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BEVEZETÉS 

 

 

A vizes élőhelyeken végzett makrogerincteleneken alapuló ökológiai állapotfelmérések 

(BISEL, MMCP) során nagy segítséget jelenthet, ha a begyűjtendő állatok mellett az adott 

élőhelyről és ennek növénytársulásairól is alapos ismeretekkel rendelkezünk. Az élőhely 

jellegéből fakadó információk fontosak például annak eldöntésében, hogy egy adott helyszínen 

milyen gyűjtési technikákat alkalmazzunk. Egy kőgörgeteges középhegységi patakban, ahol a 

víztestben nem jelennek meg a hajtásos növények, leginkább az algákkal bevont kövek 

felszínéről, egyelő gyűjtéssel, vagy a „kick and sweep” módszer alkalmazásával, a kövek 

felrugdosásával és az alóluk elsodródó állatok összehálózásával gyűjthetünk hatékonyan. A 

síkvidéki patakokban és állóvizekben már a víztestbe hatoló növényzet kiemelése és 

átvizsgálása, vagy áthálózása lehet leginkább hasznos. A begyűjtött makrogerinctelenek 

azonosítását nagymértékben segítheti, ha tudjuk azt, hogy az állóvizek egyes zónáiban és az 

áramló vizek különböző sajátságú szakaszain és szinttájain milyen állatok megjelenésére 

számíthatunk. A vizes élőhelyeken megjelenő változatos növényvilág vizsgálata jó lehetőséget 

ad a növényszervezettani, rendszertani és társulástani ismeretek bővítésére is. A fenti célok és 

tevékenységek támogatására készült el egy 3 kötetes könyvsorozat, amely röviden és tömören 

foglalkozik a témával. A sorozat két kötete élőhely szerinti csoportosításban mutatja be az 

édesvízi gerinctelen állatokat, míg egy kötet a vizes élőhelyeken kialakuló legjelentősebb 

növénytársulásokkal és ezek típusfajaival foglalkozik. A könyvben szereplő saját ábrák 

jelentős hányada részletesen feliratozott, ami jól segíti az ismeretanyag feldolgozását.     
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A gyökerező hínár 

Az állóvizek parti zónájának vízfelőli határát a száras vízinövények megjelenése jelzi. 

Ezek közül az alámerülő gyökerező hínárok akár tíz méteres mélységig is képesek 

lehatolni. Közéjük tartozik a teleptestű csillárkamoszat a kanadai átokhínár és a 

békaszőlőfajok. Ezek a növények főként leveleiken keresztül veszik fel a 

tápanyagokat, a gyökerek csupán rögzítési feladatot látnak el. 

  

Kanadai átokhínár 

Kanadai átokhínár: A kanadai átokhínár közkedvelt akváriumi dísznövény, 

szálanként megvásárolható a díszhal árusoknál. A hínárnövény szabadon is él, főleg a 

síkvidéki patakokban szaporodhat el tömegesen. Túlszaporodásával egysíkúvá válik a 

víz növényvilága, ami az állatvilág elszegényedéséhez is vezet. Hajtásán a vékony 

levelek hármas örvökben állnak. Levelei igen vékonyak, áttetszők, mert középső 

részük elcsökevényesedett, a levélfelület túlnyomó részét csupán az alsó és a felső 

bőrszövet adja. 

Hínáros békaszőlő: A levelek kerekdedek, vagy tojásdadok, áttetszők és 5 cm-nél 

rövidebbek. Szárölelők, ami azt jelenti, hogy levélnyél nélkül kapcsolódnak a szárhoz. 

A levelek szórt állásúak, azaz a szár egy pontjából mindig csak egy levél nő ki és az 

alatta és felette elhelyezkedő levelek vele ellentétes irányban állnak. Zöldes színű 

virágai egyivarúak, vagy csak porzókat, vagy csak termőt tartalmaznak. A virágok is 
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víz alá merülnek, ezért a virágport a porzós virágoktól a víz szállítja a termős virágok 

termőjéhez. A hínáros békaszőlő az Antarktisz kivételével minden kontinensen 

megtalálható. 

 

 

Hínáros békaszőlő és füzéres süllőhínár 
 

Süllőhínár: A növény hajtása (leveles szára) kb. 1 m hosszú. A levelei szálakra 

osztottak, tollszerű megjelenésűek. Levelei négyes örvöket alkotnak. Ez azt jelenti, 
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hogy egy pontjából 4 levél ered, amelyekből 2-2 egymással szemben helyezkedik el. 

Virágzó hajtásai a vízfelszín fölé emelkednek. 

Fésűs békaszőlő: A fésűs békaszőlő mély vizekben 2-3 m-esre is megnőhet. Nem 

lehet összetéveszteni más hínárral, mert hosszú levelei keskenyek, kihegyezettek. A 

levelek alapi részei hüvelyszerűen összenőttek. 

 

 

Fésűs békaszőlő és a ritka békaliliom, amely utóbbinak virágai a vízfelszín fölött 

nyílnak 
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Az aljzathoz rögzült hínárnövények egy részének levelei a felszínen úsznak. Ilyen 

növényfajok a fehér tündérrózsa, a vízitök, a tündérfátyol és a sulyom. Ezek a 

növények a levegőből származó széndioxidot is beépítik testükbe, ezért őszi 

elpusztulásuk után újabb anyagokat juttatnak a vízbe, ami hosszabbtávon a tó, holtág 

feltöltődéséhez vezet. 

Fehér tündérrózsa: Az iszapban gyökerező növény 15-30 cm széles, fényes zöld, 

kerekded levelei a víz felszínén úsznak. A levelek széle ép a levél válla mélyen 

bemetszett. A levél váll a levél csúcsával szemben a levélnyél kapcsolódásánál 

található. A virágok 10-15 cm átmérőjűek. Felépítésükben kívülről befelé haladva 4 db 

zöld csészelevél, 15-25 db fehér sziromlevél és a belül elhelyezkedő sok porzó és a 

termő vesz részt. Az évelő növény virágai 3-5 napig nyílnak, majd lesüllyednek a víz 

alá újabb nyíló virágoknak helyt adva. 

