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Od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Trzeci numer czasopisma MiniLO&Aniela dotyczy poszanowania
otaczającej nas atmosfery. Jak ważne jest powietrze, którym oddychamy
łatwo się przekonać, gdy go zabraknie… Kiedy jednak jest ono systematycznie zanieczyszczane, niełatwo się zorientować. Co więcej, skutki takiego
zanieczyszczenia często dostrzegamy dopiero po latach. Dlatego tu i teraz
apelujemy, by nie zaniedbywać tematu. Dzięki lekturze tego numeru dowiecie
się, co możecie zrobić sami, by oddychać świeżym i zdrowym powietrzem.
W numerze dodatek – składana śmieciarka. Często na naszych spotkaniach
zadajecie nam pytanie: po co segregować skoro to i tak wszystko trafia
do jednego worka? Tak nie jest! By wam to udowodnić, uświadomić
i utrwalić, do każdego numeru dołączony zostaje model śmieciarki firmy
EKOCEL – najlepszego producenta śmieciarek i sprzętu dla gospodarki
odpadami w Polsce. Jeśli złożycie sami bądź z opiekunami, trzykomorową
ciężarówkę, zapamiętacie, że każda komora służy do zbierania innego
rodzaju surowca wtórnego… i kolejny pretekst, by nie segregować – zniknie!
Dodatkowo każdy z was może nadać proekologiczny charakter swojej
ciężarówce – pokolorujcie swój model – stwórzcie rysunek bądź hasło, które
zachęci innych do segregacji, zróbcie zdjęcie i wyślijcie do nas bądź dodajcie
na facebookowej tablicy czasopisma. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Z zielonymi pozdrowieniami,
dr Katarzyna Michniewska
Redaktor Naczelny czasopisma MiniLO&Aniela
P.S. Drukujemy na  papierze z recyklingu
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woda

Kwaśne deszcze

– co o nich wiesz?
Woda jest niezbędna do życia, trzeba ją
szanować. Nie w każdej postaci jest jednak
zdrowa i czysta. Przykładem są kwaśne
deszcze – skażone opady, które szkodzą
roślinom, zwierzętom i ludziom.

W

przeszłości opady atmosferyczne nie były tak zanieczyszczone,
jak to ma miejsce dzisiaj. Spowodowane jest to rozwojem przemysłu.
Duże ilości spalanego przez nas węgla, oleju opałowego i gazu
ziemnego, emitowanego do atmosfery, zanieczyszczają wodę deszczową.
Poza działalnością człowieka są również naturalne źródła zanieczyszczeń
m.in. czynne wulkany.

Jak powstają kwaśne deszcze?

Kwaśne deszcze powstają w wyniku łączenia się kropelek wody z gazowymi
zanieczyszczeniami powietrza. Największe znaczenie ma dwutlenek siarki,
tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla i chlorowodór. Kwaśne deszcze
mogą przybrać formę deszczu, śniegu lub mgły.

Skutki występowania kwaśnych deszczy

Kwaśne deszcze powodują obumieranie dużej ilości drzew, a także
niszczenie runa leśnego. Zakwaszeniu ulega również gleba, co przyczynia się
do uaktywnienia glinu i kadmu oraz nagromadzenia azotanów i siarczanów,
co skutkuje zmniejszoną możliwością pobierania przez rośliny podstawowych
składników odżywczych. W konsekwencji dochodzi do zamierania korzeni
i śmierci roślin. Zakwaszeniu ulegają również jeziora, rzeki i inne zbiorniki
wodne. Zanieczyszczenia mogą dostawać się do nich bezpośrednio lub
poprzez wymywanie z sąsiednich terenów np. glin. Wymyty z gleby kumuluje się
w skrzelach ryb, uniemożliwiając im oddychanie. Kwaśne deszcze niekorzystnie
wpływają na budowle, szczególnie z piaskowca i wapnia, powodując ich
wietrzenie. Oddziałują również na tworzywa sztuczne, a nawet metale.
Dodatkowo kwaśne deszcze przyczyniają się do powstawania wielu chorób
układu krążenia i oddechowego.
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woda

Jak zapobiegać kwaśnym
deszczom?

