Dreviny v parku Mojmírovce

CHARAKTERISTIKA PARKU
Park

Mojmírovce založil rod Huňadyovcov, kde boli vysadené rôzne druhy stromov a krov aj z exotických
krajín. Tie však vyžadujú pravidelnú starostlivosť a nakoľko bol park v druhej polovici 20.storočia
neudržiavaný, mnohé druhy a jedince okrasných drevín sa nezachovali.
Ďalšou dendrologickou raritou je v parku podrast tvorený brečtanom (Hedera helix). Brečtan je typický
svojím popínavým rastom, ale zriedka vytvorí súvislý pokryv aj na pôdnom povrchu a tým znemožňuje
rozširovaniu buriny.

Päť hektárový park prechádza niekoľkými etapami revitalizácie (2010 - 2013). V prvom kroku sa asanoval
celoplošný krovitý podrast, tvorený najmä bazou, drieňom (Sambucus sp., Cornus sp.) a náletom stromov
ako jaseň, lipa, brest, agát a topoľ. Mnohé z druhov sú invázneho charakteru a preto je nutné ich
odstránenie, ide
hlavne o drevinu topoľ a agát (Populus alba, Robinia pseudoacacia). Pokiaľ by
nedochádzalo k pravidelnému zásahu človeka do tohto biotopu, exotické dreviny ako brestovec západný,
či platan javorolistý by boli úplne vytlačené a zadusené spomínanými inváznymi druhmi.
V ďalších etapách by v parku malo dôjsť k takzvanej výchove perspektívnych jedincov, stromov, ktoré
začali rásť v súčasnosti na vhodnom stanovišti, majú ideálny tvar koruny na zapestovanie a zapadajú do
celkovej koncepcie parku. Z krovín by mali opäť vzniknúť remízky, ako ideálne hniezdisko mnohých
spevavcov a zároveň sa zabráni nežiadaným pohľadom z parku do súkromných objektov.
Obnova parku by mala postupne smerovať k pôvodnému konceptu krajinárskeho parku s otvorenými
priestormi, solitérnymi stromami, skupinkami stromov a krov, zákutiami a dlhými prechádzkovými
chodníkmi. Súčasťou obnovy je i park efektívne sfunkčniť pre potreby súčasného návštevníka.

Park ako

taký má silný dendrologický potenciál založený aj na historickom podklade a patrí medzi naše
významné sadovnícke diela, s pestrým druhovým zložením. Bol založený na kvalitnej živnej pôde a jeho
územím prechádza odvodňovací kanál s pripojením na Cabajský potok. Park sa nachádza na území s
vysokou hladinou spodnej vody a v jarnom období dochádza k jeho podmáčaniu, najmä v časti pri potoku.
Podmáčanie, také typické pre lužný les, sa už však nevyskytuje v takej intenzite ako v minulosti. Tento
deficit vody je zapríčinený najmä rozsiahlymi melioráciami v okolitej poľnohospodársky intenzívne
využívanej krajine.

Park Mojmírovce založil rod Huňadyovcov, kde boli vysadené rôzne druhy stromov a krov aj z exotických krajín. Tie však vyžadujú pravidelnú starostlivosť a nakoľko bol park v druhej polovici 20.storočia neudržiavaný, mnohé druhy a jedince
okrasných drevín sa nezachovali. Ďalšou dendrologickou raritou je v parku podrast tvorený brečtanom (Hedera helix). Brečtan je typický svojím popínavým rastom, ale zriedka vytvorí súvislý pokryv aj na pôdnom povrchu a tým znemožňuje
rozširovaniu buriny.
Päť hektárový park prechádza niekoľkými etapami revitalizácie (2010 - 2013). V prvom kroku sa asanoval celoplošný krovitý podrast, tvorený najmä bazou, drieňom (Sambucus sp., Cornus sp.) a náletom stromov ako jaseň, lipa, brest, agát a topoľ.
Mnohé z druhov sú invázneho charakteru a preto je nutné ich odstránenie, ide hlavne o drevinu topoľ a agát (Populus alba, Robinia pseudoacacia). Pokiaľ by nedochádzalo k pravidelnému zásahu človeka do tohto biotopu, exotické dreviny ako
brestovec západný, či platan javorolistý by boli úplne vytlačené a zadusené spomínanými inváznymi druhmi.
V ďalších etapách by v parku malo dôjsť k takzvanej výchove perspektívnych jedincov, stromov, ktoré začali rásť v súčasnosti na vhodnom stanovišti, majú ideálny tvar koruny na zapestovanie a zapadajú do celkovej koncepcie parku. Z krovín by mali
opäť vzniknúť remízky, ako ideálne hniezdisko mnohých spevavcov a zároveň sa zabráni nežiadaným pohľadom z parku do súkromných objektov. Obnova parku by mala postupne smerovať k pôvodnému konceptu krajinárskeho parku s otvorenými
priestormi, solitérnymi stromami, skupinkami stromov a krov, zákutiami a dlhými prechádzkovými chodníkmi. Súčasťou obnovy je i park efektívne sfunkčniť pre potreby súčasného návštevníka.
Park ako taký má silný dendrologický potenciál založený aj na historickom podklade a patrí medzi naše významné sadovnícke diela, s pestrým druhovým zložením. Bol založený na kvalitnej živnej pôde a jeho územím prechádza odvodňovací kanál s
pripojením na Cabajský potok. Park sa nachádza na území s vysokou hladinou spodnej vody a v jarnom období dochádza k jeho podmáčaniu, najmä v časti pri potoku. Podmáčanie, také typické pre lužný les, sa už však nevyskytuje v takej intenzite
ako v minulosti. Tento deficit vody je zapríčinený najmä rozsiahlymi melioráciami v okolitej poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine.

