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1. BEVEZETÉS 

Napjainkban a gyógynövények ismét reneszánszukat élik. Az elmúlt két évszázadban a 

gyógyszergyártás hatására eltűnni látszódott az évezredes tudás, melyet még ükanyáink 

ismertek és alkalmaztak a mindennapjaikban. A 60-as évektől etnobotanikai gyűjtőutakra 

indultak a kutatók, hogy a még megmaradt ismereteket dokumentálhassák. Ezeknek, illetve 

a gyógyszerészeti bizonyítékoknak köszönhetően, melyek alátámasztották a hatásosságukat, 

a gyógynövényekről számos kiadvány készült, amelyek ismét széles körben népszerűvé 

tették ezeket a természetes gyógyszereket.  

Gyermekkoromban nagymamám polcáról gyakran emeltem le a Maria Treben: Egészség 

Isten patikájából című könyvet, amely annak idején a legtöbb háztartásban megtalálható 

olvasmány volt. Mondhatni nekem is ez a könyv mutatott utat a gyógynövények szeretetéhez 

és használatához, így szakdolgozatom egyik forrásaként is említem majd. Már gimnazista 

koromtól sokat olvastam a gyógynövényekről, és hatásaikról, illetve magam is gyűjtöm és 

alkalmazom őket. Szeretném, ha ezt az ismeretet a jövőben valamilyen formában át tudnám 

adni a diákjaim számára. Emiatt is készült ez a dolgozat, hogy bemutassam benne a 

gyógynövényeket, illetve, hogy ezek ismeretét milyen kereteken belül lehet integrálni a 

biológia tantárgy oktatásába. 

Szakdolgozatom első részében ismertetem a gyógynövények történelmét a kezdetektől 

napjainkig, hogy milyen módokon fedezték fel, és alkalmazták a különböző korok emberei. 

Ezt követően alaposabban bemutatok három széles körben elismert és kutatásokkal igazolt 

hatékonyságú gyógynövényt, a kamillát, a citromfüvet és a csalánt, majd egy következő 

fejezetben ismertetem a gyűjtési, szárítási, tárolási és alkalmazási módokat is. 

A dolgozat második felében térek rá az oktatásban való hasznosíthatóságra. Fontosnak 

érzem, hogy mindenekelőtt tisztázzam, hogy a jelenlegi Nemzeti Alaptanterv alapján a 

biológia tantárgy hogyan lett szabályozva és a kerettantervek ismeretében hogyan lehetne a 

tananyag részeként megemlíteni ezeket, akár tanórai, akár szakköri keretek között. A 

feldolgozás segítségeképp pedig óra- és foglalkozásterveket, illetve munkalapokat is 

mellékelek. Már nem csak a mindennapokban, de az oktatásban is egyre nagyobb színteret 

nyernek az infokommunikációs (IKT) eszközök, így röviden ezek alkalmazhatóságát is 

megmutatom majd a növényismeretben. A gyógynövényeket legkönnyebben tapasztalati 

úton ismerhetjük meg akkor, ha kimozdulunk a természetbe. Ehhez egy májusi 
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terepgyakorlatot javasolok, melyhez megmutatom az ekkortájt gyűjthető gyógynövényeket 

és az előfordulási területeiket, illetve megosztok egy rövid programtervet.  

Remélem szakdolgozatom olvasóinak meg tudom hozni a kedvét a gyógynövények 

alaposabb megismeréséhez és alkalmazásához, emellett a biológia szakos kollégáknak még 

ahhoz, hogy valamilyen formában feldolgozzák ezt az ismeretet a tanításaik során.  
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2. A GYÓGYNÖVÉNYEK TÖRTÉNETE 

A gyógynövények története igazán messzire nyúlik vissza. Az ősemberek halászatból, 

vadászatból és gyűjtögetésből éltek. A gyűjtögetések alkalmával rengeteg növényt, illetve 

annak magvait, bogyóit, terméseit szedte össze. Ekkor még az emberek tapasztalati úton 

tanulták meg, hogy mely növény ehető, illetve mérgező, vagy rendelkezik-e valamilyen 

hasznos tulajdonsággal. Ugyanis tapasztalták, hogy a növények nem csak étkezésre 

alkalmasak, hanem ezek mellett gyógyító tulajdonságokkal is rendelkeznek. Ezt a tudást 

főképp a sámánok és törzsi varázslók őrizték. A tudás évezredeken keresztül bővült és 

formálódott, miközben generációról generációra öröklődött. 

Az első írásos emlékek megjelenését követően Sumer és Óegyiptomi feljegyzésekben is 

találhatóak olyan szövegek, melyek egy-egy növény toxikusságáról számolnak be.  

Az ókori Mezopotámiából kb 5000 évvel ezelőttről származnak az első gyógyászati adatok. 

Ekkor, hozzávetőleg 500 éven keresztül 50 orvos és mellettük papok és „gyógyító emberek” 

vigyáztak az emberek egészségére. A Kr.e. 2000-res évekből származik egy kőtábla, melyen 

sumer orvosságok „receptje” olvasható, összesen 25. Őrölt gyökerek, virágok, kérgek 

nedvének kivonatai, vagy szárítva porként. Felsorolja a kakukkfüvet, csillagfürtöt, körtét, 

fűzt és cédrust is. Az illatos fákból történő olaj kinyerés, ezzel az illatszerkészítés a Kr.e. II. 

évezredtől volt ismert. Asshurban-apli király (Kr.e. 668-626) volt az asszírok utolsó nagy 

királya. Hatalmas könyvtárában több, mint száz agyagtáblán 250 növény leírása szerepel 

ékírással, emellett különböző idegi és érrendszeri betegségek tünetei és kezelése szerepel 

rajtuk. A gyógynövényeket forró vízben kifőzték és sót, vagy lúgot adtak hozzájuk. Ismertek 

voltak a füge, datolya, körte, erdei fenyő, fűz és szezám. A legtöbb hasznosított 

gyógynövényüknek antibakteriális, vagy antiszeptikus hatása volt, emellett placebo hatás 

elérésére is használták őket. Az első botanikus kertjüket Babilonban telepítették Kr.e. 720-

710 között. 

A régi egyiptomiak falfestményeken és kőtáblákon ábrázolták gyógynövényeiket, melyek 

máig fennmaradtak. Ezekből látható, hogy például a fokhagymát és a borókát már 4000 

évvel ezelőtt is használták. A legrégebbi írás, melyben említést kapnak a gyógynövények az 

Hammurabi király könyve volt Kr.e. 1900 körülről. Ebben megjelenik a mák, a nadragulya 

és a szenna is, és kiemeli, hogy a borsmenta jó emésztési zavarokra és a szezámolaj 

antibakteriális hatással rendelkezik. Viszont a legfontosabb és egyben a témában készült 
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legrégebbi emlék az Ebers-féle papirusztekercsben található. Különlegessége, hogy Kr.e. 

1534-ben készült és egy 1873-mas régészeti feltárás alkalmával egy múmia lába közül került 

elő Thébában. Ebben korábbi feljegyzések másolatai találhatóak, mely közül a legrégebbi 

körülbelül 3500 évvel ezelőtt keletkezett. Kb. 870 betegség és tüneteinek leírása szerepel 

benne. Érdekes, hogy már ezekben az írásokban is megtalálható számos ma ismert gyógyszer 

alapanyaga, mint például az ópium, de említ több száz gyógynövényt is, mint a kaktuszok 

kivonatát, az aloékat, a fokhagymát és vöröshagymát, a szennát, a borsmentát, a 

bodzabogyót, a bürköt, illetve a gyűszűvirágot is. A korban továbbá alkalmazott 

gyógynövények voltak még a kapor, szerecsendió, fekete üröm, zsálya, cickafark, rozmaring 

és oregánó is. A fáraók egészségére több orvos is figyelt egyidejűleg. A gyógykezeléseket a 

templomokban végezték Serapis, a gyógyítás istene előtt. De nem csak a fáraók részesültek 

gyógynövényekben, hanem a piramisokat építő munkásoknak is naponta adtak fokhagymát 

és vöröshagymát az étkezéseik mellé, hogy ezzel védjék őket az esetleges járványoktól. 

Az ókori görög kultúrában alakult ki a természettudományos orvoslás, melynek 

megalapítója Hippokratész volt (Kr.e. 460-375). Az orvoslás körében foglalkozott a 

mérgezésekkel is, illetve azok tüneteivel és gyógyításával. Corpus Hippocratium című 

művében több, mint 200 gyógynövényt írt le. A betegségeket az emberi lét természetes 

velejárójának tartotta, amelyek megfelelő készítményekkel gyógyíthatóak. Az athéni 

filozófiai iskola élére majd 100 évvel később Ereszoszi Theophrasztosz (Kr.e. 371-287) 

került, aki botanikához igencsak értvén, munkáiban részletesen ismertette a korra jellemző 

gyógy- és mérgező növényeket. Dioszkoridész (Kr.u. 40-90) mintegy hatszáz „gyógyító fa” 

-ként emlegetett növényt (gyógynövényt) írt le (latin, görög és egyiptomi nyelven) a De 

Materia Medica (A gyógyító anyagról) című könyvében, amely évszázadokon keresztül a 

toxikológia alapját képezte az orvostudományban. Sok gyógyhatás ezek közül napjainkban 

is ismeretes, mint például, hogy az édeskömény fokozza a tejtermelést. A hozzá forduló 

embereket különféle gyógyborokkal kezelte, mely igen népszerűvé tette a maga korában. 

Ezek a több tucat hatóanyag felhasználásával készült elixírek igencsak kelendőek voltak, és 

hatásosságuk is vitathatatlan, hiszen mint tudjuk az alkohol kitűnő oldószer, így a megfelelő 

dózisú növényi alkaloidok hatása kiválóan érvényesült. 

A rómaiak nem csak a görög kultúrát, hanem tudásanyagukkal együtt a gyógynövények 

ismeretét is átvették. Idősebb Plinius (Kr.u. 23-79) Historica Naturalis című, mára már csak 

37 kötetes művében számos helyen közöl részleteket a gyógynövények felhasználásáról, 

közel 1000 növényfaj említésével. Nem csak emiatt fontos viszont a gyűjtemény, hanem 
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azért is, mert ez által betekintést nyerhetünk a római nép hétköznapjaiba és táplálkozási 

szokásaiba. Marcus Aurelius császár görög származású orvosa, Galenus (Kr.u. 129-216) is 

igen fontos volt a fitoterápia előrehaladásának szempontjából, hiszen ő volt az, aki lefektette 

a gyógynövények rendszerezésének alapjait. Részletesen taglalt, többkötetes gyógynövény 

könyveket írt. 

A gyógynövények története ezek után párhuzamosan haladt az orvostudomány fejlődésével. 

A legrégebbi fennmaradt herbárium a X. századból származik. Különböző gyógymódok 

leírása található benne, köztük olyanoké is, melyeket „manók” okoznak. A 6. század elején 

élt Szent Benedek alapította Bencés szerzetesrend a középkorban nagy figyelmet szentelt a 

gyógyításnak. Ez főként a kolostorokban és zárdákban zajlott, bár abban az időben már 

Európa szerte alapítottak orvosi karokat. A kultúrnövények mellett a gyógynövényeket a 

szerzetesek és apácák termesztették a kolostorokban, hogy ezzel gyógyíthassák a saját, és a 

hozzájuk forduló emberek panaszait, betegségeit, sérüléseit. Gyakorta feljegyzéseket is 

készítettek a növényeikről és azok hatásairól, bár ezek a rossz kolostori fények és a 

másolások során, illetve a rövidítések alkalmazása miatt sokszor hibásan kerültek leírásra. 

A VIII. század végén a kolostorok felemelkedése és virágkora indult meg. A kertjeik képét 

a paradicsomi állapot megtestesítésére formálták, bár legfőbb céljuk az önellátás volt. A 

kolostorok falai között lassan megindult a szerzetesek oktatása a gyógyításra és a betegek 

ápolására. Ekkoriban a legnépszerűbb gyógynövény az orvosi tisztesfű volt, amely a rossz 

nedvek és rossz szellemek kiűzésére volt használatos. A rengeteg ismert és használatos 

gyógynövény ellenére, az európaiak nagyon fogékonyak voltak a fertőzésekre a XII. és 

XVIII. század között. Köszönhetően a higénia alacsony színvonalának, illetve hiányának és 

emellett a járványok tűzvészszerű terjedésének, rengeteg ember halt meg különböző 

betegségekben.  

Ki ne ismerné a boszorkányokat megjelentető történeteket, viszont sokszor nem is 

gondolunk bele ennek alapjaiba. A népnyelv sokszor tévesen nevezte a nőket 

boszorkánynak, ők valójában javasasszonyok és füvesasszonyok voltak, akik erdőn és 

mezőn szedtek és gyűjtöttek olyan növényeket, melyeknek ismerték a gyógyító hatásait és 

segítettek is velük a hozzájuk fordulókon. Ezekből is alakultak a boszorkányüldözések, 

hiszen a tudásukat misztikumnak, vagy akár varázserőnek ítélte meg a nép. A rupertsbergi 

kolostorban élt Bingeni Szent Hildegárd (1098-1179) főapátnő. Igen sok beteg kereste őt fel 

panaszaival. Messziről jöttek hozzá az emberek, mivel hamar híre ment, hogy a kolostor 
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kertjében sok gyógyító növényt termesztenek és a falai közt gyógyszertár is működik, ahol 

teák, kenetek és gyógycseppek is készülnek. A főapátnő vallotta, hogy nem csak a beteg 

szervet, hanem az egész testet szükséges gyógyítani. Egy természettudományos könyvet is 

írt, melyben kb. 200 népi nyelven leírt gyógynövény gyógyító hatását jellemzi. Mindemellett 

már nem csak a gyógynövényeket javasolja, hanem ezek adagolását is leírja. (Szatmári, 

2005) 

A modern gyógynövénygyógyászat alapját a svájci Parselus (1493-1541) rakta le. Teljes 

életét a tanulásnak és orvoslásnak áldozta fel. Tanulmányait befejezve bejárta Európát és 

vándororvosként tevékenykedett. Herbarius című könyvében számos gyógynövényt írt le. Ő 

volt az első orvos, akinek tinktúrát, azaz növényi alkoholos kivonatot sikerült készítenie. Az 

ókori szignatúra-tant követte, miszerint egy növény gyógyhatását és alkalmazási területét az 

alakja árulja el. Hasonlatai közül, csak, hogy említsek néhányat: a palástfű kerek levelei 

hasonlóak a méhnyakhoz; a szerecsendió és a közönséges dió az agyhoz hasonló, azaz 

hatékony gyógymód lehet a lelki egyensúly megőrzésére; az orvosi tüdőfű levelei pedig a 

beteg tüdőre emlékeztetnek, azaz alkalmazható a bronchitis és a tuberkulózis gyógyítására. 

(A gyógynövények története, 2012) 

Az első magyar orvosi könyv Lencsés Györgytől (1530-1593) származik. Eleinte alig 

használták, kb. 200 évig csak lappangott. Művének bevezetésében ez áll: „Olly könyv 

melljben mindenféle nyavallyák ellen, melyek szoktanak történni az emberi testben, sok 

hasznos és gyakorta meg probált orvosságok találtatnak” (Lencsés, ~1570). Hozzávetőleg 

100 receptet tartalmaz, melyek 70-80%-a növényi anyagokból készül. A kéziratot 

napjainkban a Teleki Tékában őrzik Marosvásárhelyen. 

Dr. William Withering (1741-1799) angol orvos hatására a 18. századtól a gyógynövényeket 

a legkülönfélébb panaszokra használják. Sikerült kimutatnia, hogy a gyűszűvirág 

kivonatával sikeresen kezelhető a szívelégtelenség során fellépő vizenyő. Olyan 

glikozidokat (digoxin, digitoxin) sikerült kivonni a növényből, melyeket a mai napig 

használnak szívelégtelenségek kezelésére. 

Samuel Hahnemann (1755-1843) orvost nevezik a homeopátia atyjának. Tőle származik a 

mondás: „Similia similibus curantur” azaz hasonlót hasonlóval kell gyógyítani. Ennek két 

tényezőjét kutatta, az egyik, hogy egy egészséges embernél a gyógyszer hasonló tüneteket 

okoz, mint az a betegség, amelyre hatásos lenne, a másik pedig az, hogy a hasonlót egy hozzá 

hasonlóval lehet gyógyítani. Következtetésül levonta, hogy egy beteg ember betegségére 
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olyan gyógyszert kell adni, amely egy egészséges embernél hasonló betegség tüneteit váltja 

ki. Ezek a gyógyszerek mind gyógynövények hatóanyagaiból készültek. 

A XIX. században párhuzamosan történt az orvostudomány rohamos fejlődése és a népi 

gyógymódok alkalmazása. Népszerűek voltak a falusi füvesemberek, javasasszonyok, és az 

analógiás gondolkodás, azaz, hogy a színe, az alakja vagy a neve árulja el egy növénynek a 

gyógyhatását. Körülbelül 100-150 évvel ezelőttig a hagyományos, gyógynövények 

hatóanyagain alapuló orvoslás volt a megszokott, dédanyáink is még ismerték a természet 

gyógyító erejét, tudták milyen növényt kell alkalmazni a különféle bajok kezelésére.  

Mindezt az előző században mindinkább elnyomta és kiszorította a gyógyszergyártás. 

Etnobotanikai kutatások, gyűjtőutak indultak annak érdekében, hogy ez az elkopott 

évezredes tudás fennmaradhasson az utókor számára. 

Manapság pedig ismét kezdenek ráeszmélni az emberek, a természetes anyagokkal történő 

orvoslás tudományos alapokkal is alátámasztott létjogosultságára és visszatérni a felesleges 

kémiai anyagoktól mentes gyógyszerekhez, a gyógynövényekhez.  
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3. LEGFONTOSABB GYÓGYNÖVÉNYEINK 

3.1. Kamilla (Matricaria chamomilla) 

Egyéb elnevezései: orvosi székfű; anyafű; Szent István-pipitér; szikfű; szűzekanyja; 

bubulyka; katóka; pipiske 

Család: őszirózsafélék 

Élőhely: őshonos Nyugat-Európában és Algériában 

Hazánkban: szántóföldeken, erdei tisztásokon, agyagos, szikes, parlagon hagyott és 

száraz alföldi talajokon. Sajnos a nagymértékű műtrágyázás és gyomirtózás egyre 

jobban pusztítja előfordulási helyein a kamillát. 

Gyűjtés ideje és módja: májustól augusztusig (leginkább délidőben) a virágot 

 

Története:  

 A kamilla az egyik legkedveltebb gyógynövényünk. Már évezredek óta használják, 

és mai napig rengeteg gyógytermék alapanyaga.  

1. ábra 
Kamilla növény 

forrás: 
http://www.nwbotanicals.org/oak/altagri/

chamgerm.htm 

http://www.nwbotanicals.org/oak/altagri/chamgerm.htm
http://www.nwbotanicals.org/oak/altagri/chamgerm.htm
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 A kamilla elnevezés görög eredetű, a chamos (föld) és milos (alma) szavak 

összetétele. Már az ókorban is használták gyógyító céllal. Az egyiptomiak a Napisten 

ajándékának tekintették a növényt, mumifikálásoknál balzsamozó olajként és kozmetikai 

szerek alapanyagaként is alkalmazták. A rómaiak italok készítésére, míg az ókori görög 

orvos, Hippokratész menstruációs görcsök enyhítésére és a vértolulás kezelésére javasolta. 

A középkorban az alkimisták sikeresen illóolajat állítottak elő belőle lepárlás útján. Már az 

1578-as kolozsvári Herbárium c. könyvben is említve van, mint gyógynövény. Manapság is 

rendkívül népszerű, hivatalosan be van jegyezve az Európai Gyógyszerkönyvben a 

virágzata, illóolaja és folyékony kivonata egyaránt. (Kovács, Gosztola, Rédei, & Csupor, 

2016.) 

