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Zoologickou a botanickou zahradu
čeká obnova i rozvoj
Liberecký kraj převzal od statutárního města
Liberec zoologickou a botanickou zahradu.
Od kraje Liberec naopak získal domovy seniorů na Františkově a ve Vratislavicích
nad Nisou. Liberecký kraj tímto krokem přebral zodpovědnost za dvě zahrady, které
mají regionální, nadregionální i nadnárodní
význam.
Převod botanické a zoologické zahrady
pod Liberecký kraj, od 1. ledna 2022, je logickým a pomyslným zakončením ne zcela
povedené reformy veřejné správy
v letech 2000–2003. Tehdy se nerozdělovaly organizace podle
logiky, ale spíš podle toho, co
kde na koho zbylo. A tak se
stalo, že například v oblasti
Od tohoto roku chovají
v liberecké zoo vzácné
školství byly mnohé domovy
takiny čínské. Takin čínský
dětí a mládeže krajské, jako
neboli zlatý obývá horské
například Větrník v Liberci,
oblasti Himálaje, Indie
avšak třeba město Semily
doby se převod zvažoval,
a
západní
Číny.
mělo od začátku dům dětí ve
sbírala se potřebná data,
své správě. Podobným příkladem
hodnotily výhody a nevýhody.
jsou i domovy důchodců, což jsou
Vůle k uskutečnění však přišla až
typická lokální zařízení a od počátku
nyní a obě zahrady se stávají krajskýměla být ve správě měst. Stejné je to i se
mi organizacemi. Neznamená to, že jejich
zoologickou a botanickou zahradou. Vždyť
existenci bude stoprocentně ovlivňovat
i při průzkumech mezi návštěvníky lidé na
výhradně kraj. Mezi statutárním městem
otázku, co si představí pod pojmem LibeLiberec a Libereckým krajem bylo podepsané
recký kraj, odpoví 85 % z nich Ještěd a zoomemorandum, které zajišťuje financování
logická zahrada.
na dalších deset let ve výši 25 mil. Kč, a to
První pracovní skupina, která se začala
jak ze strany kraje, tak i ze strany města.
zabývat možností převodu obou zahrad pod
(pokračování článku
správu kraje, vznikla už v roce 2016. Už od té na Facebooku)
více na
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Skvosty i unikáty
Botanická i zoologická zahrad v Liberci
rozhodně mají návštěvníkům co nabídnout. V obou se skrývají unikátní živočichové i rostliny, které nejsou jinde v naší
republice k vidění. Takini čínští či obrovská
sbírka exotických orchidejí určitě stojí
za pozornost.

Nejstarší zahrady v zemi
najdete v Liberci

Botanická zahrada Liberec je nejstarší
v České republice. Vznikla už před více než
125 lety a proto má ve svých sbírkách řadu
geneticky velmi cenných a letitých rostlin,
které jsou upomínkou předchozích generací.
Botanická zahrada Liberec se stará o nejpestřejší soubory exotických rostlin v České
republice. Ročně ji navštěvuje kolem 50 000
lidí. Skleníkový areál ve tvaru rostlinných
buněk nebo krystalové drúzy, po stavební
stránce projektovaný Ing. arch. Pavlem
Vaněčkem, sestává z desíti různě velkých expozičních pavilonů, skýtajících plochu zhruba
3500 metrů čtverečních. V pavilonech je pre-

zentováno 14 rozličných botanických témat.
Botanická zahrada je od roku 2003 ustanovena Ministerstvem životního prostředí jako
tzv. záchranné centrum pro rostliny.
Zoologická zahrada Liberec začala
dostávat své konkrétní obrysy v roce 1900,
jejímu tvoření předcházel však ještě dříve
vznik ornitologického spolku. A tak lze bez
nadsázky říci, že i liberecká zoo patří k nejstarším v naší zemi. Dne 6. 8. 1904 ornitologický spolek požádal městskou radu o pozemky za účelem založení zoologické
zahrady a o dva dny později získal od města
Reichenberg kladnou odpověď. Veřejnosti
byla zahrada otevřena v září téhož roku.
Zpočátku zde lidé obdivovali různé ptactvo,
srny nebo ovce, avšak již před první světovou válkou se zde objevili hadi, dikobrazi,
opice nebo divoký buvol. Dnes se Zoo Liberec rozkládá na ploše necelých 14 hektarů
a patří ke středně velkým zahradám v Česku.
Na prohlídkové trase, která měří přibližně
dva kilometry, lze pozorovat více než 160
druhů zvířat a přes 840 jedinců z říše savců,
ptáků, plazů i obojživelníků.

více na

Zahrady se
stanou ještě
větším lákadlem
pro návštěvníky
Budoucnost obou zahrad se jeví velmi
slibně. Cílem je jejich rozvoj a pozvednutí
mezi nejlepší zahrady nejen v České
republice. Poslechněte si, co se připravuje.

poslechněte si na
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