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A bemutatásra kerülı fajok rendszertani besorolása
T: NYITVATERMİK – GYMNOSPERMATOPHYTA

o: Toboztermık – Coniferopsida
r: Fenyıalkatúak (Tőlevelőek) – Pinales
cs: Fenyıfélék – Pinaceae → 5. oldal
Jegenyefenyı
Lucfenyı
Vörösfenyı
Duglászfenyı
Erdei fenyı
Feketefenyı
Simafenyı

Abies alba
Picea abies
Larix decidua
Pseudotsuga menziesii
Pinus sylvestris
Pinus nigra
Pinus strobus

cs: Ciprusfélék – Cupressaceae → 12. oldal
Közönséges boróka Juniperus communis
Keleti tuja
Thuja orientalis
Nyugati tuja
Thuja occidentalis
o: Tiszafák – Taxopsida
r: Tiszafaalkatúak – Taxales
cs: Tiszafafélék – Taxaceae → 15. oldal
Tiszafa Taxus baccata
T: ZÁRVATERMİK – ANGIOSPERMATOPHYTA

o: Kétszikőek – Dicotyledonopsida
ao: Varázsdió-alkatúak – Hamamelididae
r: Varázsdióvirágúak – Hamamelidales
cs: Platánfélék – Platanaceae → 16. oldal
Juharlevelő platán Platanus ×hybrida
r: Csalánvirágúak – Urticales
cs: Szilfafélék – Ulmaceae → 17. oldal
Mezei szil
Hegyi szil
Vénic szil
Nyugati ostorfa

Ulmus minor
Ulmus glabra
Ulmus laevis
Celtis occidentalis

cs: Eperfafélék – Moraceae → 21. oldal
Fehér eper Morus alba
r: Bükkfavirágúak – Fagales
cs: Nyírfafélék – Betulaceae → 22. oldal
Bibircses nyír Betula pendula
Mézgás éger Alnus glutinosa
cs: Mogyorófélék – Corylaceae → 24. oldal
Gyertyán
Carpinus betulus
Közönséges mogyoró Corylus avellana
Törökmogyoró
Coryllus colurna
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cs: Bükkfafélék – Fagaceae → 27. oldal
Bükk
Szelídgesztenye
Kocsányos tölgy
Kocsánytalan tölgy
Molyhos tölgy
Csertölgy
Vöröstölgy

Fagus sylvatica
Castanea sativa
Quercus robur
Quercus petraea
Quercus pubescens
Quercus cerris
Quercus rubra

r: Diófavirágúak – Juglandales
cs: Diófafélék – Juglandaceae → 34. oldal
Közönséges dió Juglans regia
Fekete dió
Juglans nigra
ao: Dillenia-alkatúak – Dilleniidae
r: Főzfavirágúak – Salicales
cs: Főzfafélék – Salicaceae → 36. oldal
Fehér nyár
Rezgı nyár
Fekete nyár
Nemesnyár
Fehér főz
Törékeny főz

Populus alba
Populus tremula
Populus nigra
Populus ×euramericana
Salix alba
Salix fragilis

r: Mályvavirágúak – Malvales
cs: Hársfélék – Tiliaceae → 42. oldal
Ezüst hárs
Tilia argentea
Kislevelő hárs Tilia cordata
Nagylevelő hárs Tilia platyphyllos
ao: Rózsaalkatúak – Rosidae
r: Rózsavirágúak – Rosales
cs: Rózsafélék – Rosaceae → 45. oldal
acs: Almafélék – Maloideae (Pomoideae)
Vadkörte
Vadalma
Barkócaberkenye
Házi berkenye

Pyrus pyraster
Malus sylvertris
Sorbus torminalis
Sorbus domestica

acs: Szilvafélék – Prunoideae
Madárcseresznye Cerasus avium
r: Hüvelyesek – Fabales (Leguminosae)
cs: Lepényfafélék – Caesalpiniaceae → 50. oldal
Lepényfa Gleditsia triacanthos
cs: Pillangósvirágúak – Fabaceae (Papilionaceae) → 51. oldal
Japánakác Sophora japonica
Akác
Robinia pseudoacacia
r: Rutavirágúak – Rutales
cs: Bálványfafélék – Simaroubaceae → 53. oldal
Bálványfa Ailanthus altissima
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r: Szappanfavirágúak – Sapindales
cs: Juharfafélék – Aceraceae → 54. oldal
Mezei juhar
Korai juhar
Hegyi juhar
Ezüst juhar
Zöld juhar

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer saccharinum
Acer negundo

cs: Bokrétafafélék – Hippocastanaceae → 59. oldal
Vadgesztenye Aesculus hippocastanum
r: Ezüstfavirágúak – Elaeagnales
cs: Ezüstfafélék – Elaeagnaceae → 60. oldal
Keskenylevelő ezüstfa Elaeagnus angustifolia
ao: Forrtszirmúak – Asteridae
r: Olajfavirágúak – Oleales
cs: Olajfafélék – Oleaceae → 61. oldal
Magas kıris
Virágos kıris
Amerikai kıris
Magyar kıris

Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus angustifolia subsp. danubialis
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Abies alba MILLER (A. pectinata /Lam./ DC.)

Közönséges jegenyefenyı
Alaki jellemzık

Örökzöld, nagytermető fa (35-40 m). Törzse egyenes, hengeres, ágai örvösen állnak, koronája fiatalon kúpos,
idıs korban ellaposodó („gólyafészek”), kérge sokáig sima, szürke, gyantadudoros. Hajtása fiatalon zöldes vagy
világosbarna, finoman szırös, késıbb szürkés és kopaszodó, rügyei kicsik, gömbölyőek, világosbarnák, nem
gyantásak. Tői kétoldalt, fésősen állnak, 12-30 mm
hosszúak, laposak, fonákukon két fehér sávval, válluk
felé kissé keskenyedık, legtöbbször gyengén kicsípett
csúcsúak, sötétzöldek, a hajtásnál korong alakúan
kiszélesedik. Egylaki, porzós és termıs virágzatai
zöldessárgák, toboza hengeres, 10-15 cm hosszú,
vörösesbarna, még a fán szétesik, magjai ék alakúak, 7-9
mm hosszúak.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Hosszú élető (200-300 év), lassan növı faj. Május elején
virágzik, magja szeptember végén, október elején érik, a
toboz október közepén esik szét. Közepes hıigényő,
árnytőrı, közepes vízigényő faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Közép- és Dél-Európa magashegységeinek fája, nálunk
talán a Kıszegi-hegységben ıshonos. Fıleg NyugatDunántúlon ültetik. Természetes elıfordulási helyein a
lucosok és a fenyıelegyes-bükkösök elegyfája, nálunk
üde lomboserdıkben ültetik.

Egyéb
Fája sárgásfehér, lágy, könnyő, nem tartós. Kedvelt
karácsonyfa, tőit nem hullatja, a légszennyezıdésre és a
vadkárosításra rendkívül érzékeny.
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Közönséges lucfenyı, luc

Picea abies (L.) (P. excelsa /LAM./ LINK)

Alaki jellemzık
Nagy termető fa (35 m), törzse egyenes, enyhén sudarlós, kérge pikkelyes, szürkésvörös majd szürke, koronája
piramis alakú. Hajtása eleinte zöld, majd világos- vagy vörösesbarna, kopasz, rügyei megnyúlt tojásdadok,
barnák, nem gyantásak, a hártyás rügypikkelyek ± simulók. Tőlevelei a vezérhajtáson és közelében körkörösen,
az oldalhajtásokon többnyire félkörösen állnak, 4 oldalúak, 15-25 mm hosszúak, sötétzöldek, hegyesek,
szúrósak, kicsi kiugró talpon ülnek, légzınyílásaik nem látszanak. Egylaki, porzós virágzatai barkaszerőek,
csoportosak, 2-2,5 cm hosszúak, sárgásak, nıvirágzata magános, 4-5 cm hosszú, ibolyáspiros. Tobozai egy év
alatt érnek, csüngık 10-15 cm hosszúak, sötétbarnák, magjai 3-5 mm hosszúak, sötétbarnák.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten hosszú élető (120-140 év), gyorsan növı faj.
Május közepén virágzik, magja októberben érik, tél
végén hullik, tobozait nyár elején veti le. Hidegtőrı, kissé
árnytőrı, közepes vízigényő, inkább savanyú talajokat
kedvelı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Észak-Északkelet-Európában a sík vidékekre is
leereszkedik, Közép- és Délkelet-Európában a
magashegységek
lakója.
Környezetünkben
magashegységi faj, nálunk esetleg csak a Sopronihegység, Kıszegi-hegység és Vend-vidék mély
völgyeiben ıshonos. Fıleg Nyugat-Dunántúlon és az
Északi-középhegységben ültetik, de telepítik a
Dunántúli-középhegységben, dombvidékeinken, sıt
helyenként
alföldjeinken
is.
A
környezı
magashegységekben
a
természetes
lucfenyvesek
állományalkotó fája, hazánkban kultúrfenyveseket
létesítenek belıle, vagy szálanként, csoportosan
természetszerő erdeinkbe ültetik.

Egyéb
Fája világos sárgásfehér, könnyő, puha, egyenletes
szövető. Kedvelt karácsonyfa, tőit azonban meleg helyen
hamar ledobja.
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Vörösfenyı, európai vörösfenyı

Larix decidua MILLER (L. europaea DC.)

Alaki jellemzık
Nagy termető fa (35-40 m), de eredeti magashegységi élıhelyein alacsonyabbra nı. Törzse sudarlós, tövénél
gyakran kard alakúan ívelt, kérge vastag, kéregcserepei szélesek, lepattintva kárminvörös színőek
(„vörös”fenyı), koronája laza, magasra tolódó, gallyai lecsüngık. Vesszeje vékony, pikkelyesen repedezett,
sárgásbarna, rövidhajtásai kúposak, alapjukon borzasak, rügyei sárgásbarnák, gömbölyőek. Tőlevelei a
hajtásokon egyesével, szórtan, a rövidhajtásokon csomókban helyezkednek el, 20-30 mm hosszúak, laposak,
főnemőek, nem szúrósak, világoszöld színőek, ısszel lehullanak, sárgák. Egylaki, porzós virágzata hengeres,
lefelé hajló, sárga, termıs virágzata felálló, ibolyáspiros majd zöldessárga. Tobozai felállóak, 2,5-3,5 cm
hosszúak, pikkelyeik lazán záródók, világosbarnák,
sokáig a fán maradók, magjai háromszög alakúak, 3-5
mm hosszúak, barnásak.

Biológiai jellemzık
Mérsékelten hosszú élető (150-200 év), gyorsan növı faj.
Lombfakadás elıtt vagy azzal egyidıben, március végén,
áprilisban virágzik, magja októberben érik, tavasszal
hullik. Hidegtőrı, fényigényes, közepes vízigényő faj.

Elterjedés
Közép-európai (Alpok, Szudéták, Kárpátok, a Kárpátok
lengyelországi elıhegységei), magashegységi, alhavasi
faj, nálunk nem ıshonos. fıleg a középhegységeinkben
és Nyugat- ill. Délnyugat-Dunántúlon ültetik. Eredeti
élıhelyén fénynek és szélnek kitett, gyakran erodált
termıhelyeken nı, fıleg az alhavasi cserjések és a
lucfenyvesek átmeneti részein, a lucfenyvesekbe
többnyire mesterségesen, több évszázada hozták le,
nálunk üde lomberdıkben (pl. bükkösök, gyertyánoskocsánytalan tölgyesek), illetve kultúrerdıkben (pl.
lucfenyvesek) ültetik.

Egyéb
Fája vörösesbarna, középkemény, középnehéz, igen
tartós. Pionír jellegő faj.
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Duglászfenyı

Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO

Alaki jellemzık
Hazájában óriási termető fa (60-100 m), nálunk nagy termető fa (35-40 m). Törzse nyúlánk, hengeres, kérge
vastag, hosszan és durván repedezett, szürkésbarna, koronája széles kúp alakú. Hajtása eleinte narancsos színő,
majd szürkés- vagy vörösesbarna, kopasz vagy rövid szırökkel borított. Rügyei nagyok, orsó alakúak, szürkésvagy vörösesbarnák, alapjuknál ± gyantásak, hegyesek, a bükkéhez hasonló. Tőlevelei a jegenyéhez hasonlóak,
fésősen állnak, 25-40 mm hosszúak, lágyak, élénkzöldek (zöld duglászfenyı – var. viridis), vagy körkörösek,
merevebbek, kékesszürkék, deresek (kék duglászfenyı – var. glauca), a tők fonáka 2 világos légzınyílás-sávval,
a csúcs lekerekített, a nyél kissé csavarodott, szétdörzsölve narancsillatúak. Egylaki, porzós virágzatai
barkaszerőek, magánosak, 1,5-2 cm hosszúak, narancssárgák, nıvirágzata magános, almazöld vagy piros színő.
Tobozai 4-10 cm hosszúak, világosbarnák, a fedıpikkelyek tobozra simulók (var. viridis) (a) vagy hátratörtek
(var. glauca) (b), a mag 5-7 mm hosszú, barnás.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Hosszú élető (150-250 év), gyors növekedéső faj. Április
második
felében,
májusban
virágzik,
magja
szeptemberben érik, télen hullik, tobozait tavasszal veti
le. Kiegyenlített hıigényő, fényigényes, közepes
vízigényő, savanyú talajokat kedveli.

Elterjedés, elıfordulás és élıhely
Hazája pacifikus Észak-Amerika, hazájában a var. viridis
FRANCO tengerparti, a var. glauca (BEISSN.) FRANCO
szikláshegységi változat. Nálunk nem ıshonos, adventív
elem, fıleg az Északi-középhegységben és NyugatDunántúlon ültetik állományait. Hazájában mély
termırétegő, üdébb
talajokon
más fenyıfajok
társaságában nı, vagy elegyetlen állományokat képez,
nálunk kultúrfenyvesekben állományszerően, vagy
természetszerő erdeinkben csoportosan ültetik.

Egyéb
Fája rózsásvörös, középnehéz, puha, rugalmas. Európába
elıször 1827-ben hozták be, gyakoribb parkfa, különösen
a kék duglászfenyı szelektált egyedeit ültetik, melyek a
városok szárazabb levegıjét jobban elviselik. Újabban
karácsonyfaként is használják.
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Erdei fenyı

Pinus sylvestris L.

Alaki jellemzık
Nagy termető fa (30 m), törzse egyenes, hengeres, kérge a törzs felsı részén rozsdavörös, pikkelyekben leváló,
az alsó részen vastag, szürkésbarna, hosszant repedezı, koronája szétterülı, laza, oldalágai örvösek, vastagok.
Hajtása fiatalon okkersárga, késıbb barnás; rügyei hegyes kúp alakúak, vörösbarnák, nem gyantásak. Tőlevelei
kettesével állnak, 4-7 cm hosszúak, hossztengelyük körül kissé csavarodottak, finoman főrészes szélőek, szúrós
végőek, szürkés- vagy kékeszöldek, a tőhüvelyek hártyásak, kezdetben fehéresek, késıbb szürkék. Egylaki, porzós
virágzatai barkaszerőek, halmozottan állnak, élénksárgák, a nıvirágzatok 1-3-asával jelennek meg,
ibolyászöldek. Tobozai 3-7 cm hosszúak, szürkésbarnák,
nem fénylık, görbe kocsányúak, a mag 3-4 mm hosszú,
sötétszürke-szürkéssárgán tarka.

Biológiai jellemzık
Mérsékelten hosszú élető (150-250 év), gyorsan növı faj.
Májusban virágzik, magja a 2. év októberében érik, tél
végén, tavasz elején hullik, toboza felnyílva még 1-2
évig a fán marad. Hidegtőrı, fényigényes faj, mely a
száraz és nedves, vizes környezetet is elviseli, a savanyú
talajokat kedveli.

Elterjedés
Hazája Eurázsia (Nyugat- és Dél-Európában szórványos),
dombvidéki, középhegységi, magashegységi faj. Nálunk
a Nyugat-Dunántúlon (Soproni-hg., Vasi-dombvidék,
Kıszegi-hg., İrség, Vendvidék, Hetés, Göcsej) ıshonos,
a
bakonyaljai
(Fenyıfı
–
Bakonyszentlászló)
homokvidéken spontaneitása kérdéses, egyéb területeken
kiterjedten
ültetett
faj.
A
Nyugat-Dunántúlon
fenyıelegyes-tölgyesek, mészkerülı tölgyesek elegyfája,
az egész országban kiterjedten ültetik állományszerően
kultúrfenyvesekbe, ill. csoportosan természetszerő
erdeinkbe, a nedves-vizes, ill. szikes termıhelyek
kivételével mindenütt telepítik.

Egyéb
Fája vörösesbarna, puha, könnyő, gyantás, göcsös. Pionír faj.
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Feketefenyı

Pinus nigra ARNOLD

Alaki jellemzık
Eredeti élıhelyén közepes termető fa (20 m), jó termıhelyre ültetve nagy termető fává (30 m) is nıhet. Törzse
egyenes, hengeres, kérge hosszant repedezett, sötétszürke, koronája széles, ágai örvösen állnak. Hajtása eleinte
sárgásbarna, vastag, fénylı, kopasz; a rügyek hagyma alakúak, hirtelen kihegyesedık, barnák, a rügypikkelyek
rojtos szélőek, csúcsuk gyantás. Tőlevelei kettesével állnak, 8-10 cm hosszúak, merevek, kemények, szúrósak,
finoman főrészesek, általában nem csavarodottak, sötétzöldek, a tőhüvelyek feketések. Egylaki, porzós
virágzatai barkaszerőek, halmozottan állnak, sötétsárgák, a nıvirágzatok 1-3-asával jelennek meg, pirosak.
Tobozai 5-8 cm hosszúak, okkersárgák, fénylık és rövid kocsányúak, a mag 5-7 mm hosszú, sárgás- vagy
barnásszürke színő, többnyire szeplıs.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (80-100 év), mérsékelt
növekedéső faj. Május második, június elsı felében
virágzik, magja a 2. év októberében érik, tél végén hullik,
toboza a következı tavaszon esik le. Melegigényes,
fényigényes, szárazságtőrı, inkább bázikus talajokat
kedvelı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Hazája Északnyugat-Afrika, Dél-Európa és Kis-Ázsia
hegyvidéke, szubmediterrán jelleggel, középhegységi,
magashegységi faj, nálunk nem ıshonos, de hozzánk
közel a Keleti-Alpokban felhatol a Bécsi-erdıig, ill. az
Al-Dunánál a Domugleden is él. Hazánkban fıleg az
alföldi homokterületeken, a középhegységi kopárokon
ültetik állományszerően, de szinte az egész országban
megtalálható. Eredeti élıhelyein ıskızeten, vulkáni és
meszes alapkızeten egyaránt megjelenik, kiemelkedı
szirteken, meredek lejtıkön, kopárokon képez laza
záródású állományokat, nálunk kultúrfenyveseket
létesítenek
belıle,
vagy
csoportosan
ültetik
természetszerő erdeinkbe.