•	Zmniejszanie ilość dwutlenku węgla i tlenków
azotu uwalnianych do atmosfery poprzez
ograniczanie zużycia węgla, spalanie drewna
oraz gazu ziemnego.
•	Klimatyzacja, chłodnictwo i wiele
wyrobów w aerozolu zawierają związki
chlorofluorowęglowodorów oraz CFC
- ograniczenie stosowania klimatyzacji
i korzystanie z jednej energooszczędnej
lodówki na całe gospodarstwo domowe.
Zamykanie drzwi w pomieszczeniu, gdy
klimatyzacja jest włączona.   DK

Kwaśne deszcze bez wątpienia niszczą
środowisko naturalne. Jest kilka sposobów, aby
im zapobiegać. Oto kilka z nich:
•	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
z górnictwa, hutnictwa oraz elektrowni
- zmniejszenie eksploatowania zasobów oraz
ograniczenie zużycia energii elektrycznej.
•	Zmniejszenie emisji szkodliwych spalin
i ograniczenie transportu - zmniejszenie ilości
kupowanego paliwa i ropy naftowej oraz
zakup samochodów z mniejszym stopniem
emisji spalin. Wybieranie komunikacji miejskiej,
roweru, jako środka lokomocji.

Źródło:
www.chronmyprzyrode.pl, www.geoida.org.pl,
www.mojaekologia.pl, www.wikipedia.org
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żywność

odpoczynek

na świeżym powietrzu

jest zdrowy!
Obcowanie z naturą przynosi wiele
korzyści. Promienie słoneczne
dostarczają naszemu organizmowi
niezbędną dla mocnych kości
witaminę D, a także wspomagają
system nerwowy i mięśniowy.
Z kolei ruch może sprawić wiele
radości. Wspólne chwile z rodziną
i przyjaciółmi może umilić
propozycja pikniku.

W zdrowym ciele zdrowy duch. Jak można w pełni
wykorzystać czas, który pozostał do nadejścia
zimy? Gdy tylko pojawią się promienie słońca,
wykorzystaj je na spacer, jazdę na rowerze,
bieganie, granie w piłkę, grzybobranie czy jesienną
wycieczkę. To również bardzo dobre okazje
na zorganizowanie pikniku.

Kilka dobrych rad
przy organizacji pikniku…
Zwróć uwagę na:
1. wybranie odpowiedniego miejsca,
2.	zaproszenie osób (należy z wyprzedzeniem
poinformować uczestników o wycieczce; każdy
powinien mieć czas na przygotowanie się),
3. zabranie poczęstunku.

Pamiętaj!
Ćwiczenia
fizyczne
sprawiają, że:
rzadziej dokucza nam
ból głowy, łatwiej
zasypiamy, dopisuje
nam lepszy
apetyt.

Co warto zabrać na piknik?
1.	Koc.
2.	Koszyk przysmaków tj. pokrojony chleb, masło,
wędlinę oraz umyte, sezonowe warzywa i owoce.
Nie zapomnij o termosie z herbatą!

Na pikniku świetnie sprawdzają się
potrawy w wersji „fingerfood”, czyli
jedzone palcami.
Po konsumpcji należy pozostawić po sobie tylko
ślady naszych stóp. Jeśli zostaną ci jakieś odpady
pamiętaj, aby je prawidłowo posegregować
i umieścić w odpowiednich pojemnikach.   JW
Źródło:
www.swiat-piekna.eu
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energia

Wiej, wiej, wiej… wietrze wiej
- wiatr nośnikiem
energii
Energia wiatru i jej wykorzystanie
przez człowieka ma historię
sięgającą kilku tysięcy lat.
Od najdawniejszych czasów wiatr
„łapano w żagle”, napędzając nim
statki. Poruszał on również skrzydła
wiatraków. Powstała w ten sposób
energia wykorzystywana była
m.in. do mielenia zbóż, czy napędu
pomp nawadniających pola.
Czym jest i skąd się bierze wiatr?

Zrób swój wiatrak!

1

Wystarczą: sztywny
papier lub folia
formatu A4, szpilka z
plastikową główką,
drewniany patyk,
klej.

Wiatr to ruch powietrza wynikający z:

• rotacji kuli ziemskiej,
• nierównomiernego nagrzewania powierzchni
Ziemi przez Słońce,
• zróżnicowanej absorpcji (pochłaniania)
promieniowania słonecznego przez ląd i morze.
Jest to poziomy lub prawie poziomy ruch względem
powierzchni Ziemi.

2

Papier przytnij
w kwadrat. Rogi
kwadratu ponacinaj
(mniej więcej
do połowy)
po przekątnej.

