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A káposztalepke 

• ÉLŐHELYE: 

• Egész Európában és 
Észak-Afrikában 
közönséges. Igen 
gyakori. 



TULAJDONSÁGAI: 

• Szárnyainak felülete 
fehér alapszínű, az első 
pár szárny csúcsa 
fekete. A nőstény első 
pár szárnyán két fekete 
kerek folt is van egymás 
alatt. 55-60 mm széles. 

 



SZAPORODÁSA: 

• Sárgásszínű petéit kora 
tavasszal különböző 
konyhakerti növények, de 
leginkább káposztafélék 
leveleire rakja. Zöldes 
alapszínű hernyói fekete 
foltokkal, és sárga 
hosszanti sávokkal 
tarkítottak. Fákon vagy 
kerítéseken bábozzák be 
magukat. Évenként 2-3 
nemzedéke is van. 



TÁPLÁLKOZÁSA: 

• Nagy károkat okozhatnak a káposztaféléken és 
egyéb kerti növényeken. 



A petúnia 

• A petúnia (Petunia) a 
legnépszerűbb és a 
legszebb virágok közé 
tartozik. Az élénk, tarka, 
trombita alakú virágok 
színei és formái 
elképesztő 
változatosságot 
mutatnak és a 
gondozása sem túl 
bonyolult feladat. 



Petúnia 



A szarkaláb 



A szarkaláb 

• A szarkaláb (Consolida) a boglárk
afélék családjába tartozó nemzets
ég mintegy 40 fajjal. 

• Közeli rokon 
a sarkantyúfüvek nemzetsége (De
lphinium), amelynek több, 
hazánkban dísznövény fajánál a 
szarkaláb elnevezés is elfogadott. 
AConsolida fajok virágzata lazább, 
ágas, szemben a Delphinium fajok 
tömöttebb fürtjeivel. A Consolida 
fajok termése egy tüsző, míg 
a Delphiniumfajok több tüszővel 
rendelkeznek. Szemben a 
többnyire évelő Delphinium fajok
kal, a Consolida fajok egynyáriak. 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bogl%C3%A1rkaf%C3%A9l%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bogl%C3%A1rkaf%C3%A9l%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_(rendszertan)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzets%C3%A9g_(rendszertan)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzets%C3%A9g_(rendszertan)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sarkanty%C3%BAf%C5%B1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCsz%C5%91&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89vel%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyny%C3%A1ri


A liliom 

• A csábító illatú liliom a 
tisztaság és az 
ártatlanság jelképe, 
talán ezért tűzték 
zászlajukra az 
egyiptomi fáraók, a 
kereszteslovagok, majd 
a francia királyi család 
is. 



A liliom 

• Az első ismert liliom a fehér 
liliom (Lilium candidum) volt, 
amely a mediterrán régióban 
őshonos és már az egyiptomi 
fáraók síremlékein is látható a 
képe. Az első termesztett liliom 
Európában a görög liliom (Lilium 
chalcedonicum ), amely annyira 
népszerű lett, hogy ma már a föld 
legtávolabbi pontján, Új-Zélandon 
is megtalálható. Amerika 
felfedezése után az ott őshonos 
fajok hamarosan meghonosodtak 
az európai kertekben, mint pl. 
a kanadai liliom (Lilium 
canadense) és a mocsári liliom 
(Lilium superbum). 



A tátika 



A tátika 

• Oroszlánszáj 
 

• (Antirrhinum Majus) 
• A mediterrán térségből származó 

színpompás, viszonylag igénytelen 
virág, amely napos fekvésben érzi jól 
igazán magát. Jellegzetesen tátogó 
virágai gazdag fürtökben, és 
változatos színekben nyílnak. Virágai 
többnyire zártak, de vannak nyitott 
hibridek is (pl. A. majus 'Trumpet 
Serenade' csoport). Általában 
félmagas, akár 80 cm-re is megnövő 
virágágyi dísznövény, de vannak futó 
és törpe (15-30cm-es) változatai is. 
Felálló hajtású, elágazó szárú 
dísznövény, melynek levelei lándzsa 
alakúak. Virágait május közepétől 
szeptemberig folyamatosan ontja, de 
a virágzása június-júliusban a 
legszebb. 
 



Köszönöm a figyelmet! 

Forrás: wikipedia.org 