Egyéb
Fája vörösesbarna, puha, könnyő, erısen gyantás, durva
szövető, göcsös. Változatos faj, a feldarabolódott
elterjedési terület miatt több (4-6), izolálódott alfaját és
számos változatát különböztetik meg.
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Simafenyı

Pinus strobus L.

Alaki jellemzık
Hazájában nagy termető fa (35-50 m), nálunk inkább csak közepes méretet (25 m) ér el. Törzse egyenes,
hengeres, kérge sokáig sima, csak idıs korban a törzs alján hosszant repedezett, koronája kúp alakú, ágrendszere
örvös. Hajtása sokáig vékony, hajlékony, sárgásbarna, finoman szırös, késıbb megvastagszik, szürkések és
kopaszok lesznek. Tőlevelei ötösével állnak, 8-12 cm hosszúak, lágyak, hajlékonyak, tompa végőek,
kékeszöldek, szélük finoman főrészes, a tőhüvelyek hamar lehullanak. Egylaki, porzós virágzatai barkaszerőek,
halmozottan állnak, halványsárgák, a nıvirágzatok 1-3-asával jelennek meg, kékeszöldek. Tobozai 10-15 cm
hosszúak, barnák, rövid kocsányúak, a mag 5-6 mm hosszú, szürkésbarna színő, sőrőn sötét szeplıs, gyengén
fénylı.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten hosszú élető (100-150 év), gyors
növekedéső faj. Májusban virágzik, magja augusztusban
érik, szeptember-októberben hullik, tobozait télen veti le.
Hidegtőrı, mérsékelten fényigényes, közepes vízigényő,
savanyú talajokat kedvelı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Hazája atlantikus Észak-Amerika, nálunk nem ıshonos,
adventív elem, fıleg a sík vidékeken és dombvidékeken
ültetik állományszerően, de a hegyvidékeken is elıfordul.
Hazájában a lápos területek szélétıl a mély termırétegő
homokos-vályogos talajokon át a hegyvidéki területekig
egyaránt megjelenik, helyenként elegyetlenül, másutt
egyéb fenyıfajokkal és lombos fákkal alkot elegyes
állományokat, hazánkban kultúrfenyveseket létesítenek
belıle.

Egyéb
Fája világos vörösesbarna, puha, igen könnyő, számos
gyantajárattal. Európába elıször 1705-ben hozták be.
Kedvelt parkfa. A hozzá hasonló, hosszabb és csüngı
tőjő, nagyobb tobozú, Nyugat-Himalájában honos
selyemfenyı (Pinus wallichiana A. B. JACKS.) szintén
gyakori parkfa.
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Közönséges boróka

Juniperus communis L.

Alaki jellemzık
Örökzöld nagyobb cserje, ritkán kis termető fa (10-12 m), változatos megjelenéssel (elterülı alaktól az
oszlopszerőig), rendszerint alul több ágra oszló törzzsel, sima, szürkésbarna, szalagosan leváló kéreggel. A fiatal
hajtások simák, három élőek, az idısebb ágak gesztenyebarnák, lefoszló kérgőek. A rügyek nagyon aprók,
tojásdadok. Tőlevelei váltakozó állású, 3 tagú örvökben állnak, elállók, merevek, szúrósak, 10-15 mm hosszúak,
szürkészöldek, az ér a fonákon kissé kiemelkedik.
Kétlaki, porzós virágzata sárga színő, a nıvirágzat
halványzöld. Tobozbogyója 2 év alatt érik, gömbölyded,
5-8 mm átmérıjő, hamvas feketés-kék, benne 3 darab, 45 mm hosszú, vörösbarna maggal.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (100 év), lassan növı faj. Május
közepe táján virágzik, tobozbogyója szeptemberoktóberben érik, tél végén hullik. Hidegtőrı,
fényigényes, szárazságtőrı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Hazája Észak-Amerika, Európa és Ázsia hideg és
mérsékelt
övi
része,
Észak-Afrika.
Síkvidéki,
dombvidéki, középhegységi faj, a Tiszántúlról hiányzik,
egyéb területeken szórványos, a Duna-Tisza közén és
Belsı-Somogy déli részén gyakori. Mészkerülı erdık,
borókás-nyárasok, korábban legeltetett erdık, felhagyott
legelık, kopárok faja.

Egyéb
• Fája vörösesbarna, kemény, középnehéz, tartós, illatos,
egyenletes szövető, gyantajárata nincs. Pionír faj,
tömeges
megjelenése
korábbi
legeltetésre,
alomszedésre, erdıkiélésre utal.
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Nyugati tuja

Thuja occidentalis L.

Alaki jellemzık
Közepes termető fa (15 m), törzse egyenes, földig ágas, kérge szalagosan leváló, vörösesbarna, koronája
keskeny kúp alakú, hajtásrendszere vízszintes síkban szétágazó. Hajtása lapos, felül sötétzöld, alul halványzöld,
pikkelylevelei keresztben átellenesek, lap- és élpikkelyekre különülnek, Y rajzolatot mutatnak, a lappikkelyeken
kidudorodó olajmiriggyel, szétdörzsölve kellemetlen illattal. Egylaki, porzós virágzatai kicsik, az oldalhajtások
csúcsán nagy számban jelennek meg, sárgászöldek,
nıvirágzatai aprók, sárgászöldek. Tobozai 7-10 mm
hosszúak, pikkelyei bırszerőek, világosbarnák, a mag 5-6
mm hosszú, vörösesbarna, világos szárnnyal.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (60 év), lassú növekedéső faj.
Április második, május elsı felében virágzik, magja
szeptember végén, októberben érik, télen hullik, tobozai
tavaszig fenn maradnak. Kiegyenlített hıigényő,
árnytőrı, közepes vízigényő faj.

Elterjedés, elıfordulás és élıhely
Hazája atlantikus Észak-Amerika északi fele, nálunk nem
ıshonos, adventív elem. Hazájában nedves-hővös
termıhelyeken, ártereken, lápokban, szivárgóvizes
hegyoldalakon él, hazánkban gyakori parkfa.

Egyéb
Fája fehéressárga, puha, könnyő. Több, különbözı
habitusú és lombozatszínő fajtáját ültetik. Levele
mérgezı. A hozzá hasonló, de nagyobb termető,
párhuzamos hajtásrendszerő, megdörzsölve kellemes
illatú, földreérı ágain meggyökeresedni képes, pacifikus
Észak-Amerikában élı óriás tuja (Thuja plicata D. DON)
terjedıben lévı parkfa.

13

Keleti tuja, életfa

Thuja orientalis L.
(Biota orientalis Endl., Platycladus orientalis /L./ Franco)

Alaki jellemzık
Közepes termető fa (15 m). Törzse egyenes, kérge rostos szalagokban leváló, vörösesbarna, koronája ovális,
ágai felállók és vastagok, hajtásrendszere függıleges síkban ágazik szét. Hajtása lapos, alul-felül egyformán
élénk- vagy sárgászöld, sok kis gallyacskára ágazik.
Pikkelylevelei
keresztben
átellenesek,
lapés
élpikkelyekre különülnek, a lappikelyek hátán bemélyedı
barázdával, szétdörzsölve gyantás illatú. Egylaki porzós
virágzatai kicsik, az oldalhajtások csúcsán nagy számban
jelennek meg, sárgásak, nıvirágzatai aprók, halvány
rózsaszínőek. Tobozai 10-15 mm hosszúak, éretlenül
húsosak, kékeszöldek, éretten fásodnak, megbarnulnak, a
mag 5-6 mm hosszú, barna, világosabb köldökkel.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (80 év), mérsékelt növekedéső
faj. Április második, május elsı felében virágzik, magja
októberben érik, télen hullik, tobozait télen nem veti le.
Kiegyenlített hıigényő, fényigényes, szárazságtőrı faj.

Elterjedés
Közép- és Északkelet-Kína a hazája, nálunk nem
ıshonos,
adventív
elem.
Hazájában
száraz
hegyoldalakon, gyakran mészkövön él, hazánkban
gyakori parkfa.

Egyéb
Fája fehéressárga, puha, könnyő. Több, különbözı
habitusú és lombozatszínő fajtáját ültetik. Gyakorta
alkalmazzák temetıkben („életfa”).
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Tiszafa, tiszafenyı, ternyıfa

Taxus baccata L.

Alaki jellemzık
Örökzöld, kis termető fa (10 m) vagy nagyobb cserje, törzse ormós, csavarodott, göcsös, gyakran a tövénél
vastag ágakra bomló, kérge rozsdabarna, szürke foltokkal tarkított, cserepes, koronája szabálytalan, ágai közel
vízszintesek. Hajtásai vékonyak, hajlékonyak, 2-3 évig zöldek, barázdáltak, késıbb barnák, a tők a vezérhajtáson
körkörösen, az oldalhajtáson fésősen állnak, laposak, lágyak, hegyesek, 18-32 mm hosszúak, felül fényes
sötétzöldek, fonákuk matt világoszöld, a levélalap hosszan szárra futó. Kétlaki, porzós virágzata az elsı évi
hajtás alsó oldalán a levelek hónaljában már ıszre
kialakul, sárga, nıvirága rügyszerő, levélhónalji
törpehajtás csúcsán többnyire magánosan található, zöld.
Magköpenyes magja tojásdad alakú, 5-7 mm hosszú,
gesztenyebarna, fényes, a magköpeny 8-9 mm hosszú,
felül nyitott, húsos, élénkpiros.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Nagyon hosszú élető (500-1000 év), nagyon lassan növı
faj. Március végén, április elején virágzik, magköpenyes
magja augusztus-szeptemberben érik, szeptemberoktóberben hullik. Közepes hıigényő, árnytőrı, közepes
vízigényő, bázikus talajokat kedvelı faj.

Elterjedés, elıfordulás és élıhely
Hazája Nyugat-, Közép- és Dél-Európa, Kis-Ázsia,
Kaukázus, Észak-Afrika, szubatlanti-szubmediterrán
jelleggel, de mindenütt diszperz megjelenéssel.
Középhegységi faj, nálunk csak néhány helyen fordul
elı, így megjelenik a Bükkben (Ómassa, Lillafüred),
Bakonyban (Szentgál, Herend, Bánd, Bakonybél).
Sziklaerdık fája.

Egyéb
Fája fénylı vörösbarna, igen kemény, nehéz, tömör.
Évgyőrője rendkívül keskeny, hullámos, a magköpeny
kivételével minden része nagyon mérgezı. Díszfaként
ültetik, a nyesést jól bírja, ezért különbözı formák kialakítására alkalmas (francia kert). Híres és védett
állománya az ún. Szentgáli tiszafás.
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Juharlevelő platán

Platanus × hybrida BROT.

Alaki jellemzık
Nagy termető fa (35-40 m). Törzse szabálytalan kerülető, erıteljesen szétágazó, kérge nagyobb,
szabálytalan lemezekben leváló, tarka, koronája széles, szétterülı. Hajtása zegzugos, kezdetben
barnán nemezes, ıszre kopaszodó, barnászöld vagy barnásvörös, győrősszerő pálharipacsokkal, rügyei
zöldesek vagy vörösesbarnák, kúposak, idıszakosan a levélnyél által rejtettek. Levelei szórt állásúak,
15-25 cm szélesek, 3-5 karéjúak, a karájok olyan hosszúak, mint amilyen szélesek, háromszög
alakúak, a karéjközi öblök nem érnek a lemez közepéig, öblösen fogasak, a levéllemezek
világoszöldek, a levélfonák az erek mentén szırös. Egylaki, porzós és termıs virágai külön
fejecskékben nyílnak, porzós virágzatai sárgásak és a
hajtás közepén, termıs virágzatai pirosak és a hajtás
végén találhatók. Makkocska termése fordított gúla
alakú, alapján hosszú, merev serteszırök vannak, a
terméságazat 2-3 cm átmérıjő, többnyire kettesével
találhatók.
Biológiai és ökológiai jellemzık
Nagyon hosszú élető (400-500 év), gyors növekedéső
faj. Lombfakadással egyidıben, májusban virágzik.
Tırıl jól sarjad. Melegigényes, fényigényes, közepes
vízigényő faj. Fája vörösesbarna, kemény, közepesen
nehéz, nem tartós, a bükkéhez hasonló.
Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Kultúrfaj, ezért elterjedési területe nem megállapítható.
Parkokba, fasorokba ültetik, ezen kívül fıleg az ártéren
kisebb állományai is fellelhetık.
Egyéb
Eredete bizonytalan, legvalószínőbb, hogy a nyugati
és a keleti platán (P. occidentalis L., ill. P. orientalis
L.) hibridje. Az egyik leggyakoribb parkfa, de a városi
viszonyokat nehezen viseli.
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Mezei szil

Ulmus minor Mill.

Alaki jellemzık
Közepes vagy nagy termető fa (20-30 m), törzse hengeres, alul gyakran terpeszes, kérge barnásszürke, mélyebb
hosszanti barázdákkal és sekélyebb keresztrepedésekkel tagolt, koronája sátorozó, laza, ágai vastagok. A fiatal
még erıteljes hossznövekedéssel jellemezhetı fákon felfelé állók, róluk a rövidhajtások kétoldalasan, egy síkban
elhelyezkedve erednek. Az idısebb egyedeken a hosszúhajtások bókolók. Az egyéves hajtások vékonyak,
barnás-vörösek, gesztenyebarnák, csupaszak, vagy gyengén szırösek (ritkán csak a levelek eredésénél szırösek),
ha szırösek, nyár közepére kopaszodók. Legfeljebb néhány elszórt paraszemölcs található. A hajtások lehetnek
paralécesek (var. suberosa). A levélrügyek oválisak vagy tojásdadok, kihegyezettek, az ágaktól elállók,
fényesek. A rügypikkelyek rövid szırökkel borítottak, a széleken rövid, fehér pillákkal. A levelek váltakozó
állásúak, elliptikusak, hosszúkás oválisak, tojásdadok vagy ritkán visszás-tojásdadok, 5-9 cm hosszúak, 2,5-5 cm
szélesek, kevéssé kihegyezettek. A levélváll rendszerint ferde és aszimmetrikus. A levél széle kétszeresen
fogazott. Jellemzı, hogy számtalan pontszerő, piros mirigy van a fonákon, fıleg az erek mentén. A levélnyél
viszonylag hosszú, 6-13 mm. İszi lombszíne sárga.
Poligám virágai levélhónalji csomókban nyílnak, ± ülık,
zöldesvörösek. Lependék termése 12-20 mm hosszú, a
makkocska a szárny csúcsához áll közelebb

Biológiai és ökológiai jellemzık
Hosszú élető (200-300 év), mérsékelt növekedéső faj.
Lombfakadás elıtt, márciusban virágzik, termése május
második felében érik és hullik. Tırıl és gyökérrıl jól
sarjad. Melegigényes, árnytőrı, közepes vízigényő, de a
szárazabb és nedvesebb termıhelyeket is elviseli.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Európai faj, de Észak-Európából hiányzik, sík vidéktıl a
középhegységekig elıfordul. Alföldjeinken általánosan
megjelenik, szórványosabban a dombvidékeken és a
középhegységekben is elıfordul. Keményfás ligeterdık,
gyertyános-tölgyesek, ritkábban erdıssztyepp erdık,
mészkedvelı tölgyesek, cseres-tölgyesek fája.

Egyéb
Fája vörösesbarna, kemény, nehéz, nehezen hasadó.
Visszaszorulóban lévı faj, a szilfavész iránt nagyon
fogékony. A hegyi szillel hibridizálódik, a hibrid a
holland szil (U. x hollandica MILL.), melynek több
fajtáját ültetik Nyugat- és Közép-Európában.
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Hegyi szil

Ulmus glabra HUDSON (U. scabra MILLER, U. montana WITH.)