Park Mojmírovce založil rod Huňadyovcov, kde boli vysadené rôzne druhy stromov a krov aj z exotických krajín. Tie však vyžadujú pravidelnú starostlivosť a nakoľko bol park v druhej polovici 20.storočia neudržiavaný, mnohé druhy a jedince
okrasných drevín sa nezachovali. Ďalšou dendrologickou raritou je v parku podrast tvorený brečtanom (Hedera helix). Brečtan je typický svojím popínavým rastom, ale zriedka vytvorí súvislý pokryv aj na pôdnom povrchu a tým znemožňuje
rozširovaniu buriny.
Päť hektárový park prechádza niekoľkými etapami revitalizácie (2010 - 2013). V prvom kroku sa asanoval celoplošný krovitý podrast, tvorený najmä bazou, drieňom (Sambucus sp., Cornus sp.) a náletom stromov ako jaseň, lipa, brest, agát a topoľ.
Mnohé z druhov sú invázneho charakteru a preto je nutné ich odstránenie, ide hlavne o drevinu topoľ a agát (Populus alba, Robinia pseudoacacia). Pokiaľ by nedochádzalo k pravidelnému zásahu človeka do tohto biotopu, exotické dreviny ako
brestovec západný, či platan javorolistý by boli úplne vytlačené a zadusené spomínanými inváznymi druhmi.
V ďalších etapách by v parku malo dôjsť k takzvanej výchove perspektívnych jedincov, stromov, ktoré začali rásť v súčasnosti na vhodnom stanovišti, majú ideálny tvar koruny na zapestovanie a zapadajú do celkovej koncepcie parku. Z krovín by mali
opäť vzniknúť remízky, ako ideálne hniezdisko mnohých spevavcov a zároveň sa zabráni nežiadaným pohľadom z parku do súkromných objektov. Obnova parku by mala postupne smerovať k pôvodnému konceptu krajinárskeho parku s otvorenými
priestormi, solitérnymi stromami, skupinkami stromov a krov, zákutiami a dlhými prechádzkovými chodníkmi. Súčasťou obnovy je i park efektívne sfunkčniť pre potreby súčasného návštevníka.
Park ako taký má silný dendrologický potenciál založený aj na historickom podklade a patrí medzi naše významné sadovnícke diela, s pestrým druhovým zložením. Bol založený na kvalitnej živnej pôde a jeho územím prechádza odvodňovací kanál s
pripojením na Cabajský potok. Park sa nachádza na území s vysokou hladinou spodnej vody a v jarnom období dochádza k jeho podmáčaniu, najmä v časti pri potoku. Podmáčanie, také typické pre lužný les, sa už však nevyskytuje v takej intenzite
ako v minulosti. Tento deficit vody je zapríčinený najmä rozsiahlymi melioráciami v okolitej poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine.