  

Fehér tündérrózsa 
 

Vízitök: A fehér tündérrózsa közeli rokona a vízitök. Virága igen jellegzetes képet 

mutat. A virágszirmok szerepét az 5 db megsárgult csészelevél vette át, míg a 

sziromlevelek nektártermelő képződményekké, nektárlevelekké alakultak. A nektár a 

növény által kiválasztott cukros oldat, amit a virág beporzásában résztvevő rovarok, 

mint értékes táplálékot begyűjtenek. A nektárleveleken belül a számos porzó 

következik, majd a termő, amelynek felülnézeti képén a lapos bibe látható. (A termő 

többnyire három részből áll. Alul helyezkedik el a magház, ebből fejlődik ki a 

megporzás után a termés, a bibeszál a bibét köti össze a magházzal). Termése a 

növény nevével ellentétben sokmagvú toktermés. A növény levelei a hasonlók a fehér 

tündérrózsa leveleihez. 
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Virágzó vízitök és fejlődő toktermései 

 

A vízitök virágának felépítése 

  

Tündérfátyol hasonló életmódú, mint a vízitök 
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A gemenci holtágak gyakori növénye a sulyom 

A sulyom a vízben gyökerező hínárnövény, amelynek levelei a vízfelszínen 

úsznak. A holtágakban élő védett növény lebegését a levélnyelek jellegzetes 

módosulatai segítik. 
 

Sulyom: Emelj ki egy sulyom növényt a vízből és tanulmányozd a 

megvastagodott levélnyeleket! A vízinövények vízbe merülő, megvastagodott 

részeiben gyakran szivacsos szerkezetű, levegőtartó szövet alakul ki, ami 

elősegíti a növény lebegését, felszínen maradását. Ilyen szövet található a sulyom 

megvastagodott levélnyeleiben.  

  

Sulyom békalencsével és békatutajjal. A vízből kiemelt sulyom 
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Sulyom alulnézeti képe a megvastagodott levélnyelekkel 

 A lebegő hínár 

 

Lebegő hínár: Rucaöröm páfrányok apró és bojtos békalencsék között 

A lebegő hínár növényei szabadon úsznak a vízfelszínen. Az ide tartozó 

békalencsék, a vízidara, a harasztok közé sorolt rucaöröm, a rovaremésztő, 
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sárgavirágú rence, az indákkal terjeszkedő békatutaj és az érdes tócsagaz főleg a 

partmenti nádasok, hínárosok védett öblözeteiben élnek. A lebegő hínár tagja a 

kolokán is, amely életét gyökerező hínárként kezdi, majd az aljzattól elszakadva válik 

lebegő hínárrá.  

 

Rucaöröm növények a vízfelszínen 

 

A gyűjtőlencseként működő vízcseppek felnagyítják a rucaöröm levélszőreit 
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Rucaöröm: A felszínen úszó védett vízipáfrány a rucaöröm, amely leginkább a 

holtágakban tömeges megjelenésű. A növény szára a vízfelszínen fekszik, 

szárcsomóiból három levél ered. Közülük kettő egymással szemben állva lebeg a 

vízen, a harmadik vízbe hatoló gyökérszerű szerv. 

Rucaöröm leveleit nagyméretű fedőszőrök borítják, amelyek miatt a levélre jutó 

vízcseppek általában gyorsan leperegnek, de ha ez mégsem következik be, akkor 

a cseppek apró nagyítólencseként működve, a napfényt összegyűjtve beégethetik 

a levélfelszínt, barna foltocskák megjelenését okozva. Cseppents a rucaöröm 

levelére vízcseppet és tanulmányozd a csepp szőrnagyító hatását bogárnézőben! 
 

Rence: A közönséges rence alámerülten élő vízinövény, melynek szára 30-200 

centiméter hosszú lehet. Levelei finom sallangokra szeldeltek. A sallangok közül 

egyesek 1-4,5 milliméteres hólyagokká, tömlőkké alakultak át, amelyek száma 

levelenként 20 db is lehet. A hólyagok nyílását egy befelé nyíló csappantyú zárja 

le, előtte 2 érzékelő serte található. A tömlők belsejében alacsonyabb a 

víznyomás, ezért ha egy apró rák megérinti az egyik érzékelő sertét, akkor 

kinyílik a csappantyú, és a szívóerő hatására a vízzel együtt az állat is a tömlő 

belsejébe kerül, ahol a rence enzimei megemésztik. A növény sárga virágai laza 

fürtben helyezkednek el a víz felszíne fölé emelkedő szárakon.  Ősszel a növény 

elpusztul csak gömbölyded, tömötten összezsúfolt levelekből képződő, szőrös 

csúcsrügyei maradnak meg, amelyek az iszapba süllyedve telelnek át. 

  

A rence víz alatti hajtása és a sárga virágot hordozó kocsánya 
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Békatutaj: Az évelő növény levelei 3-7 centiméter szélesek, vese alakúak, a 

levélváll mélyen bemetszett. A gyökérzet szabadon lebeg a vízben.  

 

Rucaörömmel és békalencsével körülvett virágzó békatutaj 

 

A békatutaj vízfelszínen úszó levelei 

A növényi tápanyagok, a vízben oldott sók felvétele a gyökér meghatározott részén a 

felszívási zónában mehet végbe a gyökérszőrök segítségével. A békatutaj gyökerén 

bogárnézővel nagyon jól vizsgálhatók az egysejtű gyökérszőrök. A növény kétlaki, a 
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porzós és termős virágai vannak. 2 centiméteres, 3 zöld csészelevelű és 3 fehér, tövén 

sárga sziromlevelű virágai májustól augusztus végéig láthatók. 

 

Békatutaj gyökér felszívási zónája gyökérszőrökkel  

Érdes tócsagaz: A növény örvösen álló levelei sallangosan szeldeltek. Sűrű tömegben 

megjelenő hajtásai többnyire a vízben lebegnek, ritkábban a hajtások az aljzaton 

rögzülnek. 

 

Érdes tócsagaz a víz alatt 



 13 
 

Kolokán: A növény további nevei a víz-olló és a vízi-áloé. Aloészerűen álló, 

tüskésszélű levélrózsái a vízből kiállnak, az árterek holtágak víz színét gyakran 

teljesen elfedik. A kétlaki növény a telet a víz alá süllyedve vészeli át.  