Alaki jellemzık
25-30(-35-40) m magas lombhullató fa, általában egyenes növéső, karcsú, nyúlánk, szabad állásban mélyen
villás ágakkal, gömbölyő vagy ovális koronával. A kéreg fiatalon sima, majd idısebb korában vékony,
pikkelyszerő, finom függıleges, hosszanti repedések borítják, majd fokozatosan mélyebb repedések keletkeznek,
barnás-szürkés színő. Az elsıéves hajtások erıteljesek, olíva-zöldektıl a vöröses-barnáig változhat a színe,
többé-kevésbé apró, érdes szırökkel egyenletesen borított, jellemzık a rövidhajtások, 5-7 levéllel. A rügyek két
sorban állnak, sötétbarnák, barnás-feketék, a rügypikkelyek szırösek, pillásak, a szırök vöröses, vagy barna
színőek rozsdásak, késıbb kopaszodók. A levélrügyek hegyesek, oldalt állók, a virágrügyek gömbölyőek. A
levelek váltakozó állásúak, vagy szórtak. A levelek változatosak, az árnyéklevelek általában elliptikusak vagy
visszás-tojásdadok, kihegyesedık, több csúcsúak, 9-10 cm hosszúak, 6 cm szélesek; ugyanakkor a fénylevelek
keskenyebbek, inkább csak egy csúcsúak. A levélváll csak kissé aszimmetrikus. A levél kétszeresen főrészes.
Színe rövid, csúcs felé hajló serteszırökkel fedett, ettıl a levélnyél felé simítva érdes tapintású, matt zöld. İszi
lombszíne sárga (néha egészen világító). A levélnyél
rövid, 3-5(6) mm hosszú, gyakran a levélváll által takart.
Poligám virágai levélhónalji nagyobb csomókban
nyílnak, ± ülık, zöldesvörösek. Lependék termése 20-25
mm hosszú, a makkocska a szárny közepén található.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Hosszú élető, akár 500 évet is élhet, mérsékelt
növekedéső faj. Lombfakadás elıtt, márciusban virágzik,
termése május elsı felében érik és hullik. Tırıl jól
sarjad. Hidegtőrı, árnytőrı, közepes vízigényő faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Európai, de Dél-Európában szórványos, középhegységi –
magashegységi faj. Középhegységeinkben, helyenként a
dombvidékeken található, ill alföldperemi részekre is
leereszkedhet. Bükkösök, szurdokerdık, ritkábban
gyertyános-kocsánytalan tölgyesek, törmeléklejtı- és
sziklaerdık, patakmenti és keményfás ligeterdık fája.

Egyéb
Fája vörösesbarna, kemény, nehéz, nehezen hasadó.
Rritkulóban lévı faj, a szilfavész közepes mértékben
károsítja.
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Vénic-szil, lobogós szil, vénicfa

Ulmus laevis PALLAS (U. effusa WILLD.)

Alaki jellemzık
Nagytermető, lombhullató fa (30-35 m), széles, szabálytalan, kevéssé sőrő koronával. A kéreg szürkés-barna,
eleinte sima, majd vékony lemezekre válik, az idıs példányokon barázdált. Jellemzı a vékony, csomókban eredı
vízhajtások jelenléte a törzsön, a számos vékony, hosszú, egyenes, kevéssé elágazó fattyúhajtástól a törzs
dudorossá, csomorossá válhat. Az idısebb példányok törzsén jellemzı gyökérterpeszek találhatók. A fiatal
hajtások fényesek, világos- vagy olajbarnák, eleinte szürke bunda borítja ıket, de ez hamar eltőnik. Az idısebb
hajtások sötétebbek, szürkébbek és kopaszak. A lenticellák oválisak, jól láthatók, a hajtásnál világosabbak. A
rügyek karcsúak, orsószerőek, hegyesek. A rügypikkelyek világosbarnák, fahéjszínőek, sötétebb, pillás
szegéllyel, ezért jellegzetesen csíkosak. A levelek hosszúkás oválisak, vagy széles elliptikusak, a levéllemez
legnagyobb szélessége középen található, 6-14 cm hosszúak, 2,5-9 cm szélesek. A csúcs erıteljes, általában
kihegyesedı,
konkáv.
A
levélváll
erıteljesen
aszimmetrikus, a levél széle kétszeresen főrészes, az
elsıdleges fogak rendszerint ívesen, sarlósan a levél
csúcsa felé hajlanak. A kifejlett levél többnyire szırtelen,
fényes felszínő, a fonák tapintása fedıszıröktıl
bársonyos. A levélnyél rövid, 4-6(10) mm, szırös.
Poligám virágai levélhónalji csomókban nyílnak, hosszú
kocsányúak, csüngık, zöldesvörösek. Lependék termése
12-15 mm hosszú, pillás élő, a makkocska a szárny
alapjához áll közelebb.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (100 év), mérsékelt növekedéső
faj. Lombfakadás elıtt, márciusban virágzik, termése
májusban érik és hullik. Tırıl jól sarjad. Melegigényes,
árnytőrı, vízigényes faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Közép-, Délkelet- és Kelet-Európa nagy részén elıfordul,
kontinentális jelleggel. Sík vidéki faj, alföldjeinken
mindenütt elıfordul, ritkán a hegy- és dombvidék széles
völgyeiben is megjelenhet. Puhafás és keményfás
ligeterdık, ritkán erdıssztyepp erdık, láperdık fája.

Egyéb
Fája vörösesbarna, kemény, nehéz, göcsös, nehezen
hasadó. A szifavész kevésbé károsítja.
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Nyugati ostorfa

Celtis occidentalis L.

Alaki jellemzık
Közepes termető fa (20 m), törzse ± egyenes, szabad állásban vastag, kusza növéső ágakra bomló, kérge
kezdetben sima, szürke, késıbb parás kiemelkedésektıl rücskös, szürkésbarna, alsó ágai csüngık. Vesszeje barna
vagy vörösesbarna (fiatalon zöldes), eleinte szırös, de kopaszodó, fehér paraszemölcsökkel, rügyei kicsik,
tojásdadok, hegyesek, barnák. Levelei váltakozó állásúak, tojásdadok vagy hosszúkás-tojásdadok, 5-10 cm
hosszúak, felül fénylı zöldek, fonákuk halványzöld, az erek mentén szırösek, az elsı harmadban fogak
nélküliek, egyébként durván főrészesek, a fogak hosszú hegyőek. İszi lombszíne sárga. Poligám virágai közül a
porzósok a fiatal hajtás alsó részén csomókban, a hímnısek a hajtás felsı részén magánosan jelennek meg, a
virágok zöldek. Csonthéjas termése borsó nagyságú, pirosasbarna, vékony burkú, kesernyés, a csontár
gömbölyded, gödörkés felülető, sárgásfehér.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (80 év), gyors növekedéső faj.
Lombfakadás után, májusban virágzik, termése októbernovemberben érik, tél végén hullik. Közepes hıigényő,
mérsékelten árnytőrı, közepes vízigényő faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Atlantikus Észak-Amerika a hazája, ott sík vidéki faj, a
folyóvölgyek mély hordaléktalaján más keményfákkal
együtt nı. Nálunk nem ıshonos, adventív elem, szerte az
országban megtalálható, elıfordulásának súlypontja az
alföldekre esik. Korábban az alföldön kultúrerdıkbe
(akácosok, nemesnyárasok) ültették, ma fıként az ártéren
vadul el, ezen kívül parkerdıkben, fasorokban,
településeken található

Egyéb
Fája zöldesbarna, kemény, nehéz, szívós, a szilekéhez
hasonló. Európába elıször 1636-ban hozták be,
Magyarországon a XIX. század elsı felében jelent meg.
termését a madarak terjesztik, özönfajjá vált. Az egyik
leggyakoribb sor- és parkfánk, jól tőri a városok száraz,
szennyezet levegıjét, az utak sózását, a nyesést,
csonkítást. A dél-európai déli ostorfa (Celtis australis L.)
kérge sima, szürke, nálunk ritka parkfa.
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Fehér eperfa

Morus alba L.

Alaki jellemzık
Közepes termető fa (20 m), törzse zömök, szabálytalanul elágazó, kérge hosszant repedezett, szürkésbarna,
koronája ovális, ágai nyúlánkak, felfelé irányulók. Vesszeje kissé zegzugos, eleinte zöldes, majd sárgásszürke,
kopasz, rügyei kicsik, ághoz simulók, rövid hegyőek, vörösesbarnák. Levelei szórt állásúak, tojásdadok, gyengén
szíves vállúak, 6-10 cm hosszúak, az erıteljes hosszúhajtásokon gyakran tagoltak (karéjosak vagy hasadtak),
felül világoszöldek, fényesek, fonákuk matt, csipkések, a fonákon az erek mentén, valamint a levélnyélen
szırösek. Egylaki, porzós virágzatai 2-4 cm hosszúak, általában a más hajtásokon megjelenı termıs füzérek
zömökek, 0,5-1 cm hosszúak, virágai zöldessárgák. Eper
(elhúsosodó lepel az aszmagok körül) terméságazata 1,52 cm hosszú, fehér, pirosló vagy fekete színő, lédús,
édes, a makkocska 2-3 mm hosszú, sárgásbarna, sima
felülető.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten hosszú élető (150 év), gyors növekedéső faj.
Lombfakadás után, májusban virágzik, termése júniusban
érik és hullik. Melegigényes, fényigényes, közepes
vízigényő faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Kínai származású faj, hazánkban elsısorban a sík
vidékeken található, nem ıshonos, adventív elem. Fıleg
ligeterdıkben vadul el, fasorokban, erdısávokban,
kertekben ültetik.

Egyéb
fája aranysárgától csokoládébarnáig változó színő,
kemény, nehéz, tartós, az akácéhoz hasonló. Európába
elıször a XVI. században hozták be, régi kultúrnövény, a
selyemhernyó-tenyésztés miatt sokfelé elterjedt, ma már
visszaszorulóban van. Rokona, a sötétbordó, savanykás
terméső, szırös levelő, kis-ázsiai elterjedéső fekete
eperfa (Morus nigra L.), mely nálunk ritka parkfa.

21

Bibircses nyír, közönséges nyír

Betula pendula ROTH (B. verrucosa EHRH.)

Alaki jellemzık
Közepes termető fa (20-25 m), törzse sudarlós, kissé hajlott, kérge fehér, győrősen elváló, alul durván repedezett,
koronája sudaras, laza, gallyai csüngık. Vesszeje vékony, kopasz, fényes és szürkén foltos, viaszmirigyektıl
dudoros, paraszemlcsös; rügyei aprók, kúposak, hegyes csúcsúak, az ágtól elhajlók, alul zöldesek, felül barnák,
ragadósak. Levelei szórt állásúak, háromszög vagy rombusz alakúak, 3-6 cm hosszúak, fényesek, kopaszak,
lekerekített vállúak, hosszú nyelőek, szabálytalanul kétszeresen főrészesek. Egylaki, a hímivarú virágok
nyeletlen hengeres barkában nyílnak a hosszúhajtások végén, 2-3-asával, a porzók sárgák. A nıi virágok
rövidhajtásokon vagy levelek hónaljában nyílnak rövid, felálló füzérben. Makkocska termésének szárnya jóval
szélesebbek a makkocskánál.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (60 év), gyorsan növı pionír
faj. Lombfakadással egyidıben, április elején
virágzik. Hidegtőrı, fényigényes, közepes vízigényő,
inkább savanyú talajokat kedvelı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Eurázsiai (euroszibériai elem) faj, sík vidéktıl a
hegyvidékig elıfordul. Alföldjeinken szórványos
vagy helyenként hiányzik, hegy- és dombvidékeinken
gyakoribb. Mészkerülı erdık, homoki tölgyesek,
pionír fafajú állományok faja.

Egyéb
Fája sárgásfehér, lágy, könnyő, egyenletes szövető,
rugalmas. Vesszejét korábban seprőkészítésre
használták. Városi zöldövezetekben, parkokban
díszfaként ültetik.
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Mézgás éger, enyves éger, berekfa

Alnus glutinosa (L.) GAERTNER

Alaki jellemzık
Közepes vagy nagy termető fa, akár 25-30 m-re is megnı. Törzse ± egyenes, a fa csúcsáig követhetı, kérge
hossz- és kereszt-repedésekkel sekélyen tagolt, szürkésbarna, koronája laza, sudaras, ágai zömmel vízszintesen
állnak vagy lehajlók. Vesszeje szögletes, eleinte zöldes, majd barna, fehér paraszemölcsökkel borított, kopasz,
gyakran ragadós. Rügyei nyelesek, ragadósak, ibolyásbarnák, megnyúlt tojásdadok, tompa végőek, gyakran
háromszög keresztmetszetőek. Levelei szórt állásúak, 4-9 cm hosszúak, kerekdedek vagy visszás tojásdadok,
többnyire kicsípett csúcsúak, szabálytalanul fogazottak, fényes zöldek, a fonákon eleinte az erek mentén
szırösek, majd kopaszodók. A levelek zölden hullnak le.
Egylaki, porzós és termıs virágzatai már ısszel
megjelennek, barkái 2-2,5 cm hosszúak, virágzáskor
jelentısen megnyúlnak, termıs füzérei 5 mm hosszúak.
„Áltoboz” terméságazata 1,5-2 cm hosszú, fásodott,
sötétbarna, majd fekete, a benne lévı makkocskák kicsik,
vörösesbarnák.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (80-100 év), gyorsan növı faj.
Lombfakadás elıtt, március elsı felében virágzik,
termése októberben érik, február-márciusban a hóra
hullik. Közepes hıigényő, fényigényes, vízigényes faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Elterjedési helye: Európa, Észak-Afrika, Kis-Ázsia. Sík
vidéki, dombvidéki, középhegységi faj, a Nagyalföldön
szórványos, egyéb területen gyakoribb. Patakmenti
ligeterdık, égerlápok állományalkotó faja, ezeken kívül
nedves foltokon is könnyen felverıdik.

Egyéb
Fája frissen húsvörös, késıbb világosabb sárgásvörös,
puha, könnyő, egyenletes szövető, kiváló ceruzafa.
Gyökéren nitrogéngyőjtı baktérium (sugárgomba) faj
(Frankia alni) él.
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Közönséges gyertyán, fehér gyertyán, gyertyán

Carpinus betulus L.

Alaki jellemzık
Közepes termető fa (25 m), törzse ormós, szabálytalan keresztmetszető, kérge sima, sötétszürke, koronája sőrő,
ágai meredeken fölfelé törık. Vesszeje vékony, gyakran zegzugos, szürkésbarna, fényes, kopasz, apró, világos
paraszemölcsökkel borított. Fiatal hajtásain a száraz lomb gyakran a tél nagy részén megtalálható. Rügyei 8-10
mm hosszúak, szárhoz simulók, világosbarnák, tojásdadok, a csúcsuk rendszerint kifelé görbült. Levelei
váltakozó állásúak, megnyúlt elliptikusak, válluk lekerekített, csúcsuk kihegyesedı, kétszeresen főrészesek, 6-12
cm hosszúak, felül mélyzöldek, fonákuk világosabb, a levélnyél kopasz. Egylaki, porzós virágzatai hengeresek,
4-6 cm hosszúak, lazák, a hajtás középsı részén találhatók, termıs füzérei felállók vagy bókolók, a hajtások
végén találhatók Makkocska termése bordás felülető,
6-10 mm hosszú, kupacslevele 3-5 cm hosszú,
háromkaréjú.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten hosszú élető (120 év), mérsékelt
növekedéső faj. Közvetlenül lombfakadás elıtt,
április elsı felében virágzik, termése októberben érik,
november-januárban hullik. Tırıl nagyon jól sarjad.
Mérsékelten melegigényes, árnytőrı, közepes
vízigényő faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Nyugat- és Közép-Európai, kis-ázsiai faj, szórványos
Dél-Európában. dombvidéki – középhegységi faj,
hazánkban az Északi- és Dunántúli-középhegységben,
Nyugat- és Dél-Dunántúlon található meg, a Kis- és
Nagyalföldön csak a peremi részeken fordul elı.
Állományalkotó a gyertyános-tölgyesekben, elegyfa a
bükkösökben, törmeléklejtı- és szurdokerdıkben,
keményfás ligeterdıkben.

Egyéb
Fája sárgásfehér, kemény, igen nehéz, nehezen hasad,
kiváló tőzifa. A nyesést jól tőri, élısövény
kialakítására alkalmas.
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Közönséges mogyoró

Corylus avellana L.

Alaki jellemzık
Nagyobb cserje, ritkábban kis termető fa (7-9 m). Többtörzső, törzsei fölfelé törık, csúcsuk táján elágazók,
kérge fényes barnásszürke, sima, koronája sátorozó. Vesszeje barnásszürke, az egyéves hajtás vöröses, fehér
paraszemölcsökkel borított, végén szırözött, mirigy és serteszırökkel borított. Az idısebb hajtások sárgásak, de
a kéreg nem repedezett, mint a törökmogyorónál. Rügyei zöldesbarnák, fénylık, oldalt összenyomottak,
gömbölydedek, kopaszok. Levelei váltakozó állásúak, de az erıteljes sarjhajtásokon elıfordulhat a szórt
levélállás is, kerekdedek vagy visszás-tojásdadok, röviden kihegyezettek, szíves vállúak, kétszeresen főrészesek,
6-12 cm hosszúak. A levélnyele mirigyszırökkel fedett. Egylaki, porzós virágzatai már ısszel kialakulnak, 1-3asával a hajtás vége felé jelennek meg, 4-6 cm hosszúak, termıs
virágzatai rügybezártak, csak a piros bibék nyúlnak ki a
rügypikkelyek közül. Makk termése kerekded, oldalról lapított,
16-18 mm hosszú, világosbarna, levélszerő kupacs borítja.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (60-80 év), mérsékelt növekedéső faj.
Lombfakadás elıtt, februárban virágzik, termése szeptemberben
érik, ısszel hullik. Tırıl jól sarjad. Mérsékelten melegigényes,
mérsékelten árnytőrı, közepesen vízigényes, inkább a bázikus
talajokat kedvelı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Európai, kis-Ázsiai faj. A sík vidékektól a középhegységekig
elterdt faj, az alföldeken szórványos. Gyertyános-tölgyesek,
szikladomborzatú erdık, keményfás ligeterdık faja, ritka a
homoki tölgyesekben, cseres-tölgyesekben, bükkösökben.

Egyéb
Fája vörösesfehér, középkemény, nehéz, szívós, hajlékony.
Vesszejébıl rajzszenet égetnek, karókat, botokat készítenek. Jó
méhlegelı.
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Török mogyoró

Corylus colurna L.