Park Mojmírovce založil rod Huňadyovcov, kde boli vysadené rôzne druhy stromov a krov aj z exotických krajín. Tie však vyžadujú pravidelnú starostlivosť a nakoľko bol park v druhej polovici 20.storočia neudržiavaný, mnohé druhy a jedince
okrasných drevín sa nezachovali. Ďalšou dendrologickou raritou je v parku podrast tvorený brečtanom (Hedera helix). Brečtan je typický svojím popínavým rastom, ale zriedka vytvorí súvislý pokryv aj na pôdnom povrchu a tým znemožňuje
rozširovaniu buriny.
Päť hektárový park prechádza niekoľkými etapami revitalizácie (2010 - 2013). V prvom kroku sa asanoval celoplošný krovitý podrast, tvorený najmä bazou, drieňom (Sambucus sp., Cornus sp.) a náletom stromov ako jaseň, lipa, brest, agát a topoľ.
Mnohé z druhov sú invázneho charakteru a preto je nutné ich odstránenie, ide hlavne o drevinu topoľ a agát (Populus alba, Robinia pseudoacacia). Pokiaľ by nedochádzalo k pravidelnému zásahu človeka do tohto biotopu, exotické dreviny ako
brestovec západný, či platan javorolistý by boli úplne vytlačené a zadusené spomínanými inváznymi druhmi.
V ďalších etapách by v parku malo dôjsť k takzvanej výchove perspektívnych jedincov, stromov, ktoré začali rásť v súčasnosti na vhodnom stanovišti, majú ideálny tvar koruny na zapestovanie a zapadajú do celkovej koncepcie parku. Z krovín by mali
opäť vzniknúť remízky, ako ideálne hniezdisko mnohých spevavcov a zároveň sa zabráni nežiadaným pohľadom z parku do súkromných objektov. Obnova parku by mala postupne smerovať k pôvodnému konceptu krajinárskeho parku s otvorenými
priestormi, solitérnymi stromami, skupinkami stromov a krov, zákutiami a dlhými prechádzkovými chodníkmi. Súčasťou obnovy je i park efektívne sfunkčniť pre potreby súčasného návštevníka.
Park ako taký má silný dendrologický potenciál založený aj na historickom podklade a patrí medzi naše významné sadovnícke diela, s pestrým druhovým zložením. Bol založený na kvalitnej živnej pôde a jeho územím prechádza odvodňovací kanál s
pripojením na Cabajský potok. Park sa nachádza na území s vysokou hladinou spodnej vody a v jarnom období dochádza k jeho podmáčaniu, najmä v časti pri potoku. Podmáčanie, také typické pre lužný les, sa už však nevyskytuje v takej intenzite
ako v minulosti. Tento deficit vody je zapríčinený najmä rozsiahlymi melioráciami v okolitej poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine.

LUŽNÝ LES
Súčasný park predstavuje fragment lužného lesa, v minulosti vyskytujúceho sa na tomto území. Lužný les je špecifický typ lesného spoločenstva, kde k dochádza pravidelnému
zaplavovaniu územia. Na takomto území rastú dreviny a rastliny typické pre dané prostredie. Tieto rastliny nielen dobre znášajú takýto kolobeh vody v lesnom prostredí, ale bez
pravidelných záplav by fauna lužného lesa neprežila. Dôležitá je prítomnosť vodného toku alebo vysoké podzemné vody, vďaka tomu je totiž v pôde nedostatok kyslíku, a tak dochádza k
redukčným pochodom. Vznikajú zlúčeniny, dávajúce pôde modré sfarbenie a zvláštny zápach, tzv. glejové pôdy. Typickými stromami lužných lesov sú topoľ, dub , jaseň, jeľša, lipa a
brest. Na viac osvetlených miestach sú kríky: čremcha, zimozel,svída , kalina alebo baza (Prunus padus,Vinca minor, Cornus mas, Viburnum sp., Sambucus sp.).
Bylinné zloženie je ovplyvnené polotieňom v spodných poschodiach lesa. Rôzne popínavky tvorí zádušník brečtanovitý, ostružiny či lipkavec (Glechoma hederacea, Rubus fruticosus,
Galium odoratum). Na jar vzniká v lužných lesoch tzv. jarný aspekt, porast svetlomilných rastlín, ktoré kvitnú, ešte než vyrašia listy stromov. Medzi tieto rastliny patrí bleduľa jarná,
blyskáč jarný, krivec žltý, hviezdica veľkokvetá, pľúcnik lekársky, fialka lesná a chochlačka dutá (Leucoium vernum, Ficaria verna, Gagea lutea, Stellaria holostea, Pulmonaria officinalis,
Viola sylvestris, Corydalis cava).

Súčasný park predstavuje fragment lužného lesa, v minulosti vyskytujúceho sa na tomto území. Lužný les je špecifický typ lesného spoločenstva, kde k dochádza pravidelnému zaplavovaniu územia. Na
takomto území rastú dreviny a rastliny typické pre dané prostredie. Tieto rastliny nielen dobre znášajú takýto kolobeh vody v lesnom prostredí, ale bez pravidelných záplav by fauna lužného lesa
neprežila. Dôležitá je prítomnosť vodného toku alebo vysoké podzemné vody, vďaka tomu je totiž v pôde nedostatok kyslíku, a tak dochádza k redukčným pochodom. Vznikajú zlúčeniny, dávajúce pôde
modré sfarbenie a zvláštny zápach, tzv. glejové pôdy. Typickými stromami lužných lesov sú topoľ, dub , jaseň, jeľša, lipa a brest. Na viac osvetlených miestach sú kríky: čremcha, zimozel,svída , kalina
alebo baza (Prunus padus,Vinca minor, Cornus mas, Viburnum sp., Sambucus sp.).

