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Abies alba Mill. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Gymnospermae Pinaceae Abies alba Mill. Brad Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Specie indigenă de talie mare (30-40 m) 
răspândita spontan, în zona de munte, la noi 
în țară şi în Europa. Este utilizata ca specie 

ornamentală în toate zonele geografice. 
Are rădăcină pivotantă,  tulpină dreaptă cu 

verticile regulate, scoarţa netedă sau cu 
ritidom solzos, frunze aciculare, persistente, 
cu două dungulițe albicioase pe dos, conuri 

erecte. Ornamentala prin frunzișul său și 
coroana cilindric-piramidală. Ideaal ca pom 

de Crăciun. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat mai ales in jurul 

stadionului. 

 

Acer campestre L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Aceraceae Acer campestre L. Jugastru Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbore indigen,  de talie mijlocie (14-15 m), 
răspândit  în zona de câmpie și deal . 
Are tulpina cenuşiu-gălbuie, cu pete 

albicioase, coroană bogată, lujeri uneori  
suberoși, aripați, cu muguri opuși, frunze de 

6-9 cm, palmat - lobate, cu 3-5 lobi, 
căzătoare toamna, flori gălbui, modeste, 
grupate în inflorescențe de tip corimb cu  

fructe disamare cu aripi aşezate în 
prelungire sau puţin întoarse spre peduncul 

. 
Nu are valoare mare ca arbore ornamental. 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat în parcul 
dendrologic.. 

 

Acer negundo L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Aceraceae Acer negundo L. Arţar american Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 
 

Arbore exotic , cu frunze căzătoare, de talie 
mică-mijlocie, originar din estul și centrul 

Americii de Nord,aclimatizat în Europa, 
uneori cu apariţie spontană. 

Are trunchiurile drepte sau divers curbate, 
lujeri glabri, brun-roşcaţi, frunze 

imparipenat compuse cu 3-5 foliole, 
căzătoare toamna, fructe  disamare cu 

aripile în unghi ascuțit. Ornamental pentru 
creşterea rapidă în tinereţe şi mai ales 

pentru frunzișul său, prezentând câteva 
varietăți de cultură decorative.. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar. 



Acer platanoides L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Aceraceae Acer platanoides L. Arțar, Paltin de câmp Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbore indigen, de talie mare (30-40 m), 
spontan la noi în țară (în zona de câmpie şi 

deal),  în Asia vestică şi Europa. 
Are trunchiul drept, coroana deasă, lujeri 

viguroşi brun deschis, frunzele penta-lobat-
palmate, verzi-albăstrui,toamna galben-

aurii, cu lobii ascuțiți și intrândurile dintre 
lobi rotunjite, cu peţiol de 5-15 cm. 

Înflorește înainte de înfrunzire, florile sunt 
modeste, grupate în corimbe erecte. Fructele 
sunt disamare, pendente, iar unghiul dintre 
aripi este de 130˚. Ornamental prin portul 

său şi coloritul frunzelor. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat în parcul 

dendrologic. 

 

Acer platanoides L. 'Crimson King' 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Aceraceae Acer platanoides L. „Crimson King” Arţar cu frunza roşie Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 
 

Arbore foios, cu înălţimi până la 15 m 
obinut prin altoire pe portaltoi de paltin de 

câmp. Este denumit şi arţar norvegian. 
Frunzele au culoare deosebită roşie. 

Este decorativ prin coroană şi culoarea 
frunzelor. 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar în parc. 

 

Acer pseudoplatanus L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Aceraceae Acer pseudoplatanus L. Paltin de munte Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbore foios, indigen, de talie mare (30-40 
m), spontan la noi în țară (mai ales în zona 

de şi deal şi munte ) şi  în Asia vestică şi 
Europa. 

Are trunchiul drept, lujerii verzi până la 
brun deschis, coroana deasă, frunzele penat-

palmat-lobate de 10-18 cm lungime, de 
culoare verde-închis lucitoare pe faţă şi 

verde-albăstrui nelucitoare pe dos,  florile 
verzi-gălbui, grupate în raceme 

pendente,fructele sunt disamare cu nucula 
bombată, pendente, iar unghiul dintre aripi 

este drept. 
Ornamental prin portul său și apreciat 

pentru umbra pe care o face. 
Prezenţa în Ineu: Mult cultivat în parcul 

dendrologic. 



Aesculus hippocastanum L. 

Subîncrengătura Familia Denumirea științifică 
Denumirea 

populară 
Categoria 

Angiospermae Hippocastanaceae Aesculus hippocastanum L. Castan porcesc Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbore foios, indigen, de talie mare (30-40 
m), spontan la noi în țară (mai ales în zona de 
şi deal şi munte ) şi  în Asia vestică şi Europa. 
Are trunchiul drept, lujerii verzi până la brun 

deschis, coroana deasă, frunzele penat-
palmat-lobate de 10-18 cm lungime, de 
culoare verde-închis lucitoare pe faţă şi 

verde-albăstrui nelucitoare pe dos,  florile 
verzi-gălbui, grupate în raceme 

pendente,fructele sunt disamare cu nucula 
bombată, pendente, iar unghiul dintre aripi 

este drept. 
Ornamental prin portul său și apreciat 

pentru umbra pe care o face. 
Prezenţa în Ineu: Mult cultivat în parcul 

dendrologic. 
 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Simaroubaceae Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Castan roz Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbore foios, exotic, de talie mijlocie (15-20 m, 
in ţara de origine 30 m), originar din China. La 
noi poate să apară spontan, greu de îndepărtat. 

