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Növények 1

Növények

FIGYELEM: A cikket nem sikerült renderelni – egyszerű szöveges változat készült.
A hiba lehetséges okai: (a) hiba a PDF-writer szoftverben, (b) problematikus MediaWiki-kód, (c) túl széles
valamelyik táblázat.

Növények Rendszertan (biológia)Rendszertani besorolásDomén (rendszertan)Domén: EukariótákOrszág
(rendszertan)Ország: Növények (Plantae)Ernst HaeckelHaeckel, 1866 Alországok és Törzs
(rendszertan)törzsekKékeszöld moszatok (Glaucophyta)Vörös növények
(Rhodoplantae)CyanidiophytaVörösmoszatok (Rhodophyta)Zöld növények (Viridiplantae)Valódi zöldmoszatok
(Chlorophyta)Csillárkamoszatok (Charophyta)Májmohák (Marchantiophyta)Becősmohák
(Anthocerotophyta)Lombosmohák (Bryophyta)Korpafüvek (Lycopodiophyta)Harasztok (Pteridophyta)Egyes
rendszerezésekben a kígyónyelvpáfrányok (Ophioglossales) nem a harasztok közé tartoznak, hanem külön törzset
alkotnak Ophioglossophyta néven.Cikászok (Cycadophyta)Páfrányfenyők (Ginkgophyta)Toboztermők
(Pinophyta)Leplesmagvúak (Gnetophyta)Zárvatermők (Magnoliophyta) Hivatkozások Wikispecies A Wikifajok
tartalmaz Növények témájú rendszertani információt.Commons A Wikimédia Commons tartalmaz Növények témájú
médiaállományokat. A növények (Plantae) az élőlények egyik nagy, több százezer fajt felölelő csoportja, rendszertan
(biológia)rendszertani kifejezéssel ország (rendszertan)országa. A növények összessége (a Föld teljes növényzete
együttvéve) a flóra (növény)flóra.A növényekre általában jellemző a fotoszintézis, vagyis a napfény energiáját
felhasználva építik fel a testüket alkotó molekulamolekulákat. Találhatunk köztük ismerős élőlényeket, mint például
a Fa (botanika)fák, a pázsitfűfélékfüvek és a páfrányok. Arisztotelész az élőlényeket állatokra és növényekre
(amelyeknek általában nincsenek érzékszerveik) osztotta. Carl von LinnéLinné rendszerében ezek később a
növényvilág (Plantae) és állatvilág (Animalia) nevet kapták.Korábban ide sorolták a gombákat és a algamoszatokat
is. A barnamoszatokbarna-, vörösmoszatokvörös- és az egyéb Eukariótákeukarióta moszatokat később a protiszták
országába sorolták, amely azonban többszörösen parafiletikus volt. Ma a gombák külön országot alkotnak, a
cianobaktériumokkékmoszatok a baktériumok közé tartoznak, a kékeszöld moszatokat és a vörösmoszatokat
visszahelyezték a növények közé, a többi moszatot pedig a chromalveolata országba sorolják.A növényeket ma
három csoportra osztják: a zöld színtestű növények (Viridiplantae) és a vörös színtestű növények (Rhodoplantae)
alországára és az alországba besorolatlan kékeszöld moszatok (Glaucophyta) törzsére. Egy ideig csak a zöld
növényeket tekintették a növények országának, és azt a vörösmoszatokkal és a kékeszöld moszatokkal együtt az
archaeplastida kládba sorolták. A jelenlegi rendszertan szerint tehát az archaeplastida csoport a növényeké, ezzel a
plantae és az archaeplastida elvileg ekvivalens fogalmakká váltak.A növények általános tulajdonságai A növények
alapvető közös sajátossága a fotoszintézis, pontosabban a szén-dioxid-asszimiláció (ld. fentebb). Ez a fiziológiai
sajátosság a növények mindegyikében ugyanúgy zajlik, jelentős különbségeket biokémiailag nem találunk az egyes
növénycsoportokban. Léteznek azonban olyan növények is, melyek másodlagosan elveszítették fotoszintetizáló
képességüket. Ezek nem rendelkeznek kloroplasztisszal, szerves anyagaikat heterotrófiaheterotróf módon építik fel.
Ilyenek a parazita növények (például a vajfüvek, arankafélék) melyek más növényeken élősködve vesznek fel
szerves anyagokat; illetve a mikotrófiamikotróf növények (például madárfészek kosbor), melyek szaprofita
gombákkal élnek szimbiózisban. A növények ontogenezise (egyedfejlődése) is alapvetően egységesnek mondható;
általánosan jellemző a nemzedékváltakozás (metagenesis; generatio alternans). A nemzedékváltakozás során az
ivaros szaporodású ivarsejttermelő vagy gametofiton (gametophyton) nemzedék és az ivartalanul szaporodó,
spóratermelő vagy sporofiton (sporophyton) nemzedék váltakozik egymással. Az evolúció folyamán az ivaros
nemzedék mindjobban redukálódik, míg az ivartalan nemzedék a szövet (biológia)szövetes (hajtásos) szerveződésig
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jut el. Érdekes a mohák (Bryobionta) esete, ahol a sporofiton nemzedék nem önállósodik, hanem a gametofitonon
„élősködik”. Itt a gametofiton végzi az asszimilációt és táplálja a tulajdonképpen heterotróf anyagcseréjű sporofitont
(ami a moháknál a spóratok és toknyél). Az ivartalan nemzedék a legősibb szövetes növényekben (ősedényesek
[Protracheophyta]) egyenrangú fejlettséggel bírt, mint az ivaros nemzedék. Ez az ún. izomorf metagenezis. A
korpafüvektől (Lycopodiophyta) kezdve a gametofiton mindjobban redukálódik, ún. előteleppé alakul, mely a
korpafüveknél és a harasztoknál (Monilophyta) is csak telepes szerveződésű. A virágos növényeknél
(Spermatophyta) a gametofiton nem szakad el a sporofitontól, hanem annak védelmében fejlődik, és attól kapja a
tápanyagait is. A növényvilág evolúciója során a női ivarsejteket termelő ún. makrogametofiton marad fejlettebb,
melyet az magyaráz, hogy a hím mikrogametofiton által termelt spermatozoidok (hímivarsejtek) a petesejt
megtermékenyítése után befejezik munkájukat.A legszembetűnőbb közös morfológiai (pontosabban
mikromorfológiai) sajátosságok a sejteket burkoló cellulóz anyagú sejtfal, a színtestek (bár ez más
élőlénycsoportokban is megjelenik, kivéve a Opisthokonta országban). A klorofill-b nevű fotoszintetizációs
színanyag kizárólagosan a zöld növények, azaz a Viridiplantae alország sajátossága, és még a BiliphytaBiliphyták
között sem találkozunk vele.A növények evolúciója A cikászok ivarlevelei elkülönülnek az asszimiláló levelektől (a
képen a Dioon edula nevű faj).Az első növények megjelenése az ősóceánban A növényi evolúció kezdetét korábban
a fotoszintézis megjelenésétől kezdték számítani. Tulajdonképpen a növények nem elsődlegesen autotróf
szervezetek, vagyis korai őseik valószínűleg Heterotrófiaheterotróf szervezetek voltak. A Chromista országba sorolt
törzsek (például sárgamoszatok, mészmoszatok, barnamoszatok) pedig még másodlagos autotrófnak sem
nevezhetők. Ennek oka, hogy a növényi evolúció valószínűleg endoszimbiogenezis eredménye. Azaz az ősidőben
kialakult ősi autotróf baktériumok, majd a megjelenő kékbaktériumok (Cyanobacteria) voltak az első fotoszintetizáló
(és egyben kemoszintetizáló) szervezetek. Ezeket az ősi autotróf prokariótákat kebelezhette be egy heterotróf
Eukariótákeukarióta egysejtű, és nem emésztette meg, hanem szimbiózist, mutualista kapcsolatot alakított ki vele.
Membránréteg vette körül, de a sejten belül megmaradt a részleges önállósága (például van saját DNS
(biológia)DNS-állománya, a sejttől függetlenül önállóan is képes osztódni). A kékbaktériumokból alakultak ki tehát
a növények zöld színtestei (kloroplasztiszok). A Chromista ország tagjai pedig szekunder endoszimbiogenezis során
alakultak ki, vagyis már egy korábban endoszimbiózissal kialakult autotróf eukariótát kebelezett be. Ennek egyik
legfőbb bizonyítéka, hogy a barnamoszatok sejtjeiben a színtestek membránja kettős (vagyis a növényi sejt
kloroplasztiszához képest még plusz egy membránt tartalmaz).A legősibb növények A növények legkorábban
kialakult csoportjai a Biliphyta subregnumba sorolt kékeszöld moszatok és a vörösmoszatok. A növényvilág
evolúciójának következő nagy lépése az embrió kialakulása, vagyis a megtermékenyítés után a zigóta osztódásával
kialakul egy kezdetleges növényke, az embrió. Embriós növényekről a moháktól kezdve beszélhetünk, ám
legkifejezettebben a szövetes növények kládjában jelenik meg.A szárazföldre való kilépés A szárazföldre való
kilépés is óriási mérföldkő a növényvilág fejlődéstörténetében. A szárazföldre kijutásnak több akadálya is volt, így
többek között, hogy a növényi testet meg kellett támasztani, melyet korábban a víz felhajtóereje garantált. A
szárazföldön nem volt lehetőség diffúzióval az egész testfelületen vizet felvenni, meg kellett akadályozni a víz gyors
elpárolgását, valamint a szaporodási lehetőségeknek is határt szab a száraz környezet. Mai ismereteink szerint az első
szárazföldi növények a Rhyniophyta törzs tagjai voltak, melyek rendkívül egyszerű hajtásos szerveződést mutattak.
Kialakultak a mechanikai támasztó alapszöveteik, melyek megtartották a testüket; megjelent az epidermisz, mely
csökkentette a párologtatást a szárazabb levegőn; kezdetleges gyökérgyökereik is voltak, melyekkel kapaszkodtak a
szárazföldön, és vélhetőleg vizet is ezzel vettek fel. Általában mocsarak szélén tenyésztek, hosszú rizómarizómájuk a
földön fekve kúszott, ebből ágaztak ki a felfelé álló hengerded hajtások, egyszerű edényekkel, melyben még nem
alakult ki a központi bélszövet, hanem a centrális xilémet (farészt, vízszállító elemeket) floém (háncselemek) övezte.
Metagenezisük is érdekes volt, ún. izomorf típusú. Azaz a sporofiton és a gametofiton nemzedék közel hasonló
kinézetű volt. A spóratokok és az ivarszervek a hajtások csúcsán képződtek.A szárazföldi növények további
fejlődése – a mag kialakulása A további fejlődés során a spórás növényeknek számos típusa alakult ki, így például a
korpafüvek (tágabb értelemben, együtt például az Asteroxylon kláddal), melyeknek még valódi Levél
(növény)leveleik nincsenek, csak a szár epidermiszének apró kinövései. A harasztoktól (Monilophyta) beszélhetünk
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valódi levelekről (valódi levelűek, Euphyllophytina). A Rhyniophyta csoportban – ahogy azt már említettük – a
sporofiton és gametofiton nemzedék fejlettsége vélhetőleg közel azonos volt. A növényi evolúció egy általános
szabálya az – amely tulajdonképpen a korpafüvek törzsétől kezdve már jól látható –, hogy a sporofiton nemzedék,
vagyis a diploid sejtekkel rendelkező növény mindjobban fejlődik (kialakul a fejlett szállítószövet-rendszer, eleinte
tracheidákkal, majd tracheákkal, megjelenik a fa- és háncsparenchima, a bélszövet; kialakulnak a különféle
bőrszövet- és alapszövet-rendszerek stb.), míg a gametofiton nemzedék nem lép túl a szövetes fejlettségen, teleptestű