Súčasný park predstavuje fragment lužného lesa, v minulosti vyskytujúceho sa na tomto území.Lužný les je špecifický typ lesného spoločenstva, kde k dochádza pravidelnému zaplavovaniu územia. Na
takomto území rastú dreviny a rastliny typické pre dané prostredie. Tieto rastliny nielen dobre znášajú takýto kolobeh vody v lesnom prostredí, ale bez pravidelných záplav by fauna lužného lesa
neprežila. Dôležitá je prítomnosť vodného toku alebo vysoké podzemné vody, vďaka tomu je totiž v pôde nedostatok kyslíku, a tak dochádza k redukčným pochodom. Vznikajú zlúčeniny, dávajúce pôde
modré sfarbenie a zvláštny zápach, tzv. glejové pôdy. Typickými stromami lužných lesov sú topoľ, dub , jaseň, jeľša, lipa a brest. Na viac osvetlených miestach sú kríky: čremcha, zimozel,svída , kalina
alebo baza (Prunus padus,Vinca minor, Cornus mas, Viburnum sp., Sambucus sp.).
Bylinné zloženie je ovplyvnené polotieňom v spodných poschodiach lesa. Rôzne popínavky tvorí zádušník brečtanovitý, ostružiny či lipkavec (Glechoma hederacea, Rubus fruticosus, Galium odoratum). Na
jar vzniká v lužných lesoch tzv. jarný aspekt, porast svetlomilných rastlín, ktoré kvitnú, ešte než vyrašia listy stromov. Medzi tieto rastliny patrí bleduľa jarná, blyskáč jarný, krivec žltý, hviezdica
veľkokvetá, pľúcnik lekársky, fialka lesná a chochlačka dutá (Leucoium vernum, Ficaria verna, Gagea lutea, Stellaria holostea, Pulmonaria officinalis, Viola sylvestris, Corydalis cava).

Súčasný park predstavuje fragment lužného lesa, v minulosti vyskytujúceho sa na tomto území. Lužný les je špecifický typ lesného spoločenstva, kde k dochádza pravidelnému zaplavovaniu územia. Na
takomto území rastú dreviny a rastliny typické pre dané prostredie. Tieto rastliny nielen dobre znášajú takýto kolobeh vody v lesnom prostredí, ale bez pravidelných záplav by fauna lužného lesa
neprežila. Dôležitá je prítomnosť vodného toku alebo vysoké podzemné vody, vďaka tomu je totiž v pôde nedostatok kyslíku, a tak dochádza k redukčným pochodom. Vznikajú zlúčeniny, dávajúce pôde
modré sfarbenie a zvláštny zápach, tzv. glejové pôdy. Typickými stromami lužných lesov sú topoľ, dub , jaseň, jeľša, lipa a brest. Na viac osvetlených miestach sú kríky: čremcha, zimozel,svída , kalina
alebo baza (Prunus padus,Vinca minor, Cornus mas, Viburnum sp., Sambucus sp.).
Bylinné zloženie je ovplyvnené polotieňom v spodných poschodiach lesa. Rôzne popínavky tvorí zádušník brečtanovitý, ostružiny či lipkavec (Glechoma hederacea, Rubus fruticosus, Galium odoratum). Na
jar vzniká v lužných lesoch tzv. jarný aspekt, porast svetlomilných rastlín, ktoré kvitnú, ešte než vyrašia listy stromov. Medzi tieto rastliny patrí bleduľa jarná, blyskáč jarný, krivec žltý, hviezdica
veľkokvetá, pľúcnik lekársky, fialka lesná a chochlačka dutá (Leucoium vernum, Ficaria verna, Gagea lutea, Stellaria holostea, Pulmonaria officinalis, Viola sylvestris, Corydalis cava).

Jaseň štíhly – Fraxinus excelsior ‘Monophylla’

Bylinné zloženie je ovplyvnené polotieňom v spodných poschodiach lesa. Rôzne popínavky tvorí zádušník brečtanovitý, ostružiny či lipkavec (Glechoma hederacea, Rubus fruticosus, Galium odoratum). Na
jar vzniká v lužných lesoch tzv. jarný aspekt, porast svetlomilných rastlín, ktoré kvitnú, ešte než vyrašia listy stromov. Medzi tieto rastliny patrí bleduľa jarná, blyskáč jarný, krivec žltý, hviezdica
veľkokvetá, pľúcnik lekársky, fialka lesná a chochlačka dutá (Leucoium vernum, Ficaria verna, Gagea lutea, Stellaria holostea, Pulmonaria officinalis, Viola sylvestris, Corydalis cava).

