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Kocsányos tölgy
Quercus robur

Vörös tölgy
Quercus rubra

Bibircses nyír
Betula pendula

Fehér nyár
Populus alba

Bálványfa
Ailanthus altissima

Csíkos kecskerágó Fekete bodza
Euonymus europaeus Sambucus nigra

Mogyoró
Corylus avellana

Egybibés galagonya Gyepűrózsa
Crataegus monogyna Rosa canina

hosszan, mélyen
repedezett

szürke, sima, csak
sekély repedések

fénylő fehér, gyűrűsen
elváló repedések
alul:sötét repedések
(dárdahegy alakúak)

fehéres kéreg,(rombusz
alakú repedésekkel)
alul: sötétszürke,
mélyen bordás

sima,szürke→később
hosszanti hullám
alakú sekély, világos
repedésekkel

zöld, sima, 4 csíkkal → hosszanti, szalagmajd világos ,
szerű repedések
szürkésbarna,
enyhén barázdált

fényes, sima,
barnásszürke,
gyakran többtörzsű

pikkelyekben leváló
kéreg sötétbarna

Fehér akác
Erdei
Erdei
fenyő
fenyő
Robinia pseudoacacia Pinus
Pinus
sylvestris
sylvestris

NyugatiNyugati
ostorfaostorfaJuharlevelű
Juharlevelű
platán Borostyán
platán
Celtis occidentalis
Celtis occidentalis
Platanus hybrida
Platanus hybrida
Hedera helix

Kislevelű hárs
Madárcseresznye
Kései meggy
Cerasus/Prunus avium Padus/Prunus serotina Tilia cordata

világos szürkésbarna,
mélyen kötegesen
bordás
( "X", "Y" kötegek)

felül: rozsdavörös,
pikkelyesen leváló
alul: sötét, hosszanti
vöröses repedésekkel

változóan rücskös,
„bibircses” törzs

tarka foltos a leváló
szabálytalan alakú
kéregdarabok miatt

sok léggyökér

pirosasbarna, fényes,
gyűrűsen felszakadozó → idős korban
egyenetlenül repedezett

Mezei juhar
Acer campestre

Zöld juhar
Acer negundo

Korai juhar
A. platanoides

Hegyi juhar
A. pseudoplatanus

Tatárjuhar
A. tataricum

már korán apró téglalapokra repedezik,
könnyen morzsolható,
parás, szürkésbarna

zöld, majd sárgásbarna sűrűn, hosszanti
hálósan repedezett,
irányban nem mélyen
szabálytalanul
repedezett,
barázdált

szabálytalan alakú,
lapos, leváló kéregcserepek miatt foltosan
tarka, bozontos

végig sima,
kormosszürke

barnásszürke,
hálózatosan repedező,
szabálytalanul lehámló

barnásszürke, sok
keresztirányú világos
sávval →idős korban
durván hámló

Nagylevelű hárs
T. platyphyllos

nagy, horgas tüskéi
széles alapúak

Ezüsthárs
T. tomentosa/argentea

sima, sötétszürke→
sima, sötétszürke→
később: hosszanti
idős korban: durván
irányban megrepedezik repedezett

sima, szürke→
később: sötétebb lesz,
sekélyen és hosszan
repedezett

Vénic szil

Mezei szil

Angol szil

Turkesztáni szil

Ulmus laevis

Ulmus minor

Ulmus procera

Ulmus pumila

alul nagy gyökérterpeszekkel

mélyebb hosszanti
hosszanti barázdák,
barázdák, sekélyebb
sekélyebb keresztkeresztrepedések
repedések
A szilfák törzsén gyakran fejlődnek vízhajtások ("pamacsok") !!!

barnásszürke,
hálózatosan repedezett
narancsos repedések

