március-április.
Pulsatilla pratensis subsp. nigricans - fekete kökörcsin
Ranunculaceae – boglárkafélék
Ranunculoideae (Anemonoideae) boglárka- vagy szellőrózsafélék alcsaládja

Sziklagyepek és homoki gyepek védett kora tavaszi ritkasága. Évelő, gyöktörzséből hosszú tőlevelek fejlődnek. A tőlevelek hosszú nyelűek, szárnyasan 2-4-szer osztottak, a levélszeletek
meglehetősen vékonyak, 1-2(-4) mm szélesek. A virágok a tőkocsányok csúcsán bókolnak. A
virágok alatt többszörösen szeldelt murvalevelek ülnek. A sötétlila, feketés lepel harang alakú,
csak a csúcsán visszahajló. A termés gömbszerű sok termésből álló aszmag terméscsokor. Virágzás: március-május.
Pyrus pyraster – vadkörte, vackor
Rosaceae - rózsafélék
Rosoideae- rózsafélék alcsaládja

Erdőkben gyakori cserje vagy fa. Kerekdedek levelei fiatalon gyengén molyhosak, később lekopaszodóak, aprón fogazottak, a lombhulláskor megfeketednek. A virágok bogernyőben állnak, portokjaik sötétek, barnás színűek. Az áltermés változatos alakú, hosszúkás a tüszőcsokor körül vastag rétegben ta-

lálhatók kősejtek. Legelőkön sokszor látni hatalmas, egyenként álló példányait, melyeket az erdők levágása után hagyásfaként tartottak meg. Fája igen értékes, faszobrászati alapanyag. Virágzása áprilistól
májusig tart.

Quercus pubescens – molyhos tölgy
Fagaceae - bükkfélék

Valamennyi hazai tölgy közül a legszárazabb és legmelegebb élőhelyet elfoglaló, alacsony termetű faj. Hajtásai és főleg a fiatal levelek fonáka sűrűn molyhos, később kopaszodó. Visszástojásdad levele szárnyasan karéjos. A termés kocsánya rövid, majdnem ülő. Virágzás áprilismájus. Rokon fajok: Quercus rubra L. (vörös tölgy), amely hegyes karéjú, ősszel vörösre színeződő, Amerikából származó fafaj. Díszfa, néha elegyfaként is ültetik. Az örökzöld paratölgy
(Quercus suber L.) a mediterrán régió fontos gazdasági növénye.
Quercus rubra – vörös tölgy
Fagaceae - bükkfélék

Szálkás csúcsba kihegyezett levélkaréjú–hasábú, ősszel vörösre színeződő lombozatú, Amerikából származó fafaj. Díszfa, gyors növése miatt néha elegyfaként vagy tisztán is telepítik. Kupacsa rövid, turbánszerű. Mérgező növény. Májusban virít.

Ranunculus arvensis - vetési boglárka
Ranunculaceae – boglárkafélék
Ranunculoideae (Anemonoideae) boglárka- vagy szellőrózsafélék alcsaládja

Egyéves vetésekben, tarlókon gyakori gabonagyom. Szára felálló, 15-16 cm magas, felső részében sűrűn leveles. A legalsó tőlevelek nyelesek, lapát alakúak, keskeny, durva fogú levélszeletekkel. Lehet a tőlevél ujjasan tagolt is, ekkor a középső levélszelet hosszabb az oldalsóknál, a levélkék hasogatottak vagy szeldeltek. A felső szárlevelek ülők, hármasan ujjasan tagoltak. A gazdagon elágazó kocsány 5-15 mm átmérőjű virágban végződik. 5 szétálló csészelevele
van, melyek keskeny oválisak, zöldessárgák, rásimulnak a sziromlevelekre. Az 5 aranysárga
sziromlevél elliptikus, az alap felé ék alakban elkeskenyedik. Számos porzólevele és magháza
fejlődik a gyéren szőrös vacok felületén. A résztermések 4-7 mm hosszúak, elliptikusak, laposak. Hosszú, kampós tüskéket vagy bibircseket viselnek. Virágzás: május-július.
Ranunculus ficaria (Ficaria verna) – salátaboglárka
Ranunculaceae – boglárkafélék
Ranunculoideae (Anemonoideae) boglárka- vagy szellőrózsafélék alcsaládja

Erdőkben, ligetekben, nyirkos helyeken élő, évelő faj. Kb. 15 cm magas, elágazó szárú növény.
A szára néha legyökeresedik. A levelek hónaljában a - gyökérhez hasonlóan - hosszúkás fehér
sarjgumók nőhetnek. A levélhüvely széles. A levelek húsosak, fényesek, csupaszak. Alakjuk
szíves-kerekded, ép vagy csipkés szélű. Fiatal leveleit salátaként fogyasztják. Hosszú kocsányú
fényes, sárga virágai magánosak, végállóak. A csészekör rendszerint 3 tagú, a csészelevelek
zöldek, tojásdadok. A pártakör 8-12 sziromlevélből áll, ezek kb. kétszer olyan hosszúak, mint
a csészelevelek. A sziromlevelek tövében hosszú, pikkelyszerű mézfejtők találhatók. A porzók
száma nagy. Szőrös, csónakszerűen élelt aszmagokból álló terméscsoport fejlődik. Virágzás:
március-május.
Reseda lutea - vadrezeda
Resedaceae - rezedafélék

Parlagokon, művelt területeken egyre gyakoribb, évelő gyom. Mustárolajakat és flavonokat tartalmaz, ezért gyógynövényként is számon tartják. Levelei egy-kétszeresen szárnyasan szeldeltek, hullámos széllel. A hat szirom, valamint a porzók sárgák. A virágok hosszú, tömött, végálló
fürtben állnak, a sziromlevelek különböző méretűek. Toktermése felálló, csúcsa nem záródik
be, benne a magok fényesek, simák. Virágzás: május-szeptember.

Rhamnus cathartica – varjútövis
Rhamnaceae - bengefélék

Erdőkben gyakori, általában 2–3 m magas cserje, de akár 6–8 m magasra is megnőhet. Ágai rendszerint
tövisben végződnek, melyeket a két csúcs alatti oldaltengely túlnő. A levéllemez 1–4 cm-es nyélbe keskenyedő. A levelek fűrészes szélűek, keresztben átellenesek. Az oldalerek, melyekből levéllemezenként
2–3 pár van, csúcsba futók, ívesen hajlók. Apró, zöldessárga, 4 tagú virágai bogernyőben nyílnak. A
virágok egyivarúak, édeskés illatúak. Borsó nagyságú, keserű, zöld húsú, csonthéjas termése
(bengetermése) van. A termések ősszel megérve feketére színeződnek. Mérgező növény. Virágzás: május–júniusban.
Rheum officinale – orvosi rebarbara
Polygonaceae – keserűfűfélék

Eredetileg a Távol-keletről származó termesztett növény, gyógynövényként is alkalmazzák. Akár 1,5 m
magasra is megnövő, gyöktörzses évelő növény. Levelei nagyméretűek (akár a 40 cm-t is elérhetik), a
levéllemez szíves, lekerekített vállú, egyszerű, tagolatlan, fodros vagy hullámos szélű, a levélnyél hoszszú (30-60 cm), meghúsosodott, pirosas színű (ezt fogyasztják első sorban). A levélnek a családra jellemzően pálhakürtője (ochreája) van. Fürtvirágzatában a leplek sárgásak, zöldesfehérek. Termése szárnyalt makk. Virágzás: május-augusztus.

