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W dniu 19 maja 2012 roku odby³a siê wycieczka autokarowa do Krakowa. Bra³o w niej udzia³ 15 wychowanków pod
opiek± wychowawców: Edyty Bielki, Justyny P³azy, Moniki Zió³kowskiej i Honoraty Krawczyk. G³ównym punktem programu
by³o zwiedzanie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz Ogrodu Zoologicznego.

Najpierw udali¶my siê do Ogrodu Botanicznego. Tam zwiedzali¶my arboretum, czyli parkow± czê¶æ ogrodu, skupiaj±ca
kolekcjê drzew i krzewów. Znajduj± siê tam drzewa, takie jak: mi³orz±b dwuklapowy , d±b Jagielloñski (d±b
szypu³kowy), dawidia chiñska, dereñ jadalny, paulownia puszysta, kasztan jadalny , jesion wynios³y odmiana
jednolistna, milin amerykañski, roztrzeplin wiechowaty , metasekwoja chiñska , cypry¶nik b³otny, judaszowiec
wschodni i grujecznik japoñski. Poznali¶my ró¿ne ro¶liny lecznicze, ozdobne, chronione i wodne. Po drodze
zwiedzali¶my szklarnie. W pierwszej z nich o nazwie &bdquo; Victoria&rdquo; mogli¶my podziwiaæ epifity, paprocie,
kaktusiarniê, zimowniki oraz cytrusy. W szklarni &bdquo;Jubileuszowa&rdquo; widzieli¶my palmiarniê, ro¶liny
miêso¿erne, tropikalne, sagowce i sukulenty. Szklarnia &bdquo;Holenderka&rdquo; zauroczy³a nas piêknymi
odmianami storczyków.
Po tak wspania³ej lekcji przyrody, pe³ni wra¿eñ, choæ nieco zmêczeni poszli¶my na Rynek, by w Sukiennicach dokonaæ
pami±tkowych zakupów. Nastêpnie udali¶my siê na obiad do pobliskiej kawiarni, po czym pojechali¶my do ZOO
po³o¿onego w centrum Lasu Wolskiego. W krakowskim Ogrodzie Zoologicznym mieli¶my okazjê poznaæ wiele gatunków
zwierz±t, m.in.: papugi, flamingi, aguti, surykatki, sowy, wilki grzywiaste, hieny, tapiry, ma³py, s³onie, lwy, tygrysy. W
pawilonie nocnych zwierz±t ogl±dali¶my np.: nietoperze, pancerniki, fenka, natomiast w egzotarium &ndash; ¿ó³wie,
kajmany, legwany, pytona tygrysiego i wiele innych. ZOO w Krakowie jest o¶rodkiem hodowlanym, w którym z
powodzeniem rozmna¿a siê i odchowuje wiele cennych gatunków zwierz±t (kondor wielki, gibbon bia³orêki, szympans,
hipopotam kar³owaty, antylopy addaks, bongo, eland, jeleñ barasinga, pantera ¶nie¿na, jaguar, fenek). W ogrodzie
zoologicznym mieli¶my tak¿e mo¿liwo¶æ podziwiania uroków otaczaj±cej wybiegi zieleni. Niezapomniane wra¿enie
pozostawi³y kwitn±ce ró¿aneczniki i azalie.
Celem tej interesuj±cej wycieczki by³a realizacja zadañ projektu Comenius &bdquo;Zielony Klub Europejski&rdquo;,
dostarczenie wiedzy z zakresu botaniki (poznanie historii nauki oraz sztuki ogrodniczej), zapoznanie z bogactwem
przyrody (flory ¶wiata) ogrodu botanicznego, poznanie ró¿nych gatunków zwierz±t (w tym gatunków chronionych) oraz
specyfiki ich ¶rodowisk naturalnych, a tak¿e dostarczenie wiedzy na temat dzia³alno¶ci ZOO w zakresie propagowania
idei ochrony przyrody.

http://www.mos.ostrowiec.pl

Kreator PDF

Utworzono 15 November, 2018, 08:04