Megjelenése:  

Szára hengeres, egyenes, és kb. 50 cm magas. Gazdagon elágazó, világoszöld levelei 

kétszeresen szárnyasan összetettek, sallangokra osztottak. Virágai májustól októberig 

nyílnak, fejecske virágokba tömörülnek, melyek közepe sárga színű és ezt fehér szirmok 

veszik körbe. 

A legkönnyebben a pipitértől, ebszékfűtől és a margitvirágtól úgy lehet 

megkülönböztetni, hogy attól eltérően itt a vacok kúp alakú és belül üreges, emellett illata 

kellemesen fűszeres. 

Tulajdonságai:  

Szinte mindenre jó gyógynövény. Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, 

lázcsillapító, görcsoldó, fertőtlenítő, nyugtató. 

Belsőleg forrázata: a gyomor és a bél, valamint a vese és az epe görcseit oldja; 

elősegíti az emésztést, csillapítja a hányingert és a hányást; lázcsillapító, segíti a 

megfázásból való felgyógyulást; enyhíti az idegzsábát és a fejfájást. 

Külsőleg: égési sebek gyógyítására, sebek ferőtlenítésére, fekély és fertőződés 

kialakulásának megelőzésére; torokfájás ellen gargalizálásra; olajával ízületi fájdalmakkal, 

idegzsábával sújtott testrészek bedörzsölése;  

Szépségápoló szerként: hajmosáskor haj szőkeségének megőrzése és fényesebbé 

tétele; az arc kamillás főzettel történő mosásakor a bőrt frissé és üdévé teszi; 

kozmetikumokban allergia elleni adalékanyag 

Felhasználási módjai: 
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Tea: 1 púpozott teáskanál kamillát adunk ¼ liter vízhez, csak forraljuk, rövid ideig 

állni hagyjuk 

Kádfürdő: két összmarok kamillát leforrázzuk és állni hagyjuk 

Hajmosás: egy maroknyi kamillavirágot leforrázzuk és állni hagyjuk 

Borogatás: ¼ liter forrásban lévő tejbe egy púpozott evőkanél kamillát öntünk, rövid 

ideig állni hagyjuk, leszűrjük és meleg borogatásként használjuk 

Olaj: 50 g szárított kamilla virágzatot keverjünk össze 5 dl olívaolajjal és 10 napra 

tegyük meleg, napsütötte helyre, ezután szűrjük le és tegyük sötét üvegbe 

Kamillás gőzölés: egy púpozott evőkanál kamillát egy liter vízzel leforrázunk, 

törülköző alatt inhalálunk 

3.2. Orvosi citromfű (Melissa officinalis) 

Egyéb elnevezései: citromszagú melissza, macskaméz, méhfű, mézfű 

Család: árvacsalánfélék (ajakosvirágúak rendje) 

Élőhely: Dél-Európa és Nyugat-Ázsia egyes területei 

Hazánkban: bokrok mentén és árnyékos területeken 

Gyűjtés ideje és módja: júniustól szeptemberig a leveleket és a virágos hajtáscsúcsot 
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Története:  

 Az orvosi citromfű szintén egyike a legrégebben alkalmazott gyógynövényeknek.  

Neve a görög melissa (méh) szóból ered, mivel a méhek igazán kedvelik ezt a növényt. 

Dioszkoridész már az I. században kezelte vele a kutyaharapást és a köszvényt, míg kortársa, 

a római Plinius vérzéscsillapítóként használta. Európában a középkorban nyert nagy 

népszerűséget magának, gyógyszeralapanyagként is alkalmazták már ekkor. Az ekkoriban 

széles körben alkalmazott „életelixír” fő alapanyaga is ez a növény volt. Vizes kivonatát, a 

citromfűvizet, a népgyógyászat használta nyugtató és fájdalomcsillapító szerként. Fiatalító 

hatást is tulajdonítanak neki, emiatt a citromfű alkoholos kivonatát, az ún. Karmelita 

cseppeket előszeretettel alkalmazták az újkor hölgyei. Érdekesség, hogy ez a szer 

Melissengeist néven a mai napig forgalomban van étvágyjavító és nyugtató hatása miatt. 

Napjainkban is világszerte népszerű és elismert gyógynövény, a Német Gyógyszerkönyv 

például 49 bejegyzett gyógyszer alapanyagaként említi. Hatásossága miatt több ország is 

intenzíven termeszti. 

Megjelenése:  

 Körülbelül 80 cm magas, szára egyenes, tövénél elágazó. Levelei keresztben 

átellenesek, szív alakúak, erősen erezettek, fűrészes szélűek, eldörzsölve citrom illatúak. 

2. ábra 
Orvosi citromfű növény 

forrás: 
http://www.plantillustrations.org/illustrati

on.php?id_illustration=322078 

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=322078
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=322078
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Virágai fehérek, vagy halvány rózsaszínűek. (Kovács, Rédei, & Csupor, Orvosi citromfű – 

az Év Gyógynövénye 2014-ben, 2014) 

Tulajdonságai:  

 Fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, görcsoldó, szélhajtó, lázcsillapító, emésztést 

segítő, nyugtató, gyomorerősítő. 

Belsőleg forrázata: idegesség, nehéz emésztés, étvágytalanság, szorongás és 

depresszió esetén javallott, emellett hasznos a várandósság alatti hányás ellen. Csökkenti a 

koleszterinszintet és elősegíti az epeelválasztást. 

Külsőleg: reumás és idegi fájdalmak esetén, beleértve a fejfájást is. Kenőcsként 

ajakherpesz gyógyítására és a visszaesés megelőzésére ad megoldást. Friss leveleit 

összemorzsolva rovarcsípésre használják. 

Felhasználási módjai: 

Tea: egy csapott evőkanál szárított növényt forrázunk le 250 ml vízzel, majd állni 

hagyjuk 

Étkezés: összevágott friss leveleivel ízesíthetőek saláták, zöldséglevesek, rántották, 

hús-és halételek. 

3.3. Nagy csalán (Urtica dioica) 

Egyéb elnevezései: csalány, csollán, csolyán, csanál, csohán, csovány 

Család: csalánfélék 

Élőhely: őshonos Eurázsiában és Észak-Amerikában, de mára már mindenhol megtalálható 

az északi szélesség 30° és 70° közt 2500 méter magasságig 

Hazánkban: bárhol, különösen parlagokon  

Gyűjtés ideje és módja: májusban és júniusban a teljes növényt 
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Története:  

 A régi koroktól kezdve egészen 1720-ig főként rostnövényként alkalmazták, rostjait 

kifőzték és lenvászonhoz hasonló anyagot szőttek belőle. Ilyen, csalánból szőtt lepleket már 

találtak bronzkori sírokban is. Legkorábbi említése mitológiai vonatkozású. Már az ókorban 

is nagy megbecsülésnek örvendett, Hippokratész kortársai a csalánlevelet kígyóharapás és 

skorpiócsípés gyógyítására használták, emellett belsőleg növényi mérgezések ellen. Már 

évszázadok óta fogyasztják virágzás előtti leveleit a skandináv országokban és Észak-

Amerikában. Az ipari gyógyszergyártás tette rövid idő alatt igen népszerűvé, és vált 

hivatalos gyógyszeralapanyaggá az Európai Gyógyszerkönyvben. A hatóanyag többféle 

vitamint (A-provitamin, C) tartalmaz, emellett sok ásványi-anyag is megtalálható benne, 

többek között a vas, a kálium, a kalcium és a magnézium. Állatok takarmányozására és 

növényvédőszerként is régóta használják a mezőgazdaságban. 

Megjelenése:  

 Hosszú gyöktörzzsel rendelkezik, szára felálló, alul elfásodó, akár másfél méteresre 

is növő. Levelei átellenes állásúak, szőrösek, szív alakúak és a szélükön fogasak. Nyáron 

fejlődő virágai zöldes színűek és füzéreket alkotnak a szár felső részén.  

Tulajdonságai:  

3. ábra 
Csalán növény 

forrás:http://plantillustrations.org/illustra
tion.php?id_illustration=131620 

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131620
http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131620
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 Összehúzó, tisztító, vizelethajtó, vérzéscsillapító, csökkenti a vércukorszintet. 

Belsőleg főzetként vagy forrázatként: vérszegénységre, ízületi gyulladásra, 

vérzésekre, köszvényre, reumára, bőrbetegségekre, fizikai- és pszichikai stressz 

oldására. Teája élénkítő hatású, emellett sok ásványi anyagot, többek között vasat 

tartalmaz. 

Külsőleg: kenőcsként aranyér, égési sebek és rovarcsípések kezelésére. Pattanások 

ellen gőzölésként.  

Szépségápoló szerként: hajhullás megakadályozására és korpásodás ellen 

Felhasználási módjai: 

Tea: 1 púpozott teáskanál csalánt adunk ¼ liter vízhez, csak forrázzuk, rövid ideig 

állni hagyjuk  

Étkezés: főzve, mint a spenót, apróra vágva rántottához adva, zöldséglevesekben, 

rizottóban. Magas proteintartalma miatt vegetáriánusoknak ajánlott húspótlékként. 

Hajmosás: egy ötliteres edényben 4-5 összmaréknyi csalánra hideg vizet öntünk, 

majd lassú tűzön forrásig melegítjük. Ez után 5 percig állni hagyjuk. Ilyenkor 

kerüljük a sampon használatát a különféle adalékanyagaik miatt. 

Tinktúra: a tavasszal vagy ősszel szedett csalángyökereket kefével megtisztítjuk, 

apróra vágjuk, üvegbe tesszük és 38-40%-os gabonapálinkával felöntjük, majd állni 

hagyjuk meleg helyen 14 napig. 
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4. GYÓGYNÖVÉNYEK FELHASZNÁLÁSA 

Ahhoz, hogy ne csak felismerni legyünk képesek a gyógynövényeket, hanem különféle 

panaszainkra alkalmazni is tudjuk gyógyító hatásukat, érdemes utánanézni a gyűjtési, 

szárítási, tárolási és elkészítési módjaiknak. 

Gyűjtésük 

Minden gyógynövény gyűjtését akkorra kell időzítenünk, amikor éppen a legtöbb 

hatóanyagot tartalmazzák. Emiatt a felhasznált részeiktől függően, különböző gyűjtési 

időszakokat különíthetünk el. A virágokat a virágzás során gyűjtsük úgy, hogy magukba 

foglaljuk a virágos hajtáscsúcsot néhány levéllel. Figyeljünk ilyenkor arra, hogy a virágból 

a rovarok eltávolítják a gyógyszer lényegi részeit, a pollent és a nektárt, így a virágzás 

megkezdésekor már érdemes gyűjtőútra indulnunk. A rügyeket még zárt állapotban, a 

rügypikkely leválása előtt szedjük. A hajtás esetén a hajtáscsúcsokat gyűjtsük a virágzást 

megelőző időszakban. A legalsó leveleket nem tanácsos leszedni, mivel ezek hajtottak ki 

elsőnek, így ezek a legkárosodottabbak. A hagymákat már csak akkor ássuk ki a földből, 

miután a talaj feletti részük teljesen kiszáradt. A gyökereket és a rizómákat a vegetációs 

időszakban gyűjtsük, az egynyári növények esetén ősszel, az évelőeknél tavasz elején. Fás 

szárú növényeknél a kérget, ha idős fáról van szó télen, míg a fiataloknál ősszel kaparjuk le. 

A gyümölcsöket értelemszerűen érett állapotban, a végleges színük elérésekor szedjük. A 

magokat száraz állapotban, a növény kiszáradása előtt, reggel, vagy alkonyatkor száraz 

időben gyűjtsük össze. 

Szárításuk 

A növények nagy százalékban tartalmaznak vizet, így a tartósabb eltárolásuk miatt szárítási 

folyamatot igényelnek. A szárítás során tehát a növény víztartalmának nagy részét távolítjuk 

el. Abban az esetben, ha a gyűjtésünk poros, vagy sáros, elsőként mossuk meg és meleg 

levegőn szárítsuk fel a felszínén maradt vizet. Fajonként válogassuk szét a növényeket. 

Fontos ugyanis, hogy az aromás és nem aromás növényeket ne szárítsuk együtt. A gyökerek 

esetén az alapos mosást követően vágjuk azokat egy-két centiméteres darabokra és úgy 

szárítsuk, hiszen a nagyobb darabok hosszabb idő alatt száradnának ki, emellett a száradás 

után nehéz lenne már feldarabolni.  
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A szárítás első fázisa a szabad levegőn történjen, a fonnyadás bekövetkeztéig tegyük őket 

közvetlen napfényre. Ezt követően kétféle módon száríthatunk tovább. Az egyik lehetőség, 

hogy sütőbe helyezzük a növényeket. Ekkor a gyökereket és rizómákat 50°C körüli 

hőmérsékleten, a többi növényi részt pedig 35°C-ot meg nem haladó hőmérsékleten 

szárítsuk ki. A másik opció pedig, hogy egy száraz, árnyékos, jól szellőző helyiségbe 

(például padlásra) visszük a növényeket. A szárakat és levélnyeleket kötegeljük és fejjel 

lefelé függesszük fel, vagy helyezzük aszalóra két-három centiméteres rétegben. Ez utóbbi 

lehetőségnél minden nap forgassuk át a növényeinket. A virágok, levelek és gyökerek 

különválogatva kerüljenek egy vékonyka szövettel bélelt fiók aljára.  

A szárítás időtartama attól függ, hogy mekkora az eltávolítandó vízmennyiség. Különböző 

növényi szervek esetén ez eltérő. Gyökerek, szárak és kérgek esetén tizenöt-húsz nap, 

leveleknél nyolc-tíz nap, virágoknál pedig három-négy nap a szárítási idő. Arról, hogy már 

kiszáradt a növényünk, egyrészt tapintással győződhetünk meg. Ha már száraz érzetű, és 

nem hagy a bőrön nedvességnyomot, befejeződött a folyamat. Másképpen megnézhetjük 

úgy is, hogy egy hermetikusan zárható dobozba tesszük. Ha néhány nap elteltével sem 

látszódnak nedvességcseppek az edény falán, akkor tovább léphetünk a tárolás fázisába. 

Tárolás 

Szárított növények esetén, hogy ezt az állapotot fenntartsuk, fontos, hogy tárolásuk során 

védjük ezeket a levegőtől, a fénytől és a nedvességtől. Használjunk a célra hermetikusan 

zárható termékeket, például bádogdobozt, cserépedényt, vagy vastag, sötét papírzacskót, 

melyet ragasztóval vagy szalaggal lezárhatunk. Tegyünk ezekre címkét, feljegyezve a 

növény nevét, részét és a gyűjtési időpontot. Ne tároljunk túl sok növényt, vagy túl hosszú 

időn keresztül, mivel az idő múlásával a hatóanyagok vesztenek az erejükből és el is 

tűnhetnek. A legjobb minden évben megújítani a készletet. 

Alkalmazási módok 

A gyógyteák a növények hatóanyag-felhasználásának legrégibb módjai. Három formáját 

alkalmazzuk, a forrázatot, a főzetet és az ázalékot.  

Forrázat esetén 500 ml vizet forrásponthoz közeli hőmérsékletre melegítjük és ráöntjük a 30 

grammnyi szárított virágainkra vagy leveleinkre. Hagyjuk állni tíz percig, majd teaszűrő 

segítségével szűrjük le. Melegen és hidegen is iható. 
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Főzetet gyökerek, kérgek, bogyók esetén alkalmazunk. Tegyük a 30 grammnyi növényünket 

750 ml hideg vízbe és hagyjuk egy órán át forrni, hogy a víz mennyiségének körülbelül 

egyharmadát elpárologtassa. Szűrjük le teaszűrőn keresztül a főzetünk. Melegen és hidegen 

is iható. 

Ázalékoknál a gyógynövényt hideg vízbe tesszük egy edénybe, melyet ez után lefedünk és 

hűvös helyen több napig állni hagyunk. Víz helyett áztathatjuk borban, hígított etil-

alkoholban, vagy olajban is. Az alkoholos ázalékok a Galénoszi készítmények, azaz a 

tinktúrák és az elixírek alapjai. 

A gyógyteák mellett a gyógynövények másik belső alkalmazása a szirupok fogyasztása. 

Melegítsünk 500 ml gyógyteát egy fazékban, adjunk hozzá 500 g mézet, vagy finomítatlan 

cukrot és kevergessük addig, amíg el nem olvad. Hagyjuk kihűlni, majd öntsük sötét 

üvegekbe és zárjuk le parafa dugóval. A parafa amiatt ajánlott szirupok esetén, mivel a 

hermetikusan zárt üvegek felrobbanhatnának, míg kupak nélkül erjedésnek indulnának. 

A fürdő a teljes test, vagy egy részének gyógynövényes forrázattal vagy főzettel gazdagított 

vizes oldatába merítését jelenti, 20 percnél rövidebb időtartamon. Teljes fürdő esetén a test 

a mellkasig merül a vízbe, míg ülőfürdőkor a vesékig. Ez utóbbi során a növény 

mennyiségnek a felét adjuk a vízhez a teljes fürdőhöz képest.  

A krém egy zsírral vagy olajjal készített vizes szuszpenzió, mely a bőr puhítására szolgál. 

Elkészítése nem nehéz, hűvös helyen több hónapig eláll. 150 g emulziós krémet 70 ml 

glicerinnel olvasszuk fel egy tálban, melyet egy forrásban lévő vizet tartalmazó fazék tetejére 

helyeztünk. Olvadás után adjunk hozzá 30 g szárított gyógynövényt és lassú tűzön három 

órán át melegítsük. Zselatinszűrőn szűrjük le egy tálkába és hűlésig kevergessük. 

A kenőcs a krémtől abban különbözik, hogy csak olajokat és zsírokat tartalmaz, de vizet 

nem, és a bőr nem is szívja fel, hanem egy elkülönült réteget alkot. A kenőcsöket akkor 

ajánlatos használni, ha a bőr már nedves, de meg kell védeni a további nedvességtől (például 

pelenkázásnál is emiatt használnak kenőcsöt). Az elkészítéshez olvasszunk fel 500 g vazelint 

vagy paraffinviaszt egy fazék forrásban lévő víz felé helyezett edényben. Olvadást követően 

adjunk hozzá 60 g szárított gyógynövényt és melegítsük 2 órán át. Ez után szűrjük le 

zselatinszűrővel és melegen tegyük üvegtégelyekbe a tároláshoz. 

Borogatást úgy végezzünk, hogy az előírt hideg, vagy meleg gyógytea-félébe áztassunk egy 

kis ruhadarabot, majd csavarjuk ki annyira, hogy ne csöpögjön, ezután helyezzük a 
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megfelelő testrészre. Hagyjuk rajta körülbelül fél percig, majd újból áztassuk be a ruhát és 

ismételjük a folyamatot 15-20 percig. 

Gyakori alkalmazási mód még a gőzölés is. Fél liter forrásban lévő vízbe tegyünk egy marék 

gyógynövényt. Néhány perc elteltével vegyük le a tűzről és gőzöljük vele az arcunkat úgy, 

hogy a fejünket leborítjuk egy törölközővel, ezáltal az összes gőzt az arcunkra irányítjuk. A 

szemeinket csukjuk be és az orrunkon keresztül lélegezzük be és a szájunkon ki a levegőt. 

5-10 percig alkalmazzuk. A megmaradt vizet nem szükséges kiönteni, hanem 

meghagyhatjuk és elpárologtathatjuk a helyiség felfrissítésének és levegőjének fertőtlenítése 

érdekében. 