Alaki jellemzık
Nálunk közepes termető fa (20 m), hazájában ennél magasabbra nı. Törzse egyenes, sudarlós, a koronán
végigfutó, kérge világosszürke, hosszan repedezett, szabálytalan, hosszúkás cserepekben felpattogzó, koronája
szabályos kúp alakú, lombozata tömött. Vesszeje sárgásszürke, kopasz, erısen parás kérgő, hosszrepedésekkel
tagolt, rügyei világosbarnák, hegyesek, molyhosak. Levelei váltakozó állásúak, széles visszás tojásdadok, 8-12
cm hosszúak, levélnyele finoman szırös, de nem
mirigyes. Egylaki, porzós virágzatai már ısszel
kialakulnak, 1-3-asával a hajtás vége felé jelennek meg,
8-12 cm hosszúak, termıs virágzatai rügybe zártak, csak
a piros bibék nyúlnak ki a rügypikkelyek közül. Termése
kerekded, oldalról lapított, 17-20 mm hosszú,
vörösesbarna makk, borzasan szétálló, szálas hasábú
kupacs borítja.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten hosszú élető (200 év), gyors növekedéső faj,
lombfakadás elıtt, februárban, március elsı felében
virágzik, termése szeptemberben érik, ısszel hullik.
Melegigényes, fényigényes, szárazságtőrı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Elterjedt Délkelet-Európában, Kis-Ázsiában és a
Kaukázusban, hozzánk legközelebb a Déli-Kárpátok AlDunára nézı vonulatain fordul elı. Hazájában
dombvidéki-elıhegységi faj ahol különféle tölgyesekben
jelenik meg, nálunk nem ıshonos, parkokban, sorfaként,
helyenként kisebb állományokban ültetik.

Egyéb
Fája fehéres rózsaszín, középkemény, nehéz, finom
szövető, a kereskedelembe "rózsafa" néven kerül.
Termése vastag héja, kicsiny magja miatt alig élvezhetı.
A városok száraz, szennyezett levegıjét nehezen tőri.
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Közönséges bükk, európai bükk, bükkfa

Fagus sylvatica L.

Alaki jellemzık
Nagy termető fa (40 m). Törzse hengeres, nyúlánk, kérge vékony, sima, ezüstszürke, a régi ágak helyén kínai
bajuszokkal, koronája sőrő, ágai meredeken fölfelé irányulók. Vesszeje szürkésbarna, fényes, a hosszúhajtások
zegzugosak; rügyei a szártól erısen elállók, orsó alakúak, nagyok, hegyesek, fahéjbarnák, gyéren pillásak.
Levelei váltakozó állásúak, elliptikusak, ékvállúak, 5-8 cm hosszúak, épszélőek vagy élük hullámos, pillásak,
felül fénylı sötétzöldek, a fonák világosabb, az erek a levél széléig futnak, párhuzamosak. A levélnyél pillás.
Egylaki, porzós és termıs virágai külön fejecskékben nyílnak, a porzós virágzatok hosszú kocsányúak, csüngık,
a hajtás alsóbb részein találhatók, a termıs virágzatok
kocsánya rövidebb, merevebb, elálló. Makk termése
háromélő, 15-20 mm hosszú, gesztenyebarna, kettesével
zárt, 2-3 cm hosszú, bozontos felülető, visszahajló
töviskékkel borított kupacsban ülnek, mely éréskor 4
részre hasad. A mag magas olajtartalmú, ehetı.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten hosszú élető (200 év), lassan növı faj.
Lombfakadás után, májusban virágzik, termése
októberben érik és hullik. Közepes hıigényő,
fényigényes, közepes vízigényő faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Hazája Nyugat- és Közép-Európa, szórványosabb DélEurópában, szubatlanti jelleggel. Középhegységi és
magashegységi faj, hazánkban az Északi- és a Dunántúliközéphegységben, Nyugat- és Délnyugat-Dunántúlon, a
Zselicben, a Mecsekben, helyenként az alföldperemi
részeken (pl. Bodrogköz, Szatmár-Beregi-sík, Dráva-sík)
fordul elı. Bükkösök, szikladomborzatú erdık
állományalkotó fafaja, ritka elegyfaként gyertyánostölgyesekben, keményfás ligeterdıkben is megjelenhet.
Egyéb
Fája vörösesfehér, kemény, nehéz, a faszénégetés egyik
alapanyaga.
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Szelídgesztenye, jóféle gesztenye

Castanea sativa MILLER

Alaki jellemzık
Közepes termető fa (20-25 m), törzse egyenes, zömök, gyakran csavarodott, vastag ágakra bomló, kérge
sötétbarna, függılegesen, mélyen futó kéregcserepekkel, koronája sudaras, sátorozó. Vesszeje sötétbarna, fehér
paraszemölcsökkel borított, kopasz, fényes; bordás, a bordák a levélripacs két szélétıl a következı rügyig
futnak. Rügyei vöröses- vagy szürkésbarnák, fényesek, elıreugró levélalapon ülnek, az ágaktól elállók,
tojásdadok, kopaszok, 2 rügypikkellyel. Levelei szórt állásúak, de a vízszintes oldalhajtásokon váltakozók is
lehetnek, lándzsásak vagy keskeny lándzsásak, ékvállúak, 12-20 cm hosszúak, bırszerőek, egyenletesen szálkásfogas szélőek, az oldalerek a fonákon erısen kidomborodnak. Egylaki, virágai levélhónalji, felálló, összetett
füzérekben nyílnak, vannak csak porzós füzérei és vegyes füzérei is, ahol a termıs virágok legalul helyezkednek
el, a porzós virágok leple halványsárga, kellemetlen szagúak. Makk termése 20-35 mm hosszú, fényes sötétbarna
színő, rendszerint 3-asával zárt, gömbölyded, tövises
kupacsban ülnek, mely éréskor 4 részre hasad.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Hosszú élető (300-400 év), lassan növı faj. Jóval
lombfakadás után, június második felében virágzik,
termése októberben érik, s ekkor a kupaccsal együtt
hullik. Melegigényes, mérsékelten árnytőrı, közepes
vízigényő, inkább savanyú talajokat kedvelı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Eredeti hazája ma már nehezen adható meg, ma az
Alpoktól délre a Földközi-tenger mentén általánosan
elterjedt,
szubmediterrán
jelleggel.
Dombvidéki,
középhegységi faj, hazánkban a Soproni-hegységben, a
Kıszegi-hegységben, a Vasi-, Zalai- és Somogyidombvidéken, a Mecsekben és a Dunakanyar környékén
fordul elı. Mészkerülı erdık, gyertyános-tölgyesek,
kultúrgesztenyések fája.

Egyéb
Fája hasonlít a tölgyekéhez, kemény, nehéz, tartós. Hazai
ıshonossága vitatott. Gombakárosítói (pl. a hervadásos
tüneteket és kéregrákot elıidézı Cryphonectria
parasitica, ill. a gyökfınél tintafolyást okozó
Phytophtora cambivora) miatt állományai, egyedei
hazánkban is látványosan pusztulnak.
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Quercus robur L. (Qu. pedunculata Ehrh.)

Kocsányos tölgy, mocsártölgy
Alaki jellemzık

Nagy termető fa (35-45 m), törzse nyúlánk, hengeres, ± térgörbe, kérge hosszant repedezett, vastag, kemény,
sötétbarna, koronája felszoruló, ágai felállók, vastagok. Vesszeje gyengén szögletes, zöldesbarna, kopasz, apró
paraszemölcsei világosak; rügyei zömökek, tompák, öt oldalúak, világosbarnák, finoman pillásak. Levelei szórt
állásúak, változatosak, elliptikusak vagy inkább visszás-tojásdadok, 8-15 cm hosszúak, vékonyak, kopaszak,
rövid nyelőek (2-5 mm), általában fülesek, vagy ritkábban ékvállúak, erısen, öblösen karéjosak, a karéjok
szélesek, lekerekítettek, gyakran oldalkaréjosak. Az oldalerek az öblökbe és a karéjok csúcsába is kifutnak.
Egylaki, porzós virágzata csüngı, sárgászöld, termıs virágai hosszú, merev tengelyen 4-6-osával ülnek. Makk
termése 1 év alatt érik, 18-35 mm hosszú, világosbarna, frissen olajzöld hosszanti sávokkal, a kupacs a makk
1/4-ét borítja.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Hosszú élető (250-400 év), lassan növı faj.
Lombfakadással egyidıben, április második felében
(késın fakadó változat), vagy lombfakadás után, június
elsı felében (korán fakadó változat) virágzik, termése
szeptember második felében érik, október elsı felében
hullik. Tırıl jól sarjad. Mérsékelten melegigényes,
fényigényes, közepes vízigényő faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Hazája Európa (hiányzik a tipikus Mediterraneumból és
Észak-Európa jó részérıl), nálunk is fontos faj. Sík
vidéki faj, alföldjeinken gyakori, helyenként az alacsony
dombvidékekre is behatol. Keményfás ligeterdık,
gyertyános-kocsányos tölgyesek, erdıssztyepp erdık,
cseres-kocsányos tölgyesek állományalkotó fafaja,
ritkábban
fenyıelegyes-tölgyesek,
termıhelyi
optimumában a talajvíz közelsége döntı faktor.

Egyéb
Fája sárgásbarna, kemény, nehéz, rugalmas, tartós.
Alfajaként különítik el a szlavón tölgyet (subsp.
slavonica /GÁY./ MÁTYÁS), mely tipikus elıfordulása a
Dráva és a Száva közén van, ± egyenes törzső, finomabb
kérgő, vékonyabb oldalágú, mint az alapfaj, hazánkban
állományszerően ültetik.
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Kocsánytalan tölgy

Quercus petraea (MATTUSCHKA) LIEBL. (Qu. sessiliflora SALISB.)

Alaki jellemzık
Nagy termető fa (35 m), törzse nyúlánk, kérge hosszant repedezett, szürkésbarna, koronája boltozatos, ágai nem
vastagok, fölfelé törık. Vesszeje szürkés-, barnás- vagy sötétzöld, kopasz, gyakran bíboros futtatású; rügyei hegyesek,
kúposak, világosbarnák, kopaszak, csak az élükön pillásak. A hajtáscsúcson halmozottan állnak, a levélhónlajakban
fejlett alapon ülnek, ághoz simulnak. Levelei szórt állásúak, változatosak, elliptikusak vagy visszás tojásdadok, 614 cm hosszúak, felül fényes sötétzöldek, fonákuk szürkés- vagy világoszöld, finoman szırös, hosszú nyelőek
(1-3 cm). A levél válla nem füles, hanem ékvállú, az oldalerek általában csak a karéjokba futnak, az öblökbe
nem. Egylaki, porzós virágzata csüngı, sárgászöld,
termıs virágai 3-5-ösével tömörülnek vagy igen rövid
kocsányon ülnek. Makk termése 1 év alatt érik, 15-30
mm hosszú, okkersárga, kupacsa a makk 1/3-át borítja.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten hosszú élető (200 év), lassan növı faj.
Lombfakadással egyidıben, május elsı felében virágzik,
termése szeptember második felében érik, október elsı
felében hullik. Tırıl jól sarjad. Mérsékelten
melegigényes, mérsékelten fényigényes, közepes
vízigényő faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Hazája Európa (hiányzik Kelet-Európából), Kis-Ázsia,
Kaukázus;
alföldjeinkrıl
hiányzik,
hegyés
dombvidékeinken gyakori. Dombvidéki, középhegységi
faj, gyertyános-kocsánytalan tölgyesek, mészkerülı
tölgyesek,
mészkerülı
gyertyános-tölgyesek,
fenyıelegyes-tölgyesek, mészkedvelı tölgyesek, csereskocsánytalan tölgyesek állományalkotó fafaja, elegyfaként
bükkösökben, mészkerülı bükkösökben is felbukkan.

Egyéb
Fája sárgásbarna, kemény, nehéz, rugalmas, tartós.
Változatos faj, három kisfaját (alfaját?) különítik el.
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Molyhos tölgy

Quercus pubescens WILLD. (Qu. lanuginosa THUILL.)

Alaki jellemzık
Kis vagy közepes termető fa (5-20 m), törzse görbe, vastag ágakra bomló, kérge szürkésbarna, puha,
morzsolható, négyszögletes kéregcserepekkel, koronája szabálytalan, ellaposodó, ágai vastagok. Vesszeje
vékony, zöldesbarna, szürke molyhos réteggel, rügyei kicsik, zömök tojásdadok, tompák, szürkén gyapjasakmolyhosak. A levélhónalji rügyek ághoz simulók, a hajtáscsúcson a rügyek halmozottan állnak. Levelei szórt
állásúak, nagyon változatosak, ± elliptikusak, kicsik, 5-8 cm hosszúak, vastagok, felül lekopaszodók,
sötétzöldek, fonákukon molyhosak, puha tapintású, rövid levélnyelőek, szabálytalanul öblösen karéjosak, olykor
szinte szárnyasak, mellékkaréjosak. Egylaki, porzós
virágzata csüngı, sárgászöld, molyhos tengelyő, termıs
virágai 1-5-ösével tömörülnek vagy rövid kocsányon
ülnek. Makk termése 1 év alatt érik, 8-20 mm hosszú,
világos okkersárga, a molyhos kupacs a makk 1/2-1/3-át
borítja.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten hosszú élető (150-200 év), lassan növı faj.
Lombfakadással egyidıben, május elsı felében virágzik,
termése októberben érik és hullik. Tırıl jól sarjad.
Melegigényes, fényigényes, szárazságtőrı, bázikus
talajokat kedvelı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Hazája Délnyugat- és Dél-Európa, Közép-Európa déli része,
Kis-Ázsia, szubmediterrán jelleggel, nálunk az Északi- és
Dunántúli-középhegységben,
a
Nyugat-Dunántúlon
(Soproni-dombvidék), a Dél-Dunántúlon fordul elı, de
szórványosan az alföldeken is megtalálható. Leginkább
középhegységi faj, bokorerdık, mészkedvelı tölgyesek
állományalkotó fafaja, ritkán homoki és lösztölgyesekben
él.

Egyéb
• Fája sárgásbarna, kemény, nehéz, kevésbé rugalmas.

31

Csertölgy, cser, cserfa

Quercus cerris L.

Alaki jellemzık
Termıhelyi optimumában nagy termető fa (35 m), ettıl gyengébb termıhelyeken alacsonyabbra nı. Törzse
egyenes, hengeres, gyakran fagyléces, kérge nagyon durva, mélyen és hosszant repedezett, szürke, a
barázdákban vöröses, koronája boltozatos, laza. Vesszeje kissé bordás, szögletes, szürkésbarna, molyhos,
paraszemölcsei alig észrevehetık; rügyei kicsik, fahéjbarnák, hirtelen keskenyedı kúposak, gynegén pillásak, ár
alakú, összesodrott szürkés pálhaképletek borítják. Levelei szórt állásúak, nagyon változatosak, lándzsás
elliptikusak, lekerekített vállúak, hegyes csúcsúak, karéjosodó, a karéjok hegyesek, általában szálkába húzottak,
8-18 cm hosszúak, vastagok, felül érdesek, fénylık, sötétzöldek, fonákuk szürkészöld, ± maradandóan pelyhes,
bırnemő. A levélzet gyakran egész télen át fennmarad. Egylaki, porzós virágzata csüngı, sárgászöld, 4 tagú
lepellel, termıs virágai 1-4-esével rövid füzérekben
ülnek. Makk termése 2 év alatt érik, 20-40 mm hosszú,
erısen kiemelkedı köldökő, vörösesbarna, finoman
karcolt, kupacsa bozontos, a makk 1/3-át borítja.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten hosszú élető (200 év), mérsékelt növekedéső
faj. Lombfakadással egyidıben, május elsı felében
virágzik, termése szeptemberben, október elsı felében
érik, októberben hullik.Tırıl jól sarjad. Melegigényes,
fényigényes, szárazságtőrı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Hazája az Appenin-félsziget, a Pannon-medence, a
Balkán-félsziget,
Kis-Ázsia,
szubmediterrán
jelleggel.Leginkább dombvidéki és középhegységi faj.
Hazánkban a Nagyalföldrıl és a Zempléni-hegységbıl
hiányzik, a Kisalföldön szórványos, egyébként
dombvidékeinken és középhegységeinkben gyakori.
Mészkedvelı tölgyesek, cseres-tölgyesek állományalkotó
fája, termıhelyi optimumán túl (pl. üde lomberdık
helyére) is gyakran ültették.

Egyéb
Fája vörösesbarna, kemény, igen nehéz, de kevésbé
rugalmas és tartós (csersavat alig tartalmaz).
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Quercus rubra L. (Qu. borealis MICHX.)

Vörös tölgy
Alaki jellemzık

Nagy termető fa (30 m), törzse nyúlánk, kérge szürke, sokáig sima, csak idıs korban repedezik sekélyen,
koronája sudaras, ágai vékonyak. Vesszeje erısen bordás, vörösesbarna, fényes, kopasz, paraszemölcseik nagyon
aprók; rügyei hosszúak, kúposak, hegyesek, világosbarnák, általában kopaszok. A levélhónalji rügyek a szártól
elállók. Levelei szórt állásúak, elliptikusak vagy visszás tojásdadok, nagyok, 10-22 cm hosszúak, vékonyak,
kopaszodók, felül fénylı zöldek, fonákuk sárgászöld, karéjosak, a keréjok háromszög alakúak, hosszan
párhuzamos oldalúak, durván fogazottak, szálkás csúcsba kihúzottak. A levelek gyakran egész télen
fennmaradnak. Egylaki, porzós virágzata csüngı, sárgászöld, termıs virágai 1-2-esével rövid kocsányon ülnek.
Makk termése 2 év alatt érik, zömök, 20-25 mm hosszú,
vörösesbarna, finoman szırös, a lapos, tányérszerő
kupacs a makk legfeljebb 1/4-ét borítja.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (100 év), mérsékelt növekedéső
faj. Lombfakadással egy idıben, május elsı felében
virágzik, termése szeptember második, október elsı
felében érik, októberben hullik. Tırıl jól sarjad. Közepes
hıigényő, kissé fagyérzékeny, fényigényes, közepes
vízigényő, savanyú talajokat kedvelı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Hazája atlantikus Észak-Amerika, ahol sík vidéki,
dombvidéki, középhegységi faj, nálunk nem ıshonos,
adventív elem. Az alföldi kötött, szikes és meszes talajok
kivételével az egész országban megtalálhatók kisebb
állományai, hazájában a lombhullató erdık zónájának
egyik jellemzı fafaja, hazánkban elsısorban elegyetlen
kultúrállományokat létesítenek belıle.

