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Träd i Stadsparken
1 Salix fragilis, knäckepil, växer i 		
naturen alltid vid vatten.

20 Acer pseudoplatanus, sykomorlönn,
denna form heter 'Leopoldii'.

40 Ulmus minor, lundalm, en alm för
parker, små glänsande blad.

2 Syringa reticulata, ligustersyren,
litet träd med sen blomning.

21 Fraxinus excelsior 'Pendula', hängask, hängande form av vanlig ask.

41 Fraxinus excelsior, ask, ett av Europas mäktigaste lövträd.

3 Quercus rubra, rödek, en mycket
snabbväxande art från Nordamerika.

22 Tsuga canadensis, hemlockgran, blir
över 30 m. i sitt hemland USA.

42 Pterocarya fraxinifolia, kaukasisk
vingnöt, särpräglat exotiskt träd.

23 Picea omorika, serbisk gran, är en av
Europas två vildväxande granar.

43 Acer platanoides, rödbladslönn, en
variant av vanlig lönn.

24 Abies concolor, coloradogran, en
blågrå form som är vanlig i parker.

44 Quercus palustris, kärrek, amerikansk art med djupt flikade blad.

25 Larix decidua, europeisk lärk, ett
barrträd som fäller barren årligen.

45 Acer pensylvanicum, strimlönn, en
mindre lönn med mycket vacker
bark.

5 Carpinus betulus, avenbok, förekommer vildväxande i Skåne.
6 Castor fiber, bäver, heter den
nattaktiva gnagare som avverkat
trädet som tidigare var nr 6.
7 Alnus glutinosa, klibbal, växer i
naturen alltid på fuktig mark.
8 Laburnum x watereri 'Vossii',
gullregn, vackra gula blommor i
långa klasar.

26 Robina pseudoacacia, robinia, hör
till ärtväxterna. Vita blommor.
27 Ulmus g. 'Camperdownii', hängalm,
hängande dvärgform av skogsalm.
28 Populus tremula 'Erecta', pelarasp,
en i Sverige uppkommen mutation.

9 Tilia cordata, skogslind, är det
vanligaste park- och gatuträdet.

29 Acer plat. 'Globosum', klotlönn,
bildar naturligt klotformad krona.

10 Quercus robur, skogsek, kan bli ett
mycket gammalt träd.

30 Sorbus intermedia, oxel, en nära
släkting till rönn. Mycket vindtålig.

11 Ulmus glabra, skogsalm, ett mycket
användbart parkträd som tyvärr
hotas av almsjukan.

31 Juglans cinerea, grå valnöt, ett valnötsträd med god härdighet.

12 Pyrus communis, päron, en kulturform av vildpäron.
13 Aesculus carnea, rödblommig
hästkastanj.
14 Crataegus monogyna, trubbhagtorn,
blommar i vitt i maj-juni.
15 Malus domestica, äpple, ett äppleträd där ympstället syns tydligt.
16 Prunus cerasus, surkörsbär, vårt
vanliga körsbär för sylt och saft.
17 Prunus padus 'Colorata', blodhägg,
en form av vanlig hägg med brungröna blad och rosa blommor.
18 Acer tataricum, rysk lönn, en liten
och härdig lönn som är vanlig i
parker.
19 Cercidiphyllum japonicum, katsura,
doftar nybakade kakor på hösten.

32 Acer platanoides, skogslönn, viktig
näringskälla för bin vid blom.
33 Populus x wilsocarpa 'Beloni', praktpoppel, har ett kraftfullt växtsätt och
mycket stora blad.
34 Phellodendron amurense, sibiriskt
korkträd, får som gammal tjock
korkaktig bark.
35 Acer campestre, naverlönn, mindre
träd sällsynt vildväxande i Sverige.
36 Fagus sylvatica, bok, i södra Sverige
ett skogbildande träd som blir högt.
37 Quercus frainetto, ungersk ek, vacker
storvuxen art från Sydeuropa.

46 Castanea sativa, äkta kastanj, trädet
med de ätliga frukterna.
47 Aesculus hippocastanum, hästkastanj, ett klassiskt parkträd.
48 Liriodendron tulipifera, tulpanträd,
ett träd med ovanlig bladform.
49 Salix x pendulina 'Elegantissima',
fontänpil, den vanligaste hängpilen
i parker.
50 Fagus sylvatica 'Pendula', hängbok,
vackert solitärträd.
51 Corylus colurna, turkhassel, en hassel i trädform, ovanlig i parker.
52 Platanus x acerifolia, platan, har en
stam med typiska mörka och ljusa
fält.
53 Ulmus glabra 'Exoniensis', pyramidalm, måste klippas för att behålla
formen.
54 Magnolia kobus, japansk magnolia,
stora gräddvita blommor i april.
55 Acer negundo, asklönn, en lönn
med sammansatta blad som en ask.
56 Ginkgo biloba, tempelträd, detta exklusiva träd med sitt unika bladverk
är närmast släkt med barrträden.

38 Quercus petraea, bergek, inhemsk
ekart främst växande i Sydsverige.
39 Gleditsia triacanthos, korstörne, ett
nordamerikanskt träd som tillhör
ärtväxterna.
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4 Tilia platyphyllos, bohuslind, kallas
också för storbladig lind.

