Sorsz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Tudományos név
× Cupressocyparis leylandii
Abelia × grandiflora
Abies alba
Abies alba 'Pendula'
Abies cephalonica
Abies cilicica
Abies concolor
Abies concolor 'Violacea'
Abies koreana
Abies nordmanniana
Abies numidica
Abies pinsapo
Abies pinsapo 'Glauca'
Acer campestre
Acer davidii
Acer ginnala
Acer griseum
Acer macrophyllum
Acer palmatum
Acer palmatum 'Atropurpureum'
Acer platanoides
Acer platanoides 'Crimson King'
Acer platanoides 'Schwedleri'
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus 'Purpurascens'
Acer saccharum
Acer tataricum
Aesculus × carnea
Aesculus glabra
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum 'Baumannii'
Albizia julibrissin
Amelanchier ovalis
Ampelopsis glandulosa var.
brevipedunculata
Araucaria araucana
Aristolochia tomentosa
Artemisia abrotanum var maritima
Artemisia tridentata subsp.
wyomingensis
Aucuba japonica
Aucuba japonica 'Variegata'
Berberis × media 'Parkjuwel'
Berberis × stenophylla
Berberis × wintonensis
Berberis julianae
Berberis x ottawensis 'Superba'
Berberis sanguinea

Magyar név
leyland-ciprus
nagyvirágú tárnicslonc
közönséges jegenyefenyő
közönséges jegenyefenyő fajta
görög jegenyefenyő
kilíkiai jegenyefenyő
kolorádói jegenyefenyő
kolorádói jegenyefenyő fajta
koreai jegenyefenyő
kaukázusi jegenyefenyő
algériai jegenyefenyő
andalúziai jegenyefenyő
andalúziai jegenyefenyő fajta
mezei juhar
közép-kínai juhar
mandzsu / tűzvörös juhar
szürke juhar
oregoni juhar
ujjas juhar
vörös ujjas juhar
korai juhar
korai juhar fajta
korai juhar fajta
hegyi juhar
vörösfonákú hegyi juhar
cukorjuhar
tatárjuhar
hússzínű vadgesztenye
mérges vadgesztenye
fehér bokrétafa
teltvirágú bokrétafa
selyemakác
szirti fanyarka
változékonylevelű
borostyánszőlő
andoki araukária
molyhos farkasalma
üröm változat
wyoming-i fásodó üröm
japán babérsom
japán babérsom fajta
borbolya
keskenylevelű borbolya
hibrid borbolya
Júlia borbolya
nagylevelű vérborbolya
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Berberis thunbergii 'Atropurpurea'
Berberis veitchii
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris 'Atropurpurea'
Betula lenta
Betula pendula
Betula pendula 'Purpurea'
Betula pendula 'Youngii'
Buddleja japonica
Buddleja davidii
Buxus balearica
Buxus microphylla
Buxus sempervirens
Buxus sempervirens 'Angustifolia'
Buxus sempervirens 'Aureovariegata'
Buxus sempervirens 'Suffruticosa'
Buxus sempervirens var. arborescens
Buxus sempervirens 'Variegata'
Calocedrus decurrens
Calycanthus floridus
Campsis radicans
Caragana arborescens
Carpinus betulus
Carpinus betulus 'Columnaris'
Carpinus orientalis
Carya ovata
Cassia marilandica
Castanea sativa
Catalpa bignonioides
Ceanothus americanus
Cedrus atlantica
Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'
Cedrus deodara
Cedrus libani subsp. stenocoma
Celtis australis
Cephalanthus occidentalis
Cephalotaxus harringtonii var. nana
(Hokkaido)
Cephalotaxus harringtonii
Cephalotaxus harringtonii 'Fastigiata'
Cercis siliquastrum
Cercocarpus ledifolius
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Cercocarpus montanus
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Chaenomeles × superba
Chaenomeles cathayensis
Chaenomeles japonica
Chaenomeles speciosa
Chamaecyparis lawsoniana
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japán borbolya fajta
Veitch-borbolya
sóskaborbolya
vörös sóskaborbolya
cukornyír
közönséges nyír
közönséges nyír fajta
csüngő nyír
japán nyári orgona
nyáriorgona
baleári puszpáng
kislevelű puszpáng
örökzöld puszpáng
örökzöld puszpáng fajta
aranytarka örökzöld puszpáng
örökzöld puszpáng fajta
örökzöld puszpáng változat
tarka örökzöld puszpáng
gyantásciprus
illatos fűszercserje
amerikai trombitacserje
sárga borsófa
közönséges gyertyán
közönséges gyertyán fajta
keleti gyertyán
fehér hikoridió
vad szenna
szelídgsztenye
szivarfa
fehér táskavirág
atlasz-cédrus
atlasz-cédrus fajta
himalájai cédrus
tauruszi libanon-cédrus
déli ostorfa
nyugati gömbvirág
kúszó áltiszafa
mandzsu áltiszafa
oszlopos mandzsu áltiszafa
közönséges júdásfa
pusztai rezgőszakáll
hegyimahagóni (közönséges
rezgőszakáll)
bíbor díszbirs
tövises japábirs (díszbirs)
téglapiros díszbirs
pompás díszbirs
oregoni álciprus
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Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'
Chamaecyparis lawsoniana
'Columnaris'
Chamaecyparis lawsoniana
'Columnaris Glauca'
Chamaecyparis lawsoniana 'Elwoodii'
Chamaecyparis lawsoniana 'Erecta
Viridis'
Chamaecyparis lawsoniana 'Globosa'
Chamaecyparis pisifera
Chamaecyparis pisifera 'Filifera'
Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa'
Chionanthus retusus
Choisya ternata
Choisya x dewittiana 'Aztec Pearl'
Clematis montana
Clematis vitalba
Clerodendrum bungei
Clerodendrum trichotomum
Clethra alnifolia
Cornus alba
Cornus alternifolia
Cornus controversa
Cornus florida
Cornus mas
Cornus nuttallii
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Corylus colurna
Corylus maxima 'Purpurea'
Cotinus coggygria
Cotoneaster × suecicus 'Skogholm'
Cotoneaster bullatus
Cotoneaster dammeri
Cotoneaster horizontalis
Cotoneaster microphyllus
Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer'
Cotoneaster sp.
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'
Crataegus monogyna
Cryptomeria japonica (Honshu sz.)
Cryptomeria japonica var. radicans
Cunninghamia lanceolata
Cydonia oblonga
Deutzia × kalmiflora
Deutzia gracilis
Deutzia scabra
Elaeagnus angustifolia
Elaeagnus pungens

