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Předlice získají díky Přírodovědecké fakultě UJEP botanickou zahradu
Ústí nad Labem – Přírodovědecká fakulta UJEP zahajuje první etapu projektu revitalizace pozemků
fakulty, který bude sloužit k vzdělávání a relaxaci nejen studentům, ale i veřejnosti.
Revitalizace pozemků Přírodovědecké fakulty UJEP se zaměřením na osvětu a vzdělávání na příkladech
modelových stanovišť Českého středohoří – 1. etapa; tak zní celý název projektu, jehož realizaci
v nejbližších dnech zahájí Přírodovědecká fakulta UJEP. Prakticky se jedná o úpravy pozemků
přiléhajících ke katedře biologie v ulici Za Válcovnou o celkové ploše 2600 čtverečních metrů, při
kterých by mělo být vybudováno arboretum, ovocný sad, ukázky původní vegetace Českého středohoří a
další.
„Jedním z cílů projektu je revitalizace pozemku s preferencí druhové skladby posilující diverzitu
sídelních biotopů,“ řekl Ing. Petr Lauterbach, tajemník PřF UJEP a vedoucí projektu, a vysvětlil, že
zjednodušeně se jedná o vysazení takových druhů rostlin, které by demonstrovaly pestrost flóry celého
Českého středohoří. Jak dále Petr Lauterbach uvedl, součástí botanické zahrady bude i nový skleník a
celý projekt by měl být dokončen v příštím roce.
Jak dendrologická zahrada, tak ovocný sad i další zahradní skvosty by měly sloužit nejen studentům a
pedagogům Přírodovědecké fakulty pro výzkumné práce, ale i široké veřejnosti pro krátkodobou relaxaci,
volnočasové aktivity, či jen k posezení.
Petr Lauterbach rovněž informoval, že byla podána žádost o dotaci na realizaci druhé etapy projektu, ve
které se počítá s dokončením botanické zahrady, založením vodní plochy a vybudováním dalších
navazujících stanovišť.

Jakékoli další dotazy Vám s radostí zodpovíme na e-mailu jana.kominova@ujep.cz nebo na výše
uvedeném telefonním čísle.
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