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1. Fagus sylvatica, bok. I södra 

Sverige ett skogsbildande träd som 

kan växa sig mycket högt.

2. Syringa reticulata, ligustersyren. 

Litet träd som blommar med 

gräddvita syrenlika blommor på 

sommaren. 

3. Quercus rubra, rödek. En mycket 

snabbväxande och storvuxen art 

från Nordamerika som får 

färggranna höstfärger

4. Tilia platyphyllos, bohuslind, 

kallas också för storbladig lind. 

5. Cladrastris kentukea, gulved, 
Amerikans trädart med 
värmegynnad blomning som sker 
var 2-5 sommar.

6. Amelanchier lamarkii, 
prakthäggmispel. 

7. Alnus glutinosa, klibbal, växer i 
naturen gärna på fuktig mark. 

8. Tilia cordata, skogslind. Är ett av 
de vanligaste park och gatuträdet. 

9. Quercus robur, skogsek. Kan bli 
ett mycket gammalt träd. 

10. Pyrus communis, päronträd. En 
kulturform av vildpäron. 

11. Aesculus carnea, Rödblommig 
hästkastanj. 

12. Prunus padus , Plomon

13. Malus domestika, äpple. Ett 
äppelträd där  ympstället syns 
tydligt. 

14. Prunus cerasus, surkörsbär. Vårt 
vanligaste körsbärsträd för sylt 
och saft. 

15. Prunus x yedoensis, Tokyo körsbär. 
Litet körsbärsträd som blommar rikligt 
med stora blommor på våren. En av de 
mest odlade körsbärs träden i Japan. 

16. Sorbus intermedia, oxel. En mycket 
vindtåligt träd som är nära släckt med 
rönnen.

17. Cercidiphyllum japonicum, katsura. 
Bladen doftar nybakade kakor på 
hösten.

18. Taxodium distichum, sumpsypress. 
Barrträd som tappas sina barr på 
hösten. Som namnet antyder klarar 
trädet att växa i blöta och syrefattiga 
miljöer.  

19. Acer pseudoplatanus, sykomorlönn. 
Denna form heter ”Leopoldi” och odlas 
för dess vitstrimmiga blad. 

20. Picea omorica, serbgran. Är en av 
Europas två vildväxande granar. 

21. Tsuga canadensis, hemlock. Mindre 
karakteristiskt barrträd med korta 
trubbiga barr. Titta på dess små kottar!

22. Carpinus betulus, avenbok. Används 
ofta som klippt häck, men kan bli ett 
mycket stort träd. 

23. Quercus cerris, turkisk ek. Ett träd som 
genom dess växtsätt passar bra som  
stads och gatuträd. Dessutom är trädet 
tåligt för både torka och vind. 

24. Malus ssp, blomsterapel. En typ av 
äppelträd som odlas för dess 
färggranna vårblomming. Träden får 
många små dekorativa och sura äpplen 
som gillas av fåglar. 

25. Larix decidua, europeisk lärk. Barrträd 
som fäller barren på hösten. Får fin gul 
höstfärg. 

26. Robinia pseudoacasia, robinia. En ärtväxt 
som blommar med vita blommor i klasar. 
Blommar under en stor del av sommaren 
och blommorna doftar! 

27. Magnolia ”Galaxy” hybridmagnolia. 
Blommar med stora rosa blommor i april-
maj. En av de härdigare magnoliorna 
med en härdighet upp till zoon 4. 

28. Populus tremula ”Erecta” pelarasp. 
Smalvuxen pelarform av asp funnen på 
1840 talet i norra Västergötland. 

29. Acer platanoides ”Globosum”, klotlönn.  
Odlas för dess klotformade trädkrona. 

30. Juglans cinerea, Grå valnöt. Ett 
kraftigtväxande sort av valnöt vars nötter 
innehåller mycket lite ätlig nöt.

31. Pheledendron amurense, sibiriskt 
korkträd. Trädet får med tiden en 
bredvuxen krona och utmärker sig med 
sin korkaktiga bark och valnötslika blad. 

32. Acer platanoides, skogslönn. Trädets 
ljusgröna vårblomm är en viktig 
näringskälla för bin. 

33. Populus x wilsocarpa ”Beloni”, 
Praktpoppel. En kraftigt växande poppel 
med mörkgröna blanka blad.

34. Quercus farinetto, Ungersk ek. Vacker 
och storvuxen art från Sydeuropa. 

35. Salix alba, vitpil. Stort träd vars 
silverskimrande blad får dess färg från de 
små hår som täcker de yngsta bladen.

36. Acer campestre, naverlönn. Mindre 
lönnträd. 

37. Magnolia kobus, japansk magnolia. 
Blommar med stora gräddvita blommor 
på bar kvist i april. Om det är höst, kika 
efter dess lustiga fröställningar!  

38. Quercus petrea, bergek. Inhemsk ekart
som främst växer i Sydsverige. 

39. Gelditsia triacanthos, korstörne. Ett 
nordamerikanskt träd som tillhör ärtväxterna.

40. Aesculus flava, gulblommig hästkastanj. 

41. Fraxinus exelsior, Ask. Ett av Europas 
mäktigaste trädslag. 

42. Quercus Palustris, kärrek. Amerikansk ekart
med djupt flikiga blad med vacker höstfärg.

43. Pterocarya fraxinifolia, kaukasisk vingnöt. 
Starkväxande träd som ofta blir flerstamigt. 
Utmärker sig med sina nötter som sitter på 
långa hängen. 

44. Acer platanoides, rödbladig skogslönn.  
Rödbladig variant av skogslönn. 

45. Castanea sativa, äkta kastanj. Till skillnad från 
hästkastanjen så får den äkta kastanjen ätbara 
nötter. Det krävs en riktigt varm sommar för 
att nötterna skall mogna och bli ärbara.

46. Acer pensylvaticum, strimlönn, en mindre lönn 
som utmärker sig med sin bark. 

47. Castanea hippokastanum, Hästkastanj. Ett 
klassiskt parkträd. 

48. Liriodenderon tulipifera, Tulpanträd. Trädet 
har blad med en ovanlig bladform och som 
namnet antyder blommar det med tulpanlika 
blommor. 

49. Salix x pendula ”Elegantissima” fontänpil. Den 
vanligaste fontänpilen i parker. 

50. Fagus sylvatica ”Pendula”, hängbok. Utmärker 
sig för des växtsätt med hängande grenar. 

51. Catalpa speciosa, katalpa. Exotiskt trädart med 
stora hjärtformade blad. Blommar under 
högsommaren med orkidelika blommor i stora 
klasar. 