Brestovec západný – Celtis occidentalis

(syn. F. excelsior ‘Diversifolia’, F. excelsior f. heterophylla Hort.)
Drevina rastúca v celej Európe a v Malej Ázii, strom vysoký 30 – 40 m, listy má jednoduché nedelené ostro pilkovité , vytvára užšiu
korunu ako základný druh. V našich podmienkach rastie v nížinách, polohy vyžaduje otvorené s hlbokou priepustnou a vlhkou
pôdou bohatou na vápnik a živiny. Kvitne v apríli – máji pred pučaním listov. V sadovníctve sa jaseň uplatňuje pri spevňovaní brehov
vodných tokov, dobre znáša znečistené ovzdušie urbanizovaného prostredia.
V Mojmírovskom parku sa náchádza vzácny jedinec tohoto druhu, obvod kmeňa meria 560 cm (2013) a jeho vek prevyšuje 250 rokov.
Je to jedna z pôvodných drevín vysadená zakladateľmi parku. Tento jedinec má v krajinárskom parku funkciu dominanty, ku ktorej
smerujú pohľady z rôznych častí parku pomedzi hustejšie skupiny stromov a krov.

Pochádza zo Severnej Ameriky. Dorastá do výšky 30 m, korunu má vajcovitú až rozložitú. Kmeň na voľnom priestranstve sa skoro
rozkonáruje. Kôra na mladých stromoch je hnedosivá, bradavičnatá, na starých stromoch tmavosivá, borka pozdĺžne praská a je
nápadne malebná. Listy sú pozdĺžne vajcovité, zašpicatené, nápadne nesúmerné, 5-14 cm dlhé, ostro pílkovité, na povrchu hladké,
alebo mierne drsné. Plody sú drobné kôstkovice veľkosti hrachu, najskôr žlté , potom červené a v plnej zrelosti tmavohnedé.
Dozrievajú v júli, opadávajú v septembri. Obľubuje teplé, chránené stanovište, pôdy stredne ťažké až ľahšie avšak vlhké, dobre
priepustné, výživné.
V parku sa nachadza niekoľko jedincov v rôznych vekových kategóriách, čím je viditeľná prirodzená obnova. Táto drevina je vhodná
do prírodne krajinárskych parkov.

(syn. F. excelsior ‘Diversifolia’, F. excelsior f. heterophylla Hort.)
Drevina rastúca v celej Európe a v Malej Ázii, strom vysoký 30 – 40 m, listy má jednoduché nedelené ostro pilkovité , vytvára užšiu korunu ako základný druh.
V našich podmienkach rastie v nížinách, polohy vyžaduje otvorené s hlbokou priepustnou a vlhkou pôdou bohatou na vápnik a živiny. Kvitne v apríli – máji
pred pučaním listov. V sadovníctve sa jaseň uplatňuje pri spevňovaní brehov vodných tokov, dobre znáša znečistené ovzdušie urbanizovaného prostredia.
V Mojmírovskom parku sa náchádza vzácny jedinec tohoto druhu, obvod kmeňa meria 560 cm (2013) a jeho vek prevyšuje 250 rokov. Je to jedna z pôvodných
drevín vysadená zakladateľmi parku. Tento jedinec má v krajinárskom parku funkciu dominanty, ku ktorej smerujú pohľady z rôznych častí parku pomedzi
hustejšie skupiny stromov a krov.

Pochádza zo Severnej Ameriky. Dorastá do výšky 30 m, korunu má vajcovitú až rozložitú. Kmeň na voľnom priestranstve sa skoro rozkonáruje. Kôra na mladých
stromoch je hnedosivá, bradavičnatá, na starých stromoch tmavosivá, borka pozdĺžne praská a je nápadne malebná. Listy sú pozdĺžne vajcovité, zašpicatené,
nápadne nesúmerné, 5-14 cm dlhé, ostro pílkovité, na povrchu hladké, alebo mierne drsné. Plody sú drobné kôstkovice veľkosti hrachu, najskôr žlté , potom
červené a v plnej zrelosti tmavohnedé. Dozrievajú v júli, opadávajú v septembri. Obľubuje teplé, chránené stanovište, pôdy stredne ťažké až ľahšie avšak vlhké,
dobre priepustné, výživné.
V parku sa nachadza niekoľko jedincov v rôznych vekových kategóriách, čím je viditeľná prirodzená obnova. Táto drevina je vhodná do prírodne krajinárskych
parkov
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dobre priepustné, výživné.
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Platan javorolistý
– Platanus x acerifolia
	