marad, mi több, elveszíti önállóságát, és mindjobban egyszerűsödik. A korpafüvek és a harasztok előtelepe
(protalliuma) még teljesen önálló, lemezes szerveződésű, némi fotoszintetizációra képes, ivarszerveket létrehozó
képlet, azonban a virágos növények (Spermatophyta) törzseiben teljesen elveszíti önállóságát. A másik alapvető
jelentőségű törvény, hogy a gametofiton nemzedéken belül a mikrogametofiton, azaz a hím jellegű protallium sokkal
inkább egyszerűsödik, és ennek a védelme kevésbé fontos, mint a női jellegű makrogametofitoné. Ennek a
magyarázata igen egyszerű: a hím gametofitonok a hímivarsejtek kijuttatása után tulajdonképpen befejezik
feladatukat. Azonban a női előtelep védettsége fontos, hisz ott megy végbe számos rendkívül fontos élettani
folyamat, mint például a megporzás, a megtermékenyítés, az embriogenezis, a mag kialakulása stb. Létfontosságú
kérdés az a növénycsoport számára, hogy milyen mértékben védik ezt a fejlődő makrogametofitont. A nyitvatermők
közös sajátossága, hogy a makrogametofiton egy makrosporofillumon fejlődik, azonban ez a makrosporofillum csak
részleges védelmet nyújt a számára, mert nem forrnak össze zárt magházzá, legföljebb szorosan egymásra záródnak.
A nyitvatermők körében még annyira nem érzékelhetjük a redukálódást a gametofiton nemzedékben. A
mikrogametofiton fejlődése bonyolultabb, mint a zárvatermőknél, még egy sejtosztódási folyamat beiktatódik; a
makrogametofiton pedig alapvetően eltér a zárvatermő haploid nemzedéktől.A pollen homológ képződmény a
mikrospórával, belsejében redukált haploid mikrogametofiton van. A makrospórában alakul ki egy előtelep, amely
igen nagy számú sejtet tartalmaz (a zárvatermők ellenben csak 7 sejtet tartalmaznak a magkezdemény kialakulása
végén: egy centrális vegetatív magot, egy petesejtet, annak két segédsejtjét, emellett még három ellenlábas sejtet). És
ami lényeges különbség még a két csoport között: a nyitvatermők makroprotalliumában kialakul az archegónium
(női ivarszerv), ami a zárvatermőknél egyáltalán nincs meg. A nyitvatermők archegóniumában alakul ki aztán a
petesejt, amelyet a pollenből kiszabaduló spermatozoid termékenyít meg. A zárvatermők evolúciós újítása a zárt
magház, melynek a belsejében fejlődik az igencsak redukált makroprotallium. A zárt magház a megtermékenyítés
után is védi a magot a teljes érésig azáltal, hogy egy bonyolult szövetrendszerű szervvé, a terméssé fejlődik. A
virágos növények kialakulása a Devon (időszak)devon korra tehető, első alakjaik valószínűleg a magvaspáfrányok
voltak, melyek nem mutatnak tényleges rokonságot a páfrányokkal, valószínűleg a hasonló levél
(növény)levélszerkezet miatt vélték őket a harasztok közé sorolt páfrányok rokonainak. A magvaspáfrányok pedig
feltételezhetően ősi spórás növények, méghozzá heterospórás növények leszármazottai lehetnek, melyeket ma
előnyitvatermők néven ismerünk, a Lignophyta kládon belül. Ezek még spórás növények voltak, azonban jól
elkülönültek a kis méretű, hím előtelepet létrehozó spóráik (mikrospórák) a nagyobb méretű, makroprotalliumot
létrehozó spóráktól (makrospórák). A fejlődés folyamán a makroprotallium nem vált le az anyanövényről, hanem
azon alakult előteleppé – létrehozva ezzel a magkezdeményt –, míg a hím előtelep a mikrospóra belsejébe alakult ki,
és a benne lévő spermatozoidák valamilyen közvetítő közeg (főképp a szél) segítségével jutottak a női előtelephez. A
magvaspáfrányoknál a női előtelep még szabadon állt a zöld fotoszintetizáló levelek fonákán, a fejlődés folyamán
azonban a magkezdeményeket létrehozó levelek elkülönülnek az asszimiláló, klorofilltartalmú levelektől (például
cikászok). A magvaspáfrányok a devon száraz területein terjedtek el, hisz a szaporodásukhoz, vagyis a hím és női
ivarsejt találkozásához nem volt szükségük vízre. Így terjedhettek el a középidő triász időszakában az egész Földön a
nyitvatermő csoportok, főképp a cikászok, a Bennettitesek és a toboztermők. Rendszerezés Hagyományos
rendszerezés Vörösmoszatok (Rhodophyta) törzseBarnamoszatok (Phaeophyta) törzseZöldmoszatok (Chlorophyta)
törzseMohák (Bryophyta) törzseHarasztok (Pteridophyta) törzseNyitvatermők (Gymnospermatophyta)
törzseZárvatermők (Angiospermatophyta) törzseFilogenetikus rendszerezés A növények legkorszerűbb filogenetikus
rendszertanfilogenetikus osztályozása: Kékeszöld moszatok (Glaucophyta)Vörös növények
(Rhodoplantae)CyanidiophytaVörösmoszatok (Rhodophyta)Zöld növények (Viridiplantae)Valódi zöldmoszatok
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(Chlorophyta)A valódi zöldmoszatok és csillárkamoszatok összefoglaló neve: zöldmoszatokCsillárkamoszatok
(Charophyta)Parafiletikus csoportEmbriós növények (Embryophyta)Májmohák (Marchantiophyta)Becősmohák
(Antocherophyta)Lombosmohák (Bryophyta)A májmohák, becősmohák és lombosmohák köznapi összefoglaló
neve: mohákSzövetes növények (Tracheophyta)Korpafüvek (Lycopodiophyta)Valódi levelűek
(Euphyllophytina)Harasztok (Pteridophyta)Virágos növények (Spermatophyta)Cikászok
(Cycadophyta)Páfrányfenyők (Ginkgophyta)Toboztermők (Pinophyta)Leplesmagvúak (Gnetophyta)Zárvatermők
(Magnoliophyta)Az alábbi kladogram a zöld növények törzsfejlődését szemlélteti: Prasinophyceae Streptophytina
Embriós növényekEmbryophyta Stomatophyta Polysporangiophyta Szövetes növényekTracheophyta
Eutracheophyta Valódi levelűekEuphyllophytina Lignophytia Virágos növényekSpermatophyta Angiospermatophyta
ZárvatermőkMagnoliophytaNyitvatermőkGymnospermatophytaCikászokCycadophytaPáfrányfenyőkGinkgophytaToboztermőkPinophytaLeplesmagvúakGnetophyta
†Benettitales †ElőnyitvatermőkProgymnospermophyta;
HarasztokPteridophytaPáfrányokPterophytaŐsharasztokPsilotopsidaMarattiapáfrányokMarattiopsidaValódi
páfrányokPteridopsida †CladoxylopsidaZsurlókEquisetophyta Lycophytina KorpafüvekLycopodiophyta
†Zosterophyllophyta †Rhyniophyta †Aglaophyton
†HorneophytopsidaLombosmohákBryophytaBecősmohákAnthocerotophytaMájmohákMarchantiophytaCsillárkamoszatokCharophytaValódi
zöldmoszatokChlorophytaTrebouxiophyceaeChlorophyceaeUlvophyceaeCarl von LinnéLinnaeus 17352 országErnst
HaeckelHaeckel 18663 országE. Haeckel. Generelle Morphologie der Organismen. Reimer, Berlin (1866)Edouard
ChattonChatton 19372 birodalomE. Chatton. Titres et travaux scientifiques. Sette, Sottano, Italy (1937)Herbert
CopelandCopeland 19564 országH. F. Copeland. The Classification of Lower Organisms. Palo Alto: Pacific Books
(1956)Robert WhittakerWhittaker 19695 országR. H. Whittaker (1969.). „New concepts of kingdoms of organisms”.
Science 163, p. 150–160. Carl WoeseWoese et al. 19776 országC. R. Woese, W. E. Balch, L. J. Magrum, G. E. Fox
and R. S. Wolfe (1977.). „An ancient divergence among the bacteria”. Journal of Molecular Evolution 9, p. 305–311.
Woese et al. 19903 doménWoese C, Kandler O, Wheelis M (1990.). „ Towards a natural system of organisms:
proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya.”. Proc Natl Acad Sci U S A 87 (12), p. 4576–9. Digital
object identifierDOI: 10.1073/pnas.87.12.4576. PMID 2112744. -
ProtisztákProtistaProkariótákProkaryotaProkariótákMoneraProkariótákMoneraBaktériumokEubacteriaBaktériumokBacteriaArcheákArchaebacteriaArcheákArchaeaEukariótákEukaryotaProtisztákProtistaProtisztákProtistaProtisztákProtistaEukariótákEukaryaNövényekVegetabiliaNövényekPlantaeNövényekPlantaeGombákFungiGombákFungiNövényekPlantaeNövényekPlantaeÁllatokAnimaliaÁllatokAnimaliaÁllatokAnimaliaÁllatokAnimaliaÁllatokAnimaliaNövények
ökológiája A növények ökológiai csoportjai Christen Christensen RaunkiaerRaunkiær a növényeket felépítésük, a
környezethez való alkalmazkodásuk alapján a következő csoportokra osztotta: Phanerophyta – Fás szárú növények.
Az áttelelő szervek magasan a talaj szintje felett vannak. (Fa (botanika)fák és cserjecserjék) Chamaephyta – Az
áttelelő szervek a föld felszínéhez közel helyezkednek el. Főleg fásszárúak. (törpecserjék, kúszócserjék)
Hemikryptophyta – Az áttelelő szervek a talaj felszínén, vagy közvetlenül az alatt vannak. Ezek lehetnek tőrózsa,
tősarj vagy földbeli hajtás. (évelők) Kryptophyta v. Geophyta – Az áttelelő szervek földalattiak (hagymás, gumós,
gyöktörzses növények) Hemigeophyta – Az előző csoport Priszter Szaniszló által bevezetett alcsoportja. Ezek a
növények ősszel kihajtanak és vegetatív állapotban telelnek át. Hydatophyta – Az áttelelő szervek vízben vannak.
Helophyta – Az áttelelő szervek a víz fenekén vannak. Hemitherophyta – Az évelőkhöz hasonlóan áttelelnek, de csak
egyszer (ekkor még általában nem is virágoznak), a második év végén azonban elhalnak és csak a magok maradnak
meg. (kétévesek, kétnyáriak) Therophyta – Egy éven belül csíráznak, növekednek és virágoznak, majd ősszel el is
pusztulnak, csak a magvak maradnak meg. (egyévesek, egynyáriak) Epiphyta – Fákon élő növények, a talajban nem
gyökereznek. (ilyen a hazánkban is előforduló fagyöngy, vagy a trópusok sok páfrány-, orchidea- vagy
broméliaféléje) A globális felmelegedés hatása a növényvilágra A növényi egyed a környezet egyes jellemzőihez (pl.
csapadék-változáshoz) képes bizonyos mértékig alkalmazkodni, más jellemzőkhöz (pl. a hőmérséklet-változáshoz)
nem. Különösen jelentős korunkban a globális felmelegedés hatására adott növényi válasz. Az állatok viszonylag
széles határok között, igen rövid idő alatt képesek az alkalmazkodásra, a növények jelentős része azonban nem képes
elég gyorsan alkalmazkodni, ezért kipusztulnak. A növényfajok gyors alkalmazkodása csak elterjedési területük
változtatásával lehetséges: ha melegedés van, akkor elindul egy terjeszkedési front a sarkok felé és egy kipusztulási
front az Egyenlítő felől; ha az egyik front utoléri a másikat, a növényfaj kipusztul. Lásd még
NövényrendszertanAlbum Borassus flabellifer, palmira-pálmaA palmira-pálma gyümölcseCurcuma longa,
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kurkumaIpomoea batatas, édesburgonyaPandanus amaryllifolius, panpungkaliforniai papayaCarica papaya,
papayaCymbopogon citratus, indiai citromfűKülső hivatkozások Segítenek a gyógynövények - Medichelp.hu
Turcsányi Gábor – Turcsányiné dr. Siller Irén: Növénytan Növény.lap.hu - linkgyűjtemény Házikerti
növényhatározóJegyzetek kbd:КъэкӀыгъэхэр ltg:Auguoji
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Nyitvatermők