Are tulpina scurtă, scoarţă fin crăpată de 
culoare cenuşie-descchis, coroană rară, lujerii 
groșii, frunze lungi (40-70 cm), imparipenat-
compuse cu numeroase foliole lungi de 6-12 
cm, flori galben-verzui grupate în panicule 

terminale laxe, cele mascule neplăcut 
mirositoare, fructe samare aripate de 3-4 cm 
lungime și 1 cm lățime, galbene deschis sau 
brun-roșcate, persistente peste iarnă. Creşte 
extrem de activ în primii ani şi se intalează 

uşor. 
Ornamental prin frunzișul și bogăţia fructelor. 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat foarte rar. 
 

Albizia julibrissin Durazz. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Leguminosae Albizia julibrissin Durazz. Albiție, Arbore de mătase Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbore foios,exotic, de talie mică, originar din 
Extremul Orient.  
Are trunchi scurt, coroana etalată, puțin 
ramificată, cu ramuri divergente, frunze dublu 
penat compuse cu foliole mici, flori sub formă 
de filamente mătăsoase de culoare roz-pal, 
fructe sub formă de păstăi plate (10-15 cm) de 
culoare brun-cenuşie indeshicente ce rămân pe 
ramuri până la începutul iernii.  
Specie ornamentală datorită înfloririi de lungă 
durată (iunie-august). 

 Prezenţa în Ineu:  Cultivat foarte rar.. 



Amorpha fruticosa L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Leguminosae Amorpha fruticosa L. Amorfă, Salcâm pitic Arbust 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbust foios, de 2-3 m înălțime, originar din 
America de Nord, sălbăticit la noi, uneori 
invaziv în luncile râurilor. Port arbustiv, cu 
numeroase tulpini de la bază, foarte elastice. 
Frunze imparipenat compuse, asemănătoare 
cu ale salcâmului, dar mai mici. Înflorește în 
mai-iunie, formând spice terminale, erecte, 
cu flori mici violet-brunii-albăstrui. Fructul 
este o păstaie, sub 1 cm, cu 1-2 semințe. Deși 
este ornamentală prin aspectul și florile sale, 
deși tulpinile sunt frecvent folosite, cultura 
acestei specii nu este indicată datorită 
caracterului său invaziv, și respectiv 
combaterii sale dificile.  

 Prezenţa în Ineu:  Apare  rar în lungul 
Crişului Alb. 

 

Buxus sempervirens L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Buxaceae Buxus sempervirens L. Cimișir, Buxus Arbust 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbust foios, exotic, originar din SV Europei, 
nordul Africii și vestul Asiei. frecvent folosit 
în spațiile verzi,  originar din sudul Europei.  
Are lujeri tineri verzi, cu frunze pieloase, 
eliptice sau ovate, de 1-3 cm lungime, 
persistente, lucioase pe ambele fețe, florile 
grupate în buchete axilare, fructe sub formă 
de capsulă de până la 1 cm lungime, cu 
semințe negricios-lucitoare.  
Ornamental prin portul și frunzișul său, 
pretându-se foarte bine la tundere. 

 Prezenţa în Ineu:  Cultivat în zona 
blocurilor de locuinţe 

 

Carya ovata (Mill.) K. Koch. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Juglandaceae Carya ovata (Mill.) K. Kooch. Caria Arbore 
Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbore foios, exotic, de talie mare (până la 
40 m înălţime şi 1 m grosime), originar din 

S-E Americii de Nord. 
Are tulpina dreaptă cu ritidom ce se desface 

în fâşii lungi, muguri viguroşi, frunze 
imparipenat compuse din 5 sau 7 foliole, de 
10-15 cm lungime, cu margini serat, fructele 

comestibile, sunt drupe sesile sferice cu 
diametrul de 3-6 cm cu înveliş gros care se 

deschide la maturitate în patru valve, cu nuci 
sferice fără zbârcituri. 

Poate fi decorativ şi atras de veveriţe. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar în parcul 

dendrologic 



Carpinus betulus L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Fagales Carpinus betulus L. Carpen Arbore 
Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbore foios, indigen, de talie mare (20-25 
m), spontan la noi, în regiunile de câmpie şi 

deal, în Europa şi Asia. 
Are tulpina dreaptă, de culoare albicioasă, cu 

caneluri caracteristice, frunzele ovat –
eliptice,  florile sub formă de amenți,  

fructele sub formă de achene cu aripioare 
trilobate în formaţiuni pendente. Se 
înmulţeşte uşor pe cale vegetativă. 

Poate fi decorativ pentru formaţiunile 
fructifere, sub formă de gard viu şi prin 

coloritul de toamnă al frunzelor (galben-
ruginiu). 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat foarte rar, în 
parcul dendrologic. 

 

Celtis australis L: 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Ulmaceae Celtis australis L. Sâmbovină Arbore 
Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbore foios, indigen, de talie mijlocie (până 
la 30 m), spontan la noi în  din Asia de vest şi   

zona Mediteraniană. 
Are scoarţa cenuşie-închis, coroană deasă 
globuloasă, lujeri brun-gălbui, frunze ovat-

lanceolate, de 4-12 cm lungime prlung 
acuminate,  asimetice la bază, florile mici 

verzui,  fructele, drupe globuloase de 8-12 
mm uşor pedunculate, la început verzui şi 

brune-violet-negricioase şi seminţele 
sâmburi cu carenă evidentă, pietroşi. 

Poate fi decorativ pentru formă şi fructe. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar. 

