
Lujeri și muguri tip 

Tablou comparativ Beldie-Godet-Schultz 

(Fișă de lucru) 

 

1. Picea abies 

2. Abies alba 

3. Pinus sylvestris 

 

4. Quercus robur 

 

Lujeri: glabri (Bernd Schultz) 

Lujeri: viguroși, drepți sau puțin curbați, cu muchii rotunjite, cu lenticele albicioase (Al. Beldie) 

Muguri: de mărime foarte variabilă, 3-10 mm în lungime, ovoid piramidali, mai mult sau mai 

puțin pentagonali de 1,5 ori mai lungi decât lați, solzi numeroși brun gălbui cu margini mai 

închise la culoare, ciliați și pubescenți (Bernd Schultz) 

Muguri: mai groși decât la Quercus petraea, ovoid-globuloși, puțin dungați, fiind de 1,5 cm, 

atât în lungime cât și în lățime (Bernd Schultz) 

Muguri: ovoizi, subglobuloși, rotunjiți, rar ascuțiți, de obicei cu 5 muchii longitudinale teșite 

(Al. Beldie) 

Muguri terminali: ovoizi, conici, grupați la vârful ramurii, nu mai mari decât mugurii laterali 

(Jean-Denis Godet) 

Muguri laterali: ovoizi, ascuțiți, îndepărtați de lujeri (Jean-Denis Godet) 

Solzi: bine alipiți, imbricați pe 5 șiruri (Al. Beldie) 

Cicatrice: perniță proeminentă (Al. Beldie) 

Măduvă: cu 5 colțuri neregulate (Al. Beldie) 

Creștere: monopodială (Jean-Denis Godet) 

Cupă: solzi sudați, fixată pe un peduncul (Bernd Schultz) 

 

5.   Quercus petraea (Q. sessilis) 

 

Lujeri: glabri, brun-cenușiu spre brun-gălbui, puțin dungați sau ușor canelați (Bernd Schultz) 

Lujeri: asemănători cu Q. robur (Al. Beldie) 

Quercus petraea dalechampii  

Muguri: alungit ovoizi, ascuțiți, mai zvelți și mai ascuțiți ca la Quercus robur, nu așa 

îngrămădiți la vârf (Al. Beldie) 

Muguri terminali: ascuțiti, grupați la capătul ramurii, mai groși decât mugurii laterali (Jean-

Denis Godet) 

Muguri laterali: conici, mai înguști ca la Q. robur (Jean-Denis Godet) 

Solzi cu marginea brun închisă, cu peri albi, rotunjiți sau puțin ascuțiți (Jean-Denis Godet) 

Quercus petraea polycarpa 

Muguri: ovoizi sau îngust-ovoizi, ușor îngustați spre vârf, de obicei mari (Al. Beldie) 

Creștere: monopodială 

 

Quercus - nu putem deosebi cu certitudine stejarul de gorun numai după muguri decât dacă este 

vorba de Q. p. dalechampii și Q. p. polycarpa (Al. Beldie) 

Lujeri: viguroși, muchiați (Al. Beldie) 

Măduvă: stelată, în 5 colțuri (Al. Beldie) 

Muguri: așezați spiralat, depărtați de lujer, mai mult sau mai puțin îngrămădiți spre vârful 

lujerului, prevăzuți cu 4-5 muchii longitudinale. Solzi numeroși, imbricați, 4-5 șiruri (Al. Beldie) 

Cicatrice: cu 7-15 urme fasciculare, așezate în 3 grupe, cea din mijloc întotdeauna cu 5 urme 

fasciculare (Al. Beldie) 

Cupă: cu solzi liberi (Bernd Schultz) 



Fruct: sesil = fără peduncul (Bernd Schultz) 

 

6. Fagus sylvatica 

 

Lujeri subțiri, ușor geniculați, brun cenușii, cu lenticele mici, dispersate, șterse și alungite 

(Bernd Schultz) 

Lujeri: în zig-zag (Jean-Denis Godet) 

Lujeri subțiri, geniculați, cenușiu-verzui până la bruni, lucitori, glabri sau spre vârf pubescenți, 

cu lenticele numeroase, alungite, albicioase. Ramurile scurte (brachyblaste), drepte, subțiri, des 

inelate, terminate cu un mugure (Al. Beldie) 

Muguri fusiformi, depășesc 2 cm în lungime, subțiri și ascuțiți, mai groși la mijloc (Bernd 

Schultz) 

Muguri: așezați distic, lung-fusiformi, ascuțiți, foarte depărtați de lujer, uneori puțin încovoiați. 

