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1 Weymouthden - Pinus strobus - Noord-Amerika

15 Oostenrijkse den - Pinus nigra subsp. nigra -

2 Weymouthden - Pinus strobus - Noord-Amerika -

Europa

2015

16 Zwarte den - Pinus nigra - Europa, Klein-Azië -

3 Weymouthden - Pinus strobus - Noord-Amerika -

2015

2015

17 Zwarte den - Pinus nigra - Europa, Klein-Azië -

4 Weymouthden - Pinus strobus - Noord-Amerika

2015

5 Corsicaanse den - Pinus nigra subsp. laricio var.

18 Corsicaanse den - Pinus nigra subsp. laricio var.

maritima - Corsica, Italië

maritima - Corsica, Italië

6 Corsicaanse den - Pinus nigra subsp. laricio var.

19 Grove den - Pinus sylvestris - Europa, Azië - niet

maritima - Corsica, Italië

conform P. wallichiana (oude lijst), want de stam

7 Weymouthden - Pinus strobus - Noord-Amerika

bovenaan roodbruin en de naalden gedraaid en in

8 Zeeden - Pinus pinaster - Middellandse Zee

tot 6 cm. lange bundels.

9 Zeeden - Pinus pinaster - Middellandse Zee

20 Honingboom - Styphnolobium japonicum -

10 Peer - Pyrus communis - Europa, Azië

China, Korea

11 Kweepeer - Cydonia oblonga - Azië

21 Honingboom - Styphnolobium japonicum -

12 (Wilgbladige) Peer - Pyrus salicifolia 'Pendula' -

China, Korea

Balkan, Azië

22 Grove den - Pinus sylvestris - Europa, Azië - zie

13 Dwergkwee - Chaenomeles speciosa - China

nummer 19

- want steunblad niervormig, blad langwerpig en

23 Schijnbeuk - Nothofagus antarctica - Zuid-

spits tot toegespitst, tot 8 cm. en glimmend; bloem

Amerika

rood. 2,5 m. hoog in 2014, dus geen kruising met de

24 Ruwe berk - Betula pendula 'Purpurea' - de

lage C. japonica.

soort: Europa, Klein-Azië - het roodbruine blad is
bijna verdwenen = kenmerkende terugval naar de
soort.
25 Vuurdoorn - Pyracantha - oranje vrucht is +13 Dwergkwee

conform 'Golden Charmer'.

14 Dwergkwee - Chaenomeles japonica - Japan
- want steunblad bijna rond, blad klein, boven dof,
onder glimmend lichtgroen. 1,3 m. hoog in 2014.

25 Vuurdoorn

26 Brem - Cytisus - niet conform C. x praecox (oude
lijst), want blad soms drietallig en dus niet
enkelvoudig.
14 Dwergkwee

27 Vuurdoorn - Pyracantha - niet conform P.

37 Ceder - Cedrus atlantica - Afrika (Atlasgebergte)

coccinea (oude lijst), want een mix van stomp en

38 Himalayaceder - Cedrus deodara - Azië

spits blad wijst op een kruising. Vrucht geeloranje,

39 Siberische lariks - Larix siberica* - Europa, Siberië

maar niet geel genoeg voor cultivar 'Soleil d'Or'.

- want 47 tot 56 naalden per rozet, smaller aan de
basis, bij doorsnede niet meerhoekig,
huidmondstrepen onder onopvallend, zacht

27 Vuurdoorn

behaarde kegels met ongeveer 45 schubben.

28 Lampionboom - Koelreuteria paniculata - Azië
29 Zwarte walnoot - Juglans nigra - VS
30 Erwtenstruik - Caragana arborescens - Siberië,
39 Siberische lariks

Mantsjoerije
31 Vuurdoorn - Pyracantha ('Golden Charmer') -

40 Tamarisk - Tamarix tetrandra - Middellandse Zee

geen vruchten gevormd.
32 Kruisbes - Ribes uva-crispa - Europa,
Middellandse Zee
33 Japanse notenboom - Ginkgo biloba - China
34 Gewone haagbeuk - Carpinus betulus 'Fastigiata'
40 Tamarisk

- de soort: Europa, Azië
35 Erwtenstruik - Caragana arborescens - Siberië,
Mantsjoerije
36 Zoutstruik - Halimodendron halodendron - Azië

41 Japanse hulst - Ilex crenata - Japan
42 (Verf)brem - Genista (tinctora) - (Europa, Azië)
43 (Siberische) lariks - Larix (siberica) - (Europa,
Siberië) - kleine rozetten met +- 50 korte naalden
per rozet, smaller aan de basis, bij doorsnede niet
meerhoekig, huidmondstrepen onder onopvallend geen kortloten en kegels kunnen determineren.

boven 37 Atlasceder - onder 38 Himalayaceder

* 39 - Siberische lariks - alle andere Lariksen vallen af: L. decidua, want twijgen met huidmondstrepen, naalden tot 40 stuks per rozet,
tot 30 zaadschubben; L. gmelinii, want naalden tot 2x zo breed; L. kaempferi - want naalden blauwachtig; L. laricina, want naalden
half zo breed, blauwgroen en kegel tot 2 cm; L. x marschlinsii, want naalden blauwgroen; L. occidentalis, want kortloten zwart,
doorsnede naalden driehoekig, stijf en scherp, beide zijden witte huidmondstrepen; L. x pendula, want kegels tot 3 cm, geelbruin; L.
potatinii, want naalden boven + onder huidmondstrepen, kegel purperviolet.

