Træerne i haven
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Fuglsang Have har mange sjældne træer, der
stammer fra varmere himmelstrøg og i Danmark befinder sig på sin nordgrænse. Der
gæl-der således for de fleste af de her
beskrevne arter. Men på grund af lidt varmere
klima på Lolland i forhold til resten af landet
trives også mere sarte træer særdeles fint i
haven. Som det fremgår af beskrivelsen, er
nogle arter stedsegrønne, flere er
IøvfæIdende. Nogle blomstrer tidligt - andre
sent. Der er derfor noget at opleve i haven
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sang Kunstmuseum.

Op gaver for hele familien

Hent et aktivitetsark på Fuglsang Kunst-

vinderen!

året.

Den er stedsegrøn og danner pga. meget
nedhængende sidegrene, der igen bliver
opstigende, en flot skulptur udadtil og et
spændende rum indeni.

Pagodetræ, Sophora japonica, er
hjemmehørende i Kina og Korea, hvor
den er plantet ved buddistiske templer
gennem hundreder af år. Det er et højt,
letløvettræ med grønne årsskud, der
giver træet et grønligt præg om vinteren.
Træethar ofte en svagt snoet stammeforgrening og et fint barkmønster.
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Ægte Kastanje, Castanea sativa,er et
rakletræ, hvis hunblomster udvikler sig
til spisekastanjer godt indpakket i en
skål af lange, stikkende pigge.
Den er alm. udbredt i Sydeuropa, hvor
de bliver meget gamle og store træer. I
varme somre kan kastanjerne her blive
næsten lige så store som sydpå.
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Kæmpethuja, Thuja plicata, kommer
oprindelig fra Nordamerika. Den er hurtigtvoksende og kan på en god vokseplads nå en tilvækst på næsten 1 m om
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museum. De findes i forskellige
sværhedsgrader. Når I har løst opgaverne,
kan I se de rigtige svar på museet - og kåre

Grbcrbolig

lede flade og brede, men spidse og stikkende nåle. Træet her i parken har i
mange år båret store runde kogler.

Flere oplysninger

Billederne af de beskrevne arter er taget af
for parken, landskabsarkitekt Kirsten Jensen.

og omkring Fuglsang Have, Skejten og Fuglgærde

er hjemmehørende

Tage Jensen og af konsulent

Folderen "Skejten/Fuglsang" fortæller om de
bygninger og den natur man møder på ture i

o

Abernes skræk, Araucaria araucan4
i Chile, hvor den kan
blive op til 40 m - herhjemme op til 1O
m på beskyttet vokseplads.
Træet har fået sit navn pga. sine tæt stil-
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Himalaya Birk, Betula utilis,kan
blive 15-20 m høj. Den er op¡et og bred
i væksten og har ofte mange sidegrene
helt fra bunden.
Den er ret udbredt her i landet nok især
pga. den dekorative hvide, afrullende
bark, men sikkert også fordi den er særdeles vindfør.

hele året rundt.
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Beskrivelse af de særlige træer
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