Witaj na „Bożonarodzeniowej Ścieżce” przez
Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu. Śnieżynki
wyznaczają kolejne przystanki na trasie Twojej
wędrówki. Odnajdź je wszystkie, aby wykonać
zadania i poznać rośliny związane z obchodami
okresu Bożego Narodzenia. Pomoże Ci w tym
mapa. Rozwiązania wpisuj w wyznaczone pola.
Litery oznaczone numerami utworzą hasło,
którym jest dawne świąteczne przysłowie.

1. Pierwszą roślinę na naszej trasie zobaczysz zaraz
po przekroczeniu bramy Ogrodu. To niska zimozielona
bylina nazywana różą Bożego Narodzenia. Dlaczego?
Ponieważ w krajach zachodniej Europy, a podczas
ciepłych zim również w Polsce, zakwita w grudniu.
Według legendy jeden z pasterzy
zmierzających do Betlejem zapłakał,
ponieważ nie miał prezentu dla
Dzieciątka. Z jego łez wyrósł
piękny biały kwiat, który ofiarował
Jezuskowi. Podobno w każdej
legendzie jest ziarno prawdy, ale róża
Bożego Narodzenia nie pochodzi
z Izraela, a z gór południowej Europy.
Podaj pierwszy człon polskiej
nazwy tej rośliny.
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2. Rozejrzyj się uważnie. W pobliżu rośnie zimozielone
pnącze, które spotkasz w wielu miejscach naszego
Ogrodu. Płoży się po ziemi, okrywając ją gęstym
kobiercem, a wspinając się na drzewa, oplata
ich pnie i korony, docierając na wysokość nawet
30 m. Dziko rośnie w lasach liściastych. W Polsce nie
kojarzymy tej rośliny z Bożym Narodzeniem. Jako
symbol zmartwychwstania i nieśmiertelności był
dawniej sadzony na cmentarzach. Natomiast w Anglii
jest używany również do wykonywania świątecznych

dekoracji. Jest to…. W bożonarodzeniowych
angielskich stroikach często łączy się go z pędami
krzewu, który poznasz w punkcie 4. Zanim jednak się
tam udasz…
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3. Stań na końcu alei lipowej, prowadzącej od głównej
bramy. Tu ścieżki rozchodzą się pod kątem na boki.
Przed sobą widzisz trawnik z symetrycznie rozmieszczonymi rabatami. Spójrz na rozpościerający
się w tle pejzaż, którego ramy wyznaczają ścieżki.
Jedno z drzew iglastych, które możesz tam
zobaczyć to wyjątkowo kształtna „choineczka”
o niebieskozielonych igłach. W jej pobliżu znajduje
się powalony pień drzewa. Udaj się tam i odszukaj jej
nazwę.
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4. Na mapie odszukaj kwaterę
oznaczoną jasnozielonym kolorem, której kształt przypomina
figurę geometryczną przedstawioną na rysunku obok. Najszybciej dotrzesz do niej, przemierzając polanę
piknikową. Zgromadzono tutaj rośliny, pochodzące
z południa Europy. Przy jednym z dłuższych boków
kwatery odnajdziesz zimozielony krzew. W swoim
naturalnym obszarze występowania, czyli na południu
Europy, osiąga on rozmiary drzewa. W naszym klimacie
czasami przemarza zimą – może dlatego nie mamy
tradycji bożonarodzeniowych związanych z tą rośliną.
Natomiast jest powszechnie uznawanym świątecznym
symbolem w Wielkiej Brytanii i w Stanach
Zjednoczonych. Zimozielone, kolczaste, błyszczące
liście w połączeniu z czerwonymi owocami są tam
obowiązkowym elementem bożonarodzeniowych
dekoracji. Podaj nazwę tej rośliny.
			

15

12			

3

17

5. Odwróć się plecami do bohatera poprzedniej zagadki
i spójrz przed siebie w stronę działu, który nazywa się
Alpinarium. Rośnie tam wiele niskich górskich roślin,
a także kilka wysokich drzew iglastych. Na jednym
z nich, znajdziesz kolejną śnieżynkę. Poniżej wpisz
nazwę drzewa.
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6. Chociaż choinka w każdym polskim domu to tradycja
dość krótka, nie oznacza to, że nasi przodkowie
nie wykonywali bożonarodzeniowych dekoracji
z wykorzystaniem drzew iglastych. Żeby poznać
jedną z najważniejszych ozdób świątecznych, musisz
odnaleźć inny rodzimy gatunek drzewa iglastego jodłę pospolitą. Rośnie ona u podnóża naszych
ogrodowych gór, w przeciwległej, północnej części
Alpinarium. W pobliżu znajduje się oczko wodne.
Wypatruj kolejnej śnieżynki. Już? Dotknij jodłowych
gałązek i obejrzyj uważnie igły. Nie kłują i są
spłaszczone, a na spodniej stronie mają dwa białe
paski nalotu woskowego. Pod drzewem nie znajdziesz
szyszek do bożonarodzeniowego stroika. Dojrzałe
rozpadają się jeszcze na drzewie. Jedna z nazw
świątecznej ozdoby wykonywanej m.in. z gałązek
jodły to…..
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7. Spójrz uważnie na mapę. W pobliżu miejsca,
w którym teraz stoisz, znajduje się rozdroże. Odchodzi
od niego 5 ścieżek. Jedna z nich biegnie przez Ogród
prosto jak strzała, prowadząc do oczka wodnego
o owalnym kształcie. Udaj się w tamtą stronę. Bądź
czujny! Kolejna śnieżynka została zawieszona nad
ścieżką, którą podążasz.
Zawsze zielona jemioła jest od wieków łączona z kultem
wiecznego życia. Uważana była za niezwykłą roślinę,
która zatrzymała się między niebem a ziemią. „Zielona
kula”, która miała zawisnąć nad stołem wigilijnym nie
mogła dotknąć ziemi.