  

A kolokán kétlaki növény ezért a képen látható virágban csak porzók láthatók 
 

A nádas 

A lebegő hínárnövényzetet elhagyva a szárazföld felé haladva érkezünk el a parti zóna 

következő sávjához, a nádasokhoz, amelyeket a vízfelszín feletti száras növények 

népesítenek be.  A legfeljebb három méteres vízmélységig lehatoló nádasokat főleg a 

nád, a tavi káka, a harmatkása és különböző gyékényfajok alkotják.  

 

Balaton parti nádas 
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Nád: A nád évelő fűféle, amely elsősorban messze kúszó gyöktörzsével (föld alatti 

szármódosulat) és hosszú, föld feletti indáival (föld feletti szármódosulat) terjeszkedik. 

Mereven felálló szára 1-4 méter magas. Szürkészöld levelei éles szélűek, laposak. 

Levélnyél nélkül kapcsolódnak a szárhoz (szárölelő levél). A levéllemez tövén 

szőrkoszorú figyelhető meg. Szára üreges, bütykös. A bugavirágzatú nád többnyire 

nagy állományokat alkot. 

  

A nád bugavirágzata és szárölelő, szőrkoszorús levelei 

  

A sövényszulák virága és felfutó szára 
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Felfutó sövényszulák: A vizes élőhelyek közelében gyakori felfutó sövényszulák 

akár 5 méter magasan is képes felkúszni más növényekre, leginkább a nádszálakra. Az 

óramutató járásával ellentétesen csavarodó szárú kúszónövény forrt szirmú, fehér 

virágai 4–5 cm átmérőjűek. 
 

Tavi káka: Az akár 3 méterre is felnyúló növény sötétzöld szára hengeres, vastagsága 

a tövénél 15 mm is lehet. 

 

Gyékény (buzogány) és tavi káka alkotta nádas 

   

Káka és nád a Balaton parton. Káka és ecsetvirágzata 
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A káka a nádhoz hasonlóan az iszapban kúszó, hosszú gyöktörzset fejleszt. A növény 

magasságának legnagyobb, felemelkedő részét utolsó hosszúra nyúlt szártagja adja, 

amelyen nem található levéleredési hely, szárcsomó. Ezért is mondják az állandóan 

akadékoskodó emberre, hogy még a kákán is csomót keres. A kákának is van azonban 

szárcsomója, de ez a föld közelében van ezért nem szembeötlő. Ecsetvirágzatba 

tömörülő virágfüzérkéi májustól augusztusig nyílnak. 

 

Az előtérben sárgavirágú lizinka, majd harmatkása és fűzfák láthatók 
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Harmatkása 

Harmatkása: A harmatkása a nád után az egyik legelterjedtebb erőteljes vízi fűféle, 

amely 2 méter magasra is megnő. A vizet csónakkal járva hajnalban, amikor az érett 

szemek nem peregnek ki könnyen, régen rostába gyűjtötték, famozsárban hántolták és 

belőle a köleskásához hasonló ételt főztek, amely kedvenc eledele volt a szilaj 

pásztoroknak. A vízi szárnyasok is kedvelik magját, amelyhez a növénynek nekiúszva 

jutnak hozzá. 
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Gyékény: A vízparton álló gyékény két sorban álló levelei keskenyek, hosszúak és 

szárölelők. A szárat átölelő levélhüvely belső felszíne sok nyálkát termel. Erőteljes 

rizómájuk (föld alatti szármódosulat) van, melyen számos allevél található. Ezeknek a 

hónaljából erednek a gyökerek.  

  

Keskenylevelű gyékény torzsa virágzata és széteső termése 

 

A rizsgyékény Eurázsiából származó, hazánkban gyorsan terjedő gyékényfaj 
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A gyékényfélék virágzata torzsavirágzat (buzogányvirág). A hosszú virágzati 

tengely (kocsány) végén van a tömött, hengeres virágzat, alul a termős, felül a 

porzós virágokkal. A termős virágokból fejlődő egymagvú terméseket a szél 

terjeszti a rajta található szőrképletek segítségével. A gyékény hajtásából 

szőnyeget, szatyrot készítenek. 

  

 

Ágas békabuzogány és az elágazó virágzati tengely 
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Ágas békabuzogány: Az ágas békabuzogány is a gyékényfélék közé tartozik, 

amely álló- és lassúfolyású vizek mocsári szegélynövényzetének lakója. A felálló 

szárú évelő növény 30-60 cm-ig a vízben is képes terjeszkedni. 

Elágazó virágzatának oldalágai alul 1-3 termős, míg felül 6-9 porzós fejecske 

virágzatot hordoznak füzérbe rendeződve. A termős fejecskék nagysága 3-4 

centimétert is lehet. A terméseket tartalmazó fejecskék tömöttek, 

buzogányszerűek.  

 

Az ágas békabuzogány érett termős és porzós virágzatai nem egyszerre 

jelennek meg a növényen 

A békabuzogány termős virágzatai előbb érnek be (bal oldali kép), mint a porzós 

fejecskék (jobb oldali kép), ami megakadályozza a növény önbeporzását. 
 

A nádasok után a sekélyvizű, vagy csak időszakosan vízborított területeken jelennek 

meg a magassásosok. Itt a különböző sások gyakran kiemelkedő zsombékokat 

képeznek. Zöld növénytömegükben üdítő színfoltként tűnnek elő a színes mocsári 

növények. A nádas sekélyebb vizű részein mocsári növényzet jelenik meg, melynek 

növényeit a patakokat és a ligeterdőket szegélyező magaskórósokban is megtaláljuk.  

Mocsár minden olyan nagy vízigényű növényekkel borított vizenyős területet, amely 

nem rendelkezik kiterjedt, állandó nyílt víztükörrel. Ez a meghatározás a lápokra is 
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igaz, de amíg a lápokban az elhalt növényi részekből tőzeg halmozódik fel a talajban, 

addig ez a mocsaraknál nem történik meg. 

 

Magassásos 
 

A kisebb vízmélységű helyeken, közvetlenül a vízparton szegélynövényzetet képezve 

és a nádasban jellegzetes mocsári növényzet jelenik meg. Az itt élő magas vízigényű 

növények a tópartok mellett síkvidéki patakok mentén, mocsarakban, nedves réteken, 

vízparti magaskórós társulásokban, liget és láperdőkben is gyakoriak. Az alábbiakban 

leggyakoribb képviselőikkel ismerkedünk meg. 
 

