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Kislevelű hárs (Tilia cordata) 

Magasság: 30 m-ig 

Alak: tojásdad alakú korona  

Kéreg: szürke, repedezett 

Virág: sárgás, hosszú álernyőben  

Termés: gömbölyded, fel nem nyíló tok 

Eredet: Európa és a Kaukázus 

Közönséges nyír (Betula pendula) 

Magasság: 30 m-ig 

Alak: karcsú 

Kéreg: fehér, vékony, papírszerű 

Virág: csüngő porzós, felálló barka  

Termés: hosszúkás, barkaszerű ter-
me sa gazat 

Eredet: Európa és Észak-Á zsia 

Korai juhar (Acer platanoides) 

Magasság: 20 m-ig 

Alak: széles gömbölydedtől ernyő-
sig, terebe lyes 

Kéreg: barnás, finoman barázdás  

Levél: ujjasan karéjos, 5 fogas karé-
ju , o sszel lehullo  

Virág: lombfakadáskor, zöldes áler-
nyo ben 

Termés: ikerlependék  

Eredet: Európa, Kaukázus 

Virágos kőris (Fraxinus ornus) 

Magasság: 10 m-ig 

Alak: gömbölyded, terebélyes  

Kéreg: szürkés, majd feketés matt, 
egyenletes 

Levél: páratlanul szárnyasan összetett  

Virág: krémszínű, tömör, bókoló buga  

Termés: lependék  

Eredet: Dél- e s Kelet - Euro pa, a Fekete-
tengerig 

Vadgesztenye / Bokrétafa 

(Aesculus hippocastanum) 

Magasság: 30 m-ig 

Alak: gömbölyded, terebélyes 

Kéreg: szürkésbarna, kezdetben sima, 
ke so bb hosszu ka s lemezekre 
terecske zett 

Levél: ujjasan összetett, ősszel lehulló  

Virág: fehér, felálló bugában  

Termés: szúrós tok, nagy, barna ma-
gokkal 

Eredet: Balkán-fe lsziget, Macedo nia 

Erdei fenyő (Pinus sylvestris) 

Magasság: 30 m-ig 

Alak: fiatalon kúpos, később széle-
sebb ku p, majd sze tteru lo  

Kéreg: szürkésbarna, terecskézett 

Levél: merev, hegyes tű  

Virág: sárga, visszás – toja sdad por-
zo s, zo ldes termo s toboz 

Termése nincs: a mag a tobozvirág-
zat pikkelyleveleinek to ve n, szabadon 
fejlo dik  

Eredet: Európa, Kis-Á zsia, E szak-
Á zsia 

2. FÁK A LAKÓTELEPEN  

Fo ldu nk oxige ntermele se hez nagyban hozza ja rulnak a fa k. Ha eltu nne nek bolygo nkro l, a Fo ldro l, a sza munkra ismert vila g ke pe teljesen megva ltozna.  

Á fa k, az erdo k adnak otthont a madaraknak e s az erdei a llatoknak. Á nya ri forro sa got is sokszor csak a fa k a rnye ka ban ve szelju k a t. Áz erdo kben tett se ta,  

kira ndula s, vagy a parkokban egy piknik, felu du le st e s kikapcsolo da st jelent mindenki sza ma ra.  

Ö n a 2 a lloma sna l a ll,  

 szomsze dos a lloma sok GPS koordina ta i: 

1. a lloma s: N: 47,11103 E: 17,92348 

2. a lloma s:N: 47,10731  E: 17,92157 

3. a lloma s: N: 47,10595  E: 17,92117 

http://www.veszpremvmk.hu