(del Baldo, 2010) 
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5. GYÓGYNÖVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ISMERETEK 

INTEGRÁLÁSA A BIOLÓGIA OKTATÁSÁBA 

5.1. Tantermi lehetőségek a 2020-as Nemzeti Alaptanterv alapján 

A Nemzeti Alaptantervet (továbbiakban Nat) 2012-ben alkotta meg Magyarország 

Kormánya a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. §-a szerint. A kiadást, 

a bevezetést és az alkalmazást a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendeletben rögzítették. A rendelet 

kiterjed az iskolákra, pedagógusokra, tanulókra és a szülőkre is. Az alaptantervhez 

megalkották a különböző tantárgyakhoz tartozó kerettanterveket is, melyekből az iskoláknak 

helyi tanterveket kell készíteniük. Ezek az iskolai nevelés és oktatás pedagógiai feladatainak 

tartalmi, elvi és szemléleti alapjait, a közvetítendő műveltség főbb területeit és tartalmait, a 

nevelő-oktató munka, illetve az SNI (sajátos nevelési igényű) tanulók fejlesztési feladatait 

határozza meg, megteremtve ezáltal a köznevelés tartalmi egységét. A Nat-ban 

megfogalmazott célok, elvek, műveltségi tartalmak és fejlesztési feladatok érvényesülését a 

tartalmi szabályozás következő szintjét jelentő, a pedagógiai munka szakaszainak 

sajátosságaihoz igazodóan készült kerettantervek biztosítják. A kerettantervek tehát 

tantárgyakhoz köthetőek és meghatározzák az adott tantárgy témaköreit, tartalmát, a 

tantárgyi rendszert, a két-évfolyamonkénti követelményeket, illetve az ajánlott időkereteket. 

(A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról, 2012) 

A Nat kiemeli a természettudományos nevelés fontosságát és a testi lelki egészségre 

nevelést. Az oktatás kiemelt feladatának tartja az egyén, a közösségek és a természet 

harmóniájának elősegítését. „Cél, hogy a természettudomány ismeretei és módszerei úgy 

épüljenek be a diákok gondolkodásába és tevékenység-repertoárjába, hogy előhívhatók 

legyenek a mindennapi problémák értelmezése és megoldása során.” (A Kormány 110/2012. 

(VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, 

2012, old.: 16) 

Mindezek mellett külön kulcskompetenciaként foglal helyet benne a természettudományos 

és technikai kompetencia, ahol említi, hogy a fontos az, hogy a társadalom hosszútávon is 

összhangban álljon a természettel. A gyógynövények szempontjából ez az állítás teljesen 

megállja a helyét. Ezek a növények évszázadokon keresztül harmóniában éltek és 
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kiszolgálták a beteg emberek igényeit. Sajnos az elmúlt időszak intenzív termelése szorítja 

ki egyre jobban ezeket, ezért a Nat-hoz kapcsolódóan érdemes lehet megemlíteni ezt a 

gyerekeknek a biológia tantárgyon belül. Ezen felül szintén kapcsolódva az alaptantervhez, 

fontos azt is megtanítani, hogy kritikusan álljanak hozzá a rendelkezésre álló forrásokhoz, 

és fel tudják ismerni az áltudományos megnyilvánulásokat. Rengeteg homeopátiás szer van 

jelenleg a piacon, melyek közül sok gyógynövény hatóanyag szintje olyan elenyésző, hogy 

a hatása a placebóval egyenértékű. Érdemes tehát a tantárgyunkon belül ezekről is említést 

tenni. 

A 2020-ban megjelent új Nemzeti Alaptanterv a gimnáziumi biológia képzést 

megrövidítette. Míg addig a tanulók 10., 11., és 12. évfolyamon heti 2 órában tanulták a 

tantárgyat, addig a jelenlegi Nat 9. évfolyamon heti 3, míg 10. évfolyamon heti 2 órát ír elő. 

A tudásanyag nem redukálódott, az óraszám viszont csökkent, ami kihívást jelent a 

pedagógusoknak. A 11. évfolyamon, újításként heti 2 órában, egy komplex 

természettudományos tantárgyat vezettek be mindazon tanulóknak, akik egyik 

természettudományos tantárgyat sem tanulják továbbá emelt óraszámban, vagy fakultáción. 

Ezen tantárgy létrehozásának oka az volt, hogy a diákok egy komplexebb szemléletmódban, 

a jelenségek vizsgálatával bővíthessék természettudományos műveltségüket. A 

természettudomány nevű tárgy ezáltal magába integrálja a biológia, kémia, fizika és földrajz 

tantárgyak témaköreit. (A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 

módosításáról, 2020) 

Mivel a Nat értelmezését a Kerettantervek egészítik ki igazán, emiatt fontosnak éreztem az 

Oktatási Hivatal által kiadott Biológia szakos kerettantervek vizsgálatát is annak érdekében, 

hogy átláthatóbb legyen mindenki számára az, hogy a gyógynövények ismeretét valójában 

számos helyen bele lehet illeszteni a tantermi- és tanórán kívüli oktatás kereteibe.  

A biológia oktatása az általános iskola a 3.-4. évfolyamán a környezetismeret, 5.-6. 

évfolyamán pedig a természetismeret tantárgyon belül kezdődik el, majd különálló 

tantárgyként a 7. évfolyamon indul útjára és a 10. évfolyamon zárul le, bár nem teljesen, 

hiszen mint arról a korábbiakban már írtam, a Természettudomány nevű, 11. évfolyamos 

tárgy keretein belül még felbukkannak ismeretei. 

A kerettanterveket az oktatásért felelős miniszter adja ki és hagyja jóvá. Ezek két 

évfolyamonként határozzák meg az adott tantárgyak témaköreit, azok óraszámát, fejlesztési 
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feladatait, ismereteit és a mindezekhez javasolt tevékenységeket. A biológia tantárgyhoz 

csak az alap óraszámhoz állítottak össze kerettanterveket. Azok az iskolák, ahol emelt 

óraszámú képzést indítanak a tárgyból, ezeket kiegészítve, az érettségi követelményekkel 

bővítve, a helyi tantervükben kell, hogy megírják az emelt képzésükhöz tartozó, saját 

tanmenetüket. 

 Tanórai lehetőségek 

A következőekben ismertetem azokat a kerettantervi lehetőségeket felső tagozatos és 

gimnáziumi szinten, ahova úgy érzem beilleszthető tananyag lehetne a gyógynövényismeret. 

A 7.-8. évfolyamon az élővilág országai témakörén belül említi fejlesztési feladatként, hogy 

kirándulások, és terepi megfigyelések alkalmával azonosítsanak fajokat akár 

határozókönyvek, akár mobilapplikációk segítségével. Tevékenységként is javasolja, hogy 

ismerjék meg a gyerekek ezeknek a határozóknak a működését, és akár állítsák is össze 

segítségükkel a környezetükben élő fajok fajlistáját, tapasztalataikat pedig rajzos formában 

rögzítsék. Véleményem szerint ez a tananyagrész tökéletesen megfelelne arra a célra, hogy 

ne csak általános növényismeretre tanítsuk a gyerekeket határozók segítségével, hanem 

kézzelfoghatóan, terepi körülmények között önállóan, vagy csoportosan ismerjék meg a 

környezetükben élő és fellelhető gyógynövényeket. Egy gyógynövényhatározó segítségével 

pedig akár a gyűjtésüket is elvégezhetnék egy ennek megfelelő területen, amelyet közösen 

lehetne kiértékelni, megvitatni. Az összesen a témakörre szánt 10 óra időkeretből egyet 

érdemes lehet erre rászánni, hiszen a gyerekeknek is külön felüdülés, ha nem csak a tantermi 

keretek közt vehetnek részt egy órán. (Kerettanterv Biológia 7-8. évfolyam, 2020.) A 

témakör feldolgozásához egy óraterv javaslatot mellékelek a dolgozatom 5.4.1 fejezetében: 

Óraterv: Növényhatározás gyógynövények segítségével 

A 9.-10. évfolyamon már több helyen is beilleszthető a gyógynövényismeret. Elsőként, ahol 

tényleg részletesen beszélgethetünk a diákokkal a gyógyhatásokról, az az egészségügyi 

rendszer és az elsősegélynyújtás témaköre. Itt meg kell tanítanunk a diákoknak felismerni 

azt, hogy milyen esetekben kell orvoshoz fordulniuk, és megemlíthetőek azok az esetek is, 

amikor gyógynövények alkalmazásával segíthetjük a saját gyógyulásunk. Ezen a témakörön 

belül foglalkozik a tananyag még az egészségmegóvással, illetve az egészséges életvitel 

kialakításával. Itt a megfelelő táplálkozás és rendszeres sportolás fontossága mellett 

megjegyezhetjük diákjainknak azt, hogy számos teakeverék és gyógynövénykészítmény 

kúraszerű használatával hozzájárulhatnak az egészségük fenntartásához. Az ember és 
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bioszféra témakörén belül érdemes megemlíteni, hogy az intenzív gazdálkodás, illetve a 

túlzott műtrágya és vegyszer használat kiszorítja és elpusztítja az őshonos növényzetet, 

köztük számos gyógynövényt is eredeti élőhelyéről, így populációjuk csökken, vagy el is 

tűnik az adott területről. Ezáltal pedig sajnálatos módon nem csak a biodiverzitást csökkenti 

az emberiség, hanem saját természetes egészségvédőit is eltünteti a környezetünkből. A Föld 

és a Kárpát-medence témaköre is lehetőséget nyújt a témám ismertetésére. A hazai flóra 

megismerésén belül lehetne foglalkozni a gyógynövények megismerésével, felismerésével 

és lehetséges fellelhetőségükkel. A témakör fejlesztési feladatai javasolják a természetfilmek 

és természetfotók készítését a diákoknak és ezek egyéni, vagy csoportos bemutatását tanórai 

keretek között. Úgy gondolom egy ilyen projekt lehetőséget biztosíthat a diákoknak, hogy 

utánanézzenek a környezetükben megtalálható gyógynövényeknek és fényképes 

dokumentációt készítsenek róluk. Természetesen ennek megvalósulásakor érdemes a fellelt 

növényeket meghatározni, és beszélni néhány szóban a hasznosságukról, hatásukról. 

 Szakköri lehetőségek 

„Az iskola tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat szervezhet a tanulók igénye, érdeklődése, 

valamint saját pedagógiai programja alapján.” (Eurydice, 2020) Azaz az iskolák saját 

órakeretük szerint szervezhetnek szakköröket órarendbe építve, vagy azon kívül, a délutáni 

tanítási időszakban. A tanulói részvétel szempontjából a foglalkozások lehetnek kötelezőek, 

kötelezően választhatóak, vagy szabadon választhatóak. Azt már a helyi tanterv szabályozza, 

hogy melyek azok a tanórák, amelyen egy osztály minden tagjának kötelező részt vennie, 

illetve, hogy melyek azok, amelyen a tanulóknak a szabadon kiválasztott tantárgyat a 

meghatározott óraszámban kötelezően látogatnia kell. A szervezet azt is szabályozza, 

hogyha egy gyermek a tanórán kívüli szabadon választott foglalkozásra felvételt nyert, akkor 

annak minden alkalmán a tanév végéig, vagy az utolsó tanítási óra befejeztéig köteles 

megjelenni. (Eurydice, 2020) 

Egy biológia szakkör része lehet a gyógynövényismeret akár a hatóanyagok, akár a 

rendszertan témaköréhez kapcsolódóan. Mindezekhez szakköri tervezeteket javasolok a 

szakdolgozatom 5.4.2 fejezetében: Gyógynövényismereti szakkör 

 Iskolakert létrehozása 

Egy iskolakert megteremtése nem a modern világ ötlete. Már az 1600-as években, az egyházi 

iskolák terjedésével is megjelent a gondolat, hogy egy iskola rendelkezzen kerttel, mely a 



 

23 
 

kikapcsolódás és töltekezés mellett az oktatás eszköze is lehet. „Az iskola mellett legyen 

kert, ami a tanulók pihenésének, feltöltődésének színtere, ahol a diákok kényelmesen 

tanulmányozhatják a fákat, virágokat, gyógynövényeket és megtanulják élvezni azokat.” 

(Comenius, 1632) A XVII. században még a növényvilág ismeretére és vizsgálatára 

szolgáltak a kertek, majd a felvilágosodás és Darwin hatására a természettudományok 

oktatásának kezdetével a botanika és a természeti tudás bővítése került a színtérre. 

Nemzetközileg elterjedt az iskolakert mozgalom, olyannyira, hogy a XX. század kezdetére 

az Egyesült Államokban közel 75000 iskolakertet tartottak már számon. Az Eötvös József 

miniszter által kiadott 1868. évi népoktatásról szóló 38. számú törvény nem csak a 

tankötelezettség bevezetését, de a gyakorlókertek létrehozását is kötelezővé tette 

Magyarországon. Ezek funkciója a tapasztalati ismeretelsajátítás mellett a mindennapi életre 

történő felkészítés volt. A kertek nagy része egészen a rendszerváltásig működött, majd azt 

követően többségük eltűnt, beépült, vagy sportpályává alakult. (Comeniustól Kolozsvárig, 

2017) 

Manapság ismét népszerűvé vált a tanintézmények (iskolák, óvodák) körében az 

iskolakertek létrehozása és működtetése. Magyarországon létre is jött az Iskolakertekért 

Alapítvány, amely egy Iskolakert-hálózatban gyűjtötte össze a csatlakozni vágyó 

intézményeket. A létrehozást és működtetést akár pályázatok útján, akár önerőből is 

finanszírozhatják az iskolák. Pályázati lehetőségeket az előbb említett alapítvány, a NÉBIH, 

illetve az Agrárminisztérium is szokott hirdetni meghatározott időközönként. 

Egyre több fiatal él a nagyvárosokban, illetve egyre kevesebben foglalkoznak azzal, hogy 

maguknak termeljék meg az asztalravalót, hiszen sokkal egyszerűbb a rohanó 

mindennapokban csak leemelni a termékeket az üzletek polcairól. Az iskolakertek fő célja 

az, hogy megismertesse a gyerekeket a mezőgazdasági munkákkal, a növénytermesztéssel, 

illetve a természet szeretetével. Mindezek által lehetővé válik, hogy a diákok 

megtapasztalják a termelés szépségét és a kétkezi munkájuk gyümölcsét. 

Egy iskolakert létrehozásánál elsőként fel kell mérnünk az anyagi hátteret, majd a helyszíni 

adottságokat. Sok iskolában már alig van szabad földterület, az udvarok főként betonozottak. 

Ilyenkor érdemes elgondolkodni egy magaságyás lehetőségén. Ugyanerre az álláspontra kell 

jutnunk akkor is, ha a talaj adottságai nem megfelelőek ahhoz, hogy termelés folyhasson 

benne. Mielőtt nekifognánk az ültetgetésnek, be kell vizsgáltatni a talajt két külön 

mélységben (30 és 60 centiméter mélyen), hogy megnézessük a termőképességét, illetve azt, 
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hogy nem szennyezett-e valamilyen nehézfémmel. Ez ugyanis a későbbiekben egészségügyi 

kockázatokat vonhatna maga után. Ha nem megfelelőnek ítélik, akkor vagy a talajjavítás, 

vagy szintén a magaságyás lesz javasolt. Másodsorban pedig fel kell mérni, hogy a 

különböző korosztályok más-más fizikummal, illetve érdeklődéssel rendelkeznek, így a 

kiskerti foglalkozásainkat ezekhez kell majd igazítanunk. 

Érdekesnek tartanám egy gyógynövényes kiskert létrehozását az iskolákban, hiszen nem 

igényelnek nagy beavatkozásokat, emellett szépen mutatják az ökológiai folyamatokat, és 

végső soron az „aratást” követően saját bőrükön tapasztalhatják majd meg a gyerekek a 

jótékony, illetve gyógyító hatásukat. Ha magról szeretnénk vetni növényeinket, akkor erre a 

legtöbb gyógynövény megfelelő vetési ideje ősszel van, mivel magjaik csírázásához fagyot 

igényelnek. Diákjainkkal a megfelelő talajlazítás, trágyázás és árkolás után 4-5 centiméter 

mélyen elszórjuk a magokat, majd betemetjük őket. Érdemes minden sor végéhez jelölőt 

elhelyeznünk, hogy tavasszal még emlékezzünk milyen mag hova is került. A tavaszi 

időszakban járjunk ki diákjainkkal és kövessük nyomon a csírázás folyamatát! Emellett 

figyeljünk a megfelelő gyomlálásra is, hiszen nem szeretnénk, ha növényeinktől bármi is 

elvonná a kellő tápanyagot. Ha viszont mégis hagyunk elvadult részeket a kertünkben, 

kísérletként összehasonlítást lehet végezni, hogy lássuk melyik terület terem jobban. 

Ugyanígy lehet kísérletet végezni a tápanyagutánpótlással is. A különböző gyógynövények 

gyűjtési idejéhez mérten kell alakítanunk az „aratások” időpontját. Ezt érdemes közösen 

végezni, majd együtt megbeszélni a begyűjtött növények gyógyhatásait. 

5.2. IKT lehetőségek a növényismeretben 

A XX. és XXI. század magas technológiai fejlődésének köszönhetjük, hogy a 

mindennapjainkban számítógépeken és okostelefonokon dolgozunk és kapcsolódunk ki. 

Ezek a modern világ velejárói lettek, így nem csoda, hogy az oktatásba is bekerültek az 

infokommunikációs technológiai (IKT) eszközök és a tanórák „színesítőivé” váltak. Sokszor 

érezhetjük úgy tanárként, hogy a diákjaink ügyesebben kezelik ezeket az eszközöket és 

sokkal tapasztaltabbak a használatukban, ezáltal nekünk sokkal több utánanézésre van 

szükségünk, hogy megtanuljuk használatukat és újat, nem mellesleg hasznosat mutathassunk 

számukra. Az elérhető alkalmazások száma egyre csak gyarapodik, így érdemes kritikusan 

használni ezeket és diákjainkat is erre nevelni. A következőekben néhány jól működő 
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alkalmazást ismertetek, melyeket érdemes lehet megemlíteni a növényhatározás, illetve a 

gyógynövényismeret tanítása során. 

A növényhatározás hazai etalonja a Simon T. -Seregélyes T: Növényismeret című könyve. 

Az iskolában szinte minden gyerek megismerkedik vele a biológiaórák során, viszont egy 

séta alkalmával nem fog ott lapulni a zsebünkben, hogy segítségünkre legyen milyen növény 

akadt az utunkba. Ezzel szemben a legtöbbeknek keze ügyében van ilyenkor is az 

okostelefonjuk, melyeken már elérhető néhány kifejezetten jó növényhatározó alkalmazás.  

A PictureThis és PlantNet nevű alkalmazások a legegyszerűbben kezelhetőek és 

használhatóak bárki számára. Az okostelefonunkkal a helyszínen készített, vagy a már 

meglévő képeink közül kell kiválasztanunk a meghatározni kívántat. A programok pedig 

algoritmusuknak megfelelően egy olyan adatbázisból keresik ki a legmegfelelőbbet, 

melyben a legtöbb növény képe megtalálható és vetik össze azokat az általunk készítettel. 

Végeredményként 3 vagy 4 lehetőséget sorol fel valószínűségileg csökkenő sorrendben 

képekkel, így magunk dönthetjük el a határozás helyességét. A PlantNet alkalmazás a 

keresés előtt még kéri, hogy jelöljük be, a növény mely része található a fotón, így 

gyorsabban szűri az eredményt. Ez az applikáció magyar nyelvű, és nem csak képek alapján 

tud határozni, hanem abc sorrendbe rendezett növénynevek szerint is megkereshetjük 

magunknak a megfelelőt. Ezzel szemben a PictureThis angol nyelvű és a regisztrációt 

követően csak 10 növény ingyenes határozására képes. Mindkét alkalmazás online 

internetkapcsolatot igényel, így, ha diákjainkkal próbálnánk ki, válasszunk olyan helyet, 

ahol biztosított a kapcsolat. Ha pedig bizonytalanok maradnánk a határozás után is, a 

Facebook közösségi oldalán található a Növényhatározó nevű csoport, ahol a feltöltött 

képekre főként szakértő, a szakmában dolgozó emberek mondanak pontos határozásokat. 

