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•
•

A fűnek nagyon sok
különböző fajtája létezik.
Gyepek, legelők,
gabonafélék, bambuszok,
csemegekukorica – ezek
mind mind “füvek”.

Levél

Fű

•
•

Ezt a fűfélét árpának hívják
– egy gabona, amit főzés
után meg is ehetsz.
A kalász sok apró virágot
tartalmaz, amelyek
mindegyike maggá fejlődik.

Gramen

•
•

A fűfélék termését
szemtermésnek hívják.
Amikor kenyeret, vagy
gabonapelyhet eszel,
lényegében ezeket
fogyasztod.

Termés

Fű

Gramen

Virág

Fű

Gramen

•

Tudtad, hogy a
csemegekukorica is a fűfélék
közé tartozik?

Érdekesség

Fű

Gramen
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•

•

A kőris levele ’összetett
levél’, ami azt jelenti,
hogy több kisebb
levélkéből áll.
Ősszel a levelek
besárgulnak.

•

Levél

Kőris

•

•

A termés, amelyet
lependéktermésnek
nevezünk
kulcscsomószerűen lóg lefelé
A termések szárnyakat
kaptak, hogy a fától távolra
is eljussanak.

•

Termés

Kőris

Fraxinus excelsior

aprók, a fekete rügyek
közelében
helyezkednek el..
A virágok színe liláspirosas, egészen a
megtermékenyülésükig,
amikor bezöldülnek.

Fraxinus excelsior

•

A virágok NAGYON

A fekete rügyek nagyon
kemények és sokszor
hivatkoznak rájuk az ’ördög
patáiként’ a formájuk miatt.

Virág

Kőris

Fraxinus excelsior

Érdekesség

Kőris

Fraxinus excelsior
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•
•

A szeder levele
tenyeresen összetett.
Egy levél általában 5
darab tojásdad alakú
levélkéből áll.

•

Levél

A virág 5 darab gyűrött
sziromból és sok kis porzóból
áll.

Szeder

Szeder

Rubus fruiticosus

Rubus fruiticosus

•
•
•

A gyümölcs piros színűből
feketévé érik.
Minden kis darabjában egy
mag található

Termés

Szeder
Rubus fruiticosus

Virág

A szedret évmilliók óta
fogyasztják. Erre bizonyítékok a
magok, melyeket a történelem
előtti időkből származó
latrinákban találtak.

Érdekesség

Szeder
Rubus fruiticosus
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•

•

A pitypang – vagy
gyermekláncfű levelének
az oroszlán fogaihoz
hasonló formája van.
A leveleivel egész évben
találkozhatsz.

•

Levél

A virággal tavasztól egészen
őszig, de néha még télen is
találkozhatunk.

Pitypang

Pitypang

Taraxacum officinale

•

A pitypang magjait – amik a
kaszattermésben érnek – a szél
terjeszti.

Taraxacum officinale

•

Termés

Pitypang

Taraxacum officinale

Virág

•

Minden magnak megvan a
saját kis ejtőernyője, ami
segíti messzire szállni.

Érdekesség

Pitypang

Taraxacum officinale
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•

•

•

A bodza levele összetett, ami
azt jelenti, hogy több kisebb
levélkéből áll.
Erős illata van, amit néhányan
a macskapisi szagához
hasonlítanak.
Keresd a levél fonákján az
elágazó ereket.

•

Levél

Bodza

•

•

Sambucus nigra

Apró kis rügyek százai
tűnnek fel tavasszal,
’ernyőknek’ nevezett
csoportosulásokban.
Ezek illatozó
virágernyőkké válnak
kora nyáron.
A virágokból gyógyhatású
italt is készíthetünk.

Virág

Bodza

Sambucus nigra

A nyers
bodzabogyók
mérgezőek!

•

•
•

Ősszel a fehér virágok
fényes fekete bogyókká
alakulnak.
A bogyókban magok
találhatók.
A bodzabogyókból C
vitaminban gazdag ital
készülhet.

•

Termés

Bodza

Sambucus nigra

•

A fafülgombák az idősebb
bodzabokrokon nőnek és
élnek egész évben.
Száraz időben száradt és
összezsugorodott, esős
időben pedig puha, mint
a kocsonya.

