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A boglárka (Ranunculus) a boglárkafélék (Ranunculaceae) családjának névadó, legtöbb fajt számláló 

nemzetsége, mintegy 850 fajjal. Főleg az északi mérsékelt övben elterjedtek. A Kárpát-medencében több mint 
40 faját ismerjük. 

A Ranunculus nemzetség latin neve a rana – béka - szóból ered, s a nemzettség fajainak azon 
tulajdonságára utal, hogy csak az állandóan nedves, nyirkos talajon érzi jól magát, akárcsak névadója. 

A boglárka szó először 1744-ben jelenik meg. (Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár adata.) Jelentése: 
nyakra való boglárka, azaz nyakék. 

A növény mai használatos magyar nevét, a boglárka szót, először Benkő József írta le és használta 1783-
ban. A Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály által javasolt szironták név rég feledésbe merült. 

Egyik első, tavasszal nyíló virágunk a boglárka. Többnyire fényes sárga virágaival és üde zöld 
leveleivel évszakának minden báját magában hordozza. 

A sugaras szimmetriájú virágokban (a salátaboglárka kivételével) 5-5 szirom- és csészelevél van. A 
sziromlevelek tövén nektárium található. Levelei szórtan vagy örvökben állnak. A boglárkák szirmai (a 
fajok többségénél) sárgák, a kárpáti boglárkáé fehérek. 

A virágkertészet sokoldalúan felhasználja virágát. Friss állapotban színes tavaszi és esküvői 
csokrokban találkozhatunk velük. De jól mutatnak romantikus asztaldíszekben és koszorúkban is. 

A virágok száríthatóak is: kinyílott állapotban kell virágfejjel lefelé felkötve megszárítani, így élénk 
színüket sokáig megőrzik. 

Az iskola Herbáriumából (HHeerrbbaarriiuumm  GGyymmnnaassiiii  CCoonnffeessssiioonniiss  
HHeellvveettiiccaaee  uurrbbiiss  SSaannccttii  AAnnddrreeaaee) e hónapban tizenegy boglárkafajt mutatunk 

be. Kifakult növények ezek ugyan – a legidősebb préselt növény 1964-ből származik – sokféleségük így is 
szemet gyönyörködtető. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bogl%C3%A1rkaf%C3%A9l%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_(rendszertan)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzets%C3%A9g_(rendszertan)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Faj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%A1g_(botanika)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A1tabogl%C3%A1rka
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