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PUUDE JA PÕÕSASTE VÕRSETE KIRJELDUSED 

 

SAAR- pungad mustad või mustjaspruunid, ladvapung suur, küljepungad 

väikesed, võrsest eemale hoiduvad. Võrsed lapikud, rohekashallid. Koorelõved 

heledate täppidena. Säsi valge või kergelt pruunikas. 

 

HOBUKASTAN- pungad tugevasti kleepuvad, ladvapung munajas, ≈ 2 cm, 

külgpungad väiksemad, võrsest eemale hoiduvad. Lehearm suur, 3-7 juhtkimbu 

soonte jäljendiga. Võrsed tugevad, hallikaspruunid, heledate koorelõvedega. 

Säsi suur, valge. 

 

HARILIK SIREL- ladvapung puudub (võrse lõpeb 2 külgpungaga). Pungad 

hoiduvad võrsest eemale, punga kattesoomused rohelised. Võrsed paljad, 

ümmargused või ovaaljad, koorelõved väikesed, helepruunid, säsi suur, valge. 

 

HARILIK VAHER- võrsed ümmargused, noorelt läikivad, kollakaspruunid. 

Külgpungad väikesed, võrse ligi hoidvad. Lehearmid laiad, suured, omavahel 

ühendatud. Säsi valge. 

 

LEHIS-  noored võrsed hallikaskollased. Pungad kerajad, vaigused, läikivad, 

tumepruunid. Okkad kinnituvad viimase aasta võrsetele ühekaupa spiraalselt, 

vanematele okstele aga 20-75 kaupa. 

 

SANGLEPP- pungad paljad, veidi käsnalised, piklikud, kolmekandilised, 

tumepunakad või punakasvioletsed. Võrsed kolmekandilised, punakaspruunid, 

heledate koorelõvedega. Säsi rohekasvalge, kolmnurkne. 

 

HALL LEPP- noored võrsed kaetud hallikate karvadega. Pungad munajad, 

sageli kaetud hallikate karvadega. Säsi kollakas, kolmnurkne. 

 

TOOMINGAS- pungad piklikud, terava tipuga. Noored võrsed läikivad, 

oliivrohelised, hiljem pruunid. Koorelõved kollakad. Võrsetel iseloomulik lõhn. 

 

TAMM- pungad munajad, kaetud rohkete soomustega, ladvapung ümbritsetud 

rohkete külgpungadega. Võrsed tugevad, pruunid, heledate koorelõvedega. Säsi 

viiekiireline. 

 

KIRSIPUU- võrsed pruunid, kaetud halli kilega, pungad munajad, veidi otsast 

teravdunud. Ladvapung ümbritsetud mitmete külgpungadega. 
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PÄRN- noored võrsed läikivad, punakad, päikesepoolne külg tumedam, 

vastaskülg veidi kollakam, koorelõved heledate täppidena. Pungad paljad, 

rohekas-punakaspruunid. Säsi ümmargune, hele- roostepruun. 

 

SARAPUU- võrsed kaetud karedate roostepruunide karvadega. Pungad 

munajad, tömbi tipuga, pruunid, servast veidi karvased. Säsi väike, nurheline, 

helepruun. 

 

KÜNNAPUU- pungad paljad, teravad, väikesed, kattesoomused 

kollakaspruunid, tumepruunide servadega, seetõttu näivad pungad 

kahevärvilistena. Lehearm 3 juhtsoone kimbu jäljendiga, pungad asetsevad 

lehearmi suhtes viltu. Võrsed pruunid, peened, siledad. 

 

JALAKAS- pungad pruunid, karvased, tömpjad, lapikud, kattesoomused 

mustjaspruunid (pungad ühevärvilised). Lehearm 3 juhtsoone kimbu jäljendiga. 

Võrsed pruunid, tugevad, karedad. 

 

ARUKASK- pungad paljad, piklikult munajad, terava tipuga, pruunid. Võrsed 

peened, pruunid, kühmuliste näärmetega, karedad. 

 

PAPPEL- pungad suured, kleepuvad, vaigused, lõhnavad, kollakasrohelised, 

terava tipuga. Võrsed kollased, veidi soonelised. 

 

HAAB- pungad kuni 1 cm pikad, punakaspruunid, terava tipuga. Noored võrsed 

punakaspruunid, läikivad, vanemad hallikad, kõverdunud, tugevalt sõlmelised, 

lühivõrselised. 

 

PIHLAKAS- võrsed paljad, kaetud hallika läbipaistva kilega. Pungad piklikud, 

terava tipuga, siidikarvased. Säsi valkjaspruun. 

 

ÕUNAPUU- ladvapung suurem, hallikas- viltkarvane, külgpungad väikesed, 

võrse ligi hoiduvad, tumepunakad. Võrsed tipuosas viltjad, mujal punakas- kuni 

tumepruunid. Säsi valge. 


