
Nemcsak 

orkánszerű szél 

vagy hangorkán 

létezik: szagok és 

illatok is érhetnek 

minket mindent 

elsöprő orkán formájában. S ezek 

forrásai nemcsak a sütőben piruló 

sütemények vagy húsok lehetnek, 

hanem a természetben élő vagy a 

lakásban tartott növények, elsősorban 

azok virágai. A virág illata lehet 

szerényen fi nom, mint az ibolyáé vagy a 

rózsáé, lehet kellemes, de erőteljesebb, 

messzebbre ható, mint a hársé, az akácé 

vagy a jácinté. Talán előfordult már 

veletek, hogy egy kiránduláson hirtelen 

megütötte az orrotokat valami nagyon erős 

illat. S ha körülnéztetek, tapasztalhattátok, 

hogy az illat forrása 

bizonyos növények 

egy csoportja. Lehetett 

például az Alföldön 

többfelé, sőt egyes városi 

parkokban is előforduló 

keskenylevelű ezüstfa, 

melynek apró sárga virágai erős, 

szinte émelyítő illatot árasztanak. 

A szobanövények közt ilyen például 

a viaszvirág, ami gyorsan növő 

kúszónövény, mézesen édes illatú 

virágokkal. Egyes liliomfajok virágai 

kellemetlenül erősen édes illatúak, 

annyira, hogy aki érzékeny rá, nem 

tudja hosszan elviselni.

Miért termelnek bármilyen illat- vagy 

szaganyagokat a növények virágai? 

Azért, hogy a beporzó rovarokat magukhoz 
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csalogassák, s így segítsék saját szaporodásukat, 

elterjedésüket. Ha a beporzás megtörtént, 

legtöbbször az illatozás is megszűnik. 

A fűszernövények, például a kakukkfű, 

majoránna, bazsalikom, zsálya, tárkony, 

kapor, menta éppen azért alkalmasak ételeink 

ízesítésére, mert levelüket, hajtásukat megtörve, 

megdörzsölve jellegzetes illatanyagaikkal sajátos, 

erőteljes aromát adnak.

A növények illata azonban lehet kellemetlenül 

rossz, legalábbis az ember számára, de ilyenkor 

inkább a szag, sőt bűz kifejezést használjuk. Számos 

növény kellemetlen szagú, és olyan büdös anyagokat 

termel, amik a legyeket és a dögökre repülő rovarokat 

vonzzák. Az egyik ilyen növénynek már a neve is 

sokat elárul: ez a Délkelet-Ázsiában előforduló óriás 

bűzvirág, a rafl ézia (tudományos nevén Raffl  esia), 

ami ráadásul élősködő is, azaz nincs szára, sem 

levele, sem gyökere, s a fák gyökerén telepszik 

meg, azokból él. Virága hatalmas – a legnagyobb 

a növényvilágban –, egy méter átmérőjű, súlya a 

15 kg-ot is eléri, kelyhébe akár 6 liter víz is belefér. 

Mivel a rothadó húséhoz hasonló, kellemetlen szagot 

áraszt, megporzását az ezt kedvelő, kereső legyek 

és más rovarok végzik. A rafl ézia egyébként ritka és 

veszélyeztetett növényfaj. 

Ugyancsak romlott hússzagot árasztanak a 

dögvirágok, melyek a száraz vidékek növényei. 

Beporzásukat hiszékeny rovarok végzik, amelyek 

petéiket a virágokba rakva hiába várják, hogy 

utódaik kikeljenek, hiszen nem a fejlődésükhöz 

szükséges romlott húsba rakták azokat, hanem 

csak egy büdös virágba.

A rossz szagú növények koronázatlan királya a 

trópusi, szubtrópusi területeken élő titánbuzogány, 

az óriás kontyvirág. Nevezik az ördög nyelvének, 

sőt hullavirágnak is. Virágzata igen nagyméretű, 

több méter magas is lehet, nagyon szép, de iszonyú 

büdös, a rothadó hal és az égetett cukor szagát 

egyesíti. Olyan erős bűzt ont magából, hogy azt 

nyugodtan nevezhetjük szagorkánnak. Botanikus 

kertekben is tartják, óvják őket, s amikor éppen 

virágzanak – ami nagy esemény –, a kevésbé 

bátor látogatók csak gázálarcban merészkednek 

a közelébe. Rokona, a sárga lápbuzogány jóval 

gyakoribb, de az is olyan büdös, hogy a görény 

sárga káposztájának is nevezik. 
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