Muguri floriferi alungit ovoizi, mai groși (Al. Beldie) 

Muguri terminali: sunt egali cu mugurii laterali sau puțin mai mari (Jean-Denis Godet) 

Muguri laterali: fusiformi, foarte depărtați de ramuri (Jean-Denis Godet) 

Solzi: brun-portocalii spre brun-roșcați, adesea închiși la culoare și acoperiți de peri albi-argintii 

la vârf (Bernd Schultz) 

Solzi: numeroși așezați pe 4 șiruri longitudinale (Al. Beldie) 

Imbricați în spirală (Jean-Denis Godet) 

Cicatrice: mică, puțin depărtată de mugure și așezată oblic, cu 5 urme fasciculare, dintre care 3 

strânse spre mijloc (Al. Beldie) 

Creștere: monopodială 

 

7. Pseudotsuga menziesii 

 

8.  Salix caprea 

 

Lujeri: groși, cu peri scurți la început, apoi glabri, măslinii, brun-roșcați pe partea însorită. Cu 

măduvă brună (Bernd Schultz) 

Lujeri: flexibili, viguroși, spre vârf tomentoși (Al. Beldie) 

Muguri ovoizi spre conici, ascuțiți, îndepărtați de ramuri, de 4-8 mm lungime, de culoare verde-

gălbui murdar spre brun-portocaliu, puțin mai deschiși la bază, pubescenți la început, apoi 

gălbui. Mugurii florali sunt mai groși decât mugurii foliari. Fără mugure terminal! (Bernd 

Schultz)  

Muguri: așezați în spirală, alipiți de lujer cu un singur solz aparent ( în realitate 2 concrescuți) 

care acoperă ca un capișon partea internă, păroasă. Îngustați spre vârf, cei foliacei ovo-conici, 

comprimați, la început tomentoși, apoi glabri. Cei de pe lăstari mai mari și mai ascuțiți iar cei de 

pe exemplarele femele sunt mai rotunjiți la vârf și de obicei verzi. Muguri floriferi: mai mari 

decât cei foliacei, oval-globuloși, cu vârful dezlipit de lujer, tomentoși, pătați cu roșu sau brun 

(Al. Beldie) 

Muguri terminali: nu mai mari decât cei laterali (Jean-Denis Godet) 

Muguri laterali: puțin turtiți si îndepărtați de ramuri (Jean-Denis Godet) 

Cicatrice: cu 3 urme fasciculare. Mare, înconjoară mugurele (Al. Beldie) 

Creștere: simpodială 

Coaja cenușie se detașează în solzi romboidali; formează un ritidom reticulat (Bernd Schultz) 

 

9. Larix decidua 

 

10. Ulmus glabra / montana 

 

Lujeri acoperiți de peri brun-roșcați, fără aripi de suber/plută (Bernd Schultz) 



Lujeri: geniculați, relativ viguroși, scabru pubescenți, nu prezintă dungi longitudinale întrerupte, 

au însă lenticele numeroase, mari (Al. Beldie) 

Muguri de 5-7-9 mm lungime. Pubescență ruginie spre brună. Devin glabri dar solzii rămân 

ciliați. Fără mugure terminal! (Bernd Schultz) 

