Facit (Rätt svar i fetstil)
1.Viken du blickar ut över kallas Tjuvahålan för att det tidigare förekom både sjöröveri och smuggling i
flera sekel innan tullverket stoppade verksamheten.
När upphörde denna verksamhet?
1 1840-talet
X 1870-talet
2 1920-talet
2. Detta nyplanterade träd har många namn, duvträd, spökträd och ytterligare ett smeknamn som man kan
förknippa med förkylning.
Vilket smeknamn avses?
1 Nästräd
X Snorträd
2 Näsduksträd
3. Här har planterats (och även på ”halvön” i dammen) ett litet träd som blir två till tre meter högt.
Ursprunget är Japan och de nordöstra delarna av Asien. Kännetecknande för växten är de stora, rosaröda
frukterna i långa skaft.
Vad heter växten?
1 Körsbärsbenved
X Blodkornell
2 Trollhassel
4. En av personerna som skapat de nyuppsatta informationstavlorna i parken är ett känt namn från bl.a.
stadsvandringar i Halmstad och naturguidningar.
Vad heter personen vi syftar på?
1 AJ Andersson
X Lennart Lundborg
2 HG Karlsson
5. Nya parkrhododendron har planterats i parken 2014. 80 procent av de nyplanterade buskarna består av
lila parkrhododendron men även sorterna Album, Gomer Waterer, Feuerschein och English Roseum har
planterats.
Hur många rhododendron har totalt planterats 2014?
1 Cirka 50 st
X Cirka 150 st
2 Cirka 250 st
6 I parken finns gott om sittplatser. Alla bänkar och bord är tillverkade av tillvarataget virke och utfört av
personal inom teknik- och fritidsförvaltningen. Från denna sittplats kan man beskåda bl.a. kinesisk sekvoja
som är ett barrträd, där barren på hösten färgas gula och faller sen av. Trädet kan bli 15 m högt.
Vilket av följande träd är inte ett barrträd?
1 Lärk
X Idegran
2 Körsbärsträd

7. Vilket är en näktergal, som ofta gästar parken?

1

X

2

8. Idegran är en av Rhododendronparkens karakteristiska träd. Dock har inga nya idegran planterats 2014
men det gjordes däremot på 90-talet.
Idegranens bär är …..?
1 bra till att krydda brännvin.
X bra till att färga tyg.
2 inte bra att mata djur med!
9. Stormarna Per och Simone orsakade en del skador i parken 2014. Cirka 25 stora träd vällte och skapade
stora tomma luckor. De tomma ytorna har fyllts (en del återstår att plantera till hösten 2014) med träd som
så småningom ska skapa ett nytt krontak. De välväxta rhododendron är skänkta från privatperson och från
andra projekt där man istället för att slänga valt att återanvända buskarna i Rhododendronparken.
Ett annat namn för körsbärsträd som är ett vanligt träd i parken?
1 Lagerhägg
X Fågelbär
2 Ek
10. Målet med restaureringen av Rhododendronparken är bl.a. att skapa en lättillgänglig park med
bibehållen naturkaraktär. Huvudentrén från parkeringen har byggts om och stigen ner har fått ”snällare”
lutningar. Som brantast hade stigen ner till parken tidigare 16 procents lutning. Idag är lutningen max 7
procent.
Hur många centimeter faller det på 5 m vid 7 procents lutning?
1 3,5 cm
X 35 cm
2 70 cm
11. Katsuran är ett av höstens färggladaste träd. Bladen får lysande bronsgul färg och doftar då härligt av...
Vad då?
1 Pepparkaka
X Kattpiss
2 Rosor
12. Trapporna i parken har byggts om. Träslaget i virket är furu (tall).
Vilket är Sveriges vanligaste träd?
1 Gran
X Björk
2 Bok
Skiljefråga:
I torsdags kväll planterades ca 400 ormbunksplantor i parken. Hur många gram väger just detta ex?
Svar: 784 gr