 

Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray bis) Parl. 'Ellwoodii' 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Gymnospermae Cupressaceae 
Chamaecyparis lawsoniana 

(A.Murray bis) Parl. 'Ellwoodii' 

Chiparos de California 

compact 
Arbust 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbust rășinos, de până la 4-5 m înălțime, de 
formă conică, compactă,cu lăstari erecți, 

frunzis dens, verde-glauc. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar, lângă 

blocurile de locuinţe 



Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray bis) Parl. 'Columnaris Glauca' 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Gymnospermae Cupressaceae 
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray 

bis) Parl. 'Columnaris Glauca' 

Chiparos de California 

columnar 
Arbust 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbore rășinos, de talie mică, sau ramâne 
arbust, cu siluetă compactă, cu port erect, 

columnar, lăstari scurși erecți, frunziș 
albăstrui-brumat. 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar, lângă 
blocurile de locuinţe 

 

Euonymus japonicus Thunb. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Celastraceae Euonymus japonicus Thunb. Salbă japoneză Arbust 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbust foios, de 2-3 m înălțime, originar din 
Japonia și Corea. Creștere erectă, ramuri 

întunecat-verzi, frunze persistente, 
pieloase, lucioase, de 3-7 cm lungime și 2-4 

cm lățime, de culoare verde închis. Flori 
neînsemnate, fructe roze, nelobate, de până 

la 1 cm, semințe albe, cu aril portocaliu. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar 

 

Fraxinus excelsior L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Oleaceae Fraxinus excelsior L. Frasin Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbore foios, indigen, de talie mare, spontan 
în Europa şi la noi în ţară. 

Are coroană ovoidală, lujeri cenușiu-verzi, 
glabri, cu muguri negri, frunze imparipenat 

compuse, toamna galbene, fructe samare 
pendule, de 2,5-4 cm lungime, cu aripa 

decurentă spre bază. 
Poate avea valoare ornamentală pentru 

coloritul frunzelor în timpul toamnei. 
Prezenţa în Ineu:  Prezenţă masivă în 

parcul dendrologic 



Hibiscus sinosyriacus L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Malvaceae Hibiscus sinosyriacus L. 
Hibiscus (Zămoşiţă de 

Siria) 
Arbust 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbust foios, exotic, de 3 – 5 m înălțime, rar 
poate ajunge la 5-6 m, originar din Asia Mică 

şi China. 
Are frunze ovate sau rombic-ovate, de obicei 

trilobate și neregulat dințate, de 5-10 cm 
lungime, căzătoare toamna, flori mari de 6-

10 cm diametru, divers colorate, cel mai 
adesea albăstrui, purpurii sau albe, uneori 
invoalte (duble fructe capsule cu seminţe 

păroase. 
Are o mare valoare ornamentală, fiind 
cultivat atât izolat cât și sub formă de 

garduri vii. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat foarte rar 

 

Juglans niga L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Juglandaceae Juglans nigra L. Nuc negru, nuc American Arbore 
Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbore foios, exotic, de talie mare (până la 
40-45 m), originar din America de Nord. 

Are trunchiul drept, lujerii nelucitori, 
pubescenți, frunzele imparipenat compuse, 
de până la 40 cm lungime, cu 15-23 foliole 

oblong-lanceolate, serate pe margini, 
pubescente pe faţă şi glanduloase pe dos. 

Fructele sunt drupe sferice,  cu înveliş verde 
care devine negru la maturitate, 

nedeschiscent, cu miez necomestibil greu de 
scos. 

Poate să fie  ornamental pentru port, frunziş 
şi fructe. 

Prezenţa în Ineu:  Przenţă masivă în parcul 
dendrologic 

 

Juglans regia L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Juglandaceae Juglans regia L. Nuc Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbore foios, exotic, de talie mare, 
subspontan, originar din Balcani, Asia Mică, 

Caucaz şi China. 
Înrădăcinarea este pivotantă, coroana 

strânsă sau larg globuloasă iar tulpina de 
regulă scurtă, cu scoarţă mult timp netedă. 
Are lujerii viguroși, glabri, lucitori, frunze 

imparipenat compuse cu 5-9 foliole 
asimetrice, foliola terminală întotdeauna 
mai mare, florile mascule în amenți, cele 

femele, câte 1-4 adesea terminale. Fructele 
sferice sau elipsoidale, cu un înveliș exterior 

cărnos, verde, care se crapă la maturitate, 
eliberând nuca, care are miezul comestibil. 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat în parcul 
dendrologic şi lăngă clădiri. 



Ligustrum vulgare L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Oleaceae Ligustrum vulgare L. Lemn câinesc Arbust 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbust foios, de până la 5 m înălțime, 
spontan prin păduri. Frunze alungit-ovate la 
lanceolate, căzătoare, mai rar ramân verzi și 
iarna, mai ales la baza lujerilor. Flori albe, în 
panicule terminale erecte, piramidale, de 6-8 

cm lungime, fructe bace negre, de 6-8 cm 
diametru, cu 1-4 semințe. Se pretează foarte 

bine la tundere și se înmulțește ușor prin 
butășire. 

Prezenţa în Ineu:  Pe malul Crişului Alb 

 

Magnolia kobus DC. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Magnoliaceae Magnolia kobus DC. Magnolie Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 
 

Arbore foios, exotic,de talia mică, originar 
din Japonia. 

