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NÖVÉNYISMERETI LISTA

az Informatikus és Szakigazgatási Agrármérnöki alapszak (ISZAM BSc), nappali tagozat, valamint
a Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnöki alapszak (GVAM BSc), nappali tagozat
I. évfolyamának hallgatói részére, az őszi alapozó növénytani gyakorlathoz

• EUMYCOTA – VALÓDI GOMBÁK törzse
o
BASIDIOMYCOTINA – BAZÍDIUMOSGOMBÁK altörzse

HYMENOMYCETES – TERMŐRÉTEGES GOMBÁK osztálya
•

o

Agaricales – Csiperkealkatúak rendje
Agaricaceae – Csiperkefélék családja

Agaricus bisporus /kétspórás csiperke/

-

(ehető, termesztett gomba)

• MONILOPHYTA – PÁFRÁNYOK és ZSÚRLÓK törzse

POLYPODIOPSIDA – PÁFRÁNYALAKÚAK osztálya
•

o

Polypodiales – Édesgyökerűpáfrányfélék rendje
Dryopteridaceae – Pajzsikafélék családja

Dryopteris filix-mas /erdei pajzsika/

H

(ŐSHONOS, dísznövény)

• GYMNOSPERMATOPHYTA – NYITVATERMŐK törzse

GINKGOPSIDA – GINKGOFÁK osztálya
•

o

Ginkgoales – Ginkgofélék rendje
Ginkgoaceae – Ginkgofélék családja

Ginkgo biloba /páfrányfenyő/

MM

(díszfa)

PINOPSIDA – FENYŐK osztálya


•
o

Pinales – Fenyők rendje
Pinaceae – Fenyőfélék családja

Abies alba /közönséges jegenyefenyő/
Picea abies /luc/
Picea pungens /szúrós luc, ezüstfenyő/
Pinus nigra /fekete fenyő/
Pinus sylvestris /erdei fenyő/
Larix decidua /vörösfenyő/
Cedrus atlantica /atlaszcédrus/
o

MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM

(díszfa, erdészeti fa)
(ŐSHONOS, díszfa, erdészeti fa)
(díszfa)
(díszfa, erdészeti fa)
(ŐSHONOS, díszfa, erdészeti fa)
(díszfa, erdészeti fa)
(díszfa)

Cupressaceae – Ciprusfélék családja

Cupressus sempervirens /örökzöld ciprus/
Juniperus communis /közönséges boróka/
Platycladus (Biota, Thuja) orientalis /keleti tuja/

MM
M
M, MM
1

(díszfa)
(ŐSHONOS, dísz-, gyógy-, fűszern.)
(dísznövény)
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Taxaceae – Tiszafafélék családja

o
Taxus baccata /tiszafa/

M, MM

(ŐSHONOS, dísznövény)

• MAGNOLIOPHYTA – ZÁRVATERMŐK törzse

MAGNOLIOPSIDA – ALAPI HELYZETŰ KÉTSZIKŰEK osztálya
Laurales – Babérvirágúak rendje
Lauraceae – Babérfélék családja

•

o

Laurus nobilis /közönséges babér/

M

(fűszernövény)

Piperales – Borsvirágúak rendje
Piperaceae – Borsfélék családja

•
o
Piper nigrum /feketebors/

E

(fűszernövény)

LILIOPSIDA – EGYSZIKŰEK osztálya


•
o

Liliales – Liliomvirágúak rendje
Colchicaceae – Kikericsfélék családja

Colchicum autumnale /őszi kikerics/

G

Liliaceae – Liliomfélék családja

o
Tulipa x gesneriana /kerti tulipán/
•
o

G

o

E
E

G

(dísznövény)

Asphodelaceae – Genyőtefélék családja

Aloë vera /orvosi aloé/

Ch

(dísznövény, gyógynövény)

Alliaceae – Hagymafélék családja

Allium cepa /vöröshagyma/
Allium sativum /fokhagyma/
o

(fűszernövény)
(dísznövény)

Iridaceae – Nősziromfélék családja

Iris germanica /kék nőszirom/

o

(dísznövény)

Asparagales – Spárgavirágúak rendje
Orchidaceae – Kosborfélék családja

Vanilla planifolia /vanília/
Cymbidium sp. /csónakorchidea/

o

(ŐSHONOS, dísznövény)