Rhinanthus minor – csörgő kakascímer
Lamiaceae - ajakosok

Üde gyepek gyakran tömeges, egyéves faja. Nyári és őszi ökotípusai vannak. A szára rendszerint nem ágazik el, csupasz. A levelei keresztben átellenesen állnak, ülők, lándzsásak, tompa
csúcsúak. A levélszél gyengén fogazott. A murvalevelek szélesek, szélük tüskeszerűen fűrészelt. A fürtbe rendeződött virágok pártája kb. 1,5 cm hosszú, egyenes csövű; a felső ajka két
félkör alakú fogacskába fut ki. A csésze felfúvódott, a toktermést is elrejti. A növényt megérintve, megrúgva a csésze csörgő hangot ad. Mérgező növény. Virágzás: május–júliusban.
Rosmarinus officinalis
Lamiaceae - ajakosok

A Földközi-tenger vidékéről származó gyógy – és fűszernövény. Örökzöld, erős illatú félcserje,
magassága 50-150 cm, szárai erőteljesen elágaznak. Keresztben átellenes állású levelei
bőrneműek, egyszerűek, tagolatlanok, szálasak, tompa csúcsúak, felül kopaszok, fonákuk fehéres-molyhos, szélük kissé hátragöngyölt. A virág pártja apró, halványkék vagy lilás színű, álörvös (kettős vagy többesbogas) virágzatot alkotnak. Termése makkocska. Virágzás: május–
júliusban.
Rubus caesius - hamvas szeder
Rosaceae – rózsafélék
Rosoideae – rózsafélék alcsaládja

Erdőszélek, ligeterdők, nedves szántók tüskés cserjéje, gyomja. Hajtásai ívesen földre hajolnak,
legyökereznek. Gyakran nehezen áthatolható bozótot alkot. Szórt levelei hármasan, szárnyasan
összetettek. A levelek (a málnáéval szemben) a fonákukon is zöldek. A levélkék fűrészes
szélűek. Lilásfehér pártájú virágai bogernyőben állnak. A sziromlevelek elállóak. Elvirágzás
után hamvaskék (innen származik a magyar neve) terméscsoportja alakul ki. A terméscsoport a
vacokkal együtt válik le. Virágzás: május-október.
Rumex acetosella – juhsóska
Polygonaceae - keserűfűfélék

Mészkerülő, savanyúságjelző, tarackoló növény. Szára alfajtól függően felálló vagy heverő,
felső vagy alsó felében elágazó. Levelei kicsik, lándzsásak vagy szálas-lándzsásak, nyilas-dárdás vállúak. A kettős lepelkör zöldes, a tojásdad belső lepelcimpák hosszabbak a külsőknél. A

lepel a termésen marad, szárnyas vagy kampós terjesztő szervvé alakul át. Kétlaki. A virágzata
végálló gomolyos álfüzér. Virágzás: április-július.
Rumex crispus - fodros lórom
Polygonaceae - keserűfűfélék

Nedves réteken, utak mellett gyakori, nagytermetű, évelő faj. Tőlevelei hirtelen nyélbe
keskenyedők, fodros szélűek. A virágtakaró 8 lepellevélből áll. A külsők aprók, a belsők a
termésérésre 3-5,5 mm nagyságúra nőnek, nem rojtosak, mint a réti lóromnál, csak aprón
fogazott szélűek. Az elvirítás után elszáradva barna színűekké válnak. Minden belső
lepellevélnek van duzzadmánya. A virágok végálló tömött gomolyos fürtvirágzatba
rendeződnek. Virágzás: május-augusztus. Hazánkban még közel 20 Rumex faj fordul elő vadon,
amelyek szántókon, nedves területeken, szikeseken gyakoriak lehetnek.
Ruscus aculeatus - szúrós csodabogyó, egértövis
Asparagaceae – spárgafélék családja

A Dunántúl déli részén sokfelé, valamint a Balaton-felvidék néhány pontján mészkedvelő tölgyesben, cserjésekben előforduló örökzöld, védett cserje. A fillokládiumok valóban levél formájúak, keskeny tojásdadok, kihúzott csúcsuk miatt szúrósak. A lepel fehér vagy zöldes. A
virágok magánosak. Bogyótermése piros. Virágzás: március-április.
Sagittaria sagittifolia - nyílfű
Alismataceae - hídőrfélék

Mocsarak, nádasok tarackos, egyivarú, egylaki, évelő növénye. Tőálló levelei különbözőek: az
alámerült alsók szálasak, följebb oválisak, míg a vízből kiemelkedők keskeny vagy széles nyilasak. A sziromlevelek fehérek, alapjukon piros foltot viselnek. A porzók száma 7 vagy annál
több. Virágzata laza fürt. A szőrös, szárnyas aszmagok gömb alakú terméscsoportot alkotnak.
Virágzás: június-augusztus.
Salix alba - fehér fűz
Salicaceae - fűzfélék

Nedves élőhelyeken, patakok, folyók partján élő kétlaki fa vagy cserje. Törzse szürkésbarna, ágai sárgászöld-sárgásbarna színűek. Szórt állású levelei keskeny lándzsásak, finoman fűrészes szélűek, fiatalon
selymes szőrűek, rövid nyelűek vagy ülők. A porzók száma 2. A termők magánosan állnak ülők, rövid
bibeszálúak, palack alakúak. A termős barka 4 cm-nél rövidebb, termős állapotban sem haladja meg a
6-7 cm hosszúságot. Termése két kopáccsal nyíló tok, magvait fehér szőrök borítják. Virágzás: áprilismájus.

Salix caprea - kecskefűz
Salicaceae - fűzfélék

Kisméretű fa vagy cserje. A levél pálhás visel, a levéllemez alakja hosszúkás-elliptikus, csúcsa
oldalra görbült. A levélváll lekerekített. Színe sötétzöld, kopasz, fonáka molyhos. A levélszél
fűrészes. A porzós barkában a virágok kettesével ülnek. A termő gynophorummal kiemelt. A
felnyíló toktermésből kihulló rövid életű magok hosszú szőrűek. Virágzás: március: április.
Salix fragilis - törékeny fűz
Salicaceae - fűzfélék

Fatermetű, ritkábban cserje, ágai zöldek, könnyen, pattanva törnek. Lándzsás levelei ékvállúak,
alsó harmadukban a legszélesebbek. A levélcsúcs kihegyezett, a levélszél fűrészelt. A levél
színe sötétzöld, kissé fénylő, fonáka eleinte selymes, később kékeszöld. A pálhák rendszerint
lehullanak. A nektáriumok száma a virágokban (legalább a porzósakban) minimum 2. A
gynophorum rövid. Virágzás: április - május.

Salsola kali – homoki ballagófű
Chenopodiaceae - libatopfélék

Homokon, száraz termőhelyeken, gyomtársulásokban gyakori, a tövétől dúsan elágazó egyéves
növény. Szürkészöld hajtása felálló, szétterülő oldalágai gyéren szőrösek. Fonalas-szálas levelei szúrós hegyűek. A rendszerint magányos virágokat két oldalról kis zöld előlevelek veszik
körül. A lepellevelek hártyásak, színtelenek, száraz díszként övezik az ivarleveleket. Éretten a
pogácsa alakú toktermésre boruló lepellevelek hátoldala élelt, porcos. Virágzás: július-szeptember.
Salvia pratensis - mezei zsálya
Lamiaceae - ajakosok

Száraz gyepekben, sztyepréteken, sziklagyepekben közönséges, évelő faj. Már kora tavasszal megjelenő
tőlevélrózsájában a levelek hosszú nyelűek, szíves vállúak, kerekdedek, hosszúkásak. Főleg a levélnyél
elálló szőrű. A levél széle kétszeresen csipkés. A levelek a száron felfelé haladva egyre rövidebb nyelűek, a virágzat alatt ülővé válnak. A párta színe a sötétkéktől a fehérig változhat. A zöld murvalevelek
kicsik, a csészénél rövidebbek. Makkocska termése sötétbarna, sima. Virágzás: április-október. Parkjainkban szívesen ültetett faj a paprikavirág (S. splendens Sellow), melynek szirom- és murvalevelei pirosak.

Salvinia natans - közönséges rucaöröm
Salviniaceae - rucaörömfélék

Európa mérsékelt övi részein gyakori, vízfelszínen úszó, egyéves, vízipáfrányfaj, a lebegő hínár
társulás védett tagja. Rokonfajai Közép- és Dél-Amerikában élnek. A lassan folyó, nagy tápanyagtartalmú vizek, holtágak lakója, a Tiszán és a Dráván sokfelé él. A vízszínen úszó levelek
színe kissé papillás, a víz nem nedvesíti. A telepek rendszerint vegetatív úton szaporodnak,
ivaros szaporodása a heterospórás harasztok menete szerint zajlik le. A leveleken mikro- és
makrosporangiumok képződnek, amelyeket a nyár végén kifejlődő indusium jellegű burok véd.
Spóraérés: augusztus-október.
Sanguisorba officinalis - őszi vérfű
Rosaceae – rózsafélék
Rosoideae – rózsafélék alcsaládja

Nedves réteken, lápokon, lápréteken tömegesen előforduló, évelő növény. Levelei szárnyasan összetettek, a levélkék szíves vállból kerülékesek vagy tojásdad alakúak. Érdekes jelenség a levélkék vízkiválasztása: „harmatcseppenként” jelentkeznek a levélkefogak csúcsain. Az alcsaládban ritka, tetramer virág miatt egyes rendszerezők Sanguisorboideae néven önálló alcsaládként tárgyalják. Nevét a 4 darab
sötétvörös csészelevélről kapta. Szirmai hiányoznak, a porzók a virágból hosszan kilógnak. A virágzati
tengely csúcsán tömött füzér alakul ki. A családban ritka szélbeporzás jellemzi. Négyélű áltermésében
1 db aszmag található. Virágzás: július-szeptember.