Coroana piramidală, uneori neregulată, 
frunze lat-ovate la obovate, de 6-17 cm 

lungime. Flori mari, albe, uneori la exterior 
cu dungi palid purpurii, apar în martie-mai. 
Fructe cilindrice, deformate, de 10-12 cm 

lungime, roșcate. 
Decorativ pentru frumuseţea florilor. 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar 

 

Malus sylvestris Mil. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Rosaceae Malus sylvestris Mill. Măr paduret Arbore 
Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbore foios, índigen, de talie mijlocie 
(până la 20m înălţime), spontan la noi în 

ţară şi în Europa. 
Are tulpină neregulată, ramificată, cu 

ritidom friabil de culoare închisă. 
Are lujerii spinoşi, frunze lat eliptice sau 

subrotunde,  flori albe sau roze grupate în 
raceme umbeliforme, fructe ovoide sau 

globuloase de 2-3 cm în diametru (cu gust 
acru astringent), cu seminţe de culoare 

brun-închisă. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar 



Morus alba L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Moraceae Morus alba L. Dud, Dud alb, Frăgar Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbore subspontan, de mărimea a III–a, 
originar din China şi Japonia. 

Prezintă tulpina scurtă, ramificată de la mică 
înălţime, cu ritidom brun-cenuşiu şi coroană 

deasă şi largă. 
Are lujerii brun-cenuşii, frunzele variate ( 

ovate sau eliptice, întregi sau cu 3-5 lobi) de 
6-18 cm lungime,  fructul, duda, comestibil, 

de culoare albă, roză, roșie sau neagră cu 
gust acrișor. Poate să fie ornamental pentru 

portul său şi în garduri vii. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar. 

 

Morus nigra L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Moraceae Morus nigra L. Dud negru Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbore subspontan, de mărimea a III–a, 
originar din China şi Japonia. 

Prezintă tulpina scurtă, ramificată de la mică 
înălţime, cu ritidom brun-cenuşiu şi coroană 

globuloasă. 
Are lujerii pubescenţi, frunzele nelobate, 

cordate scurt peţiolate, serate, fructul, duda, 
comestibil, de culoare, roșie sau neagră cu 

gust acrișor. Poate să fie ornamental pentru 
portul său. 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar. 

 

Paulownia tomentosa Steud. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Scrophulariaceae Paulownia tomentosa Steud. 
Paulovnia, Arborele 

prințesei 
Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 
 

Arbore foios, exotic, de talia mijlocie, 
originar din China. 

Are tulpina scurtă, foarte groasă, coroană 
largă, lujeri groşi fragili, frunze mari (15-25 

cm) cu peţiol de 10-20 cm lungime, 
cordiforme, catifelate (tomentoase), flori 

mov deschis, mari, în inflorescențe 
terminale erecte, de 20-30 cm şi fructe 

capsule lemnoase ovoide (cu două valve) cu  
numeroase seminţe mici aripate. 
Decorativ pentru frunze şi flori. 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat foarte rar 



Picea abies (L.) H.Karst. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Gymnospermae Pinaceae Picea abies (L.) H.Karst. Molid Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbore rășinos, indigen, de talie mare, 
spontan la noi în etajul montan și subalpin 

cu arie vastă de răspândire în Europa şi 
Asia. Prezintă înrădăcinare trasantă, 

coroană piramidală, cu vârful întotdeauna 
ascuțit şi ramuri secundare pendule. 

Are frunzele aciculare, dispuse radial, 
rombice în secțiune, ascuțite la vârf, dar 
neînțepătoare şi conuri  mari, pendule. 
Poate fi ornamental pentru portul său. 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat în jurul 
stadionului şi lângă blocurile de 

apartamente. 

 

Pinus nigra J.F.Arnold 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Gymnospermae Pinaceae Pinus nigra J.F.Arnold Pin negru Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 
 

Arbore rășinos, exotic, de talia mare (până la 
40 mînălţime), este originar din Europa şi 
Asia Mică, spontan la noi doar ssp banatica 

în Banat. 
Are coroană larg-ovoidală, scoarţa cu 

ritidom cenuşiu-negricios, frunze lungi de 
15 cm, aciculare, prinse câte 2 în fascicul, 
persistente şi conuri de 4-7 cm lungime, 

grupate câte 2-4, de culoare deschisă. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat foarte rar. 

 

Pinus ponderosa Douglas ex C. Lawson 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Gymnospermae Pinaceae Pinus strobus L. Pin galben Arbore 
Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 
 

Arbore rășinos, exotic, de talie mare (de 
până la 50 m înălţime), originar din America 

de Nord. 
Specie repede crescătoare, cu coroană larg-
piramidală, tulpină cenuşiu-verzuie netedă. 

Frunze aciculare prinse câte 2 sau 3 în 
fascicul, verzi-albăstrui, moi, lungi de 10 cm. 
Conuri pendente, încovoiate şi pendente, de 

8-15 cm lungime, cu stropi de răşină. 
Poate fi ornamental pentru colorit şi port. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar, la limita 
parcului dendrologic spre Spitalul Ineu 



Picea pungens Engelm. 'Argentea' 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Gymnospermae Pinaceae Picea pungens Engelm. 'Argentea' Molid argintiu Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 
 

Arbore rășinos, exotic, de talie mijlocie-
mare, originar din America de Nord unde 

atinge 50 m în înălţime. 
Are coroană piramidală, scoarţă cenuşie, 

frunze aciculare de 2-3 cm lungime, foarte 
înțepătoare, dispuse în perie de culoare 

argintie şi conuri pendente, cu solzi 
pergamentoşi . 