Virágos (magvas) növények 

 A cikászok igen ősi sajátosságokat őrző magvas növények – egy termős tobozvirágzat
Rendszertani besorolás

Ország: Növények (Plantae)

Csoport: Szövetes növények (Tracheophyta)

Főtörzs: Virágos növények (Spermatophyta)

Törzsek

• Toboztermők (Pinophyta)
• Páfrányfenyők (Ginkgophyta)
• Cikászok (Cycadophyta)
• Leplesmagvúak (Gnetophyta)

–-

• Zárvatermők (Magnoliophyta)

(A fentiek a legújabb filogenetikus
rendszertan szerinti törzsek.
A hagyományos osztályozásban
a nyitvatermők egyetlen törzs.)

A nyitvatermők a virágos növények vagy magvas növények (Spermatophyta) egyik nagy csoportja. A
nyitvatermőket a legutóbbi időkig egységes törzsnek tartották (Gymnospermatophyta vagy Gymnospermae), a
legújabb genetikai alapú osztályozás azonban nem használja többé rendszertani kategóriaként – mivel a kihalt
fajokat is figyelembe véve parafiletikus lenne – és a korábbi nyitvatermőket négy különböző monofiletikus törzsbe
sorolja. Viszont ha kivesszük a kihalt taxonokat, akkor a ma élő nyitvatermők egy monofiletikus kládba tartoznak.

Nyitvatermők általános jellemzői
Fás növények, szabályos másodlagos vastagodással, fejlett törzsszöveti szerkezettel. Fájukban a xilém még 
tracheidákat tartalmaz, csak a fejlettebb típusokban jelenik meg a trachea (Chlamydospermatophytina altörzs). A 
tracheida-sejtek falvastagodása vermes és udvaros gödörkés. Háncsuk rostasejt, háncsalapszövet és kevesebb 
rostacső, ez utóbbiak viszont kísérősejt nélkül állnak. Jellemzőek a különféle nyálka- és gyantajáratok a törzstestben. 
Leveleik nagyobbrészt örökzöldek (lombhullató például a Ginkgopsida, Larix fajok), tű vagy pikkely alakúak, ritkán 
széles lemezűek (Ginkgopsida, Gnetopsida, Wellwitschopsida osztályok). A levél belsejében egynyalábos 
kollateriális nyílt edények vannak, emelett fejlett, erős szklerenchima kötegek. Virágtakarójuk tulajdonképpen nincs,

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Infobox_info_icon.svg
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Microcycas_MaleDehiscentCone.jpg
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Rendszertan_%28biol%C3%B3gia%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Orsz%C3%A1g_%28rendszertan%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C3%B6vetes_n%C3%B6v%C3%A9nyek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B6rzs_%28rendszertan%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vir%C3%A1gos_n%C3%B6v%C3%A9nyek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B6rzs_%28biol%C3%B3gia%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tobozterm%C5%91k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1fr%C3%A1nyfeny%C5%91k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cik%C3%A1szok
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Leplesmagv%C3%BAak
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vir%C3%A1gos_n%C3%B6v%C3%A9nyek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B6rzs_%28biol%C3%B3gia%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Genetika
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Parafiletikus
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Monofiletikus
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Xil%C3%A9m
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Trachea
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tracheida
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A1ncs
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Rostasejt
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Rostacs%C5%91
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%ADs%C3%A9r%C5%91sejt
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szklerenchima
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vir%C3%A1gtakar%C3%B3
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a virágok általában egyivarúak (kv. a kihalt Bennettitopsida és ma élő néhány Ephedropsida). A növények között
egy- és kétlakiság is előfordul, de az utóbbi a gyakoribb. A porzólevélen a nyeles vagy ülő pollenzsákokban (melyek
száma eleinte sok (Cycasopsida), később 4-re korlátozódik) redukciós osztódással jönnek létre a légzsákos
pollenszemek (homológia – mikrospóra). Ezek a szél, ritkán a rovarok segítségével terjednek (valószínűleg a kihalt
Bennettitopsida, egyes Ephedrák). A szabadon álló termőlevélen elhelyezkedő magkezdeményben redukciós
osztódással négy sejt keletkezik, de ezek közül csak egy marad meg, az ún. embriózsáksejt (homologia –
makrospóra). A pollenben, illetve a nucllusz makrospórájában kifejlődő gametofiton nemzedék (haploid) erősen
redukált, nincs valódi mikro-, illetve makroprotallium. A pollenszemcse magvának osztódásával még a beporzás
előtt létrejön az ún. vegatív sejt és a protalliumsejt, mely néhány sejtes protalliumot fejleszt. Utóbbiból azonban csak
egy anteridiális sejt marad meg. A magkezdeményre került pollen vegatív sejtje tömlőt hajt, amelyben bekövetkezik
az anteridiális sejt osztódása. Az itt keletkezett egyik leánysejt elpusztul, míg a másik a spermatogén sejt további
osztódása révén jön létre a megtermékenyítést végző két spermatozoid gaméta, mely lehet csillangós (ősibb
osztályok: Cycasopsida, Ginkgopsida) és egyszerű gaméta. A női gametofiton kevésbé redukált. Az embriózsákban
alakul ki soksejtképzéssel, többszörös osztódás után, soksejtű előtelep formájában. Az embriózsákban először
ekvációs osztódással több ezer mag jön létre, majd miután ez abbamarad, az összes sejtfal egyszerre alakul ki. Ezen a
mikropile felől több archegónium alakul. Egy archegónium három részből áll: nagy petesejt, nyaki falsejtek és néha
hasi csatornasejtek. A megtermékenyítés után több embrió is fejlődésnek indulhat, de csak egy marad meg. A fejlődő
embriót a soksejtű makroprotallium táplálja (elsődleges magfehérje – primer endospermium), ezt övezi a nucellusz,
mely (homolog) makrosporangium. A proembriót csírafüggesztő része a nucelluszba nyomja. A magban az embrió
gyököcskéje a mikropile irányába fejlődik, míg a ellentétes oldalán kialakulnak a sziklevélkezdemények (számuk
sok), kötük a rügyecskével.

