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Ask

Bladene på eik er avlange. Kanten bukter seg som
store bølger. Om høsten dannes nøtter. Nøttene
blir avlange og har en ’hatt’ øverst. Eiketrær kan bli
store og svært gamle.
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Vanlig bjørk som vi også kaller dunbjørk (3-15 m),
likner hengebjørken. De unge kvistene hos vanlig
bjørk er tykkere enn hos hengebjørk, de er håret
og oftest lodne. Du kan ellers skille den fra
hengebjørk ved at det ikke er harpiksvorter på de
nye skuddene og at knoppene er klebrige.
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Ask er et stor tre som kan bli 15-20 m høyt.
Bladene er ulikefinnet med 3-6 par finner.
Stammen er rett og barken grågrønn.
Vinterknoppene er svarte og hårete. Blomstene er
svartfiolette i tette klaser. De blomstrer før
løvspretten ut i mai. Nøttene er flate, skruforma
med en vingekant.
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2-6 meter høyt tre. Det kan se ut som en diger
busk med mange stammer. Bladene er hårete med
en taggete kant og en liten spiss ytterst. Hårene
gjør at bladene er mykere enn bladene på andre
trær. Hassel blomstrer tidlig om våren med lange
rakler før løvet spretter.

Stort tre på opptil 20-30 m som kan bli opptil 1000
år gammelt. Du kjenner igjen lind på de
hjerteforma, sagtannete bladene som er uten hår
på oversiden, men har hårdusker på undersiden.
Blomstene sitter omkring 10 sammen i en
halvskjerm med et høyblad som ser ut som en
vinge. Fruktene er ertestore, lodne, myke nøtter.
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Bladene er grågrønne, ovale og med tydelig spiss.
Oreveden er løs. Trærne blir ikke særlig gamle, 3040 år. Oreraklene er blant de første plantene som
blomstrer om våren. Hunnraklene er korte og blir
kuleforma og treharde når de modnes
(“orekongler”).
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Stort tre som kan bli nærmere 50 meter høyt.
Nålene er firkantet, stive og spisse. Nålene er
kortere og føles mer “stikkete” enn på furu. De
unge skuddene er lysegrønne. De ovale konglene
er 10 – 15 cm lange og henger nedover.
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Furu er et stort tre, opptil 40 meter høyt.
Furuskogene er lysåpne, ikke så tette som
granskogene. Furu har ofte en lang naken stamme
med greinene samlet øverst. Nålene sitter to og to
sammen, og furu har lengre nåler enn gran.
Knoppene er spisse og klisne. Konglene er matt
gulbrune og spisse.

Selje er et lite tre (opptil 10 meter høyt) men
nordover og til fjells er den oftere buskformet.
Bladene er store, ovale, matte og breiest på
midten. Bladkanten er tannet eller ujevn. Seljen
blomstrer i april-mai, før eller under løvspretten.
Seljens karakteristiske gåsunger med brunsvarte
dekkskjell er således et sikkert vårtegn.
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Rogn

I Norge har vi flere arter lerk som alle er plantet.
Det spesielle med lerketrærne er at nålene faller av
om høsten. Nålene sitter i store bunter på
kortskudd på eldre skudd, enkeltvis på
årsskuddene. Konglene er korte, opprette og faller
av hele.
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Busk eller lite tre på 2-10 m. Barken er lysegrå og
veden er beinhard. De karakteristiske
kvasstannete bladene sitter på i flere år og er
grønne hele året. Små, hvite 4-talls blomster
blomstrer i juni-juli. Hunn- og hannblomster sitter
på hver sin plante. De røde steinfruktene modnes
på høsten og sitter ofte på til våren.
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Rogn er et ganske lite tre eller stor busk (3-10 m)
som er vanlig i hele landet. Bladene har oftest 6-8
par kvasstannete finner, og endefinnen er ikke
større enn de andre finnene. De hvite blomstene er
fulle av nektar og pollineres av ulike insekter. De
karakteristiske røde rognebærene modnes om
høsten og ofte er det først i oktober fuglene,
spesielt trosten, spiser dem.
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Veden er seig, glatt og aromatisk. Nålene er
flerårige og sitter i tretallskranser. Hunn- og
hannblomster sitter på hvert sitt individ (særbu).
Hunnblomstene er grønne og hannblomstene er
gule. Frøa sitter i ei bærkongle (einebæret) av tre
oppsvulmede kongleskjell som er grønne første
året og svarte andre året.

Alm er lett å kjenne igjen på de nokså store og
skeive bladene som er dobbelt sagtannet. De er
sterkt rue av stive hår på oversiden. Bladene sitter
i to rader på greinene og treet blir derfor bygd opp i
etasjer. På avstand kan man kjenne igjen treet på
dette. Frukten har breie vinger som likner på papir.
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Osp kjenner du igjen på de runde, buttkantete
bladene med litt store tenner som skjelver ved det
miste vindpust. Det gjør de fordi bladene sitter på
lange, flate bladskaft. Barken er blank og gulgrønn.
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Bladene er matt grønne, med hår på undersiden.
Fem bladfliker som har har mange tenner
(spisslønn har få). Blomstringen hos platanlønn
skjer etter at bladene har kommet ut og
blomsterklasene henger nedover. Fruktene
(“nesene”) har “helikoptervinger”, og vinkel mellom
de
to vingene er mindre
grader. Unge
Svartelistestatus:
Svært enn
høy 90
risiko
greiner mangler melkesaft.
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Bøk er et stort tre (5-20 m) med jevn, lysegrå bark
og hard ved. Bladene er blankt grønne med hel
eller bukta kant. Først er de silkelodne, etter hvert
har de bare hår i kanten. Blomstringen skjer etter
løvspretten. To trekanta nøtter sitter sammen i en
fliket og pigget hams. Mange steder er bøk eller en
form av bøk med røde blad (blodbøk) plantet.

Frukten er kulerund og ligner et bær. Den er først
grønn, men blir fort hvit. Fruktene sitter i klaser ved
bladstilken. Bladene er sterkt grønne og blanke.
Misteltein må ha varme somre, og vokser bare
naturlig noen få steder på Østlandet.

