Podzim na Sofronce

Nový školní rok odstartovaly v arboretu další dopolední výuky lesní pedagogiky pro plzeňské
školky a školy. Teoretickou výuku doplňují hry v přírodě a velmi oblíbené krmení dančí zvěře
v zoo koutku na horní ploše arboreta
Ve čtvrtek 20. 9. 2018 se uskutečnil podzimní Den lesa na Sofronce, který připravoval a
organizoval stejný kolektiv jako na jaře (Správa veřejného statku města Plzně, úsek lesů,
zeleně a vodního hospodářství; Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje;
Lesy ČR, s. p., Krajské ředitelství Plzeň; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad
Labem – pobočka Plzeň a Myslivecké sdružení Plzeň - Bolevec). Dopoledního programu se
zúčastnili žáci z prvního stupně 14. ZŠ Plzeň. Každý z pořádajících subjektů připravil jedno
stanoviště. Děti si vyzkoušely sázení stromků, určovaly druhy dřevin podle listů, seznámily se
s problematikou kůrovce a formou her si zopakovaly, co se všechno v lese smí a nesmí dělat.
Nadšené byly také z „hmatovky“ (určování předmětů poslepu) a pohybových her.

Odpolední program od 16 hodin byl určen plzeňské odborné i laické veřejnosti. Vedoucí
arboreta Ing. Jan Kaňák, Ph.D. provedl zájemce dolní, ale i horní plochou, která je určena
pouze pro environmentální výchovu dětí a mládeže. Dvouhodinovou procházku lesem za
krásného slunečného počasí si vychutnali malí i velcí návštěvníci.

Další akcí, která proběhla ve dnech 21. a 22. 9. 2018, byla „Výstava hub s mykologickou
poradnou“ spolupořádaná Mykologickým kroužkem Plzeň. I přes suché a horké léto si mohli
návštěvníci arboreta prohlédnout více než 100 druhů jedlých i nejedlých hub. Mykolog
Zdeněk Hájek odpovídal na četné dotazy návštěvníků a připojil i své zkušenosti a recepty
ohledně úpravy hub na jídelní stůl. V pátek dopoledne se výstavky zúčastnily děti ze tří
mateřských a dvou základních škol, páteční odpoledne a v sobotu dopoledne přišlo okolo
padesátky zvídavých Plzeňanů.
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