G
G

(zöldség- és fűszernövény)
(fűszer- és gyógynövény)

Agavaceae – Ágávefélék családja

Agave americana /amerikai agáve/
Yucca recurvifolia /törzses pálmaliliom/

Ch
N

2

(dísznövény)
(dísznövény)
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Asparagaceae – Spárgafélék családja

o

Asparagus officinalis /közönséges spárga/

G

(ŐSHONOS, zöldségnövény)

Ruscaceae – Csodabogyófélék családja

o

Ruscus aculeatus /szúrós csodabogyó/
Convallaria majalis /gyöngyvirág/

N, G
G

(ŐSHONOS, dísznövény)
(ŐSHONOS, dísz- és mérgező növ.)

Arecales – Pálmavirágúak rendje
Arecaceae – Pálmafélék családja

•
o

Cocos nucifera /kókuszpálma/
Phoenix dactylifera /datolyapálma/

MM
MM

(dísznövény, gyümölcstermő növény)
(dísznövény, gyümölcstermő növény)

Poales – Pázsitfűvirágúak rendje
Typhaceae – Gyékényfélék családja

•
o

Typha angustifolia /keskenylevelű gyékény/

HH

(ŐSHONOS, dísznövény)

Bromeliaceae – Broméliafélék családja

o
Ananas comosus /ananász/

H

(gyümölcstermő növény)

Poaceae – Pázsitfűfélék családja

o

Elymus (Agropyron) repens /tarackbúza/
Avena sativa /abrakzab/
Cynodon dactylon /csillagpázsit/
Echinochloa crus-galli /kakaslábfű/
Hordeum vulgare /takarmányárpa/
Lolium perenne /angolperje/
Phragmites australis /nád/
Secale cereale /közönséges rozs/
Triticum aestivum /közönséges búza/
Oryza sativa /rizs/
Setaria viridis /zöld muhar/
Zea mays /kukorica/

G
Th
G
Th
Th
H
HH
Th
Th
Th
Th
Th

(gyomnövény)
(takarmánynövény)
(ŐSHONOS, gyomnövény)
(gyomnövény)
(takarmánynövény)
(ŐSHONOS, pázsitfű)
(ŐSHONOS, háziipari növény)
(élelmiszernövény, gabonanövény)
(élelmiszernövény, gabonanövény)
(élelmiszernövény, gabonanövény)
(ŐSHONOS, gyomnövény)
(takarmány- és élelmiszernövény)

Zingiberales – Gyömbérvirágúak rendje
Musaceae – Banánfélék családja

•
o
Musa paradisiaca /banán/

G (MM)

(gyümölcstermő növény)

ROSOPSIDA – VALÓDI KÉTSZIKŰEK osztálya


•
o

Ranunculales – Boglárkavirágúak rendje
Berberidaceae – Sóskaborbolyafélék családja

Berberis julianae /Júlia borbolya/
Berberis vulgaris /sóskaborbolya/
Mahonia aquifolium /mahónia/

N
N
N
3

(dísznövény)
(ŐSHONOS, dísznövény)
(dísznövény)
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Ranunculaceae – Boglárkafélék családja

o
Clematis vitalba /erdei iszalag/

N-E

Papaveraceae – Mákfélék családja

o

Papaver somniferum /mák/
Papaver rhoeas /pipacs/
Chelidonium majus /vérehulló fecskefű/
•
o

o

o

(gyógynövény)
(gyomnövény)
(ŐSHONOS, gyógynövény)

MM

(díszfa)

Buxales – Kutyatejvirágúak rendje
Buxaceae – Puszpángfélék családja

Buxus sempervirens /puszpáng/
•

Th
Th
H

Proteales – Próteavirágúak rendje
Platanaceae – Platánfélék családja

Platanus × hybrida /közönséges platán/
•

(ŐSHONOS, gyomnövény)

M

(dísznövény)

Caryophyllales – Szegfűvirágúak rendje
Tamaricaceae – Tamariskafélék családja

Tamarix tetrandra /kerti tamariska/
o

M

Polygonaceae – Keserűfűfélék családja

Polygonum aviculare /madárkeserűfű/
Reynoutria aubertii /tatár iszalag/
o

Th
N-E

Th
TH, H

Portulaca oleracea /kövér porcsin/

Th
TH
TH
Th

(gyomnövény)
(zöldségnövény)
(cukoripari növény)
(ŐSHONOS, gyomnövény)