Muguri: ovo-conici, obtuzi cu solzi bruni întunecați sau negri-violacei, la vârf rotunjiți sau 

foarte puțin știrbiți, pubescenți și ciliați pe margini, așezare distică, în general de culoare închisă, 

depărtați de lujer, așezați oblic (asimetric) deasupra cicatricei, axul mugurelui nefind în același 

plan cu axul lujerului. Muguri foliacei: ovo-conici până la alungit conici; cei floriferi totdeauna 

mai groși, uneori globuloși și comprimați (Al. Beldie) 

Muguri îngust-ovoizi și ascuțiți. Muguri florali: globuloși (Jean-Denis Godet) 

Muguri laterali: îndepărtați de ramuri 

Solzi: numeroși, imbricați distic (pe 2 șiruri). Perii de pe suprafața solzului sunt arămii sau aurii 

strălucitori (Al. Beldie) 

Cicatrice: relativ mare, de culoare deschisă, cu 3 urme fasciculare, foarte evidente (Al. Beldie), 3 

amprente (Jean-Denis Godet) 

Creștere simpoidală (Jean-Denis Godet) 

Formează hibrizi naturali cu Ulmus minor, intermediari între cele 2 specii (Bernd Schultz) 

 

11. Ulmus minor / carpinifolia 

 

Lujeri subțiri, cel mai adesea glabri, bruni, fin crăpați de-a lungul, cu câteva mici lenticele șterse 

și aripi de suber/plută. (Bernd Schultz) 

Muguri mici de 2-4-6 mm, robuști, brun închiși, ușor ciliați cu alb. Fără mugure terminal! 

Trunchi cu crăci lacome, fără drajoni (Bernd Schultz) 

  

12. Sorbus aucuparia 

 

Lujeri:  brun deschis spre brun cenușiu, pubescenți pe vârf la început, apoi mai mult sau mai 

puțin glabri (Bernd Schultz) 

Ramuri: scurte viguroase, des inelate și noduroase, terminate cu un mugure (Al. Beldie) 

Lujeri: viguroși, glabri, lucitori, bruni-roșcați cu o pieliță subțire, cenușie, ce se exfoliază 

neregulat și cu numeroase lenticele mari, alungite, gălbui (Al. Beldie) 

Muguri: cu solzii brun-închis către negru, spre vârf mai mult sau mai puțin acoperiți cu peri 

alburii sau brun-gălbui. Mugurii terminali neregulat cilindrici, conici, lungi de 10-20 mm. 

Mugurii laterali mai mici, lipiți de lujer (Bernd Schultz) 

Muguri: întunecat cenușii, conici, ovo-conici, relativ mari, cei terminali mai mari decât cei 

laterali, alipiți de lujer și puțin comprimați pe acesta, cu vârf obtuz și de obicei puțin deplasat 

lateral (Al. Beldie) 

Muguri terminali: mai groși decât mugurii laterali (Jean-Denis Godet) 

Muguri laterali: de regulă puțin curbați, lipiți, cu vârful întors spre lujer (Jean-Denis Godet) 

Solzi: de culoare brună întunecată sau neagră-violacee, în special spre margini și spre vârf alb, 

des alb-cenușiu lanat sau mătăsos păroși. Baza mugurelui este acoperită de pețiolul uscat al 

pețiolului frunze (Al. Beldie) 

Solzi: la început foarte lânoși ori mătăsoși, devenind mai apoi aproape glabri (Jean-Denis Godet) 

Cicatrice: în secțiune cu 5 urme fasciculare, la suprafață vizibile de obicei numai 3 (Al. Beldie); 

5 amprente (Jean-Denis Godet) 

Creștere: simpoidală 

Scoarța: multă vreme netedă, cu benzi orizontale de lenticele (Bernd Schultz) 

 

13. Alnus incana 

 



Lujeri: brun-cenușii spre brun măslinii, mai mult sau mai puțin pubescenți, albicioși la 

extremități. Lenticele izolate sau numeroase, cenușii slab vizibile sau gălbui (Bernd Schultz) 

Lujeri: cu secțiune transversală de obicei circulară, în special spre vârf cenușiu-tomentoși (Al. 

