
Terjedési típusok 
 

1. Nehéz termések a földre hullanak 

Főként fáknál fordul elő 

 

Pl.  

Castanea sativa (szelídgesztenye) 

Quercus spp. (tölgy) 

Juglans regia (királydió) 



2. terjedési típus 
 

Belső folyadéknyomás vagy a száraz szövetek túlfeszülése során végbemenő kilökődés 

 

Pl.  

Geranium spp. (gólyaorr) 

Impatiens spp. (nebáncsvirág) 

Oxalis spp. (madársóska) 

Ecballium elaterinum (magrúgó) 



Példák a kilökődő 

magokra. 

   

magrúgó 

    nebáncsvirág 

gólyaorr 



3. terjedési típus 
 

Növényi szárak növekedésével megvalósuló terjesztés. 

Elfekvő, heverő szárú vagy indás növényekre jellemző. 

 

 

Pl.  

Ajuga reptans (indás ínfű) 

Cymbalaria muralis (kőfali pintyő) 

Veronica hederifolia (borostyánlevelű veronika) 



4. terjedési típus 
 

A növénynek merev, fásodó termése (tok, becő, tüsző) van, melyből külső erőbehatásra  

történik a terjesztés 

 

Pl.  

Datura stramonium (csattanó maszlag) 

Papaveraceae (mákfélék) 

Melandrium album (fehér mécsvirág) 

 

 

 



5. terjedési típus 
 

Szél segítségével terjedő termések, magok 

 

1. Repítőkészülékes (bóbitás) magvak 

 

Pl.  

Asteraceae (fészekvirágzatúak) 

  Taraxacum spp. (pitypang) 

  Senecio spp. (aggófű) 

Stipa spp. (árvalányhaj) 

Salix spp. (fűz) 

 

 

 

 

Taraxacum serotinum (kései pitypang) 



 

Szél segítségével terjedő termések, magok 

 

2. Forogva repülő szárnyas termések 

 

Pl.  

Acer spp. (juhar) 

Ulmus spp. (szil) 

Fraxinus spp. (kőris) 

 

 

 

 



 

Szél segítségével terjedő termések, magok 

 

3. Igen apró magvak 

Kis tömegű, légüregeket tartalmazó, táplálószövet nélküli magok 

 

Pl.  

Orchidaceae (kosborfélék) 

Pyrolaceae (körtikefélék) 

Orobanchaceae (szádorfélék) 

Orobanche crenata magvai 



 

Szél segítségével terjedő termések, magok 

 

4. Guruló termések 

A szél segítségével az elszáradt kórók kiszakadnak a  földből és a talajon gördülnek-

gurulnak. („ördögszekér”) 

Sztyeppzóna jellemzője. 

 

Pl.  

Salsola kali (homoki ballagófű) 

Eryngium campestre (mezei iringó) 

Gypsophila paniculata (buglyos fátyolvirág) 

 



5. terjedési típus 
 

 

Víz segítségével történő terjesztés 

 

1. Becsapódó esőcseppek hatására repülnek ki a magvak 

 pl. Eranthis hyemalis (téltemető), májmohák, gombák 

2. A termések/magvak a víz felszínén úszva, vagy vízben lebegve terjednek 

 pl. Carex spp. (sás), Nymphaea alba (tündérrózsa), Alnus spp. (éger) 

Trapa natans (sulyom) 



6. terjedési típus 
Állatok segítségével történő terjesztés 

 

• Hangyák általi terjesztés 

    Egyes magvakon zsírban gazdag, fehér, kukacszerű képződmények jönnek létre. Ezeket a hangyák 

nagyon kedvelik, így széthurcolják azokat. Így terjednek az ibolyák vagy a hóvirág is. 

 

 

 

• Madarak általi terjesztés (léprigó, fagyöngy) 

• Emlősök általi terjesztés  

   Szőrökkel, sertékkel, kampós tüskékkel fedett terméságazatok, 

    pl. Xanthium spp. (szerbtövis), Arctium spp. (bojtorján) 

 ezen belül lehet ember általi terjesztés: pl. ragadós galaj  

      a kirándulók nadrágján 

       

 

 

 

 

   



 

Hangyák által terjesztett magok - Figyeld meg a „hangyacsalogató” függeléket a magokon! 



Tribulus terrestris 

(királydinnye) 

Cenchrus incertus (átoktüske) 



 

Epizoochoria terjedési típusok 



Viscum album (fehér fagyöngy) 

Ragadós álbogyói a madarak csőrére tapadva kerülnek a fák ágaira, a lenyelt magvak  

a tápcsatornán sértetlenül áthaladva, az ürülékkel együtt akadnak fenn az ágon. 

 

 

„enyvbogyó” 

„madárlép” 

léprigó (Turdus viscivorus) 



 

Állatok segítségével történő terjesztés 

 

2. A magok elfogyasztás után a 

tápcsatornában szállítódnak.  

 
• Magevők segítségével (zúzógyomor), 

főként kemény héjú lágyszárú fajok,  

 pl. Chenopodiaceae (libatopfélék), 

Polygonaceae (keserűfűfélék) 

 

• Sokszor a magok alkalmazkodtak a 

terjesztéshez (íz, szín, alak stb.) 

 pl. bogyós gyümölcsök (Rosaceae – 

rózsafélék) 

  

Főként madaraknál jellemző, de előfordul 

emlősöknél, denevéreknél, rágcsálóknál is. 

 

 

 

 

   