Mocsári zsurló: A mocsári zsurló vízpartokon, nedves réteken, mocsarakban, lápokon 

él, de jól alkalmazkodik az emberi környezethez is, így a kibetonozott medrű 

csatornák közelében, a kertekben és a taposott legelőkön is megél. A zsurlók 

testfelépítése nagyon jellegzetes és különleges, ezért első ránézésre nem egyszerű 

megkülönböztetned rajta a szárat és a leveleket. Helyezd a mocsári zsurló 

hajtásrészletét a bogárnézőbe és vizsgáld meg! A zsurló szára élesen bordázott, rajta 

jól felismerhetők a szárcsomók által elválasztott szártagok. A lágyszárú növény 

hajtása örvösen elágazó és levélállása is örvös. Ez azt jelenti, hogy a középső, vastag 

szártengely szárcsomóiból sugárirányban több oldalág és levél ered. Az apró levelek 

levélörvökké nőttek össze, amit levélhüvelynek is neveznek. Az oldalágakon is 
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megfigyelheted a levélörvöket. A hajtás (leveles szár) csúcsán fejlődik a tompa végű 

spóratermelő füzér. Ennek központi tengelyéhez hatszögletű képződmények 

kapcsolódnak, amelyek belső oldaláról spóraképző szervek erednek. 
 

 

Mocsári zsurló 

 

Mocsári zsurló hajtásrészlete 
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Mocsári zsurló spóraképző füzérei a hajtáscsúcsokon 
 

Réti boglárka: A réti boglárka a nedves élőhelyek gyakori növénye. Az 1 m magasra 

is felemelkedő növény szeldelt levelei jellegzetesen kétfélék. Az alsók szeletei 

szélesebbek és hosszú levélnyelük van, míg a felsők szeletei keskenyebbek, a levelek 

ülők. 

 

Boglárkás láprét és réti boglárkák 
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Réti boglárka alsó és felső kevele 

Vizsgáld meg bogárnézőben a réti boglárka virágát! A virágban 5 csészelevelet és 5 

sziromlevelet láthatsz egymással váltakozó helyzetben. A porzók és a különálló, 1-1 

termőlevélből kialakult termők spirálisan helyezkednek el. A termők magházaiból 

tüszőtermések fejlődnek, amelyek együttesét tüszőcsokornak nevezzük. 

 

A réti boglárka frissen kinyílt virága 
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A réti boglárka elnyíló virágában kialakuló tüszőcsokor  

 

Réti boglárka virága és fejlődő termései 
 

Mocsári gólyahír: Mocsári gólyahír: Április végén és május közepén virít a 

vizes élőhelyeken egy másik boglárkaféle a mocsári gólyahír. Fényes, bőrnemű 

leveleinek széle csipkés, a levélváll szíves. A virágtakaró 5-7 sárga 

csészelevélből áll, a sziromlevelek elcsökevényesedtek. A beporzó rovarokat a 
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sok porzó virágpora és a magház által kiválasztott nektár csalogatja a virághoz. 

Tüszőterméseiből 5-8 alkot egy tüszőcsokrot. 

 

Mocsári gólyahír 

 

Őszi vérfű 

Őszi vérfű: Júliustól szeptemberig virít az egy méteres magasságot is elérő növény. 

Szára elágazó, összetett levelei vannak, amik páratlanul szárnyaltak. Az egyszerű levél 
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lemeze egységes, míg az összetett levélnél a levéllemez különálló levél lemezkékre, 

vagy más néven levélkékre tagolódik. Az összetett levél tengelyét a levélgerinc adja, 

amelyről a levélkék erednek. A vérfűnél a levélkék a levélgerinc két oldalán sorban 

helyezkednek el, ezért a levél szárnyasan összetett. Mivel a levélgerinc csúcsán is van 

levélke, ezért a levélkék száma páratlan, a levél páratlanul szárnyasan összetett. A 

levélkék tojásdadok, a szélük fűrészes. A növény fejecske virágzatba tömörült 

virágaiban csak csészelevelek, porzók és termő található. 
 

Réti füzény: Nedves rétek, nádszegélyek és lápok gyakori évelő növénye a réti 

füzény. 

 

Réti füzények a patakparton 

Bíborszínű virágokat hordozó füzérei akár kétméteres magasságba is 

felemelkedhetnek. A virágok többedmagukkal nyílnak fellevelek (murvalevelek) 

tövében. A csészelevelek bordázott felszínű csészévé forrtak össze, amely 

hosszabb és rövidebb cimpákat visel. A kihegyesedő 6-12 mm-es sziromlevelek 

bíborszínűek. A porzók két körben állnak hatosával. A termő magháza felső 

állású. A réti füzény virágainak különlegessége, hogy a növények egy részénél a 

virág hosszú bibét, közepes és rövid porzókat tartalmaz, másokban közepes bibe, 

rövid és hosszú porzók vannak, és olyanok is vannak, amelyek rövid bibével, 

hosszú és közepes porzókkal rendelkeznek. A sikeres beporzás csak az egyforma 

hosszúságú ivarlevelek (porzók és termő) között lehetséges. Ez a tény 

megakadályozza a növények önbeporzását, mert egy növényen mindig csak olyan 
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virágok találhatók, amelyek porzóinak és termőjének hossza különböző (lásd a 

képeket). A réti füzény élőhelyén, például egy patakparton számos virágzó 

növényt találhatsz, amelyeken egy kis szerencsével mindhárom virágtípust 

megtalálhatod. 

 

A réti füzény rövid bibéjű virága a bogárnézőben 

 

A réti füzény hosszú bibéjű virága 
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A réti füzény közepes bibéjű virága 
 

Borzas füzike: A júniustól szeptemberig virító termetes, 1,5 m-es növény erősen 

elágazó és finoman szőrös szárú. Az évelő füzike levelei hosszúkásak, fűrészes 

szélűek.  