Parametry:

• kierunek - oznaczający, skąd wieje wiatr,
• prędkość - wyrażana najczęściej w m/s
lub km/h, węzłach oraz skali Beauforta.

Wiatry dzielimy na:

•  stałe (pasaty),
•  okresowe (monsuny, bryzy, wiatry górskie, wiatry
dolinne),
•  nieokresowe (lokalne),
•  związane z ukształtowaniem terenu (np. wiatr
halny, bora, mistral).

Do pomiaru wiatru służy:
• anemometr (wiatromierz).
Źródło:
www.portalwiedzy.onet.pl,
www.wikipedia.org,
www.zielonaenergia.eco.pl
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AK

3
Zaginaj do środka rogi
kwadratu i przyklejaj.
Wiatraczek przymocuj
szpilką do patyka.

powietrze

ZANIECZYSZCZENIA
POWIETRZA
Zły stan powietrza negatywnie wpływa
na nasze zdrowie. Niestety, w powietrzu
jest coraz więcej zanieczyszczeń.
Dlaczego tak się dzieje? Skąd biorą się
te zanieczyszczenia? Co one powodują?
Spróbujemy to wyjaśnić.

P

owietrze to mieszanina gazów takich jak:
azot, tlen, dwutlenek węgla, para wodna
i argon, budujących atmosferę. Atmosfera  
to  powłoka gazowa otaczająca naszą planetę,
złożona z mieszaniny gazów zwanej powietrzem.
Zanieczyszczenie powietrza, które negatywnie
wpływa na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt
oraz na inne elementy środowiska, to substancje
niebędące naturalnymi składnikami powietrza
i występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych.
Do tych, które najbardziej zanieczyszczają
powietrze należą:
DWUTLENEK WĘGLA
Gaz cieplarniany, który zatrzymuje część
wypromieniowywanego przez Ziemię ciepła,
przez co prowadzi do ocieplenia klimatu i topnienia
lodowców.
DWUTLENEK SIARKI
Produkowany przez elektrownie opalane
węglem brunatnym i kamiennym,  przyczynia
się do powstania smogu typu londyńskiego.
W powietrzu utlenia się i łączy z wodą, dając
kwaśne deszcze.
TLENKI AZOTU
Są one związane z rozwojem motoryzacji.
W miastach są głównym składnikiem smogu typu
kalifornijskiego. Mają udział w tworzeniu kwaśnych
opadów.
PYŁY
Osadzają się na powierzchni roślin, utrudniając
pochłanianie światła. Często zawierają pierwiastki
toksyczne, mogą dostawać się do naszych płuc
i powodować groźne choroby.
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powietrze

Czy wiesz, że…
•	Metan jest gazem cieplarnianym o 25-krotnie
silniejszym działaniu niż dwutlenek węgla.
Jednak jego ilość w atmosferze jest dużo
mniejsza, z czego wynika mniejszy wpływ
na efekt cieplarniany.
•	WWA to skrót nazwy dla bardzo niebezpiecznych, wręcz rakotwórczych, substancji,
których źródłem występowania w środowisku jest np. dym papierosowy (WWA =
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne).

Zanieczyszczenia powietrza
możemy podzielić na:
Naturalne, które wiążą się z procesami, na które
nie mamy wpływu, takimi jak
wybuchy wulkanów, czy pożary
lasów. Do ok. XVIII wieku praktycznie
wszystkie zanieczyszczenia
powietrza były pochodzenia
naturalnego. Później jednak nastąpiła rewolucja
przemysłowa i znacznie wzrosło sztuczne
zanieczyszczenie, związane z działalnością
człowieka.
Sztuczne, spowodowane działalnością człowieka:
•	transport samochodowy, lotniczy:
spaliny pojazdów samochodowych
zawierają tlenki azotu, siarki,
i związki ołowiu. Transport lotniczy
to obecnie najszybciej rosnące
źródło emisji dwutlenku węgla.
• spalanie paliw:
węgla kamiennego, węgla
brunatnego, ropy naftowej i gazu
ziemnego, skutkuje wydzieleniem
olbrzymich ilości gazów spalinowych oraz pyłów, popiołów i sadz.
•	przemysł metalurgiczny i chemiczny:
huty, kopalnie i cementownie
wytwarzają duże ilości pyłów
i innych drobnych ciał stałych.
Rafinerie i petrochemie wydzielają
do powietrza uboczne produkty
przeróbki.
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•	10.04.1815 r. miał miejsce największy
wybuch wulkanu w historii - wulkanu
Tambora, w Indonezji. Popiół wulkaniczny
został rozrzucony w promieniu 1300 km!
Wybuch był słyszalny na wyspie,
znajdującej się ponad 2000 km od miejsca
wybuchu! Konsekwencją wybuchu była
zima wulkaniczna – tzw. rok bez lata.
Doprowadziło to do zniszczenia plonów
uprawnych i głodu wielu ludzi w Europie
i Ameryce.

