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Træ med smalt kegleformet krone og mørkt kobberfarvet eller 
purpurbrun bark. Åsskuddene er orangebrune, gulbrune eller 
sjældent lysegule, glatte eller hårede. Knopperne er spidse og 
mangler normalt harpiks, skællene er tiltrykte og de basale har 
en køl. 

Nålene er tætsiddende og falder af ved tørring, de er vandret 
udstående på skuddets underside, på skuddets overside er de 
fremadrettede og dækker skuddet. De er 3-30 mm lange, ret 
skinnende mørkegrønne eller klart grønne, stikkende og firkan-
tede med 2-5 rækker af spalteåbninger på hver af de fire flader, 
normalt findes der 2 harpikskanaler. 

Koglerne er aflangt ægformede eller 
 cylindriske, 4-20 cm lange og 1-5 cm 
i diameter. Frøskællene er rhombisk 
ægformede til omvendt ægformede, 
gulbrune eller rødbrune og noget 
skinnende, spidsen er afrundet eller 
lige afskåret og helrandet, tandet eller 
udrandet.

Rødgran

Picea abies (L.) H. Karst.

GRANFAMILIEN   Pinaceae

Almindelig Rødgran (Picea abies subsp. abies), kogle.

Almindelig Rødgran
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Træ med cylindrisk krone. Årsskuddene er orangebrune og 
glatte. Knopperne er aflange eller ægformede og harpiksklædte. 

Nålene sidder i bundter på 3, dog findes ofte nogle bundter med 
2 eller 5 nåle. De er 120-260 mm lange og mørkegrønne, der 
findes omkring 5 harpikskanaler og bladskederne er blivende. 

Koglerne sidder på en ganske kort stilk, de åbner sig straks og 
falder let af, men de efterlader som regel nogle af de basale 
skæl på skuddet. De er 8-15 cm lange og ægformede til kegle-
formede. Koglens skjold er skinnende gulbrune eller rødbrune 
og har en midtstillet navle, der bærer en lang, stikkende torn. 
Frøene har en løst tilhæftet vinge.

Forekomst
Ret almindelig i parker og haver. I Sverige plantes den ret almin-
deligt i plantager. Gul Fyr stammer fra det vestlige Nordamerika, 
fra det sydlige British Columbia til det nordlige Mexico. Den blev 
indført til Danmark i 1860’erne.

Gul Fyr

Pinus ponderosa Douglas ex Lawson

GRANFAMILIEN   Pinaceae