Se cultivă exemplare obţinute prin altoire. 
Este ornamental pentru port şi culoare. 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar 

 

Platanus hybrida Brot [Platanus x acerifolia (Ait) Willd)]. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Platanaceae 
Platanus hybrida Brot[Platanus x 

acerifolia (Ait) Willd)] 
Platan Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbore foios, exotic, de talie mare, de 
origine hibridă din P. Orientalis (original din 
Grecia , Asia Mică şi Caucaz) şi P 
occidentalis (originar din America de Nord). 
Formează trunchiuri scurte şi groase cu 
scoarţă marmorată, ce se exfoliază în plăci şi 
coroană globuloasă.  
Are înrădăcinare puternică cu ramificaţii 
laterale, frunze palmat lobate cu lobi dinţaţi, 
fructe poliachene sferice, pendente, pe 
același peduncul câte 1-2, mai rar 3.  
Impresioneză prin colorit şi dimensiuni 
(diametru şi înălţime). 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat în parcul 
dendrologic, mai mult la periferia 

stadionului. 

 

Platycladus orientalis (L.) Franco 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Gymnospermae Cupressaceae Platycladus orientalis (L.) Franco Biotă, Arborele vieții Arbore / arbust 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 
 

Arbore rășinos, exotic, de talie mică, 
coroană piramidală, uneori arbust, originar 
din centrul și nordul Chinei până în Corea. 

Frunze solzoase, alipite de lujeri, 
persistente, verzi, iarna devin vineții-brune. 

Conuri mici, ovoidale cu solzii răsfrânţi, 
semințe nearipate. Se pretează bine la 

tundere, de aceea se cultivă și sub formă de 
garduri vii. 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat în parcul 
dendrologic şi în zonele verzi. 



Populus × canadensis Moench 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Salicaceae Populus × canadensis Moench Plop euroamerican Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbore foios, de talie mare, de origine 
hibridă (din plopi negri europeni şi 

americani). 
Lujerii sunt viguroşi, obişnuit muchiaţi, 

glabri sau dispers păroşi, cu cicatrici mari 
trilobate. Muguri asemănători cu cei de la 

plopul negru, dar puţin mai mari. Frunze cu 
forme şi mărimi variabile, în general 

deltoide, pe margini ciliate în tinereţe, cu 1-
2 glande roşiatice la baza limbului. 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat foarte rar. 

 

Populus nigra L. ” Italica” 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Salicaceae Populus nigra L. 'Italica' Plop negru piramidal Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbore foios, cultivar numai exemplare 
mascule, de talie mare, extins din sudul 
Europei şi Asiei. 
Are coroană fastigiată, muguri şi crăci sibţiri 
cu dispunere erectă, frunze triunghiulare şi 
romboidale, galbene toamna.  
Decorativ pentru portul său piramidal şi 
coloritul automnal al frunzelor. 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar, la periferia 
stadionului 

 

Prunus avium (L.) L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Rosaceae Prunus avium (L.) L. Cireș Pom fructifer 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbore foios, indigen, de talie mijlocie, 
spontan la noi, în Asia şi Europa. 

Are scoarţa exfoliabilă în fâşii circulare, 
coroana piramidal-ovoidă, cu ramuri lungi, 
lujeri viguroşi, glabri, cenuşii sau roşcaţi, 
lucitori, acoperiţi de o pieliţă exfoliabilă, 

frunze de 8-15 cm, eliptic-obovate,  peţiol cu 
1-2 glande roşcate, flori albe, 2-4 cm, câte 3-

6 grupate în fascicule umbelate, înfloresc 
înainte sau odată cu înfrunzirea şi fructul  

drupă globuloasă, 1-2 cm, roşie sau 
negricioasă. 

Decorativ pentru flori şi fructe. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar în oraş. 



Prunus armeniaca L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Rosaceae Prunus armeniaca L. Cais Pom fructifer 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbore foios, de talie mică, frecvent cultivat 
la noi ca pom fructifer, originar din vestul 
Asiei. Coroană globuloasă, lujeri viguroși, 

lucitori, frunze lat-ovate sau orbicular-
ovate, de 5-10 cm lungime, cu baza 

subcordată, sau rotunjită, căzătoare toamna. 
Flori, de regulă solitare, albe sau roz-

deschis, de 2,5 cm diametru, înfloresc în 
aprilie. Fructul comestibil, globulos de 3 cm 

diametru sau mai mare, în funcție de soi, 
gălbui cu tentă roșcată. 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar 

 

Prunus cerasifera Ehrh. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Rosaceae 
Prunus cerasifera 

Ehrh. 
Corcoduş Arbore  

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbore foios de talie mica, spontan în sudul 
şi vestul ţării, la câmpie şi coline, în rest 

subspontan şi cultivat. Tulpină scurtă 
neregulată. Scoarţa cenuşie lucitoare, 

netedă. Lujeri subţiri, verzi sau roşii, lucitori, 
cei laterali terminaţi în spini. Frunze de 2-7 
cm, eliptic-ovate, serate, glabre. Flori albe, 
solitare sau câte două, de 2 cm, apar odată 
cu înfrunzirea. Fructele globuloase, 2-3 cm, 

dulci, galbene sau roşii-brune, se coc în iulie. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar, în general 

apare spontan. 

 

Prunus cerasifera Ehrh. 'Pissardii' 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Rosaceae Prunus cerasifera Ehrh. 'Pissardii' Corcoduș roșu Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbore de talie mică, subspontană,  cu areal 
SE european, vest–asiatic şi caucazian. 
Are coroană etalată, lujeri întunecat-

purpurii, frunze ovate, roşii-vineţii, flori roz 
şi fructe de culoare roşie-închis, greu vizibile 

în coroană. 
Foarte decorativ pentru coloritul florilor şi al  

frunzelor. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat frecvent în 

aliniamente. 