•	przemysł rolno - spożywczy:
wraz z wytwarzaniem
niektórych produktów
emitowane są odory
- substancje o bardzo
nieprzyjemnym zapachu…
•	składowanie i utylizacja ścieków i odpadów:
rozkład substancji
organicznych przez
mikroorganizmy prowadzi
do emisji metanu (jednego
z gazów cieplarnianych).
•	gospodarstwa domowe:
domowe kominy emitują gazy
powstałe w wyniku spalania
węgla, służącego do ogrzewania
budynków mieszkalnych. Niektórzy
mieszkańcy chcą we własnym
zakresie uporać się z odpadami. Spalanie
śmieci w domowych piecach jest kategorycznie
zabronione. Ze względu na różnorodność
materiałów, z których zbudowane są odpady,
podczas ich spalania uwalniane są niezwykle
trujące związki.   BM
Źródło:
www.ekologia.pl, www.national-geographic.pl,  
www.wikipedia.org

powietrze

Dziura
ozonowa

zjawisko spadku ilości
ozonu, w górnej warstwie
atmosfery. W przeciwieństwie
do przypowierzchniowego ozonu,
ozon budujący warstwę wysoko
w atmosferze (15-50 km nad Ziemią),
chroni nasze życie przed szkodliwymi
promieniami słonecznymi. Dziura w tej
warstwie, spowodowana była m.in.
stosowaniem przez ludzi związków
chemicznych, zwanych
freonami. Obecnie są one
wycofane z użycia.

Co To
jest?
Efekt
cieplarniany

dwutlenek węgla, zalegający
w atmosferze powstrzymuje
promieniowanie słoneczne
przed swobodnym wyjściem
do przestrzeni kosmicznej.
Powoduje to zmiany klimatyczne
i różne zjawiska pogodowe,
które trudno przewidzieć
np. huragany, powodzie,
susze.

Smog typu
kalifornijskiego

powstaje w miastach klimatu
subtropikalnego podczas letniej
pogody, przy silnym nasłonecznieniu,
kiedy na ulice miasta wyjeżdżają
tysiące samochodów i emitują spaliny.
Pod wpływem energii słonecznej,
składniki zawarte w spalinach
ulegają przekształceniu m.in.
w przypowierzchniowy ozon,
który jest bardzo szkodliwy
dla zdrowia ludzi.
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Kwaśny
deszcz

to rodzaj opadu,
który zawiera kwasy
siarkowe i azotowe,
powstałe z rozpuszczania
zanieczyszczających atmosferę
gazów. Ich skutkiem są
uszkodzenia roślinności,
budynków, pomników
i zabytków.

Smog typu
londyńskiego

powstaje w miastach klimatu
umiarkowanego podczas jesienno-zimowej
pogody, kiedy ludzie zaczynają intensywnie
ogrzewać swoje mieszkania, spalając duże
ilości paliw oraz wtedy, kiedy występują
niekorzystne warunki meteorologiczne – nie
ma wiatru ułatwiającego mieszanie powietrza,
występuje tzw. inwersja temperatury, tzn.
że wraz ze wzrostem wysokości nad poziom
morza, zamiast obniżania się temperatur robi
się coraz cieplej. Dzięki temu wszystkie
zanieczyszczenia gromadzą się przy
ziemi i nie emigrują do wyższych
warstw atmosfery.
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Jak przeciwdziałać
zanieczyszczeniom
powietrza?
Zanieczyszczone powietrze to jeden
z najważniejszych problemów ekologicznych w naszym kraju – tak
uważa 34 proc. Polaków 1. Każdy z nas
może jednak w prosty sposób dbać,
by było ono bardziej czyste. Jak to
zrobić? Np. korzystać z komunikacji
miejskiej lub jeżdżąc rowerem, czy
nie paląc śmieci w domowym piecu.