oregoni álciprus fajta
oregoni álciprus fajta
oregoni álciprus fajta
oregoni álciprus fajta
oregoni álciprus fajta
oregoni álciprus fajta
szavára álciprus
szavára álciprus fajta
szavára álciprus fajta
mexikói narancsvirág
hegyi iszalag
erdei iszalag
vörösödő végzetcserje
kései végzetcserje
égerlevelű gyöngyvirágfa
szibériai som
észak-amerikai som
szórtlevelű som
pompásvirágú som
húsos som
nagyvirágú som
veresgyűrű som
közönséges mogyoró
török mogyoró
vöröslevelű csöves mogyoró
cserszömörce
hólyagoslevelű madárbirs
szőnyeg madárbirs
kerti madárbirs
nepáli madárbirs
fűzlevelű madárbirs fajta
madárbirs faj
csere galagonya fajta
egybibés galagonya
japánciprus, szugifenyő
kúszó szugifenyő
kínai csodafenyő (dárdafenyő)
birs
hibrid gyöngyvirágcserje
kecses gyöngyvirágcserje
érdeslevelű gyöngyvirágcserje
keskenylevelű ezüstfa
örökzöld ezüstfa
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érdes csikófark
zsúrlóképű csikófark
termetes (mediterrán) csikófark
apró csikófark
sötét csikófark
szárnyas kecskerágó
csíkos kecskerágó
kúszó kecskerágó változat
japán kecskerágó
japán kecskerágó fajta
bibircses kecskerágó
európai bükk
vérbükk
szeldeltlevelű bükk
szomorú bükk
rózsásszegélyű bükk
édes füge
hibrid aranycserje
bókoló aranycserje
bóbitacserje
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Ephedra aspera
Ephedra equisetina
Ephedra major
Ephedra minima
Ephedra sinica
Euonymus alatus
Euonymus europaeus
Euonymus fortunei var. radicans
Euonymus japonicus
Euonymus japonicus 'Aureus'
Euonymus verrucosus
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica 'Atropunicea'
Fagus sylvatica 'Laciniata'
Fagus sylvatica 'Pendula'
Fagus sylvatica 'Roseomarginata'
Ficus carica
Forsythia × intermedia
Forsythia suspensa
Fothergilla major
Fraxinus angustifolia subsp.
pannonica
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior 'Pendula'
Fraxinus ornus
Fuchsia magellanica
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos
Gleditsia triacanthos f. inermis
Hamamelis vernalis
Hamamelis virginiana
Hedera helix
Hedera helix 'Kolster's Variegated'
Hedera nepalensis
Hedera rhombea
Helwingia chinensis
Helwingia japonica
Hibiscus syriacus
Holodiscus discolor
Hydrangea arborescens 'Annabelle'
Hydrangea aspera
Hydrangea macrophylla
Hydrangea petiolaris
Hydrangea quercifolia
Hypericum calycinum
Hypericum patulum 'Hidcote'
Ilex aquifolium
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Ilex aquifolium 'Argenteomarginata'

magyal fajta

160

magyar kőris
magas kőris
csüngő kőris
mannakőris
télálló fukszia
páfrányfenyő
lepényfa
tövistelen lepényfa
kikeleti varázsmogyoró
virginiai varázsmogyoró
közönséges borostyán
tarkaborostyán
himalájai borostyán
japán borostyán
kínai gyöngylevél
japán gyöngylevél
törökrózsa
kétszínű tollasbajnóca
cserjés hortenzia fajta
érdeslevelű hortenzia
hortenzia
kúszó hortenzia
tölgylevelű hortenzia
örökzöld orbáncfű
japán orbáncfű fajta
magyal
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Ilex aquifolium f. laurifolia
Ilex aquifolium 'Ferox'
Jasminum fruticans
Jasminum nudiflorum
Juglans nigra
Juglans regia
Juniperus × media 'Pfitzeriana'
Juniperus communis
Juniperus media 'Pfitzeriana'
Juniperus sabina
Juniperus scopulorum
Juniperus scopulorum 'Blue Heaven'
Juniperus virginiana
Juniperus virginiana 'Glauca'
Kerria japonica
Kerria japonica 'Pleniflora'
Koelreuteria paniculata
Kolkwitzia amabilis
Laburnum anagyroides
Larix decidua
Laurocerasus officinalis
Laurocerasus officinalis 'Magnoliifolia'

éplevelű magyal
soktövisű magyal
cserjés jázmin
téli jázmin
fekete dió
közönséges dió
hibrid boróka fajta
közönséges boróka
nehézszagú boróka
oregoni boróka
oregoni boróka fajta
virginiai boróka
virginiai boróka fajta
boglárkacserje
teltvirágú boglárkacserje
csörgőfa
viráglonc
aranyeső
európai vörösfenyő
babérmeggy
babérmeggy fajta
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Laurocerasus officinalis 'Zabeliana'