Érdekesség

Bodza

Sambucus nigra
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•

•

A mogyoróbokor levelei
majdnem
szimmetrikusak, erezete
főerezet, levélállása
váltakozó.
Leveleik fogazott szélűek

•
•

Levél

A nőnemű virágok aprók
és bíborszínűek.
A mogyoróbokor télen
kezd virágba borulni.

Mogyoró

Mogyoró

Corylus avellana

Corylus avellana

•

•
•

.

A mogyoróbokor
termése a mogyoró.
(nem összetévesztendő a
földimogyoróval)
A mag ehető és ízletes,
gyakran teszik csokiba.
A mogyoró fontos
élelemforrása a kisebb
emlősöknek is.

•

Termés

Mogyoró

Corylus avellana

Virág

•

A barkák hímneműek, és
gyakran látható ahogy
pollen és magok szállnak
belőlük a levegőben.

Érdekesség

Mogyoró

Corylus avellana
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•

A tenyeresen összetett
levelek 5-7 egyedi
méretű levélkéből
állnak, amelyekből
mindig a középső a
legnagyobb.

•

Virág

Levél

Vadgesztenye

Vadgesztenye

Aesculus hippocastanum

Aesculus hippocastanum

•

A gyümölcsei a fényes
barna kúpok, melyek
szúrós burokba vannak
bújtatva. Ezeket nagyon
szeretjük összegyűjteni
és játszani velük.

•

Termés

Vadgesztenye

Aesculus hippocastanum

A virágok távolról a fán
ülő gyertyákra
hasonlítanak.

Van egy bevágás (a levélripacs)
ahonnan a levél leesik, és úgy
néz ki, mint egy patanyomat.
Talán ezért hívják egyes
nyelveken a fát
lógesztenyének?

Érdekesség

Vadgesztenye

Aesculus hippocastanum
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•
•

A borostyán levele
örökzöld.
Többféle méretben és
formában fordul elő
akár egy növényen is.

•
•

Levél

Borostyán

•

•

Hedera helix

•

A termése piros, barna
vagy csokoládészínű, és
nem szabad megenni,
mert mérgező!

Termés

Borostyán

Hedera helix •

Virág

Borostyán

Hedera helix

Mérgező

A virágok kicsik, zöld
szirmokkal.
A sok kis virág együtt
egy köralakú
esernyőformát alkot.

•

A borostyán szárai
gyökereket képesek
kialakítani a
levegőben! Ezek hozzá
tudnak kapcsolódni a
falakhoz, segítve a
szárakat a kúszásban.
Az idősebb
borostyánoknak akár
fákhoz hasonló
vastagságú szárai is
lehetnek.

Érdekesség

Borostyán

Hedera helix
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•

•

A hársleveleknek szív
formájuk van, fogazott
peremmel és hosszúkás
csúccsal.
A levelek felváltva
helyezkednek el az
ágakon.

•

Levél

Hárs

A hárs levelei ehetők,
kiszárítva pedig tea
készíthető belőle, aminek
alvást segítő és
köhögéscsillapító hatása
van.

Tilia cordata

•

•

•

A hárs termése
kerekded, belül
bordázott. A magok a
puha, magházban
helyezkednek el.
A gyümölcsöket számolós
és válogatós játékokhoz
is használhatod.

Hárs
Tilia cordata

Hárs
Tilia cordata

•

Termés

Virág

Ha a hársfát a törzs
alapjánál kivágjuk, újra ki
fog nőni a földfelszínnél
elágazó több szárral. Ezt
sarjaztatásnak nevezzük.

Érdekesség

Hárs
Tilia cordata
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A tavasszal leveleket
hozó fák közül az egyik
utolsó a tölgyfa.
A levelei ’karimásként’
jellemezhetők.



Levél

Tölgy



Quercus robur





A tölgyfa termését
makknak hívjuk, mely
az érés folyamatával
változtatja a színét
sárgás-zöldből ’makk’
barnává.
Rengeteg játék
játszható a makkokkal.