Cactaceae – Kaktuszfélék családja

Opuntia phaeacantha /kolorádói fügekaktusz/
Mamillaria sp. /szemölcskaktusz/
Schlumbergera truncata /karácsonyi kaktusz/
Cereus sp. /oszlopkaktusz/
o

(ŐSHONOS, gyomnövény)
(ŐSHONOS, gyomnövény)

Amaranthaceae – Disznóparéjfélék családja

Amaranthus retroflexus /szőrös disznóparéj/
Beta vulgaris convarietas crassa provarietas conditiva /cékla/
Beta vulgaris convarietas crassa provarietas altissima /cukorrépa/
Chenopodium album /fehér libatop/
o

(ŐSHONOS, gyomnövény)
(dísznövény)

Caryophyllaceae – Szegfűfélék családja

Stellaria media /tyúkhúr/
Melandrium album /fehér mécsvirág/
o

(dísznövény)

Ch
Ch
E
Ch

(dísznövény)
(dísznövény)
(dísznövény)
(dísznövény)

Portulacaceae – Porcsinfélék családja
Th
4

(gyomnövény)
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•
o

Santalales – Szantálfavirágúak rendje
Santalaceae – Szantálfafélék családja

Viscum album /fehér fagyöngy/
•
o

E

(ŐSHONOS, gyógynövény)

Saxifragales – Kőtörővirágúak rendje
Paeoniaceae – Bazsarózsafélék családja

Paeonia officinalis subsp. banatica /bánáti bazsarózsa/
H
(ŐSHONOS, dísznövény)
o
o
Crassulaceae – Varjúhájfélék családja
Sempervivum tectorum /házi kövirózsa/

Ribes uva-crispa /köszméte, egres/
Ribes rubrum /piros ribiszke/
Ribes nigrum /fekete ribiszke/

o

o

o

o

o

(gyüm.termő és borászati növény)
(dísznövény)

Th, Ch

(dísznövény)

M
M

(ŐSHONOS, dísznövény)
(ŐSHONOS, dísznövény)

Malphigiales – Malphigicserje-virágúak rendje
Salicaceae – Fűzfafélék családja

Populus alba /fehérnyár/
Populus × canescens /szürke nyár/
Populus × canadensis /nemes nyár/
Populus nigra /fekete nyár/
Salix alba /fehér fűz/
•

N-E
N-E

Celastrales – Kecskerágóvirágúak rendje
Celastraceae – Kecskerágófélék családja

Euonymus europaeus /csíkos kecskerágó/
Euonymus verrucosus /bibircses kecskerágó/
•

(ŐSHONOS, gyüm.termő növény)
(gyümölcstermő növény)
(ŐSHONOS, gyüm.termő növény)

Geraniales – Gólyaorrvirágúak rendje
Geraniaceae – Gólyaorrfélék családja

Pelargonium zonale /kerti muskátli/
•

N
N
N

Vitales – Szőlővirágúak rendje
Vitaceae – Szőlőfélék családja

Vitis vinifera /nemes v. bortermő szőlő/
Parthenocissus quinquefolia /tapadó vadszőlő/
•

(dísznövény)

Grossulariaceae – Varjúhájfélék családja

o

•

Ch

MM
MM
MM
MM
MM

(ŐSHONOS, díszfa)
(ŐSHONOS, parkfa, díszfa)
(díszfa, papíripari fa)
(ŐSHONOS, díszfa)
(ŐSHONOS, díszfa)

Fabales – Hüvelyesek rendje
Fabaceae – Hüvelyesek családja

Amorpha fruticosa /gyalogakác/
Robinia pseudoacacia /fehér akác/
Sophora japonica /japán akác/

M
MM
MM
5

(gyomnövény)
(díszfa, faipari fa, mézelő, gyomfa)
(díszfa)
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Medicago sativa /takarmánylucerna/
Phaseolus vulgaris /veteménybab/
Pisum sativum /veteményborsó/
Trifolium pratense /réti here/
Trifolium repens /fehér here/
•
o

