
70 2010. 11. I MAGYAR ASZTALOS ÉS FAIPAR

ALAPANYAG

A fekete diót, azaz a juglans nemzetséget helyettesítő fafajok

Kereskedelmi és egyéb megnevezés Botanikai megnevezés Család Alapszín Fő termőterület

Ázsia

Fehér chgulam (indiai ezüstszürke fa) terminala bialata combretaceae világosbarna-szürkebarna, sötéten 
márványos

Andaman, Burma, Malajzia, 
Thaiföld

Kokko (kelet-indiai dió) albizzia lebbeck leguminoseae sárga-sötétbarna Burma, Kelet-India

Indiai babér terminalia alata, t.co-
riacea, t.crenulata, 
t.tomentosa

combretaceae világos dióbarna, vörösbarna, sötét-
barna

Burma, India

Paldao/dao (új-guineai dió, fülöp-szi-
geteki dió, óceániai dió)

dracontomelum dao anacardiceae szürke – olívabarna, Új-Guinea, Fülöp-szigetek

Salimoeli cordia subcordata boraginaceae barna sávos Indonézia

Sandawa cordia fragrantissima boraginaceae világos-sötétbarna, sávos Burma

Afrika

Aningré (tanganyikai dió) aningeria és gambeya
sp. pl.

sapotaceae fakó rózsaszín/szürkebarna Guinea-Angola

Boire, bodo detarium senegalese leguminoseae barnás-vörös, sötéten sávozott Elefántcsontpart és Kamerun

Cordia/omo (szudáni dió) cordia millenii boraginaceae vöröses barnán erezett Felső-Guinea partvidéke

Dibétou/bibolo (afrikai/nigériai dió) lovoa klaineana meliceae dióbarna, vöröses ill. aranybarna 
fénnyel

Sierra Leone-Kongó

Evino vitex pachyphylla verbenaceae fakó sárgabarna, mint a diófa szijácsa Kelet-Kamerun, Dél-Gabon, 
Észak-Kongó

Faro daniellia oliveri leguminoseae erősen sötétbarna Kongó (Zaire)

Kanda beilschimedia 
hutchinsonia

lauraceae rózsa-vörösbarna, Kamerun, Gabon és Kongó 
Zaire

Limba terminalia superba combretaceae közép-sötét barna Dél-Gabon, Kongó, Zaire

Mansonia (viola dió) mansonia altissima sterculiaceae fakó sárgabarna, vörösestől zöldesig 
sávozott

Elefántcsontpart, Nigéria, Ka-
merun, Gabon, Tanganyika

M’kweo (kelet-afrikai diófa) tylostemon kweo lauraceae rózsa-sötétbarna Tanganyika

Muninga (rodéziai dió) pierocarpus angolensis leguminoseae aranysárga-csokoládébarna Dél- és Kelet-Afrika

Mutenye (jáspis- vagy édendiófa) guibourtia arnoldiana leguminoseae sárgabarna, dióbarna Kongó, Angola

N’tene copaifera religiosa leguminoseae barna, széles sávokkal Kongó

Ogea daniellia ogea leguminoseae fakó rózsaszínbarna sötétbarna sá-
vozással

Brit-Nyugat-Afrika, Zaire

Kelet-afrikai olajfa olea hochstetteri oleaceae világos-közepesbarna K-Afrika, Kenya

Ovengkol/amazakoue (mongoy-dió) guibourtia ehie leguminoseae sárgástól feketésbarna Elefántcsontpart, É-Gána, 
Gabon

Tchitola/lolagbola oxystigma oxyphyllum  leguminoseae vörösbarna D-Nigéria, D-Kamerun, Kon-
gó, Zaire

Észak-Amerika

Amerikai ámbrafa liqiudambar styraciflua hamameliaceae barna, vörösesbarna, sötéten erezett Dél- és Kelet-USA, Mexikó

Fekete fűz salix nigra salicaceae világos rózsaszín É-Am., Mexikó

Közép- és Dél- Amerika

Canalete/bocote dió cordia gerascanthus
c.eleagnoides

boraginaceae szürkétől vörösbarna sötét sávokkal Kolumbia, Mexikó, Venez.

Guanacaste (mex. dió) enterolobium cylocarpum leguminoseae vörösbarnán moarés Közép-Amerika

Imbuia (brazil dió) ocotea porosa lauraceae olív-csokoládébarna Brazília

Babér chilifa laurelia aromatica monimiaceae vörös-sötétbarna Chile, Argentína

Louro preto cordia glabrata boraginaceae barna, fekete sávokkal   Brazília, Bolívia

Peterebi cordia trichotoma boraginaceae sárga aranybarna É-Argentína, Paraguay, Bra-
zília

Zirikote/canaletta cordia dodecandra boraginaceae közép-sötétbarna, sávozott Közép-Amerika, Honduras, 
Ny-Indiai-szigetek

Ausztrália

Bolly gum (sárga dió) beilschmiedia obusifolia lauraceae sárgabarna Queensland

Ausztrál endiandra endiandra palmerstonii endiandra fekete-barna sávos É-Queensland

Eukaliptusz eucalytus globulus myrtaceae világosbarna D-Ausztrália

Ausztrál dió endiandra virens lauraceae rózsaszínbarnás Új-Dél-Wales, Queensland