N

ajwiększymi „zatruwaczami” powietrza
są samochody, samoloty, fabryki,
elektrownie, kopalnie wydobywające
węgiel i gaz, składowiska odpadów oraz
gospodarstwa rolne. Wpływ na stan powietrza
mają także zjawiska naturalne, takie jak: erupcje
wulkanów czy pył piaskowy. Duże zanieczyszczenia
(m.in. pyłu zawieszonego, ozonu, dwutlenku
siarki, ołowiu) wpływają negatywnie na nasze
zdrowie, środowisko naturalne i zabytki. Mogą
także przyczyniać się np. do niszczenia budynków,
czy też do powstawania kwaśnych deszczy,
które ostatecznie szkodzą drzewom, roślinom
i zwierzętom w rzekach.

Co możemy zrobić,
by powietrze było bardziej czyste?

Nasze codzienne zachowania i nawyki mają wpływ
na środowisko. Wprowadzenie kilku prostych zasad
pozwoli nam zadbać o czyste powietrze. Przede
wszystkim:
• w ybieraj rower lub własne nogi, żeby pokonać
mniejsze odległości,
• korzystaj z komunikacji publicznej – to bardziej
ekonomicznie i ekologiczne niż jazda samochodem,
• nie pal śmieci w domowym piecu – plastikowe
butelki i tworzywa sztuczne podczas spalania
wytwarzają trujący gaz, który razem z dymem
uwalnia się do powietrza,
• staraj się mieć wokół siebie rośliny albo posadź
drzewka i krzewy wokół domu czy szkoły
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Paweł Mikusek
Rzecznik prasowy

– to nasi sprzymierzeńcy, bo pochłaniają
zanieczyszczenia.
Ponadto ważne jest wprowadzenie zmian
w wielkich fabrykach, gdzie należy odpowiednio
utylizować szkodliwe substancje oraz zakładać
na kominy specjalne filtry. Z kolei środki transportu
publicznego powinny mieć rozbudowaną sieć
pojazdów wytwarzających mniej spalin.

Czy wiesz, że:

• 1 samochód w ciągu 1 godziny zamienia
6 000 litrów tlenu w spaliny,
• 100 samochodów zanieczyszcza przez
godzinę 600 000 litrów tlenu,
• do wytworzenia takiej ilości tlenu przez
godzinę potrzeba 500 drzew.
� Badanie TNS Polska dla MŚ, 2012 r.

powietrze

dzień bez

SAM     ch     DU

- czy się opłaca?
W 1886 roku w Niemczech
zaprezentowano pierwszy automobil.
Wtedy nikt nie przypuszczał, że ponad
100 lat później po całym globie jeździć
będzie miliard samochodów. Choć
bezspornie zrewolucjonizował świat,
to także przyczynił się do rosnącej emisji
spalin, co prowadzi do negatywnych
zmian klimatycznych i zanieczyszczenia
środowiska.
Naukowcy szacują, że w najbliższych dziesięcioleciach
nastąpi wzrost globalnej emisji gazów cieplarnianych
np. metanu i dwutlenku węgla, które powodują
wzrost temperatury na Ziemi. Do głównych źródeł
emisji dwutlenku węgla należą spaliny samochodów,
napędzanych paliwem kopalnym. Ruch samochodów
wpływa również na wysoki poziom hałasu, smog, emisję
zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

Ważne przedsięwzięcie

W 1998 r. Komisja Europejska
poparła francuski wniosek
przeprowadzania akcji pod
hasłem "22 września - Dniem
bez Samochodu".  Obecnie
w przedsięwzięciu udział
biorą m.in. kraje Unii
Europejskiej, Kanada,
Brazylia i Chiny. W Polsce
święto to obchodzone jest
od 2002 r. Patronuje mu
Ministerstwo Środowiska.
Akcja ma ukazywać
negatywne skutki
używania samochodu, a także
podjąć próbę
przekonania
podróżujących
autami,
żeby tego
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Rower rewolucjonista
Coraz powszechniejszym zjawiskiem jest zamykanie
zabytkowych centrów miast dla samochodów,
powstawanie strefy cichego ruchu i tym podobnych
inicjatyw. W tym procesie, który trwa w Europie
od prawie 45 lat swoją niezwykłą rolę odgrywa rower
miejski. To za jego sprawą zmienia się mentalność,
świadomość ekologiczna i co najważniejsze codzienne
nawyki. Nieważne kim jesteś – nie pedałujesz – nie
jedziesz. Rower jako bardzo demokratyczny środek
transportu pozwala inaczej spojrzeć na możliwość
i jakość przemieszczania się, kształtuje postawy
obywatelskie. W tym wszystkim jest jeszcze troska
o osobistą kondycję i profilaktyka zdrowotna tak
ważna w starzejącym się społeczeństwie. Misja
roweru publicznego to rozwój alternatywnej,
przyjaznej środowisku formy poruszania się po mieście
oraz wspieranie aktywności jego mieszkańców.
				
