Tisková zpráva
Botanické zahrady i veřejná arboreta mají svou tradici a hlavně náplň. Četné činnosti botanických zahrad nebo
arboret jsou však běžnému návštěvníkovi skryty. Většinou se nedozvíme o tajemných karanténních
prostorách, které ukrývají zabavený lup pašeráků rostlin, nevidíme technická zázemí zahrad. A právě s těmito
prostorami se nyní můžete seznámit prostřednictvím výstavy „Botanické zahrady jak je neznáte,“ která začíná
právě v těchto dnech v Hamzově léčebně v Luži-Košumberku.

Při procházce kvetoucí zahradou zcela netušíte, že třeba zrovna
ten muž, se kterým jste si před chviličkou povídali, objevil
nedávno kdesi v jihoasijské džungli novou orchidej, a tahle paní
v montérkách bojuje o záchranu posledních exemplářů kriticky
ohroženého druhu. Neuvědomujete si možná až tak přesně, že
ten úžasný záhon s pivoňkami či kosatci není jen přehlídkou
všech možných barev a jejich odstínů, ale především živou
bankou ochraňující nejstarší odrůdy, které se v běžných
zahradách už dávno nepěstují, a bez takového záhonu by už
nerostly vůbec nikde. A je toho daleko víc!
„Botanická zahrada je pojem dobře známý, netřeba ho nikomu
dlouze vysvětlovat. Známe je přeci všichni, chodíme do nich rádi
především za poznáním nebo si jen tak odpočinout. Pokaždé
najdeme místo skvěle udržované, plné rozkvetlých rostlin, voňavé, libé, krásné,“ říká ředitel Hamzovy léčebny
v Luži, MUDr. Václav Volejník, CSc.
Přírodovědná společnost se svým internetovým magazínem Botany.cz, v milé spolupráci se zaměstnanci našich
předních botanických zahrad, proto připravila speciální panelovou výstavu s názvem Botanické zahrady, jak je
neznáte, která o tomto neznámém světě botanických zahrad pojednává. Výstavu podpořilo Ministerstvo
životního prostředí. Můžete se tak podívat co dělají zahradníci při výzkumných expedicích do exotických zemí
(uvidíte úžasný Madagaskar, pestré jihoafrické Kapsko, také západní Čínu i Vietnam, fantastické Chile, k tomu
Peru a divočinu západu USA), zavítáte do některých našich zahrad (Teplice, Praha-Troja, Bečov, Třeboň,
Průhonice, Chotobuz, Olomouc a hned dvě zahrady brněnské), uvidíte jejich nejpozoruhodnější sbírky.
Zahradníci povyprávějí i o své vlastní práci šlechtitelské, důvěrně se seznámíte s některými povědomými, leč
přeci jen trochu složitějšími pojmy (například pro takové slůvko genofond byl dokonce vytvořen samostatný
panel). Ukážeme vám i skvělé příklady tvorby veřejné zeleně – vždyť i ta je přece rovněž dílem některých
botanických zahrad. Dozvíte se také ochraně přírody – panely se věnují dobře známým mezinárodním úmluvám
(CITES), ale informují také o naprostých novinkách (Nagojský protokol), které začnou již brzy ovlivňovat i zákony
u nás. Netradiční výstava potrvá do konce října. Neváhejte a přijďte!
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