Prunus cerasus L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Rosaceae Prunus cerasus L. Vișin Pom fructifer 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 
 

Pom fructifer, de talie mică, cultivat frecvent, 
originar din vestul Asiei și centrul Europei. 
Are coroană globuloasă, cu ramuri adesea 

pendente. Frunze eliptic-ovate până la ovate, 
de 5-8 cm lungime. Flori albe sau roze, fruct 

globulos, turtit, comprimat la vârf, lung 
pedunculat, comestibil, acrișor. 

Decorativ pentru coloritul şi abundenţa 
florilor 

Prezenţa în Ineu: Cultivat pe lângă 
construcţii. 

 

Prunus domestica L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Rosaceae Prunus domestica L. Prun Pom fructifer 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 
 

Pom fructifer, de talie mică, foarte frecvent 
cultivat la noi în țară, pentru fructele sale, 

este originar din Caucaz. Frunze eliptice sau 
obovate, de 5-10 cm lungime, dur crenat-

serate pe margine, căzătoare toamna. Flori 
alb-verzui, de 1,5-2 cm diametru, apar 

înaintea frunzelor. Fruct divers, în funcție de 
soi, comestibil, foarte apreciat, cu diferite 

utilizări. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat pe lângă 

construcţii. 

 

Prunus laurocerasus „Lusitanica angustifolium” 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Rosaceae 
Prunus laurocerasus „Lusitanica 

angustifolium „ 
Laurocireș Arbust 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 
 

Arbust foios, exotic, de până la 5 m înălțime, 
originar din sud-estul Europei şi Asia Mică, 
se pare obţinut, prin altoire, în Portugalia. 

Are lujeri verzi şi, la început roşietici, glabri, 
frunze persistente, groase, obovate până la 

îngust eliptice, 8-15 cm, întregi sau fin 
serate, pieloase, flori albe, odorante, grupate 
în raceme de 10-12 cm şi fructe ovoide de un  

cm, negricios albăstrui, lucioase. 
Decorativ pentru flori, persistenţa frunzelor 

şi sub formă de gard viu. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar 



Prunus persica (L.) Batsch 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Rosaceae Prunus persica (L.) Batsch Piersic Pom fructifer 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Pom fructifer foios, de până la 6 m înălțime, 
cultivat ca pom fructifer, originar din centrul 

și nordul Chinei. Ramuri drepte, fără spini, 
frunze oblong-lanceolate, de 7-15 cm 

lungime și 2-4 cm lățime. Flori solitare, 
aproape sesile, apar înainte de înfrunzire, 
roz-intens. Fruct subglobulos, de 4-8 cm 

diametru, suculente, foarte gustoase. Este un 
arbore nu foarte trainic. 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar. 

 

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco  
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Gymnospermae Pinaceae Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco Duglas (Duglas verde ) Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbore rășinos, exotic, de talie mare, 
originar în vestul Americii de Nord cu 
coroană piramidală, tulpina dreaptă, 

cilindrică, cu elagaj greoi. Scoarţă cenuşie-
închis,  cu pungi de răşină. Are frunze 

aciculare liniar turtite, de 2-3 cm, moi, pe 
faţă verzi lucitori, pe dos cu 2 dungi 

albicioase de stomate, la strivire emană un 
miros aromat caracteristic, conurile sunt 

pendente  de 5-10 cm lungime, ovoid-
cilindrice, scurt pedunculate, cu solzi 
rotunjiţi întregi şi bractei trilobate. 

Decorativ pentru portul său. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat în parcuri. 

 

Pyrus communis L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Rosaceae Pyrus communis L. Păr Pom fructifer 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Pom fructifer, de 2-2 m înălțime, cu ramuri 
spinoase, originar din Italia până în vestul 

Chinei. Frunze lanceolate, lucioase, 
persistente. Flori albe în inflorescenţe, apar 

în mai-iunie. Fructe sferice, portocalii. În 
cultură sunt numeroase varietăţi. 

Decorativ pentru flori şi fructe. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar 



Quercus robur L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Fagaceae Quercus robur L. Stejar (Tufan ) Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbore foios, de talie mare, spontan în zona de 
câmpie. Tulpina nu este aşa de dreaptă, 

scoarţa formează un ritidom negricios, tare, 
pietros, larg şi adânc crăpat longitudinal. 

Coroana este largă, neregulat întreruptă, cu 
ramuri puternice, noduroase, evident întinse 

orizontal. Frunze de 6-20 cm, variabile, 
obovate sau oblong-obovate, cu lăţimea 
maximă în treimea superioară, la vârf 

rotunjite, la bază îngustate şi auriculate, scurt 
peţiolate, glabre pe ambele feţe, la maturitate 
oarecum pieloase, marcescente. Ghindele stau 
câte 2-5 pe un peduncul lung; are 2-4 cm, este 
ovoid-alungită, brună-gălbuie, cu câteva dungi 

longitudinale întunecate. Prezenţa în Ineu:  
Cultivat în parcul dendrologic 

 

Quercus robur  f. fastigiata (Lam) Schwarz. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Fagaceae 
Quercus robur f. fastigiata 

(Lam)Schwarz 
Stejar columnar Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbore foios, de talie mare, spontan în zona de 
câmpie cu tulpina dreaptă, scoarţa cu ritidom 

negricios, tare, pietros, larg şi adânc crăpat 
longitudinal. Coroana este strânsă, cu ramuri 

erecte   evident întinse aproape vertical. 
Frunze de 6-20 cm, variabile, obovate sau 
oblong-obovate, la vârf rotunjite, la bază 