Beldie) 

Lăstari în secțiune: triunghiulară (Al. Beldie) 

Muguri: 8-10 mm lungime, din care 3 mm îl reprezintă pedicelii; ovoizi alungiți, violet-negri, 

mai mult sau mai puțin cerați, ușor pubescenți (Bernd Schultz) 

Muguri: ovoid-alungiți, cu vârful obtuz sau rotunjit, scurt pedicelați, depărtați sau alipiți de 

lujer, nu sunt vâscoși (Al. Beldie) 

Muguri terminali: nu mai mari decât cei laterali (Jean-Denis Godet) 

Muguri laterali: vizibil pețiolați, rar vâscoși (Jean-Denis Godet) 

Amenți femeli: sesili sau foarte scurt pedicelați (Al. Beldie) 

Cicatrice foliară: în formă de V (Bernd Schultz) 

Cicatrice foliară: 3 amprente care fuzionează uneori (Jean-Denis Godet) 

Creștere: monopoidală (Jean-Denis Godet) 

 

14. Alnus glutinosa 

 

Lujeri: glabri, glanduloși, vâscoși la început, rotunjiți, uneori evident triunghiulari la vârful 

ramurilor mai mari (Bernd Schultz) 

Lujeri: spre vârf în 3 muchii ascuțite, geniculați, glabri, de obicei vâscoși, cu numeroase 

lenticele alungite (Al. Beldie) 

Lujeri: în secțiune transversală triunghiulari sau turtit eliptici, în 2 muchii (Al. Beldie) 

Măduvă: în secțiune, triunghiulară, sau în forma unui V foarte deschis (Al. Beldie) 

Muguri: 7-10 mm lungime, glabri, ovoid alungiți, pedicelați (Bernd Schultz) 

Muguri: evident pedicelați, adesea puțin curbați, depărtați de lujer, brumați și vâscoși (se pot 

observa glandele ceroase albicioase). Uneori unul din solzi cade, lăsând să apară frunzișoarele 

interne verzi (Al. Beldie).  

Așezare spiralată, cu 2-3 solzi aparenți (Al. Beldie) 

Muguri terminali: nu sunt mai mari ca cei laterali (Jean-Denis Godet) 

Cicatrice: cu 3 urme fasiculare (Jean-Denis Godet) 

Cicatricea foliară: 3 fascicule solitare legate printr-un semn în formă de V (Bernd Schultz) 

Creștere: monopoidală (Jean-Denis Godet) 

 

15. Prunus avium  

 

Lujeri: destul de groși, glabri, brun-roșcați și verde măsliniu spre cenușiu deschis. Lenticele la 

început dispersate mai apoi grupate în bande orizontale evidente pe ramurile bătrâne. Forma 

sălbatică are lujerii mai subțiri și mugurii mai mici (Bernd Schultz) 

Lujeri: cu pieliță cenușie, subțire, care se exfoliază, zvelți, netezi, viguroși mai mult sau mai 

puțin muchiați (Al. Beldie) 

Lenticele numeroase, proeminente, mai evidente pe lujerii de 2 ani (Al. Beldie) 

Lăstari: zvelți, cu internoduri lungi (Al. Beldie) 

Brachyblaste (ramuri scurte) numeroase, noduroase, des inelate, terminate cu unul sau mai mulți 

muguri fasciculați (Al. Beldie) 

Muguri: 6-8 mm lungime, glabri, ovoizi spre conici, mai mult sau mai puțin ascuțiți, brun-

roșcați, lucitori. Mugurii florali ovoizi, rotunjiți, grupați câte 2-5, în buchete, pe ramuri scurte 

(Bernd Schultz) 

Muguri: spiralați, ovo-conici până la alungit ovoizi, de obicei îngrămădiți spre vârful, uneori și 

spre baza lujerului (Al. Beldie) 

Muguri terminali: ovoid-ascuțiți până la obtuzi ca cei laterali (Jean-Denis Godet) 

Muguri laterali: îndepărtați de ramuri (Jean-Denis Godet) 