babérmeggy fajta
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Laurus nobilis
Lavandula angustifolia
Ligustrum japonicum
Ligustrum obtusifolium
Ligustrum ovalifolium
Ligustrum ovalifolium 'Variegatum'
Ligustrum quihoui
Ligustrum vulgare
Liquidambar styraciflua
Liriodendron tulipifera
Lonicera × purpusii
Lonicera fragrantissima
Lonicera henry
Lonicera japonica
Lonicera korolkowii
Lonicera maackii
Lonicera nitida 'Maigrün'
Lonicera pileata
Lonicera sempervirens
Lonicera tatarica
Lonicera xylosteum
Loranthus europaeus
Maclura pomifera
Magnolia × soulangeana

fűszerbabér
valódi / keskenylevelű levendula
japán fagyal
amúri fagyal
széleslevelű fagyal
tarka széleslevelű fagyal
fagyal faj
közönséges fagyal
amerikai ámbrafa
tulipánfa
korai lonc
illatos lonc
borostáslevelű lonc
japán lonc
szürke lonc
amúri lonc
mirtuszlonc fajta
törpe lonc
örökzöld lonc
tatár lonc
ükörke lonc
sárga fakín
narancseperfa
nagyvirágú liliomfa
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Magnolia kobus
Magnolia liliiflora 'Nigra'
Magnolia macrophylla
Magnolia macrophylla var. ashei
Magnolia obovata
Magnolia stellata
Magnolia virginiana
Mahonia aquifolium
Mahonia bealei
Mahonia dictyota
Mahonia repens
Malus × purpurea
Malus floribunda
Mespilus germanica
Morus alba
Myrica heterophylla
Myrica pumila
Ostrya carpinifolia
Pachysandra terminalis
Padus avium
Padus serotina
Paeonia rockii
Parrotia persica
Parthenocissus inserta
Parthenocissus tricuspidata
Paulownia tomentosa
Philadelphus × virginalis
'Schneesturm'
Philadelphus coronarius
Philadelphus coronarius 'Aureus'
Philadelphus lewisii
Photinia × fraseri
Physocarpus opulifolius
Physocarpus opulifolius 'Luteus'
Picea abies
Picea glauca 'Conica'
Picea omorika
Picea orientalis
Picea pungens
Pieris japonica
Pinus aristata
Pinus armandii
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Pinus jeffreyi
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Pinus monophylla
Pinus mugo
Pinus mugo var. pumilio
Pinus nigra
Pinus pinaster
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japán liliomfa
kínai liliomfa fajta
nagylevelű liliomfa
floridai nagylevelű liliomfa
sudár liliomfa
csillagvirágú liliomfa
virginiai liliomfa
kerti mahónia
törzses mahónia
szierrai fodroslevelű mahónia
kúszó mahónia
bíborlevelű díszalma
dúsvirágú díszalma
naspolya
fehér eperfa
felemáslevelű viaszbogyó
törpe viaszbogyó
komlógyertyán
japán kövérke
zelnice, májusfa
kései fürtösmeggy
perzsa varázsfa
közönséges vadszőlő
japán vadszőlő
császárfa
teltvirágú jezsámen fajta
illatos jezsámen
arany jezsámen
nyugati jezsámen
kerti korallberkenye
bangitalevelű hólyagvessző
bangitalevelű hólyagvessző fajta
közönséges luc
cukorsüvegfenyő
szerb luc
keleti luc
szúrós luc
japán babérhanga
gyantástűjű szálkásfenbyő
kínai dió-selyemfenyő
Jeffrey-fenyő (nagytobozú
sárgafenyő)
egytűs diófenyő
törpefenyő
törpefenyő változat
feketefenyő
tengerparti fenyő
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Pinus strobus
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Pinus sylvestris
Pinus wallichiana
Pittosporum tobira
Platanus acerifolia
Platycladus orientalis
Poncirus trifoliata
Populus × canadensis
Populus alba
Potentilla fruticosa 'Goldfinger'
Prunus 'Accolada'
Prunus cerasifera
Prunus cerasifera 'Atropurpurea'
Prunus lusitanica
Prunus serrulata 'Kanzan'
Pseudotsuga menziesii
Pseudotsuga menziesii var. glauca
Pseudotsuga menziesii var. viridis
Punica granatum
Punica granatum 'Pleniflora'
Pyracantha angustifolia KVV1017
Pyracantha coccinea
Quercus cerris
Quercus palustris
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus robur 'Fastigiata'
Quercus robur subsp. slavonica
Quercus rubra
Rhamnus alaternus
Rhamnus fallax
Rhododendron arborescens
Rhododendron austrinum
Rhododendron calendulaceum
Rhododendron luteum
Rhododendron molle
Rhodotypos scandens
Ribes alpinum
Rosa canina
Rosa hibridek
Rosa rugosa
Rosa sancti-andreae
Rosa woodsii
Rubus caesius
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Rubus odoratus
Ruscus aculeatus