  
Je to kríženec
Platanus
orientalis (platan východný)
a Platanus occidentalis (platan západný), s premenlivými
morfologickými znakmi rodičovských druhov. Vznikol v Anglicku okolo r. 1640. U nás rastie lepšie ako rodičovské druhy, je
odolnejší voči mrazom a znečistenému ovzdušiu, preto sa pestuje častejšie. Polosvetlomilná drevina, vyžaduje hlboké svieže
pôdy dobre zásobené živinami. Je to mohutný, rýchlo rastúci strom, vysoký 30-35 m, má košatú a široko rozložitú korunu.
Borka sa lúpe vo veľkých kusoch. Listy sú tri až päť laločné, na báze srdcovité až guľaté. Plod ysú po 1-3 na stopke, na
strome vydržia až do jri. Plodné hlávky sa pri dozrievanírozpadávajú a chĺpky z nich sa rozlietajú do okolia. Chĺpky sa
uvoľňujú i z mladých listov, môžu u citlivých ľudí vyvolať alergické reakcie.
V parku sa nachádza niekoľko pôvodných exemplárov tohto druhu.

Je to kríženec Platanus orientalis (platan východný) a Platanus occidentalis (platan západný), s premenlivými morfologickými znakmi rodičovských druhov.
Vznikol v Anglicku okolo r. 1640. U nás rastie lepšie ako rodičovské druhy, je odolnejší voči mrazom a znečistenému ovzdušiu, preto sa pestuje častejšie.
Polosvetlomilná drevina, vyžaduje hlboké svieže pôdy dobre zásobené živinami. Je to mohutný, rýchlo rastúci strom, vysoký 30-35 m, má košatú a široko
rozložitú korunu. Borka sa lúpe vo veľkých kusoch. Listy sú tri až päť laločné, na báze srdcovité až guľaté. Plod ysú po 1-3 na stopke, na strome vydržia až do
jri. Plodné hlávky sa pri dozrievanírozpadávajú a chĺpky z nich sa rozlietajú do okolia. Chĺpky sa uvoľňujú i z mladých listov, môžu u citlivých ľudí vyvolať
alergické reakcie.
V parku sa nachádza niekoľko pôvodných exemplárov tohto druhu.
Je to kríženec Platanus orientalis (platan východný) a Platanus occidentalis (platan západný), s premenlivými morfologickými znakmi rodičovských druhov.
Vznikol v Anglicku okolo r. 1640. U nás rastie lepšie ako rodičovské druhy, je odolnejší voči mrazom a znečistenému ovzdušiu, preto sa pestuje častejšie.
Polosvetlomilná drevina, vyžaduje hlboké svieže pôdy dobre zásobené živinami. Je to mohutný, rýchlo rastúci strom, vysoký 30-35 m, má košatú a široko
rozložitú korunu. Borka sa lúpe vo veľkých kusoch. Listy sú tri až päť laločné, na báze srdcovité až guľaté. Plod ysú po 1-3 na stopke, na strome vydržia až do
jri. Plodné hlávky sa pri dozrievanírozpadávajú a chĺpky z nich sa rozlietajú do okolia. Chĺpky sa uvoľňujú i z mladých listov, môžu u citlivých ľudí vyvolať
alergické reakcie.
V parku sa nachádza niekoľko pôvodných exemplárov tohto druhu.
Je to kríženec Platanus orientalis (platan východný) a Platanus occidentalis (platan západný), s premenlivými morfologickými znakmi rodičovských druhov.
Vznikol v Anglicku okolo r. 1640. U nás rastie lepšie ako rodičovské druhy, je odolnejší voči mrazom a znečistenému ovzdušiu, preto sa pestuje častejšie.
Polosvetlomilná drevina, vyžaduje hlboké svieže pôdy dobre zásobené živinami. Je to mohutný, rýchlo rastúci strom, vysoký 30-35 m, má košatú a široko
rozložitú korunu. Borka sa lúpe vo veľkých kusoch. Listy sú tri až päť laločné, na báze srdcovité až guľaté. Plod ysú po 1-3 na stopke, na strome vydržia až do
jri. Plodné hlávky sa pri dozrievanírozpadávajú a chĺpky z nich sa rozlietajú do okolia. Chĺpky sa uvoľňujú i z mladých listov, môžu u citlivých ľudí vyvolať
alergické reakcie.
V parku sa nachádza niekoľko pôvodných exemplárov tohto druhu.