Egyéb
Fája rózsaszínő, kemény, nehéz, kevésbé tartós.
Európába elıször 1721-ben hozták be. Erıs
fototropizmusa és nagy levelei miatt állományainak
belseje fényben szegény, lehullott lombja nehezen
bomlik. A légszennyezést jól tőri.
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Királydió, közönséges dió

Juglans regia L.

Alaki jellemzık
Nálunk közepes termető fa (20 m), hazájában jóval nagyobbra is megnıhet, törzse rövid, zömök, hamar elágazó,
kérge sima, világosszürke, majd hosszant repedezett, lapos, sötétebb kéregcserepekkel, koronája széles,
boltozatos, ágai vastagok, szabálytalanul szétágazók. Vesszeje feltőnıen vastag, zöldesbarna vagy barna, kopasz,
fényes, rekeszes belő, rügyei szürkésbarnák, kopaszok, a csúcsrügy nagy, gömbölyő, a hónaljrügyek kisebbek. A
levélripacs nagy, pajzs alakú. Levelei szórt állásúak, páratlanul szárnyaltak, 25-35 cm hosszúak, 5-9(11)
levélkébıl összetettek, a csúcsi levélke rendszerint nagyobb a többinél. A levélkék elliptikusak, 6-12 cm
hosszúak, felül fénylı sötétzöldek, fonákuk az erek mentén pelyhes lehet, ép szélőek, a végálló levélkétıl
eltekintve rövid nyelőek, röviden kihegyezettek, illatosak. Egylaki, porzós virágzatai tömöttebbek, magánosak,
termıs füzérei 2-8 virágúak, bibéjük fehér. Csonthéjas termése 35-50 mm hosszú, a zöld burok szabálytalanul
reped fel, aromatikus illatú, a csonttár 25-45 mm hosszú, világosbarna, ráncos felülető, a mag nagy.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten hosszú élető (150-200 év), mérsékelt növekedéső faj. Lombfakadással egy idıben, május elsı
felében virágzik, termése szeptemberben, október elsı
felében érik, szeptember második felében, októberben
hullik. Melegigényes, fagyérzékeny, fényigényes, közepes
vízigényő faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Balkán-félsziget, Kis-Ázsia, Kaukázus, Közép-Ázsia,
Nyugat-Himalája lehet az ıshazája. Hazájában fıként a
középhegységek fája, nálunk nem ıshonos, de DélSzlovéniában, Horvátországban, Dél-Erdélyben már
ıshonosan megtalálható. Széltében termesztik, gyakorta
elvadul, de ezek az egyedek zárt állományokban nem tudnak
felnıni, erdıszéleken, felritkult erdıkben viszont
megnıhetnek. Nálunk különféle lombos erdıkben (pl.
keményfás ligeterdık, gyertyános-tölgyesek, cserestölgyesek, üdébb erdıssztyepp erdık) verıdhet fel.

Egyéb
Fája szürkésbarna, kemény, középnehéz, egyenletes szövető.
İsi kultúrnövény, természetes elterjedési területét ezért ma
már nehéz megállapítani. Az egész növény allelopatikus
hatású, levele nehezen bomlik, toxikus termékei miatt
számos növényfaj képtelen környezetében megélni.
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Fekete dió

Juglans nigra L.

Alaki jellemzık
Nagy termető fa (30 m), törzse nyúlánk, hengeres, kérge sötétbarna, korán, kissé hálózatosan repedezik,
koronája tetızı, ágai ritkán állók. Vesszeje feltőnıen vastag, sárgásbarna, lilásan foltosodó, finoman szırös,
rekeszes belő, rügyei világosbarnák, szırösek, a csúcsrügy nagy, hosszúkás, a hónaljrügyek aprók, gömbölyőek.
Levelei szórt állásúak, páratlanul szárnyaltak, 30-60 cm hosszúak, 15-23 levélkébıl összetettek, melyek ülık,
vagy majdnem ülık, tojásdad lándzsásak, vállukon kissé részaránytalanok, hosszan kihegyezettek, finoman
főrészesek, 5-10 cm hosszúak, felül élénkzöldek, kopaszak, fonákuk az erek mentén mirigyszırös. Egylaki,
porzós virágzatai lazák, magánosak, termıs füzérei 2-8 virágúak, bibéjük pirosló. Csonthéjas termése 40-45 mm
átmérıjő, a bibircses felülető, zöld burok éréskor nem reped fel, a csontár 25-30 mm hosszú, barnásfekete, árkolt és
rücskös felülető, a mag kicsiny.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten hosszú élető (150 év), gyors növekedéső
faj. Lombfakadással egy idıben, május elsı felében
virágzik, termése októberben érik és hullik. İszi
lombszíne sárga. Melegigényes, fagyérzékeny,
fényigényes, közepes vízigényő faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Atlantikus Észak-Amerika a hazája, ott sík vidékidombvidéki faj, a folyóvölgyek mély termırétegő
talaján nı más lombos fafajok társaságában. Nálunk
nem ıshonos, adventív elem, fıleg a sík vidékeken
ültetik ártéri és üde homoki termıhelyeken a
keményfás ligeterdık, ill. a mélyebb fekvéső homoki
tölgyesek, gyertyános-kocsányos tölgyesek helyére,
többnyire elegyetlenül.

Egyéb
Fája sötét ibolyás vagy vöröses, kemény, középnehéz,
egyenletes szövető. Kedvelt parkfa, Európába elıször
1629-ben
hozták
be,
hazánkban
nagyobb,
állományszerő ültetése már az 1880-as években
megtörtént. Termése nem fogyasztható, a nagyvad alig
károsítja. Lombja erısen allelopatikus hatású;
gyökerén N-győjtı baktérium (sugárgomba) faj
(Frankia sp.) él.
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Fehér nyár, ezüst nyár

Populus alba L.

Alaki jellemzık
Nagytermető fa (35 m). Törzse többnyire görbe, kérge a törzs alsó részén sötétszürke és mélyen
repedezett, egyébként sima, fehéres- vagy zöldesszürke, koronája széles, vastag ágakra bomló.
Hajtásai hengeres, zöldesbarna, fehéren nemezes, de kopaszodó; rövid- és hosszúhajtások
különböztethetık meg. Rügyei a szártól kissé elállók, fehéren molyhosak, hirtelen kihegyesedık.
Levelei szórt állásúak, nagyon változatosak, a hosszúhajtásokon karéjosak (3-5), a karéjok háromszög
alakúak, kanyargós szélőek, 6-12 cm hosszúak, fonákuk maradandóan fehéren nemezes; a
rövidhajtásokon kerekdedek, öblösen fogazottak, karélyosodók, 4-7 cm hosszúak, fonákuk ıszre
fehéren és zsírosan fénylik. A levélnyélen rendszerint két mirigy található. Virágok: kétlaki, porzós
virágzata 5-6 cm hosszú, csüngı, bozontos, termıs virágzata csüngı, szintén bozontos. Tok termése
megnyúlt tojásdad, a magok tojásdad alakúak,
1,5-2 mm hosszúak, sárgásfehérek, szırüstökösek.
Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten hosszú élető (150-200 év), gyorsan
növı, pionír jellegő fafaj. Lombfakadás elıtt,
március második felében virágzik. Tırıl
mérsékelten, gyökérrıl jól sarjad (kotlósnyár).
Fája sárgásbarna, puha, könnyő, szurkos.
Melegigényes, fényigényes, félszáraztól a
félnedves élıhelyig elıforduló, bázikus talajokat
kedvel.
Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Eurázsia déli felé, Észak-Afrikában terjed el. Sík
vidéki faj, az alföldjeinken gyakori, keményfás
ligeterdık, erdıssztyepp erdık, ritkán puhafás
ligeterdıkben él.
Egyéb
Elkülönítik a szürke nyárat (P. x canescens
SMITH), mely a fehér nyár és a rezgı nyár elsı
generációs (F1) hibridje, de a természetben ritka,
mert szülıfajaival (elsısorban a fehér nyárral)
visszakeresztezıdik, s így változatos hibridrajok
jönnek létre
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Fekete nyár, topolyafa, csomoros nyár

Populus nigra L.

Alaki jellemzık
Nagy termető fa (35 m), törzse vastag, egyenes, gyakran dudoros, kérge sötétszürke, hálózatosan és
mélyen repedezett, koronája széles, seprıszerő, ágai vastagok, szétterülık. A hajtások hengeresek, a
végükön bordásak, színük barnássárga vagy sárgásszürke, fénylık, kopaszok; rügyei szárhoz simulók,
nagyok, barnássárgák, balzsamosak, hegyesek. Levelei szórt állásúak, a hosszúhajtásokon
háromszögőek, 6-12 cm hosszúak, rövid nyelőek, a rövidhajtásokon deltoid alakúak, 5-8 cm hosszúak,
hosszú nyelőek, a levélszegély porcos, hosszan kihegyezettek, felül élénkzöldek a fonákon
fénytelenek. A levélnyél oldalról összenyomott, mirigytelen. Kétlaki, porzós virágzata 4-6 cm hosszú,
csüngı, kopasz, termıs virágzata csüngı, kopasz. Tok termése zömök tojásdad, a magok tojásdad
alakúak, 2-2,5 mm hosszúak, világosszürkék, szırüstökösek.
Biológiai és ökológiai jellemzık
Hosszú élető (250 év), gyorsan növı faj. Lombfakadás elıtt, április elsı felében virágzik. Tırıl jól,
gyökérrıl mérsékelten sarjad. Melegigényes, fény- és vízigényes, talajkémhatás szempontjából
igénytelen fafaj. Fája sárgásszürke, puha,
nagyon könnyő, egyenletes szövető.
Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Eurázsia déli fele, Észak-Afrika az elterjedési
területe. Sík vidéki faj, alföldjeinken fordul elı.
Puhafás ligeterdık állományalkotó fafaja,
ritkábban
bokorfüzesek,
keményfás
ligeterdıkben is megtalálható.
Egyéb
A csomoros törzső egyedek fája (topolya) szép
rajzolatú, keresett cikk. Pionír jellegő faj.
Erısen visszahúzódó faj, a nemes nyárakkal
történı hibridizálódás miatt kipusztulás
fenyegeti. Oszlopos koronájú, hímivarú
kultúrváltozata a jegenyenyár (cv. Italica).
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Rezgı nyár

Populus tremula L.

Alaki jellemzık
Közepes termető fa (25 m), törzse többnyire egyenes, hengeres, kérge a törzs alsó részén sötétszürke
és mélyen repedezett, egyébként sima, zöldeszürke, koronája laza. Hajtása hengeres vagy gyengén
bordás, barna vagy vörösesbarna, fényes, kopasz, sima; rügyei ülık, kopaszok, szárhoz simulók,
barnák, fényesek, kissé ragadósak. Levelei szórt állásúak, változatosak, lombfakadáskor piroslók,
gyengén molyhosak, késıbb kopaszok, élénk zöldek. A levelek a hosszúhajtáson tojásdadok, 8-12 cm
hosszúak, a rövid-hajtáson kerekdedek, 3-8 cm hosszúak, nagyon hosszú levélnyelőek, kopaszak vagy
kopaszodók. A levélnyél a lemez síkjára
merılegesen lapított, így a legkisebb szélben is
rezeg, a nyélen a levélváll közelében két mirigy
van. Kétlaki, porzós virágzata 8-10 cm hosszú,
csüngı, bozontos, termıs virágzata csüngı,
bozontos. Tok termése orsó alakú, a magok 0,8-1,2
mm hosszúak, lándzsásak, szürkés- vagy
feketésbarna színőek, szırüstökösek.
Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (60 év), gyorsan növı,
pionír jellegő faj. Lombfakadás elıtt, március elsı
felében virágzik. Tırıl nem, gyökérrıl jól sarjad.
Hidegtőrı, fényigényes, közepes vízigényő,
savanyú talajokat kedvelı fafaj. Fája sárgásfehér,
puha, könnyő, egyenletes szövető
Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Eurázsiai, elsısorban dombvidéki és középhegységi
faj. Hazánkban fıleg a középhegységekben és a
dombvidékeken él, de szórvány elıfordulásai az
alföldeken is vannak. Mészkerülı erdık, vágások,
erodált területek, valamint ritkábban keményfás
ligeterdık, láperdık fája.
Egyéb
Az erdészeti gyakorlat gyakran
gyomfának tekinti, s élıhelyein
visszaszorítani igyekszik.
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Nemes nyárak

Populus ×euramericana (DODE) GUINIER

Alaki jellemzık
Nagy termető fák (30-35 m), törzsük ± egyenes, hengeres vagy sudarlós, kérgük sima, szürkés, a törzs
alsó részén rendszerint mélyen repedezett, ágaik vékonyak és sokszor ± örvösek, vagy vastagabbak,
fölfelé törık. Hajtásaik erıteljes, bordás, gyakran paraléces, rügyeik nagyok, barnák, balzsamosak.
Leveleik szórt állásúak, háromszög vagy deltoid alakúak, porcos és pillás szegélyőek, alapjuknál
gyakran 1-2 mirigyszemölccsel. Kétlakiak, porzós virágzataik csüngık, kopaszak, termıs virágzataik
csüngık, kopaszak. Termésük zömök tojásdad tok, rendszerint kevés fejlett maggal, melyek
szırüstökösek.
Biológiai és ökológiai jellemzık
Rövid vágásfordulóval (15-30 év) kezelt, nagyon
gyors növekedéső fajták. Fájuk világossárga vagy
zöldesszürke, puha, nagyon könnyő. Lombfakadás
elıtt, március második, április elsı felében
virágoznak. Tırıl általában sarjadnak. Kiegyenlített
hıigényőek, fényigényesek, közepes vízigényőek,
de a jó vízellátottságú helyeken növekednek jól.
Elterjedés, elıfordulás, élıhely
A kultúrfaj fajtáit termesztik, ezért csak termesztési
területrıl lehet beszélni. Fıleg a sík vidékeken
ültetik ıket állományszerően, többnyire faültetvény
formájában. Fıként homok-, láp- és öntésterületek
kultúrerdıi, faültetvényei, ill. fasorok, erdısávok.
Egyéb
Az amerikai fekete nyár (Populus deltoides
MARSCH.) és a fekete nyár (P. nigra L.) korábban
spontán (XVIII. századtól), késıbb keresztezés

útján létrejött hibridjei, melyek szelekciós
nemesítésen estek át. Hazánkban közel 20
fajtájukat termesztik. Mivel monoklónok, ezért
vagy hímivarú, vagy nıivarú fajtáik vannak.
Intenzív agrotechnikai mővelést igényelnek,
ezért
biológiai-ökológiai
szempontból
állományaik egyhangúak, sivárak
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Fehér főz, ezüst főz

Salix alba L.

Alaki jellemzık
Nagy termető fa (30 m), törzse nyúlánk, ± szabálytalanul hajlott, kérge barnásszürke, hosszant
repedezett, koronája megnyúlt kúp alakú, ágai felállók, seprıszerően elágazók. A hajtása vékony,
zöldesbarna, élénksárga vagy élénkpiros, a csúcsi részen selymesen szırös, késıbb kopaszodó. Rügyei
a vesszıhöz hasonló színőek, selymesen szırösek, hajtáshoz simulók, lapítottak, két szárnyszerő éllel.
Levelei szórt állásúak, keskeny lándzsásak, 5-10 cm hosszúak, középen a legszélesebbek,
szürkészöldek, fonákuk maradandóan fénylı selyemszırő, színük kopaszodó. A levélnyél rövid,
mirigyes. Kétlaki, porzós és termıs füzérei lazák, lekonyulók, kocsányosak, murvapikkelyei zöldek. Tok
termése kopasz, világosbarna, apró magjai szırüstökösek.
Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten hosszú élető (100-120 év), gyorsan növı pionír fafaj. Lombfakadással egyidıben,
áprilisban virágzik. Tırıl jól sarjad. Fája sárgásbarna, puha, könnyő, laza szövető. Melegigényes,
fényigényes, vízigényes, inkább a bázikus talajokat kedveli.
Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Eurázsia déli felén, Észak-Afrikában él. Sík vidéki
faj, alföldjeinken gyakori, de megtalálható a hegydombvidékek széles völgyeiben is. Mozgóvizes
területek: puhafás ligeterdık állományalkotó fafaja,
ezen kívül elcserjésedve bokorfüzesekben is
felverıdik, továbbá pionír voltánál fogva más
nedves területeken is megjelenhet.
Egyéb
Vízbe merülı törzse légzıgyökereket fejleszt
(„szakállas főz”). Ma szelektált kultúrváltozatait
ültetik, ezért az alapfaj visszaszorulóban van.
Gyakran hibridizálódik a törékeny főzzel, hibridjük
(S. x rubens SCHRANK) helyenként a szülıfajoknál
is gyakoribb lehet. Jó mézelı. Magas tavaszi vízállásos helyeken vesszıtermelésre korábban ún.
fejesfa üzemmódot alkalmaztak.
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Törékeny főz, csörögefőz

Salix fragilis L.