Rendszertan

Filogenetikus osztályozás
A nyitvatermőket újabban az alábbiak szerint osztályozzák:
• Törzs: Toboztermők (Pinophyta)

• Osztály: Pinopsida

• Rend: Cordaitales †
• Rend: Pinales
• Rend: Vojnovskyales †
• Rend: Voltziales †

• Törzs: Páfrányfenyők (Ginkgophyta)

• Osztály: Ginkgoopsida

• Rend: Ginkgoales
• Törzs: Cikászok (Cycadophyta)

• Osztály: Cycadopsida

• Rend: Cycadales
• Törzs: Leplesmagvúak (Gnetophyta)

• Osztály: Gnetopsida

• Rend: Gnetales
• Rend: Welwitschiales
• Rend: Ephedrales

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pollen
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gametofiton
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Protallium
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gam%C3%A9ta
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Embri%C3%B3zs%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=El%C5%91telep
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sejtfal
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikropile
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Archeg%C3%B3nium
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Petesejt
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Embri%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tobozterm%C5%91k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1fr%C3%A1nyfeny%C5%91k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cik%C3%A1szok
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Leplesmagv%C3%BAak
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Hagyományos osztályozás (Hortobágyi)
A nyitvatermők általánosan elfogadott és használt hagyományos rendszere a következő:

• Törzs: Nyitvatermők
• Altörzs: Szárnyaslevelű nyitvatermők

• Osztály: Magvaspáfrányok
• Rend: Valódi magvaspáfrányok
• Rend: Caytoniales

• Osztály: Cikászok
• Rend: Cikászok

• Altörzs: Tobozvirágzatú nyitvatermők

• Osztály: Nyitvatermő ősfák
• Rend: Nyitvatermő ősfák

• Osztály: Páfrányfenyők
• Rend: Ginkgók

• Osztály: Fenyők
• Rend: Ősfenyők
• Rend: Valódi fenyők

• Osztály: Tiszafák
• Rend: Őstiszafák
• Rend: Tiszafák

• Altörzs: Leplesmagvú nyitvatermők

• Osztály: Bennettitesek
• Rend: Williamsonniák
• Rend: Bennettitesek

• Osztály: Gnétumok
• Rend: Gnétumok

• Osztály: Wellwitschiák
• Rend: Wellwitschiák

• Osztály: Csikófarkok
• Rend: Csikófarkok

(A csikófarkokat Soó Rezső rendszertanában még a fenyők altörzsében találjuk, mert ő a Cordaitopsida
osztályból (nyitvatermő ősfák) vezeti le az csikófarkféléket (Ephedropsida), amelyek feltevése szerint
hosszú redukciós úton alakultak ki a felső kréta végére.)

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=So%C3%B3_Rezs%C5%91
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kr%C3%A9ta
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Egy újabb, de sokak által használt nyitvatermő-rendszer
• Törzs: Magvas növények

• Altörzs: Nyitvatermők

• Osztály: Szárnyaslevelű nyitvatermők

• Alosztály: Magvaspáfrányok
• Alosztály: Cikászok
• Alosztály: Leplesmagvúak

• Osztály: Tobozvirágzatú nyitvatermők

• Alosztály: Páfrányfenyők
• Alosztály: Fenyők

Az Urania Növényvilágban leközölt rendszer
• Törzs: Nyitvatermők

• Osztály: Szágópálmafélék

• Rend: Magvaspáfrányok
• Rend: Caytoniales
• Rend: Cikászok
• Rend: Bennettitesek
• Rend: Páfrányfenyők

• Osztály: Toboztermők

• Rend: Nyitvatermő ősfák
• Rend: Fenyők

• Osztály: Tiszafafélék

• Rend: Tiszafák
• Osztály: Fedettmagvúak

• Rend: Gnetumok
• Család: Gnétumfélék
• Család: Wellwitschiafélék
• Család: Csikófarkfélék

Egyéb csoportosítások
• Törzs: Nyitvatermők

• Osztály: Szárnyaslevelű nyitvatermők

• Rend: Magvaspáfrányok
• Alrend: Valódi magvaspáfrányok
• Alrend: Caytoniales

• Rend: Cikászok
• Alrend: Cikászok
• Alrend: Páfrányfenyők

• Osztály: Toboztermők

• Rend: Nyitvatermő ősfák
• Rend: Fenyők

• Alrend: Ősfenyők
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• Alrend: Araucariák
• Alrend: Valódi fenyők

• Rend: Tiszafák
• Osztály: Burkoltmagvú nyitvatermők

• Rend: Bennettitesek
• Rend: Gnétumok

• Alrend: Gnétumok
• Alrend: Wellwitschiák

• Rend: Csikófarkok
• Törzs: Nyitvatermők

• Osztály: Szágópálmák

• Alosztály: Magvaspáfrányok
• Alosztály: Cikászok

• Osztály: Tobozbogyós nyitvatermők

• Alosztály: Tiszafák
• Alosztály: Páfrányfenyők

• Osztály: Fenyők

• Alosztály: Nyitvatermő ősfák
• Alosztály: Ősfenyők
• Alosztály: Fenyők
• Alosztály: Wellwitschiák
• Alosztály: Csikófarkok

• Osztály: Gnétumok

A nyitvatermők evolúciója
A nyitvatermők monofiletikus – a kihalt fajokat is figyelembe véve parafiletikus – csoport. Az előnyitvatermők
alosztályából (Archeopterididae) (Pteridophyta törzs, Pteridopsida osztály) indult fejlődésük két irányba: az
Aneurophytiales rendből fejlődtek ki a szárnyaslevelű nyitvatermők, míg az Archeopteridiales rendből a tobozos
nyitvatermők. A leplesmagvúak származásáról nem tudunk. A szárnyaslevelűek első képviselői a magvaspáfrányok,
melyekből kialakultak az őscikászok (Bjuvia nem) és a cikászok. Egyesek szerint ebbe az altörzsbe helyezhető a
Bennettitiopsida osztály. A tobozosak első képviselői a nyitvatermő ősfák voltak. Belőlük kétirányú fejlődés indult:
kialakultak a páfrányfenyők, majd a Voltzia ősfenyők. Az ősfenyőkből eredeztethetőek a fenyőcsaládok. Egy másik
ágon valószínűleg a tiszafák alakultak ki. Egyes rendszerezők szerint a csikófarkok és Wellwitschiák is a tobozosak
közé helyezhetők, a Cordaitpsida leszármazottai. A Gnetopsida származása vitatatott. Egyesek szerint
leegyszerűsödött kétszikűek, mások szerint a legkezdetlegesebb zárvatermő-elődök.

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Monofiletikus
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Parafiletikus
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=El%C5%91nyitvaterm%C5%91k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magvasp%C3%A1fr%C3%A1nyok
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cik%C3%A1szok
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Alt%C3%B6rzs
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nyitvaterm%C5%91_%C5%91sf%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1fr%C3%A1nyfeny%C5%91k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%90sfeny%C5%91k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiszaf%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Csik%C3%B3farkok
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Wellwitschi%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A9tszik%C5%B1ek
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Nyitvatermők a földtörténet folyamán
• Alsó devon: Első előnyitvatermők kialakulása és fejlődése.
• Felső devon: Magvaspáfrányok kialakulása és gyors fejlődése, az első Cordaitesek.
• Alsó karbon: Magvaspáfrányok, nyitvatermő ősfák elterjedése.
• Felső karbon: Őscikászok, ősginkgók megjelenése, első ősfenyőfák.
• Alsó perm: Cikászok kialakulása, ginkgók fejlődése.
• Felső perm: Nyitvatermő ősfák kihalása, magvaspáfrányok hanyatlása, nyitvatermők térhódítása az egész

Földön.
• Alsó triász: Cikászok térhódítása, ősi Bennettitesek, ősi tiszafák (Paleotaxus nem) megjelenése
• Felső triász: A Bennettites rendek kialakulása, ősfenyők robbanásszerű továbbfejlődése
• Jura: Hatalmas mocsárciprus erdők, jegenyék, Larixok és Pinusok első alakjai. Bennettitesek a meghatározó

fajok. Páfrányfenyők virágkora.
• Alsó kréta: Fenyőtársulások térhódítása. Bennettitesek, magvaspáfrányok, ősfenyők, páfrányfenyők, egyes

cikásznemek kihalása.
• Felső kréta: Fenyővegetáció visszaszorulása. Első csikófark- és Wellwitschiapollen-leletek.
Gnetopsida levéllenyomatok.
• Harmadkor: Fenyők továbbra is jelentősek, a cikászok a trópusokra szorulnak.
• Negyedkor: A fenyők tajgatársulások uralkodó növényei. A cikászok trópusokan még jelentősek. A

Wellwitschiák sikeres sivatagi növények. A Gnetopsida jelentéktelen trópusi csoport. Egyetlen Ginkgo faj:
Ginkgo biloba. A csikófarkok 40 faja szubmediterrán területeken jelentős.

Forrás és ajánlott irodalom
• Soó Rezső: Fejlődéstörténeti növényrendszertan
• Soó-Hortobágyi-Haraszty-Simon Tibor: Növénytan
• Hortobágyi Tibor: Növényrendszertan
• Haraszty Árpád: Növényszervezettan és növényélettan
• Urania Növényvilág – Magasabbrendű növények I.
• Andreánszky Gábor: Ősnövénytan
• Gál Béla: Biológia 10.

