FURU

FA KTA O M T R Æ R

Furua blir gjerne 30-40 meter høy og mer enn 500 år gammel. Furu har
den største utbredelsen av alle treslagene våre og ﬁnnes over hele landet.
• Furua er et bartre som er grønt hele året.
• Nålene sitter to og to sammen og er 30-70
mm lange. Barken er grov, ujevn og mørkebrun.
• Furu er viktig mat for mange arter som storfugl, elg og ulike insekter.
• Furua er som regel sambu som vil si at
hann- og hunnblomster vokser på samme
tre. Den blomstrer i mai-juni, og hannblomstene er gule mens hunnblomstene er
rødﬁolette.
• Bestøvete hunnblomster blir til kongler som
modnes over to år og til slutt slipper ut frø
med små vinger som spres med vinden.
Når frøene er sluppet, faller konglene ned.

BRUKSOMRÅDER

Furu har lenge vært et
av våre viktigste
byggematerialer og ka
n brukes til hus,
båter, møbler og bruksg
jenstander.

Lag deg en kopp
furunåls-te, da vel! Plukk en neve
furunåler, hakk dem opp og hell varmt
vann på. La det trekke og ha oppi litt

ÅRRINGER

gene
Om du hogger furua tvers av, kan du se alle årrin
t er og
inni treet. De forteller om hvor gammelt tree
for
ring
hvor fort det har vokst. Vanligvis er det en
s den
hvert år, og den innerste er den eldste, men
ytterste er den nyeste.

DYPE RØTTER

Furu trives godt i tørr jord og utvikler dype røtter
som henter opp vann slik at den unngår å tørke ut.
De store røttene gjør at furua tåler mer vind enn for
eksempel gran før den velter.
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Plakatene er utviklet av Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal med støtte av Gjensidigestiftelsen. Les mer om friluftsrådet på friluftsraad.no.

honning. Se om du liker det!