Małgorzata Udała

				Rzecznik prasowy
				
Nextbike Polska Sp. z o.o.

dnia skorzystali z alternatywnych środków transportu tj.
autobusu, tramwaju lub roweru.

Niecodzienne atrakcje

Co roku z okazji Dnia bez Samochodu, niektóre miasta
proponują swoim mieszkańcom przemieszczanie się za
darmo komunikacją miejską. W wielu miejscach wybrane
ulice zostają wyłączone z ruchu. W wydzielonych w ten
sposób przestrzeniach odbywają się różne imprezy, typu
festyny czy pikniki rodzinne. Postarajmy się, chociaż tego
jednego dnia zrobić coś dla środowiska, które nas otacza. JW

Źródło:
www.ekoklub.ehost.pl, www.mos.gov.pl, www.wikipedia.org,
www.wwfpl.panda.org, wwww.zmianynaziemi.pl,
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Czy warto
SADZIĆ DRZEWA?
Drzewa odgrywają ogromną rolę
w środowisku, w którym żyjemy. Poprzez
pochłanianie dwutlenku węgla poprawiają
skład powietrza. Kto zainicjował sadzenie
drzew? Dlaczego warto je sadzić?

Drzewa są częścią żywego krajobrazu. Ich brak
w przestrzeni, w której żyjemy, odbierany jest
przez nas jako coś niepokojącego. Nie jest to jednak
tylko znaczenie estetyczne. Obecność drzew może
zminimalizować niekorzystne zmiany klimatyczne
i spowolnić postępującą degradację środowiska,
w którym żyjemy.

Od czego się zaczęło?

Historia sadzenia drzew sięga drugiej połowy
XIX wieku. Inicjatorem akcji był Julius Sterling
Morton. W 1872 r. zwrócił się do swoich rodaków
z prośbą o posadzenie, w dniu 10 kwietnia, drzewa.
Swój apel argumentował tym, iż „inne święta służą
jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje
zaś na przyszłość”. Idea spotkała się z szerokim
odzewem w USA, posadzono wówczas ponad
milion drzew. Od tamtego czasu, w drugą niedzielę
kwietnia, w USA obchodzony jest Dzień Drzewa
(ang. Arbor Day).

Z Ameryki do Europy…

Za sprawą Organizacji Narodów Zjednoczonych
do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa idea sadzenia
drzew trafiła do Europy. Było to w 1951 r.  
Światowy Dzień Drzewa miał być obchodzony
w każdym kraju członkowskim. Przyświecający
cel to propagowanie idei sadzenia drzew
oraz zwiększanie świadomości ekologicznej
społeczeństwa. W Polsce Dzień Drzewa
obchodzony jest od 2003 r., w dniu 10 października,
za pośrednictwem Klubu Gaja. Jego organizacją
zajmują się stowarzyszenia ekologiczne,
nadleśnictwa i szkoły.
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Dlaczego warto sadzić drzewa?

Sadzenie drzew przynosi wiele korzyści. Drzewa m.in.:
•	pochłaniają dwutlenek węgla,
•	są środowiskiem życia wielu zwierząt,
•	oczyszczają powietrze z toksycznych gazów
i pyłów,
•	zatrzymują wody opadowe,
•	wzbogacają powietrze o substancje lotne,
•	chronią przed hałasem,
•	urządzone tereny zadrzewione obniżają poziom
stresu i agresji,
•	przyczyniają się do rozwoju wspólnot
i społeczności lokalnej,
•	wpływają na poprawę stanu zdrowia.

Duża rola drzew

Rola drzew w środowisku jest nieoceniona.
Obecnie idea sadzenia drzew odbywa się w coraz
większej liczbie krajów, tym samym zwiększa się
świadomość ekologiczna społeczeństwa na temat
jego roli w otaczającym nas  środowisku.