H
Th
Th
H
H

Rosales – Rózsavirágúak rendje
Rosaceae – Rózsafélék családja

Malus domestica /nemes alma/
Pyrus communis /nemes körte/
Pyrus pyraster /vadkörte/
Crataegus monogyna /egybibés galagonya/
Sorbus aucuparia /madárberkenye/
Rosa canina /gyepürózsa/
Fragaria × ananassa /kerti szamóca/
Rubus idaeus /málna/
Rubus caesius /hamvas szeder/
Pyracantha coccinea /tűztövis/
Prunus amygdalus /mandula/
Prunus avium /cseresznye/
Prunus cerasus /meggy/
Prunus armeniaca /kajszibarack/
Prunus persica /őszibarack/
Prunus domestica /szilva/
Prunus spinosa /kökény/
o

o
Ulmus minor /mezei szil/
o
Celtis occidentalis /nyugati ostorfa/
Humulus lupulus /komló/
o
Morus alba /fehér eperfa/
Ficus carica /füge/
Ficus elastica /szobafikusz/
Ficus benjamina /csüngőágú fikusz/

Urtica dioica /nagy csalán/

M
M
M
M
MM
M
H
N
N
M
M
MM
M
M
M
M
N, M

(gyümölcstermő növény)
(gyümölcstermő növény)
(ŐSHONOS, gyüm.termő növény)
(ŐSHONOS, gyógynövény)
(ŐSHONOS, díszfa)
(ŐSHONOS, gyógy-, gyomcserje)
(gyümölcstermő növény)
(gyümölcstermő növény)
(ŐSHONOS, gyüm.termő növény)
(dísznövény)
(gyümölcstermő növény)
(gyümölcstermő növény)
(gyümölcstermő növény)
(gyümölcstermő növény)
(gyümölcstermő növény)
(gyümölcstermő növény)
(ŐSHONOS, gyüm.termő növény)

Elaeagnaceae – Ezüstfafélék családja

Elaeagnus angustifolia /keskenylevelű ezüstfa/

o

(takarmánynövény)
(zöldségnövény)
(zöldségnövény)
(ŐSHONOS, takarmánynövény)
(ŐSHONOS, takarm.-, gyomnövény)

M

(díszfa, gyomfa, mézelő)

Ulmaceae – Szilfafélék családja
MM

(ŐSHONOS, parkfa, útsorfa)

Cannabidaceae – Kenderfélék családja
MM
H-E

(útsorfa, gyomfa, díszfa)
(ŐSHONOS, söripari növény)

Moraceae – Eperfafélék családja
MM
M
M
M

(gyüm.termő növény, díszfa, gyomfa)
(gyümölcstermő növény, dísznövény)
(dísznövény)
(dísznövény)

Urticaceae – Csalánfélék családja
H

6

(ŐSHONOS, gyom-, gyógynövény)
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•
o

Cucurbitales – Kabakosok rendje
Cucurbitaceae – Tökfélék családja

Cucurbita pepo /közönséges tök/
Cucumis sativus /uborka/
Citrullus lanatus /görögdinnye/
•
o

Th
Th
Th

Fagales – Bükkfavirágúak rendje
Fagaceae – Bükkfafélék családja

Fagus sylvatica /bükk/
Castanea sativa /szelídgesztenye/
Quercus cerris /csertölgy/
Quercus robur /kocsányos tölgy/
Quercus petraea /kocsánytalan tölgy/

Juglans regia /közönséges dió/

MM

Alnus glutinosa /enyves éger/
Betula pendula /közönséges nyír/
Carpinus betulus /közönséges gyertyán/
Corylus avellana /közönséges mogyoró/

o

o

(ŐSHONOS, díszfa, erdészeti fa)
(ŐSHONOS, díszfa, erdészeti fa)
(ŐSHONOS, díszfa, erdészeti fa)
(ŐSHONOS, gyüm.termő növény)

Brassicales – Káposztavirágúak rendje
Brassicaceae – Keresztesvirágúak családja
TH
TH
Th-TH
Th

(zöldségnövény)
(zöldségnövény)
(zöldségnövény)
(gyomnövény)

Malvales – Mályvavirágúak rendje
Malvaceae – Mályvafélék családja

Hybiscus syriacus /törökrózsa/
Tilia cordata /kislevelű hárs/
Tilia platyphyllos /nagylevelű hárs/
Tilia tomentosa /ezüst hárs/
•

(gyümölcstermő növény)