   

Borzas füzike 
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Az alsó levelek egymással szemben állnak, átellenesek, míg a felsők szórt 

állásúak. 15-25 mm-es négy bíborszínű kicsípet sziromlevele van. A termő 

magház részéből hosszúkás toktermés fejlődik, amely 4 részre nyílva szórja szét 

apró, fehér repítőszőrökkel borított magjait. 
 

Mocsári kutyatej: Az évelő növény akár 1,5 m magasra is megnőhet. Vastag 

üreges szárán a levelek szórt állásúak. Lándzsa alakú levelei ülők, ép szélűek 

vagy fogasak. Színük felül sötétebb, fonákjukon kékeszöldek, ősszel pedig 

bíborvörösre színeződnek. Talajban futó elágazó gyöktörzsük hosszú 

gyökérrendszert fejleszt. Virágzataiban megsárgult levelek és nektártermelő 

mirigyek csalogatják a beporzó rovarokat. A növény megsérülve fehér tejnedvet 

választ ki. Mivel a tejnedv nem fogyasztható a népnyelv a becsmérlő „kutya” szót 

illesztette a növény nevébe. 
 

 

Mocsári kutyatej 
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A szórt levélállású mocsári kutyatej hajtása felül- és oldalnézetben 

  

Mocsári kutyatej virágzata és fejlődő termései 
 

Fekete nadálytő: Vizes élőhelyeken, nedves réteken, patakpartokon májustól 

júliusig virágzik az évelő fekete nadálytő. Fekete gyöktörzse nadályra (pióca) 
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emlékeztet, innen ered a növény magyar neve. A hajtásait erőteljes szőrök 

borítják, amiktől érdes tapintásúvá válik a növény.  

 

 

Lila és fehér virágú fekete nadálytő a vízparton és a virág felépítése 

A mocsári nefelejccsel együtt az érdeslevelűek családjába tartozik. A virágok 

csészelevelei és sziromlevelei is tölcséres képződménnyé forrtak össze. A 

porzószálak hozzánőttek a sziromlevelekből összeforrt pártacső belsejéhez. 

Virágainak pártája lilás, rózsaszínű és fehér is lehet. A növény belsőleg 

fogyasztva májkárosító hatású, ugyanakkor külsőleg nehezen gyógyuló sebek és 
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ínhüvelygyulladás kezelésére használják. Figyeld meg bogárnézőben a hosszú 

cimpákkal rendelkező csészét és a forrt szirmú pártát. Az 5 pártacimpa jelzi, hogy 

a pártacső 5 sziromlevélből nőtt össze. A virág belsejébe tekintve megfigyelheted 

a pártacső belsejéhez nőtt porzókat.  

 

A fekete nadálytő fehér pártájú virágai 

Mocsári nefelejcs: Vizes élőhelyeken májustól júliusig virágzik a mocsári 

nefelejcs.  

 

Mocsári nefelejcs virágok 
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A mocsári nefelejcs virágai a bogárnézőben 

A szép kékvirágú növényt előszeretettel ültetik kertekbe is. Az éppen kinyíló 

virágbimbók pártája még szinte fehér, de a már kifejlett virágok pártája világoskék. A 

szirmok összeforrtak a rövid pártacső nyílása körül sárga mellékpártákat láthatsz. 

 

 

Vízi menta elágazó hajtásai 
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Vízi menta: Napsütéses időben messziről érezhető a vízimenta mentol illata. A 

növény elágazó szára felemelkedő, a hajtás a halványlila, vagy rózsaszínű ajakos 

virágokból álló virágzatban végződik.  Júliustól októberig virít a talajban kúszó 

tarackkal terjedő növény. 

  

Vízi menta virágzata 

Sédkender: A sédkender, vagy kenderpakóca magas, akár másfél méteresre is 

megnövő évelő növény, amely a nedves élőhelyeket, az ártereket és erdei 

irtásokat kedveli. Lándzsa alakú levelei, fűrészes szélűek, örvösen vagy szórtan 

helyezkednek el a száron. A levelek némileg hasonlítanak a kender levelére, és 

régebben a növény rostos szárát is felhasználták, mint a kenderét. A 

fészekvirágzatának vizsgálatában a bogárnéző lehet a segítségedre. Nagyobb 

nagyításnál jól megfigyelhető, hogy a kis fészekvirágzatok nem tartalmaznak 

nyelves virágokat, hanem csak csöves virágokból állnak. A csöves virágok 

rózsaszínű pártájából hosszan kinyúlnak a fehér bibék.  
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Sédkender és fészekvirágzatai 

 

A sédkender összetett virágzata 

Subás farkasfog: A közepes termetű növény levelei mélyen osztottak, az egyes 

levélkéi lándzsa alakúak, szélük fűrészes. Fészekvirágzatait csak sárga színű 
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csöves virágok alkotják. Fogazott termése állatok bundájába, emberek ruhájába 

kapaszkodva terjed. 

  

Subás farkasfog és fogas termései 
 

Közönséges lizinka: A legfeljebb másfél méteres, kúszó gyöktörzzsel terjedő 

növény szára a végén elágazó, lándzsás levelekkel sűrűn borított. A levelek 

épszélűek, feketén vagy sárgán pontozottak, molyhosak, rövidnyelűek a száron 

keresztben átellenesen, vagy hármas-négyes örvökben (egy szárcsomóból 3-4 

levél ered) állnak. Sárga virága öttagú, ami azt jelenti, hogy 5 db csészelevél, 5 

db sziromlevél és 2x5 porzó figyelhető meg benne. A sziromlevelek pártacsővé 

forrtak össze, amelynek 5 cimpája jelzi, hogy 5 sziromlevélből alakult ki. Nyár 

közepétől megjelenő virágai bugavirágzatot alkotnak, amelyek a hajásvégen és a 

levelek eredése fölött, a levélhónaljakban jelennek meg. A növény különleges 

módon termőhelyétől függően kétféle virágtípust hoz létre. Napos helyeken 

nagyobb, aranysárga, hosszú bibeszálú, virágokat növeszt, amelyeket más 

virágok pollenje (virágpor) poroz be (idegenmegporzás), míg árnyékos helyeken 

a virágok halványsárgák, egyforma hosszú bibeszálaik és porzóik vannak. Ezek a 

virágok képesek a saját pollenjükkel is megtermékenyülni. 
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Közönséges lizinka 

 

Árnyékos helyen fejlődő lizinkavirág felépítése 

Csalán: A csalán gyakori évelő növénye a vízparti élőhelyeknek. A termetes (kb. 