Saponaria officinalis - szappanfű
Caryophyllaceae - szegfűfélék

Ligetekben, ártereken előforduló, vékony rizómájú, évelő növény. A szár ritkásan pelyhes.
Lomblevelei teljesen kopaszak, ülők, bennük 3 erőteljes, ívesen hajlott ér fut végig. A levelek
alapjukon kissé összenőttek. A virágok kétivarúak, pártájuk lilás halvány rózsaszínű vagy fehéres. A sziromlevelek kéttagú mellékpártát viselnek. Virágzata tömött összetett álernyő.
Sokmagvú, egyenlőtlen fogakkal nyíló toktermése van. Virágzás: június-október.
Sarothamnus scoparius – seprőzanót
Fabaceae – pillangósvirágúak
Faboideae – pillangósvirágúak alcsaládja

Nyugat- és Dél-Dunántúlon mészkerülő erdőkben, fenyéreken őshonos, másutt ültetett, erősen elágazó

cserje. Szára felálló, zöld színű, barázdás. Magassága elérheti akár a 2–2,5 m-t is. Sok hajtás gyakran
teljesen levéltelen. Az alsó levelek levélkéi visszás-tojásdadok, a hajtás csúcsi részén lévők hosszúkásak. A többnyire hármas levelek kicsik, nagyon rövid nyelűek. Az illatos, aranysárga pártájú (kb. 2 cmes méretű) virágok magányosan vagy kettesével a levélhónaljakban állnak. Csészéjük kétajkú. A hosszú
bibeszál spirálszerűen felcsavarodott. A termés 3–5 cm hosszú, élén szőrös, éretten fekete hüvely. Virágzás: május–júniusban.

Scabiosa ochroleuca – vajszínű ördögszem
Dipsacaceae - mácsonyafélék

Száraz gyepek, homokpuszták, löszterületek gyakori évelő növénye. Tőlevelei és alsó szárlevelei lándzsásak, lantosak vagy szeldeltek, fűrészes szélűek, néha pelyhesek. A felső szárlevelek 1-2-szeresen szárnyasan szeldeltek, a szeletek vékonyak, szálasak. Az öttagú vajsárga virágok közül a külsők sugárzók. A vacokpikkely rövid, a külső csésze hengeres, 8 bordájú, karimája hártyás, gallérszerű koronát visel. A csészelevelek 5 sertéjűek. A pseudanthium lapos.
Virágzás: július-szeptember.
Sempervivum marmoreum - rózsás kövirózsa
Crassulaceae – varjúhájfélék
Sziklagyepekben, törmelékes lejtőkön megtelepülő faj. Évelő, örökzöld, pozsgás növény. Szára
sűrűn mirigyes. A tőrózsa mindössze 3-6 cm átmérőjű. Levelei lapát alakúak, a felső egyharmadukban a legszélesebbek, a tövüknél szőrtelenek, különben mindkét oldalukon mirigyes és
szőrös. A virágtakaró 12 tagú. 12 csészéből és 12 élénk rózsaszínű, közepükön sötétpiros csíkkal tarkított sziromlevélből áll. Termése is 12 tagú tüszőcsokor. Virágzás: július-október.
Senecio vernalis – tavaszi aggófű
Asteraceae – fészkesvirágzatúak
Asteroideae – fészkesek alcsaládja

Bolygatott, elhagyatott helyek, szántók sokszor tömegesen megjelenő, feltűnően molyhos hajtású, többnyire egyéves (ritkán kétéves) faja. Az alsó szárlevele nyeles, keskeny tojásdad, öblösen hasogatott, a hasítékok hosszúkásak, szabálytalan szélűek. A felső szárlevelek ülők, füles
vállúak. A csöves és nyelves virágok pártája halványsárga és mindkettőt hosszú sertekoszorú
övezi. A bibe kétágú, csúcsa levágott, ecsetes. A fészkek sátorban állnak. Virágzás: márciusáprilis.
Senecio vulgaris – közönséges aggófű
Asteraceae – fészkesvirágzatúak
Asteroideae – fészkesek alcsaládja

Kertekben, bolygatott helyeken egy vagy kétéves terhes gyom. Hajtása többnyire felálló, gyengén elágazó, kopasz vagy kissé molyhos. Az alsó szárlevele hasadt, fogas szélű, nyeles. A felsők ülők, füles vállúak. A fészekvirágzatban csak csöves, aranysárga pártájú virágok vannak,
melyeket merev szálakból álló koszorú övez. Emiatt a virágzat apró, fehér borotvaecsetnek látszik. A kaszaton fehér sertekoszorú segíti a terjedést. Egész évben virágzik.

Sesleria sadleriana - budai nyúlfarkfű
Poaceae - pázsitfűfélék
Pooideae - alcsalád

Mészkő- és dolomitsziklagyepekben elő, a nemzetség többi fajával együtt védett, pannóniai
endemizmus. 20-50 cm magas, sűrűn gyepes, gyöktörzses évelő. Levéllemeze merev, 4-6 mm
széles, éléin fehér vonal, sclerenchyma köteg húzódik végig. A nyelvecske ép, háromszög
alakú. „Poasín” és „csónakos orr” jellemzi. A buga tömött, 2-3 cm hosszú, fémes acélkék színű.
A füzérke 2-3 virágú. A pelyvák szálkás hegyűek. A külső toklász középső (leghosszabb) szálkája 1-2 mm hosszú. Virágzás: március-május.

Setaria italica – olasz muhar
Poaceae - pázsitfűfélék
Panicoideae - kölesfélék alcsaládja

Termesztett, de ki is vaduló, 1 méteres magasságot is elérő, egyéves faj. Levéllemeze kopasz,
a nyelvecske helyén található szőrkoszorú hosszú. A zöldes, később lilásbarna árnyalatú buga
tömött. Ágain nagyszámú (6-10) füzérke található, melyek tövéből 1-1 gallérserte ered. Az alsó
pelyva hosszúkás-háromszög alakú, 1-3 erű. A felső pelyva rövidebb a füzérkénél, 5-6 erű. Az
alsó virág külső toklásza 5 erű, a felsőé fényes, redős. Virágzás: július-szeptember.
Setaria pumila (S. glauca) – fakó muhar
Poaceae - pázsitfűfélék
Panicoideae - kölesfélék alcsaládja

Szántóföldeken, kertekben gyakori gyom. Levéllemeze hosszú fedőszőröket visel, a nyelvecske
helyén levő szőrkoszorú rövid. A rövid bugaágakon egy füzérke található, amely tövénél 5-6,
rókavörös vagy sárgás árnyalatú gallérserte ered. A füzérke feléig érő pelyvák közül az alsó 3,
a felső 5 erőteljes erű. A meddő virág külső toklásza 5 erű, a fertilis virágé sárgás színű, kereszt
irányban redős. Virágzás: július-szeptember.
Setaria viridis – zöld muhar
Poaceae - pázsitfűfélék
Panicoideae - kölesfélék alcsaládja

Szántókon, kertekben, parlagokon gyakori, egyéves gyom. A levéllemez kopasz, a levélhüvely
éle pillás. A bugaágakon 2-3 füzérke található, amelyek tövéből 1-2 zöldes színű gallérserte
ered. Az alsó pelyva kicsi, 1-3 erű, a felső 5-6 erű, alig rövidebb a füzérkénél. Az alsó virág
külső toklásza szintén zöldes színű, 5 erű. Virágzás: június-szeptember.
Silene vulgaris – hólyagos habszegfű
Caryophyllaceae – szegfűfélék családja
Silenoideae (Caryopgylleoideae) – habszegfüvek

