СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ТРИ ХРАСТА ЛУЖЊАКА-БАРЕ“

Споменик природе „Три храста лужњака-Баре“ налази се на подручју
наше општине у селу Шиљаковац- месту званом Баре, удаљен од
центра Београда 35км.
Овај споменик представља остатке некадашњих лужњакових шума,
као ретки и импозантни примерци своје врсте, a под заштиту је
стављен 1969. Год и сврстан у трећу категорију као значајно природно
добро.
На само 10км од центра Барајева, налази се права зелена оаза коју
чине некада три, а данас два храста лужњака, а
значајни су и у историјском смислу јер је под
њима 1941. Год одржан народни збор о подизању устанка , где се и данас
обележава Дан устанка 7.јул.
Храст лужњак (Quercus robur L.) заслужује епитет наше највредније
лишћарске културе , у народу је познат као грм, дуб, рошњак, лужник. Ово
листопадно дрво достиже највећу старост међу европским врстама дрвећа,
до 1000год, висину до 50м и пречник дебла до 2,5м.
Импозантне дендометријске карактеристике стабала:

Старост стабла
Висина стабла
Пречник крошње
Обим дебла на 1,3м
Пречник дебла на 1,3м

I стабло
220 година
23м
34м
4,6м
1,46м

II стабло
220 година
25м
29м
4,5м
1,43м

III стабло
150 година
24м
32м
3,90м
1,25м

Споменик природе чине три стабла храста лужњака од којих је друго
стабло оборено након олујног ветра августа 2014 , али је његово
импозантно дебло остављено на локацији , тј стављено је под
надстрешницу.
У срадњи Секретаријата за заштиту животне средине и месне
заједнице Шиљаковац у последњих неколико година урађени су
значајни радови на уређењу локалитетакао као што су: подупирање
грана, израда надстрешнице на темељној плочи за заштиту пања
палог храстам, постављене су клупе и столови који су направљени од
остатака изваљеног стабла храста, редовна заштита преостала два
стабла од болести и штеточина.
Ово природно добро представља место где се може пријатно провести време у природном
окружењу далеко од урбане средине и градске вреве.

