
7. FÜGGELÉK

/Javasolt a KÖRNYEZETVÉDELMI RENDELET FÜGGELÉKEKÉNT/

Telepítésre ajánlott fa- és cserjefajok (fajták) listája

A közterületeken, a közhasználatú területeken, valamint a közösségi célt szolgáló állami,
önkormányzati és magánterületeken virágzásával és termésével erősen szennyező (pl. nemesnyár
félék: Populus x hybrida) és/vagy erősen allergén hatású, vagy agresszív (pl. gyalogakác: Amorpha
glutinosa) fa – és cserjefajok nem telepíthetők. A saját használatú magánkertekben (jellemzően:
családiház és üdülő kertekben) is ajánlott az alábbi listán felsorolt magyarországi őshonos fajok
alkalmazása. (A belterületen, indokolt esetben a listától eltérő, a honos fajokhoz hasonló tulajdonságú
exóták is telepíthetők, amennyiben a fenti követelményeknek megfelelnek.)

A gyakoribb magyarországi őshonos fa és cserjefajok jegyzéke
(A következő felsorolás kivonatosan tartalmazza a legfontosabb magyarországi őshonos fa és
cserjefajok jegyzékét, melyet az adott tájra jellemző társulásoknak, valamint a termőhelyi
adottságoknak megfelelően kell alkalmazni.)

tudományos (latin) elnevezés magyar elnevezés
lombos fák

Acer campestre mezei juhar
Acer platanoides korai juhar
Acer pseudoplatanus hegyi juhar
Acer tataricum tatár juhar, feketegyűrű juhar
Alnus glutinosa enyves éger, mézgás éger
Alnus incana hamvas éger
Betula pendula közönséges nyír, bibircses nyír
Betula pubescens szőrös nyír, pelyhes nyír
Carpinus betulus közönséges gyertyán
Carpinus orientalis keleti gyertyán
Castanea sativa szelídgesztenye
Cerasus avium (Prunus avium) vadcseresznye, madárcseresznye
Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb) sajmeggy
Fagus sylvatica közönséges bükk
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica magyar kőris
Fraxinus excelsior magas kőris
Fraxinus ornus virágos kőris, mannakőris
Juglans regia közönséges dió
Malus sylvestris Vadalma
Padus avium zelnicemeggy, májusfa
Pyrus pyraster vadkörte, vackor
Quercus cerris csertölgy, cserfa
Quercus farnetto (Q. frainetto, Q. conferta) magyar tölgy



Quercus petraea (Q. sessiliflora) kocsánytalan tölgy
Quercus pubescens molyhos tölgy
Quercus robur (Q. pedunculata) kocsányos tölgy
Salix alba fehér fűz
Sorbus aria lisztes berkenye
Sorbus aucuparia madárberkenye
Sorbus dégenii -
Sorbus domestica házi berkenye
Sorbus semiincisa budai berkenye
Sorbus torminalis barkóca berkenye
Tilia cordata (T. parviflora) kislevelű hárs
Tilia platyphyllos (T. grandifolia) nagylevelű hárs
Tilia tomentosa (T. argentea) ezüst hárs
Ulmus glabra (Ulmus montana, Ulmus scabra) hegyi szil
Ulmus laevis vénic szil
Ulmus minor (Ulmus campestris) mezei szil

tűlevelű fajok (fenyők)
Abies alba Jegenyefenyő
Juniperus communis közönséges boróka, gyalogfenyő
Larix decidua Vörösfenyő
Picea abies (Picea excelsa) Lucfenyő
Pinus sylvestris erdei fenyő
Taxus baccata közönséges tiszafa

lombos cserjék
Alnus viridis havasi éger, zöld éger
Amygdalus nana (Prunus tenella) törpe mandula
Berberis vulgaris közönséges borbolya, sóskafa
Cerasus fruticosa (Prunus fruticosa) Csepleszmeggy
Colutea arborescens pukkanó dudafürt
Cornus mas húsos som
Cornus sanguinea veresgyűrű som
Coronilla emerus -
Corylus avellana közönséges mogyoró
Cotinus coggygria cserszömörce
Cotoneaster integerrimus (C. vulgaris) szirti madárbirs
Cotoneaster nigrum (C. melanocarpa) fekete madárbirs
Cotoneaster nebrodensis (C. tomentosa, C.
orientalis)

nagylevelű madárbirs, gyapjas madárbirs

Crataegus laevigata (C. oxyacantha) kétbibés galagonya
Crataegus monogyna egybibés galagonya
Crataegus nigra fekete galagonya
Crataegus pentagyna ötbibés galagonya
Cytisus ausrtiacus buglyos zanót
Cytisus hirsutus borzas zanót
Cytisus nigricans fürtös zanót
Cytisus decumbens (C. procumbens) -
Cytisus supinus (C. capitalus) gombos zanót
Daphne laureola babérboroszlán



Daphne mezereum farkasboroszlán
Euonymus europaeus csíkos kecskerágó
Euonymus verrucosus bibircses kecskerágó
Frangula alnus (Rhamnus frangula) kutyabenge
Genista tinctoria festő rekettye
Hedera helix közönséges borostyán
Helianthemum numullarium napvirág
Laburnum anagyroides közönséges sárgaakác, aranyeső
Ligustrum vulgare közönséges fagyal
Lonicera caprifolium jerikói lonc
Lonicera xylosteum ükörke lonc, ükörke
Prunus spinosa kökény
Rhamnus catharticus varjútövis (benge)
Ribes alpinum havasi ribiszke
Ribes uva-crispa -
Rosa canina gyepűrózsa
Salix caprea kecskefűz
Salix cinerea rekettyefűz, hamvas fűz
Salix eleagnos ciglefűz, parti fűz
Salix fragilis törékeny fűz csőrege fűz
Salix pentandra babérfűz
Salix purpurea csigolyafűz
Salix rosmarinifolia serevényfűz
Salix triandra mandulalevelű fűz
Salix viminalis kosárkötő fűz
Sarothamnus scoparius (Cytisus scoparius) seprőzanót
Spiraea media szirti gyöngyvessző
Spiraea salicifolia fűzlevelű gyöngyvessző
Staphylea pinnata mogyorós hólyagfa
Viburnum lantana ostorménfa
Viburnum opulus kányabangita
Vitis sylvestris ligeti szőlő

Megjegyzések:
A fenti, valamennyi magyarországi tájtípusra vonatkozó listából „az adott tájegységre jellemző” fajok
kiválasztását a településen készítendő erdészeti, tájrendezési és kertépítészeti tervezés során kell
meghatározni!
Ajánlott, hogy az alkalmazott fa- és cserjefajok a helyi alkalmazási hagyományokhoz, a tájban
(Börzsöny, Duna part) honos fajokhoz illeszkedjenek, ezek mellett az exóták és gyümölcsfa fajták a
termőhelyi adottságoknak megfelelő díszfák és díszcserjék fajtáiból választhatók./