Meszes talajú mezofil és szárazabb rétek, erdőszélek gyakori faja. Felálló, 20-50 cm-es hajtású,
néha igen erősen elágazó, évelő faj. Levele lándzsás vagy kerülékes, mindig a közepén a legszélesebb. A levél kopasz, szürkészöld, széle ép. Virága fehér, a szirmok mélyen bevágottak.
A csésze felfújt, gömbölyded, felszíne recés. A porzók és a 3 bibeszál hosszan kilóg a virágból.
A virágok laza (kettősbogas) álernyőt alkotnak. Termése 6 foggal nyíló, gömbölyded tok. Virágzás: június-szeptember.
Silybum marianum – máriatövis
Asteraceae – fészkesvirágzatúak
Liguliflorae – nyelves virágúak alcsaládja

Mediterrán származású, egyéves kultúrában termesztik. Rostos, karós főgyökere van, hajtása kezdetben
tőrózsa, majd 1-1,5 m-es hajtást fejleszt. Tövises szélű levelei márványozottak. Fészkükben (6-8 cm)
bíborlila csöves pártájú virágok találhatók (fehér virágú is van). Ecsetszerű bóbitával bíró kaszattermései
vannak.

Sinapis arvensis –vadrepce
Brassicaceae – keresztesvirágúak

Elsősorban az üde, tápanyagban gazdag területek egyéves, 30-100 cm magas, gyakori gyomnövénye.
Többnyire apró sertéktől érdes, ritkábban majdnem egészen kopasz. Szára felálló, rendszerint dúsan
ágas. A levelek széle egyenetlenül, durván fogas, az nyelesek, tojásdadok vagy hosszúkásak, többnyire
lantosan szeldeltek. A felső levelek ülők vagy majdnem ülők. Virágai sárgák, négyszirmúak, vaskos, 35 mm hosszú kocsányokon ülnek. Virágzáskor a csészelevelek vízszintesen szétállnak. 2-3 mm vastag

és 2-5 cm hosszú becőtermése a virágzati tengelyhez simul vagy eláll, kopasz vagy ritkán gyengén szőrös, egyik oldalán, rendszerint 3 ér található. A becő lehet cikkes is. Virágzás: május-november.

Solanum dulcamara - ebszőlő csucsor
Solanaceae - burgonyafélék

Nedves réteken, nádasokban, füzesekben, égeresekben gyakori félcserje. Hajtása szőrös vagy kopaszodó, kúszó, akár a 2 m-es hosszúságot is elérheti. Levelei szórt állásúak, nyelesek, heterophyliát mutatnak: a levélváll lehet szíves vagy a levéllemezből egy vagy két fülecske (levélke) válik le. A lila színű
sziromlevelek forrtak, hosszú cimpái visszatörnek. A virágok laza kettősbogas virágzatot alkotnak. Termése tojásdad-elliptikus, piros bogyó, benne lapos, hálózatos magvakkal. Virágzás: június-augusztus.

Solanum nigrum - fekete csucsor
Solanaceae - burgonyafélék

Parlagokon, kertekben, útszéleken gyakori, egyéves faj. A hajtás rendszerint kopasz, ágas. Az elliptikus,
lándzsás, nyélbe keskenyedő levelek hullámos szélűek vagy ritkán fogasak. Az 1,5-3 cm hosszú kocsányú virágok 5-10 tagú forgó virágzatot alkotnak. A fehér sziromlevelek kerékszerű pártává nőnek össze.
A porzószálak (szemben a sárga csucsorral) csupaszok. A termés fekete, kerekded bogyó, alsó egyharmadában szélesebb is lehet. Virágzás: június-november.

Solidago virgaurea - közönséges aranyvessző
Asteraceae – fészkesvirágzatúak
Asteroideae – fészkesek alcsaládja

Mészkerülő erdőkben, erdőszéleken és vágásokban élő évelő faj. Gyöktörzse ferde, hajtása 80-100 cmes. A levélállás szórt, a tőlevelek tojásdadok levágott vállal, a szárlevelek lándzsásak, nyélbe keskenyedők, fűrészes élűek. A száron felfelé haladva ülő és egyre kisebb levelek sorakoznak. A szár végül felálló
virágzatban végződik. A virágzat fészkes buga. A fészekpikkelyek hosszúkásak, hegyesek, a nyelves és
csöves virágok sárga színűek. Termése bordázott, világos barna, érdes szőrű, bóbitás kaszat. Virágzás:
június-szeptember.

Sonchus arvensis – mezei csorbóka
Asteraceae – fészkesvirágzatúak
Liguliflorae – nyelves virágúak alcsaládja

Bolygatott területeken, üde gyomtársulásokban előforduló, 60-130 cm magas, fehér tejnedvű
évelő növény. Levelei egyszerűek, keskeny lándzsásak, tüskésen fogasak, kékeszöldek, lekerekített vállal szárölelők. A tőlevelek a levélváll felé keskenyedők, nyél nélküliek. A fészekpikkelyek lándzsásak, tompa csúcsúak. A fészekvirágzatok álernyőben fejlődnek a szár csúcsán, a
virágzat ágai és a murvák sárga mirigyszőrösek. A virágzat csak nyelves virágokat tartalmaz,
ezek pártája aranysárga, csúcsuk fogas. Termése lapított, barna bóbitás kaszat. Virágzás: júniusoktóber.
Sonchus asper – szúrós csorbóka
Asteraceae – fészkesvirágzatúak
Liguliflorae – nyelves virágúak alcsaládja

Szántókon, gyomtársulásokban előforduló egyéves, 30-80 cm magas, felálló, elágazó, üreges
szárú növény. Az alsó levelek tojásdad-lándzsásak, lassan vállba keskenyedők, fogas-karéjosak, a felső levelek válla lekerekített szíves, szárölelő, karéjos-fogasak, szúrós tüskékben végződnek. A kaszat erősen összenyomott, legalább a bordák között sima, szélein és a bordákon
finoman visszahajló-tövises. Fészek virágzatai laza sátor virágzatot alkotnak. A fészkeket sárga
pártájú nyelves virágok alkotják. Virágzás: június-október.
Sonchus oleraceus – szelíd csorbóka
Asteraceae – fészkesvirágzatúak
Liguliflorae – nyelves virágúak alcsaládja

Gyomtársulások, árterek, szántók egyéves, üreges szárú gyomnövénye. A levelek épek vagy
kacúrosan osztottak, szélükön tüskésen fogasak, de nem szúrósak. A felső levelek ülők, nyilas
vállúak. A fészkek néhány tagú bogernyőben állnak. A fészekpikkelyek a fészekre simulók. A
kaszat erősen lapított, bibircses-ráncos, a bóbita szőrei hosszúak, hajlékonyak, nem egyforma
hosszúak. Levelét régebben salátaként fogyasztották. Virágzás: június-szeptember.
Sorbus torminalis - barkócafa
Rosaceae – rózsafélék
Amygdaloideae – mandulafélék alcsaládja

Tölgyesek, bükkösök, ligeterdők elegyfája, parkokba is szívesen ültetik. 6-10 m magas, széles
koronájú fa, sokszor azonban a második lombkoronaszintbe szorul, esetleg cserje méretű.
Levélalakja igen változó, fényes felszínű, osztott, az alsó levéltagok bajuszszerűen szétállnak,
a további levéltagok a csúcs felé kisebbednek. A párta tejfehér, portokok sárgák. Virágzata
bogernyő. Termése barnás, paraszemölcsöktől pontozott, kissé körte alakú, őszre megpuhuló
almácska. Paraszorbinsav tartalma miatt csak kismértékben fogyasztható. Május-júniusban
virágzik.
Sorghum bicolor - tarka cirok
Poaceae – pázsitfűfélék
Andropogonoideae – fenyérfűfélék alcsaládja

