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Vážení návštěvníci, milovníci přírody,

srdečně vás zveme do malého jizerskohorského arboreta, 
které na vrcholu Černé Studnice původně vzniklo

 již v roce 1925 pod názvem  „Květena vlasti“.
 K zániku původní botanické zahrady přispěla 2. světová 
válka a po zániku Horského spolku pro Jablonec nad Nisou 

zahrada zpustla úplně. 
Díky snaze místního revírníka pana Pavla Poláka Lesy České 

republiky, s.p. (dále Lesy ČR),  Lesní správa Jablonec n. N.
  v roce 2002 zahradu znovu obnovila v rámci Programu 
2000. Prostřednictvím tohoto programu Lesy ČR realizují 

jednu z významných celospolečenských funkcí lesa
 – funkci rekreační.

Dnes na tomto místě můžeme nalézt několik původních 
vzácných druhů rostlin (hořec tolitovitý, borovice kleč,
tis červený apod.). Cílem lesníků je postupně vytvořit

ucelenou sbírku všech původních dřevin Jizerských hor.
Malé arboretum Černá Studnice vás provede nejen

historií lesů Jizerských hor, ale rovněž celým koloběhem 
života lesa a péčí lesníků o něj.
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Dnes v arboretu můžeme nalézt několik
původních vzácnějších druhů dřevin

Lesníci, kteří o místní lesy pečují,
vám přiblíží koloběh života lesa

Cílem lesníků je postupné vytvoření ucelené 
sbírky původních dřevin Jizerských hor

Lesníci, kteří o místní lesy pečují,Lesníci, kteří o místní lesy pečují,

Tis červený
Taxus baccata

Jedle bělokorá
Abies alba
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Smrk ztepilý
Picea abies