Akik nem szeretnek fényképezni, vagy nincs rá lehetőségük, azoknak rendelkezésére áll az 

Országos Erdészeti Egyesület által kifejlesztett FaBook alkalmazás és a www.fabook.oee.hu 

honlap. A program 111 hazai erdőkben előforduló fa- és cserjefaj azonosításában nyújt 

segítséget. Az alkalmazás megnyitása után a növényhatározás jelre kattintsunk és az előttünk 

álló növény ismérveinek ikonjait jelöljük a felsorolt kategóriáknál. A határozó ez után 

pontosan kiadja a keresett növényt, képekkel szemlélteti a fa különböző szerveit és egy 

részletes leírást is ad róla. Hazai szinten az egyik legjobb határozó alkalmazásnak minősül, 

így csak reménykedhetünk, hogy a jövőben a teljes magyar flórára bővítik a programot. 

http://www.fabook.oee.hu/
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A gyógynövényismeret vizeire evezve, ha már meghatároztuk a keresett növényünket, 

rendelkezésünkre áll a Gyógynövény katalógus applikáció, mely 243 növény leírását és 

gyógyhatását tartalmazza. A tudományos elnevezés mellett több képet is mellékel, illetve a 

hatóanyagokat és a felhasználást is megfelelően bemutatja. Az alkalmazás hátránya, hogy 

elég lassú, illetve nem csak a hazai fajokat, hanem külföldön megtalálhatóakat is felsorol. A 

Györgytea applikációja már sokkal fejlettebb, viszont kevésbé részletes ennél. A 

gyógynövényeket abc sorrend szerint rendezi és sorolja fel a hatásait, emellett kereshetünk 

szintén abc alapján rendezett gyakori betegségeinkre is megfelelő gyógynövényeket. Ezen 

kívül teakúrákat is ajánl, melyekhez a megfelelő gyógynövényeket és teakeverékeket a 

bevásárlókocsi ikonra kattintva meg is rendelhetjük Gyuri bácsitól Bükkszentkeresztről.  

Ha nem csak telefonos alkalmazásokat szeretnénk, akkor a Mozaik kiadó honlapján, a 

www.mozaweb.hu oldalon találhatunk két digitális leckét is leírásokkal, játékokkal és 

videókkal, amely a gyógynövényismeretet dolgozza fel. Ezek a Gyomnövény, vagy 

gyógynövény? illetve a Természet „gyógyszerei” címűek. Ezt feladhatjuk diákjainknak 

otthoni feldolgozásra, vagy iskolai keretek közt, akár egy szakkör során közösen 

feldolgozhatjuk velük. 

5.3. Terepi lehetőség: egy májusi terepgyakorlat 

A környezeti nevelés a pedagógusok fontos feladata. Jelenleg az oktatásban erre a 

természettudományok, de azon belül is a biológia oktatása során kerül sor. Az 

elvárosiasodott emberek már nehezen tudják azt, hogy mit is mesél nekünk a természet. 

Hogyan tájékozódjunk csupán a Nap, vagy a növényzet jeleit figyelembe véve, mely felhők 

jeleznek esőt, vagy mely növényekből főzhető gyógytea. Mindezek fejlesztésére szolgál a 

környezeti nevelés, hogy ne csak sétáljunk és kikapcsolódjunk az erdőn-mezőn, de 

tanulhassunk is arról, hogy mit mesélhet nekünk. 

„A pedagógus az aktív tanulói tevékenységek megvalósítása során lehetővé teszi iskolán 

kívüli szakemberek bevonását, valamint a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai lehetőségek 

felhasználását.” (A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 

módosításáról, 2020, old.: 293) A Nat magában foglalja, hogy a diákokat érdemes 

kimozdítani a tanórai kötöttségekből és az iskolai tantervhez szervesen igazodva, és azt 

http://www.mozaweb.hu/
https://www.mozaweb.hu/Microcurriculum/view?azon=dl_192
https://www.mozaweb.hu/Microcurriculum/view?azon=dl_192
https://www.mozaweb.hu/Microcurriculum/view?azon=dl_234
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kiegészítve, iskolán kívüli helyszíneken ismertessük meg velük, a tantermekben elsajátított 

ismereteket. 

A gyógynövényeket igazán csak akkor lehet megismerni, ha kézzelfoghatóan tapasztaljuk 

jelenlétüket, hatásukat. Emiatt javaslom, hogy a gyerekekkel ezeket ne csak tantermi, hanem 

terepi körülmények között is, egy kirándulás, vagy egy erdei iskola során dolgozzuk fel. Az 

ehhez megfelelő idő tavasszal, az időjárás és a kiránduló idő miatt főképp májusban van. 

Ebben a fejezetben ismertetem röviden az ezidőben gyűjthető gyógynövényeket, az 

élőhelyeiket és egy esetleges erdei iskola, vagy tanulmányi kirándulás gyógynövényekkel 

kapcsolatos programjait.  
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 Szezonálisan gyűjthető gyógynövények 

Akácfa (Robinia pseudoacacia) 

 

4. ábra 
Akácfa 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=315856 

Élőhely: Észak-Amerikából származik, hazánkban mindenfelé telepítik, agresszíven terjedő 

invazív faj 

Jellemzés: fa, amely az akár 25 méter magasságot is elérheti. Gyökérzete és törzse erőteljes, 

belőle hosszú és erőteljes tövisekkel rendelkező ágak indulnak ki. Levelei páratlanul 

szárnyasan összetettek és ellipszis alakú levélkékből állnak. Virágai maximum 10 cm hosszú 

fürtökben jelennek meg, melyek később lapos hüvelyterméssé alakulnak. 

Gyűjtése és tulajdonságai: virágait gyűjtjük; görcsoldó, lágyító, erősítő hatású 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=315856
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Bakszakáll (Tragopogon pratensis) 

 

5. ábra 
Bakszakáll 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131295 

Élőhely: üde rétek, gyomtársulások 

Jellemzés: 1 méter magasra növő, lágy szárú növény. Elágazó, vagy egyszerű szár és 

keskeny és hegyes levelek jellemzik. Tőlevelei szárölelőek. Virágai magányosan állnak, 

szárvégi fejecskevirágzatban helyezkednek el. 

Gyűjtése és tulajdonságai: szárát, levelét és bimbóját; tisztító, vizelethajtó, köptető, izzasztó, 

összehúzó hatású 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131295
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Ezüstös hölgymál (Hieracium pilosella) 

 

6. ábra 
Ezüstös hölgymál 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131299 

Élőhely: száraz gyepek és üdébb rétek 

Jellemzés: kevéssel több, mint 10 cm magas növény. Levelei ellipszis alakúak, sörtések és 

hosszú szőrökkel borítottak, tőrózsában elhelyezkedve a földhöz tapadnak. Virágai 

élénksárga színűek, magányos fejecskevirágzatot alkotnak. 

Gyűjtése és tulajdonságai: a teljes növényt; antibiotikus, gyulladáscsökkentő, görcsoldó, 

vizelethajtó, köptető 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131299
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Fehér üröm (Artemisia absinthium) 

 

7. ábra 
Fehér üröm 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=322058 

Élőhely: száraz gyepek, gyomtársulások 

Jellemzés: évelő, lágy szárú, kb. 1 méter magasra növő növény. Szára szőrökkel borított és 

barázdált. Levelei mélyen szeldeltek, szürkészöld színűek, fehéres fonákkal. Virágai sárga 

színűek és fejecskevirágzatokban jelennek meg. 

Gyűjtése és tulajdonságai: leveleit gyűjtik; féregűző, erősítő, lázcsillapító, fertőtlenítő, 

menstruációt elősegítő, emésztést segítő 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=322058
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Fekete áfonya (Vaccinium myrtillus) 

 

8. ábra 
Fekete áfonya 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131397 

Élőhely: mészkerülő erdők, fenyérek 

Jellemzés: 30-50 cm magas bokor. Szára elágazó, levelei szórt állásúak, oválisak, fogas éllel, 

levélnyelük rövid. Virágai vöröses árnyalatúan zöldes színűek. Húsos gyümölcsei kékes 

színű gömbölyű bogyók. 

Gyűjtése és tulajdonságai: leveleit; hasmenés elleni, vérzéscsillapító, fertőtlenítő, összehúzó, 

vizelethajtó 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131397
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Fekete bodza (Sambucus nigra) 

 

9. ábra 
Fekete bodza 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=322066 

Élőhely: nitrofita gyomnövényzet, erdők 

Jellemzés: cserje, vagy kisméretű fa. Törzse sörétszürke színű, ágai puhák, fehéres színű 

béllel. Levelei nyelesek, 5-7 hegyes végű, élükön fogas levélkéből állnak. 

Gyűjtése és tulajdonságai: virágait; gyulladáscsökkentő, vizelethajtó, bőrpuhító, hashajtó, 

izzasztó 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=322066
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Fekete üröm (Artemisia vulgaris) 

 

10. ábra 
Fekete üröm 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=31474 

Élőhely: gyomtársulások 

Jellemzés: másfél méter magas, évelő lágy szárú növény. Szára elágazó, vöröses. Levelei 

mélyen szeldeltek, a színi oldalon sötétzöldek, fonáki oldalukon pedig ezüstösek. Virágzata 

sárga színű fejecskékből áll, elhelyezkedésük a szár elágazásai mentén található. 

Gyűjtése és tulajdonságai: leveleit; erősítő, görcsoldó, menstruációt elősegítő 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=31474
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Gilisztaűző varádics (Tanacetum vulgare) 

 

11. ábra 
Gilisztaűző varádics 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131272 

Élőhely: magaskórósok, mocsárrétek 

Jellemzés: legfeljebb 1 méter magas évelő növény. Kis rizómájából számos elágazó szár nő 

ki. Levelei szórt állásúak, mélyen osztottak, levélkéi fogazott élűek. Virágai élénksárgák, 

tömött sátorvirágzatban jelennek meg. 

Gyűjtése és tulajdonságai: virágos hajtáscsúcsot; emésztést segítő, féregűző 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131272
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Hagymaszagú kányazsombor (Alliaria petiolata) 

 

12. ábra 
Hagymaszagú kányazsombor 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131446 

Élőhely: nitrofita gyomnövényzet, üde erdők 

Jellemzés: 50-100 cm magas, kétnyári növény. Szára egyenes, levelei fogazottak, melyek 

közül a tőlevelek vese alakúak, míg a többi levél szív alakú. Virágai fehérek, 4 

sziromlevélből állnak és fürtvirágzatba tömörülnek. 

Gyűjtése és tulajdonságai: gyökereit kivéve a teljes növényt; fertőtlenítő, sebgyógyító, 

tisztító, köptető 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131446
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Kocsányos tölgy (Quercus robur) 

 

13. ábra 
Kocsányos tölgy 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131624 

Élőhely: alföldi tölgyesek, keményfa ligetek 

Jellemzés: több, mint 35 m magas, hosszú életű fa. Törzse rövid, sötét kérgű, hosszanti 

repedésekkel borított. Levelei lekerekített karéjosak. Porzós virágai lecsüngő 

barkavirágzatban, a termősek bogvirágzatban találhatóak. Temései a tojásdad formájú, 

kupaccsal borított, kocsányos makkok. 

Gyűjtése és tulajdonságai: a fiatal hajtások kérgét; gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, 

összehúzó, erősítő 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131624
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Komló (Humulus lupulus) 

 

14. ábra 
Komló 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131621 

Élőhely: ártéri ligeterdők, mocsarak 

Jellemzés: évelő növény. Gyöktörzse fejlett, szára kapaszkodó, szögletes, akár 6 méter 

hosszúságú. Levelei világoszöldek, átellenesek, élükön fogasak és érdes tapintásúak. 

Hímivarú virágai sárgászöld színűek és bugába tömörülnek, míg a nőivarúak zöldesek és 

murvalevelek formálta tobozkákat alkotnak. 

Gyűjtése és tulajdonságai: hajtásokat; fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, görcsoldó, emésztést 

segítő, vizelethajtó 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131621
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Kökény (Prunus spinosa) 

 

15. ábra 
Kökény 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=352012 

Élőhely: száraz erdők, ligeterdők, cserjések 

Jellemzés: maximum 3 méter magasra növő, hosszú életű cserje. Ágai egyenesek, tövisesek. 

Levelei sötétzöldek, szórt állásúak, ovális alakúak, élük fűrészes. Virágai rózsaszín 

árnyalatos fehér színűek. Gyümölcsei bogyósak, éretten sötétkék színűek. 

Gyűjtése és tulajdonságai: leveleit és bimbózó virágait; vérzéscsillapító, összehúzó, tisztító, 

vizelethajtó, hashajtó, erősítő 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=352012
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Közönséges bojtorján (Arctium lappa) 

 

 

16. ábra 
Közönséges bojtorján 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=395190 

Élőhely: útszéli és ártéri gyomnövényzet 

Jellemzés: nagy termetű, akár 1 m magasságot is elérő, kétnyári növény. Szára gazdagon 

elágazó és erőteljes. Levelei szórt állásúak, nyelesek, színükön zöld, fonákjukon fehéres 

színűek. Tőlevelei nagy méretűek, felfelé kisebbek. Sátorvirágzatba tömörült virágai bíbor 

színűek és tüskés burokkal borítottak. 

Gyűjtése és tulajdonságai: leveleit; tisztító, vizelethajtó, sebgyógyító, antibakteriális 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=395190
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Közönséges boróka (Juniperus communis) 

 

17. ábra 
Közönséges boróka 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=322258 

Élőhely: száraz erdők, legelők, kopárok, erdőirtások (pionír növény) 

Jellemzés: 1 és 10 méter között változó nagyságú, örökzöld fa vagy bokor. Törzse éghajlattól 

függően változó alakú, lehet egyenes, csavarodott, vagy földön elfekvő. Levelei tűlevelek, 

melyek hármas örvökben helyezkednek el, színük kékeszöld. Virágai sárgásak és a 

levélhónaljakban csoportosulnak. Gyümölcsei tobozbogyók, kezdetben zöld, majd fekete 

színűek és gömb formájúak. 

Gyűjtése és tulajdonságai: leveleit; gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, emésztést segítő, 

vizelethajtó 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=322258
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Lándzsás útifű (Plantago lanceolata) 

 

18. ábra 
Lándzsás útifű 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=158104 

Élőhely: útszéli gyomtársulások, zárt gyepek 

Jellemzés: évelő, lágyszárú növény. Levelei fényeszöld színűek, lándzsa alakúak, nyelesek 

és erekkel átfutottak. Virágai sárgászöld színűek és füzérbe tömörülnek. 

Gyűjtése és tulajdonságai: gyökereit és leveleit; összehúzó, sebgyógyító, vizelethajtó, 

bőrpuhító, köptető, szemgyógyító, oldó 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=158104
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Málna (Rubus idaeus) 

 

 

19. ábra 
Málna 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=150044 

Élőhely: üde lomberdők, vágásnövényzet 

Jellemzés: akár 2 méter magasságot is elérhető cserje. Fás szára egyenes, kissé tüskés. 

Levelei színükön zöldek, fonákjukon fehéres színűek, élük fogas. Virágai fehér fürtökbe 

állnak össze. Gyümölcsei élénkpiros színűek és lédúsak.  

Gyűjtése és tulajdonságai: leveleit; összehúzó, tisztító, emésztést segítő, roboráló 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=150044
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Mezei szil (Ulmus campestris) 

 

20. ábra 
Mezei szil 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=108561 

Élőhely: keményfa ligetek 

Jellemzés: több, mint 20 méter magasra megnövő fa, ami akár az 500 éves kort is elérheti. 

Törzse gazdagon elágazó, egyenes, kérge sötét színű és repedezett. Levelei ovális alakúak, 

hegyesek, élükön fogasak, levélnyelüknél asszimetrikusak. Színük csillogó zöld, fonákjuk 

pedig barna szőrrel borított. Virágai barnásvörösek. Lependéktermése sárgás színű. 

Gyűjtése és tulajdonságai: kérgét; összehúzó, sebgyógyító, vértolulást megszüntető 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=108561
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Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) 

 

21. ábra 
Nagylevelű hárs 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=110651 

Élőhely: üde lomberdők, törmeléklejtő erdők, szurdokerdők 

Jellemzés: hosszú életű, akár 30 méter magasra is megnövő, nagy méretű fa. Gyökere 

kiterjedt és mélyre hatoló, törzse egyenes, a kérge eleinte sima, majd barázdálttá válik. Szórt 

állású levelei a színén sötétzöldek, a fonákjukon kékeszöldek, fényesek, szív alakúak és 

fűrészes élűek. Lefelé fordított ernyőbe rendezett virágai aprók, sárgásfehérek és igazán 

illatosak. 

Gyűjtése és tulajdonságai: kérgét; görcsoldó, emésztést segítő, vizelethajtó, lágyító, 

nyugtató, izzasztó 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=110651
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Nehézszagú gólyaorr (Geranium robertianum) 

 

 

22. ábra 
Nehézszagú gólyaorr 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=149971 

Élőhely: üde erdők 

Jellemzés: 10-50 centiméter közötti magasságú, kellemetlen poloskaszagú növény. Szára 

vörös színű, elágazó. Levelei mélyen osztottak, háromszög alakúak. Minden száron két virág 

található, melyeknek 5-5 rózsaszín sziromlevelük van. Termésük megnyúlt, kihegyesedett 

hüvelyhez hasonló, a gólya csőrére emlékeztető. 

Gyűjtése és tulajdonságai: a teljes növényt; összehúzó, sebgyógyító, vérzéscsillapító, erősítő 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=149971
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Orvosi angyalgyökér (Angelica archangelica) 

 

 

23. ábra 
Orvosi angyalgyökér 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=151231 

Élőhely: magaskórósok 

Jellemzés: akár 2 méter magas növény. Szára erős, csíkos, levelei szárnyasak és fogazottak, 

levélnyelük levélhüvelybe foglalt. Levelük megdörzsölve erős, pézsmaszerű illatot áraszt. 

Ernyőbe rendezett virágai sárgászöld színűek. 

Gyűjtése és tulajdonságai: leveleit; gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, görcsoldó, köptető, 

izzasztó hatású 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=151231
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Orvosi szappanfű (Saponaria officinalis) 

 

24. ábra 
Orvosi szappanfű 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=136734 

Élőhely: szegélytársulások gyomnövénye 

Jellemzés: 50 centiméter magasra megnövő évelő növény. Gyökere kúszógyökér, szára 

vöröses színű, felegyenesedő. Levelei lándzsásak, kihegyesedőek, erősen erezettek. Virágai 

rózsás színűek és öt sziromlevélből állnak. 

Gyűjtése és tulajdonságai: szárát és leveleit; tisztító, vizelethajtó, erősítő 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=136734
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Orvosi tüdőfű (Pulmonaria officinalis) 

 

25. ábra 
Orvosi tüdőfű 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131341 

Élőhely: üde lomberdők 

Jellemzés: 23-30 centiméter magas, lágy szárú növény. Szára egyenes és szőrös. Levelei 

zöld színűek, fehér foltokkal, ovális vagy szív alakúak. Sátorvirágokba tömörült virágai a 

rózsaszínespirostól a liláskékig változó színűek. 

Gyűjtése és tulajdonságai: a virágos növényt és leveleit; összehúzó, vizelethajtó, lágyító, 

köptető, izzasztó 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131341
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Orvosi veronika (Veronica officinalis) 

 

 

26. ábra 
Orvosi veronika 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=396513 

Élőhely: tölgyesek, erdők aljnövényzete 

Jellemzés: kis termetű, évelő lágy szárú növény. Szára földön kúszó, levelei átellenes 

állásúak, szőrösek, tojásdad alakúak, élükön fogazottak. Fürtös virágai liláskék színűek. 

