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Obsah – zoznam drevín

agát biely - Robinia pseudoacacia

baza červená - Sambucus racemosa

baza čierna - Sambucus nigra

borievka obyčajná - Juniperus communis

borovica čierna - Pinus nigra

borovica hladká – Pinus strobus

borovica horská – Pinus mugo

borovica lesná – Pinus sylvestris

borovica limbová – Pinus cembra

brečtan popínavý – Hedera helix

brest horský – Ulmus glabra

brest hrabolistý – Ulmus minor

brest väzový – Ulmus laevis

breza plstnatá – Betula pubescens

breza previsnutá – Betula pendula

bršlen bradavičnatý – Euonymus verrucosus

bršlen európsky – Euonymus europaeus

brusnica čučoriedková – Vaccinium myrtillus

brusnica obyčajná – Vaccinium vitis-idaea

buk lesný – Fagus sylvatica

čerešňa mahalebková – Cerasus mahaleb

čerešňa vtáčia – Cerasus avium

čremcha obyčajná – Padus avium

dráč obyčajný – Berberis vulgaris

drieň obyčajný – Cornus mas

dub cerový – Quercus cerris

dub červený – Quercus rubra

dub letný – Quercus robur

dub plstnatý – Quercus pubescens

dub zimný – Quercus petraea

duglaska tisolistá – Pseudotsuga menziessi

gaštan jedlý – Castanea sativa

ginko dvojlaločné – Gingko biloba

hloh jednosemenný – Crataegus monogyna

hloh obyčajný – Crataegus laevigata

hrab obyčajný – Carpinus betulus

hruška obyčajná – Pyrus communis

jabloň planá – Malus sylvestris

jarabina brekyňová – Sorbus torminalis

jarabina mukyňová – Sorbus aria

jarabina vtáčia – Sorbus aucuparia

jaseň mannový – Fraxinus ornus

jaseň štíhly – Fraxinus excelsior

javor horský – Acer pseudoplatanus

javor mliečny – Acer platanoides

javor poľný – Acer campestre

javor tatársky - Acer tataricum

javorovec jaseňolistý – Negundo aceroides

jedľa biela – Abies alba

jelša lepkavá – Alnus glutinosa

jelša sivá – Alnus incana

kalina obyčajná – Viburnum opulus



kalina siripútková – Viburnum lantana

klokoč perovitý – Staphylea pinnata

krušina jelšová – Frangula alnus

lieska obyčajná – Corylus avellana

lipa malolistá – Tilia cordata

lipa veľkolistá – Tilia platyphyllos

lykovec jedovatý – Daphne mezereum

moruša biela – Morus alba

orech kráľovský – Juglans regia

orgován obyčajný – Syringa vulgaris

ostružina černicová – Rubus fruticosus

ostružina ožinová – Rubus caesius

pagaštan konský – Aesculus hippocastanum

pajaseň žliazkatý – Ailanthus altissima

plamienok alpínsky – Clematis alpina

plamienok plotný – Clematis vitalba

platan východný – Platanus orientalis

rešetliak prečisťujúci – Rhamnus catharticus

ruža šípová – Rosa canina

skalník obyčajný – Cotoneaster integerrimus

slivka trnková – Prunus spinosa

smrek obyčajný – Picea abies

smrek pichľavý – Picea pungens

smrekovec opadavý – Larix decidua

svíb krvavý – Swida sanguinea

tis obyčajný – Taxus baccata

topoľ biely – Populus alba

topoľ čierny – Populus nigra

topoľ osikový – Populus tremula

tuja západná – Thuja occidentalis

vŕba biela – Salix alba

vŕba krehká – Salix fragilis

vŕba rakytová – Salix caprea

vres obyčajný – Calluna vulgaris

zemolez obyčajný – Lonicera xylosteum

zob vtáčí – Ligustrum vulgare



Úvod Obrazový atlas drevín prezentuje najznámejšie a najvýznamnejšie dreviny, ktoréje možné nájsť v rôznych častiach Slovenska. Sú medzi nimi nielen dreviny, ktoré tvoriazáklad našich lesných spoločenstiev, ale aj dreviny nepôvodné, často sa vyskytujúcev človekom ovplyvnenej krajine. V atlase nie sú uvedené všetky dreviny rastúce naSlovensku, niektoré sú uvedené v rámci príbuzných taxónov.Atlas je spracovaný tak, aby poskytol jasné a zrozumiteľné informácie o drevine zhľadiska morfológie (habitus, kôra, konárik, listy, kvety a plody), nárokov na prostredie,jej rozšírení a najčastejšom využití. Priložené fotografie dopĺňa textová informácia.Fotografie habitu niektorých drevín nie vždy verne zobrazujú typický habitus, nakoľkoje niekedy zložité nájsť a odfotografovať typicky rastúcu drevinu. Pre habitus teda platí,že je možné vyhľadať kreslené obrázky v niektorých obrazových kľúčoch na určovanierastlín, napríklad: Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland.Vytvorený atlas drevín je určený predovšetkým študentom geografie na vysokýchškolách, pre ktorých je poznanie našich najvýznamnejších drevín nevyhnutnosťou.Študenti ho môžu využiť pri príprave na praktickú časť skúšky zameranú na poznávanietypických drevín rastúcich na území Slovenska.Využitie nájde aj u širokej učiteľskej verejnosti a predpokladáme, že aju študentov základných a stredných škôl. V neposlednom rade ho môže využiť každý,kto chce poznávať krásy našej prírody.On-line verzia atlasu bude v priebežne upravovaná a doplňovaná vhodnejšímiobrázkami, zaujímavými informáciami, prípadne aj novými druhmi drevín.
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