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25 liiki, mis jäid 7. veebruaril silma:

saarvaher, saar, kikkapuu,  kask, 

lõhislehine lepp, sarapuu, pähklipuu, 

mägimänd, must mänd, kirss, robiinia, 

tamm, amuuri toomingas, lodjapuu, tamm, amuuri toomingas, lodjapuu, 

mariõunapuu, euroopa lehis, ungari 

sirel, harilik sirel, torkav kuusk, nulg, 

pihlakas, kukerpuu, vaher, hobukastan, 

metsviinapuu 
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Pärit Põhja- Ameerika  
idaosast.
Kollakasrohelised 
vastakud 
paaritusulgjad 
liitlehed, kuni 20 cm 
pikad. 
Õitseb enne lehtede 
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Õitseb enne lehtede 
puhkemist, viljad 
valmivad septembris, 
püsivad puul kevadeni. 
Valgusnõudlik, 
kiirekasvuline, 
lühiealine (ca 50 
aastat)



Saar

Euroopa.
Õitseb enne 
lehtede puhkemist, 
mai keskel.
Külmakindel, kuid 
tundlik 
hiliskülmade 
suhtes. Noorelt 
varjutaluv, hiljem 
valgusnõudlik. valgusnõudlik. 
Eelistab viljakaid 
huumusrikkaid 
muldi. Hästi 
arenenud tihe 
juurestik. 
väärtuslik puit, 
kasutatakse 
mööblitööstuses, 
masinaehituses. 
Eluiga kuni 300 
aastat



Amuuri toomingas

Levila: Kaug-Ida, 
Kirde-Hiina, 
Korea poolsaar 
Külmakindel, Külmakindel, 
marjad algul 
punased, siis 
mustad. 
Marjadest 
valmistatakse 
mahla ja moosi. 
Vanade puude 
koor hall.



Robiinia

tugevalt lõhnavad 10-20 
cm pikkused rippuvad 
õiekobarad. Õitseb 
juunis. Viljad valmivad 
oktoobris, 5-10 cm 
pikkused kaunad.
Karmidel talvedel 
võivad viimase aasta 
võrsed saada võrsed saada 
kannatada. Noores eas, 
esimesed 10-15 aastat 
kiirekasvuline- aastas 
juurdekasv ligi 1,5 m. 
Talub hästi linnade 
saastunud õhku, sügav 
juurestik annab 
tormikindluse.
Õisi kasutatakse 
külmetusteeks. 
Mürgine!



Halli lepa lõhislehine vorm



Harilik kukerpuu
Eestis levila põhjapiiril
Õied kollased, 4-6 cm 
pikkustes rippuvates 
kobarates. Vili umbes 1 
cm pikkune punane piklik 
mari 2-3 seemnega, 
valmib septembris-
oktoobris. Seemned oktoobris. Seemned 
piklikud, tugeva pruunika 
kestaga.
Kõrrerooste 
vaheperemees
Lühivõrsete alusel 
asteldeks muundunud 
lehed - vanematel okstel 
kolmeharulised, noortel 
hargnemata, 1-2 cm 
pikad.



Harilik kikkapuu

Euroopa, Väike-Aasia.
Õitseb mais. Õied 
väikesed, 
rohekasvalkjad, umbes 1 
cm läbimõõdus, 3-5 
kaupa lehtede kaenlas 
sarikates. 
Külmakindel. 
Küllaltki valgusnõudlik.Küllaltki valgusnõudlik.
Talub saastunud õhku  ja 
kärpimist



Allikad

• http://en.wikipedia.org/wiki/File:Acer-
negundo-total.JPG

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer-• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer-
negundo-frutos.jpg

• http://www.tihemetsa.ee/dendro/amuuri_toom
ingas.html

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuohi
tuomi_-_Prunus_maackii_C_IMG_3373.JPG



Allikad

• http://en.wikipedia.org/wiki/Prunus_maackii
• http://en.wikipedia.org/wiki/File:Robinia_pseu

doacacia_Umbraculifera_JPG1.jpgdoacacia_Umbraculifera_JPG1.jpg
• http://seemnemaailm.ee/index.php?GID=10674
• http://et.wikipedia.org/wiki/Palsamnulg
• http://www.tihemetsa.ee/dendro/hall_ehk%20

_valge%20_lepp.html



Allikad

• http://www.tihemetsa.ee/dendro/nimekiri.htm
• http://gv.wikipedia.org/wiki/Coadan:Berberis-

vulgaris-flowers.jpgvulgaris-flowers.jpg