Egyéves, belül tömött szárú, erőteljes növésű, termesztett növény. A levéllemez több cm széles.
A nyelvecske 5 mm, pillás élű. A bugavirágzat tömött, felálló bugaágai tekeredettek. A nyeles,
porzós füzérke pelyvái ritkásan pillásak. A termős füzérke színe érés során vöröses feketévé
változik (ezért a tarka elnevezés), pelyvái és külső toklásza hosszú szőröket visel. A szálka
éréskor térdesen megtört (5-13 mm). Virágzás: július-szeptember.
Spergularia arvensis – mezei csibehúr
Caryophyllaceae – szegfűfélék családja
Alsinoideae – tyúkhúrfélék alcsaládja

10-60 cm magas szántóföldi gyomnövény. Szára felálló, kopasz vagy ritkás szőrű, felső része
rendszerint mirigyszőrös. Levelei egyszerűek, tagolatlanok, fonalasak, pozsgásak, fonákukon
hosszanti csatorna húzódik, keresztben átellenesen állnak. Fehér pártájú virágai ernyővirágzatot alkotnak. Toktermése 5 kopáccsal nyílik. Virágzás: június-augusztus.
Staphylea pinnata – hólyagfa
Staphylaceae – hólyagfafélék

5 m magasságig növő cserje. Levelei 5–7 levélkéjűek, a levélkék tojásdad- vagy lándzsáshosszúkásak, kihegyezett csúcsúak. Virágai fehér vagy rózsás színűek, hosszú virágzati
tengelyen csüngő összetett fürtöt alkotnak. Toktermései 2–4 cm-esek, gömb alakúak, hártyás
falúak, felfújtak, 2–3 karéjúak. Virágzás: április–májusban.
Stellaria holostea – olocsány csillaghúr
Caryophyllaceae – szegfűfélék
Alsinoideae – tyúkhúrfélék alcsaládja

Üde talajú gyertyános-tölgyesekben tömeges, 10-30 cm magas, évelő faj. Levele keskeny-lándzsás, hegyes csúcsú, szőrös felszínű, merev érdes tapintású. A levelek éle érdes. Virága öttagú,
szabad szirmú, a szirmok középig hasadtak, kissé hosszabbak a csészéknél. A porzók száma
10. A virágok összetett álernyőben állnak. Termése gömbölyded tok. Virágzás: április-május.
Stipa capilata – kurkorgó árvalányhaj
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae - alcsalád

Sziklás és füves hegyoldalakon, száraz legelőkön és réteken élő, évelő faj. Az elszáradt alsó
levélhüvelyek évekig a növényen maradnak. A levél lemeze begöngyölt, 1 mm, széles nyelvecskéje árszerűen kihegyezett, kb.1 cm hosszú. A levél színén (az azonosítást megkönnyítő)
hosszú, fehér szőrök találhatók. A bugát a felső levél kiöblösödő hüvelye fogja körül. A bugaágakon 1-4 db egyvirágú füzérke található. A pelyvák szálasak, hosszú (1 cm) szálkában végződnek. A toklászok 11-12 mm hosszúak, tövükön sűrű, hosszú (3 mm), fehér szőrök találhatók. A toklász szálkája 8-22 cm hosszú csavarodó (kunkorodó), lefelé simítva érdes, de nem
tollas. Virágzás: július-szeptember.
Stipa pulcherrima - csinos árvalányhaj
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae - alcsalád

Száraz gyepekben élő, sűrűn gyepes, akár 1 m-re is megnövő, szürkés színű, védett évelő. A
levéllemezek külső felszíne (fonáka) érdes, a belső felületén, színén a bordákon érdes, a
bordaközi mélyedésekben hosszú szőröket visel. A nyelvecske hosszú, pillás élű. A buga tömött,
10-15 cm-es. A pelyvák nagyok, 60-80 mm hosszúak. A tollas szálka akár 50 cm hosszú is lehet.
A toklász két szélső szőrsora a szálka eredéséig ér. Virágzás: május-június.
Symphytum officinale - fekete nadálytő
Boraginaceae - érdeslevelűek

Vízpartok, mocsárrétek évelő növénye. Gyöktörzse vaskos, fekete gyökérágai répaszerűen vastagok.
Levelei tojásdad-lándzsásak. A tőlevelek nyélbe keskenyedők, a szárlevelek ülők, széles szárnnyal a
száron lefutók. Liláspiros pártacsövében keskeny háromszögletű torokpikkelyek vannak. A forrt párta
eltérő színű lehet. Virágzata kettős forgó. Termése fekete, négyes, „cipő alakú” makkocska. Virágzás:
május-július.

Syringa vulgaris - orgona
Oleaceae - olajfafélék

Kelet-balkáni eredetű, kedvelt dísznövény, amely sokszor kivadul. Erősen sarjadzó bokor vagy
kisebb termetű fa (2-4 m). Keresztben átellenes levele széles tojásdad, kihegyesedő csúcsú,
szíves vállú, ép szélű. A rendszerint lila párta csöve szűk, alig hosszabb a karimájánál, a cimpák
kihajlók, tompán lekerekítettek. A csészék kicsik. A két porzó a párta tövéhez nő. A virágok
összetett fürtöt alkotnak. Toktermése hosszúkás, hegyes fogakkal nyílik, és két szárnyas magot
tartalmaz. Illatanyaga parfümök alkotórésze. Április-májusban virágzik.
Tanacetum vulgare (Chrysanthemum vulgare) - gilisztaűző varádics
Asteraceae – fészkesvirágzatúak
Asteroideae – fészkesek alcsaládja

Ártereken, szántókon, nedves réteken gyakori, tarackkal terjedő évelő. A sokágú, tömött
zsombékoló hajtásai felállóak. Szára finoman szőrös, bordás. A növény erős illatú. A levelek
kétszeresen szárnyasan szeldeltek. A nagy levélszeletek között ritkán aprók is találhatók. Mustársárga, félgömb alakú fészkei sátorba rendeződnek. A nyelves virágok hiányoznak. Az apró,
zöldesfehér kaszat hosszúkás, egyenes barázdált. Virágzás: június-szeptember.
Thlaspi arvense – mezei tarsóka
Brassicaceae – keresztesvirágúak

Szántóföldeken, gyomtársulásokban gyakori egyéves növény. A felső szárlevelek tagolatlanok,
kopaszak, szíves vagy nyilas vállúak, az alsók nyélbefutók. A levélszél fogazott. A fehér szirmú
virágok hosszú fürtbe rendeződnek. A becőke szárnyas, felnyíló. Virágzás: április-augusztus.
Thymus arvensis – kerti kakukkfű
Lamiaceae – ajakosok

Mediterrán eredetű, kertekben szívesen ültetett gyógy és fűszernövény. Szára fás, felemelkedő, kisebb
30-50 cm-es „bokrokat” is képez. A levelek válla, élük ép és visszagöngyölt, gyéren vagy sűrűbben
szőrözött, illóolajmirigyektől pontozott. Az álörvök a csúcson hosszúkásak, lazább virágzatot képeznek.
Virágzás: május-június.

Thymus odoratissimum (Thymus glabrescens) - közönséges kakukkfű
Lamiaceae - ajakosok

Sziklagyepekben, száraz gyepekben gyakori, változatos megjelenésű és akár sarjtelepenként is eltérő
illatú félcserje. Körös-körül szőrös szára heverő, 5-15 cm magas, felemelkedő. A levelek nyélbe keskenyedők és a szárcsomóhoz érve újra kiszélesednek. Az így kialakult mélyedés éle pillás. A levelek tompa
csúcsúak, keskenyek, sűrűn szőrösek lehetnek. A felső csészecimpa pillás, hosszú fogú. Az álörvök a
csúcson „összefolynak”, az alsók elkülönülhetnek. Virágzás: május-augusztus.