Dub letný – Quercus robur

Brest väzový – Ulmus laevis
Brest väzový je na Slovensku pôvodným stromom. Dorastá do výšky 30 metrov. Rastie na nížinách a pahorkainách , v lužných
lesoch. Je hlboko zakoreňujúci, polotieňomilný druh, obľubuje vlhké až mokré, občas zaplavované, hlboké, hlinité a ílovité pôdy
bohaté na bázy a živiny. Koruna je široko vajcovitá až nepravidelná, konáre sú hrubé, odkláňajú sa pod ostrým uhlom a smerujú
šikmo nahor. Výhonky sú svetlohnedé až červenohnedé, jemne chlpaté, vyrastajú na kmeni ako na báze tak aj vysoko v korune vo
forme zväzkov. Listy sú vajcovité, dlho hrotité, na báze výrazne nepravidelne srdcovité, na okraji dvojito pílkovité. Plod je šošovicovitá
sivohnedá dookola krídlatá nažka. Drevo je tvrdé žltohnedé až červenohnedé, ťažko štiepateľné, húževnaté, rovnomerne husté.
Používa sa na väčšie rezbárske práce.
V parku brest tvorí podstatnú zložku druhového zloženia , rastie najmä v blízkosti potoka a na podmáčaných miestach.

Brest väzový je na Slovensku pôvodným stromom. Dorastá do výšky 30 metrov. Rastie na nížinách a pahorkainách , v lužných lesoch. Je hlboko zakoreňujúci,
polotieňomilný druh, obľubuje vlhké až mokré, občas zaplavované, hlboké, hlinité a ílovité pôdy bohaté na bázy a živiny. Koruna je široko vajcovitá až
nepravidelná, konáre sú hrubé, odkláňajú sa pod ostrým uhlom a smerujú šikmo nahor. Výhonky sú svetlohnedé až červenohnedé, jemne chlpaté, vyrastajú na
kmeni ako na báze tak aj vysoko v korune vo forme zväzkov. Listy sú vajcovité, dlho hrotité, na báze výrazne nepravidelne srdcovité, na okraji dvojito pílkovité.
Plod je šošovicovitá sivohnedá dookola krídlatá nažka. Drevo je tvrdé žltohnedé až červenohnedé, ťažko štiepateľné, húževnaté, rovnomerne husté. Používa sa
na väčšie rezbárske práce.V parku brest tvorí podstatnú zložku druhového zloženia , rastie najmä v blízkosti potoka a na podmáčaných miestach.
Brest väzový je na Slovensku pôvodným stromom. Dorastá do výšky 30 metrov. Rastie na nížinách a pahorkainách , v lužných lesoch. Je hlboko zakoreňujúci,
polotieňomilný druh, obľubuje vlhké až mokré, občas zaplavované, hlboké, hlinité a ílovité pôdy bohaté na bázy a živiny. Koruna je široko vajcovitá až
nepravidelná, konáre sú hrubé, odkláňajú sa pod ostrým uhlom a smerujú šikmo nahor. Výhonky sú svetlohnedé až červenohnedé, jemne chlpaté, vyrastajú na
kmeni ako na báze tak aj vysoko v korune vo forme zväzkov. Listy sú vajcovité, dlho hrotité, na báze výrazne nepravidelne srdcovité, na okraji dvojito pílkovité.
Plod je šošovicovitá sivohnedá dookola krídlatá nažka. Drevo je tvrdé žltohnedé až červenohnedé, ťažko štiepateľné, húževnaté, rovnomerne husté. Používa sa
na väčšie rezbárske práce. V parku brest tvorí podstatnú zložku druhového zloženia , rastie najmä v blízkosti potoka a na podmáčaných miestach.
Brest väzový je na Slovensku pôvodným stromom. Dorastá do výšky 30 metrov. Rastie na nížinách a pahorkainách , v lužných lesoch. Je hlboko zakoreňujúci,
polotieňomilný druh, obľubuje vlhké až mokré, občas zaplavované, hlboké, hlinité a ílovité pôdy bohaté na bázy a živiny. Koruna je široko vajcovitá až
nepravidelná, konáre sú hrubé, odkláňajú sa pod ostrým uhlom a smerujú šikmo nahor. Výhonky sú svetlohnedé až červenohnedé, jemne chlpaté, vyrastajú na
kmeni ako na báze tak aj vysoko v korune vo forme zväzkov. Listy sú vajcovité, dlho hrotité, na báze výrazne nepravidelne srdcovité, na okraji dvojito pílkovité.
Plod je šošovicovitá sivohnedá dookola krídlatá nažka. Drevo je tvrdé žltohnedé až červenohnedé, ťažko štiepateľné, húževnaté, rovnomerne husté. Používa sa
na väčšie rezbárske práce. V parku brest tvorí podstatnú zložku druhového zloženia , rastie najmä v blízkosti potoka a na podmáčaných miestach.