kanadai selyemfenyő
(simafenyő)
európai erdeifenyő
himalájai selyemfenyő
kínai enyvesmag
juharlevelű platán
életfa
vadcitrom
kanadai nyár
fehér nyár
cserjés pimpó fajta
díszcseresznye
cseresznyeszilva
vérszilva
portugál babérmeggy
japán cseresznye fajta
amerikai duglászfenyő
kék duglászfenyő
zöld duglászfenyő
gránátalma
Keskenylevelű tűztövis
tűztövis
csertölgy
amerikai mocsártölgy
kocsánytalan tölgy
kocsányos tölgy
kocsányos tölgy fajta
szlavón tölgy
vöröstölgy
örökzöld benge
benge faj
havasszépe
havasszépe
havasszépe
sárga havasszépe
havasszépe
hószirom
havasi ribiszke
gyepűrózsa
japán rózsa (szahalinialma)
szentendrei rózsa
Woods-rózsa
hamvas szeder
vadszeder
málna
illatos szeder
szúrós csodabogyó

keskenylevelű szúrós
csodabogyó
lónyelvű csodabogyó
európai szomorúfűz
csigafűz
fekete bodza
bogyóspuszpáng faj
Hooker-bogyóspuszpáng
törpe bogyóspuszpáng
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Ruscus aculeatus subsp. angustifolius
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Ruscus hypoglossum
Salix × sepulcralis 'Chrysocoma'
Salix babylonica 'Crispa'
Sambucus nigra
Sarcococca confusa
Sarcococca hookeriana
Sarcococca humilis
Senna marilandica
Sequoia sempervirens
Sequoiadendron giganteum
Skimmia japonica
Solanum dulcamara
Sophora japonica
Sorbaria sorbifolia
Sorbus aucuparia
Sorbus borbasii
Sorbus torminalis
Spiraea × van-houttei
Spiraea alba
Spiraea cantoniensis
Spiraea chmaedryfolia
Spiraea douglasii
Spiraea japonica
Spiraea japonica 'Anthony Waterer'
Spiraea nipponica
Spiraea salicifolia
Spiraea sp. 1
Spiraea sp. 2
Staphylea pinnata
Stephanandra tanake
Stranvaesia davidiana var. undulata
Symphoricarpos × chenaultii
Symphoricarpos × doorenbosii 'Magic
Berry'
Symphoricarpos albus var. laevigatus
Symphoricarpos orbiculatus
Syringa afghanica
Syringa chinensis 'Saugeana'
Syringa josikaea
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Syringa reticulata var. mandshurica

mandzsúriai orgona
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Syringa tomentella
Syringa vulgaris
Syringa vulgaris 'Andenken and
Ludwig Späth'
Syringa vulgaris 'Madame Lemoine'
Syringa yunnanensis

gyapjas orgona
közönséges orgona
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371
372
373

tengerparti mamutfenyő
hegyi mamutfenyű
japán dérbabér
ebszőlő csucsor
japánakác
északi tollasgyöngyvessző
madárberkenye
borbás berkenye
barkócaberkenye
közönséges gyöngyvessző
lándzsáslevelű gyöngyvessző
kantoni gyöngyvessző
hegyi gyöngyvessző
gyöngyvessző faj
japán gyöngyvessző
japán gyöngyvessző fajta
nipponi gyöngyvessző
fűzlevelű gyöngyvessző
gyönygvessző faj
gyönygvessző faj
mogyorós hólyagfa
gyöngyvesszőkoszorú
korallberkenye
kislevelű hóbogyó
hibrid hóbogyó fajta
nyugati hóbogyó
piros hóbogyó
afgán orgona
kínai orgona fajta
Jósika-orgona