świerk 10 lat później …

powietrze

Ciekawostki:

•	Jedno duże drzewo o wysokości ok. 25 m pochłania
tyle CO2, ile wytwarzają dwa gospodarstwa domów
jednorodzinnych!
•	
Jedna 60-letnia sosna wydziela tyle tlenu, ile zużywają
3 osoby, natomiast hektar lasu zaspokaja potrzeby 45 osób!
• Zdrowe 10 m, wysokie drzewo produkuje średnio ok. 118 kg
tlenu rocznie, człowiek zużywa go 176 kg – dwa drzewa
średniej wielkości zaspokajają potrzeby jednej osoby!
•	100-letni buk „wytwarza” w ciągu godziny 1200 litrów
tlenu – taką ilość jest w stanie wytworzyć ok. 2700
młodych drzewek!
•	W ciągu godziny jeden samochód zamienia w spaliny tyle
tlenu, ile zużywa do oddychania w tym samym czasie 800 osób!
•	Średniej wielkości samolot odrzutowy wydziela w czasie
startu takie ilości spalin, jak 6000-7000 samochodów!

Drzewko za makulaturę

W dniach od 20 do 25 stycznia 2003 roku
w Szkole Podstawowej Nr 344 im. Powstania
Warszawskiego w Warszawie odbyła się zbiórka
makulatury. Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.
została patronem przedsięwzięcia. Inicjatorami
i pomysłodawcami akcji byli młodzi członkowie
szkolnego Koła Ekologicznego „Zielone Ekoludki”
pod opieką mgr Danuty Wiatr - pedagoga od wielu
lat zaangażowanego w działalność proekologiczną.
Zebrano ponad tonę surowca! Pieniądze ze
sprzedaży makulatury przeznaczone zostały
na zakup sadzonek świerków. Stąd nazwa całej
akcji: Drzewko za makulaturę. Drzewka zostały
posadzone 28 kwietnia 2003 r. na terenie szkoły.
W tym podniosłym wydarzeniu uczestniczyła
pani Danuta Wiatr wraz z podopiecznymi z Koła
ekologicznego oraz Prezes Eko Cykl Organizacja
Odzysku S.A. - Katarzyna Michniewska.

Julius Sterling Morton
(1832 – 1902) – był amerykańskim
znawcą i miłośnikiem przyrody.
Studiował na Uniwersytecie Michigan.
W związku ze swoją działalnością
polityczną, literacką i rolniczą
został mianowany sekretarzem
rolnictwa Stanów Zjednoczonych.
Był również gubernatorem Terytorium
Nebraski. Publikował periodyk
The Conservationist (Działacz Ochrony Przyrody), a od 1897 r.
pracował nad wielotomową Ilustrowaną Historią Nebraski. DK

Źródło:
www.klubgaja.pl, www.swietodrzewa.pl, www.um.kielce.pl,
www.wikipedia.org
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Rozwiąż
krzyżówkę

1
2
3
4
5

i wygraj 
nagrody!

6
7
8

1. Gazowa powłoka otaczająca Ziemię.
2. … cieplarniany.
3. Gaz, który stanowi  ok. 78 % powietrza.
4. Gaz, który stanowi ok. 21 % powietrza.
5. Julius Sterling..., zainicjował akcję
sadzenia drzew.
6. Urządzenie służące do pomiaru
wilgotności powietrza.
7. Jedna z podstawowych czynności
życiowych organizmu.
8. Dziura…
Hasło prześlij na e-mail:
redakcja@mmconsulting.waw.pl
Dane sześciu pierwszych osób,
opublikujemy w kolejnym numerze
czasopisma. Zwycięzcy otrzymają nagrody
rzeczowe, ufundowane przez IKEA.
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I i II odpowiedź

Segregatory Pluggis, wykonane
w 100% z pochodzącego z recyklingu
PET oraz pudełka Kasett, wykonane
w 95% z pochodzącego z recyklingu
papieru. W każdym zestawie
segregatory i pudełka są
pakowane po 2 szt.

III i IV odpowiedź

Lampka Jansjo, w której źródłem
światła jest LED może świecić
nawet 20 lat, przy jednocześnie
niskim zużyciu energii.

V i VI odpowiedź
Pojemniki do przechowywania żywności KULLAR
(termos + pudełko).
Ich wielokrotne użycie
to niepowstawanie odpadów
podczas pakowania żywności.

powietrze

Ty też możesz
dbać o klimat
Półwysep Helski wyspą? To możliwe.
Zmiany klimatu powodują,
że podnosi się poziom mórz
i oceanów, w tym Morza Bałtyckiego.
Jak temu zaradzić? – O tym będą
dyskutować uczestnicy konferencji
klimatycznej COP19.