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Als%C3%B3_devon
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fels%C5%91_devon
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Als%C3%B3_karbon
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fels%C5%91_karbon
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Als%C3%B3_perm
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fels%C5%91_perm
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Als%C3%B3_tri%C3%A1sz
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fels%C5%91_tri%C3%A1sz
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Jura_%28id%C5%91szak%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Als%C3%B3_kr%C3%A9ta
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fels%C5%91_kr%C3%A9ta
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Harmadkor
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Negyedkor
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Zárvatermők

Zárvatermők 

Evolúciós időszak: Kréta–holocén

 Liliomfa (Magnolia tripetala)
Rendszertani besorolás

Ország: Növények (Plantae)

Csoport: Szövetes növények (Tracheophyta)

Főtörzs: Virágos növények (Spermatophyta)

Törzs: Zárvatermők (Magnoliophyta)

Szinonimák

• Angiospermatophyta
• Angiosperms (APG II)
• Angiospermae (PhyloCode etc.)
• Magnoliidae (APG III)

Osztályok

Hagyományos felosztás:

• Kétszikűek (Rosopsida)
• Egyszikűek (Liliopsida)

APG III-felosztás:

• Osztályba nem sorolt rendek

• Amborellales
• Tündérrózsák (Nymphaeales)
• Austrobaileyales
• Ceratophyllales
• Chloranthales

• magnoliids klád

• Liliomfa-virágúak (Magnoliales)
• Babérvirágúak (Laurales)
• Canellales
• Borsvirágúak (Piperales)

• Valódi kétszikűek (Eudicotyledon)
• Egyszikűek (Liliopsida v. Monocotyledon)

A zárvatermők (Magnoliophyta vagy Angiospermae vagy Angiospermatophyta) a növények legkésőbb (mintegy 
120 millió éve) kifejlődött és jelenleg legváltozatosabb törzse. A nyitvatermőkre és a zárvatermőkre együtt gyakran 
hivatkoznak virágos növények néven. A zárvatermők legfontosabb ismertetőjegye, hogy a termőlevelek zárt

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Infobox_info_icon.svg
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kr%C3%A9ta_%28id%C5%91szak%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Holoc%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Magnolia_obovata_01.jpg
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Liliomf%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Rendszertan_%28biol%C3%B3gia%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Orsz%C3%A1g_%28rendszertan%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C3%B6vetes_n%C3%B6v%C3%A9nyek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B6rzs_%28rendszertan%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vir%C3%A1gos_n%C3%B6v%C3%A9nyek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B6rzs_%28rendszertan%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szinon%C3%ADmia_%28biol%C3%B3gia%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=APG_II
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=APG_III
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Oszt%C3%A1ly_%28rendszertan%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A9tszik%C5%B1ek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Egyszik%C5%B1ek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=APG_III
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Oszt%C3%A1ly_%28biol%C3%B3gia%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Rend_%28rendszertan%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Amborellales
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCnd%C3%A9rr%C3%B3zs%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Austrobaileyales
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceratophyllales
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Chloranthales
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnoliids
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kl%C3%A1d
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Liliomfa-vir%C3%A1g%C3%BAak
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bab%C3%A9rvir%C3%A1g%C3%BAak
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Canellales
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Borsvir%C3%A1g%C3%BAak
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Val%C3%B3di_k%C3%A9tszik%C5%B1ek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Egyszik%C5%B1ek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B6rzs_%28rendszertan%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vir%C3%A1gos_n%C3%B6v%C3%A9nyek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Term%C5%91lev%C3%A9l
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magházzá nőnek össze, és így védik a magkezdeményeket, az embriót. Ennek oka feltehetően a kréta korban
szárazabbá vált éghajlat lehetett. Legkorábbi őseik valószínűleg a jura időszakban alakultak ki trópusi vagy
szubtrópusi hegyvidékeken, majd a krétában terjedtek el. A filogenetikusok a csoportot monofiletikusnak tartják. A
legjelentősebb haszonnövények többnyire zárvatermők.

Rendszerezésük

Osztályozási rendszerek
A zárvatermőknek többféle osztályozása ismert.[1]

Hagyományos kettős felosztás
A legtöbb hagyományos növényrendszertan (Soó Rezső, Cronquist, Tahtadzsjan stb.) a következő két osztályba
sorolja a zárvatermőket:
• Kétszikűek (Rosopsida) Brongn. 1843
• Egyszikűek (Magnoliopsida) Scop. 1760
Reveal-féle ötös rendszer
A Reveal-féle növényrendszertan a következő öt osztályba osztja a zárvatermőket:
• Magnoliopsida
• Piperopsida
• Liliopsida
• Ranunculopsida
• Rosopsida

APG-rendszer
Az APG III (Angiosperm Phylogeny Group) genetikai alapú fejlődéstörténeti osztályozása alapján a zárvatermők
törzse osztályba be nem sorolható rendeket és családokat is tartalmaz, valamint a következő 3 nagyobb, elnevezett
kládot:
• magnoliids
• monocots (Monocotyledon – egyszikűek)
• eudicots (Eudicotyledon – valódi kétszikűek)
A hagyományos besorolás szerint az eudicots és a magnoliids kládok egyaránt a kétszikűek (Magnoliopsida vagy
Dicotyledonopsida) osztályába tartoznak. A magnoliids klád nagy valószínűséggel már az egy- és kétszikűek
szétválása előtt is létezett.
A zárvatermők leszármazási kapcsolatainak kladogramjáról leolvasható, hogy az APG a hagyományos rendszertani
kategóriák és az azokhoz tartozó elnevezések helyett gyakran csak informális neveket használ.

Osztályok és rendek hagyományos felosztása
A zárvatermők rendszerezésével (többek között) a következő rendszertanok foglalkoztak:
Magyarországon használt rendszerek:
• A Soó-rendszer első és a Hortobágyi Tibor féle utolsó változata.
• Borhidi-rendszer
Világszerte használt fontosabb rendszerek:
• Cronquist-rendszer
• Dahlgren-rendszer
• Tahtadzsjan-rendszer

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magh%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kr%C3%A9ta_%28kor%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Jura_%28geol%C3%B3gia%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%B3pus
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szubtr%C3%B3pus
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Filogenetikus_rendszertan
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Monofiletikus
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%B6v%C3%A9nyrendszertan
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=So%C3%B3_Rezs%C5%91
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cronquist-rendszer
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tahtadzsjan-rendszer
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Oszt%C3%A1ly_%28rendszertan%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A9tszik%C5%B1ek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Egyszik%C5%B1ek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Reveal-f%C3%A9le_n%C3%B6v%C3%A9nyrendszertan
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=APG_III
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Genetika
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Rend_%28rendszertan%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Csal%C3%A1d_%28rendszertan%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kl%C3%A1d
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnoliids
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Egyszik%C5%B1ek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Val%C3%B3di_k%C3%A9tszik%C5%B1ek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Val%C3%B3di_k%C3%A9tszik%C5%B1ek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnoliids
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnoliids
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Egyszik%C5%B1ek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A9tszik%C5%B1ek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=APG_III-rendszer%23Kladogram
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=So%C3%B3-rendszer%23XIV._t%C3%B6rzs._ANGIOSPERMAE_vagy_ANGIOSPERMATOPHYTA_%E2%80%93_Z%C3%A1rvaterm%C5%91k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hortob%C3%A1gyi-rendszer%23XVI._t%C3%B6rzs:_Z%C3%A1rvaterm%C5%91k_%E2%80%93_Angiospermatophyta
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Borhidi-rendszer
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cronquist-rendszer
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Dahlgren-rendszer
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tahtadzsjan-rendszer
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Szaporodásbiológia

Zárvatermők életciklusa

A zárvatermők szaporodásmódjának
köszönhetően több olyan szerv figyelhető
meg a zárvatermőkön, melyek csak erre a
növénycsoportra jellemzőek:
• bibe
• zárt portok
• zárt magház
• színes virágtakaró-levelek (a

rovarmegporzással függ össze)
• termés

Termő

A termő csak a zárvatermőkre jellemző
virágrész, mely feltehetően a
törzsfejlődés során összezáruló
termőlevelek széléből alakult ki. A
magkezdeményeknek a termőbe való
bezárulásával egyidejűleg bonyolultabbá
vált a pollen és a makrospóra
találkozásának mechanizmusa. A bibe
ragacsos csúcsa a pollenszemek
elfogását, a bibeszál a pollentömlő
bevezetését végzi. A pollentömlőn
keresztül vándorolva éri el a spermasejt a
petesejtet.

Kettős megtermékenyítés
A kettős megtermékenyítés a zárvatermők monofiletikus eredetének egyik legfontosabb bizonyítéka, mivel a
folyamat kellőképpen bonyolult ahhoz, hogy kizárható legyen a törzsfejlődés során több alkalommal való
kialakulása.[2]

A porzók csúcsán található pollenzsákokban (lokulamentum) termelődnek a pollen- vagy virágporszemek
(mikrospórák). A mikrospórában lévő haploid mag már a portokban osztódik, egy vegetatív és egy orsó alakú
generatív sejtet eredményezve. A generatív sejtek továbbosztódásával keletkeznek a gaméták (a két spermasejt) (a
fajok kb. 1/3-ában még a pollenen belül, 2/3-ában csak a pollentömlőben). A vegetatív sejt a pollentömlő csúcsába
kerül. A spermasejtek mozgásképtelenek, egyikük a központi sejttel, másikuk a petesejttel egyesül. A központi
sejtből lesz a triploid. Egyes kétszikűeknél (például Nuphar) az endospermium diploid, mivel a spermium egy
haploid központi sejttel egyesül, az embriózsák pedig csak négy haploid sejtből áll. Vélhetően ez az ősibb jelleg, a
tipikusnak tekinthető zárvatermő embriózsák pedig ezen sejtek kettőződésével és a két központi mag egyesülésével
keletkezett[3] táplálószövet, a zigóta pedig a csíra kiindulópontja.
A makrosporangiumban (nucellus) található makrospóra-anyasejt redukciósan osztódik, négy utódsejt keletkezik, ám
csak egyetlen marad meg közülük. Ebből alakul ki az embriózsák hét sejtje (a nyolcból kettő összeolvadva a
központi sejt magját képezi).

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Angiosperm_life_cycle_diagram_hu.svg
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pollen
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Monofiletikus
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Porz%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuphar
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Megporzás
A zárvatermőket minden más növénycsoporttól megkülönbözteti a pollenszemek célba juttatásának mechanizmusa,
mely a szélbeporzású nyitvatermőkhöz képest bonyolultabb, „célzottabb” stratégiát követ. Szélbeporzás a
zárvatermőknél is előfordul olykor (például barkás fák, pázsitfűfélék), másodlagosan kialakult tulajdonságként, a
rovarmegporzás viszont általánosan elterjedt. A szaporító szervek szerkezete gyakorlatilag teljes mértékben ennek az
evolúciós értelemben mérföldkőnek számító megporzási módnak a szolgálatában áll. A színes sziromlevelek, a
nektár, olykor a rovar fajtársát utánzó virág mind olyan tulajdonságok, melyek a rovarok által végeztetett, a
nyitvatermőkénél jobb hatásfokú beporzást célozzák. A növények és az azokat megporzó rovarok a törzsfejlődés
során oly mértékben alkalmazkodnak egymáshoz, hogy jelenleg is zajló közös evolúcióról (koevolúció)
beszélhetünk. Az ősibb jellegű virágokat (például Magnoliales, Nymphaeaceae) nagy valószínűséggel a fölös
mértékben termelődő virágport fogyasztó, lomhább mozgású bogarak porozták be. Ezek a virágok még robusztusabb
felépítésűek és általában sugaras szimmetriájúak. A bogarak általában nem válogatnak, nem specializálódnak egy
növényfajra, és a növények számára is lényegtelen a bogár faja. Később a lepkék a nektárt fogyasztották, mely
gyakran a virág erre a célra kialakult kis tasakjában, kiöblösödött szirmában gyűlik össze. Miközben a rovar a nektárt
igyekszik elérni, kapcsolatba kerül a megfelelően elhelyezkedő porzókkal. Charles Darwin klasszikus jóslata jól
tükrözi az egyre szorosabb, specializáltabb kapcsolatot. Az angol természettudós egy extrém mértékben megnyúlt
sarkantyút viselő orchideát tanulmányozva kijelentette, hogy kell lennie egy olyan lepkefajnak amelyik hosszú
pödörnyelvével képes elérni a sarkantyú mélyén összegyűlt nektárt. A fajt később meg is találták. A zigomorf
(kétoldali szimmetriájú) virág szintén viszonylag új, a rovarmegporzással összefüggésben kialakult tulajdonság, a
méhek számára kényelmes leszállópályaként szolgál, ugyanakkor a bogarak számára, melyek kevésbé ügyes
mozgásukkal esetleg csak kárt okoznának a szaporítószervekben, a virágpor kevésbé hozzáférhető. A méhek már
kifejezetten a virágmegporzásra specializálódott testfelépítésűek.

