Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról

2. SZÁMÚ FÜGGELÉK
Alkalmazásra nem javasolt, allergén; valamint telepítésre javasolt növények listája
Allergiát okozó fásszárú növények
magyar név
latin név
platán
Platanus hispanica
galagonya
Crataegus fajok*
berkenye
Sorbus fajok*
dísz cseresznye és dísz szilva
Prunus fajok*
alma
Malus fajok*
fehér akác
Robinia pseudoacacia
vadgesztenye
Aesculus hippocastanum
fekete bodza
Sambucus nigra
ezüsthárs
Tilia argentea
nagylevelű hárs
Tilia platyphyllos
kislevelű hárs
Tilia cordata
közönséges nyír
Betula pendula
közönséges mogyoró
Corylus avellana
fehér fűz
Salix alba
fehér nyár
Populus alba
* kivéve a telt virágú fajtákat
Honos, telepítésre javasolt fásszárú fajok
(Pannoniai flóratartományának (Pannonicum), Északi-középhegység flóravidékének (Matricum),
Agriense flórajárása
magyar név
latin név
bükk
Fagus silvatica
tölgyek
Quercus petraea
Quercus cerris
Quercus robur
gyertyán
Carpinus betulus
juharok
Acer tataricum
Acer pseudoplatanus
Acer campestre
hársak
Tilia cordata
Tilia plathyfhyllos
Tilia tomentosa
berkenye
Sorbus torminalis
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szilek
kőris
füzek
éger
nyár
sajmeggy
galagonya
kecskerágó
som
fagyal
ostormén bangita
vadalma
körte

Ulmus minor
Ulmus lavis
Fraxinus angustifolia ssp.
pannonica
Salix alba
Salix caprea
Alnus glutinosa
Populus nigra
Populus alba
Prunus cerasifera
Crataegus laevigata
Euonymus europaeus
Euonymus verrucosus
Cornus mas
Cornus sanguinea
Ligustrum vulgare
Viburnum lantana
Malus silvestris
Pyrus pyraster

Egyéb telepítésre javasolt fás szárú fajok

fasornak:
magyar név
csörgőfa
galagonya
ezüstfa
japánakác
juhar

kocsányos tölgy
magyar tölgy
magyar kőris
nyugati ostorfa
páfrány fenyő (porzós)
tövises lepényfa
virágos kőris
platán
berkenye

latin név
Coelreuteria paniculata
Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlett’
Elaeagnus angustifolia
Sophora japonica
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Quercus robur ’Fastigiata’
Quercus frainetto
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica
Celtis occidentalis
Ginkgo biloba
Gleditcia triacanthos
Fraxinus ornus ’Mecsek’
Platanus hispanica
Sorbus aria
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vízpartra
magyar név
füzek

éger
nyár
eperfa
platán

latin név
Salix alba
Salix caprea
Salix matsudana ’Tortuosa’
Salix elaeagnos angustifolia
Alnus glutinosa
Populus nigra
Populus alba
Morus alba ’Pendula’
Platanus hispanica
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