Gyűjtése és tulajdonságai: a teljes növényt; összehúzó, sebgyógyító, tisztító, vizelethajtó, 

köptető 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=396513
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Orvosi zsálya (Salvia officinalis) 

 

27. ábra 
Orvosi zsálya 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=322079 

Élőhely: sztyepprétek, száraz gyepek 

Jellemzés: kb. 70 centiméter magasságot is elérő örökzöld félcserje. Szára elágazó, levelei 

fehéreszöld színűek, hosszúkásak, nyelesek, vastagok és bársonyosak. Csúcsfüzérekbe gyűlt 

virágai liláskékek.  

Gyűjtése és tulajdonságai: leveleit és virágos hajtáscsúcsait; gyulladáscsökkentő, 

fertőtlenítő, izzadáscsökkentő, összehúzó, sebgyógyító, emésztést segítő 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=322079
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Parajlibatop (Chenopodium bonus-henricus) 

 

 

28. ábra 
Parajlibatop 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=150844 

Élőhely: útszéli gyomnövényzet 

Jellemzés: kb. 50 centiméter magasra növő lágy szárú növény. Szára felálló és rovátkolt, 

levelei nagy méretűek, zöldek, nyílhegy formájúak és húsosak, tapintásuk enyhén lisztes. 

Virágai vöröses árnyalatúan zöld színűek.  

Gyűjtése és tulajdonságai: a teljes növényt; tisztító, bőpuhító, hashajtó 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=150844
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Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris) 

 

29. ábra 
Pásztortáska 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=108658 

Élőhely: útszéli gyomnövényzet 

Jellemzés: magassága kb. 40 centiméter, szára felálló. Tőlevelei földhöz tapadóak, 

szárnyasan szeldeltek, a kisebb szárlevelek levélnyelei pedig szárölelőek. Virágai fehér 

színűek, sátorvirágzatot alkotnak, később pedig szív alakú terméssé alakulnak. 

Gyűjtése és tulajdonságai: teljes növényt; összehúzó, fertőtlenítő, vérzéscsillapító 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=108658
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Pipacs (Papaver rhoeas) 

 

30. ábra 
Pipacs 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=352133 

Élőhely: vetési gyomnövényzet 

Jellemzés: évelő, lágy szárú növény, magassága 30-80 centiméter között változik. Szára 

felálló, levelei szórt állásúak, mélyen osztottak és szőrösek. Virágai a hosszú kocsányok 

csúcsán helyezkednek elvegy szúrós kehelyben, melyből 4 törékeny piros sziromlevél 

bomlik ki. Termése kúpszerű toktermés. 

Gyűjtése és tulajdonságai: a szirmokat és a toktermést; fájdalomcsillapító, görcsoldó, 

összehúzó, köptető, nyugtató 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=352133
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Szagos müge (Asperula odorata) 

 

31. ábra 
Szagos müge 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131327 

Élőhely: üde lomberdők 

Jellemzés: kb. 40 centiméter magas szára sima, négyélű. Levelei örvösek és lándzsa alakúak. 

Virágai fehérek és csillag alakúak. 

Gyűjtése és tulajdonságai: a teljes növényt; vizelethajtó, nyugtató, tisztító 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131327
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Szelídgesztenye (Castanea sativa) 

 

 

32. ábra 
Szelídgesztenye 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=119175&uhd=1&mobile=0 

Élőhely: mészkerülő üde erdők 

Jellemzés: kb. 30 méter magasságot is elérő fa, mely törzsének körmérete akár 8 méter is 

lehet. Levelei hosszúak, lándzsásak és a szélükön fogazottak. Virágai sárga színű 

barkavirágzatba tömörülnek. Termései tüskések, melyeknek belsejében 3-4 gesztenye 

található. 

Gyűjtése és tulajdonságai: leveleit; reumaellenes, összehúzó, nyugtató 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=119175&uhd=1&mobile=0
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Tavaszi kankalin (Primula veris) 

 

33. ábra 
Tavaszi kankalin 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=214542 

Élőhely: száraz tölgyesek, erdőszegélyek 

Jellemzés: 15-30 centiméter magasságú évelő lágy szárú növény. Levelei nagy méretűek, 

ráncosak, alakjuk ovális, tőlevélrózsát alkotnak. Szára végén virágernyő található, melyről 

nagy, illatos, aranysárga vagy fehér virágai gyakran lefelé hajlanak. Termése megynyúlt 

toktermés, melyben sok, lapos, barnás színű mag van. 

Gyűjtése és tulajdonságai: virágait a kehellyel és a levelekkel; fájdalomcsillapító, 

gyulladáscsökkentő, görcsoldó, összehúzó, nyugtató, vizelethajtó, köptető 

  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=214542
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Vörös áfonya (Vaccinium vitis-idae) 

 

34. ábra 
Vörös áfonya 

forrás: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131399 

Élőhely: magasabban fekvő mészkerülő erdők 

Jellemzés: kb. 30 centiméter magas növény. Szára földre hajló, ágai felfelé fordulnak. 

Bőrszerű levelei zöld színűek, fonákjukon gyantatartalmú mirigyek találhatóak. Virágai 

fehér vagy rózsaszín színűek, fürtökben jelennek meg. Bogyós gyümölcsei gömbölyűek és 

élénkpiros színűek. 

Gyűjtése és tulajdonságai: a teljes növényt; fertőtlenítő, összehúzó, vizelethajtó, 

vércukorszint-csökkentő  

http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=131399
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 Előfordulási területek ismertetése 

Antropogén növényzet 

Azokat a növényzeti típusokat nevezzük antropogénnek, amelyek létüket az emberi 

civilizációnak és a gazdálkodási tevékenységnek köszönhetik, ilyen formában egy 

természetes tájban régebben nem voltak jelen. Általánosan jellemző rájuk a növényzet 

rendszeres bolygatása, ezért főként zavarástűrő fajok alkotják, sok az egyéves növény, a 

vegetációnak nincs meghatározott szerkezete, fajösszetétele jelentősen változó. Az útszéli 

gyomnövényzet elsősorban állandó taposásnak kitett területeken jelenik meg, településekre, 

utak szegélyére, művelés alatt álló földekre jellemző. A talaj erősen bolygatott, esetenként 

hiányzik, a vegetáció nyílt, többnyire egyéves lágyszárúak uralják. A nitrofita 

gyomnövényzetre a gyakori zavarás és a talaj magas elsősorban nitrogén tartalma jellemző. 

Változatos területeken jelenhet meg, akácosokban, árokpartokon, zavart sziklás és ártéri 

erdőkben. Kevés tápanyagkedvelő faj nagy tömegben található meg benne (pl. fekete bodza, 

csalán, zamatos turbolya). A mezőgazdasági gyomok legnagyobb tömegben a frissen 

felhagyott parlagokon uralkodnak (pl. parlagfű). A nem őshonos fajokból álló telepített 

faültetvények úgyszint az antropogén típushoz sorolhatók. Az alföldi területeken nagy 

foltokban jelen lévő akácosok alatt az eredeti vegetáció visszaszorul, a talaj megemelkedő 

nitrogéntartalma miatt nitrofita gyomnövényzet alakul ki. Az ártéri régióban ültetett 

nemesnyarasok aljnövényzete jóval szegényesebb, mint a puhafa ligeterdőké, a 

nemesnyarak intenzív transpirációja szárazabb viszonyokat alakít ki, ami a gyom fajoknak 

kedvez. („TAXON2” növényismereti honlap - Antropogén növényzet) 

Ligeterdők 

A felszíni vagy a talajvíz által befolyásolt, nedves talajú, csak időszakosan vagy állandóan 

víz borította erdők. A ligeterdők folyók, patakok ártéri területein megjelenő erdők, 

összetételüket meghatározza az elárasztás időtartama, a hordalék minősége és a talajvíz 

szintje egyaránt. Talajukat a folyó hordaléka alakítja ki, az elárasztások miatt gazdag szerves 

anyagban és oxigénben, emellett uralkodnak benne az aerob lebomlási folyamatok. Nagyobb 

folyóink mentén közvetlenül a vízparton bokorfüzesek keskeny sávja található, a gyakran 

elárasztott területeken puhafa ligeterdők (fehér fűz, fekete nyár), a víztől távolabb pedig 

keményfa ligeterdők (kocsányos tölgy, pannon kőris, szil ligetek) alakulnak ki. Az ilyen 

erdők mocsárrétekkel, mocsarakkal, lápokkal alkotnak mozaikot. Aljnövényzetük és 

cserjeszintjük nagy borítású, de viszonylag fajszegény, jellemzőek rájuk a kúszónövények, 
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illetve a nagy tápanyagtartalmat jelző, gyom típusú fajok. A víztesttől messzebb haladva a 

keményfa ligetekben egyre nő az üde lomberdei növények aránya. („TAXON2” 

növényismereti honlap - Liget- és láperdők) 

Mocsarak, lápok, rétek 

Olyan felszíni vagy talajvíz által befolyásolt élőhelyek, melyekben a nedves-vízi életmódhoz 

jól alkalmazkodó közepes vagy magas termetű lágyszárú növényzet jellemző. 

Fajszegényebbek, mint a szárazabb fátlan területek. A mocsarak vize felszíni víztestekből 

származik, ezért általában folyók, patakok szélén, árterein, tavak partján találjuk őket, 

talajuk humuszban gazdag laza öntéstalaj. Vizük oxigénben és tápanyagban gazdag felszíni 

víz, vízutánpótlásuk jó, így anaerob lebomlási folyamatok nem alakultak ki, tőzegképződés 

nincs. Ezzel szemben a lápokat medencékben, lefolyástalan, pangóvizes területeken találjuk, 

felszín alatti víz jellemző rájuk, amely tápanyagban és oxigénben szegény, a lebomló 

növényi részek talajukban anaerob folyamatok során tőzeget képeznek. Talajuk láptalaj, 

iszapjukban gyakran halmozódik fel kén-hidrogén. A mocsarak és lápok fajösszetétele 

jelentős részben átfed, de vannak kifejezetten a lápokra (anaerob viszonyokra) jellemző 

növények. A lápokban is jelenhetnek meg mocsári növények, azok “leromlása” (pl. vizük 

tápanyagban való feldúsulása) során. A rétekre az jellemző, hogy bár víz által befolyásolt 

területek, de nyílt vízfelületek nem tagolják a vegetációt, mint a lápok-mocsarak esetében. 

Megkülönböztetjük a réteken belül a lápréteket és mocsárréteket. Ezek a lápokhoz-

mocsarakhoz hasonlóan számos átmeneti formát is mutatnak. Mivel mezőgazdasági 

hasznosításuk a réteknek elsősorban a kaszálás, kaszálóknak, kaszálóréteknek is hívják őket. 

(„TAXON2” növényismereti honlap - Mocsarak, lápok, rétek) 

Száraz erdők 

Ezen erdők főként tölgyek által uraltak. Kb. 400 m magasságig jelennek meg a hegy és 

dombvidékeken, valamint a déli kitettségű lejtőkön. Síkvidéken víz által nem befolyásolt 

területeken találhatóak. Általános, hogy lombkoronájuk fellazuló, cserjeszintjük és 

gyepszintjük gazdag, gyakran keverednek zárt száraz gyepekkel. A hegyvidékek déli lejtőin, 

sziklás, vékony termőrétegű talajokon, molyhos tölgyes bokorerdők jelennek meg. Jellemző 

fái a molyhos tölgy és a virágos kőris és cserjeszintjük is igen gazdag. Általában 

lejtősztyeppekkel keveredve fordulnak elő. Mélyebb termőrétegű talajon zárt tölgyesek 

jellemzőek (kb. 400 m-ig), amelyeket a magasabban fekvő területeken, illetve a hűvösebb 

völgyekben üde lomberdők váltanak fel. Mészben szegény kőzeten többnyire a cseres 
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tölgyesek figyelhetők meg, amelyekben a csertölgy és a kocsánytalan tölgy az uralkodó, 

meszes talajon mészkedvelő tölgyesek találhatók, amelyekben a csertölgy mellett 

megjelenik a molyhos tölgy és a virágos kőris a lombkoronaszintben. Savanyú alapkőzeten, 

vékony, kilúgozott talajon savanyú tölgyesek jelennek meg, melyek alkotója a cser és 

kocsánytalan tölgy. Ezek gyenge növekedésűek, és gyér a cserje és gyepszintjük. A pusztai 

tölgyesek és lösztölgyesek főként az Alföldön jelennek meg. Uralkodó fafaja a kocsányos 

tölgy, de elegyfákban és cserjékben is gazdag, helyenként fellazuló erdők. 

Aljnövényzetükben mind az erdei és a sztyeppi elemek is megjelennek. Szintén ilyen 

fellazuló száraz erdőt képeznek az Alföldön a nyáras-borókások, ahol a fehér nyár és a 

boróka csoportjai keverednek nyílt és zárt homoki gyepekkel. („TAXON2” növényismereti 

honlap - Száraz erdők) 

Száraz gyepek 

A nyílt száraz gyepek olyan területeken jelennek meg, ahol a kedvezőtlen talajviszonyok 

miatt zárt növényzet kialakulására nincs lehetőség. A növények tövei között láthatóvá válik 

az alapkőzet ill. a nyílt talajfelszín. Jellemző növényei a stressztoleráns évelőek (például a 

keskeny levelű, szárazságtűrő füvek), valamint az efemer fajok. Sok a specialista faj, sok 

típusa van jelen bennük. Hegyvidéken, meredek lejtőkön találhatóak meg a nyílt 

sziklagyepek, míg a síkvidékeken, elsősorban a homokbuckák tetején és oldalában, nyílt 

homokpusztagyepekkel találkozhatunk. („TAXON2” növényismereti honlap - Nyílt száraz 

gyepek) 

Magyarország természetes vegetációjában a zárt száraz gyepek az erdős-sztyepp zóna 

részeként jelentős szerepet játszottak. Főként a síkvidéken és a hegylábi régióban jelentek 

meg. A száraz tölgyesekkel, bokorerdőkkel, cserjésekkel alkotnak mozaikot. A nagyméretű 

növényevők legelése akadályozta beerdősülésüket, ezt jelenleg a legeltetés biztosítja. 

Vízviszonyaikat a csapadék befolyásolja, tehát a felszíni és a talajvíz nem meghatározóak 

számára. Zárt, többszintes gyepek, melyeket lágyszárúak (legnagyobb tömegességgel a 

fűfélék) uralnak. Igencsak fajgazdag a vegetációja, gyakoriak benne az évelő kétszikűek. 

Talajuk többnyire jó minőségű, mély termőrétegű, csernozjom talaj, ennek köszönhetően 

legtöbb állományuk napjainkra már mezőgazdasági művelés alatt áll. Hegy és dombvidékek 

lejtőin figyelhetők meg a lejtősztyeppek, míg síkvidéken az alföldi sztyepprétek terjedtek el. 

Ezek valójában hasonlóak, de fajösszetételükben némileg eltérnek. Alapkőzet alapján 

megkülönböztetünk löszgyepeket és homoki sztyeppréteket. Zárt száraz gyepek közé 
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tartoznak még a zárt sziklagyepek, amelyek hegyvidékeink északi oldalain jelennek meg. 

("TAXON2” növényismereti honlap - Zárt szárazgyepek) 

Szikesek 

A szikesek közé több vegetáció típus is sorolható, egységes tárgyalásukat a különböző 

talajtani sajátságaik indokolják. Jellemző a szikes talajokra a nátrium és magnézium sók 

nagymértékű felhalmozódása a talaj felszínén vagy az alatt. Általában olyan helyeken 

bukkannak fel, ahol a talajvíz a felszín közelében helyezkedik el, és ezen ionokban gazdag. 

A talaj szerkezetileg rossz, tömörödött, és gyenge a vízvezető képessége. A szikeseinken 

egy olyan finom léptékű vegetáció mozaik lelhető fel, amelyet a domborzat kismértékű 

változásai határoznak meg. Ezt az eltérést az okozza, hogy a talajvíztől való távolságok 

kicsik. Sok specialista és szűk elterjedésű faj található meg ebben a vegetációtípusban, mivel 

a szikeseken a növényeknek nagy abiotikus stresszhez kell alkalmazkodniuk. Réti talajokon, 

ahol a sófelhalmozódás a mélyebb rétegekben jelenik meg, ott sziki rétek tűnnek fel. A 

talajvíztől kevésbé befolyásolt területeken pedig zárt száraz gyepekkel, szikes pusztákkal 

találkozhatunk. („TAXON2” növényismereti honlap - Szikesek) 

Üde lomberdők 

Olyan zárt erdők, melyek párás, humid klímájúak és elsősorban hegy és dombvidékeken 

találhatóak meg. Talajuk közvetlenül nincs vízbefolyásoltság alatt, viszont nem szárad ki, és 

egyenletes vízviszonyok jellemzik. Domináns fafajaik hegy és dombvidéken a bükk, 

kocsánytalan tölgy és a gyertyán, alföldi régióban pedig a kocsányos tölgy. 

Lombkoronaszintjük zárt, emiatt cserje és gyepszintjük viszonylag gyér. Gyepszintjükre 

főként a lombfakadás előtt virágzó hagymás-gumós geofitonok jellemzőek, melyek kora 

tavasszal záródó aljnövényzetet alakíthatnak ki. A hegyvidékeinken klimazonális 

társulásokként a kb. 600 m felett megjelenő bükkösöket és a 400-600 m között jellemző 

gyertyános–tölgyeseket különböztethetjük meg, azonban ezek az erdőtípusok jelentős 

átmeneteket mutatnak, az éles fafaj váltások az erdőgazdálkodásnak köszönhetők és 

aljnövényzetük is csupán alig különbözik. Mindkét erdőtípusban jelentős elegyfafaj a magas 

kőris és a madárcseresznye. A magyarországi üde lomberdőkre mind jellemző, hogy 

állományaik szinte teljes mértékben erdészeti kezelés alatt állnak, emiatt összehasonlítva a 

természetközeli állományokkal általában egykorúbbak, koronájuk homogénebb, 

fafajösszetételük szegényesebb, a korhadó faanyag mennyisége kisebb. Területeik jelentős 

része véghasználat, illetve fiatalos állapotban van. E véghasználati területeken az árnyéktűrő 
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aljnövényzet helyett vágáscserjéseket, erdei gyomnövényzetet találunk. („TAXON2” 

növényismereti honlap - Üde lomberdők) 

 Egy terepgyakorlat programterve 

A gyógynövényismeretet, vagy egy egynapos kirándulás, vagy egy erdei iskola napi 

programja során érdemes feldolgozni a diákjainkkal, ha a tanmenetünk engedi. A 

helyszínünk megválasztása során érdemes olyan területet keresni, ahol minél többféle 

társulással találkozhatnak a gyerekek, így szélesebb palettát ismerhetnek meg a hazai 

növényvilágról. A pontosság érdekében, illetve amiatt, hogy véletlenül se károsítsuk 

semmilyen formában sem a természet értékeit, megfontolandó, hogy az illetékes nemzeti 

parktól kérjük egy erdész segítségét a túránk vezetéséhez. Ők sokkal szakképzettebbek ezen 

a területen és ismerik az erdő-mező minden szegletét, ezáltal nagy segítséget tudnak nyújtani 

és érdekes információkkal ellátni minket a programunk során. Az állami erdőgazdaságok 

Magyarországon 40 erdei iskolát működtetnek. Ha nem csak egynapos kirándulást 

szerveznénk, érdemes megismerni őket és válogatni közülük a www.erdeszetiiskolak.hu 

weboldalon. 

A programtervemet májusi időpontra, egy olyan helyszínhez dolgoztam ki, amely esetén a 

diákjaink mind erdei és mind városias helyszínnel is találkozhatnak majd.  

