Vodné a močiarne rastliny
Súčasťou exteriérových expozícií je sústava vodných prvkov. Pozostáva
z hlavnej vodnej nádrže so stupňovitou vodnou kaskádou na centrálnej
Ekologickej náučnej ploche (ENP). Umelý potok, ktorý je vodou z hlavnej nádrže
napájaný, meandruje po naprieč ENP a po približne 180 metroch ústi do „dolného
jazierka“. Pozdĺž potoka sa nachádzajú v skupinách malé izolované nádrže so
sortimentom močiarnych rastlín. Okrem vodného okruhu v blízkosti dolného jazierka
leží tzv. „zazemnené jazierko“, do ktorého vyúsťujú priesakové vody zo všetkých
exteriérových expozícií a dosycuje tak vlahou aj okolie tejto čiastočne prírodnej nádrže
s mokraďovou vegetáciou. Na prelome sezón 2019/2020 prebehla zásadná
rekonštrukcia poškodených dolných jazierok a priniesla obnovenie základných funkcií.
Umožnila prevádzkovanie jazierok pri zvýšenej hladine vody, vyriešila odkaľovanie
a prirodzené čistenie vody vo vodnom okruhu, umožnila vytvorenie atraktívneho
biotopu pre vodné rastliny a živočíchy. Bolo tiež vyriešené pôvodne nefunkčné
prepojenie na susediaci zazemnený bazén a okolité výsadby.
V terénnom zlome na okraji skalkových úprav sa nachádza umelo vytvorený
močiarny biotop. „Bažina“ je dosycovaná príležitostnými prírodnými zrážkami
stekajúcimi zo svahu a v čase sucha je zabezpečovaná vlaha podpornou závlahou.
Jazierko na pramenisku pod Mini ZOO je ovplyvňované čerstvou vodou
z jediného prirodzeného prameňa v areáli BZ. Pod prameniskom, popri odtoku
z jazierka a na päte priľahlého svahu sa darí vlhkomilnej vegetácii. Tá sa rozvíja sčasti
prirodzenou cestou a čiastočne bola podporená umelou výsadbou.

Lekná
Rod lekno (Nymphaea) je celosvetovo reprezentovaný približne 40 pôvodnými
botanickými druhmi. Len časť z týchto druhov je označovaných ako „hardy“, čiže
mrazuvzdorné, alebo „pod ľadom prezimovateľné“ druhy lekna. Najčastejšie sa v tejto
súvislosti uvádzajú druhy:
Nymphaea alba L., Nymphaea candida Presl., Nymphaea mexicana Zucc.,
Nymphaea odorata Ait., Nymphaea tuberosa Paine., Nymphaea tetragona
Georgi.
Už od 2.polovice 19 . storočia prebiehajúce šľachtiteľské úsilie prinieslo nevídané
spestrenie využiteľného sortimentu farebných odrôd lekna pestovateľných bežne
v miernom pásme. Ku pôvodným 300 krížencom uvádzaným v závere 20. storočia
pribúda aj v súčasnosti množstvo ďalších kultivarov.
V expozícii BZ UPJŠ Košice je možné sa zoznámiť s najdôležitejšími odrodami
a druhmi. Celý aktuálny sortiment je možné vidieť v nasledujúcom zložení:
Nymphaea alba L.

Nymphaea hybr. Rosennymphe

Nymphaea candida Presl.

Nymphaea hybr. Perry´s Beauty

Nymphaea tetragona Georgi.

Nymphaea hybr. Sioux

Nymphaea hybr. Gladstoniana

Nymphaea hybr. James Brydon

Nymphaea hybr. Gloria d´ Temple Sur

Nymphaea hybr. Burgundy Princess

Lot
Nymphaea hybr. Charles de Meurville

Nymphaea hybr. Pygmaea Helvola
Nymphaea hybr. Pygmaea Rubra

Nymphaea hybr. Marliacea

Nymphaea hybr. (nepomenovaný

Chromatella

hybrid – Průhonice )

Nymphaea hybr. Gold Medal

Najznámejším druhom lekna, ktorý je súčasťou aj našej pôvodnej kveteny, je
Nymphaea alba – lekno biele. V okrasných jazierkach sa okrem neho pestujú aj
viaceré hybridné odrody.

Ostatné vodné a močiarne rastliny
Vodné rastliny viditeľné voľným okom sa všeobecne označujú ako vodné makrofyty.
V prírode sa prirodzene vyskytujú v rôznych druhoch vodného prostredia. Niektoré
uprednostňujú tečúcu vodu riek iným sa darí v stojatých vodách. Majú prirodzene
odlišné nároky na teplotu a chemické zloženie vody. Každý z druhov prosperuje
v prostredí s typickou hĺbkou vodného stĺpca, alebo je len viazaný na plytkú pobrežnú
zónu, či uprednostňuje dlhodobo vlhké substráty. Viazanosť na vodu môže byť
celoročnou podmienkou, ale pre niektoré druhy je charakteristické iba sezónne
zaplavenie. Pre potreby prezentácie vodných rastlín v exteriérových expozíciách
máme v botanickej záhrade vytvorené zázemie formou umelých vodných prvkov:
•

Hlavný bazén na ekologickej náučnej ploche s vodnou kaskádou

•

Potok

•

Samostatné malé nádrže v okolí potoka

•

Dolné jazierko

•

Zazemnené jazierko

•

Bažina

•

Jazierko na pramenisku a jeho okolie

