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Ismerje föl az alábbi fajokat képről. Minden faj esetében a következő kérdésekre is válaszoljon: 

Melyik családba tartozik, milyen életformájú, milyen termése van  

(ha van!), a termés/mag terjedése? Őshonos vagy idegenhonos faj?  

 

Fagus sylvatica továbbá: Hol alkot zonálisan társulást M.o., milyen flóraelem?  

Carpinus betulus továbbá: Hol alkot zonálisan társulást M.o., milyen flóraelem?  

Quercus robur továbbá: Hol alkot zonálisan társulást M.o., milyen flóraelem?  

Quercus cerris továbbá: Hol alkot zonálisan társulást M.o., milyen flóraelem?  

Quercus petraea továbbá: Hol alkot zonálisan társulást M.o., milyen flóraelem?  

Quercus pubescens továbbá: Milyen jellegzetes növénytársulás karakterfaja M.o., milyen 

flóraelem?  

Corylus avellana továbbá: Jellegzetes élőhelye M.o-on? Milyen flóraelem?  

Betula pendula továbbá: Jellegzetes élőhelye M.o., milyen flóraelem?  

Alnus glutinosa továbbá: Jellegzetes élőhelye M.o., milyen flóraelem?  

Prunus avium továbbá: Milyen flóraelem? Melyik alfaja honos, és ez hol fordul elő M.o?  

Prunus tenella továbbá: Jellegzetes élőhelye M.o., milyen flóraelem?  

Prunus mahaleb továbbá: Jellegzetes élőhelye M.o., milyen flóraelem?  

Pinus sylvestris továbbá: Milyen flóraelem? M.o. mely részén alkot társulást?  

Pinus nigra továbbá: Honnan származik?  

Tilia cordata továbbá: Milyen flóraelem, milyen jellegzetes társulásban fordul elő M.o.?  

Tilia platyphyllos továbbá: Milyen flóraelem? Földrajzi elterjedése és jellemző  

társulási viszonyai Magyarországon?  

Tilia tomentosa továbbá: Milyen flóraelem? Földrajzi elterjedése és jellemző  

társulási viszonyai Magyarországon?  

Fraxinus ornus, továbbá: Milyen flóraelem, milyen jellegzetes társulásban fordul elő M.o-on?  

Fraxinus excelsior továbbá: Milyen flóraelem, milyen jellegzetes társulásban fordul elő M.o-on?  

Fraxinus angustifolia subsp. pannonica (F. angustifolia subsp. danubialis) továbbá: Milyen 

flóraelem? Milyen élőhelyen fordul elő  

milyen jellegzetes edafikus társulásban fordul elő M.o.?  

Juniperus communis továbbá: Milyen flóraelem? Hol alkot jellegzetes társulást M.o?  

Picea pungens továbbá: Honnan származik? Milyen zöldterületi jelentősége van?  

Platycladus (Thuja) orientalis továbbá: Honnan származik?  

Phragmites australis virágzó hajtását. továbbá: Milyen flóraelem?  

Cornus mas virágzó vagy terméses hajtását. továbbá: milyen flóraelem és milyen 

növénytársulásban fordul elő?  

Cornus sanguinea virágzó vagy terméses hajtását. továbbá: milyen flóraelem és milyen 

növénytársulásban fordul elő?  

Morus alba virágzó vagy terméses hajtását. Továbbá. Honnan származik és kivadul-e M.o.?  

Taxus baccata továbbá: Milyen flóraelem? Hol fordul elő vadon M.o?  

Robinia pseudoacacia továbbá: Honnan származik?  

Sambucus nigra virágzó és terméses példányait. Milyen flóraelem? Hol fordul elő vadon M.o?  

Sambucus ebulus virágzó és terméses példányait. Milyen flóraelem?  



Acer platanoides virágzó és terméses példányait. Milyen flóraelem? Milyen jellegzetes 

társulásban fordul elő M.o-on?  

Acer pseudoplatanus virágzó és terméses példányait. Milyen flóraelem? Milyen jellegzetes 

társulásban fordul elő M.o-on?  

Acer campestre virágzó és terméses példányait. Milyen jellegzetes társulásban fordul elő M.o?  

Acer negundo virágzó és terméses példányait. Honnan származik és kivadul-e M.o.-on?  

Malus sylvestris Milyen jellegzetes társulásban fordul elő M.o?  

Pyrus pyraster: Milyen jellegzetes társulásban fordul elő M.o?  

Ailanthus altissima virágzó és terméses példányait. Honnan származik és kivadul-e M.o.-on?  

Celtis occidentalis virágzó és terméses példányait. Honnan származik és kivadul-e M.o.-on?  

Salix és Populus nemzetség tanult fajait. továbbá: Írjon 3-3 elkülönítő és 3-3 hasonló morfológiai 

bélyeget.  

Primula veris és Primula vulgaris virágzó hajtását.  

Vinca nemzetség tanult örökzöld fajait. továbbá: Melyik őshonos, és milyen zöldterületi 

jelentősége van a fajoknak? Milyen flóraelemhez tartoznak?  

Lolium perenne virágzó hajtását. Milyen zöldterületi jelentőségű ez a faj?  

Begonia semperflorens virágzó hajtását  

Sempervivum nemzetség tanult fajainak virágzó hajtását.  

Sedum nemzetség tanult fajainak virágzó hajtását.  

Salvia nemzetség tanult fajainak virágzó hajtását. továbbá: Milyen flóraelem a Salvia pratensis?  

Hibiscus syriacus virágzó hajtását,  

Galanthus nivalis virágzó hajtását. továbbá: Hol él ez a faj? Milyen flóraelem?  

Tulipa x gesneriana virágzó hajtását.  

Asparagus officinalis virágzó hajtását.  

Platanus hybrida virágzó vagy terméses hajtását.  

Elaeagnus angustifolia virágzó vagy terméses hajtását. Honnan származik a faj?  

Cotinus coggygria virágzó vagy terméses hajtását. Jellemző növénytársulás, ahol előfordul M.o.  

Aesculus hippocastanum virágzó vagy terméses hajtását. honnan származik a faj?  

Artemisia vulgaris virágzó vagy terméses hajtását. Milyen flóraelem?  

Ambrosia artemisiifolia virágzó vagy terméses hajtását. Milyen flóraelem és honnan származik a 

faj?  

Solidago nemzetség hazánkban előforduló fajai. Virágzó vagy terméses hajtásuk. Honnan 

származnak?  

Asclepias syriaca virágzó vagy terméses hajtását. Milyen flóraelem és honnan származik a faj?  
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