Termés
A növények ősibb eredetű törzseihez viszonyítva jobb hatásfokú a fejlődő magvak védelme is. A zárvatermők
nevüket arról a tulajdonságukról kapták, hogy a magkezdeményeket az egy vagy több termőlevélből összenőtt
magház védi a kiszáradástól és más fizikai behatásoktól. Az élő kövületnek nevezhető Degeneriaceae család nem
összenőtt, csak összehajló termőlevelei mutatják azt a köztes állapotot, melyen keresztül a nyitvatermők szabadon
álló magkezdeményeitől az azokat bezáró magházig eljutottak a zárvatermők. A zárt magház a benne lévő
magvakkal a termést alkotja (szintén csak a zárvatermőkre jellemző), mely a megporzáshoz hasonló
változatosságban szolgálja a magvak terjesztésének különböző stratégiáit. A horgas szőröket viselő termések például
az állatok szőrébe kapaszkodva távolodnak el az anyatőtől, a húsos, tápanyagokban gazdag termések táplálékul
szolgálnak az állatok számára, melyek a terméssel együtt a magvakat is elfogyasztják. A magvak végighaladnak az
állat bélrendszerén és az utazást túlélve, már a termőhelytől bizonyos távolságra jutnak ismét a külvilágba. Némely
magvak olyan csírázást akadályozó védőbevonattal rendelkeznek, melyek lebomlásához (és így a csírázás lehetővé
válásához) nélkülözhetetlen az emésztőnedvekkel való érintkezés. A fészkesek (Asteraceae), vagy a juharfélék
(Aceraceae) családjában a magvak különböző repítőképletek segítségével találnak új termőhelyre, az ibolyafélék
(Violaceae) magját hangyák terjesztik, a nebáncsvirágokét pedig autonóm mozgás repíti szét.

Elterjedés
A Földön a növények legelterjedtebb törzse a zárvatermőké, vagyis a legnagyobb diverzitású és a legkülönfélébb 
élőhelyekhez alkalmazkodott csoport. A régebbi rendszerezők két osztályra bontották a csoportot, az egy- és a 
kétszikűekre (újabban harmadik csoportként elválasztották a kétszikűektől az ős zárvatermőket). Előbbire a kevesebb 
faj és a viszonylagosan nagyobb egyedszám, utóbbira a lényegesen több faj, ugyanakkor a fajonkénti kisebb 
egyedszám a jellemző (az orchideafélék ez alól kivételek). A többi törzsnél rugalmasabb szerkezeti felépítésük nagy 
formai változatosságot tesz lehetővé. Jellemző például, hogy a 90-100 (egyes korábbi források szerint 150, bár ilyen
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http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sziromlevelek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnoliales
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nymphaeaceae
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bog%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Darwin
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Orchideaf%C3%A9l%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zigomorf
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9h_%28rovar%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mag
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Term%C5%91lev%C3%A9l
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magh%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Degeneriaceae
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Term%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9szkesek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Juharf%C3%A9l%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibolyaf%C3%A9l%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Neb%C3%A1ncsvir%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Diverzit%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Egyszik%C5%B1ek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A9tszik%C5%B1ek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnoliids
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Orchideaf%C3%A9l%C3%A9k


Zárvatermők 16

magas példányokat jelenleg nem ismerünk) méter magas eukaliptusz és a néhány milliméteres vízidara egyaránt
zárvatermő. A minden esetben fás szárú nyitvatermőkkel szemben a lágyszárúság, a magvak terjesztésének
stratégiái, a pollen biztosabb célba juttatását szolgáló rovarmegporzás a zárvatermők számára behozhatatlan előnyt
jelent, addig elérhetetlen élőhelyek meghódítását teszi lehetővé úgy térben, mint időben. Az évelő, de főleg az
egynyári életmódú növények például az olyan területeket is képesek benépesíteni, ahol periodikusan kedvezőtlenné
válnak a klímaviszonyok (kemény a tél, csapadék nélküli száraz évszak). Az évelők a földbe visszahúzódva, az
egynyáriak mag állapotban vészelik át a más módon elviselhetetlen időszakokat.
A zárvatermők hozzávetőleg 240 000 ismert faját jelenleg mintegy 40 rend 450 családjának 10 000 nemzetségébe
sorolják.

Különbségek a két- és az egyszikűek között

Kétszikűek Egyszikűek

Két sziklevéllel csíráznak. Egy sziklevéllel csíráznak.

Az edénynyalábok elhelyezkedése a szár keresztmetszetében
koncentrikus kör mentén.

Az edénynyalábok elhelyezkedése a szár keresztmetszetében szórtan.

A szirmok száma 5, néha 4, vagy ezekre vezethető vissza. A szirmok száma 3, vagy erre vezethető vissza.

A levélerezet elágazó. A levélerezet párhuzamos.

A pollen három pórussal rendelkezik. A pollen egy pórussal rendelkezik.

A gyökérzet főgyökérrendszer (egy főgyökérről ágaznak le a
vékonyabb oldalgyökerek).

A gyökérzet mellékgyökérrendszer (a gyökérszálak egy közös pontból
erednek, egyenlő vastagságúak).

A táblázatban foglaltak nem minden esetben érvényesülnek maradéktalanul, mivel a kétszikűek parafiletikus csoport,
egyes, korán divergáló kétszikű növények genetikailag közelebbi rokonok az egyszikűekkel, mint a többi
kétszikűvel. A valódi kétszikűek és az egyszikűek között már élesebb a szembeállítás.
Az embrióban található egyetlen sziklevél az a tulajdonság, ami minden egyszikű taxonra igaz; ellenben például
szórt edénynyalábok a Nymphaeales-nél, mellékgyökerek pedig a borsféléknél is jelentkeznek.

Külső hivatkozások
Jellemzés:
• Turcsányi Gábor, Turcsányiné dr. Siller Irén:Növénytan [4]

Rendszerezés:
• Angiosperm Phylogeny Group [5]

• The Botanical System of the Plants [6]

• APG, Cronquist, Tahtadzsjan és Thorne rendszerek [7]

• A zárvatermők evolúciója, jellemzése és rendszerezése... [8]
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Gyógynövény
Gyógynövénynek nevezzük mindazon növényeket, amelyeknek valamely részét a bennük lévő hatóanyagok miatt
gyógyászati célokra használjuk.

A gyógynövények ismeretének története
Ősi kultúrákban elsősorban ezekkel a növényekkel gyógyítottak, több ezer gyógynövényt ismertek, melyet a modern
tudomány kutatásaival igazolt. Vannak vadontermő és termesztett gyógynövények. A rómaiak termesztettek először,
de az egyiptomi Ebers-papirusz i. e. 3500 körül, több mint 800 különböző gyógymódot ír le.
Magyarországon az 1915-ben alapított Gyógynövénykísérleti Állomás kezdte meg, majd a Gyógynövénykutató
Intézet és a Herbária Központ szervezi a vadontermő gyógynövények gyűjtését és termesztését.

A gyógynövények hatóanyagai
• Alkaloidok Általában bódító, fájdalomcsillapító, izgató és élénkítő hatásúak (anyarozs, beléndek, fecskefű,

kender, mákgubó, maszlag, nadragulya, őszi kikerics).
• Cserzőanyagok Bélhurut oldására és vérzéscsillapításra használják (tölgy, nyír, vadgesztenye).
• Glükozidok Szívműködést szabályzó, izzasztó, vizelet elhajtó, hashajtó hatású anyagok (piros gyűszűvirág,

tavaszi-héricsfű, gyöngyviráglevél).
• Illóolajok Emésztést serkentő, gyulladást gátló, ízesítő hatásúak (ánizs, borsmenta, cickafark, édeskömény,

fodormenta, kakukkfű, kamilla, koriander, zsálya).
• Keserű anyagok Emésztést serkentő, étvágyjavító, gyomorerősítő hatásúak (benedekfű, ezerjófű, fehér üröm,

kálmosgyökér, tárnicsgyökér).
• Szaponinok Nyálkaoldó, felszívódást elősegítő, köptető hatású anyagok (iglicgyökér, kankalingyökér,

szappangyökér).
• Szénhidrátok Gyulladást csökkentő és bevonóanyagok (bodza, édesgyökér, gyermekláncfű, hársfavirág, papsajt,

zilizgyökér).
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• Vitaminok: A-vitamint a sárgarépa és csonthéjas gyümölcsök, B-vitamint a gabonamagvak, C-vitamint s friss
gyümölcsök, csipkebogyó, paprika, E-vitamint a gabonafélék csíraolajából nyerünk.

A gyógynövények felhasználása
• A gyógyszeripar különféle eljárásokkal kivonja, (izolálja) a hatóanyagokat és azt tisztán, vagy más

hatóanyag(ok)kal, vegyületekkel különböző gyógyszerformákban hozza forgalomba. Például a gyűszűvirág
leveléből szívműködést szabályzó (digitális), az anyarozsból vérzéscsillapító, vérnyomáscsökkentő (ergotamin,
ergotoxin, ergometrin), a métengfűből vérnyomáscsökkentő (vincamin), a nadragulyagyökérből görcsoldó,
szemészeti célokat szolgáló (atropin), a macskagyökérből nyugtató (valerin), a mákgubóból fájdalomcsillapító
(morfin), köhögéscsillapító (kodein) hatású anyagot állítanak elő.