50–150 cm magas) indás növény teljes egészében csalánszőrökkel borított. Ezek 
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érintésre fájdalmas, égető, viszkető érzést okoznak. Szára üreges és négyszögletű, 

levelei durván fűrészes szélűek. Elhelyezkedésük a száron keresztben átellenes. 

Az átellenes levélállásnál egy szárcsomóból két levél ered egymással szemben.  

 

Víz fölé hajló csalán 

 

A csalán keresztben átellenes levélállása oldal és felülnézetben 
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A keresztben átellenes levélállásnál az egymás alatt elhelyezkedő levélpárok 90o-

ban elfordultak egymáshoz képest. A porzós virágai lecsüngő füzéreket, a 

termősök pedig kis csomókat alkotnak. A növény kétlaki, a porzós és a termős 

virágok külön-külön egyedeken fejlődnek.Vizsgálj meg egy csalánlevelet 

bogárnézőben, hogy megtudd hogyan csíp a csalán! A csalánszőrök a többi 

fedőszőröknél nagyobbak, a levélhez kapcsolódó alsó részük szélesebb, mint 

elkeskenyedő csúcsi részük. A hegyes vég üvegszerű anyagot tartalmaz, ezért 

érintésre éles peremmel letörik, és a bőrbe hatol. Ekkor a csalánszőr egyfajta 

injekciós tűként, irritáló anyagokat (pl. hangyasav, hisztamin) tartalmazó 

sejtnedvét a bőrünkbe fecskendezi égető, viszkető érzést okozva. A csalánszőrök 

különösen a levélfonákon kapcsolódnak nagy számban a levélerekhez.  

 

Csalánlevél fonáka a bogárnéző alatt 
 

Vízi hídőr: A júliustól szeptemberig virító méteres évelő növénynek 3-9 tőálló 

levele van. A felszíni levelek lemeze tojásdad, míg a víz alattiak szalagszerűek. A 

virágok a tőkocsány végén alkotnak bugavirágzatot, amelyben egymás fölött 4-6 

örv helyezkedik el. A 8-10 mm-es virágokban 3 zöld csészelevél és 3 fehér vagy 

halvány rózsaszínű sziromlevél, 6 porzó és számos termő található, amely 

utóbbiak jól látható bibeszálat tartalmaznak. 
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Vízi hídőr és virágai 

 

 

Vízi hídőr virágfelépítése 
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Nyílfű: A júniustól augusztusig virító évelő növény kb. 1 m magas, az iszapban 

terjeszkedő tarackjaival (földalatti módosult szár) terjed. Hosszú nyelű, nyilas 

levelei a növény tövénél erednek (tőállók). Az egyivarú (porzós, vagy termős) 

virágokat tartó levéltelen szár (tőkocsány) végén több virágörv fejlődik. A kisebb, 

rövid kocsányú termős virágok a nagyobb porzós virágok alatt állnak. 

Lepelleveleik (az egyszikűek virágtakaró leveleit lepelnek nevezzük) fehérek, az 

alapjukon piros folttal. Ősszel a növény vízfeletti része elpusztul és a tarackok 

végén áttelelő gumója képződik, amiből tavasszal hajt ki újra. 

  

Nyílfű és virágai 
 

Virágkáka: A júniustól augusztusig virágzó növény virágzatban végződő szára 

akár 2 méter hosszú is lehet. Szálas levelei szárölelők, háromszög 

keresztmetszetűek. Az iszapban kúszó vaskos gyöktörzse sok keményítőt 

tartalmaz (a burgonya gumóban is ez a tápanyag van), ezért régebben 

fogyasztották. A virágok lepellevelei fehérek, rózsaszín erezettel. 
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Virágkáka 

Sárga, vagy mocsári nőszirom: A májustól júniusig virító méteres növény 

kardalakú levelei tőállók, két sorban állnak. A virág sárga lepellevelei 

összeforrtak. Lepelcimpáik jellegzetesen kétfélék. A külső három nagyobb, 

tojásdad alakú és hátrahajló, míg a belső három rövidebb, keskenyebb és felálló. 

A három porzó a belső lepelcimpáknál hosszabb sziromszerű, három ágú bibe 

alatt lapul. Tokterméseiben sok világosbarna mag található.  

  

Sárga nőszirom 
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A középhegységi patakpartok növényvilága 

 

A hazánkban gyakori középhegységi patakokban kőgörgeteges, agyagos és 

iszapos részek váltogatják egymást. A vízből kiemelkedő és a parti kősziklákat 

nedvességkedvelő lombos- és májmohák borítják. A partot magaskórós társulások 

szegélyezik a patakot kísérő égerligetek alatt. Más szakaszokon pedig 

magassásosok szegélyezik a patakot. 

 

A vörös acsalapu 
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Vörös acsalapu: A márciustól májusig virágzó növény nagy termetű, szív alakú, 

fűrészes szélű levelei 90 cm átmérőjűek is lehetnek. Fészekvirágzatai fürtökben 

nyílnak már az első lomblevelek megjelenése előtt.  

 

A vörös acsalapu fészkesvirágzatai csöves virágokból állnak 

 

Arany veselke 

Arany veselke: A márciusban már virágzó alacsony termetű növény szára 

háromszögletű, levelei jellegzetesen kétfélék. Az alsó nyeles levelek sötétzöldek, 
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míg a felsők, a négytagú virágot körülvevők, ülők és halvány sárgák. A 

megsárgult fellevelek a beporzó rovarokat vonzzák színükkel. 
 

Mézgás-, vagy enyves éger: Az égerfa törzse egyenes, kérge fiatalon sima és 

fényes, idősebb korában barnásszürke, táblásan felrepedező.  

