LATIN NÉV

MAGYAR NÉV

Acer campestre
Acer negundo
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer saccharinum
Acer tataricum
Aesculus hippocastanum
Aesculus X carnea
Ailanthus altissima
Albizia julibrissin
Alnus glutinosa
Amelanchier ovalis
Amorpha fruticosa
Berberis julianae
Berberis thunbergii

mezei juhar
zöld juhar
korai juhar
hegyi juhar
ezüst juhar
tatárjuhar
fehér vadgesztenye
pirosvirágú vadgesztenye
bálványfa
selyemakác
mézgás éger
közönséges fanyarka
gyalogakác
Júlia borolya
zöldlevelű borbolya
piroslevelű borbolya
sóskaborbolya
sóskaborbolya piros+zöld
sóskaborbolya fürtös piros
közönséges nyír
szőrös nyír
örökzöld puszpáng
trombitafolyandár
borsófa
közönséges gyertyán
szelídgesztenye
szivarfa
déli(szürke,nagy szemű)ostorfa
nyugati(fehér,kis szemű)ostorfa
júdásfa
japánbirs-alma
japánbirs-körte
japánbirs-körte +alma
farkasboroszlány
oregoni hamisciprus(álciprus)
erdei iszalag
pukkanó dudafürt
fehér (szibériai) som
húsos som
vörösgyűrű som
bokor mogyoró
közönséges mogyoró
török mogyoró
cserszömörce
hólyagoslevelű madárbirs
kúszó madárbirs
vaskoslevelű madárbirs
kerti madárbirs

Berberis thunbergii atropurpurea

Berberis vulgaris
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris atropurpurea
Betula pendula
Betula pubescens
Buxus sepervirens
Campsis radicans
Caragana arborescens
Carpinus betulus
Castana sativa
Catalpa bignonioides
Celtis australis
Celtis occidentalis
Cercis siliquastrum
Chaenomeles japonica
Chaenomeles japonica
Chaenomeles japonica
Chaenomeles speciosa
Chamaecyparis lawsoniana
Clematis vitalba
Colutea arborescens
Cornus alba
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Corylus avellana
Corylus colurna
Cotinus coggygria
Cotoneaster bullatus
Cotoneaster dammeri var.radicans

Cotoneaster franchettii
Cotoneaster horizontalis

Cotoneaster multiflora
Cotoneaster simonsii
Cotoneaster tomentosa
Crataegus leavigata
Crataegus monogyna
Daphne mezereum
Elaeagnus angustifolia
Elaeagnus angustifolia
Euodia hupehensis
Euonymus europaeus
Euonymus japonicus
Euonymus verrucosus
Fagus sylvatica
Fragaria vesca
Frangula alnus
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica

Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Fraxinus pennsylvanica
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos
Gymnocladus dioicus
Hedera helix
Hibiscus syriacus
Hippophae rhamnoides
Humulus lupulus
Ilex aquifolium
Juglans nigra
Juglans regia
Juniperus communis
Juniperus sabina
Koelreuteria paniculata
Laburnum anagyroides
Ligustrum ovalifolium
Ligustrum vulgare
Liriodendron tulipifera
Lonicera tatarica
Lonicera xylosteum
Loranthus europaeus
Magnolia cobus
Magnolia grandiflora
Magnolia x soulangena
Mahonia aquifolium
Malus sylvestris
Mespilus germanica
Morus alba
Morus nigra
Parthenocissus quinquefolia
Parthenocissus tricuspidata
Paulownia tomentosa

sokvirágú madárbirs
simons-madárbirs
molyhos(nagylevelű)madárbirs
kétbibés galagonya (csereg.)
egybibés galagonya
farkasboroszlány
keskenylevelű ezüstfa
keskenylevelű ezüstfa (piros)
kínai mézesfa
csíkos kecskerágó
japán kecskerágó
bibircses kecskerágó
közönséges bükk
erdei szamóca
kutyabenge
magyar (barna rügyű) kőris
magas (fekete rügyű) kőris
virágos kőris
amerikai (zöld) kőris
páfrányfenyő
lepényfa
amerikai vasfa
közönséges borostyán
szíriai mályvacserje
homoktövis
felfutó komló
téli magyal
fekete dió
közönséges dió
közönséges boróka
nehézszagú boróka
csörgőfa
aranyeső
örökzöld fagyal
közönséges fagyal
tulipánfa
tatárlonc
ükörkelonc
sárga fagyöngy
fehérvirágú liliomfa
nagyvirágú liliomfa
színes liliomfa
mahónia
vadalma
naspolya
fehér eperfa
fekete eperfa
tapadó vadszőlő- 5 karéjú
tapadó(japán)vadszőlő- 3 karéjú
császárfa

