2. FÁK A LAKÓTELEPEN
Foldunk oxigentermelesehez nagyban hozzajarulnak a fak. Ha eltunnenek bolygonkrol, a Foldrol, a szamunkra ismert vilag kepe teljesen megvaltozna.
Á fak, az erdok adnak otthont a madaraknak es az erdei allatoknak. Á nyari forrosagot is sokszor csak a fak arnyekaban veszeljuk at. Áz erdokben tett seta,
kirandulas, vagy a parkokban egy piknik, feludulest es kikapcsolodast jelent mindenki szamara.
Ön a 2 allomasnal all,
szomszedos allomasok GPS koordinatai:

Közönséges nyír (Betula pendula)

1. allomas: N: 47,11103 E: 17,92348

Magasság: 30 m-ig
Alak: karcsú
Kéreg: fehér, vékony, papírszerű
Virág: csüngő porzós, felálló barka
Termés: hosszúkás, barkaszerű termesagazat
Eredet: Európa és Észak-Ázsia

Erdei fenyő (Pinus sylvestris)
Magasság: 30 m-ig
Alak: fiatalon kúpos, később szélesebb kup, majd szetterulo
Kéreg: szürkésbarna, terecskézett
Levél: merev, hegyes tű
Virág: sárga, visszás – tojasdad porzos, zoldes termos toboz
Termése nincs: a mag a tobozvirágzat pikkelyleveleinek toven, szabadon
fejlodik
Eredet: Európa, Kis-Ázsia, EszakÁzsia

A lakótelepi Berkenye tanösvény a KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002
"Szociális városrehabilitáció Veszprémben" elnevezésű,
az Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázat részét képezi.

2. allomas:N: 47,10731 E: 17,92157
3. allomas: N: 47,10595 E: 17,92117

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

Korai juhar (Acer platanoides)
Magasság: 20 m-ig
Alak: széles gömbölydedtől ernyősig, terebelyes
Kéreg: barnás, finoman barázdás
Levél: ujjasan karéjos, 5 fogas karéju, osszel lehullo
Virág: lombfakadáskor, zöldes álernyoben
Termés: ikerlependék
Eredet: Európa, Kaukázus

Bővebb információk:
www.veszpremvmk.hu
www.babako.hu

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- es Kelet - Europa, a Feketetengerig

Vadgesztenye / Bokrétafa
(Aesculus hippocastanum)
Magasság: 30 m-ig
Alak: gömbölyded, terebélyes
Kéreg: szürkésbarna, kezdetben sima,
kesobb hosszukas lemezekre
terecskezett
Levél: ujjasan összetett, ősszel lehulló
Virág: fehér, felálló bugában
Termés: szúrós tok, nagy, barna magokkal
Eredet: Balkán-felsziget, Macedonia