Muguri floriferi: mai groși, se găsesc fasciculați la extremitatea brachyblastelor (Al. Beldie) 

Solzi: numeroși, bruni, pe margini adesea cu o dungă membranoasă subțire, așezați câte 3 sau 

mai mulți unul lângă altul, deasupra unei cicatrice (Al. Beldie) 

Margini ondulate (Jean-Denis Godet) 

Cicatrice: aproape verticală, relativ mare, eliptică sau rotund-triunghiulară cu 3 urme 

fasciculare. Pernița proeminentă (Al. Beldie) 

3 amprente (Jean-Denis Godet) 

Creștere: simpoidală 

Portul erect, niciodată pendent (Bernd Schultz) 

 

16. Betula pendula 

 

Lujeri:  subțiri, glabri, brun-cenușiu sau bruni, des acoperiți cu verucozități cenușii (Bernd 

Schultz) 

Lujeri: subțiri, flexibili, mai mult sau mai puțin geniculați, pendenți, glabri, acoperiți cu 

verucozități albicioase formate din glande rezinifere, în special lăstarii și lujerii lacomi (Al. 

Beldie) 

Măduvă: îngustă, triunghiulară, verde sau verzuie (Al. Beldie) 

Muguri: de 6-8 mm lungime, ovoid alungiți, cu solzi bruni spre verzi, adesea mai mult sau mai 

puțin lucitori, cleioși (Bernd Schultz)  

Muguri: ovoid-conici, acuți sau obtuzi, adesea ușor încovoiați, bruni sau bruni-cenușii, mai mult 

sau mai puțin acoperiți cu o substanță cleioasă, cu partea inferioară alipiți de lujer, cu vârful mai 

mult sau mai puțin depărtat (Al. Beldie) 

Extremitatea adesea acoperită cu o secreție lucioasă (Jean-Denis Godet) 

Muguri terminali: nu mai mari decât cei laterali (Jean-Denis Godet) 

Muguri laterali: îndepărtați de ramuri (Jean-Denis Godet) 

Amenți masculi: cilindrici puțin recurbați, se află așezați digitat câte 2-3 la extremitatea lujerilor 

(Al. Beldie) 

Solzi: 2-4, rotunjiți, vâscoși, pe margini fin ciliați (Al. Beldie) 

Bruni, rotunjiți (Jean-Denis Godet) 

Cicatrice: mică, oblică, cu 3 urme fasciculare. Pernița proeminentă (Al. Beldie) 

3 amprente foliare (Jean-Denis Godet) 

Creștere: simpoidală 

 

17. Fraxinus excelsior 

 

Lujeri: verzi cenușiu deschis spre verde închis, cu lenticele slab vizibile (Bernd Schultz) 

Lujeri: viguroși, comprimați în dreptul perechilor de muguri (Al. Beldie) 

Rotund ovali, evident turtiți în dreptul perechilor de muguri, glabri, cenușii sau verzui, cu 

lenticele mici, lungite, răzlețe. Brachyblaste foarte numeroase pe arborii bătrâni, drepte sau 

curbate, foarte noduroase (Al. Beldie) 

Muguri: în general negru pronunțat, semisferici spre conici, ascuțiți sau obtuzi. Solzi fără luciu, 

uneori abia întredeschiși (Bernd Schultz) 

Muguri: de culoare neagră sau neagră-brună, ca și cum ar fi arși, fără luciu. Mugure terminal 

tetragonal, acut sau obtuz, cu solzii exteriori puțin desfăcuți la vârf (Al. Beldie) 

Muguri terminali: mai mari ca cei laterali (Jean-Denis Godet) 

Muguri laterali: așezați opus, dar cel mai adesea imperfect opus, globuloși, depărtați de lujer, 

cu 2 solzi exteriori (Al. Beldie) 

Muguri laterali: semi-globuloși sau globuloși (Jean-Denis Godet) 

Solzi: negru mat mărginiți de culoarea maro (Jean-Denis Godet) 

Cicatrice foliare: semi-circulare, cu un fascicul compus din numeroase fascicule mici, 

individuale (Bernd Schultz) 