Tilia platyphyllos – nagylevelű hárs
Malvaceae – mályvafélék
Tillioideae- hársfafélék alcsaládja

Hárs-kőris sziklaerdők fája, de bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben is elegyedik. Nagyra
növő (35-40 m) fa. Levele kerekded, kissé aszimmetrikus vállú, hegyes csúcsú, fűrészes szélű.
Színe és fonáka fényes, a fonák érzugai fehéresen szakállasak. Sárgásfehér virágai kevés tagú
bogernyőben állnak. Termése gömbölyded, vagy hosszúkás, (kb. 10 mm) molyhos makk, melyen 3-5 borda húzódik végig. Virágzás: június.
Tragopogon pratensis subsp. orientalis – közönséges bakszakáll
Asteraceae – fészkesvirágzatúak
Liguliflorae – nyelves virágúak alcsaládja

Száraz gyepekben, réteken, gyomtársulásokban élő, kétéves vagy évelő faj. A levelek szálasak
vagy szálas-lándzsásak, ép szélűek, a tövükön pókhálósak. A fészekpikkelyek egy sorban állnak. A szár egy, vagy kevés fészkű (5-7 cm átmérőjűek), egyenletesen vastag. A fészekpikkelyek akkorák vagy rövidebbek, mint a nyelves virágok. A kaszat vékony csőrbe keskenyedik.
A pappus pelyhes, oldalágai egymással összefonódnak. Virágzás: május-július.
Tribulus terrestris L. - királydinnye
Zygophyllaceae - királydinnyefélék

Főként homoki területeken gyakori, egyéves gyom. Kúszó hajtásai hosszúak. Párosan szárnyasan összetett levelei átellenesek, rövid nyelűek; 5-8 pár levélkéből összetettek. A levélkék rövid
nyelűek, tojásdadok vagy hosszúkásak, csúcsuk tompa. Hajtása merev szőröktől borzas. Pálhái
aprók. A virágok a levelek hónaljában rövid nyélen, magánosan ülnek. 5 csészelevele szálas
vagy hosszúkás-lándzsás, fehér szélű. Sárga sziromlevele keskeny-hosszúkás vagy visszás-tojásdad. Termése 5 db tüskés, háromoldalú terméskére esik szét. Mindegyik résztermés 2 hoszszabb és 2 rövidebb „szarvat” visel, melyek a bőrbe hatolva nehezen múló fájdalmat okoznak.
Magva tojásdad, világosbarna, 2,5-3 cm hosszú. Virágzás: június-szeptember.
Trifolium incarnatum - bíborhere
Fabaceae – pillangósok
Faboideae – pillangósvirágúak alcsaládja

Egyéves vagy áttelelő egyéves takarmánynövényként termesztik, de el is vadulhat. Felálló dudvaszárú növény. A szár és a levélkék nyele és fonáka, éle dúsan szőrözött. A levélkék színe
rendszerint kopasz. A levélke tompa vagy enyhén kicsípett csúscsú, a közepén a legszélesebb,
rombusz alakú. A párta bíborvörös vagy húspiros (néha fehér), a vitorla hosszan megnyúlt. A
virágzat hosszúkás, hengeres. A csészelevelek cimpái husszúak, ár alakúak. A csésze dúsan
szőrös. Főleg poszméhek termékenyítik. Hüvely termésében egyetlen, nagyméretű sárgásbarna
mag van (emt.-e 3,2-3,6 g), ami később meg is sötétedik. Hazánkban a múlt században terjedt

el az ország csapadékosabb nyugati tájain. Előnye, hogy kora tavasszal ad friss zöldtakarmányt.
Külföldön zöldtrágyázásra is használják. Virágzás: június-szeptember.
Trifolium arvense – herehura, tarlóhere
Fabaceae – pillangósok
Faboideae – pillangósvirágúak alcsaládja

Parlagokon, mezsgyéken, szántóföldeken élő, de legelőkön, homokpusztákon is közönséges,
20-30 cm magas, lágyszárú, egyéves faj. A levélkék hosszúkás-lándzsásak, rányomottan selymesek. A pálhák kihegyezettek, nagyok. Virága pártája fehér, majd halványpirosan erezett (35 mm), a csészék a pártánál hosszabbak, a csészefogak pirosak, hosszú, fehér szőrűek. A virágok tömött hosszúkás fejecskét (1-2 cm) alkotnak. A virágzat bozontos szőrű. Hüvelye
egymagvú. Virágzás: június-szeptember.
Trifolium campestre – mezei here
Fabaceae – pillangósok
Faboideae – pillangósvirágúak alcsaládja

Erdőszéleken, szárazabb erdőkben, legelőkön élő, 5-25 cm-es, többnyire heverő szárú, szőrös,
egy- vagy kétéves növény. A levélkék hosszúkásak, itt a középső levélke nyele hosszabb a
másik kettőnél. A pálhalevelek tojásdadok, kihegyesedő csúcsúak. Az aranysárga pártájú virág
3-4 mm, ami elnyílva megbarnul, és a kocsányon marad. A virágok tömött, gömbölyded fejecskében (1-1,5 cm) állnak. Virágzás: május-szeptember.
Trifolium fragiferum – eper here
Fabaceae – pillangósok
Faboideae – pillangósvirágúak alcsaládja

Nedves réteken, legelőkön, gyomtársulásokban, szikesedő helyeken gyakori évelő. Heverő
szárú, kistermetű (5-10 cm), szőrös növény. A hajtások a szárcsomóknál könnyen legyökereznek. Levele hármas, a levélkék kicsípettek, szélük finoman fűrészes. Rózsaszín pártájú virágai
hosszú kocsányú, tömött fejecskében állnak. A csésze felső része virágzás után gömbösen felfújt, hártyaszerű, recés. A terméses fejecske apró eperterméshez hasonlít. Virágzás: júniusszeptember.
Trisetum flavescens - aranyzab
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Üde síksági és hegyi rétek állományalkotó faja. Karcsú 20-60 cm-es, lazán gyepes évelő. Levéllemeze keskeny (2-3 mm), 8-15 cm hosszú, fokozatosan elkeskenyedő. Színén gyéren szőrös. A nyelvecske rövid (1-2 mm), fogacskás szélű. A buga laza, keskeny kúp alakú, a bugaágak
vékonyak, virágzáskor szétállók. A 2-3 virágú füzérkék kicsik, 8-10 mm hosszúak. A szálka
vékony, pillás (6-8 mm), kissé térdesen hajlott, a külső toklász felső feléből ered. A pelyvák és
a toklászok halvány aranysárga színűek. Virágzás: május-június.
Triticale - tritikálé
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

A búza és a rozs keresztezésével létrehozott szemes gabonaféle takarmánynövény. Neve a búza
(Triticum) és a rozs (Secale) latin nevének kombinációjából ered. Alaktanilag is átmenetet képez a búza és a rozs között. Szármagassága fajtától függően 95–115 cm. Levele szálas, egyszerű, tagolatlan, ép szélű. A levél, a szár és a kalász színe hamvas vagy viaszos, a búzánál
sötétebb, a rozsnál világosabb árnyalatú. Kalásza hosszú, elkeskenyedő, oldalról nézve a rozshoz, elölről nézve pedig a búzához hasonlít. A külső pelyva hosszú szálkát hord, mint a rozs és

öntermékenyülő, mint a búza. A szemtermés formája is jellegzetes. Testesebb, mint a rozs,
nyúlánkabb, mint a búzaszem. Szemszíne is a két növény keveréke, hasonlóbb a búzához. Virágzás: május-június.
Triticum monococcum - egyszemű búza, alakor
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

Egyéves vagy ősszel vetve áttelelő, csak ritkán termesztett, elsősorban a génállomány megőrzése miatt fenntartott ősi búzafaj. A hajtás csak a nóduszokon szőrös. A szára nem üreges, mint
a szalmaszárnak általában, hanem belsejét bélszövet tölti ki. A levéllemez sárgászöld színű. A
fülecskék kicsik pillásak. Az 5-6 cm hosszú kalász tömött, oldalról lapított. A 10 mm hosszú
füzérkék váltakozva, tetőcseréphez hasonlóan takarják egymást. A füzérke 2 virága közül csak
az egyik érlel termést (innét a neve). A pelyvák kétfogúak, ormósak. A külső toklász erősen
összenyomott, csónak alakú, háta domború, csúcsán mintegy 10 cm hosszú szálkát visel. A
kalászorsó éréskor törékeny, szétesik. Virágzás: június-július.
Triticum turgidum subsp. durum - durumbúza
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae – perjefélék alcsaládja