A túránk indulása előtt, a felkészültség érdekében érdemes a tanulóknak néhány nappal 

korábban egy listát kiadni, amely tartalmazza azokat a felszereléseket, melyekre szükségük 

lehet. Ez tartalmazza a megfelelő ruházatot, mint például a kényelmes, meleg öltözet, sapka, 

zárt lábbeli, illetve az esőre felkészülve esőkabát és gumicsizma. Emellett az egyéb fontos 

dolgokat is tüntessük fel benne, melyek a személyi okmányok, a naptej, rovarriasztó krém 

vagy spray, illetve a toll és jegyzetfüzet. Szintén még a kirándulás előtt fordítsunk időt a 

környezeti nevelésre, tantermi körülmények között beszéljünk diákjainkkal a 

környezetvédelem fontosságáról, a szelektív hulladékgyűjtésről és a természeti értékek 

megóvásáról. 

A helyszíneket javaslom munkalapok segítségével feldolgozni, ezáltal nem a tanári 

magyarázat, hanem az egyéni, páros, vagy csoportos tapasztalás fog dominálni, így 

élményszerűbb lesz az ismeretfeldolgozás. Ha rendelkezésre áll a területen 

internetkapcsolat, vagy rendelkezünk mobil hotspottal, akkor a különféle mobiltelefonos 

http://www.erdeszetiiskolak.hu/
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növényismereti applikációk is bevethetőek, illetve digitalizált munkalapokat is kitölthetnek 

a diákjaink, így pedig mérsékeljük a papírfogyasztásunkat is. 

A túra végén a kitöltött munkalapok segítségével fontos átbeszélnünk diákjainkkal a 

tapasztaltakat. Érdemes lehet néhány, a pedagógus, vagy az erdész által gyűjtött 

gyógynövény közös meghatározása és azok gyógyhatásainak átbeszélése. Ha pedig 

eszközeink engedik, és rendelkezésünkre állnak a megfelelő anyagok, és az idő, akkor 

közösen el is készíthetjük belőlük a különféle főzeteket, krémeket majd egy közös teázás 

során kipróbálhatjuk hatásaikat és megbeszélhetjük a napunk során gyűjtött élményeket.
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5.4. Óra- és foglalkozástervek 

 Óraterv: Növényhatározás gyógynövények segítségével 

Tantárgy: biológia 

Osztály: 7. osztály 

Az óra témája: Növényismeret a terepen 

Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő 
fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: természetben végzett megfigyelések során növényfajok azonosítása határozókönyvek és 
mobilapplikációk segítségével 

Az óra didaktikai feladatai: új ismeret feldolgozása tapasztalati módon, IKT használattal 

Tantárgyi kapcsolatok: környezetismeret, földrajz 

Felhasznált források: Simon Tibor - Seregélyes Tibor: Növényismeret; PictureThis mobiltelefonos alkalmazás; Mozaik Kiadó (2018) Biológia 7. 

Munkafüzet 58-60. oldal  
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Idők

eret 
Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

15’ Határozókulcs megismerése példafaj segítségével 

 

Példának az erdei ibolyát, nagyon elterjedt márciusi 

gyógynövényünket választottam.  

Rövid ismertetése: Az ibolya virágait és leveleit gyűjtik a 

március-áprilisi időszakban. Virágainak forrázata 

hörgőgyulladás, köhögés és megfázás esetén javasolt. A 

levelek forrázatával a gyulladt szemhéjat ajánlott lemosni. 

Virágait szirupként frissítő italnak, míg kandírozva 

sütemények díszítéseként alkalmazzák.  

 

A gyerekeket rendezzük 4-5 fős csoportokba, minden 

csoport kapjon egy példányt a Növényismeret könyvből, ezt 

követően pedig helyezkedjenek el egy növény körül. 

 

A határozás menete:  

A könyv kézbevétele után a 64. oldalra lapozunk. Itt 

megállapítjuk a növényről, hogy melyik törzsbe sorolható. 

tanári 

magyarázat, 

szemléltetés, 

megfigyelés 

egyéni munka, 

csoportmunka 

Simon T. – 

Seregélyes T.: 

Növényismeret 

c. könyv 

Amikor a gyerekeket 

a növények köré 

ültetjük mutassuk 

meg nekik, hogy 

mely növényt 

határozzuk éppen, a 

félreértések és téves 

határozások 

elkerülése végett. 

 

Fontos felhívnunk a 

diákjaink figyelmét 

arra, hogy ne tépjük 

le a növényeket a 

határozáshoz, ha nem 

szükséges. Őrizzük 

meg a természet 

harmóniáját! 
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Példafajunk a zárvatermőkhöz, így a 84. oldalon folytatjuk 

a határozásunk. Itt meg kell állapítanunk, hogy melyik 

csoportba tartozik. Ilyenkor figyeljünk arra, hogy 

sorrendben haladjunk, tehát az első pont „a” része ha nem 

igaz, haladjunk a „b”-re, innen az e sor végén jelölt 

ketteshez, és így tovább addig, amíg egy olyan igaz 

állításhoz nem jutunk, amely sor végén már a csoport száma 

áll. Az egész határozásunk során támaszkodhatunk a 95-99. 

oldal rajzaira is, melyek a gyökér, a szár, a levél, a virág és 

a termés típusait mutatják be. Mivel a levéllemezünk széle 

fűrészes vagy csipkés, így a 7. csoporthoz lapozunk. Ezt 

követően az általunk megítélt csoportnak megfelelően 

nézzük meg, hogy mely család tagja a növényünk. 

Esetünkben a 3.a pont már igaz állítást rejt, hiszen virágaink 

lila színűek és sarkantyúsak, így a 160. oldalon, az 

ibolyaféléknél már a pontos fajt állapítjuk meg. Az 

előzőekhez hasonlóan pontról pontra haladunk, majd 

megállapítjuk, hogy az előttünk lévő növény nem más, mint 

az erdei ibolya. Ezt a jelzett (50/7) képpel ellenőrizzük is. 
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5’ PictureThis alkalmazás megismerése 

 

Az alkamazás megnyitása után kattintsunk a középső 

fényképezőgép ikonra. Ekkor a telefon kameráját láthatjuk. 

Fordítsuk a meghatározandó növény, esetünkben az erdei 

ibolya felé. Fontos, hogy fókuszált legyen a képünk, így, ha 

homályosnak éreznénk, a képernyőn kattintsunk a 

növényünkre, hogy éles legyen a kép. Ha ezzel mindenki 

megvan, nyomjuk meg a fényképező ikont, és várjuk a 

határozást. Ilyenkor az alkalmazás 3 lehetőséget is fel fog 

ajánlani, valószínűségileg csökkenő sorrendben, azaz az 

első lehetőség lesz legtöbb esetben a keresett növény. 

Mivel az alkalmazás angol nyelvű, így a határozásnál a 

„Botanical name” után következő latin nevet nézzük, 

amelyet magyarra fordítani a Növényismeret könyv 285-

296. oldalán található abc sorrendbe rendezett latin-magyar 

névmutatóval tudunk. 

IKT, 

megfigyelés 

tanári 

magyarázat, 

csoportmunka 

mobiltelefonos 

applikáció 

Úgy hozzuk létre a 

csoportokat, hogy 

csoportonként legyen 

legalább egy diák, 

akinek a telefonján a 

kért alkalmazás 

telepítve van. 

 

Az applikáció csak 

internet 

csatlakozással 

működik, így vagy 

egy wifi hotspotot 

biztosítsunk a 

használathoz, vagy 

egy olyan területen 

határozzunk, ahol a 

gyerekek 

hozzáférhetnek az 

internethez. 
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15’ A két módszer, azaz a Növényismeret könyv és a telefonos 

applikáció egymás utáni használatával a diákok csoportosan 

választanak egy növényt, amelyet közösen meghatároznak. 

 

IKT, 

megfigyelés 

csoportmunka Simon T. – 

Seregélyes T.: 

Növényismeret 

c. könyv; 

mobiltelefonos 

applikáció 

Járkáljunk a gyerekek 

között és segítsünk 

nekik a 

határozásokban! 

10’ A csoportok által meghatározott fajok és tapasztalatok közös 

megbeszélése.  

 

Minden csoport mutassa be az általa meghatározott növényt, 

meséljék el a meghatározás főbb lépcsőit. 

 

Közös megbeszélés során vessünk fel kérdéseket: 

Melyik módszert használnák szívesebben a későbbiekben? 

A növényhatározás során hol éreznek nehézségeket? 

Melyik a megbízhatóbb növényhatározási módszer 

véleményük szerint?  

Miért lehet fontos gyógynövények esetén a gyűjtés előtt a 

pontos növényhatározás? 

megbeszélés csoportmunka, 

előadás 

 Az óra levezetése 

inkább beszélgetés 

típusú legyen, mint 

tananyagcentrikus. 
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 Gyógynövényismereti szakkör 

A modul címe Gyógynövényismereti szakkör 

A modul leírása A modul során a gyógynövények témakörével ismerkedhetnek meg a gyerekek 

Célok/részcélok Játékos feladatok és kétkezi tapasztalás során ismerkedjenek meg néhány hazai gyógynövénnyel, mely tudást a 

hétköznapi életben is hasznosítani tudják majd. 

Növényhatározás gyógynövényekkel. 

Egészséges életmódra nevelés. 

Környezettudatos nevelés. 

A modul feldolgozására 

szánt időkeret 

Négy alkalom 60 percben  

Felhasználási terület Szakkör keretében a 7-10. évfolyam számára. 

Tantárgyi kapcsolódások: természetismeret, földrajz, technika, történelem 

Kapcsolódó kompetenciák: természettudományos kompetencia, szociális kompetencia 

Eszközrendszer Papír, íróeszközök, olló, ragasztó, okostelefonok, Simon T.-Seregélyes T.: Növényismeret könyv. 

Gyógynövények, főzéshez szükséges konyhai eszközök. 

Laborfelszerelés. 

Háttér Szakmai háttér: gyógynövények ismerete 

Pedagógiai háttér: kooperatív tanulásmódszertan, digitális alkalmazások ismerete és használata, konstruktív 

pedagógia 

Ajánlott feldolgozási mód A modul négy részből áll, melyek alkalmanként 45 percesek. 
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1. rész: Ismerkedés a gyógynövényekkel 

Elsőként egy plakátra szófelhőt készítenek a diákok az előzetes gondolataikról. Ezt követően közös megbeszélést 

folytatunk arról, hogy ki mit tud a gyógynövényekről, melyek gyógyhatásait ismerik. 

A gyógynövények történetének ismertetése mellett az alkalmon helyet kap még a legismertebb gyógynövényeink és 

gyógyhatásaik ismertetése is. 

 

2. rész: Talajvizsgálatok 

Mint bármely más növényre, a gyógynövényekre is igaz, hogy csak a nekik megfelelő talajtípusban fognak 

előfordulni. Így érdemes a gyerekekkel megismertetni a különféle talajokat és azok tulajdonságait. 

 

3. rész: Terepi gyógynövényismeret 

Lehetőségeinkhez mérten, vagy egy kirándulás során, vagy az iskola közvetlen közelében ismertetjük meg a 

gyerekekkel a környezetünkben élő leggyakoribb gyógynövényeket. A szakkör során kis csoportokban 

határozhatnak a gyerekek gyógynövényeket, majd közösen beszéljük meg azok gyűjtési módját és tulajdonságait. 

 

4. rész: Gyógynövénykonyha 

A modul utolsó részében először megbeszéljük a gyűjtési, szárítási és tárolási módszereket, majd a gyerekekkel 

közösen készítünk el különféle gyógynövénykészítményeket és próbáljuk ki azokat. Végül pedig összegezzük a négy 

alkalmon tanultakat. 
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Értékelés Közös értékelés a modul végén. A diákok elmesélhetik mi tetszett legjobban nekik a foglalkozások alkalmával, 

értékelik a tanultakat, és megállapítják, hogyha hasznosítható tudásra tettek szert, azt szokásként alkalmazni fogják-

e a mindennapjaikban, 

Mellékletek Szakdolgozatom 5.5. fejezete: Talajvizsgálati munkalap, Cseres-tölgyes erdei séta, Városi séta a „gyomok” közt, 

Gyógynövénykonyha, Gyógynövénytörténet 

 

 

Modulvázlat 1. alkalom 

A foglalkozás témája: Ismerkedés a gyógynövényekkel 

A foglalkozás cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az 

elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése:  

A foglalkozás didaktikai feladatai: új ismeret feldolgozása 

Tantárgyi kapcsolatok: biológia, földrajz, történelem, természetismeret 

Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.):  
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Időkeret A foglalkozás menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

8’ Plakát készítése 

 

Írjátok le a plakátra azokat a szavakat, amelyek 

eszetekbe jutnak a gyógynövény szó hallatán! 

Alkossatok közös szófelhőt a gondolataikból! 

szófelhő alkotás egyéni munka A1 méretű 

papírlap, színes 

ceruzák 

 

12’ Beszélgetés a diákok gyógynövényekkel kapcsolatos 

előzetes ismereteikről és a plakátra írtakról. 

 

Mi jut eszedbe a gyógynövény szó hallatán? 

Milyen gyógynövényeket ismersz? Milyen 

gyógyhatásai vannak ezeknek? 

beszélgetés egyéni munka az előbb 

elkészített plakát 

 

15’ Ismerkedés a gyógynövények történetével tanári előadás egyéni munka  Az előadás témája a 

szakdolgozatom 

egyik fejezete: A 

gyógynövények 

története 

5’ Keresztrejtvény kitöltése az előbb elhangzott 

ismeretekről 

feladatmegoldás egyéni munka minden diák 

számára 

Munkalapjaim között 

mellékelve található a 
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nyomtatott 

keresztrejtvény 

keresztrejtvény: 

Gyógynövénytörténet 

3’ A keresztrejtvény ellenőrzése megbeszélés csoportmunka a kitöltött 

keresztrejtvények 

 

12’ Legismertebb gyógynövényeink és gyógyhatásaik tanári előadás egyéni munka  Az előadás témája a 

szakdolgozatom 

egyik fejezete: 

Legfontosabb 

gyógynövényeink 

5’ Gyógynövények ismeretéhez kapcsolódó 

alkalmazások és weboldalak megismerése 

tanári előadás egyéni munka mobiltelefonok, 

internetelérés, 

számítógép, 

projektor 

Az előadás témája a 

szakdolgozatom 

egyik fejezete: IKT 

lehetőségek a 

növényismeretben 
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Modulvázlat 2. alkalom 

A foglalkozás témája: Talajvizsgálat 

A foglalkozás cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az 

elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: a talajok tulajdonságainak megismerése és vizsgálatuk különféle módszerekkel történő 

elvégzése, mindezekhez kapcsolódóan munkalapok kitöltése 

A foglalkozás didaktikai feladatai: ismeretbővítés tevékenységközpontúan, kísérletek elvégzésével és munkalapok kitöltésével  

Tantárgyi kapcsolatok: biológia, földrajz, természetismeret 

Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.): 

https://www.youtube.com/watch?v=rAJ8ZrEd6Vs&ab_channel=UniversityofSzeged%2FSzegediTudom%C3%A1nyegyetem 

https://www.youtube.com/watch?v=cyLiPO4lGg4&ab_channel=sulinetTV 

Biológia tankönyv 9. osztály, Oktatási Hivatal 2020 (ISBN 978-615-81539-3-5) 

Időkeret A foglalkozás menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

5’ Gyors ismétlés a talajról 

 

megbeszélés frontális 

osztálymunka 

 Az átismétlés során 

törekedjünk arra, 

hogy ne fejtsük ki a 

válaszokat a 

https://www.youtube.com/watch?v=rAJ8ZrEd6Vs&ab_channel=UniversityofSzeged%2FSzegediTudom%C3%A1nyegyetem
https://www.youtube.com/watch?v=cyLiPO4lGg4&ab_channel=sulinetTV
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Miért lehet fontos számunkra, hogy a 

gyógynövények témakörében a talajjal 

foglalkozzunk? 

Milyen tulajdonságaira emlékszünk a talajnak? 

Van-e valamilyen ötletetek, hogy milyen 

módszerekkel lenne ez a tulajdonság 

vizsgálható? 

munkalapok 

kérdéseire, 

legfeljebb rávezetést 

adjunk a diákjaink 

számára. 

2’ A diákokat párokba rendezzük, a feladatlapokat 

kiosztjuk, eszközöket és anyagokat tálcán 

kiadjuk 

csoportalkotás, 

feladatkiadás 

páros munka munkalapok, tálca, talaj, 

óraüveg, üvegpohár, 

tölcsér, pipetta, 

univerzális 

indikátorpapír, 

szűrőpapír, kémcsövek, 

talaj, desztillált víz, 

színes folyadék, 

ammónia-oldat, 10%-os 

sósav, víz 

 

40’ Munkalapok megoldása 

A diákok a feladatlap kitöltésével 

párhuzamosan elvégzik a szükséges 

kísérleteket. 

feladatlap 

kitöltése, 

kísérletezés 

páros munka íróeszköz, munkalapok, 

tálca, talaj, óraüveg, 

üvegpohár, tölcsér, 

pipetta, univerzális 

Amíg a diákjaink a 

kísérleteket végzik, 

járjunk körbe 

közöttük segítséget 
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indikátorpapír, 

szűrőpapír, kémcsövek, 

talaj, desztillált víz, 

színes folyadék, 

ammónia-oldat, 10%-os 

sósav, víz 

és útmutatást adva 

számukra a balesetek 

megelőzése 

érdekében. 

13’ Munkalapok megoldásainak megbeszélése, a 

kísérletek tapasztalatainak összesítése. 

megbeszélés osztálymunka megoldott munkalapok A megoldott 

munkalap 

mellékelve 

megtalálható: 

Talajvizsgálati 

munkalap 
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Modulvázlat 3. alkalom 

A foglalkozás témája: Terepi gyógynövényismeret 

A foglalkozás cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az 

elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: kirándulás során ismerkedés a környezetünkben élő gyógynövényekkel 

A foglalkozás didaktikai feladatai: új ismeretek szemléletes módon történő elsajátítása 

Tantárgyi kapcsolatok: biológia, földrajz, természetismeret, technika 

Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.):  

Időkeret A foglalkozás menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

5’ A helyszín ismertetése 

 

Milyen társulástípusban 

tartózkodunk?  

Milyen gyógynövények találhatóak 

meg itt? 

megbeszélés csoportmunka   

10’ Néhány jellemző gyógynövény 

bemutatása 

tanári előadás csoportmunka   
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Jellemző-e az adott társulástípusra? 

Milyen morfológiai tulajdonságai 

vannak? 

Milyen gyógyhatásait ismerjük? 

35’ Munkalapok kitöltése 4-5 fős 

csoportokban 

Elsőként alkossunk csoportokat, majd 

osszuk ki a munkalapokat.  

A diákok feladatmegoldása közben 

járjunk közöttük segítséget nyújtva. 

feladatmegoldás csoportmunka munkalapok, 

íróeszköz, 

mobiltelefon, 

határozókönyv, 

mobiltelefonos 

applikációk 

A két ide kapcsolódó 

megoldott munkalap 

mellékelve 

megtalálható: Cseres-

tölgyes erdei séta, 

Városi séta a 

„gyomok” közt 

10’ A munkalapok megoldásainak közös 

megbeszélése 

megbeszélés csoportmunka munkalapok  

 

  



 

80 
 

Modulvázlat 4. alkalom 

A foglalkozás témája: Gyógynövénykonyha 

A foglalkozás cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az 

elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: a gyógynövények elkészítésének és használatának alapjait ismerjék meg a diákok a foglalkozás 

során 

A foglalkozás didaktikai feladatai: új ismeret feldolgozása tapasztalati módon 

Tantárgyi kapcsolatok: biológia, földrajz, történelem, természetismeret, technika 

Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.):  

Időkeret A foglalkozás menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

20’ Gyűjtési, szárítási, tárolási és 

elkészítési módok megismerése 

tanári előadás csoportmunka  Az előadás témája a 

szakdolgozatom egyik 

fejezete: 

Gyógynövények 

felhasználása 

5’ Kahoot teszt kitöltése az előbb 

elhangzottakról 

feladatmegoldás, 

IKT 

egyéni munka mobiltelefon, 

internetkapcsolat, 

A verseny nyertesét 

egy kis csomag 
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A gyerekek mobiltelefonjukon 

nyissák meg a kahoot.it weboldalt, 

majd írják be a táblán látható kódot. 