Termés

Tölgy
Quercus robur



A tölgyfa hímnemű
virágai nagyon kicsik.
Tavasszal keresd
figyelmesen a kicsi
barkákat.
A nőnemű virágok
aprók és pirosak.
Megtalálod őket?

Keress ’golyócskákat’ a
fán. Ezek egy bizonyos
darázsfajta lakhelyei, de
nem a szúrós fajtáé.
Ezeket a golyókat
gubacsoknak hívjuk, és
a benne lakó rovar
fajtájától függően
létezik nagyobb és
kisebb fajta is.

Virág

Tölgy
Quercus robur

Érdekesség

Tölgyfa
Quercus robur
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A pipacs levele számos
recés szélű “lapátból” áll.
A levelek kemények és
szőrösek.

Levél

Pipacs




A pipacs virága
skarlátvörös színű.
Az emlékezés szimbóluma.

Papaver rhoeas

Virág

Pipacs
Papaver rhoeas

Ez a mák
mérgező (egy
másfajta
mákmagot
használnak a
kenyereken)




A magház tejején egy
kerékformájú fedő
helyezkedik el.
A fedő alatti lyukak
lehetővé teszik a pici
magoknak, hogy rázkódás
hatására kipotyogjanak,

Termés

Pipacs
Papaver rhoeas



A pipacs magocskái akár
évtizedekig is elélhetnek a
földben, és kicsírázhatnak,
ha a földet felkavarják.

Érdekesség

Pipacs
Papaver rhoeas
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Fajneve: nagy csalán – nem
összetévesztendő az
árvacsalánnal
A csalán levelei alul szív
alakúak.
Égető, szúrós szőröcskékkel
vannak tele. Aú!




Levél

Csalán



Urtica dioica

Virág

A csalán virágai halvány
zöld/lila színűek és amikor
már öregek, úgy néznek ki,
mint egy csomózott zsinór.

Termés



A csalán termései aprók és
rengeteg magot
tartalmaznak.

Csalán

Urtica dioica

Csalán

Urtica dioica

Érdekesség



A megfőzött csalán ehető és
nagyon egészséges. Például
leves is készíthető belőle

Csalán

Urtica dioica
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Andre Karwith





A fehér fűz, köznapi
nevén fűzfa levelei
hosszúak és
keskenyek.
Az ágon felváltva
helyezkednek el.

Levél

Fűzfa



A hímnemű virágait
barkának nevezzük.

Salix alba



A szőrös magok a
termések.
Szeles napokon
láthatjuk, ahogy
szállnak a levegőben.

Fűzfa
Salix alba

Fűzfa
Salix alba

Érdekesség

Termés



Virág




A kérge egy szalicin
nevű vegyületet
tartalmaz.
Ebből készítik az Aspirin
nevű fájdalomcsillapítót.

Fűzfa
Salix alba
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Az erdeifenyő
örökzöld tűlevelű fa.
A levelek hosszú
tűszerűek és
csokrokban nőnek.




Virág

Levél

Erdeifenyő

Erdeifenyő

Pinus sylvestris

Pinus sylvestris






A toboz valójában áltermés, a termő
virágzat elszáradásával alakul ki.
A toboz pikkelylevelein belül bújnak meg a
fenyő szárnyas magvai



Termés

Erdeifenyő

Pinus sylvestris

A nőnemű virágok nagyon
aprók és pirosak.
A hímnemű virágok sárgák.

A karácsonyfák örökzöld
tűlevelűek, de nem feltétlenül erdei
fenyők
A karácsonyfák gyakran jegenye-,
luc-, vagy ezüstffenyők rövidebb
tűkkel.

Érdekesség

Erdeifenyő

Pinus sylvestris
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A levelei fényesek.
A levél szélei recések
(fogazottak).



Levél



Vadrózsa



Bogyóját csipkebogyónak
hívják.
A bogyók pirosak és
tojásalakúak.



Termés

Vadrózsa

Rosa canina

Virág

Vadrózsa

Rosa canina

Rosa canina



A virágai rózsaszín és fehér
színűek.
5 szirmuk van.

Ha egy kusza “fészket” látsz
rajta, azt egy nagyon apró
darázsfajta csinálta (nem
csíp).

Érdekesség

Vadrózsa

Rosa canina