50-150 cm magas növény. A fülecskék éle pillás. A kalász 4-6 cm hosszú. A pelyvák kb. olyan
hosszúak, mint az első virág külső toklásza. A pelyvák ormója csupasz, csak a csúcs foga körül
pillás. A külső toklász szárnyas ormójú. A füzérke első 2 virága termékenyül meg. A termés
mindkét csúcsa elkeskenyedik. Durum búza, más néven tészta búza vagy makaróni búza
( Triticum durum vagy triticum turgidum subsp. Durum). A közönséges búza után a dúrumbúza
második legkiterjedtebb területen művelt faj. Ezt a mesterséges szelekcióval hozták létre a Közép-Európában és a Közel-Keleten korábban Közép- Keleten, kb. 7000 körül. A durum latinul
"kemény", és a faj a legnehezebb az összes búzából. Virágzás: június-július.
Trollius europaeus – zergeboglár
Ranunculaceae – boglárkaféllk cssaládja
Ranunculoideae (Anemonoideae) boglárka- vagy szellőrózsafélék alcsaládja

Láprétek, láperdők ritka, védett alhavasi növénye. Évelő, akár méteresre is megnövő, impozáns
fajunk. A tőlevek hosszú nyelűek, tenyeresen osztottak vagy szeldeltek. A szárlevelek ülők. A
virág alatt 5-10 cm távolságra hármasan osztott levelek ülnek. A virágot 15-20 db hatalmas,
sárga, sziromszerű takarólevél borítja. Ezek tövében mézfejtők találhatók. A termőtáj tömött,
szétálló, soktagú tüszőcsokorrá érik. Az egyes termések csúcsa szálkába fut ki. Virágzás: május-június.
Tussilago farfara - martilapu
Asteraceae – fészkesvirágzatúak
Asteroideae – fészkesek alcsaládja

Nedves talajon, omladékon, rézsűn élő, rhizómás évelő. Levelei elvirágzása után jelennek meg,
hosszú nyelűek, lemezük szíves-kerekded, öblösen tagolt. A levél színe ritkán szőrözött, a fonák fehéren gyapjas. Vörösbarna pikkelyleveles szára magányos, sárga csöves pártájú virágai
magányos fészekben végződnek. A terméses szár bókoló. A kaszat bóbitát visel. Virágzás: március-április.

Typha latifolia - bodnározó v. széleslevelű gyékény
Typhaceae - gyékényfélék

Vizenyős helyeken az egész országban előfordul, állományalkotó. Mint neve is mutatja, halványzöld, olykor hamvas levelei szélesek, egy-két centiméteresek, a száron 2 sorban állnak,
lemezre és levélhüvelyre tagolódnak. A levélhüvely belső sejtsora nyálkát választ ki. A porzós

és termős virágzati rész összeér. A porzószál elágazó. A gynophorummal kiemelt szemtermés
hosszabb a virágtakarót helyettesítő szőröknél. Virágzás: május-július.
Ulmus glabra – hegyi szil
Ulmaceae - szilfélék

Üde gyertyános-tölgyesek, bükkösök nagytermetű (≤40 m-es) fája. Levelei hosszúkás– vagy
visszás–tojásdadok, szélük kétszeresen fűrészes. A levélváll erősen aszimmetrikus; egyik fele
eltakarja a rövid levélnyelet. A levéllemez sokszor hármas csúcsú. A levéllemez a színén fényes, érdes. A virágok, majd a termések a levelek hónaljában csoportosan találhatók meg. A
kocsányok rövidebbek a virágoknál. A makk a lependéktermés középpontjában található. Virágzás: március–áprilisban.
Ulmus laevis – vénic szil
Ulmaceae - szilfélék

Síkságon, ártéri keményfaligetekben megtalálható, gyakran ültetett, nagytermetű fa. Levelei
hosszúkás-tojásdadok, szélük kétszeresen fűrészes. A levélváll erősen aszimmetrikus, a
levélfonák lágyan szőrös. A virágok, majd a termések a levelek hónaljában csoportosan, igen
hosszú kocsányokon helyezkednek el. A lependék hártyás szárnyának éle pillás. Virágzás: március-április
Ulmus minor – mezei szil
Ulmaceae - szilfélék

Vízfolyások mentén, ligeterdőkben, dombvidéki száraz erdőkben gyakori, nagytermetű fa. Hajtásai fiatalon molyhosak, idősebb korban lekopaszodnak, gyakran vastag paraléceket viselnek.
A többnyire visszás-tojásdad levél csak az érzugokban szőrös, széle egyszeresen (ritkábban
kétszeresen) fűrészes. Az aszimmetrikus levélváll hosszabbik oldala derékszöget zár be a levélnyéllel. A virágok rövid kocsányokon lógnak. A lependék majdnem ülő, elliptikus vagy visszás
tojásdad. Virágzás: március-április.
Urtica urens - apró csalán
Urticaceae - csalánfélék

Szintén zavart termőhelyen előforduló egyéves, egyivarú, egylaki faj. Keresztben átellenesen álló levelei 2-3 cm-esek, tojásdadok, fogas-karéjos széllel. A makkot övező lepellevelek szétállók. Virágzás:
június-szeptember.

Vaccinium myrtillus - fekete áfonya
Ericaceae - hangafélék

Mészkerülő erdőkben előforduló, 10-30 cm-es lombhullató törpecserje. A szára élelt, szögletes.. A levelek kihegyezettek, fogazottak, a szélük fűrészes. A vöröses sziromlevelek forrtak, az alsó részük
gömbszerűen kiszélesedik. A porzók száma 5, melyek 2 szarvszerű nyúlványt viselnek. A magház alsó
állású, 5 termőlevélből alakul ki. A virágok a levelek hónaljában magánosan állnak. A termése kékesfekete, 6-10 mm-es álbogyó. Virágzás: május-június.

Vaccinium vitis-idaea - vörös áfonya
Ericaceae - hangafélék

Savanyú talajú erdőkben előforduló, a fekete áfonyánál ritkább, védett törpecserje. Örökzöld levelei
visszás-tojásdadok, tompa vagy kicsípett csúcsúak. A levél széle ép, kicsit begöngyölt. A fehér vagy
rózsaszín szirmú, visszatört cimpákkal rendelkező virágok a szár csúcsán bókoló fürt virágzatba rendeződnek. A bibeszál hosszan kilóg. Termése piros álbogyó. Virágzás: június-július.

Veratrum album - fehér zászpa
Melanthiaceae – zászpafélék családja

Láprétek, magashegyi erdei tisztások impozáns, évelő növénye. Rhizómája rövid, függőleges. Nagyméretű tőlevelei elliptikusak, párhuzamos erezetűek, redőzöttek. Az egyre hosszabbodó, egymáson belül
növekvő levélhüvelyei szárhoz hasonlóak. A levelek fonáka szőrös. A fürtös fürtvirágzatot viselő hajtás
a levélhüvelyek alkotta csőben fejlődik, 1-2 m-es lehet. A virágzat oldalágainál lándzsás-hosszúkás levelek ülnek. A virágzat alsó virágai két-, a felsők egyivarúak. Toktermése kihegyesedő csúcsán 3 szétálló fog látható. Virágzás: június-augusztus.

Veronica chamaedrys - ösztörűs veronika
Scrophulariaceae - tátogatófélék

Mindenhol gyakori, évelő faj. A szár egyenes, felemelkedő és csak 2 átellenes, hosszanti vonal mentén
szőrös. A szőrsorok a keresztben átellenesen álló levelekközött a száron 90 fokos szögelfordulással jelennek meg. A szár levélüstökben végződik. A levelek kerek vagy szíves vállból tojásdadok, csipkésfűrészesek, karéjosak. A 4 cimpájú párta kék színű, szegélye fehér. A felső cimpa a legszélesebb. A
csésze 4 szálas cimpájú, a toktermésnél hosszabb, pelyhes. A 2-6 virágú fürtvirágzatok levélhónaljiak.
Magvai barnássárga színűek. Virágzás: április-május.

