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Ziua internationala a gradinilor zoologice (07.08.2019)
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În fiecare an, pe data de 9 august este sarbatorita Ziua internationala a gradinilor zoologice si a
parcurilor,
pentru a marca importanta conservarii biodiversitatii.
Marcata anual, ziua de 9 august este dovada interesului pe care comunitatea internationala îl acorda
conservarii biodiversitatii. Vizitarea unei gradini zoologice este o experienta educationala si un mod interesant
de petrecere a timpului liber.
Gradina Zoologica din Timisoara
îsi deschide portile, cu intrare gratuita pentru publicul vizitator vineri, 9 august la ora 10
si va asteapta cu activitati pentru copii în care obiectivul principal în formarea noilor generatii îl reprezinta
cultivarea dragostei pentru natura si animale. Dincolo de aspectul educativ, parcurile si gradinile zoologice
reprezinta, în primul rând, sansa de a salva anumite specii aflate pe cale de disparitie. Parcurile joaca un rol
deosebit de important în educatia de mediu. Promovarea protejarii parcurilor reprezinta, de fapt, protejarea
calitatii vietii si conservarea biodiversitatii. Cel mai important scop al gradinilor zoologice este acela de a
asigura sprijin continuu pentru conservarea speciilor, dar si de a oferi oportunitati educationale extinse.
Publicul tinta principal sunt copiii, viitori tineri interesati de conservarea planetei. Primul pas în educarea
vizitatorilor este realizarea cadrului cât mai natural al habitatului animalelor.
Gradina Zooogica din Timisoara
este un spa&#539;iu public care îngrije&#537;te si expune 49 de colectii de animale vii, salbatice, indigene si
exotice, totalizând 273 de exemplare în vederea realizarii mai multor obiective: conservarea faunei (având
prioritate protejarea speciilor amenintate cu disparitia) si instruire, educare si recreere.
Va asteptam vineri, 9 august, începând cu ora 10, cu activitati de face painting, ateliere de creatie pentru
copii, baloane, concert sustinut de Chromatik Voice- de la ora 11, mascote, dar si sa hranim împreuna
animalele din colec&#539;ie.

Dan Diaconu,
Viceprimar al Timisoarei
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