Cicatrice: lată, mai mult sau mai puțin semicirculară, pe o perniță proeminentă (Al. Beldie) 

Cicatrice: în formă de ecuson, amprentele foliare fiind dispuse în potcoavă (Jean-Denis Godet) 

Creștere: monopoidală 

 

18. Tilia cordata 

 

Lujeri: glabri, brun-roșcați, verzui la umbră, cu numeroase lenticele (Ernst Schultz) 

Lujeri: geniculați, rotunzi, lucitori, verzi-măslinii sau roșcați, glabri (Al. Beldie) 

Muguri: 4-6 mm lungime, scurt ovoizi, cu 2 (3) solzi roșcați spre roșu-violaceu cu tente de 

verde la umbră, solzul de jos depășind evident jumătatea mugurelui. Fără mugure terminal!!! 

(Ernst Schultz) 

Muguri: ovoid-globuloși, verzi sau brun-roșcați, cu 2 solzi. Uneori la vârful mugurelui se mai 

poate observa un al treilea solz intern (Al. Beldie) 

Muguri terminali: ovoizi-ascuțiți, ușor comprimați lateral, puțin mai mari ca cei laterali (Jean-

Denis Godet) 

Muguri laterali: depărtați de lujeri (Jean-Denis Godet) 

Solzul inferior: se ridică până la cel puțin 0,5 din h totală a mugurelui (Al. Beldie) 

Solzul inferior atinge mijlocul mugurelui (Jean-Denis Godet) 

Solzul intern: înconjoară complet mugurele (Jean-Denis Godet), roșii la lumină, verzi cu nuanțe 

roșii la umbră (Jean-Denis Godet) 

Cicatrice foliară: cu 3 (5) fascicule (Bernd Schultz) 

Cicatrice foliară: 3-5 amprente (Jean-Denis Godet) 

Creștere: simpoidală 

Fructe: rămân peste iarnă și au dungi longitudinale (Bernd Schultz).  

Fructe: cu coaste mai mult sau mai puțin evidente, fragile, se sparg ușor prin apăsare între 

degete (V. Stănescu, V. Furnică) 

Fructe: grupate câte 5 sau mai multe la un loc (M. Jacamon) 

 

19. Tilia platyphyllos 

 

Lujeri: verzi spre verde măsliniu, puțin roșcați dacă sunt expuși la soare, cu pubescență fină, 

mai mult sau mai puțin etalată. Lenticele disparate, mici, brun gălbui (Bernd Schultz) 

Muguri: 6-8 mm în lungime, cu 2 (3) solzi externi verzi spre brun portocaliu, roșii numai la 

soare, cel de jos nu atinge jumătatea lungimii mugurelui. Fără mugure terminal!!! (Bernd 

Schultz) 

Muguri: mari, ovoizi cu 3 solzi. Solzul inferior mai scurt decât 0,5 din h totală a mugurelui (Al. 

Beldie) 

Muguri terminali: nu mai mari ca cei laterali (Jean-Denis Godet) 

Muguri laterali: ovoizi, ascuțiți, puțin comprimați lateral, depărtați de ramuri (Jean-Denis 

Godet) 

Solzi: roșu strălucitor la lumină (Al. Beldie), verde-gălbui spre măsliniu la umbră (Jean-Denis 

Godet) 

Cicatrice foliară: 3-4 amprente (Al. Beldie) 

Cicatrice foliară: 3-4 amprente inegale (Jean-Denis Godet) 

Creștere: simpoidală 

Fructe: caduce = cad din arbore 

Fructe: tomentoase, grupate mai puține de 5 la un loc (M. Jacamon) 

Fructe: cu 4-5 coaste evidente, proeminente, cu pereții lemnoși, foarte tari, așa că nu se sparg 

între degete (V. Stănescu, V. Furnică) 

 



20. Taxus baccata 

 

21. Populus tremula 

 

Lujeri: glabri, bruni la început (Bernd Schultz) 