Veronica hederifolia – borostyánlevelű veronika
Scrophulariaceae - tátogatófélék

Szántókon, parlagokon, gyomtársulásokban élő, heverő szárú, erősen elágazó, egyéves növény.
Levelei nyelesek, széles-tojásdadok, 3-7 tompa karéjúak. A négytagú csésze hosszabb a szirmoknál. A párta égszínkék, torka felé halványabb, cimpáik egyenlőtlenek. A levélhónalji virágok magánosak. A szív alakú, duzzadt toktermés a négy, hosszú szőrökkel fedett csészelevél
között ül. Virágzás: március-június.
Viburnum lantana - ostorménfa
Caprifoliaceae - bodzafélék

Száraz, sziklás lejtőkön, napsütötte domboldalakon, száraz tölgyesek szegélyén élő cserje. Egyszerű, tagolatlan, rövid nyelű levele kerülékes. Kissé ráncos felületű, fonáka molyhos, színe
matt, széle finoman fűrészes. Tejfehér pártájú virága forrtszirmú, az 5 porzó ránő a párta csövére. Bibéje háromkaréjú. A bogernyő félgömbös. Bogyója ovális, egymagvú. Különböző időben érő termései eltérő színűek (előbb élénkpirosak majd feketések), ezért egy növényen egyszerre eltérő színű bogyók találhatók. Virágzás: május-június.
Viburnum opulus – kányabangita
Caprifoliaceae - bodzafélék

Ligeterdőkben, láperdőkben gyakori cserje vagy kisebb fa. Rügyei csupaszak. Csupasz hajtásai éleltek
lehetnek. A levelek keresztben átellenesek, hármasan karéjosak, szélük ritkán fogazott. A virágzat alatti
levelek rendszerint ép szélűek. A virágzat 5–10 cm átmérőjű bogernyő. Külső virágai nagyok, kb. 2 cm
átmérőjűek, meddők. A belső virágok kisebbek (kb. 8 mm-esek), termők. A termés skarlátpirosra érő
bogyó, mely a vöröses őszi lombozat elvesztése után is maradó. Mérgező növény. Virágzás: április–
májusban.

Vicia villosa – szöszös bükköny
Fabaceae – pillangósok
Faboideae – pillangósvirágúak alcsaládja

Gyomtársulásokban, parlagokon gyakori, 30-50 cm-es, egy- kétéves faj. A növény elálló borzas
szőrű. Levele levélkekacsban végződik. A levélkék keskeny-tojásdadok. A pálhák keskenyháromszög alakúak, kihúzott csúcsban végződnek. A liláskék virágok (20-30) tömött, egy oldalra néző, felálló fürtvirágzatot alkotnak. Termése 8 gömbölyű magot tartalmazó, nem felnyíló
hüvely. Virágzás: június-augusztus.
Vinca minor - kis télizöld
Apocynaceae - meténgfélék

Gyertyános-tölgyesek, ligetek árnyékkedvelő, örökzöld, évelő faja, melyet szívesen ültetnek is. Szára
hosszan kúszik, a nóduszokon legyökeresedik. Keresztben átellenes, fényes, bőrnemű levelei elliptikusak, élük kopasz. Ibolyáskék pártájú virágai a levelek hónaljában magánosan állnak. A sziromlevelek
szélesek, csúcsuk kicsípett. A bibeszál csúcsán körgyűrűs és bozontos papillájú bibe található. Termése
„ikertüsző”. Virágzás: április-május.

Vincetoxicum officinale (Cynanchum vincetoxicum, Vincetoxicum hirundinaria) – közönséges méreggyilok
Apocynaceae – meténgfélék

Száraz gyepekben, sziklagyepekben gyakori, évelő, gyöktörzzsel rendelkező faj. Szára felálló, csak a
csúcsi részén ágazik el. A szár alsó levelei nyelesek lehetnek, szíves vállúak. A szár felső levelei keskenyek, rövid nyelűek vagy ülők. A csont fehérek, kissé pozsgásak, 5 pártaszűkítő pikkelyt viselnek. A
virágok a levelek hónaljában hosszú kocsányú, kevés tagú bogas virágzatot alkotnak. A termés hosszúkás ikertüsző, amely számos szőrfüggelékkel rendelkező magot tartalmaz. Virágzás: május-augusztus.

Viola kitaibeliana - törpe árvácska
Violaceae - ibolyafélék
Szántóföldi kultúráktól a sziklagyepekig előforduló, gyakori, egyéves növény. A mezei árvácskánál rendszerint kisebb, 2-5 (10-20) cm magas. A levelek (329. ábra A, B) nagyon hasonlóak
a mezei árvácskáéhoz, pálhalevelei viszont tagolatlanok vagy keskeny szálasak (329. ábra C).
Alsó szirma a csészénél rövidebb (329. ábra D). Sziklagyepekben kora tavasszal egyike a legkorábban virágzó fajoknak. Virágzás: április-szeptember.
Viola odorata - illatos ibolya
Violaceae - ibolyafélék

Erdőkben, cserjésekben élő, tavasszal tömegesen virágzó, évelő faj. Kúszó gyöktörzse, indái és rövid
szártagú hajtásai vannak. Tőrózsában álló, hosszú nyelű levelei szív alakúak, csipkés szélűek. A levelek
pálhásak, élükön rövid, mirigyes szőrök láthatók, amelyek a pálha szélességének egyharmadát sem érik
el. Kékesibolya, sarkantyús pártájú virága tőkocsányon található. A tőkocsány középtájon 2 pikkelyszerű fellevelet visel. A sziromlevelek alapi részén, a belső oldalon világos színű, átlátszó szőrök fedezhetők fel. Virágzás: március-április.

Viscum album- fehér fagyöngy
Santalaceae - szantálfafélék

A gyertyán kivételével lombos fákon, ritkábban fenyőkön félélősködő, kétlaki, örökzöld, epifiton faj.
Szára hengeres, zöld. Bőrnemű levelei keresztben átellenesek, lapát alakúak, sárgás-halványzöld színűek. Virágai rendesen négytagúak. A virágtakaró kívül zöld, belső felszínén gödrökkel tarkított fehér
színű. A szárelágazás közében 3-5 virágú tömött álernyő található. Termése ragadós, fehéres álbogyó.
Virágzás: március-áprilisban.

Xanthium strumarium – bojtorjánszerbtövis
Asteraceae – fészkesvirágzatúak
Asteroideae – fészkesek alcsaládja

Parlagokon, szántókon, gyomtársulásokban közönséges, dúsan elágazó egyéves gyom. Az alsó
levelek széles-tojásdadok, tompa csúcsúak, szélük durván fűrészes. Szárlevelei enyhén háromkaréjúak. A porzós és a termős virágok külön-külön fészekvirágzatban találhatók, a növények
egylakiak. A fészkek csak csöves virágokat tartalmaznak. A porzós fészkek sokvirágúak, sárga
pártájúak, a fészekpikkelyeik szabadok. A termős fészkek a porzósak alatt, levélhónalji füzérekben állnak. Kétvirágúak, melyekből a párta hiányzik. A virágokat kemény vacokpikkelyek
veszik körül. A fészekpikkelyek horgas tövisekként növik körül a kétvirágú fészket. A fészekből kb. 1,5 cm-es méretű kaszat-álterméságazat jön létre, amely csúcsán két egyenes, csupasz
szarvacskát, felszínén 2–4 mm-es horgas tüskéket visel. Mérgező növény. Virágzás: július–
szeptemberben.

Xanthium spinosum – szúrós szerbtövis
Asteraceae – fészkesvirágzatúak
Asteroideae – fészkesek alcsaládja

Akár méteres magasságúra is megnövő, elágazó szárú, egynyári növény, főként ruderális gyomtársulásokban fordul elő. Levelei háromkaréjúak, ékvállúak, a karéjok hosszúkás lándzsásak,
háromágú, hosszú, sárgás ágtövisekben végződnek. Virágai egyivarúak, a horgas tüskéjű termős fészkek a levelek hónaljában fejlődnek, kétvirágúak, tojásdadok, a porzós fészkek az ágak
végén, sokvirágú és sokmurvájú fészekben tömörülnek. A fészkes virágzatok bogernyő virágzatot alkotnak. Termése kaszat terméságazat. Virázás: július-október.
Vulpia myosuroides – vékony egércsenkesz
Poaceae – pázsitfűfélék
Pooideae - alcsalád

A Földközi-tenger vidékéről származó, parlagokon, mészkerülő, száraz homoki gyepeken előforduló faj. Egyéves, 10-50 centiméter magas, bokros növésű, világoszöld, felálló szárú vagy
lekönyöklő növény. Levele keskeny-szálas, összepödrődött, bugája hosszú, keskeny, felálló,
rendszerint egyoldalra nedezett. A buga alsó részét eléri vagy körbeveszi a felső szárlevél levélhüvelye. Bugavirágzatának legalsó ága többszörösen (3x) rövidebb a bugánál. Termése
szemtermés. Virágzás: május-június.
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