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Ten szczególny ogród botaniczny powstał
w wyniku przekształcenia w 1994 roku specjalistycznej szkółki leśnej właśnie w arboretum, czyli
ogród dendrologiczny. Jest ono „schowane” w lesie, co sprawia że można tutaj bardzo prawdziwie
doświadczyć kontaktu z przyrodą. Do zwiedzania udostępnione jest ok. 85 ha powierzchni, dlatego
warto ubrać się wygodnie i wygospodarować kilka godzin na poznawanie tego miejsca. Są tutaj
cenne kolekcje sosen (jedna z największych w Polsce), różaneczników i azalii, traw ozdobnych,
magnolii, liliowców, roślin wodnych, osobliwości roślinnych, zagajnik brzóz białowieskich…
Urokliwymi ścieżkami (czasem piaszczystymi, czasem trawiastymi i kamienistymi) można dotrzeć do
wszystkichciekawych punktów: stawów z pomostami (w jednym z nich żyją ogromne… karpie nieprawdopodobna atrakcja nie tylko dla najmłodszych), alei jabłoni, alpinarium,
skalniaków, plantacji modrzewi, roślin o niezwykłych kształtach lub właściwościach a także do
punktu widokowego, na którym znajduje się pamiątkowy kamień. Liczne wiaty i ławeczki pozwolą
na odpoczynek i zregenerowanie sił przed dalszym zwiedzaniem. Dzieci mogą biegać i bawić się do
woli. Wszystkie miejsca i rośliny są bardzo dobrze oznaczone i opisane, co zadowoli ciekawość
wszystkich miłośników botaniki. W kilku miejscach rzadziej prowadzi się koszenie traw. Jest to
zabieg celowy: poprawia naturalną retencję wodną, zwiększa bioróżnorodność i estetyczne walory,
daje schronienie małym żyjątkom szczególnie w upalne dni, a dla pszczół i motyli te miejsca są
prawdziwym rajem.

Arboretum Leśne im. prof. Stefana
Białoboka to nie tylko atrakcja turystyczno - rekreacyjno-- edukacyjna. To przede wszystkim
instytucja prowadząca niezmiernie ważne zadania związane z zachowaniem leśnych zasobów
genowych - o tej działalności bardzo wyczerpujące informacje można znaleźć na stronach
Arboretum. W Punkcie sprzedaży roślin można zaopatrzyć się w wyjątkowe okazy roślinne,
które wcześniej spodobały się nam podczas spaceru po Arboretum - z pewnością upiększą
ogrody przydomowe.

Arboretum jest czynne od 1 kwietnia do 31 października
codziennie (na terenie arboretum można przebywać do godz. 19:00) ;
szczegółowe informacje dostepne są tutaj
Punkt Sprzedaży Roślin - tutaj
85 ha - powierzchnia udostępniana do zwiedzania; 650 ha - cała powierzchnia arboretum
Punkt sprzedaży roślin, toaleta, kojce dla psów (zwierząt nie można wprowadzać nateren arboretum
)
Arboretum Leśne to Leśnictwo pod zarządem Nadleśnictwa Syców

https://sycow.poznan.lasy.gov.pl/, w strukturze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Poznaniu.
więcej informacji https://arboretumlesne.poznan.lasy.gov.pl/
FB: https://www.facebook.com/arboretumsycow/posts/1811649709012748
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