Lujeri: rotunzi puțin muchiați, foarte lucitori cu lenticele numeroase, lunguieți (Al. Beldie) 

Ramuri: scurte, noduroase (Al. Beldie) 

Măduvă: pentagonală (Al. Beldie) 

Muguri: brun-roșcați, ovoizi, alungiți, ascuțiți, glabri și puțin vâscoși. Mugurii terminali de 7-9 

mm lungime. Muguri florali globuloși ascuțiți, se deschid devreme lăsând să se vadă florile 

incomplet dezvoltate > chatons (Bernd Schultz) 

Muguri foliacei: îngust-ovo-conici, foarte ascuțiți sau acuminați, bruni sau brun-roșcați, glabri 

(cei de pe lăstari fin pubescenți), foarte lucitori, ca și cum ar fi dați cu lac, de 7-8 mm lungime, 

alipiți de lujer, numai cu vârful puțin depărtat sau deplasat lateral (pe lăstari deplasați de lujer) cu 

3-4 solzi (Al. Beldie) 

Muguri terminali: cei foliari sunt înguști, ovoid-ascuțiți, cei florali rotunzi, ascuțiți (Jean-Denis 

Godet) 

Muguri laterali: pe ramurile de creștere, înguști, ovoid-ascuțiți, lipiți, orientați spre lujer (Jean-

Denis Godet) 

Muguri floriferi: umflat ovoizi cu cel puțin 5 solzi (Al. Beldie), depărtați (Jean-Denis Godet) 

Solz bazal la mugurii laterali: mai mic cu 0,5 din lungimea mugurelui, la vârf de obicei trunchiat 

și știrbit (Al. Beldie) 

Brun, lipit cu un fel de secreție întărită (Jean-Denis Godet) 

Cicatrice foliară: brună, cu 3 fascicule 

Cicatrice: trilobată, oblică, cu 3 urme fasciculare (Al. Beldie) 

3 grupe de amprente (Jean-Denis Godet) 

Creștere: monopoidală 

 

22. Acer pseudoplatanus 

 

Lujerii: brun-cenușii, presărați cu lenticele abia vizibile, rare sau numeroase (Bernd Schultz) 

Lujeri: viguroși, verzi-gălbui, verzi-cenușii până la brun-gălbui, glabri, lucitori, cu numeroase 

lenticele (Al. Beldie) 

Măduvă: largă (Al. Beldie)  

Mugurii: ovoizi, 6-8 solzi verzi, brun-cenușiu pe margine (Bernd Schultz) 

Muguri: opuși, cicatrice cu 3 urme fasciculare (Al. Beldie) 

Muguri terminali: relativ mari (cca 10 mm) în 4 muchii, mai mari decât cei laterali, cu 6-8 solzi 

exteriori, dispuși pe 4 șiruri (Al. Beldie) 

Ovoid-ascuțiți, mai groși ca cei laterali (Jean-Denis Godet) 

Muguri laterali: ovoizi, depărtați de lujer (Al. Beldie) 

Ovoid-ascuțiți, puțin depărtați de lujer, opuși (Jean-Denis Godet) 

Solzi ascuțiți sau scurt acuminați, verzi sau verzi-gălbui, ciliați, pe margini cu o dungă brună, la 

vârf cu o pată de aceeași culoare (Al. Beldie) 

Verde-galben spre verde, mărginiți cu negru-brun cu cili albicioși, ascuțiți, uneori puțin carenați 

(Jean-Denis Godet) 

Cicatricele mugurilor perechi: înconjoară aproape complet lujerul, totuși nu se ating cu 

extremitățile ci se unesc printr-o linie stipelară orizontală, scurtă (Al. Beldie) 

3 amprente (Jean-Denis Godet) 

Creștere: monopoidală 

 

23. Acer platanoides 

 



Lujeri: măsliniu spre brun-închis, parțial cenușii. Lenticele abia vizibile, rupându-se de-a lungul 

(Bernd Schultz) 