îngustate şi auriculate, scurt peţiolate, glabre 
pe ambele feţe. Ghindele stau câte 2-5 pe un 

peduncul lung; ghinda are 2-4 cm, este ovoid-
alungită, brună-gălbuie, cu câteva dungi 

longitudinale întunecate. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat în parcul 

dendrologic 

 

Quercus rubra L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Fagaceae Quercus rubra L. Stejar roșu Arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbore foios, exotic, de talie mare, originar din 
estul Americii de Nord. Tulpină dreaptă, 

cilindrică, scoarţa cenuşiu-verzuie, mult timp 
netedă şi subţire, spre maturitate formează 

crăpături distanţate. Coroană mare, cu frunziş 
bogat, iar lujerii sunt roşii-bruni, lucitori, 

muchiaţi, cu lenticele gălbui. Frunze de 11-22 
cm, lobate, cu lobii adânciţi până la mijlocul 

jumătăţii limbului, scurt şi neregulat lobulaţi şi 
terminaţi cu vârfuri prelungite,  toamna devin 
pieloase şi se colorează în galben apoi în roşu, 

foarte decorative. Ghindele sunt scurt 
pedunculate, lat ovoide, de 2 cm. Maturaţia 

este bienală. 
Decorativ tomna pentru coloraţia frunzelor. 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat în parcul 
dendrologic 



Rhus typhina L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Anacardiaceae Rhus typhina L. Oțetar roşu Arbust / arbore 

Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbust exotic, uneori arbore de până la 10-
12 m înălţime, originar din America de Nord.  

La noi poate să fie subspontan. 
Are coroana ramificată cu ramuri 

ascendente, lujeri groşi brun-roşcaţi păroşi, 
frunze imparipenat compuse cu 10-31 

foliole, până la 50 cm lungime, toamna roşii, 
flori în panicule terminale, fructe roşii, 

persistente peste iarnă. 
Decorativ pentru mărimea şi culoarea 

frunzelor şi pentru fructele persistente. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat foarte  rar 

 

Robinia pseudoacacia L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Fabaceae Robinia pseudoacacia L. Salcâm Arbore 
Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbore foios de talie mare, originar din 
America de Nord. Tulpina dreaptă, scoarţă la 
început netedă, ulterior formează un ritidom 

gros, cu crăpături longitudinale adânci. 
Coroana este neregulată, rară. Lujeri 

muchiaţi, măslinii până la brun-roşcaţi, cu 
spini de o parte şi de alta a mugurilor. 
Frunze imparipenat-compuse, cu 7-19 

foliole eliptice, de 3-5 cm, întregi. Flori albe, 
cu simetrie bilaterală, grupate în raceme 
pendente de 10-25 cm, puternic şi plăcut 
mirositoare; înfloreşte după înfrunzire, în 

mai-iunie. Fructele sunt păstăi dehiscente, 5-
10 cm, cu 3-10 seminţe negricioase. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat în parcul 

dendrologic. 

 

Salix babylonica L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Salicaceae Salix babylonica L. Salcie pletoasă Arbore 
Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbore foios, de talie mică-mijlocie, originar 
din Asia. Lujeri foarte lungi, flexibili, gălbui, 
glabri, lucitori, pendenţi; în tinereţe lujerii 

pot fi spre vârf slab pubescenţi. Frunze 
lanceolate, 8-16 cm, acuminate, cuneate, fin 
serate, pe dos verzi-cenuşii, glabre. Amenţii 

apar odată cu frunzele, florile mascule au 
două stamine şi două glande nectarifere, iar 

cele femele numai o glandă nectariferă. 
Decorativ pentru port ;i dispunerea 

ramurilor. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar. 



Salix caprea L. 'Pendula' 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Salicaceae Salix caprea L. 'Pendula' Salcie căprească plângătoare Arbust 
Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbust foios, înmulțit frecvent prin altoire. 
Creștere înceată, ramuri dese, scurte, 

pendente, destul de rigide. Sunt cunoscuți 
numai indivizi femeli. 

Decorativ pentru port şi dispunerea 
ramurilor. 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat  foarte rar 

 

Sambucus nigra L. 

Subîncrengătura Familia 
Denumirea 
științifică 

Denumirea 
populară 

Categoria 

Angiospermae Caprifoliaceae Sambucus nigra L. Soc negru Arbust 
Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbust foios, indigen, spontan din zona de 
câmpie până în etajul montan inferior. 
Tulpină neregulată, adesea de la bază 

formează numeroase ramuri lungi, drepte. 
Lujeri groşi, verzi-cenuşii, cu măduva largă, 

spongioasă, albă. Frunze imparipenat 
compuse, cu 3-5 foliole eliptice, serate, pe 

dos păroase în lungul nervurilor. Flori albe, 
grupate în cime umbeliforme plane, 

terminale, cu diametrul de 12-20 cm, 
puternic mirositoare. Fructele sunt drupe 

baciforme sferice, negre, 6-8 mm. 
Decorativ pentru flori şi forma ramurilor. 
Prezenţa în Ineu:  Spontan pe malurile 

Crişului. 