 

Égeres ligeterdő és egy égerlevél  

 

Az enyves éger termős és porzós virágzatai 

Fiatal hajtásai mézgától ragadósak. Levelei visszás tojásdadok, kétszeresen 

fogazott szélűek. A fa porzós és termős barkái (virágzatok) egy egyeden jelennek 

meg (egylaki növény). 
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Puhafaligetek 

Fűzfák: A fűzfáknak mintegy 23 faja él hazánkban, amelyek többsége folyók és 

állóvizek partján, ártereken él. A fák alkalmazkodtak a nedves környezethez, az 

időszakos vízboritottságot is jól tűrik. A cserje- vagy fa termetű növények kétlakiak, 

porzós és termős füzérvirágzataik (ezeket a köznyelv tévesen barkának nevezi) külön 

növényeken fejlődnek. Virágaikat rovarok porozzák be. Felnyíló tokterméseikből nyár 

elején szállnak el a repítőszőrös magvak. A fiatal fa kérge sima, zöld később mély, 

hosszanti barázdákkal felrepedezik. Hajtásai hosszúak, vékonyak, hajlékonyak, ezért 

vesszőiből kosarat, bútorokat fonnak. Leveleik lándzsásak, tojásdadok, rövid nyelűek. 

A levélszél finoman fűrészes vagy ép és hullámos. Puha fáját gyakran támadják meg 

élősködő taplógombák. 

 

Fehér fűz lombkoronája 

 

Porzós fűzbarkák 
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Fehér nyár: A 15–50 méteresre is megnövő fa törzsének átmérője a 2,5 métert is 

elérheti. Kérge sima, szürkésfehér vagy zöldesfehér, a fiatal fák törzsén rombusz alakú 

sötét foltok vannak, amelyek később feketéssé és repedezetté válnak. A fiatal hajtásaik 

gyapjas szőrzettel borítottak. 4-15 cm hosszú leveleik 5 karéjúak. A fiatal fákon 

mélyen karéjosak a levelek, a lassabban növő idősebb fákon kevésbé mélyen 

karéjosak. Barka virágzataik tavasszal jelennek meg. A barkák csak porzós, vagy 

termős virágokból állnak és ezek külön növényen helyezkednek el tehát a nyárfa 

kétlaki növény. 

 

A nyárfa fiatal leveleit mindkét oldalán fehér szőrzet védi az erős 

napsütéstől.  

 

 

Fiatal nyárfa mélyen karéjos levelei 
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Idősebb nyárfa kevésbé mélyen karéjos levelei 
 

Zöldjuhar: A zöldjuhar az egyik leggyakoribb megjelenésű fa hazánkban. Egyaránt 

előfordul a városokban és falvakban. Idegenhonos gyomfaként az ártereken is 

erőteljesen terjed. Az egészen fiatal ágak még hamvasak és zöldszínűek. A 

juharfáknak ikerlependék terméseik vannak. A termésérést követően az ikerlependék 

két résztermésre esik szét (ezt szokták a gyerekek az orrukra ragasztani). 

 

 

Zöldjuhar terméses hajtása 
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A résztermések szél általi elterjesztését a repítőszárnyak segítik. Ha feldobsz a 

magasba egy résztermést (fél ikerlependék), akkor az forogva hullik alá.  

 

Az ikerlependék részei 

  

Fátyolnövényzet és virágzó süntök 
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Az ártéri erdőkben a fákra gyakran kapaszkodnak fel liánszerű növények, mint 

például a süntök, a komló, vagy az ebszőlő csucsor, amelyek nagy tömegben 

fátyolszerű növényzetet hoznak létre. 

Süntök: Az Észak-Amerikai eredetű süntök 7-8 méter magasra is felfutó, 

többágú kacsokkal kapaszkodó egyéves növény. 

 

  

Süntök porzós virágai 

 

Hosszú nyelű levelei karéjosan osztottak. A növény egylaki, ami azt jelenti, hogy 

porzós és termős virágai egy növényen jelennek meg. A termős virágok általában 

magányosan állnak, míg az apró fehér porzósok összetett fürtöt képeznek. 

A májusban csírázó növény virágai júliusban jelennek meg és kb. két hét múlva 

már termést is hoznak. 3-4 centiméteres tüskés kabaktermésük belsejében négy 

mag található, amelyeket rostos szövet vesz körül. A felfújt termés a vízen 

sodródva is terjed. 
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Süntök felnyílt kabaktermése 
 

Komló: Az évelő kétlaki (a porzós és termős virágok külön növényen fejlődnek) 

kúszónövény termése a sörgyártás egyik legfontosabb alapanyaga. A júliusban 

virágzó növény jobbra csavarodó szárán a hosszú nyélen ülő levelek keresztben 

átellenesen állnak. Az ártéri ligeterdőkben sokszor áthatolhatatlan bozótot 

képeznek. 
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Komló 

Ebszőlő csucsor: Gyomtársulásokban, ártereken gyakori az ebszőlő csucsor, 

mely a paradicsom és a burgonya közeli rokona. Az évelő kúszó félcserje virágai 

lilás színűek. A növény virága sugaras szimmetriájú. A szirmok a tövüknél 

összenőttek, csak a pártacimpák terülnek szét csillag-szerűen. A porzók részben 

hozzánőttek a pártához, a portokok kúposan összehajlanak. Piros bogyótermései, 

akár a növény többi része mérgezők. 

 

Ebszőlő csucsor bogyós hajtása és hervadó virágai 
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Saláta boglárka: A már megismert réti boglárkához hasonló sárga virága van a 

kertekben sokfelé ültetett és az ártéri erdőkben kora tavasszal tömegesen virágzó 

salátaboglárkának. Levelei szív, vagy vese alakúak, hosszú levélnyelük van. A 

talajon elfekvő növény zsenge fiatal hajtásai salátaként fogyaszthatók.  

 

 

 

A salátaboglárka virága és levelei 
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Farkasalma: Májustól szeptemberig virágzik nedves talajú helyeken: 

ligeterdőkben, patakparti magaskórósokban, ártereken a megdörszölésre 

kellemetlen szagot árasztó farkasalma. Szára felálló, el nem ágazó, 

mindvégig kopasz. Hosszú nyelű levelei szórtan helyezkednek el. A 

tojásdad-háromszög alakú, tompa csúcsú levelek széle ép, a felülete hamvas.  

 

 

Farkasalma és virágai 
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A farkasalma virágaiban a virágtakaró levelek lepelcsővé nőttek össze. Ha 

felnyitsz egy lepelcsövet, akkor ennek belső falán lefelé álló gyapjas 

szőröket figyelhetsz meg, amelyek mindaddig fogva tartják a virágba 

bejutott rovarokat, amíg azok el nem végzik a beporzást, vagy a virág el nem 

hervad. A virág alsó részén helyezkedik el a termő a ránőtt porzókkal. 