MM
MM
MM
M

Brassica oleracea convarietas capitata /fejeskáposzta/
Brassica rupestris convar. gongyloides /karalábé/
Raphanus sativus /kerti retek/
Capsella bursa-pastoris /pásztortáska/
•

(ŐSHONOS, díszfa, erdészeti fa)
(ŐSHONOS, gyüm.termő n., díszfa)
(ŐSHONOS, díszfa, erdészeti fa)
(ŐSHONOS, parkfa, erdészeti fa)
(ŐSHONOS, erdészeti fa)

Betulaceae – Nyírfafélék családja

o

o

MM
MM
MM
MM
MM

Juglandaceae – Diófafélék családja

o

•

(zöldségnövény)
(zöldségnövény)
(zöldségnövény)

M
MM
MM
MM

(dísznövény)
(ŐSHONOS, díszfa, mézelő)
(ŐSHONOS, díszfa)
(ŐSHONOS, díszfa)

Sapindales – Szappanfavirágúak rendje
Simaroubaceae – Bálványfafélék családja

Ailanthus altissima /bálványfa/
o
Cotinus coggygria /cserszömörce/
Rhus typhina /ecetfa/

MM
(díszfa, gyomfa, mézelő)
Anacardiaceae – Szömörcefélék családja
M
M

7

(ŐSHONOS, dísz-, gyógynövény)
(dísznövény)
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Sapindaceae – Szappanfafélék családja

o

Koelreuteria paniculata /csörgőfa/
Acer campestre /mezei juhar/
Acer negundo /zöld juhar/
Acer platanoides /korai juhar/
Aesculus hippocastanum /vadgesztenye/
•
o

o

M

o

TH

o

G
Ch
Ch
N, M

MM
N
M
M

(ŐSHONOS, díszfa)
(ŐSHONOS, dísznövény)
(dísznövény)
(gyümölcs-, olaj-, dísznövény)

Gesneriaceae – Csuporkafélék családja

o
Saintpaulia ionantha /afrikai ibolya/

Ch

(dísznövény)

Plantaginaceae – Útifűfélék családja

o
Plantago lanceolata /lándzsás útifű/

H

(ŐSHONOS, gyom-, gyógynövény)

Lamiaceae – Ajakosvirágúak családja

o
Salvia officinalis /orvosi zsálya/
Lavandula angustifolia /levendula/
Ocimum basilicum /bazsalikom/

o

(gyomnövény, mézelő)
(ŐSHONOS, dísznövény)
(ŐSHONOS, dísz-, gyógynövény)
(dísznövény)

Lamiales – Árvacsalánvirágúak rendje
Oleaceae – Olajfafélék családja

Fraxinus ornus /virágos kőris/
Ligustrum vulgare /közönséges fagyal/
Syringa vulgaris /közönséges orgona/
Olea europaea /olajfa/

•

(ŐSHONOS, gyógynövény)

Gentianales – Tárnicsvirágúak rendje
Apocynaceae – Meténgfélék családja

Asclepias syriaca /selyemkóró/
Vinca major /nagy télizöld/
Vinca minor /meténg, kis télizöld/
Nerium oleander /leander/
•

(ŐSHONOS, vadgyümölcs)

Boraginales – Borágóvirágúak rendje
Boraginaceae – Érdeslevelűek családja

Echium vulgare /terjőke kígyószisz/
•

(díszfa, gyomfa)
(ŐSHONOS, díszfa)
(díszfa, gyomfa)
(ŐSHONOS, díszfa)
(díszfa)

Cornales – Somvirágúak rendje
Cornaceae – Somfélék családja

Cornus mas /húsos som/
•

M
MM
MM
MM
MM

N
N
Th

(gyógynövény, dísznövény)
(dísznövény, illatszernövény)
(fűszernövény)

Solanales – Burgonyavirágúak rendje
Convolvulaceae – Szulákfélék családja

Convolvulus arvensis /apró szulák/
Cuscuta campestris /nagy aranka/

G
Th
8

(gyomnövény)
(gyomnövény)
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Solanaceae – Burgonyafélék családja

o

Capsicum annuum /paprika/
Solanum lycopersicon /paradicsom/
Solanum tuberosum /burgonya/
Nicotiana tabacum /dohány/
•
o

o

M

Apium graveolens /kerti zeller/
Daucus carota subsp. sativus /sárgarépa/
Foeniculum vulgare /édeskömény/

o

TH
TH
H

(fűszernövény)
(zöldségnövény)
(fűszernövény)

