
V Sezimově Ústí vytvořena plánovaná arboreta

Přibližně před rokem jste se v Novinkách mohli dozvědět o plánu vytvořit v Sezimově Ústí arboreta.
V současné době, kdy byly nainstalovány cedule ke každému parkovému celku, arboreta fungují a plní svou
vzdělávací funkci. I Vy je nyní můžete navštívit, ať už sami nebo se svými dětmi či vnoučaty.

Abychom vysvětlili, co to vlastně arboretum je, dovolte nám připomenout základní informace:

Arboretum je vybraná parková plocha s popisem zajímavých stromů a keřů, které se na ní nacházejí.
Od dřevin běžných a obecně známých až po vzácné a veřejnosti téměř nebo úplně neznámé.

Díky tomu, že arboretum podává informace o tom, jak se jednotlivé stromy a keře jmenují,
z jaké země nebo kontinentu se k nám dostaly (odkud pocházejí) nebo zda jsou jedovaté, slouží tedy
především jako zdroj informací ke vzdělání nebo ke svému potěšení. Uvítat by jej měl jakýkoliv občan,
který kolem dřevin v parku třeba každý den prochází a rád by se dozvěděl, jak se jmenuje ten pro něj
neznámý zajímavý strom nebo keř, který má na jaře tak pěkné květy a na podzim tak výrazně zabarvené listy.
Je však výbornou možností jak seznámit své děti nebo vnuky s dřevinami, které ještě vůbec neznají. Arboreta
by měla pomoci i turistům a všem příchozím, kteří přijeli do Sezimova Ústí na návštěvu a zajímalo by je,
jaké stromy tady rostou nebo hledají vzory, podle kterých by mohli sázet pěkná zákoutí i v jiných městech.

Sezimovo Ústí má ve svých parcích zajímavé a cenné dřeviny. Borovice hedvábná a černá, smrk
omorika, tis červený, borovice kleč nebo blatka, jinan dvoulaločný, opadavý tisovec dvouřadý, jedlovec
kanadský, smrk východní. Ne každý z nás je zná. „Tenhle strom vypadá dobře, já ale nevím co to je!?“.
V arboretech se nám toto nemůže stát.

Kde arboreta najdeme?

Jsou vytvořena na 3 parkových celcích v Sezimově Ústí II:

•  v parku před Hotelem

•  v parku před kinem Spektrum

•  a v parku před hvězdárnou.

Na okrajích u chodníku každého arboreta je umístěna informační tabule, čitelná z chodníku, která
informuje o jednotlivých dřevinách viditelných z místa před tabulí. Na tabuli je zobrazena:

- mapa prostoru pro orientaci,
- pomocí symbolů s čísly umístění jednotlivých dřevin v arboretu,
- informační tabulka s identifikačními údaji o dřevinách v arboretu,
- fotografie vybraných dřevin.

Arboreta jsou uspořádána tak, aby bylo možné získat veškeré informace o dřevinách bez nutnosti
vstupovat do trávníkové plochy. Protože jsou arboreta součástí parku, vedou skrz nebo kolem nich chodníky,
z nichž jsou dřeviny rovněž velice dobře pozorovatelné.

V Dobrušce na náměstí před gymnáziem je park, ve kterém jsou stromy a keře označeny jmény. Když
budete mluvit s místními, zjistíte, jak jsou hrdí na to, že mají ve městě takové „arboretum“. Záměrem
oddělení životního prostředí, kultury a za spolupráce s ing. Ivanem Dvořákem z Botanické zahrady v Táboře
bylo něco podobného vytvořit v Sezimově Ústí.