közönséges orgona fajta
közönséges orgona fajta
jünnani orgona
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Taxodium distichum
Taxodium distichum var. imbricatum
(T. ascendens)
Taxus baccata
Taxus baccata 'Aurea'
Taxus baccata 'Fastigiata'
Taxus baccata 'Overeynderi'
Thuja occidentalis 'Malonyana'
Thuja occidentalis Elwangeriana
Aurea'
Thuja occidentalis 'Globosa'
Thuja occidentalis 'Sunkist'
Thuja occidentalis 'Wareana
Lutescens'
Thuja plicata
Thuja plicata 'Atrovirens'
Thuja plicata 'Aurea'
Thujopsis dolabrata
Thujopsis dolabrata var. hondae
Thujopsis dolabrata 'Variegata'
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos subsp. cordifolia
Tilia tomentosa
Toxicodendron pubescens
Tsuga canadensis
Ulmus laevis
Ulmus minor
Viburnum × burkwoodii
Viburnum × pragense
Viburnum cassinoides
Viburnum dasyanthum
Viburnum dentatum
Viburnum ellipticum
Viburnum lantana
Viburnum lentago
Viburnum opulus
Viburnum opulus 'Roseum'
Viburnum prunifolium
Viburnum rhytidophyllum
Viburnum trilobum
Viscum album
Vitex agnus-castus
Weigela 'Bristol Ruby'
Weigela florida
Weigela florida 'Variegata'
Aesculus turbinata
Aronia melanocarpa
Carpinus cordata

fésűs mocsárciprus
pikkelyes mocsárciprus
európai tiszafa
európai tiszafa fajta
európai tiszafa fajta
európai tiszafa fajta
nyugati életfa fajta
nyugati életfa fajta
nyugati életfa fajta
nyugati életfa fajta
nyugati életfa fajta
óriás életfa
óriás életfa fajta
aranytarka óriás életfa
japán hibatuja
hibatuja változat
tarkahibatuja
kislevelű hárs
nagylevelű hárs
bársonyos hárs
ezüst hárs
mérges szömörce
kanadai hemlokfenyő
vénic-szil
mezei szil
tavaszi bangita
prágai bangita
kékestermésű bangita
bangita
fogaslevelű bangita
bangita
ostorménfa
nyugati bangita
kányabangita
labdarózsa
szilvalevelű bangita
ráncoslevelű bangita
háromkaréjú bangita
fehér fagyöngy
barátcserje
rózsalonc fajta
rózsalonc
rózsalonc fajta
japán vadgeysztenye
fekete berkenye
szívlevelű gyertyán

420
421
422
423
424
425
426
427
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441

Cercis canadensis
Cornus kousa var chinensis
Eucalytus parviflora KONT
Gymnocladus dioicus
Hovenia dulcis
Jasminum officinalis KONT
Juniperus foetidissima
Ligustrum jonandrum
Ligustrum lucidum
Lonicera involucrata
Lonicera nitida (Gansu prov, China)
Magnolia fraseri
Myrica pennsylvanica
Olea europaea 'Cornicabra' KONT
Phillyrea angustifolia
Spartium junceum
Viburnum tinus
Zelkova carpinifolia
Clerodendrum chinense
Metasequoia glyptostroboides

*A pirosan kiemelt fajok pótlása szükséges

kanadai júdásfa

amerikai vasfa
japán mazsolafa
közönséges jázmin
aprólevelű fagyal

jenszter
kaukázusi gyertyánszil
kínai végzetcserje
Szecsuáni ős-mamutfenyő