Ha megadták a nevüket, kezdetét 

veheti a verseny. 

számítógép, 

projektor 

gyógynövényes 

cukorkával 

jutalmazhatjuk. 

20’ Munkalapok kitöltése és 

gyógynövény készítmények 

készítése. 

A diákokat 3 fős csoportokba osztjuk 

és minden csoportnak kiadunk egy 

kísérleti tálcát a szükséges 

anyagokkal és eszközökkel. 

Mivel mindegyik készítményünkhöz 

forró vízre van szükség, érdemes 

minden csoportnak egy nagyobb 

mennyiséget felforralni és azt 

szétosztani a különféle forrázatok 

közt. 

Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 

miközben a vizet forralják, addig a 

kísérletezés, 

feladatmegoldás 

csoportmunka víz, szárított 

gyógynövények, 

glicerin, cukor, 

teáskanna, teaszűrő, 

törölköző, fakanál. 

 

A kapcsolódó 

megoldott munkalap 

mellékelve 

megtalálható: 

Gyógynövénykonyha 
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munkalap kérdéseit válaszolják meg a 

gyorsabb haladás érdekében. 

15’ Az elkészült produktumok 

kipróbálása, a modul összegzése. 

 

Hasznosnak érezték-e a 

gyógynövényes szakköröket? 

Mi az az érdekesség, ami megragadt 

bennük? 

Mire emlékeznek majd szívesen 

vissza? 

megbeszélés csoportmunka bögrék  
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5.5. Munkalapok a gyógynövényismeret témakörében 

 Talajvizsgálati munkalap 

A társulásokat kialakító növényzet összetételét az élőhely talajtípusa alapvetően 

meghatározza, így érdemes alaposan megvizsgálni azt a teljesebb megértés érdekében. 

Mit nevezünk talajnak? A talaj a földkéreg legkülső szilárd, laza, termékeny rétege.  

Miket nevezünk a talaj alkotórészeinek? elaprózódott kőzettörmelékek, elhalt növényi- és 

állati maradványok 

Talaj szűrő- és vízmegkötő képességének vizsgálata 

Jelöld az ábrán a talaj összetevőit! 

 

35. ábra 
Talaj 

forrás: 
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/img/3_4_3_talaj_osszetevoi.jpg?max_width=2

048 

Mi befolyásolhatja a talaj vízmegkötő képességét? A talajban található talajkolloidok 

mennyisége. 

A talaj a természet hatalmas „szűrőrendszere”. Nézzük, hogyan is valósul meg ez a szűrés! 

Anyagok: termőtalaj, színes folyadék 

Eszközök: tölcsér, üvegpohár 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/img/3_4_3_talaj_osszetevoi.jpg?max_width=2048
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/img/3_4_3_talaj_osszetevoi.jpg?max_width=2048
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Önts a tölcsérbe termőtalajt, majd tedd a tölcsért egy üvegpohárba. Színezz be vizet pl. 

tintával, majd az elegyet lassan csurgasd a tölcsérbe! Figyeld meg a szűrés sebességét és az 

átszűrődött folyadék színét! Mit állapíthatunk meg ez alapján?  

Húzd alá az igaz állításokat! 

Minél lassabban jut át a talajrétegen a víz, annál jobb a talaj vízmegkötő képessége. 

Minél gyorsabban jut át a talajrétegen a víz, annál jobb a talaj vízmegkötő képessége. 

A szűrés után a folyadék színe nem változik. 

A szűrés után a folyadék színe elhalványodik, tisztább lesz. 

A folyadék a szűrés után töményedik. 

Talaj mésztartalmának vizsgálata 

A megfelelő mésztartalom javítja a talaj szerkezetét, tompítja a savanyúságát és fokozza a 

védekezőképességét is.  

Anyagok: talaj, 10%-os sósav 

Eszközök: óraüveg, pipetta 

Helyezz az óraüvegre a talajból, majd csepegtess rá kis mennyiségű 10%-os sósavat! A 

pezsgés mértékéből következtethetünk a körülbelüli mésztartalomra.  

Mit gondolsz, mit jelez a tapasztalt pezsgésed erőssége?  

Nagy mértékű pezsgés esetén magas a talaj mésztartalma, kis mértékű pezsgés esetén pedig 

alacsony. 

Mi miatt történik a pezsgés? Írd fel egyenlettel! 

A talaj mésztartalma reakcióba lép a sósavval és szén-dioxid fejlődés indul be. 

CaCO3+HCl  CaCl2+H2O+CO2 

Talaj szemcseösszetételének vizsgálata 

A talajlakó élőlények mozgásukkal és táplálkozásukkal összekeverik a humuszt a talaj 

agyagszemcséivel, így különböző méretű és minőségű talajrészecskék alakulnak ki. Ezek 

alapján agyagos és homokos talajokat, illetve ezek átmeneteit különíthetünk el.  
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Anyagok: különféle talajok, víz 

Eszközök: óraüveg 

A talajból vegyünk egy diónyi mennyiséget a tenyerünkbe és adjunk hozzá kevés vizet. 

Ujjaink segítségével gyúrjuk gyurmaszerűen. Értékeljük a látottakat! Melyik talajmintánk 

melyik típusba sorolható? 

Ha két tenyerünk között golyóformálás közben szétesik, homoktalaj. Ha golyó gyúrható, de 

hengerré sodrás közben szétesik, agyagos homoktalaj. Ha kisodorható, de gyűrűvé nem 

formázható, homokos agyagtalaj. Ha gyűrűvé is hajlítható, agyagtalaj. 

Talaj kémhatásának vizsgálata 

Az élőlények élettevékenységeikhez meghatározott kémhatású környezetet igényelnek. Így 

összefüggés fedezhető fel az élőlények előfordulása és a talaj kémhatása között. A lúgos és 

semleges kémhatású talajokban a baktériumok száma magasabb, míg a savas 

kémhatásúakban a gombák nyernek teret. Ismert, hogy a savanyú talajok környezeti 

érzékenysége és toxikus anyag megkötő képessége alacsonyabb, mint a semleges vagy lúgos 

kémhatásúaké.  

Mi határozza meg a talaj kémhatását? A OH- tartalma. 

Ismersz-e olyan növényt, amely megváltoztatja a talaj kémhatását? fenyőfélék 

Anyagok: univerzális indikátorpapír, kiszárított talaj, desztillált víz 

Eszközök: kémcsövek 

Egy rész talajhoz két rész desztillált vizet öntünk. Ezt követően alaposan összerázzuk, majd 

állni hagyjuk néhány percig. Egy kis idő múltával láthatjuk, hogy az agyagos talajok még 

mindig tartalmaznak lebegő frakciót, a homokos talajok pedig már szépen kezdenek 

leülepedni. Indikátorpapírral nézzük meg, hogy milyen kémhatásúak lesznek a 

talajoldataink!  

Állapítsd meg a pH-t és írd le, hogy az alábbi leírás alapján milyen típusú talajt vizsgálhattál! 

A réti és öntéstalajok inkább savanyúak, a homoktalajok semlegesek, míg a mezőségi-, az 

erdőtalajok és a szikesek lúgos kémhatásúak lesznek. 

pH<7: réti és öntéstalaj 
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pH=7: homoktalaj 

pH>7: mezőségi talaj/ erdőtalaj/ szikes talaj 

Talaj humusztartalmának vizsgálata 

Mi a humusz? Milyen színű? Mit határoz meg? A humusz elpusztult élőlények tetemeiből 

képződik mikrobák segítségével. Barnás fekete színű és a talaj termőképességét határozza 

meg. 

A humusztartalomtól függ, hogy milyen növények fordulnak elő egy adott területen, így 

vizsgálata szintén fontos ökológiai szempontból. 

Anyagok: talaj, szűrőpapír, ammónia oldat 

Eszközök: kémcső, üvegpohár, tölcsér 

Kevés talajt helyezünk a kémcsőbe, majd erre ammóniaoldatot öntünk. Alaposan rázzuk 

össze! Ezt követően öntsük a talajoldatot a tölcsérbe helyezett szűrőpapírra és hagyjuk 

lecsepegni. Figyeljük meg milyen színű lesz a szűrlet!  

Mit gondolsz sötét, vagy világos szűrlet esetén magasabb a humusz tartalom? Ha sötét, akkor 

a talajunk humusztartalma magas volt, ha szinte áttetsző, akkor pedig alacsony 

humusztartalmú volt.  
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 Cseres-tölgyes erdei séta 

1.) Az alábbi kép alapján határozd meg, hogy milyen növénytakaró jellemző általánosan arra 

a helyre, ahol jelenleg állunk! cseres tölgyes 

 

36. ábra 
Magyarország természetes növénytakarója 

forrás: https://www.novenyzetiterkep.hu/node/684 

2.) Mi a tapasztalatod? Megegyezik a leolvasott és a tapasztalt társulás? Indokold! 

Igen, megegyezik, hiszen ezen a tengerszint feletti magasságon hazánkban ez a 

növénytársulás dominál. 

3.) Ismereteid, illetve a Növényismeret könyv 38-47. oldala segítségével állapítsd meg, 

milyen növények várhatóak ezen a területen! Említs legalább hármat!  

kocsánytalan tölgy, csertölgy, barkócaberkenye, hársak, juharok, egyvirágú gyöngyperje, 

ligeti perje, sátoros margitvirág, ösztörűs veronika, nagyvirágú méhfű, sárga gyűszűvirág, 

fehér pimpó, erdei szamóca stb.  

4.) Keress a területen tölgyet! Rajzold le a levelét és a termését! Kocsányos vagy 

kocsánytalan tölgy szerinted? Van ennek a növénynek gyógyhatása? Ha igen, melyik részét 

gyűjtenéd?  

https://www.novenyzetiterkep.hu/node/684
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A társulásra a kocsánytalan tölgy jellemző. Ennek a fának nem ismert a gyógyhatása 

ellenben a kocsányos tölggyel, melynek a fiatal kérgét gyűjtik gyulladáscsökkentő, 

fertőtlenítő, összehúzó, erősítő hatása miatt. (A képek forrása: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/img/03-03-03.jpg?max_width=2048) 

 

 

 

 

 

5.) Határozz meg a fa közelében egy másik növényt a Növényismeret könyv és 

mobiltelefonos applikáció segítségével! Ha ismert gyógynövény, írd le a gyűjtési módját és 

a gyógyhatását is!  

növény neve: 1. nagylevelű hárs / 2. orvosi veronika / 3. tavaszi kankalin 

jellemzői: 1. a teljes növényt gyűjtik összehúzó, sebgyógyító, tisztító, vizelethajtó, köptető 

hatása miatt / 2. virágait a kehellyel és a levelekkel gyűjtik fájdalomcsillapító, 

gyulladáscsökkentő, görcsoldó, összehúzó, nyugtató, vizelethajtó, köptető hatása miatt / 3. 

kérgét gyűjtik görcsoldó, emésztést segítő, vizelethajtó, lágyító, nyugtató, izzasztó hatása 

miatt 

6.) Melyik növényre ismersz a leírás alapján? Keresd meg és dokumentáld fényképpel! 

Apró lágy szárú növényke vagyok, szirmaim kékek fehéres szegéllyel, nevem egy női 

keresztnév, teám segít a feledékenység és a szédülés ellen. 

növény neve: orvosi veronika 

7.) Keresd a kakukktojást! Húzd alá, hogy melyik gyógynövénnyel nem találkozhatunk 

biztosan az erdei sétánk során! Indokold miért! 

tavaszi kankalin gilisztaűző varádics  orvosi veronika nagylevelű hárs 

A gilisztaűző varádiccsal, mivel ez a növény magaskórósokban, mocsárréteken található 

meg leggyakrabban.   

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/img/03-03-03.jpg?max_width=2048
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 Városi séta a „gyomok” közt 

1.) Mit nevezünk gyomnak? Hogyan jön létre a gyomnövényzet? Miért irtják a gyomokat? 

Vajon lehetnek a gyomnövények közt gyógynövények? 

A gyomok a természetes tájban régebben nem voltak jelen. Főként zavarástűrő fajok 

alkotják. Elsősorban állandó taposásnak kitett területeken jelenik meg, településekre, utak 

szegélyére, művelés alatt álló földekre jellemző. A természetes, vagy termesztett 

növényzetet kiszorítják az élőhelyéről, vagy tápanyagait elszívják, emiatt irtják. Igen, sok 

gyomnövénynek ismert a gyógyhatása. 

2.) Ismerd fel a növényhatározó applikáció és a növényismeret könyv alapján az alábbi 

gyomnövényeket és írd a képek alá a nevüket! Ha ismert a gyógyhatása is, részletezd azt a 

kép mellett a jobb oldalon! 

  

Nagy csalán 

 

Lándzsás útifű 

Tulajdonságai: összehúzó, tisztító, vizelethajtó, 

vérzéscsillapító, csökkenti a vércukorszintet. 

 

Tulajdonságai: összehúzó, sebgyógyító, 

vizelethajtó, bőrpuhító, köptető, szemgyógyító, 

oldó. 
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Pásztortáska 

3.) Az előző feladat növényei közül keress egyet a körülötted lévő területen! Ragaszd a 

lapodra cellux segítségével! Vigyázz a kezedre, mert van amelyik védekezni fog a leszedése 

ellen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.) Melyik gyógynövényre ismersz a leírásból? Írd le a gyógyhatását is! 

Észak-Amerikából származom, de itthon bárhol megélek, virágzáskor rajonganak értem a 

méhek. Faágaim tövisesek, leveleim kerekdedek, mézként kedvelnek az emberek. 

Akácfa, virágait gyűjtjük görcsoldó, lágyító, erősítő hatása miatt. 

 

Tulajdonságai: összehúzó, fertőtlenítő, vérzéscsillapító. 
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 Gyógynövénykonyha 

1.) Az előtted lévő tálcán a következő anyagokat és eszközöket találhatod meg: víz, szárított 

gyógynövények, glicerin, cukor, teáskanna, teaszűrő, törölköző, fakanál. 

Húzd alá a kakukktojást! Indokold választásod! A glicerin lesz a hibás, mert ahhoz, hogy 

krémet készíthessünk, szükségünk lenne még emulziós krémre is mellette, ez viszont nem 

szerepel a tálcánkon. 

2.) A tálcádon található gyógynövények, a kamilla virágzat, a citromfű levelek, a menta 

levelek mind elismert gyógynövények, drogériákban, patikákban is beszerezhetőek. Milyen 

gyógyhatásait ismered ezeknek a növényeknek? Milyen panaszokra használnád? 

kamilla: Szinte mindenre jó gyógynövény. Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, 

lázcsillapító, görcsoldó, fertőtlenítő, nyugtató. 

citromfű: Fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, görcsoldó, szélhajtó, lázcsillapító, emésztést 

segítő, nyugtató, gyomorerősítő. 

menta: Fájdalomcsillapító, nyugtató, érzéstelenítő, fertőtlenítő, szélhajtó, emésztést segítő, 

felfrissítő. 

3.) Kamillateás gőzölés a bőrszépítés érdekében 

Anyagok: 30 g szárított kamilla virágzat, 1 l víz 

Eszközök: fazék, törölköző 

Menete: a kamillát egy liter vízzel leforrázzuk, majd a fazék fölé hajolva, fejünkre törülközőt 

terítve 5 percen keresztül inhalálunk. 

Mire kell odafigyelni a gőzölés alkalmazásakor? Sima felületre tegyük a fazekunkat, nehogy 

magunkra borítsuk a forrázatot; az arcbőr tiszta legyen (sminkben nem ajánlatos gőzölni); 

ne hajoljunk túl közel a fazékhoz, nehogy a forró gőz sérülést okozzon. 

4.) Mentatea a fáradtság ellen 

Anyagok: 30 g szárított mentalevél, 500 ml víz 

Eszközök: teáskanna, teaszűrő, bögrék 
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Menete: a vizet forrásponthoz közeli hőmérsékletre melegítjük és ráöntjük a szárított 

mentaleveleinkre. Hagyjuk állni tíz percig, majd teaszűrő segítségével szűrjük le. Hagyjuk 

hűlni, melegen és hidegen is fogyasztható. 

A gyógyteák esetén szokás kúrákat alkalmazni. Nézz utána, hogy mikor és mire alkalmazzák 

a mentateakúrát! A baktériumfertőzések megelőzésére használják január közepétől számított 

2-4 hétig. 

A mentát már az ókorban is ismerték és szeretettel fogyasztották. Honnan ered a növény 

neve? Írd le a történetét! A görög mitológia szerint a mentha kifejezés Menthé nimfától, 

Hádész egyik szerelmétől származik, akit a féltékeny Perszephoné növénnyé változtatott. 

5.) Citromfűtea az idegesség ellen 

Anyagok: 30 g szárított citromfű levél, 500 ml víz 

Eszközök: teáskanna, teaszűrő, bögrék 

Menete: a vizet forrásponthoz közeli hőmérsékletre melegítjük és ráöntjük a szárított 

citromfű leveleinkre. Hagyjuk állni tíz percig, majd teaszűrő segítségével szűrjük le. 

Melegen, kortyolgatva fogyasszuk. 

A citromfűtea igen hatásos nyugtató, segít a stresszoldásban. Napjainkban egyre több ember 

küzd a stressz ellen. Mi az a stressz és mi miatt alakulhat ki? Hogyan lehet küzdeni ellene? 

A stressz az emberi szervezetben különböző ingerek hatására bekövetkező válaszreakció. A 

rohanó mindennapok és az egyre fokozódó elvárások miatt alakul ki, amikor túl sok teher 

rakódik az ember vállára. Meg kell találnunk a leghatékonyabb kikapcsolódási 

lehetőségeket, például a természetben történő mozgást, vagy a relaxációs formákat. 

6.) Otthonra is egy recept: Bodzaszörp a megfázás tüneteinek enyhítésére 

Anyagok: 12 friss bodzavirág, 2 db citrom, 1 liter víz, 800 g cukor 

Eszközök: leveseskanál, fazék, tölcsér, üvegek 

Menete: A megmosott bodzavirágokat két napra áztassuk 1 liternyi vízbe, tegyünk mellé 2 

félbevágott citromot. Két nap után az ázalékot leveseskanállal merjük át egy fazékba, majd 

facsarjuk ki a virágokat és a citromokat is, a minél intenzívebb íz érdekében. Adjuk hozzá a 

cukrot, forraljuk fel és főzzük további három percig. Melegen tegyük üvegekbe és 

dunsztoljuk a tartósság érdekében. 
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 Gyógynövénytörténet 

Töltsd ki az alábbi keresztrejtvényt!  

1. sor: Az ókori görög orvoslás megalapítója. 

2. sor: Ez a szerzetesrend volt a középkori gyógyítás központja. 

3. sor: Dioszkoridész nagyon népszerű volt a maga korában, mivel a hozzá forduló betegeket 

ezzel gyógyította. 

4. sor: Itt épült Mezopotámia első botanikus kertje. 

5. sor: Így nevezték tévesen a füvesasszonyokat a középkorban. 

6. sor: A gyógyítás egyiptomi istene. 

7. sor: Alkoholos növényi kivonat másik neve. 

8. sor: A legrégebbi írásos emlék az Ebers-féle ________tekercs. 

9. sor: Ezen a településen őrzik az első magyar orvosi könyvet. 

