Ukážky premeny parkov, významných stromov a stromoradí
Obec Dunajská Lužná má dva parky a niekoľko menších parčíkov. Najstarší park vybudovali a zrevitalizovali občania Nových Košarísk v 50. rokoch minulého storočia a nachádza sa v blízkosti
evanjelickeho kostola a. v. Do roku 1946 boli v parku vo dvoch radoch agáty. V súčasnosti park tvorí vysadené stromoradie 44 líp. Najmladším parkom je park pri r. k. kostole Povýšenia sv. kríža v
časti Jánošíková. Jeho dominantou je fontána a domáci ho preto volajú aj „Park pri fontáne“. Nadväzuje na gaštanovú aleju a jeho základom sú gaštanové a lipové stromy. Okrem týchto parkov sa
v obci nachádza aj niekoľko menších parkov, napr. pri kaplnke so sochou Pomáhajúcej matky Božej a pri Rezbárskej galérii v parku. Významnú časť zelene v obci tvorí aj zeleň cintorínov, areálov ZŠ
a MŠ, areálu obecného úradu, zeleň pri bytových domoch, rodinných domoch, sprievodná zeleň komunikácií a zeleň detských ihrísk a športových areálov. V obci sú dva chránené stromy, a to dub
letný, ktorého odhadovaný vek je 300 rokov, a platan javorolistý, ktorého odhadovaný vek je 150 až 200 rokov. V obci sú aj ďalšie zaujímavé stromy (metasekvoja čínska) a pamätné stromy – lipy.

NAJSTARŠÍM PARKOM V OBCI JE PARK M. R. ŠTEFÁNIKA NA KOŠARISKEJ ULICI VYBUDOVANÝ V 50. R. 20. STOROČIA
Na obidvoch snímkach
vidieť výraznú kompozičnú os, ktorú tvorí
obojstranná aleja z líp.

Pohľad na park zo strechy pošty – r. 1956.
V tom čase bol park s pomerne malými
lipami. Park je v časti Nové Košariská
v strede Košariskej ulice. Od konca 50.
rokov bol park oplotený.

Pohľad na park v r. 2014 – takmer
po 60. rokoch, keď lipy prerástli
domy. Od r. 2000 má park
pomenovanie Park M. R. Štefánika.

Pohľad na park od evanjelického
kostola a.v. v r. 1967 kde vidieť, že
park bol oplotený, na ceste husi a
po krajoch cesty pripravený
materiál na asfaltovanie cesty.

R. 2007 – čakanie na
jar (pohľad od pošty).
Pohľad na park od evanjelického
kostola a.v. v roku 2014.

R. 2014 – pohľad na
park pred zakvitnutím.

NA JÁNOŠÍKOVSKEJ ULICI JE NAJMLADŠÍ PARK (VYBUDOVANÝ V R. 1997) A REZBÁRSKA GALÉRIA V PARKU (ZALOŽENÁ V R. 2000)
r. 1997

r. 2007

r. 2014

r. 2003

Záber z podujatia „Spustenie
fontány“ a otvorenia parku.

r. 2014

Dominantou parku je fontána. Kameň, ktorý je osadený vo
fontáne, bol privezený z vodnej priekopy v Bratislave. Park je
príjemnou a obľúbenou zónou oddychu.

Ten istý pohľad na Park pri
fontáne dnes po 17 rokoch.

r. 2014

Oáza kľudu v Rezbárskej galérii v parku, kde od r. 2007 kotví Noemova
archa zhotovená v rámci 5. ročníka Rezbárskeho sympózia.

PREMENY STROMORADIA GAŠTANOV PRI KOSTOLE POVÝŠENIA SV. KRÍŽA NA JÁNOŠÍKOVSKEJ ULICI OD ZAČIATKU 20. STOROČIA

Fotografia z roku 1943 dokumentuje, že pri
kostole v tejto dobe bolo mladé
stromoradie gaštanov.

Na fotografii z roku 2014 vidieť, že
stromoradie z gaštanov je zachované, ale
vidieť aj zhoršený zdravotný stav stromov.

Stav zo začiatku 20. stor. - stromoradie
gaštanov po obidvoch stranách kostola.

Foto z 1956 r. zachytáva
stav s vysadenými topoľmi.

Po čase sa pri kostole obnovili gaštany. Ten
istý pohľad z r. 2014 na stromoradie gaštanov.

KEĎ ZELEŇ, ČI STROMY, NIE SÚ LEN ESTETICKÝM DOPLNKOM, ALE SÚ SVEDKAMI NAŠEJ HISTÓRIE

Chránený strom dub letný sa nachádza v areáli obecného úradu. Jeho
vek sa odhaduje na 300 r. (r. 2006).

Vľavo:
Odovzdanie
bezprašnej
cesty v N.
Lipnici na
dnešnej
Lipnickej ul.
V pozadí je
vidieť platan
(foto: 1957).

r. 2014

Chránený strom platan
javorolistý, ktorého vek
sa odhaduje na 150-200 r.

Dub letný na jar 2014.

Upravená plocha zelene s lipou pred ev. kostolom a. v., kde je umiestnený
pamätník M. R. Štefánika. Foto z r. 1998 - vľavo a stav z r. 2014 - vpravo.

Fotografia z osláv 1. mája v roku
1974 na Košariskej ul. - vpravo je
vidieť lipu – Strom republiky 1968.

Metasekvoja čínska bola
v areáli obecného úradu
vysadená na konci 80.
rokov. Má teda asi 40
rokov. V areáli OcÚ rastú
dva exempláre tohto
stromu (foto: 2014).

Lipa ústavy, ktorá bola zasadená
pri obecnom úrade v roku 1992
(fotografia je z roku 2004).

Lipa na Košariskej ul. - Strom
republiky 1968 – pohľad v r. 2014

Pohľad na Lipu ústavy v roku 2014.

UKÁŽKY MALÝCH PARKOV A STROMORADÍ LEMUJÚCICH CESTY A ICH PREMENY
r. 1995

r. 2014

Pohľad na zeleň pri kaplnke Panny Márie na križovatke troch ciest: Jánošíkovskej, Lipnickej a Hlavnej ulici, vpredu erb obce, ktorý vyrobili miestni
kováči. Je to jediný erb na Slovensku vyrobený kováčskou technológiou.

Parčík pri Lurdskej jaskyni na
Jánošíkovskej ulici – r. 2014.

Kvetoslavovská ul. s pásmi drevín náletového pôvodu (r.2014).

Zákruta na súč. Jánošíkovskej ul.
smerom na Orechovú ul. - 50. r.

... a pohľad na pás zelene dnes
(fotografia je z roku 2014)
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