• Élelmiszeripar, de ezen belül a likőrgyártás és az édesipar is nagyon sok gyógynövényt használ.
• Kozmetikai ipar: A szájvizek, illatszerek, hajszeszek, hajolajok, főleg az arcbőr jellegének megfelelő

arcpakolásokhoz, illatos növényi fürdők és egyéb kozmetikai szerek készítéséhez használják.
• A bőriparban, a bőrök feldolgozásához (cserszömörce, füzényfű), a szűcsiparban (szappangyökér) használata

szükséges.
• Dohányipar a dohány fermentálásakor, (somkorófű, szagosmüge) illatanyag javítására használják.
• A népi gyógyászatban

A gyógynövények gyűjtése
A gyógynövények gyűjtése és termesztése külön szakértelmet kíván. A legjobb gyógyhatást a frissen szedett
gyógynövényekkel érhetjük el, de ügyelni kell arra, hogy a növényeket a megfelelő időben, helyen és módon
gyűjtsük és szárítsuk.
Gyökereket kora tavasszal vagy ősszel,
Leveleket virágzás előtt és alatt,
Termést a teljes érés idején,
Virágokat a virágzás kezdetekor gyűjtsük.
• Csak egészséges, tiszta, féregmentes növényeket gyűjtsünk. A gyűjtést lehetőleg napsütéses időben, a növény

száraz állapotában (eső és harmat felszáradása után) végezzük.
• Használjunk vesszőkosarat, papírdobozt, zacskót vagy hálót, de nem szabad műanyagot használni, mert a növény

befülled és a szárítás közben megfeketedik.
• Ne gyűjtsünk műtrágyázott szántóföldön, legelőn, szennyezett vizek partján, nagyforgalmú autópályák vagy utak,

ipartelepek, illetve vasúti töltések környékén.
Szárítás

• A gyógynövényeket szárítás előtt ne mossuk meg. Aprítsuk fel, tiszta kendőn vagy papíron terítsük szét,
árnyékban, szellős, meleg helyen szárítsuk. (Például padláson)

• A gyökerek, nedvdús termések, kérgek teljes kiszárításához, még feldarabolt állapotban is mesterséges hőre van
szükség. A hőmérséklet ilyenkor sem lehet 35 °C-nál magasabb.

Tárolás

• Csak teljesen száraz növényeket tegyünk el télire. Tároláshoz zöld üvegeket, kartondobozokat, textilzsákokat
használhatunk. Védjük a nedvességtől, a fénytől és fémekkel való érintkezéstől.
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Gyógynövényfajok
A gyógynövények teljes listája:
• Gyógynövények listája
• Gyógynövények és gyógyhatásuk listája

A Gyógyszerkönyvben szereplő gyógynövények
A Magyar Gyógyszerkönyv (Ph.Hg.VI., Ph.Hg.VII.), illetve az Európai Gyógyszerkönyv (Ph.Eu)az alábbi,
gyógynövényeket sorolja fel:
• Juglandis folium diófalevél (Juglans regia) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Amylum solani burgonyakeményítő (Solanum tuberosum) Ph.Hg.VII., Ph.Eu, szabad forgalmú;
• Amylum maydis kukoricakeményítő (Zea mays) Poaceae Ph.Eu szabad forgalmú;
• Centaurii herba ezerjófű (Centaurium erythraea) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Althaeae radix orvosi zilizgyökér (Althaea officinalis) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Althaeae folium orvosi zilizlevél (Althaea officinalis) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Crataegi summitas galagonya virágzó ágvége (Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha) Ph.Hg.VII. szabad

forgalmú;
• Sambuci flos bodzavirág (Sambucus nigra) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Graminis rhizoma tarackbúza gyöktörzs (Agropyron repens) Poaceae Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Tiliae flos hársfavirág (Tilia cordata, Tilia platyphyllos) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Amylum tritici búzakeményítő (Triticum aestivum) Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabad forgalmú;
• Uvae ursi folium medveszőlőlevél (Arctostaphylos uva-ursi) Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabad forgalmú;
• Gentianae radix et rhizoma tárnicsgyökér és -gyöktörzs (Gentiana lutea) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Oleum ricini ricinusolaj (Ricinus communis) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Balsamum peruvianum perubalzsam (Myroxylon balsamum var. pereirae) Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabad forgalmú;
• Benzoe benzoegyanta (Styrax benzoides) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Valerianae rhizoma et radix macskagyökér (Valeriana officinalis) Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabad forgalmú;
• Cardui benedicti herba benedekfű (Cnicus benedictus) Asteraceae Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Marrubii herba orvosi pemetefű (Marrubium vulgare) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Oleum lini lenolaj (Linum usitatissimum) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Lini semen lenmag (Linum usitatissimum) Linaceae Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabad forgalmú;
• Lini seminis farina lenmagliszt (Linum usitatissimum) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú.
• Ononidis radix tövises iglice gyökér (Ononis spinosa) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Plantaginis folium útifűlevél (Plantago lanceolata, Plantago major) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Agar-agar agar-agar (ágármoszat) (Ahnfeltia spp., Gelidium spp.) Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabad forgalmú;
• Calami rhizoma kálmos gyöktörzs (Acorus calamus) Araceae Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Gummi arabicum arabmézga Acacia senegal Ph.Hg.VI., Ph.Eu szabad forgalmú;
• Cardamomi fructus kardamomtermés (Elettaria cardamomum var. minuscula) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Herniariae herba porcikafű (Herniaria glabra, Herniaria hirsuta) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Aurantii pericarpium narancshéj (Citrus sinensis) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Cynosbati fructus sine semi csipkebogyó áltermésfal (Rosa canina) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Cynosbati pseudofructus csipkebogyó áltermés (Rosa canina) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Verbasci flos ökörfarkkóró virág (Verbascum phlomoides, Verbascum thapsus) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Capsici fructus paprika (Capsicum annuum convar. longum) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Malvae folium mályvalevél (Malva sylvestris) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Malvae flos mályvavirág (Malva sylvestris) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Rosmarini folium rozmaringlevél (Rosmarinus officinalis) Ph.Eu szabad forgalmú;
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• Equiseti herba mezei zsurló herba (Equisetum arvense) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Veratri rhizoma et radix fehér zászpa gyöktörzs és -gyökér (Veratrum album) Ph.Hg.VII. erős hatású;
• Hyoscyami folium beléndeklevél (Hyoscyamus niger) Ph.Hg.VII., Ph.Eu erős hatású;
• Belladonnae folium nadragulyalevél (Atropa bella-donna) Ph.Hg.VII., Ph.Eu erős hatású;
• Belladonnae radix nadragulyagyökér (Atropa bella-donna) Ph.Hg.VII. erős hatású;
• Chinae succirubrae cortex vörös kínafa kéreg (Cinchona pubescens) Ph.Hg.VII., Ph.Eu erős hatású;
• Ipecacuanhae radix et rhizoma ipekakuána gyökér és -gyöktörzs (Uragoga ipecacuanha) Ph.Hg.VII., Ph.Eu erős

hatású;
• Strychni semen ebvészmag (Strychnos nux-vomica) Ph.Hg.VII. erős hatású;
• Aloe aloe Aloë ferox Ph.Hg.VII., Ph.Hg.VI., Ph.Eu erős hatású;
• Stramonii folium maszlaglevél (Datura stramonium) Ph.Hg.VII., Ph.Eu erős hatású;
• Frangulae cortex kutyabenge kéreg Frangula alnus Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabad forgalmú;
• Rhei rhizoma rheum gyöktörzs (Rheum palmatum) Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabad forgalmú;
• Sennae folium szennalevél (Cassia angustifolia) Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabad forgalmú;
• Sennae fructus szennatermés (Cassia angustifolia) Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabad forgalmú;
• Agrimoniae herba párlófű (Agrimonia eupatoria) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Quercus cortex tölgyfakéreg (Quercus petraea) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Ratanhiae radix ratanhiagyökér (Krameria triandra) Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabad forgalmú;
• Achilleae herba cickafarkfű (Achillea millefolium) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Anisi vulgaris fructus közönséges ánizs (Pimpinella anisum) Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabad forgalmú;
• Carvi fructus köménymag (Carum carvi) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Caryophylli flos szegfűszeg (Syzigium aromaticum) Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabad forgalmú;
• Chamomillae anthodium orvosi székfű virágzat (Matricaria recutita) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Cinnamomi cassae cortex kassziafahéj (Cinnamomum aromaticum) Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabad forgalmú;
• Coriandri fructus koriander termés (Coriandrum sativum) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Foeniculi fructus édeskömény termés (Foeniculum vulgare) Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabad forgalmú;
• Juniperi galbulus boróka tobozbogyó (Juniperus communis) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Pix juniperi borókafakátrány (Juniperus oxycedrus) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Lavandulae flos levendula virág (Lavandula angustifolia) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Melissae folium citromfűlevél (Melissa officinalis) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Menthae crispae folium fodormenta levél (Mentha spicata) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Menthae piperitae folium borsmenta levél (Mentha piperita) Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabad forgalmú;
• Salviae folium orvosi zsálya levél Salvia officinalis Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Serpylli herba mezei kakukkfű (Thymus serpyllum) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Thymi vulgaris herba kerti kakukkfű (Thymus vulgaris) Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabad forgalmú;
• Liquiritiae radix et rhizoma édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) Ph.Hg.VII., Ph.Eu szabad forgalmú;
• Primulae radix et rhizoma kankalingyökér és -gyöktörzs (Primula vulgaris) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Saponariae albae radix fehér szappangyökér (Gypsophila paniculata) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Absinthii herba fehér ürömfű (Artemisia absinthium) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
• Trifolii fibrini folium vidrafűlevél (Menyanthes trifoliata) Ph.Hg.VII. szabad forgalmú;
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A szárazföldi növények eredete és korai
evolúciója
A szárazföldi növények, azaz Embryophyták (mohák (Bryophyta) és edényes növények (Tracheophyta)) eredete és
korai evolúciója a középső-paleozoikumban (kb. 480–360 millió éve) az egyik legmeghatározóbb esemény volt a
földi élet fejlődéstörténetében. Hatása mind a terresztriális (szárazföldi) szervezetek evolúciójára, mind pedig a
globális környezetre igen jelentős mértékű volt. Az utóbbi években a legújabb paleobotanikai (ősnövénytani)
felfedezések és a recens növények rendszertani kapcsolatainak feltárására irányuló kutatások legfrissebb eredményei
újra felkeltették a kutatók érdeklődését az első szárazföldi növények iránt.[1]