H I P P O K R A T É S Z 

 B E N C É S   

G Y Ó G Y B O R  

 B A B I L O N 

B O S Z O R K Á N Y  

 S E R A P I S 

 T I N K T Ú R A 

 P A P I R U S Z  

M A R O S V Á S Á R H E L Y 

 

Megfejtés: HERBÁRIUM 

Mi ennek a szónak a jelentése? növénygyűjtemény 
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6. FOGALOMTÁR 

aerob lebontás: olyan anyagcsere folyamat, ahol az energia felszabadítása oxigén 

jelenlétében megy végbe 

anaerob lebontás: olyan anyagcsere folyamat, ahol az energia felszabadítása oxigén jelenléte 

nélkül megy végbe 

antiszeptikus: kórokozó baktériumokat elpusztító, fertőtlenítő tulajdonságú  

átellenes levélállás: a levelek a száron párosával, egymással szemben helyezkednek el. 

barkavirágzat: egyszerű lecsüngő vagy ritkán felemelkedő fürtös virágzat, amelyben a 

virágzati tengelyen az egyes virágok ülők vagy igen rövid kocsányúak, s elvirágzás vagy 

termésérés után az egész virágzat egyben hull le. 

bogvirágzat: a virágban végződő virágzati főtengelyt túlnövik az oldalágak. A belső, 

főtengely csúcsán lévő virág nyílik először. 

bugavirágzat: általában kúpos, alja felé kiszélesedő, mindjobban elágazó, terebélyes, 

összetett fürtös virágzat. 

efemer: egyéves növény, mely teljes életciklusát kevesebb, mint egy növekedési időszak 

alatt befejezi, így egy év lefolyása alatt több nemzedék is követheti egymást. 

elegyfa: az erdő főállományának növekedését elősegítő fafajta. 

ernyős virágzat: félgömb vagy tányér alakú egyszerű nyílt, fürtös virágzat, melynél a 

virágzati főtengely csúcsi része rövid szártagú és a virágok közel egyenlő hosszúságú 

kocsányai látszólag egy pontból erednek. 

etnobotanika: a néprajz és a növénytan határtudománya, amely azt vizsgálja, hogy a 

különböző népek, illetve kultúrák milyen hasznosítási, kultikus, illetve népszokásbeli 

kapcsolatban vannak a növényvilággal. 

évelő növény: olyan növény, ami több évig él.  

fejecskevirágzat: többnyire gömbszerű, ernyős virágzat, amelynek a virágai 

rövidkocsányúak vagy ülők. 

fitoterápia: gyógynövényekkel és gyógynövény készítményekkel történő gyógyítás. 
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fogas szélű levél: a levél bemetszései tompán ívesek és a levél élének kimetszett részei (a 

fogak) többé kevésbé hegyesek csúcsban végződnek. 

fűrészes szélű levelek: a bemetszések és a kimetszett részek (a fűrészfogak) egyaránt 

hegyesszögűek. A levélszél bevágásai ebben az esetben a fűrész élére hasonlítanak. 

fürtvirágzat: olyan virágzat, amelynek egyes virágai egy tengely körül, arról kinyúló több 

kisebb kocsányon helyezkednek el. 

geofiton: olyan rövid életciklusú, hagymás-gumós növények, amelyek föld alatti raktározó 

szerveikben tartalékolják a tél átvészeléséhez szükséges tápanyagokat.  

gyöktörzs (rizóma): vízszintesen növekvő földalatti hajtás, lehetővé teszi, hogy a növény az 

egyik növekedési idénytől a másikig fennmaradjon. 

hüvelytermés: a hüvelyesek, főleg a pillangósvirágúak jellemző valódi, száraz többnyire 

felnyíló termése. 

idegzsába: egy érzőideg mentén futó, rohamok alakjában fellépő éles fájdalom. 

IKT: információs és kommunikációs technológiák. 

karéjos levél: a bemetszés nem éri el a fél lemez felező vonalát, vagyis a  levéllemez felének 

a középvonalát. A kinyúló lemezrészek a karéjok. 

kétnyári növény: olyan növény, amely az életciklusához két növekedési időszakot igényel. 

Az első évben a tartalék tápanyagokat raktározza el, amit a második évben a virágok és a 

magok kifejlesztésére használ fel. 

klimazonális társulás: a Föld éghajlati öveinek megfelelően kialakult növényzeti zónák. 

lependéktermés: felső állású magházból és két termőlevélből alakult, fel nem nyíló, száraz 

makktermés, melyen a makkot övszerűen egy hártyás repítő készülék veszi körül. 

levélhónalj: a levél és szár közötti szöglet. 

murvalevél: a virágot, virágzatot támasztó fellevél, amely hónaljából a növényi szaporító 

szerv ered. 

növényi alkaloidok: növényekben megtalálható nitrogéntartalmú szerves vegyületek, 

melyek gyógyszerészeti, vagy mérgező hatással bírnak. 

örvös levélállás: a szár egy csomójából kettőnél több levél ered. 
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placebo: gyógyszert vagy kezelési eljárást utánzó, de valójában hatóanyag, illetve tényleges 

gyógyhatás nélküli készítmény, eljárás. 

roboráló: szervezetet feltápláló, megerősítő. 

sallangos levél: hosszú, igen keskeny és szabálytalan osztatokra, szeletekre tagolt levél. 

sátorvirágzat: olyan fürtös virágzat, melyben az egyes virágok kocsányai a csúcstól lefelé 

haladva egyre hosszabbak. 

szárnyasan összetett levél: a levélkék levélgerincen sorakoznak. 

szárölelő: olyan levél, amely nyél nélkül ül a növény szárán, és egyenesen belőle nőve ki, 

mintegy körülöleli lapjának alsó részével. 

szeldelt levél: a bemetszések a lemez főeréig érnek, vagy a tenyeresen osztott leveleknél a 

levél válláig, az erek ujjszerű elágazásáig hatolnak. 

szórt állású levelek: a levelek a száron látszólag rendezetlenül helyezkednek el. Egy 

szárcsomóból egy levél ered. 

szuszpenzió: olyan oldat, amelyben az anyagok molekulái között nem jön létre kapcsolat, és 

nem lép fel az oldódás. 

tinktúra: növényi anyagok alkoholos kivonata. 

tobozbogyó: a tobozféle szerkezetű termés elhúsosodása és a pikkelyeinek összenövése. 

toktermés: száraz falú, rendszerint sokmagú, felnyíló termés. 

toxikológia: a mérgek tanulmányozásának tudománya, a gyógyszertan egyik részterülete. 

toxikus: mérgező. 

tőlevél: levél, mely közvetlenül a növény tövéből sarjadzik. 

tőlevélrózsa: a növény tövéből eredő, rendszerint körkörösen elhelyezkedő levelek 

összessége. 

transpiráció: növényi párologtatás. 

vacok: a virágtengely felső csúcsa, melyen a sziromlevelek, csészelevelek, porzók és a 

termőlevelek ülnek. 
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vágáscserjés: erdők tarvágása után, a mesterséges felújítás elmaradása esetén kialakuló 

cserjés társulás. 

vegetáció: egy terület növénytársulásainak az összessége. 

vegetációs időszak: az az időszak, amely alatt a növények aktív anyagcserét folytatnak, zöld 

hajtást, lombot fejlesztenek, termést hoznak. Mérsékelt övezetben kora tavasztól késő őszig 

tart. 

virágfüzér: olyan egyszerű nyílt (fürtös) virágzat, melynek virágzati tengelye felálló és rajta 

kocsánytalan, vagy nagyon rövid kocsányú virágok ülnek. 
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8. MELLÉKLETEK 

Talajvizsgálati munkalap 

A társulásokat kialakító növényzet összetételét az élőhely talajtípusa alapvetően 

meghatározza, így érdemes alaposan megvizsgálni azt a teljesebb megértés érdekében. 

Mit nevezünk talajnak? ______________________________________________________ 

Miket nevezünk a talaj alkotórészeinek?  

_________________________________________________________________________ 

Talaj szűrő- és vízmegkötő képességének vizsgálata 

Jelöld az ábrán a talaj összetevőit! 

 

Mi befolyásolhatja a talaj vízmegkötő képességét? 

_________________________________________________________________________ 

A talaj a természet hatalmas „szűrőrendszere”. Nézzük, hogyan is valósul meg ez a szűrés! 

Anyagok: termőtalaj, színes folyadék 

Eszközök: tölcsér, üvegpohár 

Önts a tölcsérbe termőtalajt, majd tedd a tölcsért egy üvegpohárba. Színezz be vizet pl. 

tintával, majd az elegyet lassan csurgasd a tölcsérbe! Figyeld meg a szűrés sebességét és az 

átszűrődött folyadék színét! Mit állapíthatunk meg ez alapján?  

 



 

 
 

Húzd alá az igaz állításokat! 

Minél lassabban jut át a talajrétegen a víz, annál jobb a talaj vízmegkötő képessége. 

Minél gyorsabban jut át a talajrétegen a víz, annál jobb a talaj vízmegkötő képessége. 

A szűrés után a folyadék színe nem változik. 

A szűrés után a folyadék színe elhalványodik, tisztább lesz. 

A folyadék a szűrés után töményedik. 

Talaj mésztartalmának vizsgálata 

A megfelelő mésztartalom javítja a talaj szerkezetét, tompítja a savanyúságát és fokozza a 

védekezőképességét is.  

Anyagok: talaj, 10%-os sósav 

Eszközök: óraüveg, pipetta 

Helyezz az óraüvegre a talajból, majd csepegtess rá kis mennyiségű 10%-os sósavat! A 

pezsgés mértékéből következtethetünk a körülbelüli mésztartalomra.  

Mit gondolsz, mit jelez a tapasztalt pezsgésed erőssége? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Mi miatt történik a pezsgés? Írd fel egyenlettel! 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Talaj szemcseösszetételének vizsgálata 

A talajlakó élőlények mozgásukkal és táplálkozásukkal összekeverik a humuszt a talaj 

agyagszemcséivel, így különböző méretű és minőségű talajrészecskék alakulnak ki. Ezek 

alapján agyagos és homokos talajokat, illetve ezek átmeneteit különíthetünk el.  

Anyagok: különféle talajok, víz 

Eszközök: óraüveg 



 

 
 

A talajból vegyünk egy diónyi mennyiséget a tenyerünkbe és adjunk hozzá kevés vizet. 

Ujjaink segítségével gyúrjuk gyurmaszerűen. Értékeljük a látottakat! Melyik talajmintánk 

melyik típusba sorolható? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Ha két tenyerünk között golyóformálás közben szétesik, homoktalaj. Ha golyó gyúrható, de 

hengerré sodrás közben szétesik, agyagos homoktalaj. Ha kisodorható, de gyűrűvé nem 

formázható, homokos agyagtalaj. Ha gyűrűvé is hajlítható, agyagtalaj. 

Talaj kémhatásának vizsgálata 

Az élőlények élettevékenységeikhez meghatározott kémhatású környezetet igényelnek. Így 

összefüggés fedezhető fel az élőlények előfordulása és a talaj kémhatása között. A lúgos és 

semleges kémhatású talajokban a baktériumok száma magasabb, míg a savas 

kémhatásúakban a gombák nyernek teret. Ismert, hogy a savanyú talajok környezeti 

érzékenysége és toxikus anyag megkötő képessége alacsonyabb, mint a semleges vagy lúgos 

kémhatásúaké.  

Mi határozza meg a talaj kémhatását? ___________________________________________ 

Ismersz-e olyan növényt, amely megváltoztatja a talaj kémhatását? ____________________ 

Anyagok: univerzális indikátorpapír, kiszárított talaj, desztillált víz 

Eszközök: kémcsövek 

Egy rész talajhoz két rész desztillált vizet öntünk. Ezt követően alaposan összerázzuk, majd 

állni hagyjuk néhány percig. Egy kis idő múltával láthatjuk, hogy az agyagos talajok még 

mindig tartalmaznak lebegő frakciót, a homokos talajok pedig már szépen kezdenek 

leülepedni. Indikátorpapírral nézzük meg, hogy milyen kémhatásúak lesznek a 

talajoldataink!  

Állapítsd meg a pH-t és írd le, hogy az alábbi leírás alapján milyen típusú talajt vizsgálhattál! 

_________________________________________________________________________ 

A réti és öntéstalajok inkább savanyúak, a homoktalajok semlegesek, míg a mezőségi-, az 

erdőtalajok és a szikesek lúgos kémhatásúak lesznek. 

 



 

 
 

Talaj humusztartalmának vizsgálata 

Mi a humusz? Milyen színű? Mit határoz meg?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

A humusztartalomtól függ, hogy milyen növények fordulnak elő egy adott területen, így 

vizsgálata szintén fontos ökológiai szempontból. 

Anyagok: talaj, szűrőpapír, ammónia oldat 

Eszközök: kémcső, üvegpohár, tölcsér 

Kevés talajt helyezünk a kémcsőbe, majd erre ammóniaoldatot öntünk. Alaposan rázzuk 

össze! Ezt követően öntsük a talajoldatot a tölcsérbe helyezett szűrőpapírra és hagyjuk 

lecsepegni. Figyeljük meg milyen színű lesz a szűrlet!  

Mit gondolsz sötét, vagy világos szűrlet esetén magasabb a humusz tartalom? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  



 

 
 

Cseres-tölgyes erdei séta 

1.) Az alábbi kép alapján határozd meg, hogy milyen növénytakaró jellemző általánosan arra 

a helyre, ahol jelenleg állunk! _________________________________________________ 

 

2.) Mi a tapasztalatod? Megegyezik a leolvasott és a tapasztalt társulás? Indokold! 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.) Ismereteid, illetve a Növényismeret könyv 38-47. oldala segítségével állapítsd meg, 

milyen növények várhatóak ezen a területen! Említs legalább hármat!  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4.) Keress a területen tölgyet! Rajzold le a levelét és a termését! Kocsányos vagy 

kocsánytalan tölgy szerinted? Van ennek a növénynek gyógyhatása? Ha igen, melyik részét 

gyűjtenéd? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  



 

 
 

 

 

 

 

 

5.) Határozz meg a fa közelében egy másik növényt a Növényismeret könyv és 

mobiltelefonos applikáció segítségével! Ha ismert gyógynövény, írd le a gyűjtési módját és 

a gyógyhatását is!  

növény neve: ______________________________________________________________ 

jellemzői: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

6.) Melyik növényre ismersz a leírás alapján? Keresd meg és dokumentáld fényképpel! 

Apró lágy szárú növényke vagyok, szirmaim kékek fehéres szegéllyel, nevem egy női 

keresztnév, teám segít a feledékenység és a szédülés ellen. 

növény neve: ______________________________________________________________ 

7.) Keresd a kakukktojást! Húzd alá, hogy melyik gyógynövénnyel nem találkozhatunk 

biztosan az erdei sétánk során! Indokold miért! 

tavaszi kankalin gilisztaűző varádics  orvosi veronika nagylevelű hárs 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  



 

 
 

Városi séta a „gyomok” közt 

1.) Mit nevezünk gyomnak? Hogyan jön létre a gyomnövényzet? Miért irtják a gyomokat? 

Vajon lehetnek a gyomnövények közt gyógynövények? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.) Ismerd fel a növényhatározó applikáció és a növényismeret könyv alapján az alábbi 

gyomnövényeket és írd a képek alá a nevüket! Ha ismert a gyógyhatása is, részletezd azt a 

kép mellett a jobb oldalon! 

  

Növény neve: __________________________ 

 

Növény neve: __________________________ 

Tulajdonságai: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Tulajdonságai: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 



 

 
 

 

Növény neve: __________________________ 

3.) Az előző feladat növényei közül keress egyet a körülötted lévő területen! Ragaszd a 

lapodra cellux segítségével! Vigyázz a kezedre, mert van amelyik védekezni fog a leszedése 

ellen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.) Melyik gyógynövényre ismersz a leírásból? Írd le a gyógyhatását is! 

Észak-Amerikából származom, de itthon bárhol megélek, virágzáskor rajonganak értem a 

méhek. Faágaim tövisesek, leveleim kerekdedek, mézként kedvelnek az emberek. 

Növény neve és hatása: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Tulajdonságai: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________ 

 



 

 
 

Gyógynövénykonyha 

1.) Az előtted lévő tálcán a következő anyagokat és eszközöket találhatod meg: víz, szárított 

gyógynövények, glicerin, cukor, teáskanna, teaszűrő, törölköző, fakanál. 

Húzd alá a kakukktojást! Indokold választásod! 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.) A tálcádon található gyógynövények, a kamilla virágzat, a citromfű levelek, a menta 

levelek mind elismert gyógynövények, drogériákban, patikákban is beszerezhetőek. Milyen 

gyógyhatásait ismered ezeknek a növényeknek? Milyen panaszokra használnád? 

kamilla:__________________________________________________________________ 

citromfű:_________________________________________________________________ 

menta:___________________________________________________________________ 

3.) Kamillateás gőzölés a bőrszépítés érdekében 

Anyagok: 30 g szárított kamilla virágzat, 1 l víz 

Eszközök: fazék, törölköző 

Menete: a kamillát egy liter vízzel leforrázzuk, majd a fazék fölé hajolva, fejünkre törülközőt 

terítve 5 percen keresztül inhalálunk. 

Mire kell odafigyelni a gőzölés alkalmazásakor?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

4.) Mentatea a fáradtság ellen 

Anyagok: 30 g szárított mentalevél, 500 ml víz 

Eszközök: teáskanna, teaszűrő, bögrék 

Menete: a vizet forrásponthoz közeli hőmérsékletre melegítjük és ráöntjük a szárított 

mentaleveleinkre. Hagyjuk állni tíz percig, majd teaszűrő segítségével szűrjük le. Hagyjuk 

hűlni, melegen és hidegen is fogyasztható. 



 

 
 

A gyógyteák esetén szokás kúrákat alkalmazni. Nézz utána, hogy mikor és mire 

alkalmazzák a mentateakúrát! 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

A mentát már az ókorban is ismerték és szeretettel fogyasztották. Honnan ered a növény 

neve? Írd le a történetét! 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5.) Citromfűtea az idegesség ellen 

Anyagok: 30 g szárított citromfű levél, 500 ml víz 

Eszközök: teáskanna, teaszűrő, bögrék 

Menete: a vizet forrásponthoz közeli hőmérsékletre melegítjük és ráöntjük a szárított 

citromfű leveleinkre. Hagyjuk állni tíz percig, majd teaszűrő segítségével szűrjük le. 

Melegen, kortyolgatva fogyasszuk. 

A citromfűtea igen hatásos nyugtató, segít a stresszoldásban. Napjainkban egyre több ember 

küzd a stressz ellen. Mi az a stressz és mi miatt alakulhat ki? Hogyan lehet küzdeni ellene? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6.) Otthonra is egy recept: Bodzaszörp a megfázás tüneteinek enyhítésére 

Anyagok: 12 friss bodzavirág, 2 db citrom, 1 liter víz, 800 g cukor 

Eszközök: leveseskanál, fazék, tölcsér, üvegek 

Menete: A megmosott bodzavirágokat két napra áztassuk 1 liternyi vízbe, tegyünk mellé 2 

félbevágott citromot. Két nap után az ázalékot leveseskanállal merjük át egy fazékba, majd 

facsarjuk ki a virágokat és a citromokat is, a minél intenzívebb íz érdekében. Adjuk hozzá a 

cukrot, forraljuk fel és főzzük további három percig. Melegen tegyük üvegekbe és 

dunsztoljuk a tartósság érdekében. 



 

 
 

Gyógynövénytörténet 

Töltsd ki az alábbi keresztrejtvényt!  

1. sor: Az ókori görög orvoslás megalapítója. 

2. sor: Ez a szerzetesrend volt a középkori gyógyítás központja. 

3. sor: Dioszkoridész nagyon népszerű volt a maga korában, mivel a hozzá forduló betegeket 

ezzel gyógyította. 

4. sor: Itt épült Mezopotámia első botanikus kertje. 

5. sor: Így nevezték tévesen a füvesasszonyokat a középkorban. 

6. sor: A gyógyítás egyiptomi istene. 

7. sor: Alkoholos növényi kivonat másik neve. 

8. sor: A legrégebbi írásos emlék az Ebers-féle ________tekercs. 

9. sor: Ezen a településen őrzik az első magyar orvosi könyvet. 

            

         

         

        

           

        

         

          

              

 

Megfejtés: ___________________________ 

Mi ennek a szónak a jelentése? ________________________________________________ 
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