 

Syringa vulgaris L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Oleaceae Syringa vulgaris L. Liliac, Iorgovan Arbust 
Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbust foios, indigen, de până la 6 m 
înălțime, spontan în Banat, Oltenia și 
Dobrogea, cultivat pentru florile sale. 
Are lujerii viguroşi, măslinii, glabri, 

terminaţi la vârf cu doi muguri, frunze de 6-
12 cm, ovat cordiforme, acuminate, verzi 

închis şi cu peţiol de 2-3 cm, flori violete sau 
albe (apar în lun mai), plăcut mirositoare, 

grupate în panicule dese de 10-20 cm. 
Decorativ pentru culoarea florilor. 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar. 



Taxus baccata L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Gymnospermae Taxaceae Taxus baccata L. Tisă Arbore 
Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbore rășinos, indigen, de talie mică, spontan 
în etajul montan şi cultivat în parcuri. 

Coroana la arborii izolaţi este larg piramidală. 
Are lujerii verzi deschis-gălbui, frunze 

acicular-lăţite, persistente, pieloase, de 3 cm, 
acuminate, ascuţite neînţepătoare, flori 

unisexuat dioice,  seminţele de tip galbulus, de 
1 cm, ovoide, cu tegumentul lemnos acoperit 
până aproape de vârf cu un aril roşu cărnos, 

brumat, comestibil. Scoarta, lujerii și frunzele 
conțin taxină, care este toxică. 

Decorativ pentru culoare şi port. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar. Exemplarul de 

lângă sala de sport este declarat monument. 

 

Thuja occidentalis L. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Gymnospermae Cupressaceae Thuja occidentalis L. Tuie Arbore / arbust 
Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbore rășinos, exotic, de talia mijlocie sau 
mică, uneori rămâne arbust, originar din 

America de Nord. 
Are coroană îngust-piramidală, lujeri 

comprimaţi dispuşi în planuri orizontale sau 
oblice, frunze solziforme aşezate opus pe patru 

rânduri (cele dorso-ventrale cu câte o glandă 
reziniferă proieminentă, cele laterale indoite 

sub formă de luntre), conuri ovoidale, de 1-1,5 
cm lungime cu 3-6 perchi de solzi brun-gălbui 

şi seminţe mici plate cu 2 aripioare. Are 
coloraţie brună pe timpul iernii. 

Decorativ ca exemplar izolat sau sub formă de 
garduri vii. 

Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar 

 

Tilia cordata Mill. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Tiliaceae Tilia cordata Mill. Tei de deal Arbore 
Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 

 

Arbore foios, indigen de talie mare sau 
mijlocie. Tulpina este dreaptă, scoarţă 

cenuşie, netedă la început, apoi cu un ritidom 
îngust crăpat longitudinal. Coroană ovoid-

conică, deasă, cu lujeri verzi-măslinii până la 
roşcaţi, glabri, lucitori. Muguri alterni, ovoizi, 

prevăzuţi cu 2 solzi. 
Are frunze mai mici decât la celelalte specii 

de tei, de 3-6 cm, subrotund-cordate, 
acuminate, serate, pe dos verzui-albăstrui cu 

smocuri de peri ruginii în axila nervurilor, 
flori mici, galbene, cu 15-40 stamine, grupate  
câte 3-16 în cime. Înfloreşte în iunie-iulie, cu 
2 săptămâni mai târziu decât teiul cu frunza 

mare. Fructele sunt achene ovoide de 4-6 
mm, cu 5 coaste puţin proeminente şi pereţi 

subţiri pieloşi. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat  în parcul 
dendrologic şi pe malul Crişului Alb. 



Tilia platyphyllos Scop. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Tiliaceae Tilia platyphyllos Scop. Tei cu frunza mare Arbore 
Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

  

Arbore foios, de talie mare, spontan. Lujeri 
mai viguroşi, la început pubescenţi, roşii-

purpurii, muguri mai mari, cu 3 solzi, frunze 
mai mari, 6-12 cm, obişnuit asimetrice, pe 
dos relativ pubescente, cu smocuri de peri 

albicioşi în axila nervurilor şi peţiol 
pubescent; înfrunzeşte şi înfloreşte cu 2 

săptămâni mai devreme, flori mai mari, cu 
15-40 stamine, fără staminodii şi grupate 

câte 3-9 în cime; sunt mai mirositoare şi mai 
bogate în nectar, fructe mai mari decât la 
ceilalţi tei, de 8-10 mm, tomentoase, cu 5 
coaste proeminente şi nu se sparg între 

degete; creşterile sunt mai active, iar 
longevitatea mai mare. 

Prezenţa în Ineu: Cea mai răspândită 
specie, cultivată  în parcul dendrologic şi pe 

malul Crişului Alb. 
 

Ulmus laevis Pall. 
Subîncrengătura Familia Denumirea științifică Denumirea populară Categoria 

Angiospermae Ulmaceae Ulmus laevis Pall. Velniș, Vânj Arbore 
Imagine de ansamblu Imagine de detaliu Descriere 

 
 

Arbore foios, indigen, de talie mare, spontan. 
Tulpina dreaptă, la bază cu muchii evidente. 

Muguri alterni, dispuşi distic, conici-
fusiformi, ascuţiţi, până la 1 cm, cu solzi 

bruni-deschis pe margine cu o dungă lată 
brun-închisă, neciliaţi. Frunze 6-14 cm, 
eliptic-obovate, acuminate, pronunţat 
asimetrice la bază, dublu serate, scurt 

peţiolate (4-6 mm), pe dos pubescente. 
Fructele sunt samare turtite, ovate sau 

rotunde, de circa 1 cm, la vârf adânc crestate, 
pe margini ciliate, lung şi inegal pedunculate 

şi pendente. 
Prezenţa în Ineu:  Cultivat rar 

 

 