A kihívások
Az egyik legnagyobb nehézség, mellyel a növényeknek a szárazföldre lépéskor szembe kellett nézniük, a víz
nagymértékben korlátozott mértékű hozzáférhetősége és az ezzel kapcsolatos problémák a tápanyag felvételében és
szállításában, a növényi test szilárdításában és a víz megtartásában, valamint a szaporodás véghezvitelében. Ezekre a
problémákra alapvetően kétféle túlélési stratégia kifejlesztésével válaszoltak a valódi szárazföldi növények:
• a poikilohidrikus növények (pl. mohák) sejtjei kiszáradás után is képesek víztartalmukat visszanyerni és

normálisan működni, így vegetatív állapotban nagymértékben tolerálják a kiszáradást;
• a homoiohidrikus növények (edényesek), biokémiai és anatómiai változások, újítások révén, viszonylag stabilan

hidratált belső környezetet tartanak fenn.
Míg a poikilohidrikus mohák általában az instabil, viszontagságos környezetek, illetve efemer élőhelyek pionír
szervezetei, addig a homoiohidrikus edényes növények az ettől eltérő élőhelyek, így a szárazföldi ökoszisztémák
jelentős részének legsikeresebb kolonizálói.[2]

A korai szárazföldi növények fosszilis bizonyítékai
A szárazföldi növények korai evolúciójáról a legtöbb információt spóra és makrofosszília maradványok
szolgáltatják. Ezen fosszíliák típusainak relatív abundancia-viszonyaiból egy időbeli mintázat rajzolódik ki, mely
alapján Gray[3] három korszakot különít el a szárazföldi növények korai evolúciójában:
• Eoembryophytikus szakasz: Középső-ordovíciumtól kora-szilurig, kb. 476-432 millió évig tartó időszak, melyben

fosszilis spóra-tetrádok bizonyítják a szárazföldi növények jelenlétét. A tetrahedrális elrendeződés alapján ezek a
spóra-tetrádok meiózissal létrejött haploid sejtek, melyek fala ellenálló volt, és valószínűleg sporopollenint
tartalmazott.[1] A spórákat produkáló első szárazföldi növények a spóra típusok, a spórafal szerkezet és a kutikula
struktúra alapján, valószínűleg májmoha-szerű növények lehettek.[3]

• Eotracheophytikus szakasz: Kora-szilurtól kora-devonig, kb. 432–402 millió évig tartó időszak, melyben a
spóra-tetrádok relatíve ritkábbá válnak, és előtérbe kerülnek az egyszerű spórák, melyek a becősmohákra
(szarvasmohák), lombosmohákra és a korai valódi edényes növényekre (Eutracheophyta) jellemző.[3] A spórák
sokfélesége arra utal, hogy a szárazföldi növények sokkal diverzebbek voltak, mint azt az ebből a korból előkerült
szárazföldi növények makrofosszíliái sejtetni engednék. A középső szilurban jelennek meg a fosszilis rekordban
az első makrofosszíliák, melyeket korpafűfélék (pl. ''Baragwanathia'') és korai rokonaik (pl. zosterophyllumok,
''Cooksonia'' néhány faja) képviselnek. Ezek a viszonylag kistermetű (~ 10 cm) növények, melyek a valódi
edényes növények rokonai, a devon időszakig bezáróan növekvő diverzitást mutatnak. Sokféleségük arra utal,
hogy az edényes növények legkésőbb a középső szilur időszakban már megjelentek.

• Eutracheophytikus szakasz: Kora-devontól középső-permig, kb. 398–256 millió évig terjedő időszak. Ebben a 
szakaszban a kora-devon időszakot óriási diverzitásnövekedés jellemzi, melyre tipikus példát a Rhynie tűzkő,[4] a 
Rajna völgyi és a Yunnani fosszilis növény-együttesek szolgáltatják. Ezek közt az együttesek közt találjuk meg
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sok ma élő csoport első megjelenési formáit, és követhetjük nyomon korai diverzifikációjukat.

A szárazföld meghódításával kapcsolatos növényi újítások
A filogenetikai vizsgálatok szerint a monofiletikus szárazföldi növények a csillárkamoszatoktól (Charophycea)
származnak. A mai csillárkamoszat-fajok életmódja alapján a szárazföld meghódítását általában édesvízből kiindulva
képzelik el, bár nagyon sok paleozoikumi csillárkamoszat tengeri üledékekből került elő.[5] A mai csillárkamoszatok
sok tulajdonságukban pl. kutin, fenolvegyületek termelésében hasonlítanak a szárazföldi növényekre, azonban
hiányzik a jól fejlett sporofiton, az ivarszervekkel ellátott gametofiton, a kutikula és a sporopollenin-falú, szél által
szállított spóra, mely tulajdonságok a diploid fázis többsejtűvé alakulásával együtt valószínűleg mind a szárazföldre
lépéssel kapcsolatos növényi újítások voltak.
Az új fizikai környezet (édesvíz helyett gáz közeg) kulcsfontosságú fiziológiai és strukturális változásokat
eredményezett a növényekben. Fiziológiai újítás például, hogy a korábbi metabolikus útvonalak átalakulásával
megkezdődött a lignin, flavonoidok, kutin és a legkülönfélébb növényi hormonok szintézise.[6] Strukturális fejlettség
szempontjából a korai szárazföldi növények kistermetűek, és egyszerű felépítésűek voltak. Néhány állatcsoporthoz
hasonlóan, az alapvető szervek internalizációja (pl. ivarszervek) és az impermeábilis külső felszín, a viaszos kutikula
létrejötte, mely csökkenti a párolgást, így a növény vízveszteségét, a szárazföldi körülményekre adott növényi
válaszként értelmezhetők. Ezek a változások a fa- és háncselemekből (xylem és floem) fölépülő szállítószövetek és a
speciális sejtfalvastagodások révén megjelenő szilárdítószövetek, a gázcserét elősegítő gázcserenyílások (sztómák)
és intercelluláris terek és a többsejtű ivari és spóraképző szervek kialakulását, azaz magasabb differenciáltsági szintű
növények létrejöttét eredményezték. Az edényes növények közt morfológiai komplexitás idővel már csak a
sporofitont jellemezte, míg a gametofiton fázis erőteljesen elcsökevényesedett. A csúcsi növekedés és
elágazásrendszer kialakulásával, illetve a spóraképző szervek késleltetett fejlődésével pedig még magasabb szintű
architekturális komplexitást értek el, mely újabb morfológiai diverzifikációs hullámot indított útjára. Ezt a koraitól a
későbbi edényesek felé mutató átmeneti folyamatot a fosszíliák tükrözik a legjobban. A fosszilis szárazföldi
edényesek ősi alakjainál például a gametofiton még jól fejlett, tracheidákkal és sztómákkal rendelkezik, szemben a
mai edényesek pár sejtes gametofitonjával. A páfrányoknál és a magvas növényeknél a morfológiai diverzitás egy
jelentős hányada egyértelműen az elágazásrendszerek levéllé való módosulásával magyarázható. A fenotípusos
plaszticitás azonban, mely például a merisztémák hormonális szabályozás alatt álló szakaszos működésében
mutatkozik meg, a korpafüvek és az Euphyllophyták (zsurlók, páfrányok és magvas növények) vonalára egyaránt
jellemző.

A szárazföldi növények hatása a korai terresztriális ökoszisztémákra
A szárazföldi növények nagymértékben befolyásolták az energia- és tápanyagáramlást a szárazföldi és édesvízi
ökoszisztémák közt, így, nem meglepő módon, jelentős hatással voltak az ezekben az ökoszisztémákban élő állatok
evolúciójára is. A szilur és a devon időszakban zajló vegetációtörténeti események atmoszferikus és egyéb globális
környezeti változásokat okoztak. A légköri széndioxid csökkenésében például fontos szerepet tulajdonítanak a
gyökérzet kialakulásának, mely mechanikai, illetve talajt savanyító hatására beindul a kalcium- és
magnézium-szilikátok CO2-t megkötő mállása.[7] A faméretű növényeket rögzíteni képes gyökérzet, melynek első
makrofosszíliái a középső-késő-devonból kerültek elő, több csoportban egymástól függetlenül alakult ki.[1]

A szilárdítószövet-rendszeren és ligninen kívül, a hatalmas méretek eléréséhez nélkülözhetetlen a laterális
merisztéma, azaz kambium jelenléte, melynek kialakulását valószínűleg a fényért folytatott versengés indította el. A
középső-devon időszakra több csoportban, egymástól független fejlődésvonalon, fatermetű fajok, ezzel együtt pedig
több lombkorona-szintű erdőségek alakultak ki. A nehezen lebontható, lignifikált holt faanyag lebontása miatt
ekkorra már biztosan jelen voltak a lignin-bontó gombák is.
Az első szárazföldi növények valószínűleg egy baktériumok és protisták által uralt ökoszisztémába kerültek, 
melyekben a legkülönfélébb algák, zuzmók és gombák a késő Proterozoikum óta jelen voltak. A rejtélyes
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''Prototaxites'' például, melynek 70 cm átmérőjű „törzse” volt, minden valószínűség szerint a gombák változatos
csoportjába tartozó szervezet.[8] Kora-devon makrofosszíliákban arbuszkuláris mikorrhizára utaló nyomokat is
felfedeztek, melyből arra következtettek, hogy a szárazföld meghódításának előfeltétele lehetett az edényes
növények és gombák között kialakuló szimbiózis.
A szárazföldi növények és állatok közti legkorábbi interakcióban az ízeltlábúak először csak a holt növényi részeket
fogyasztó detritivórokként (lebontók) jelentek meg, míg az élő növényi anyagot fogyasztó táplálkozási stratégia, a
herbivória csak később alakulhatott ki. Közvetlen herbivóriára utaló nyomok közt tartják számon a növény
sérülésekre adott szöveti válaszát, a rágásnyomokat, és a spórákat tartalmazó és feltehetően ízeltlábúaktól származó
koprolitokat.[9]
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