Alaki jellemzık
Közepes termető fa (15-20 m), törzse gyakran görbe, erıs ágakra bomló, kérge barnásszürke, mélyen
és kissé hálózatosan repedezett, koronája széles, boltozatos, ritka. Hajtása vastagabb, sárgásbarna,
kopasz, fényes, az elágazásoknál pattanva törik, rügyei sárgásbarnák vagy feketedık, kopaszak,
hosszúkás tojásdadok, hajtáshoz simulók. A csúcsrügy ferdén álló. Levelei szórt állásúak, lándzsásak,
6-15 cm hosszúak, alsó harmadukban a legszélesebbek, kopaszak, felül fényes sötétzöldek, fonákuk
halvány- vagy kékeszöld. Durván főrészes-fogasak, porcos élőek. Kétlaki, porzós és termıs füzérei
lazák, lekonyulók, kocsányosak, murvapikkelyei zöldek. Tok termése kopasz, világosbarna, apró
magjai szırüstökösek.
Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (70-80 év), gyorsan
növı, pionír faj. Lombfakadással egyidıben,
áprilisban virágzik. Tırıl jól sarjad. Közepes
hıigényő, fényigényes, erısen vízigényes, inkább
savanyú talajokat kedvel. Fája sárgásbarna, puha,
könnyő, laza szövető.
Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Eurázsiai, sík vidéki, dombvidéki faj, az egész
országban elterjedt a folyók és patakok mentén,
puhafás ligeterdıkben, patakmenti ligeterdıkben,
elcserjésedve a bokorfüzesekben is megjelenhet.
Egyéb
A fehér főzzel alkotott hibridje a berki főz (S. x
rubens SCHRANK) gyakori, tömegesen a Tisza és
mellékfolyói mentén fordul elı. Jó mézelı.
Vastag, merev vesszıi kosárfonásra alig használhatók.
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Kislevelő hárs

Tilia cordata MILLER (T. parvifolia EHRH., T. ulmifolia SCOP.)

Alaki jellemzık
Nagy termető fa (30 m), törzse egyenes, nyúlánk, hengeres, idıs korban gyakran dudoros, kérge sokáig sima,
sötétszürke, késıbb hálózatosan repedezett, széles cserepekkel, koronája többnyire szabálytalan, ágai elállók, az
alsók csüngık. Vesszeje zöldes- vagy vörösesbarna, fénylı, kopasz, kerekded paraszemölcsei feketések; rügyei
vörösesbarnák, a külsı rügypikkely a rügy félmagasságánál nagyobb, szártól elállók, tojásdadok, kissé
összenyomottak. Levelei változatos méretőek, váltakozó állásúak, kerekdedek, kissé részaránytalanok, általában
hirtelen kihegyesedık, 4-7 cm hosszúak, vastagabbak, kopaszak, felül sötétzöldek, fonákuk kékeszöld, az
érzugokban rozsdavörös szakállal és nem kiemelkedı, hálózatosan szétágazó harmadrendő erekkel. A levél széle
finoman főrészes. Virágai murvalevéllel 1/3-1/4 részben
összenıtt levélhónalji álernyıkben nyílnak, melyek 5-11
virágúak, sárgásfehérek, porzói olyan hosszúak, mint a
szirmok. Makkocska termése 5-7 mm hosszú,
rozsdabarna, molyhos, vékony falú, ujjal összenyomható,
legfeljebb gyengén bordázott.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Hosszú élető (200-300 év), mérsékelt növekedéső faj.
Lombfakadás után, június második felében virágzik,
termése szeptemberben érik, télen, tavasz elején hullik.
Tırıl jól sarjad. Árnytőrı, közepes vízigényő, inkább
savanyú talajokat kedvelı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Hazája Európa, kontinentális jelleggel. Dombvidéki –
középhegységi faj, hazánkban az Északi- és a Dunántúliközéphegységben fordul elı, szórványosabban Nyugatés Dél-Dunántúlon. Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek,
szikladomborzatú erdık, ritkábban bükkösök, cserestölgyesek fája.

Egyéb
Fája sárgásfehér, igen puha, könnyő, egyenletes szövető.
Jó mézelı, szárított virágzata kiváló gyógytea. Kedvelt
parkfa, a nyesést jól tőri.
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Nagylevelő hárs, széleslevelő hárs

Tilia platyphyllos SCOP. (T. officinarum CRANTZ)

Alaki jellemzık
Nagy termető fa (30 m). Törzse egyenes, nyúlánk, hengeres, kérge sokáig sima, sötétszürke, idıs korban durván
repedezett, koronája szabálytalan, felsı ágai fölfelé irányulók, a középsık elállók, az alsók csüngık. Vesszeje
zöldesbarna vagy vörösesbarna, fénylı, a csúcsi részen rendszerint szırös, paraszemölcsei barnák; rügyei zöldesvagy vörösesbarnák, a külsı rügypikkely a rügy félmagasságánál nem nagyobb és bordás, tojásdadok, szártól
elállók. Levelei változatosak, váltakozó állásúak, széles tojásdadok, 7-12 cm hosszúak, vastag levéllemezüek,
hegyesen fogazottak, alul-felül fénylı zöldek, szırösek,
az érzugokban fehér vagy ritkábban halványbarna
szakállal és kiemelkedı és párhuzamos harmadrendő
erekkel. Virágai murvalevéllel félig összenıtt
levélhónalji álernyıkben nyílnak, melyek 2-7/3 tagúak,
zöldessárgák, porzói hosszabbak a szirmoknál.
Makkocska termése 7-10 mm hosszú, ötbordájú,
szürkésbarna, molyhos, vastag falú.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Nagyon hosszú élető (500-1000 év), gyorsan növı faj.
Lombfakadás után, június elsı felében virágzik, termése
augusztus-szeptemberben érik, ısz végén-télen hullik.
Tırıl jól sarjad. Mérsékelten árnytőrı, közepes
vízigényő, inkább bázikus talajokat kedvelı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Hazája Nyugat-, Közép- és Dél-Európa, Kis-Ázsia,
szubatlanti-szubmediterrán
jelleggel,
dombvidéki,
középhegységi faj. Hazánkban az Északi- és a Dunántúliközéphegységben és Dél-Dunántúlon fordul elı.
Bükkösök,
szikladomborzatú
erdık,
ritkábban
gyertyános-kocsánytalan tölgyesek fája.

Egyéb
Fája barnásfehér, igen puha, könnyő, egyenletes szövető.
Jó mézelı, szárított virágzata kiváló gyógytea. Kedvelt,
de igényes parkfa.
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Ezüst hárs, szádokfa, magyar hárs

Tilia tomentosa MOENCH (T. argentea DC.)

Alaki jellemzık
Nagy termető fa (35 m), törzse egyenes, hengeres, kérge sokáig sima, sötétszürke, késıbb sekélyen és hosszant
repedezett, koronája boltozatos, ágai fölfelé irányulók. Vesszeje szürkészöld vagy zöldesbarna, csillagszıröktıl
sőrőn és szürkén molyhos, késıbb vöröses barnák; rügyei kisebbek, tojásdadok, molyhosak, a két külsı
rügypikkely közel egyforma hosszúságú. Levelei váltakozó állásúak, kerekdedek vagy széles tojásdadok,
leggyakrabbak szíves vállúak, enyhén aszimmetrikusak lehetnek, 7-12 cm hosszúak, felül kopaszodók,
mélyzöldek, fonákuk ezüstszürkén csillagszırös. A levél
csúcsa röviden kihegyezett, széle hegyesen, szálkásan
főrészes. Virágai murvalevéllel félig összenıtt
levélhónalji álernyıkben nyílnak, melyek 6-10 tagúak,
sárgák, porzói rövidebbek a szirmoknál. Makkocska
termése 6-8 mm hosszú, szürke, molyhos és aprón
bibircses, vastag falú.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (100 év), gyorsan növı faj.
Lombfakadás után, július elsı felében virágzik, termése
szeptemberben érik, ısszel hullik. Tırıl és gyökérrıl jól
sarjad. Melegigényes, fényigényes, közepes vízigényő,
bázikus talajokat kedvelı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Hazája Délkelet-Európa, pannon-balkáni jelleggel.
Dombvidéki és középhegységi faj, a Dél-Dunántúlon a
Balaton vonaláig hatol föl, szórványosan megjelenik a
Délkeleti-Nyírségen és a beregi Kaszonyi-hegyen, ahová
Erdélybıl nyomul be. Cseres-kocsánytalan tölgyesek,
gyertyános-kocsánytalan tölgyesek, bükkösök, illetve
homoki tölgyesek fája.

Egyéb
Fája sárgásfehér, igen puha, könnyő, egyenletes szövető.
Jó mézelı. Kedvelt parkfa, a városi klímát jól tőri.
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Vadkörte, vackor

Pyrus pyraster BURGSD.

Alaki jellemzık
Közepes termető fa (15-20 m), törzse nyúlánk, kérge szürke, vastag, négyzetes cserepekben repedezı, koronája
laza, gömbölyded, oldalágai erısek, az alsók el- vagy lehajlók. Vesszeje vékony, barna, kopasz, fényes,
rövidhajtásai erıteljes tövisben végzıdnek; rügyei szártól elállók, fényesek, sötétbarnák, aprók, kopaszok,
kúposak. Levelei szórt állásúak, változatosak, leginkább kerekdedek vagy széles tojásdadok, finoman
főrészesek, 2-5 cm hosszúak, bırszerőek, felül sötétzöldek, fényesek, fonákukon világoszöldek, levélnyelük
hosszabb a levéllemeznél, az erek alig állnak ki a
fonákon.
Virágai
sátorozó
fürtökben
leveles
rövidhajtásokon nyílnak, fehérek, alma termése
gömbölyded vagy kissé hosszúkás, 20-30 mm átmérıjő,
zöld vagy sárga, fanyar, a kocsány a termésnél hosszabb;
a mag 4-6 mm hosszú, tojásdad, lapított, barnás fekete.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten hosszú élető (150 év), mérsékelt növekedéső
faj. Lombfakadással egy idıben, áprilisban virágzik,
termése szeptemberben érik és hullik. Melegigényes,
fényigényes, szárazságtőrı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Hazája Európa (de Észak- és Északkelet-Európából
hiányzik),
Kis-Ázsia,
Kaukázus,
Észak-Afrika,
szubmediterrán
jelleggel,
sík
vidéktıl
a
középhegységekig elıfordul. Az országban gyakori.
Mészkedvelı tölgyesek, cseres-tölgyesek, erdıssztyepp
erdık; vágásterületek, legelık, felhagyott szılık,
ritkábban üde lomberdık fája.

Egyéb
Fája barnásvörös, kemény, nehéz, tompa fényő,
egyenletes és finom szövető, kevésbé vetemedik.
Termését a nagyvad kedveli, pálinkafızésre is alkalmas.
A nemes körte (Pyrus communis L.) egyik szülıfaja.
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Vadalma

Malus sylvestris MILLER

Alaki jellemzık
Kis termető fa (10 m), jobb termıhelyen elérheti a 15 m-t is. Törzse rövid, többnyire görbe, ormós, kérge
szürkésbarna, pikkelyesen repedezı, koronája szabálytalan, ágai rövidek. Vesszeje vöröses- vagy feketésbarna,
sok világossárga paraszemölccsel, csúcsán ± szürkén szırös, rövidhajtásai nem végzıdnek tövisben; rügyei
szárhoz simulók, háromszög alakúak, vörösesbarnák, szırösek. Levelei szórt állásúak, elliptikusak, lekerekített
vállúak, finoman főrészesek, 4-8 cm hosszúak, ráncos
felületőek, kopaszak, vagy a fonákon maradhatnak
szırösek is, az erek a fonákon kidomborodók, a levélnyél
a lemeznél rövidebb. Virágai kevés tagú álernyıkben
nyílnak, kívül piroslók, belül fehérek. Alma termése 2,53 cm átmérıjő, sárgászöld, fanyar húsú, magjai 5-6 mm
hosszúak, lapítottak,világosbarnák.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Rövid élető (30-40 év), mérsékelt növekedéső faj.
Lombfakadással egyidıben, áprilisban virágzik, termése
szeptemberben érik, szeptember-októberben hullik.
Mérsékelten melegigényes, kissé árnytőrı, közepes
vízigényő faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Hazája Európa (hiányzik a Pireneusi-félszigetrıl, a
Skandináv-félsziget jó részérıl, Északkelet-Európából), a
sík vidékektıl a középhegységig elıforduló faj. A
középhegységeinkben
gyakoribb,
síkés
dombvidékeinken
szórványosabb.
Ligeterdık,
gyertyános-tölgyesek, ritkábban száraz tölgyesek fája.

Egyéb
Fája vörösesbarna, kemény, nehéz, gyengén fénylı. A
régóta termesztett nemes alma (Malus domestica
BORKH.) fajtáival sok esetben hibridizálódik.
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Házi berkenye, fojtóska, fojtós berkenye, kerti berkenye

Sorbus domestica L.

Alaki jellemzık
Közepes termető fa (15-20 m), törzse egyenes, hengeres, kérge apró pikkelyekre repedezı, sötétbarna, koronája
tojásdad alakú, ágai vastagok. Vesszeje eleinte gyapjas, majd kopaszodó és a csúcsa felé finoman szırös, zöldesvagy vörösesbarna, fénylı, sima. Rügyei ülık, megnyúlt tojásdadok, hegyesek, fényesek, sárgászöldek vöröses
árnyalattal, ragadósak, enyvesek, a csúcsrügy nagyobb, az oldalrügyek elállók. Levelei szórt állásúak, páratlanul
szárnyaltak, 15-19 levélkébıl összetettek, melyek ülık, szimmetrikusak, lándzsásak, 3,5-5 cm hosszúak,
részarányos vállúak, végig főrészesek, a fogak elıre állók. Virágai sátorozó bugákban nyílnak, nagyok, fehérek,
a virágkocsány és vacok gyapjas. Almácska termése
körte vagy alma alakú, 1,5-3 cm hosszú, sárga, a napos
oldalon vörösödı, paraszemölcsös, 5 pergamenfalú
magházzal, fanyar íző, magjai 6-7 mm hosszúak, széles
tojásdadok, gesztenyebarnák.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Hosszú élető (200-300 év), lassan növı faj. Lombfakadás
után, májusban virágzik, termése októberben érik és
hullik. Melegigényes, fényigényes, kissé szárazságtőrı,
inkább bázikus talajokat kedvelı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Hazája Dél-Európa, szubmediterrán jelleggel; KözépEurópában feltehetıen meghonosodott. Dombvidéki,
középhegységi faj, nálunk ıshonossága kérdéses, régóta
termesztett, a Dunántúli-középhegységben, Nyugat- és
Délnyugat-Dunántúlon
gyakoribb,
az
Északiközéphegységben és Dél-Dunántúlon szórványosabb.
Cseres-kocsánytalan tölgyesek, mészkedvelı tölgyesek,
bokorerdık,
erdıszélek,
szılık,
mezsgyék,
gyümölcsösök fája.

Egyéb
Fája világos barnásvörös, kemény, nehéz, egyenletes
szövető. Régebben a fajt gyümölcséért termesztették, ma
már visszaszorulóban lévı, védett faj.
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Barkócaberkenye, barkócafa

Sorbus torminalis (L.) CRANTZ

Alaki jellemzık
Közepes termető fa (15-25 m). Törzse nyúlánk, kérge sötétbarna, cserepesen fölpattogzó, koronája boltozatos,
ágai vastagok. Vesszeje gyengén szögletes, fényes, zöldes- vagy vörösesbarna, sok apró világos paraszemölccsel.
Rügyei ülık, zömök tojásdadok, összenyomottak, zöldek, kopaszok, fényesek, kissé elállók. Levelei szórt
állásúak, széles tojásdadok, rendszerint szíves vállúak, hosszú nyelőek, 3-4 hosszan kihegyezett karéjpárral, 5-10
cm hosszúak, felül kopaszodók, fényes sötétzöldek, fonákuk világoszöld, finoman fogazottak, bırnemőek.. A
legalsó karéjok rendszerint hosszúak, különállók, gyakran inkább hasábok, mint karéjok, a felette lévık a csúcs
felé hirtelen mennek t levélfogakba. Virágai sátorozó bugákban nyílnak, kicsik, fehérek, a virágkocsány és
vacok szırös, almácska termése tojásdad alakú, 12-15
mm hosszú, barna, fehéren pettyezett, 2 kövecses
magházzal, magjai 6-7 mm hosszúak, ferde tojásdadok,
vörösesbarnák.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten hosszú élető (110 év), lassan növı faj.
Lombfakadás után, májusban virágzik, termése
szeptemberben érik, október-novemberben hullik.
Melegigényes, mérsékelten árnytőrı, kissé szárazságtőrı,
bázikus talajokat kedvelı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Hazája Nyugat-, Közép- és Dél-Európa, Kis-Ázsia,
Kaukázus, Észak-Afrika, szubmediterrán jelleggel.
Dombvidéki – középhegységi faj, hegy- és
dombvidékeinken gyakori (kivéve Nyugat-Dunántúlt), a
sík vidéken csak a Szatmár–Beregi-síkra ereszkedik le.
Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek szárazabb típusai,
cseres-kocsánytalan tölgyesek, mészkedvelı tölgyesek,
ritkábban bokorerdık fája.

Egyéb
Fája világos barnásvörös, kemény, nehéz, egyenletes
szövető. A lisztes berkenyével (S. aria s.l.) könnyen
hibridizálódik és számos kisfajt képez.
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Madárcseresznye, vadcseresznye

Cerasus avium (L.) MOENCH (Prunus avium L.)

Alaki jellemzık
Közepes termető fa (20-25 m), törzse hengeres, gyengén hajlott, kérge pirosasbarna, fényes, győrősen
felszakadozó, koronája sudaras, laza. Vesszeje vastag, fiatalon sárgásbarna, késıbb szürkés- vagy vörösesbarna,
foltos, fényes; rügyei fénylık, barnák, tojásdadok, oldalt elállók, a virágrügyek csomókban halmozottak. Levelei
szórt állásúak, kissé csüngık, elliptikusak vagy enyhén visszás-tojásdadok, 6-15 cm hosszúak, világoszöldek,
vékonyak, az erek mentén a fonákon gyéres szırös, a levélnyélen a levélváll közelében 2 fejlett, vöröslı
mirigyszemölcs van. Virágai 2-5 tagú csomókban
nyílnak, felállók vagy csüngık, kocsányai hosszúak,
szirmai fehérek, a virágzat alapját szétterülı fellevelek
veszik körül. Csonthéjas termése gömbölyded, 10-15 mm
átmérıjő, piros vagy feketés, édes vagy kesernyés, a
csontár 7-10 mm átmérıjő, sárgásszürke.

Biológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (80 év), gyorsan növı faj.
Lombfakadással egyidıben, április második felében
virágzik, termése júniusban érik és hullik. Mérsékelten
melegigényes, fényigényes, közepes vízigényő faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Hazája Nyugat- és Közép-Európa, szórványosan DélEurópa, Kis-Ázsia, Kaukázus, Észak-Afrika, ahol
dombvidéken és középhegységekben található meg.
Hazánkban az Északi- és Dunántúli-középhegységben,
Nyugat- és Dél-Dunántúlon él. Gyertyános-tölgyesek,
ritkábban más üde lomberdık fája.

Egyéb
Fája világos vörösbarna, középkemény, középnehéz,
fénylı, egyenletes szövető. Számos termesztett
kultúrváltozata ismert. Termését a madarak kedvelik és
terjesztik.
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Lepényfa, gledícsia, "krisztustövis"

Gleditsia triacanthos L.

Alaki jellemzık
Közepes termető fa (25 m), törzse nyúlánk, kérge sokáig sima, szürkésbarna, paraszemölcsös, majd
hosszirányban repedezett, szabálytalan lemezekben leváló, koronája széles tojásdad, ágrendszere laza, ágai
vastagok, lombozata laza. Vesszeje zegzugos, fiatalon zöldes, majd sárgásbarna vagy barna, paraszemölcsös,
fényes 1-, 3- vagy többágú, erıteljes, fénylıbarna ágtövisekkel, rügyei kettesével egymás felett állnak, rejtettek,
aprók, a levélripacs háromszög alakú. Levelei szórt állásúak, egyszeresen vagy kétszeresen szárnyaltak, az
egyszeresen szárnyaltak 10-20 cm hosszúak, 20-30 levélkébıl összetettek, a kétszeresen szárnyaltak, 15-30 cm
hosszúak, szárnyanként 8-14 levélébıl állnak, a levélkék megnyúlt tojásdadok, 2-4 cm hosszúak, zöldek.
Poligám virágai zömök levélhónalji fürtökben nyílnak, kicsinyek, zöldek, illatosak, hüvely termése 30-40 cm
hosszú, nem felnyíló, vörösesbarna, fénylı, benne mézszerő, pépes állománnyal, magjai széles elliptikusak, 8-10
mm hosszúak, sötétbarnák.

Biológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (80 év), gyors növekedéső faj. Lombfakadás után, június második felében virágzik,
termése októberben érik, télen hullik. İszi lombszíne
barnássárga.
Melegigényes,
fényigényes,
kissé
szárazságtőrı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Atlantikus Észak-Amerika a hazája, ahol elsısorban
síkvidéki faj; nálunk nem ıshonos, adventív elem, fıleg
a sík vidékeinken ültetik, erdıszéleken, fasorokban,
erdısávokban, parkokban fordul elı. Hazájában
elsısorban a folyóvölgyek elegyes erdıiben él.

Egyéb
Fája rózsaszínő, középkemény, középnehéz. Európába
1700 körül hozták be, kedvelt parkfa, nagy tövisei, jó
sarjadzóképessége, nyeshetısége, alakíthatósága miatt
élısövénynek kiválóan alkalmas, bár hamar felnyurgul.
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Japánakác

Sophora japonica L.

Alaki jellemzık
Közepes termető (20 m), lombhullató fa, törzse rendszerint kissé hajlott, szabad állásban erıs ágakra bomló,
széles, boltozatos koronát növeszt. Kérge sokáig sima, idısebb korban hosszant repedezett. Hajtásai hengeresek,
sokáig zöldek, világos paraszemölcsökkel, eleinte finoman szırösek, majd kopaszodók, eltörve jellegzetes
szagúak. Rügyei kicsik, a levélnyél által rejtettek, majd csak a csúcsukat fedı fekete szırcsomó hegye látszik ki
a levélalapból. Levelei szórt állásúak, páratlanul szárnyasan 9-15 levélkébıl összetettek, 15-25 cm hosszúak. A
levélkék hosszúkás tojásdadok, hegyesek, szálkásak, lekerekített vállúak, fényes zöldek, a fonákon szürkések, a
megvastagodott levélkenyél és a fıér alsó szakasza gyapjasan szırös. Virágai a fiatal hajtásokon 15-30 cm
hosszú laza bugában nyílnak, zöldesfehérek. Termése cikkelyes hüvely, 5-8 cm hosszú, kevés magvú, vastag
falú, hengeres, a magvak között befőzıdik, éréskor zöldes, a nagyobb fagyokig a fán marad. A magok nagy,
nyálkás köpenyő, fekete, mérgezı.

Biológiai jellemzık
Mérsékelten hosszú élető (200 év), gyors növekedéső fafaj. Lombfakadás után, a nyár közepén, július második
felében, augusztus elsı felében nyílnak virágai, a termések szeptemberben érnek, sokáig a fán maradnak.
Erıteljes tısarjakat hajt. Melegkedvelı, fiatalon kissé fagyérzékeny, fényigényes, szárazságtőrı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Hazája Kelet-Ázsia (Északkelet-Kína, Korea, de Japánban csak meghonosodott [!]), ahol a dombvidékek,
alacsonyabb hegyvidékek fája. Nálunk nem ıshonos, erdın kívüli fásításokban (parkok, fasorok) gyakran
alkalmazzák.

Egyéb
Magvait 1747-ben hozták Európába, azóta terjedt el a kontinensen. Jó mézelı. Jól viseli a városok szennyezett
levegıjét.
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Fehér akác

Robinia pseudoacacia L.

Alaki jellemzık
Nagy termető fa (25-35 m), törzse nyúlánk, ormós, térgörbe, kérge szürkésbarna, igen vastag, hálózatosan
repedezett, koronája magasra tolódó, nagyon laza, ágai vékonyak. Vesszeje zegzugos, bordás, eleinte zöldes,
késıbb vörösesbarna, a levélripacs két oldalán 1-1 lapos, merev, szúrós pálhatövissel, világos paraszemölcsös;
rügyei rejtettek, rozsdabarnán szırözöttek, aprók. Levelei szórt állásúak, páratlanul szárnyaltak, 9-19 levélkébıl
állnak, melyek rövid nyelőek, elliptikusak vagy tojásdadok, lekerekített vagy gyengén kicsípett csúcsúak, gyakran
szálkában égzıdık, 2,5-4,5 cm hosszúak, vékonyak, felül szürkészöldek, fonákuk halvány kékeszöld. Pillangós
virágai levélhónalji, csüngı fürtökben nyílnak, fehérek, torkuk zöldessárga. Hüvely termése egyenes, lapos, 611 cm hosszú, vörösesbarna, magjai vese alakúak, 3-5 mm hosszúak, feketésbarnák, a termések télen át a fán
maradnak.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Hosszú élető (200-250 év), gyorsan növı faj. Lombfakadás után, május második felében virágzik, termése
októberben érik, tél végén-tavasszal hullik. Tırıl és gyökérrıl is jól sarjad. Melegigényes, fényigényes, kissé
szárazságtőrı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Atlantikus Észak-Amerika a hazája, ahol meleg,
sokszor erózióra hajlamos lejtıkön, suvadásokban
jelenik meg. Nálunk nem ıshonos faj, adventív elem,
fıleg a sík vidékeken és az alacsonyabb dombvidéken
ültetik, de a középhegységekben is elıfordulnak
állományai.
Agresszív
módon
behatol
a
természetszerő erdıkbe, gyepekbe is, fasorokba,
erdısávokba is telepítik.

Egyéb
Fája zöldesbarna, kemény, nehéz, tartós, kiváló
tőzifa. Európába 1601-ben került be, hazánkba 17101720 között hozták be, ma az ország erdıterületének
több mint egyötödét, közel egynegyedét foglalja el. Jó
mézelı, kérge és magja mérgezı, gyökerén
nitrogéngyőjtı
baktérium
faj
(Rhizobium
leguminosarum) él. Özönfaj, nagyon sok problémát
okoz a természetközeli erdıgazdálkodásban, a védett
területeken.
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Bálványfa

Ailanthus altissima (P. MILL.) SWINGLE

Alaki jellemzık
Közepes termető fa (25 m). Törzse egyenes, hengeres, kérge sima, szürke, idısebb korban sekélyen
repedezett, sárgásfehér repedésekkel, koronája széles, ellaposodó, ágai fölfelé törık, gyéren elágazók.
Vesszeje feltőnıen vastag, sárgás- vagy vörösesbarna, fénylı, kopasz, a vége gyakran nem érik be és
lefagy, világosbarna paraszemölcsökkel borított. Levélripacsai nagyok, háromszög alakúak világos
barnás színőek, a rügyeket félig körülveszik. Rügyei kicsik, félgömb alakúak, vörösesbarnák, finoman
szırösek. Levelei hatalmasak, szórt állásúak, hosszú nyelőek, páratlanul szárnyaltak, 13-25 levélkébıl
összetettek, a levélkék tojásdad lándzsásak, 7-12 cm hosszúak, kellemetlen szagúak. A levélvállon
rendszerint elıfordul egy-két fog. A hímnıs virágú és porzós virágú egyedei egyaránt lehetnek,
virágai nagy, laza, végálló bugákban nyílnak, zöldessárgák, belül gyapjasak, a porzós virágok
kellemetlen szagúak. Lependék termése 3-4 cm hosszú, csavarodott, sárgásbarna színő, a mag középen
helyezkedik el.
Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (80 év), gyorsan növı
faj. Lombfakadás után, június második, július
elsı felében virágzik. Gyökérrıl jól sarjad.
Melegigényes,
fényigényes,
szárazságtőrı,
bázikus talajokat kedvelı faj. Fája hasonlít a
kırisekéhez, de rosszabb minıségő.
Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Északkelet- és Közép-Kína, Korea a hazája.
Nálunk síkvidéki faj, nem ıshonos, adventív
elem. Az ország fıleg melegebb termıhelyein
mindenütt
megtalálható.
Behatol
a
természetszerő
erdıkbe
is,
egyébként
kultúrerdık,
gyomtársulások,
felhagyott
területek, települések és környékük fája.
Egyéb
Európába elıször 1751-ben hozták be. Agresszív módon terjed, özönfaj, a légszennyezést, városi
klímát jól tőri. A fagy gyakran károsítja, de ezt könnyen kiheveri.
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Mezei juhar, fodor juhar

Acer campestre L.

Alaki jellemzık
Közepes vagy nagy termető fa (20-30 m). Törzse szabálytalan, görbe, erısen ágas, kérge ±
téglalapokra tagolt, parás, szürkésbarna, koronája sőrő, vesszeje zöldes vagy rozsdabarna, parás,
gyakran paraléces, rügyei aprók, tojásdadok, tompa csúcsúak, barnák, gyakran vöröslık, csúcsukon
szürkén molyhosak. A csúcsrügy a hónaljrügyeknél alig nagyobb; a hónaljrügyek szárhoz simulók, az
átellenes levélripacsok összeérnek. Levelei keresztben átellenesek, 4-7 cm hosszúak, 5 ritkábban 3
karéjúak, mellékkaréjosak (a középsıkön rendes kettı, az oldalsókon 1-1 mellékkaréjjal), szíves
vállúak. A karéjok általában tompák, a karéjok közötti öblök szélesek, hegyesek. Virágai laza sátorozó
bugákban nyílnak, keskeny szirmai sárgászöldek. Ikerlependék termése 2-4 cm hosszú, a szárnyak
egyenes szöget alkotnak, a mag lapított.
Biológiai és ökológiai jellemzık
Hosszú élető (200-300 év), lassan növı faj.
Lombfakadással egyidıben vagy kissé utána,
április végén, május elsı felében virágzik.
Termése szeptember végén érik, októbernovemberben hullik. Tırıl nagyon jól sarjad.
Melegigényes,
árnyéktőrı,
xeromezofil,
talajkémhatásra nem érzékeny. Fája vöröses,
kemény, nehéz.
Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Európai (hiányzik Észak- és ÉszakkeletEurópából), kaukázusi, kis-ázsiai. Sík vidéki,
dombvidéki faj, a Nagyalföldön ma már ritkább,
fıleg a peremvidéken található, egyébként
gyakori. Gyertyános-tölgyesek, cseres-tölgyesek,
mészkedvelı tölgyesek, erdıssztyepp erdık fája.
Egyéb
Paraléces gallyú változata (forma suberosum DUM.)
is elıfordul. Jó visszaszerzıképessége miatt
élısövénynek alkalmas. Az erdészeti gyakorlat
többnyire „gyomfaként” kezeli, s igyekszik élıhelyein
visszaszorítani.
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Korai juhar, jókori juhar, hegyeslevelő juhar

Acer platanoides L.

Alaki jellemzık
Közepes vagy nagy termető fa (25-30 m). Törzse egyenes, hengeres, villásodásra hajlamos, kérge
sokáig sima, majd sőrőn, hosszanti irányban repedezett, feketésszürke, koronája magasra tolódó,
sudaras. Vesszeje kezdetben zöldes, késıbb vörösesbarna, fényes, sima, kopasz; rügyei keresztben
átellenesek, nagyok, gömbölydedek, pirosasbarnák, fénylık, kopaszok, a hónaljrügyek szárhoz
simulók. A csúcsrügy a hónaljrügyeknél nagyobb; a levélripacsok szárölelık. Levelei nagyok,
keresztben átellenesek, 8-22 cm hosszúak, 5(-7) karéjúak, öblösen finom hegyben kihegyezettek,
öblösen fogasak, a karéjok közötti öblök ívesek; papírszerőek, élénk zöldek mindkét oldalon. A
levélnyél hosszú, a legtöbbször piros. Virágai végálló, sátorozó bugákban nyílnak, sárgászöldek, a
virágzat alapjánál világossárga fellevelek vannak. Ikerlependék termése 4-5 cm hosszú, sárgásbarna, a
szárnyak tompaszöget zárnak be, a szárnyak kissé felfelé ívelık, hosszú kocsányon lógnak, a magok
laposak.
Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (100 év), mérsékelt
növekedéső faj. Röviddel lombfakadás elıtt,
április közepén virágzik. Tırıl sarjad.
Mérsékelten melegigényes, árnyalást kissé tőri,
közepes vízigényő.
Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Elterjedési
területe:
Európa,
Kis-Ázsia,
Kaukázus, kontinentális jelleggel. Dombvidéki,
középhegységi
faj,
középhegységeinkben,
dombvidékeinken gyakoribb, az alföldperemi
részeken
ritkább.
Gyertyános-tölgyesek,
szikladomborzatú
erdık,
de
természetes
élıhelyein túl egyéb erdıállományokba is
telepítik.
Egyéb
Korai, jó mézelı. Az alapfajt, ill. több
kultúrváltozatát utca- és parkfásításra használják.
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Hegyi juhar, fürtös juhar, jávorfa

Acer pseudoplatanus L.

Alaki jellemzık
Nagy termető fa (30 m). Törzse egyenes, hengeres, villásodásra hajlamos, kérge sokáig sima, majd a
szabálytalan alakú, lapos leváló kéregcserepek miatt foltosan tarka, koronája sudaras, sátorozó, sőrő.
Vesszeje szürkésbarna, kezdetben zöldes, világos paraszemölcsökkel borított, kopasz. Rügyei
viszonylag nagyok, tojásdadok, hegyesek, kopaszok, sárgászöldek, a rügypikkelyek szélei feketék, a
hónaljrügyek szártól elállók. A levélripacs széle patkó alakú, csak végeik érintkeznek. Levelei nagyok,
keresztben átellenesek, 8-16 cm hosszúak, 5 karéjúak, mellékkaréjai nincsenek, felül sötétzöldek,
fonákuk kékeszöld, az érzugokban és az erek mentén szırös, csipkés vagy főrészes szélőek. A karéjok
közötti öblök keskenyek, hegyesek. Poligám virágai megnyúlt, csüngı bugákban nyílnak,
sárgászöldek. Ikerlependék termése 3-5 cm hosszú, csüngı fürtökben érik, a szárnyak hegyesszöget
zárnak be, a magház gömbölyded.
Biológiai és ökológiai jellemzık
Hosszú élető (200-300 év), mérsékelt növekedéső faj. Virágai lombfakadással egyidıben jelennek
meg, de a levelek kifejlıdése után, májusban nyílnak, termése október elején érik, ısszel és tél elején
hullik. Tırıl jól sarjad. Közepes hıigényő,
mérsékelt árnyéktőrı, közepes vízigényő, inkább
bázikus talajokat kedvel. Fája sárgásfehér,
középkemény, nehéz, a benıtt alvórügyő
faanyagot „szemes jávor” néven ismerik.
Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Nyugat-, Közép- és Dél-Európa, Kis-Ázsia,
Kaukázus faja. Középhegységi, magashegységi
faj, fıleg középhegységeinkben található, de
elıfordul
a
nyugatés
dél-dunántúli
dombvidékeken is. Bükkösök, szikladomborzatú
erdık fája, de természetes élıhelyein túl egyéb
erdıállományokba is telepítik.
Egyéb
Az alapfajt, ill. több kultúrváltozatát utca- és
parkfásításra használják.
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Ezüst juhar

Acer saccharinum L.