Termése dió méretű, gömbölyded tok. 

 

Farkasalma virágokról és egy felnyitott virág belsejéről készült képek 

 

Hamvas szeder: Száraz füves területek és árterek gyakori cserjéje a hamvas 

szeder. Az egy méter magasra növő félcserje hajtásai íveltek, apró tüskékkel 

borítottak. Tüskés indái több méterre is képesek elkúszni. Összetett levelei 

vannak, amelyek 3-5 tojásdad a szélükön kétszeresen fűrészes (a levélszélen a 

mély és kevésbé mély fogazottság egyszerre jelenik meg) levélkékből állnak. 2–

2,5 cm-es, fehér virágai az oldalhajtások csúcsán nyílnak. Virágzás után a 

csészelevelek felhajlanak. A szeder virágtakaróját 5 csészelevél és ezekkel 

váltakozva elhelyezkedő 5 sziromlevél adja. Beljebb láthatod a sok porzót és a 

különálló termőkből álló termőtájat. A termők magházaiból apró csonthéjas 

termések alakulnak ki, amelyek a kúpos vacokfelszínen ülnek. A szedernek és a 

málnának is a köznapi életben magnak nevezett része, valójában nem mag, hanem 
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résztermés (kőmag). A szeder és a málna szedésekor a kúpos vacokfelszínről a 

csonthéjas terméscsoportot húzzuk le, és ezt fogyasztjuk el.  

 

A hamvas szeder virágai 

 

A szeder csonthéjas terméscsoportjai 

Kerek repkény: Árnyas erdőkben réteken, útszéli gyomtársulásokban márciustól 

nyár végéig virágzik a kerek repkény, vagy földi borostyán. Szárai elfekvők, 
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messzire kúszó szárai legyökerezésével gyorsa terjed. A virágzó hajtásrész 15–30 

centiméter magasra felemelkedik a talajszint fölé. A szár keresztmetszete 

négyzetes. Levelei csipkés szélűek a száron keresztben átellenesen állnak. A 

levélhónaljaiban akár 6 virág is nyílhat, ezért elszaporodva virágszőnyeggel 

borítja be a talajfelszínt. Vizsgáld meg bogárnézővel a kerekrepkény virágát! 

 

A kerek repkény virága 

A kétajkú párta alsó ajka nagyobb, rajta jól fejlett oldalsó cimpák és középső 

cimpa figyelhető meg. A virág felső részén nyúlik ki a bibe.  

 

Aranyvessző: Az évelő aranyvesző az erdőszéleken, nedves réteken és ártereken 

terjeszkedő idegenhonos özöngyom. Két méter magasra is megnő, a karcsú, 

levelekkel sűrűn borított növény. Levelei lándzsásak, a levélszél alul ép, a 

levélcsúcs felé fűrészes. Sárga színű apró fészekvirágzatai vannak, amelyekben 

egyaránt megtalálhatod a meddő nyelves virágokat és a középső csöves virágokat.  
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Aranyvessző 

 

Az aranyvessző fészekvirágzatai a bogárnézőben 

 

Gilisztaűző varádics: Az évelő gilisztaűző varádics ártéri 

magaskórósokban, útszéli gyomtársulásokban gyakori. Nevének megfelelően 

régebben bélférgek kiűzésére használták. Megdörzsölve fűszeres illatú, a 
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szárított növény illóolaja révén a hangyákat és molyokat is távol tartja. 80-

120 cm magas felálló, a felső részén elágazó szárú növény levelei erőteljesen 

bevágottak (kétszeresen szárnyasan szeldeltek). A gombszerű fészekvirágzat 

több száz apró csövesvirág áll. 

 

Gilisztaűző varádics 

 

Erős nagyítású kép a varádics fészekvirágzatairól 
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Seprence: A 40-80 cm magas egynyári özönnövény júniustól októberig virágzik. 

Szőrös elágazó szárán lándzsás levelek erednek. 1,5-2 cm átmérőjű fészekvirágzatait a 

belső, sárga csöves és a széli helyzetű fehér nyelves virágok alkotják. A virágzatokat 

nagy számban látogatják a beporzásban résztvevő zengőlegyek és darazsak. Hasonló 

megjelenésű növény a lándzsás őszirózsa, amely szintén az árterek özönnövénye. 

  

Seprence és egy legyet zsákmányoló karolópók a fészekvirágzaton 

 

Pénzlevelű lizinka 
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Pénzlevelű lizinka: A pénzlevelű lizinka a talajon kúszó évelő növény. 10-50 

centiméter hosszú hajtásain egy síkba rendeződve átellenesen állnak az 1,5-2 cm-es 

kerekded levelek. 

 

Pénzlevelű lizinka 

  

Baracklevelű keserűfű 
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Baracklevelű keserűfű: A júliustól októberig virító növény szára vékony, 

elágazó. Lándzsa alakú levelei épszélűek, ülők vagy rövid nyéllel kapcsolódnak a 

szárhoz. Színükön néha sötéten foltok figyelhetők meg. A keserűfűfélékre 

jellemző, hogy levélalapjuk függeléke, a pálha pálhakürtőt alkotva körülveszi a 

szárat. A szár csúcsán helyezkednek el a virágzatot alkotó apró, fehér vagy 

halványrózsaszín virágok. A virágzatot tartó szárrész, a kocsány a levelek 

hónaljából nyúl ki. Termése apró fekete makktermés. 

 

A keserűfű pálhakürtője alól előbújik a növény virágzata 

  

A keserűfűfélék közé tartozik a vízpartokon gyakori lórom, vagy lósóska is 
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Bíbor nebáncsvirág: A szigetközi ágrendszerben mindenfelé tömeges megjelenésű a 

Kelet-Indiából származó bíbor nebáncsvirág, amely eredetileg dísznövényként került 

hazánkba, de ma már kipusztíthatatlan része az ártéri magaskórósoknak, ahol 

elvadultan él. 

 

Idegenhonos özönnövények: aranyvessző és bíbor nebáncsvirág a Szigetközben 

 

Bíbor nebáncsvirág 
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