Park zámecký, Moravec
Popis:
Zámecký park má rozlohu asi 3 ha a nabízí poměrně velkou sbírku exotických dřevin. Hlavní
zásluhu na jeho utváření má Gabriel hrabě Gudenus, jenž byl členem dendrologické společnosti a
moravské panství vlastnil na konci 19. století.
Podrobný popis:
Mezi zdejší nejcennější exempláře se řadí borovice Jeffreyova, nacházející se blízko vchodu do
parku. Je přes 20 m vysoká a v prsní šíři měří více než 210 cm v obvodu. V horní polovině parku
dominuje jedle vznešená či stříbrná, vysoká 18 m, která v obvodu ve výši 130 cm dosahuje 240 cm.
Vedle ní najdeme hadí formu smrku obecného, vysokého skoro 20 m s obvodem 200 cm v prsní
výšce. Park je však proslulý svými rododendrony a azalkami, které tvoří dominantu v jeho přední
části, za stromořadím starých lip. Jedná se většinou o bohatě kvetoucí křížence nejrůznějších barev.
Z ostatních dřevin stojí za zmínku nedaleko vchodu kvetoucí šácholán Soulangeův, smuteční forma
našeho domácího jasanu, jedlovec kanadský, červenolistý buk lesní, stříhanolistá forma dubu
letního, barevné a jiné formy javorů, korkovník amurský s pružnou korkovitě ztloustlou kůrou,
borovice vejmutovka, borovice černá, douglaska tisolistá, zerav řasnatý, různé cypřišky, stříbrná
forma smrku pichlavého, limba, modřín japonský, tis červený, smuteční forma jilmu, dřezovec
trojtrnný, lípa kavkazská, pajasan žláznatý, překrásně kvetoucí liliovník tulipánokvětý, dřišťál
Thunbergův, panašovaná forma americké svídy bílé, různé kaliny a tušalaje, moruše a jiné. Za
pozornost stojí také východoasijská liána zimokeř okrouhlolistý, ovíjející olši rostoucí v horní části
parku. V sadu, který sousedí s parkem a byl dříve součástí panství, rostou tvarované tisy vysoké
více než 5 m.
Nejdůležitější klimatické údaje: Moravec leží 570 m n. m. a průměrná roční teplota vzduchu je 6–7
stupňů celsia. Průměrný úhrn srážek ve vegetačním období (duben–září) je 400 mm, roční průměr
pak kolem 700 mm.
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