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AJÁNLOTT ŐSHONOS NÖVÉNYFAJOK LISTÁJA 

Külterületi útmenti fásításhoz ajánlott fafajok:
Quercus robur (kocsányos tölgy)
Quercus petraea (kocsánytalan tölgy)
Carpinus betulus (gyertyán)
Fraxinus excelsior (magas kőris)
Fraxinus ornus (virágos kőris)
Acer pseudoplatanus (hegyi juhar)
Acer campestre (mezei juhar)
Tilia cordata (kislevelű hárs)
Tilia platyphyllos (nagylevelű hárs)
Tilia tomentosa (ezüsthárs)

Település útjainak növénytelepítéséhez ajánlott növényfajok:
Fák
Díszfák

Magas fák
Quercus robur (kocsányos tölgy)
Quercus petraea (kocsánytalan tölgy)
Carpinus betulus (gyertyán)
Tilia cordata (kislevelű hárs)
Tilia platyphyllos (nagylevelű hárs)
Fraxinus excelsior (magas kőris)

Középmagas fák
Fraxinus ornus (virágos kőris)
Acer campestre (mezei juhar)
Prunus padus (zselnicemeggy)
Pyrus pyraster (vadkörte)

Gyümölcsfák
Cseresznye
Meggy
Szilva
Ringló



Cserjék

Utcák zöldterületein:
Hibiscus syriacus (mályvarósa)
Lavandula angustifolia (fás levendula)
Forsythia x intermedia (aranyvessző)
Hydrangea arborescens (fás hortenzia)
Deutzia scabra (gyöngyvirágcserje)
Paeonia lactiflora (fás bazsarózsa)
Potentilla fruticosa (cserjés pimpó)
Salvia officinalis (zsálya)
Spiraea sp. (gyöngyvessző)
Syringa vulgaris (orgona)
Buddleia davidii (nyári orgona)
Buxus sempervirens (puszpáng)

Háromszintes védő növényzet létesítéséhez ajánlott fafajok:
Quercus robur (kocsányos tölgy)
Quercus petraea (kocsánytalan tölgy)
Carpinus betulus (gyertyán)
Fraxinus excelsior (magas kőris)
Fraxinus ornus (virágos kőris)
Acer pseudoplatanus (hegyi juhar)
Acer campestre (mezei juhar)
Tilia cordata (kislevelű hárs)
Tilia platyphyllos (nagylevelű hárs)
Tilia tomentosa (ezüsthárs)

Háromszintes védő növényzet létesítéséhez ajánlott cserjék:
Forsythia x intermedia (aranyvessző)
Ligustrum vulgare (közönséges fagyal)
Ligustrum ovalifolium (télizöld fagyal)
Cornus mas (húsos som)
Cornus sanguinea (veresgyűrű som)
Philadelphus coronarius (jezsámen)
Philadelphus pubescens (molyhoslevelű jezsámen)
Syringa vulgaris (közönséges orgona)
Pyracantha coccinea (tűztövis)
Weigela florida (rózsalonc)
Buddleia davidii (nyáriorgona)
Euonymus europaeus (közönséges kecskerágó)



TÁJIDEGEN NÖVÉNYFAJOK LISTÁJA 

Fehér akác - Robinia pseudoacacia
Mirigyes bálványfa - Ailanthus altissima
Keskenylevelű ezüstfa - Eleagnus angustifolia
Zöld juhar - Acer negundo
Amerikai kőris - Fraxinus pennsylvanica
Kései meggy - Prunus serotina
Kanadai nyár - Populus x canadensis
Nyugati ostorfa - Celtis occidentalis
Cserjés gyalogakác - Amorpha fruticosa
Kisvirágú nebáncsvirág - Impatiens parviflora
Bíbor nebáncsvirág - Impatiens gradiflora
Japánkeserűfű-fajok - Fallopia spp.
Magas aranyvessző - Solidago gigantea
Kanadai aranyvessző - Solidago canadensis
Közönséges selyemkóró - Asclepias syriaca
Ürümlevelű parlagfű - Ambrosia artamisiiflora
Arany ribiszke - Ribes aureum
Adventív szőlőfajok - Vitis-hibridek
Vadszőlőfajok - Parthenocissus spp.
Süntök - Echinocystis lobata
Észak-amerikai őszirózsák - Aster spp.
Magas kúpvirág - Rudbeckia laciniata
Vadcsicsóka - Helianthus tuberosus s. l.)
Olasz szerbtövis - Xanthium strumaium subsp. italicum
Amerikai karmazsinbogyó/amerikai alkörmös - Phytholacca americana
Kínai karmazsinbogyó/kínai alkörmös - Phytholacca esculenta
Japán komló - Humulus japonicus
Átoktüske - Cenchrus incertus
Kanadai átokhínár - Elodea canadensis
Aprólevelű átokhínár/vékonylevelű átokhínár - Elodea nuttallii
Moszatpáfrányfajok - Azolla mexicana, azolla filiculoides
Borfa/tengerparti seprűcserje - Baccharis halimifolia
Karolinai tündérhínár - Cabomba caroliniana
Közönséges vízijácint - Eichhornia crassipes
Perzsa medvetalp - Heracleum persicum
Kaukázusi medvetalp - Heracleum mantegazzianum
Szosznovszkij-medvetalp - Heracleum sosnowskyi
Hévízió gázló - Hydrocotyle ranunculoides
Nagy fodros-átokhínár - Lagarosiphon major
Nagyvirágú tóalma - Ludwigia grandiflora
Sárgavirágú tóalma - Ludwigia peploides 
Sárga lápbuzogány - Lysichiton americanus
Közönséges süllőhínár - Myriophyllum aquaticum
Felemáslevelű süllőhínár - Myriophyllum heterophyllum
Keserű hamisüröm - Parthenium hysterophorus



Ördögfarok keserűfű - Persicaria perfoliata
Kudzu nyílgyökér - Pueraria montana
Aligátorfű - Alternanthera philoxeroides
Óriásrebarbara - Gunnera tinctoria
Tollborzfű - Pennisetum setaceum
Nem hazai tündérrózsa fajok 
Alternanthera philoxeroides
Microstegium vimineum


