
Új otthont az állatoknak!  
 

Október 20-án ellátogatunk az állatkertbe a klímakupa egyik feladatával kapcsolatban.   
Először egy rövidebb idegenvezetésben volt részünk, ahol elmesélték hogyan tudunk az állatoknak 
segíteni, élelmet és lakhelyet biztosítani. Megtudtuk, hogy nemcsak a háziállatoknak és a madaraknak 
tudunk élőhelyet és táplálékot biztosítani. Az állatoknak megfelelő élőhely télire például egy kerti 
komposzt, ami nemcsak a környezetvédelemben és a termesztésben hasznos, de másoknak is 
segíthetünk vele. Például a süniknek és a bogaraknak, esetleg kisebb rágcsálóknak is, azzal, hogy ősszel, 
még ha nem is lesz olyan szép a kertünk, meghagyjuk az avart. Az ilyen kis élőlények számára ez egy 
kényelmes és meleg takaró, ami a bujkáláshoz tökéletes rejtekhely, esetleg élelmet is találhatnak 
benne. A süniknek még mesterséges házikót is biztosíthatunk, amihez csak pár darab fára, egy 
kalapácsra és szögekre van szükség, de lehet sokkal fantáziadúsabb megoldást is találni arra, hogy 
sünlakot készíthessünk. Ebben biztosítunk nekik a hó ellen védelmet, és kirakhatunk nekik kisebb 
ennivalót is.  
Más állatoknak is segíthetünk, például a nádköteg a papírdarazsak élőhelye lehet télen. A madaraknak 
fából készült etetőt helyezhetünk ki a kertben. Ezekből az etetőkből többfélét is készíthetünk 
különböző méretben, énekesmadaraknak, baglyoknak. A denevéreknek olyan etetőt kell készítenünk 
amin alul van a bejárat.   
Az állatkert további részében még különféle állatokat is megnéztünk, például a tevéket is. 
Róluk biológia órán is tanultunk. Tudjuk, hogy zsírpúpjuk van, amit sötétebb szőr fed a leégés ellen, 
hosszú szempilláival, elzárható fül-, és orrnyílásaival a homok ellen védekeznek.   
A tevéken kívül még sok más állatot is láthattunk, amikről tanultunk. Mi személy szerint a hüllőkre, a 
zebrákra, tigrisekre és az oroszlánokra voltunk leginkább kíváncsiak. Kisebb korunkban voltunk már az 
állatkertben, de így, hogy azóta többet tudtunk meg bizonyos állatokról, egy újabb élményben volt 
részünk, ami más volt, mint a többi.                    
Az egész csapat nevében, ajánljuk az állatkert megtekintését, mert ez egy hatalmas élmény!  

Fónyad Liza és Jurkovich Petra, 7. a osztályos tanulók  
  
 


