
Manók és növények 

Készítette: Kovácsné Nagy 

Katalin 



Seprűzanót  

• Magassága: 1-2 méter. 

Felálló ágú, sűrű vesszejű cserje.  

• Nagy, élénksárga, illatos virágai május-

júniusban nyílnak. 

• Hazája: Közép- és Dél-Európa.  





Örökzöld bangita  

• Az örökzöld bangita, vagy ráncoslevelű 

bangita ma már hazánkban is elterjedt. 

•  Növekedése gyors és felfelé törő, kissé 

nyúlánk bokorformát ölt.  

• Általában 2-3 méterre nő meg, de ennél 

jóval magasabb is lehet.  





Tavaszi hérics  

• Szép virágáért kirándulók és 

kerttulajdonosok is gyakran gyűjtik, 

állománya megfogyatkozott. 

• Virágai nagyok, feltűnőek, a szirmok 

sárgák. Márciustól májusig virágzik. 

• Levelei keskeny-fonalas 5 mm-nél 

hosszabb sallangokra szeldeltek. 

 





Húsos som  

• A somfélék családjába tartozó, egész Európában 

elterjedt, 3–7 méter magasra növő cserje. 

•  Még a lombosodást megelőzően nyíló sárga 

virágai nem csak a tavasz első hírnökei, hanem 

dísze is a kertnek.  

• Gyümölcsei 1,5 – 3 centiméter nagyságúak 

lehetnek, hosszúkás szilvára emlékeztető, 

általában élénkpiros, savanykás, pikáns ízű. A 

gyümölcshúsán belül csontmagot találunk.  





Kosbor 

• Ausztrália kivételével az egész 
földkerekségen megtalálható; mintegy 
nyolcvan fajából 22 Magyarországon is 
honos.  

• A fajok elkülönítése a nagy változékonyság 
és a gyakori hibridek miatt nehéz és 
bizonytalan.  

• Valamennyi, Európában élő faja védett 
növény.  





Tőzike 

• A nyári tőzike 35–60 cm magas, többnyire 
csoportosan tenyésző hagymás évelő 
növény.  

• Levelei 30–50 cm hosszúak, legfeljebb 
2 cm szélesek.  

• Virágában a 6 szabad lepellevél egyenlő 
hosszú, harang alakban összehajló.  

• Csúcsukon sárgás vagy zöldes folt van. A 
virágok bókolók, melléklepel nélkül.  





Pipacs 

• Társnevei: büdös mák, cúcik, lúdmák, 
papacs, papanc, papics, papicsk, 
patacs,patics, paticska, pép, pip, pipacs 
mák, pipók, pippancs, pitypalaty virág, 
vadmák, veres mák  

• Szántók szélén, tarlókon, parlagokon 
közönséges gyom.  

• Jó köhögéscsillapító és enyhe nyugtató 
hatású, teáját toroköblítésre használják.  

 





Peremizs 

• A peremizs a fészkesvirágzatúak rendjébe 

és az őszirózsafélék családjába tartozó 

nemzetség.  

• Fajai általában évelő növények, 

Eurázsiában és Afrikában honosak. 

• Méretük a néhány centiméterestől akár 

három méteresig terjedhet.  




