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INFORMACJE O OGRODACH:
Kew Gardens
Królewski Ogród Botaniczny założono w 1759r. na terenie
nieurodzajnym. Powierzchnia Kew wynosi ok 120 ha. W 2003 roku
obiekty zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W
ekspozycji znajduje się 30 tysięcy różnych roślin oraz ponad 7 milionów
okazów zielnikowych. Wiele roślin sprowadzono do Europy przez
badaczy z Kew, niektóre rosnące w Ogrodach okazy mają ponad 200 lat.
Sławne postaci związane z Królewskimi Ogrodami to: Sir Joseph Banks,
William Hooker i Ernest 'Chinese' Wilson. Miejsce pracy Tony'ego
Kirkhama, prelegenta na VII Zjeździe PTD we wrześniu 2014r. Ogrody
zatrudniają ponad 750 pracowników fizycznych, administracyjnych
i naukowych. Polecamy program BBC A Year at Kew – dostępny
na YouTube.

Wakehurst Place Garden
Wiejska filia Kew Gardens – zakupiona została w roku 1903 przez rodzinę
Lord'a Wakehurst; w 1965 przekazana RBG, Kew, pełni obecnie ważne
funkcje naukowe. Powierzchnia Wakehurst Place to około 190 ha.
W Wakehurst powstał Millennium Seed Bank (bank nasion dzikich
roślin). Aktualnie zgromadzono tam 10% spośród 300 tysięcy dzikich
gatunków roślin na ziemi, do 2020 roku planowane jest zebranie 25%.

Chelsea Physic Garden

Założony został w 1673r. jako ogród aptekarski. Dr Hans Sloane, brytyjski
lekarz i pasjonat botaniki, kupił posiadłość i przekazał ją Towarzystwu
Aptekarzy za pięć funtów rocznie. Ogród ma powierzchnię 1,4 ha.
Położony jest w samym centrum Londynu w ekskluzywnej dzielnicy
mieszkaniowej Chelsea, w pobliżu stadionu nowobogackiego klubu
piłkarskiego o tej samej nazwie.
W XVIII wieku w Chelsea Physic zainicjowano International Seed
Exchange Scheme (program międzynarodowej wymiany nasion), który
funkcjonuje do dziś. Ogród niezmiennie koncentruje swoją działalność
na medycynie naturalnej. Postacie związane z ogrodem: Philip Miller,
Joseph Banks, Karol Linneusz, Daniel Solander, John Bartram
i John Lindley.

Hillier Arboretum
Założony przez słynnego dendrologa i szkółkarza, Sir Harolda Hilliera
w 1953r. Obecnie zajmuje powierzchnię prawie 30 ha, na których rośnie
42 tysiące drzew, należących do 12 tysięcy taksonów. W 1983 roku
ogrody zostały przekazane narodowi jako darowizna i od tego czasu
są zarządzane przez Hampshire County Counil – władze lokalne. Rodzina
nadal ma wpływ na prowadzenie ogrodu i John Hillier, syn założyciela,
jest współautorem Hillier Manual of Trees and Shrubs.

Royal Horticultural Society - Wisley

RHS zostało założone w 1804r., a pod obecną nazwą funkcjonuje
od 1861r. Organizuje jedne z najbardziej znanych na świecie wystaw,
Chelsea Flower Show. RHS ma około 600 tysięcy członków. Posiada
cztery ogrody na terenie Anglii. Wisley jest ogrodem pokazowym
i doświadczalnym, rozplanowanym na obszarze około 100 ha. Co roku
odwiedza go blisko 1 milion zwiedzających.

Westonbirt Arboretum
Założone w 1829r. przez Roberta Holforda, pozostawało własnością
rodziny do 1956r. Następnie zostało przejęte przez Forestry Commission
(Lasy Państwowe). Można w nim podziwiać 18 tysięcy drzew, rosnących
na terenie 243 ha. Mamy tam słynne aleje oraz kolekcje gatunków
i japońskich odmian rodzaju Acer. Rośnie tu 79 champion trees – okazów
najwyższych lub największej pierśnicy ze swojego gatunku w Wielkiej
Brytanii.

Borde Hill Gardens

Jeden z najsławniejszych ogrodów prywatnych południowej Anglii.
Ogród założono pod koniec XIX wieku. Na przełomie XIX i XX wieku
przodkowie obecnego właściciela, rodzina Clarke, finansowała sporo
wypraw poszukiwaczy roślin. Dzięki ich działalności introdukowano wiele
nowych gatunków roślin. Ogród ma najwięcej champion trees (80) –
ze wszystkich prywatnych ogrodów w Wielkiej Brytanii. Słynie również
z imponującej kolekcji różaneczników, azalii i kamelii. Wyjątkową rośliną
w kolekcji jest Emmenopterys henryi, z rodziny marzanowatych
(Rubiaceae), wprowadzony do uprawy przez Ernesta 'Chinese' Wilsona
w 1907 - po raz pierwszy kwiaty zaobserwowano w Europie w 1971r.,
w Villa Taranto we Włoszech.

Cambridge Botanic Garden
Ogród otwarto dla zwiedzających w 1846 r., dzięki profesorowi
Uniwersytetu w Cambridge, Johnowi Stevens Henslow, nauczycielowi
Karola Darwina. Mieści się w jednym z najsuchszych rejonów Anglii,
przez co cierpi z powodu zdecydowanie mniejszych opadów niż Kew,
RBG Edynburg czy Oxford Botanic Garden. Cambridge szczyci się
szesnasto hektarowym arboretum, w którym można oglądać
m. in. Davidia involucrata czy 23-metrowy okaz
Metasequoia
glyptostroboides, pozyskany z pierwszych w Europie siewek z 1949r.
(niedługo po odkryciu gatunku!), oraz imponujące wielkością okazy
Cedrus libani.

Dodatkowe atrakcje
Zwiedzanie Londynu z przewodnikiem, w tym między innymi: Trafalgar Square, Pałacu Buckingham,
10. Downing Street oraz Pałacu Westminster.
Czas wolny na indywidualne zwiedzanie Londynu.
Możliwość zobaczenia tradycyjnej metody stosowanej w gospodarce leśnej, tzw. lesie odroślowym,
ang. „coppice”.
Zwiedzanie tradycyjnie uprawianej łąki kwietnej.
Okazja zwiedzania przepięknego miasta uniwersyteckiego – Cambridge.