Jako półpasożyt jemioła
czerpie z drzewa wodę
i sole mineralne, natomiast
dzięki obecnemu w liściach
chlorofilowi
sama
przeprowadza fotosyntezę.
Jej owoce są przysmakiem
wielu gatunków ptaków.
Jeden z nich przylatuje do nas z północy zimą. Rozwiąż
rebus umieszczony na splątanym pnączu, a poznasz
jego nazwę.

najstarszej bożonarodzeniowej tradycji, celebrowanej
w naszym kraju. Podaj nazwę jednego z zapomnianych,
a dawniej nieodzownych elementów świątecznego
wystroju domostwa.
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9. Podążaj ścieżką, która prowadzi równolegle do ul.
Botanicznej. Cierpliwości! Musisz przejść około 150 m,
zanim po prawej stronie dróżki na jabłonce wypatrzysz
kolejną śnieżynkę. Niewielkie owoce, tzw. rajskie
jabłka, to tradycyjne ozdoby, które zawieszone
na choince miały zapewnić domownikom zdrowie
i urodę. Jednocześnie są symbolem grzechu. Z drzewami owocowymi wiąże się wiele zapomnianych
zwyczajów bożonarodzeniowych. Informacje o nich
znajdziesz na jabłoni. W Austrii ciągle ważnym elementem dekoracji świątecznych są tzw. ….
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10. Poruszając się dalej tą samą ścieżką wzdłuż
ul. Botanicznej, dojdziesz do łąki. Widok rozpościerający się z tego miejsca znajdziesz na zamieszczonej
obok fotografii. Odszukaj brzozę, która rośnie na
skraju łąki. Znajdziesz na niej informacje, dotyczące
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11. Wróć na asfaltową ścieżkę i odszukaj czerwoną
bramę
Torii
–
charakterystyczny
element
japońskiej architektury. Boże Narodzenie nie
ma w Japonii wydźwięku religijnego. Ma czysto
komercyjny charakter, podobnie jak Walentynki
czy
Halloween.
Niezwykle
ważne
miejsce
w
japońskiej
kulturze
zajmuje
natomiast
świętowanie Nowego Roku. Japończycy wykonują
wówczas tradycyjną kompozycję z roślin, związaną
z tamtejszymi wierzeniami. Jak brzmi jej nazwa?
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Czy pomarańcze kojarzą Ci się
z Bożym Narodzeniem? Może
objadałeś
się
nimi
podczas
ostatnich Świąt, a może wykonywałeś ozdoby z tych owoców?
Naturalne dekoracje, jakimi są
suszone plastry pomarańczy na
choince czy pomarańcza nabijana
goździkami, stają się u nas coraz
popularniejsze. Co prawda w naszym parku nie znajdziesz drzewka pomarańczowego,
przedstawimy Ci za to jego bliską kuzynkę. Niestety
niejadalną. Podaj jej nazwę.

8. W pewnym mieście w Ameryce Południowej istnieje
zwyczaj konstruowania ogromnej, metalowej choinki
na Boże Narodzenie. Gdzie można ją zobaczyć?
Odpowiedź na to pytanie znajdziesz na południowym
brzegu największego stawu w naszym Ogrodzie.
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13. Spójrz na mapę. Na pewno dostrzegasz jasne
elementy infrastruktury o różnych kształtach,
przecinane przez ścieżki. To większych lub mniejszych
rozmiarów place. Twoim celem jest największy z nich,
o kształcie prostokąta, który znajduje się nieopodal
parkingu. Rośnie przy nim pewna interesująca roślina.
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To już koniec naszej trasy. Gratulujemy!
I dziękujemy Ci za wspólny spacer :)
Litery z ponumerowanych pól wpisz poniżej.
Tak poznasz hasło.
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12. Chociaż Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny jest
obecnie zamknięty, możesz podejść do bocznego
wejścia do budynku i oszklonej klatki schodowej.
Znajduje się tam wiele roślin doniczkowych. Przy jednej
z nich została umieszczona śnieżynka. Chociaż nie
mamy w Polsce wielowiekowych tradycji związanych
z tą rośliną, to ze względu na termin kwitnienia,
stała się ona popularną dekoracją bożonarodzeniową.
Poniżej wpisz jedną z jej licznych nazw.

Do wyjścia pomoże Ci trafić mapa, która
towarzyszyła
nam
podczas
wspólnej
wycieczki. Do zobaczenia przy okazji podjęcia
kolejnego botanicznego wyzwania!
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