H
Th
Th
H
Th
Th
H
H
H
Th

(gyomnövény)
(gyomnövény)
(gyomnövény, allergén növény)
(ŐSHONOS, dísznövény)
(olajnövény)
(gyógynövény)
(ŐSHONOS, gyomnövény)
(gyomnövény)
(ŐSHONOS, dísznöv., gyomnövény)
(zöldségnövény)

Dipsacales – Mácsonyavirágúak rendje
Adoxaceae – Pézsmaboglárfélék családja

Sambucus nigra /fekete bodza/
Viburnum lantana /ostorménfa/
o

(ŐSHONOS, dísznövény)

Asterales – Fészekvirágzatúak rendje
Asteraceae – Fészekvirágzatúak családja

Solidago canadensis /kanadai aranyvessző/
Conyza (Erigeron) canadensis /kanadai betyárkóró/
Ambrosia artemisiifolia /parlagfű/
Aster amellus /csillag őszirózsa/
Helianthus annuus /napraforgó/
Matricaria chamomilla /kamilla/
Cichorium intybus /katángkóró/
Taraxacum officinale /pongyola pitypang/
Bellis perennis /százszorszép/
Lactuca sativa convar. capitata /fejes saláta/
•

N-E

Apiaceae – Ernyősök családja

o

o

(dísznövény)

Apiales – Ernyővirágzatúak rendje
Araliaceae – Borostyánfélék családja

Hedera helix /közönséges borostyán/

•

(zöldség- és fűszernövény)
(zöldségnövény)
(élelmiszernövény)
(élvezeti növény)

Aquifoliales – Magyalvirágúak rendje
Aquifoliaceae – Magyalfélék családja

Ilex aquifolium /magyal/
•

Th
Th
Th, G
Th

M
M

(ŐSHONOS, gyógy-, gyomnövény)
(ŐSHONOS, dísznövény)

Caprifoliaceae – Loncfélék családja

Symphoricarpos rivularis /fehér hóbogyó/

N

9

(dísznövény)
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Jelmagyarázat
Életformák
MM. = magas és közepes termetű fák (8 m fölött, mega et mesophanerophyta).
M. = kis fák (2–8 m, microphanerophyta).
N. = cserjék, magas félcserjék (0,5–2 m, nanophanerophyta).
A fenti 3 életforma összefoglaló neve: Phanerophyta, jelük: Ph.
E. = fennélők vagy fán lakó növények (epiphyta).
Ch. = törpecserjék, párnás növekedésű, vagy párnás-pozsgás növények, áttelelő szerveik (rügyeik) még a
talaj felszíne fölött (1–50 cm) vannak (chamaephyta).
H. = évelők, áttelelő szerveik (rügyeik) a talajfelszín közelében vannak (hemikryptophyta).
G. = évelők, hagymás, gumós, hagymagumós, gyöktörzses vagy tarackos fajok, áttelelő szerveik
(rügyeik) a talajfelszín alatt vannak (geophyta).
HH. = vízi–mocsári növények, áttelelő szerveik víz alatt vagy vízzel telített talajban vannak (hydato–
helophyta).
TH. = kétéves növények (hemitherophyta), az első év végén tőlevélrózsát és raktározó szervet (pl.
karógyökeret) fejlesztenek, a második évben virágoznak, termést érlelnek, és elpusztulnak.
Th. = egyéves növények (therophyta), teljes életciklusuk egy naptári éven belül lejátszódik.
N-E. = kószócserjék (liánnövények, nano-erepophyta).
H-E. = kúszó évelő (pl. a komló, hemikrypto-erepophyta).
A vastag betűkkel szedett növényfajok (50 db) az 1. növényismereti beszámoló anyagát képezik. A vékony betűkkel szedett
növényfajokat a 2. növényismereti beszámolóra, valamint a félévvégi Zárthelyi dolgozatra kell megtanulni.
Összeállította: Hajagos Anikó, Dr. Nagy József, Dr. Végvári György A Kertészeti Növénytan Növényismereti kompendiuma (Udvardy 2008) és A
zárvatermők rendszertana (Borhidi 2007) alapján.
Szakmailag ellenőrizte: Dr. Barabás Sándor egyetemi adjunktus
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