Lujeri: viguroși, brun-roșcați, roșu-gălbui, roșii, glabri, lucitori, cu lenticele răzlețe (Al. Beldie) 

Muguri: solzi puțini (4-6) de culoare roșu-violaceu închis. Muguri terminali scurt ovoizi, lungi 

de 8-12 mm, mai curând lați și groși. Mugurii laterali mai mici, turtiți, lipiți de lujeri. Solzii 

produc un suc lăptos! (Bernd Schultz) 

Muguri terminali: în 4 muchii cu numeroși solzi (Al. Beldie) 

Ovoizi, ascuțiți, mai mari decât cei laterali (Jean-Denis Godet) 

Muguri laterali/axilari: cu 2-3 solzi, alipiți de lujer (Al. Beldie) 

Opuși, ascuțiți, lipiți de lujer (Jean-Denis Godet) 

Solzi: mai mult sau mai puțin carenați, roșii sau roșu-bruni, spre bază obișnuit verzui, glabri, 

lucitori (Al. Beldie) 

Solzi roșii, de culoarea vinului, glabri, ascuțiți, mărginiți de peri de culoare deschisă (Jean-Denis 

Godet) 

Cicatricele mugurilor perechi: foarte înguste, se unesc cu extremitățile lor într-un unghi ascuțit 

(Al. Beldie) 

Cicatrice cu 3 amprente (Jean-Denis Godet) 

Creștere: monopoidală 

 

24. Acer campestre 

 

Lujeri galbeni, galben murdar spre brun, devenind bruni cenușii cu vârsta, adesea cu aripi de 

plută (Bernd Schultz) 

Lujeri: galben-bruni, cu lenticele numeroase, puțin evidente, adesea spre bază cu crăpături în 

lung, subțiri, albicioase, la lăstari cu muchii late de plută (Al. Beldie) 

Lenticele diseminate spre numeroase (Bernd Schultz) 

Lenticele: fusiforme, la început de culoare deschisă, după care devin cenușii, abia vizibile (Jean-

Denis Godet) 

Muguri globuloși-ovoizi lungi pe 4-6 mm, cu 4-6 solzi vizibili. Solzi brun-deschis cu dungi 

transversale de culoare închisă, cu marginea ciliată, albicioasă (Bernd Schultz) 

Mugurele terminal: aproape de aceași lungime cu mugurele lateral (Al. Beldie) 

Muguri laterali un pic mai mari ca mugurii laterali (Jean-Denis Godet) 

Muguri laterali: ovoid-alungiți, obtuzi, puțin depărtați de lujer sau alipiți (Al. Beldie) 

Opuși, ovoizi, rotunjiți sau puțin ascuțiți (Jean-Denis Godet) 

Solzi: des și albicios ciliați (Al. Beldie) 

Solzi maronii, păroși, lânoși, de regulă cu o dungă neagră orizontală pe mijloc (Jean-Denis 

Godet) 

Cicatricele mugurilor perechi se unesc cu extremitățile lor în unghi foarte obtuz (Al. Beldie) 

Înguste cu 3 amprente foliare clare (Jean-Denis Godet) 

Creștere: monopoidală 

 

Precizare: Mugurii pot fi grupați laolaltă în teren sau pentru pregătirea mugurarului, folosind 

benzi subțiri de cauciuc. 

 

Glosar: 

 

Lenticele: destinate respirării țesuturilor (Bernd Schultz) 

Lujer: ramură tânără de 1-2 ani la plantele lemnoase; etimologie necunoscută (DEX) 

Mugur: vârf vegetativ acoperit de frunzulițe solzoase; cf. albanezul mugull (DEX) 

Mugur axilar = mugure lateral (Nicolae Șofletea) 

Solz: lat. soldu, solidus = monedă de aur (DEX) 

Creștere monopodială: pleacă de la capătul axului central (Jean-Denis Godet) 



Creștere simpodială: pleacă de la ramuri scurte, laterale. Creșterea axului central încetează 

complet, mugurele terminal dormitează, se transformă în floare sau moare (Jean-Denis Godet) 
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