Physalis alkekengi
Physocarpus opulifolius
Picea abies
Picea pungens
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Platanus x hybrida (acerfolia)
Populus alba
Populus canescens
Populus nigra
Populus tremula
Prunus armeniaca
Prunus avium
Prunus cerasifera (Myrabolane)
Prunus dulcis
Prunus laurocerasus
Prunus mahaleb
Prunus padus
Prunus persica
Prunus serotina
Prunus spinosa
Ptelea trifoliata
Pterocarya fraxinifolia
Pyracantha coccinea
Pyrus pyraster
Quercus cerris
Quercus frainetto
Quercus palustris
Quercus petraea
Quercus pubescens
Quercus robur
Quercus rubra
Rhamnus catharticus
Rhus typhina
Ribes nigrum
Ribes rubrum
Ricinus communis
Robinia pseudoacacia
Rosa canina agg.
Rosa carpatia
Rosa laxa
Rosa multiflora
Rosa rugosa
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Rubus saxatilis
Ruscus aculeatus
Sambucus ebulus
Sambucus nigra
Sambucus racemosa

zsidócseresznye
hólyagvessző
közönséges lucfenyő
ezüst fenyő
fekete fenyő
erdei fenyő
közönséges (juharlevelű) platán
fehér nyár
szürke nyár
fekete nyár
rezgő nyár
kajszibarack
vadcseresznye
vadszilva
k. mandula
balkáni babérmeggy
sajmeggy
zelnicemeggy
őszibarack
kései meggy
kökény
hármaslevelű alásfa
kaukázusi szárnyasdió
tűztövis
vadkörte
csertölgy
magyar tölgy
amerikai mocsártölgy
kocsánytalan tölgy
molyhos tölgy
kocsányos tölgy
vörös tölgy
varjútövis
ecetszömörce
fekete ribiszke
piros ribiszke
ricinus
fehér akác
gyepürózsa
Carpatia gyepürózsa
laxa gyepürózsa
sokvirágú rózsa
japán rózsa
szeder
málna
kövi szeder
szúrós csodabogyó
földi bodza
fekete bodza
fürtös (vörös) bodza

Sarothamnus scoparius
Solanum dulcamara
Sophora japonica
Sorbus aria
Sorbus aria agg.
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus hibrida
Sorbus intermedia
Sorbus latifolia
Sorbus torminalis
Staphylea pinnata
Symphoricarpos albus
Symphoricarpos orbiculatus
Syringa vulgaris
Taxodium distichum
Taxus baccata
Thuja occidentalis
Thuja orientalis
Thuja orientalis (gold)
Thuja plicata
Tilia cordata
Tilia plathyphyllos
Tilia tomentosa
Ulmus glabra
Ulmus laevis
Ulmus minor
Ulmus pumilla
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Viburnum rhytidophyllum
Viscum album
Wisteria sinensis

seprőzanót
piros ebszőlő
japánakác
lisztes berkenye
lisztes berkenye kisfajok
madárberkenye
házi berkenye
finn berkenye
svéd berkenye
nyugati barkóca
barkócaberkenye
mogyorós hólyagfa
közönséges (fehér) hóbogyó
piros hóbogyó
közönséges orgona
mocsári ciprus
tiszafa
nyugati tuja
keleti tuja
keleti tuja sárga
óriás tuja
kislevelű hárs
nagylevelű hárs
ezüst hárs
hegyi szil
Vénic szil
mezei szil
puszta (turkesztáni) szil
fekete áfonya
vörös áfonya
ostorménbangita
kányabangita
ráncoslevelű bangita (téli)
fehér fagyöngy
lila akác