	
  
	
  

Lipa veľkolistá – Tilia platyphyllos

Dub letný je mohutný listnatý strom z čeľade bukovité. Prirodzene sa vyskytuje v Európe, v Malej Ázii, na Kaukaze a v niektorých
lokalitách severnej Afriky. Jeho koruna je mohutná, nepravidelne a mohutne rozložitá, pretiahnutá smerom nahor. Kôra je
tmavosivá, hrubo rozpukaná. Listy sú dlhé obráteno vajcovité s krátkymi stopkami, okraje listov sú vlnkovito-laločnaté, najširšie sú v
prostriedku. Kvitne v apríli a v máji. Kvety sú jednopohlavné, samčie súkvetie má charakter jahniad na tohoročných vetvičkách,
samičie jahňady rastú na letorastoch. Plodom je žaluď (jednosemenná nažka) sediaca v kalíšku. Stopka je 3 – 7 cm dlhá. Rastie od
nížin až po podhorské oblasti, kde môže vytvárať dubové lesy – dúbravy. Často rastie aj ako osamelý strom. Obľubuje dostatok
svetla , hlboké pôdy s dostatkom vlahy, dokonca znáša dočasné zaplavenie.
Je to drevina lužných lesov, vyskytuje sa aj v našom parku a niektoré jedince tvoria dlhoročnú kostru porastu.

Drevina pochádza zo severnej Európy. U nás rastie roztrúsene v listnatých lesoch od nížin do podhorských oblastí. Dorastá do výšky
30-40 m. Korunu má široko pyramidálnu. Listy má plstnaté na rube listu v úžľabí žilnatiny vždy biele chĺpky. Kvitne v júni .
Vyžaduje vlhkejšie prostredie. Rastie ako solitér , vysádza sa do alejí aj do skupinových výsadieb.
Lipa je náš typický strom, nájdeme ho na mnohých križovatkách a vo výsadbách popri ceste , v centrálnych zónach obcí. Koruna lipy
vytvára silný tieň, za túto vlastnosť je doceňovaná.
V parku sa nachádza niekoľko starších jedincov, ale aj pri tomto druhu dochádza k prirodzenému zmladzovaniu. Lipa je pre svoje
vlastnosti dôležitou melioračnou drevinou, kvitnutie je dôležitým obdobím pre včelárov, drevo sa využíva v umeleckom rezbárstve a
opad listov vytvára veľmi kvalitný kompost.

Dub letný je mohutný listnatý strom z čeľade bukovité. Prirodzene sa vyskytuje v Európe, v Malej Ázii, na Kaukaze a v niektorých lokalitách severnej Afriky.
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krátkymi stopkami, okraje listov sú vlnkovito-laločnaté, najširšie sú v prostriedku. Kvitne v apríli a v máji. Kvety sú jednopohlavné, samčie súkvetie má
charakter jahniad na tohoročných vetvičkách, samičie jahňady rastú na letorastoch. Plodom je žaluď (jednosemenná nažka) sediaca v kalíšku. Stopka je 3 –
7 cm dlhá. Rastie od nížin až po podhorské oblasti, kde môže vytvárať dubové lesy – dúbravy. Často rastie aj ako osamelý strom. Obľubuje dostatok svetla ,
hlboké pôdy s dostatkom vlahy, dokonca znáša dočasné zaplavenie.
Je to drevina lužných lesov, vyskytuje sa aj v našom parku a niektoré jedince tvoria dlhoročnú kostru porastu.

Drevina pochádza zo severnej Európy. U nás rastie roztrúsene v listnatých lesoch od nížin do podhorských oblastí. Dorastá do výšky 30-40 m. Korunu má
široko pyramidálnu. Listy má plstnaté na rube listu v úžľabí žilnatiny vždy biele chĺpky. Kvitne v júni . Vyžaduje vlhkejšie prostredie. Rastie ako solitér , vysádza
sa do alejí aj do skupinových výsadieb.
Lipa je náš typický strom, nájdeme ho na mnohých križovatkách a vo výsadbách popri ceste , v centrálnych zónach obcí. Koruna lipy vytvára silný tieň, za túto
vlastnosť je doceňovaná.
V parku sa nachádza niekoľko starších jedincov, ale aj pri tomto druhu dochádza k prirodzenému zmladzovaniu. Lipa je pre svoje vlastnosti dôležitou
melioračnou drevinou, kvitnutie je dôležitým obdobím pre včelárov, drevo sa využíva v umeleckom rezbárstve a opad listov vytvára veľmi kvalitný kompost.
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