Alaki jellemzık
Közepes termető fa (25 m). Törzse ± egyenes, alacsonyan és lazán elágazó, kérge sima, szürke, késıbb
hosszant repedezett, felszakadó kéregcserepekkel, koronája késıbb boltozatossá váló, ágai nyúlánkak,
az alsók ívesen lehajlók. Vesszeje vörösesbarna, fénylı, világos paraszemölcsökkel, rügyei
tojásdadok, vöröslık, a hónaljrügyek szártól elállók, keskenyek, hegyesek, a csúcsrügynél alig
kisebbek. A rügypikkelyek egy színőek, a széleik sárgán szırösek. Levelei keresztben átellenesek,
változatos alakúak, 8-14 cm hosszúak, szíves vállúak, a közepén túl, mélyen hasogatottak, 5 hasábúak,
a középsı hasáb a legnagyobb, a hasábok keskenyek, újból hasogatottak, durván kétszeressen
főrészesek, fiatalon szırösek, felül halványzöldek, fonákuk ezüstszürke vagy kékesszürke. Váltivarú
virágai kevés virágú csomókban nyílnak,
szirmaik hiányoznak, csészéik sárgásvörösek.
Termése
4-6
cm
hosszú
sárgásbarna
ikerlependék, a szárnyak ± derékszöget zárnak
be, éréskor szétválnak, a magház orsó alakú.
Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (60-80 év), gyors
növekedéső faj. Lombfakadás elıtt, február
végén, márciusban virágzik. Tırıl sarjad.
Kiegyenlített hıigényő, fényigényes, közepes
vízigényő faj. Fája a többi juharfajéhoz képest
puhább és könnyebb.
Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Atlantikus Észak-Amerikai eredető, hazájában
sík vidéki faj, nálunk nem ıshonos. Hazájában
tipikus ligeterdei faj, patakok alsó folyása és
folyók mentén nı, nálunk parkokban,
erdısávokban, fasorokban, ritkábban az ártereken ültetik.
Egyéb
Az egyik leggyakoribb parkfánk, a városok szennyezett
levegıjét jól tőri. Európába elıször 1725-ben hozták be.
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Zöld juhar, kırislevelő juhar

Acer negundo L.

Alaki jellemzık
Közepes termető fa (20 m). Törzse szabálytalan, hajlott, erısen ágas, kérge szürke, hálósan repedezett,
koronája szabálytalan, laza, alsó ágai ívesen lehajlók. Vesszeje fényes, kopasz, zöld vagy ibolyászöld,
gyakran hamvas, rügyei közepesen nagyok, tojásdadok, zöldesbarnák, ezüstösen szırösek. A
csúcsrügy alig nagyobb a hónaljrügyeknél, az átellenes levelekhez tartozó levélripacsok szélei
összeérnek. Levelei keresztben átellenesek, páratlanul szárnyaltak, 3-5, ritkán 7 levélkébıl állnak,
gyakran karéjosodnak. A levélkék tojásdadok,
épszélőek vagy ritkásan, durván főrészesek.
Kopaszok, az érzugokban lehetnek szırösek. A
levélkék rövid nyelőek, a csúcsi levélke
hosszabb nyelő, általában nagyobb, gyakran
három karéjú. Világoszöld, a fonák halványabb.
Kétlaki, porzós virágai hosszú kocsányú
csomókban nyílnak, lilásak, termıs virágai
csüngı
fürtökben
állnak,
fejletlen
virágtakarójúak. Ikerlependék termése 3-4,5 cm
hosszú, okkersárga, a szárnyak hegyesszöget
alkotnak, a magház megnyúlt.
Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (80 év), gyorsan növı
faj. Közvetlenül lombfakadás elıtt, márciusáprilisban virágzik. Termése szeptemberben érik,
a tél folyamán hullik. İszi lombszíne sárga,
levele már szeptemberben hull. Tırıl jól sarjad.
Mérsékelten
melegigényes,
mérsékelten
fényigényes, közepes vízigényő. Fája sárgás
színő, a többi juharénál puhább és könnyebb
Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Észak-Amerika mérsékelt kontinentális övezetében
ıshonos.Sík vidéki faj, hazánkban nem ıshonos;
ültetve és elvadulva fıleg az alföldeken található.
Hazájában fıleg a folyók árterein, mocsarak
szegélyén él, nálunk folyómenti ligeterdık, alföldi
kultúrerdık,
fasorok,
településkörnyéki
roncsterületek fafaja.
Egyéb
Európába elıször 1688-ban hozták be. Nálunk
agresszív módon terjed, özönfaj. Parkokban,
utcákon, utak mentén is gyakran ültetik.
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Fehér bokrétafa, fehér vadgesztenye

Aesculus hippocastanum L.

Alaki jellemzık
Közepes termető fa (25 m). Törzse zömök, csavarodott, alacsonyan elágazó, kérge sima, szürkésbarna,
majd sötétszürke, vékony, hosszúkás, leváló kéregcserepekkel, koronája szabályos, alsó ágai lehajlók,
a felsık felfelé irányulók. Vesszeje vastag, világosbarna, vagy szürkés, kopasz, az alsó ágak
rendszerint lehajlók. Világos paraszemölcsei jól láthatók. Rügyei fénylık, sötétbarnák, enyvesek,
ragadósak, a csúcsrügy nagyon nagy, tojásdad, hegyes, a hónaljrügy kicsi, ülık. A levélripacs nagy,
pajzs alakú, jól látható edénynyalábokkal. Levelei keresztben átellenesek, többnyire 7 levélkébıl
ujjasan összetettek, melyek ülık, megnyúlt visszás tojásdadok, 10-25 cm hosszúak, felül élénkzöldek,
fonákuk világoszöld, kétszeresen főrészesek. Poligám virágai felálló, sokvirágú kúpos bugában
nyílnak, fehérek, torkukban színesek. Termése 3-6 cm átmérıjő, éréskor megbarnuló, tüskés falú,
felnyíló tok, benne 1(2-3) maggal, mely sötétbarna, fényes, szürkés köldökő.
Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten hosszú élető (100-150 év), mérsékelt
növekedéső faj. Tırıl gyengén sarjad. Kiegyenlített
hıigényő, kissé árnyéktőrı, közepes vízigényő faj.
Fája sárgásfehér, könnyő, puha, a nyárakéhoz
hasonló.
Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Balkán-félsziget (Észak-Görögország, Albánia,
Macedónia) fája, hazájában a magashegységek
montán régiójában nı, nálunk nem ıshonos.
Természetes elıfordulási helyein szurdokokban,
hővös, párás helyeken él, nálunk parkokban,
fasorokban, parkerdıkben, vadvédı erdıkben
ültetik.
Egyéb
CLUSIUS 1576-ban hozta Törökországból Bécsbe,
ahonnan egész Közép- és Nyugat-Európában
elterjedt, az egyik leggyakoribb park- és sorfánk. Az
1990-es évektıl egy aknázómoly (Cameraria
ochridella) erıteljesen károsítja. A hibrid eredető
pirosvirágú bokrétafa (Aesculus x carnea HAYNE)
egyik szülıfaja, mely parkjainkban szintén
elıfordul.
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Keskenylevelő ezüstfa

Elaeagnus angustifolia L.

Alaki jellemzık
Kis termető fa (10 m), gyakran nagyobb cserje marad. Törzse többnyire térgörbe és megdılt, alacsonyan elágazó,
kérge sötétbarna, puha, hosszant rostosan felrepedezı és leváló, koronája laza, ágai erısek, lazán szétállók.
Vesszeje vékony, a fiatal hajtás ezüstösen pikkelyszırös, majd kopaszodó, zöldesbarna, középsı és alsó részén
egyenes ágtövisekkel, az ágak végén ezek rendszerint hiányoznak. Rügyei kicsik, tojásdadok, apró hegyőek,
ezüstösen pikkelyszırösek. Levelei szórt állásúak, lándzsásak vagy szálas lándzsásak, ép szélőek, 3-8 cm
hosszúak, felül zöldek, fényesek, fonákuk pikkelyszıröktıl ezüstfehér, a középér erısen kidomborodik. Poligám
virágai levélhónalji 2-3 tagú csomókban vagy
magánosan nyílnak, belül sárgák, kívül ezüstfehérek,
erıs illatúak. Csonthéjas termése 1-3-asával áll, tojásdad
vagy elliptikus, 10-16 mm hosszú, ezüstszürke, majd
sárgás- vagy vörösesbarna, benne a csontár orsó alakú, 812 mm hosszú, világosbarna, 8 sötét hosszanti sávval.

Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (50 év), gyorsan növı faj.
Lombfakadás után, május második, június elsı felében
virágzik, termése szeptemberben érik, télen hullik. Tırıl
jól sarjad, betemetett ágai meggyökeresednek.
Mérsékelten melegigényes, fényigényes, szárazságtőrı,
sótőrı faj.

Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Kis- és közép-ázsiai, sík vidéki faj, nálunk nem ıshonos,
adventív elem, fıként az alföldeken található. Hazájában
a félsivatagok vízfolyásait kísérı fás vegetáció tagja,
hazánkban erdısávok, erdıszegélyek, szikfásítások,
roncsolt területek faja.

Egyéb
Pionír jellegő faj, mely özönfajjá vált. Gyökerén
nitrogéngyőjtı baktérium (sugárgomba) faj (Frankia
elaeagni) él. Jó mézelı, a városi környezetet jól tőri.
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Magyar kıris, pannon kıris

F. angustifolia VAHL. subsp. pannonica SOÓ et SIMON

Alaki jellemzık
Nagy termető fa (30-45 m). A törzse egyenes, hengeres, gyakran villásodik, kérge szürkésbarna,
hamarabb repedezik, hosszanti és kereszt irányban hálózatosan tagolt, koronája ritka, ágai mereven
fölfelé irányulók. A hajtása vastag, sötét- vagy olajzöld, szürkés, fénylı, a rügyek sötétbarnák, a
vesszı rügymagasságban ellaposodik, a levélalap erısen kiálló. Levelei keresztben átellenesek,
páratlanul szárnyaltak, 7-9 levélkébıl összetettek, melyek lándzsásak vagy keskeny lándzsásak, 5-8
cm hosszúak, gyéren fogazottak (a fogak hegyesek, befelé görbülık), ékvállúak, kihegyezettek. A
virágai kissé bókoló, nyúlánk fürtökben nyílnak, a virágtakaró hiányzik. A termése lependék, 30-50
mm hosszú, változatos, világosbarna színő, a mag lapos. Csúcsa lekerekített.
Biológiai és ökológiai jellemzık
Hosszú élető (200-250 év), gyorsan növı faj. Lombfakadás elıtt, április elsı felében virágzik. Tırıl
jól sarjad. Fája sárgásfehér, csontfehér, kemény, nehéz, fénylı, rugalmas, gyakran sportszernek
használják. Melegigényes, fényigényes, közepes vízigényő, talajkémhatásra nem érzékeny.
Elterjedés, elıfordulás, élıhely
A Duna-völgy középsı és alsó szakaszán fordul elı: Bécsi-medence, Morva-medence, Pannonmedence, Olténia, Munténia és Dobrudzsa. Sík vidéki faj, alföldjeink folyói mentén, továbbá
lefolyástalan teknıiben, a Dél-Dunántúl alacsonyabb dombvidékén található, de nem él a Kisalföld
északi felében. Elsısorban keményfás ligeterdık állományalkotó fafaja, de megtalálható
égerlápokban, gyertyános-kocsányos tölgyesekben elegyfa.
Egyéb
Csak az 1950-es évek közepén ismerték fel, hogy nem a magas kıris síkvidéki változatáról („lapályi
kıris”, „barnarügyő kıris”), hanem a Dél-Európára jellemzı keskenylevelő kıris (F. angustifolia
VAHL.) izolált elıfordulású alfajáról van szó.
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Magas kıris

Fraxinus excelsior L.

Alaki jellemzık
Nagy termető fa (30-40 m), törzse egyenes, hengeres, gyakran villásodik, kérge szürkésbarna, késın
repedezik, hosszanti irányban hálózatosan tagolt, koronája ritka, ágai mereven fölfelé irányulók.
Hajtása vastag, kopasz, zöldesszürke, fénytelen, hosszúkás paraszemölcsökkel. A rügyek feketék, a
vesszı rügymagasságban ellaposodik, a levélalap erısen kiálló. A csúcsrügyek gúla alakúak,
zömökek, a hónaljrügyek kisebbek, félgöb alakúak, rövid heggyel. Levelei keresztben átellenesek,
páratlanul szárnyaltak, 9-13/11 levélkébıl összetettek, melyek lándzsásak, keskeny lándzsásak vagy
tojásdad lándszásak, ülık, 6-10 cm hosszúak, sőrőn fogazottak, a fogak enyhén begörbültek. A
fonákon a középér mentén szırösek. A virágai
elálló bugákban nyílnak, a virágtakaró hiányzik,
lependék termése 30-45 mm hosszú, okkersárga
vagy szürkésbarna színő, a szárnyak a magra
nem futnak le; a mag lapos, hosszú, kihegyezett,
hosszában csíkolt.
Biológiai és ökológiai jellemzık
Hosszú élető (200-250 év), gyorsan növı faj.
Lombfakadás elıtt, április elsı felében virágzik.
Tırıl jól sarjad. Fája sárgásfehér, kemény,
nehéz, fénylı, rugalmas, csomoros törzsei adják
a „habos kırist”. Mérsékelten melegigényes,
fényigényes, közepes vízigényő, inkább bázikus
talajokat kedvelı fafaj.
Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Európai (de hiányzik Északkelet-Európából),
elıfordul még Kis-Ázsiában és a Kaukázusban.
Dombvidéki – középhegységi faj, a sík vidékre
csak a Kisalföld északi felében ereszkedik le, ahol
a magyar kırist helyettesíti. Bükkösök,
szikladomborzatú erdık, ritkábban gyertyánoskocsánytalan tölgyesek, a Kisalföld északi felében
keményfás ligeterdık fája.
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Virágos kıris, mannakıris

Fraxinus ornus L.

Alaki jellemzık
Rossz termıhelyen kis termető fa (8 m), gyakran cserje mérető marad, jó termıhelyen viszont elérheti
a 15-20 m-es magasságot is. Törzse szabálytalan, hajlott, kérge sötétszürke, sokáig sima, koronája
ellaposodó, ágai fölfelé irányulnak, gyakran villásodnak. Vesszeje vastag, zöldesszürke, fénytelen,
kopasz, fehéres pontszerő paraszemölcsökkel borított. Rügyei ezüstszürkék, gyakran vörhenyesek, a
csúcsrügy gúla alakú, a hónaljrügyek gömölydedek. Valamennyi rügy finoman molyhos. Levelei
keresztben átellenesek, páratlanul szárnyaltak, rendszerint 7 levélkébıl összetettek, melyek
elliptikusak, a csúcsi levélke gyakran visszás-tojásdad, a levélkék 3-8 cm hosszúak, kissé bırszerőek,
rövid nyelőek, a fonákon a fıér mentén, valamint a levélkék nyelei rozsdás szırőek. A levélkék válla
rendszerint részaránytalan, rövid hegyőek, finoman főrészesek, elırehajló fogúak. Virágai dús virágú
végálló bugákban nyílnak, szirmai keskenyek, sárgásfehérek, lependék termése 20-30 mm hosszú,
vörösesbarna, a mag hengeres, csak kevéssé
összenyomott, a szárny kissé lefutó.
Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (80-100 év), mérsékelt
növekedéső faj. Lombfakadás után, májusban virágzik.
Tırıl jól sarjad. Fája sárgásfehér, kemény, nehéz,
korábban a bognáripar hasznosította. Melegigényes,
fényigényes, szárazságtőrı, bázikus talajokat kedvel.
Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Elterjedése: Közép-Európa délkeleti része, Dél-Európa,
Kis-Ázsia.
Középhegységi
faj,
Dél-Dunántúl,
Dunántúli-középhegység,
Északi-középhegység
bokorerdıiben, mészkedvelı tölgyeseiben, csereskocsánytalan tölgyeseiben fordul elı.
Egyéb
Bemetszett kérgén kifolyó nedv a mannacukor
alapanyaga. Kultúrváltozatait utcai sorfának és
parkfának alkalmazzák.
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Amerikai kıris, vörös kıris

Fraxinus pennsylvanica MARSH.

Alaki jellemzık
Közepes termető fa (25 m). A törzse hengeres, villásodásra nem hajlamos, zárt állásban is ferde
növéső, kérge barna, hamar repedezik, hosszanti és lapos kéregcserepekkel, koronája keskeny, ágai
vékonyak. Hajtása vastag, zöldes- vagy barnásszürke, lehet szırös is, a rügyek magasságában nem,
vagy alig laposodik el. Rügyei rozsdabarnák, a csúcsrügy nagy, a hónalj rügyek kisebbek, de nincs
akkora mértékő különbség a két rügytípus között, mint a többi kırisnél. A levelei keresztben
átellenesek, páratlanul szárnyaltak, rendszerint 7 levélkébıl összetettek, melyek tojásdadok vagy
hosszúkásak, nyelesek. A csúcsi levélke gyakran részaránytalan, hegyes csúcsú. A levélkék 7-10 cm
hosszúak, fonákuk lehet szırös is. Kétlaki, porzós és termıs virágai külön egyedeken nyílnak, porzós
virágai zömök, termıs virágai nyúlánk bugákban állnak, a szirmok hiányoznak, a csésze megvan.
Lependék termése 35-70 mm hosszú, sárgás, a
mag ± hengeres, hegyesedı. A szárny a termés
közepéig vagy aljáig lefut, kicsípett csúcsú.
Biológiai és ökológiai jellemzık
Mérsékelten rövid élető (80 év), gyorsan növı
faj. Lombfakadás elıtt, áprilisban virágzik. Tırıl
jól sarjad. Fája sárgásfehér, kemény, nehéz.
Melegigényes,
mérsékelten
fényigényes,
vízigényes, neutrofil.
Elterjedés, elıfordulás, élıhely
Észak-Amerika középsı és keleti részén
ıshonos, sík vidéki faj. Nálunk nem ıshonos,
adventív elem, mely az alföldeken gyakori, az
alacsonyabb dombvidékeken ritkább. Hazájában
folyóvölgyekben és tavak partvidékén él,
hazánkban puhafás és keményfás ligeterdık,
kultúrerdık fája.
Egyéb
Az ártereken agresszívan terjed, özönfaj. Európába elıször
1783-ban hozták be. Változatos faj, hazánkban a szırözött
hajtásrendszerő északi vörös kıris (var. austini FERN.), a
kopasz hajtásrendszerő zöld kıris (var. subintegerrima
/VAHL/ FERN.), valamint átmeneteik egyaránt
elıfordulnak.
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