J

uż w listopadzie tego roku w Warszawie
odbędzie się konferencja Organizacji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
tzw. COP19. Do stolicy przyjadą goście ze 194 krajów:
politycy, ekolodzy i biznesmeni. Będą rozmawiać
o tym, jak radzić sobie z ocieplaniem się naszej
planety. Najważniejsza sprawa to dwutlenek węgla.
Ten gaz powstaje w wyniku działalności człowieka,
ale także wyrzucają go z siebie eksplodujące wulkany.
Im więcej tego gazu w powietrzu, tym szybciej
podnosi się temperatura na Ziemi. Trzeba temu
zapobiegać.

Dlaczego zmiany klimatu są takie
niebezpieczne?

Zmiany klimatu są zjawiskiem naturalnym i zależą
np. od aktywności Słońca. Jednak działalność ludzi
bardzo te naturalne procesy zmieniła. Od ponad
dwustu lat klimat zmienia się coraz szybciej w efekcie
rozwoju przemysłu, motoryzacji, czy coraz większego
wykorzystywania energii elektrycznej.  Klimat
zmienia się  na całym świecie, również w Polsce.
Powoduje to szereg groźnych zjawisk pogodowych,
np. długotrwałe susze, powodzie czy silne trąby
powietrzne.

Co można zrobić, by przeciwdziałać
zmianom klimatu?

Aby powstrzymać  zmiany klimatu, wszystkie kraje
świata powinny działać razem i zobowiązać
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Marcin Korolec
Minister Środowiska

się  do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Właśnie podczas listopadowego spotkania
w Warszawie rozpoczną się rozmowy o specjalnej
umowie pomiędzy 194 krajami świata. Ma ona zostać
podpisana za dwa lata w Paryżu. Dwa lata to nie
za długo jak na uzgodnienie spraw przez kilkanaście
tysięcy osób!

Każdy z nas może troszczyć się o klimat

Warto pamiętać, że każdy z nas może dbać o klimat.
Nie trzeba być ekspertem, mieć dużo czasu albo
pieniędzy. Jak? Wystarczy oszczędzać prąd i wodę,
czy segregować śmieci. Gaszenie światła w pokojach,
z których wychodzimy, zakręcanie wody w trakcie
mycia zębów, wyrzucanie do różnych pojemników
plastiku, papieru i szkła… To tylko
przykłady działań, które nic nas
nie kosztują, a pomagają chronić
Ziemię i klimat. Warto się przyłączyć
do wspólnej akcji i dbać o naszą
planetę.
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świadoma konsumpcja

Rok szkolny
czas rozpocząć!
Pierwszą rzeczą, która nie ominie
uczniów jest zgromadzenie
niezbędnych podręczników oraz
przyborów szkolnych. Dla tych,
którzy jeszcze nie uporali się
z tą czynnością zapraszamy
do przeczytania naszego poradnika.

Zanim dasz się wciągnąć w szał
kupowania warto:

1.	Zrobić listę zakupów. To podstawa. Jak co roku
do nauki niezbędne są książki, zeszyty oraz
przybory szkolne.

2. Jeśli to możliwe kup używane podręczniki.

Są one tańsze, a dodatkowo zapisane w nich
notatki mogą okazać się bardzo pomocne.

3. Zorientuj się, jakie przybory zostały
ci z poprzedniego roku? Bezcelowe
jest kupowanie kolorowych

	markerów czy ekierki, jeśli te ubiegłoroczne są
w dobrym stanie. Nie musisz kupować nowego
zeszytu, jeśli w letnim semestrze zapisano
niewielką jego część. Wykorzystaj go w
kolejnym roku szkolnym.

4.	
Oszacuj swój budżet. Zastanów się, na

co chcesz wydać więcej pieniędzy, a na czym
chcesz zaoszczędzić. Przy wyborze pomocy
naukowych kieruj się ich funkcjonalnością.

5.

 ie wybieraj się samotnie na zakupy. Na
N
pewno masz kogoś, kto chętnie ci doradzi. Jak
mówi przysłowie: co dwie głowy to nie jedna!

6.	Na zakupy zabierz ekologiczną torbę. Sposób

na jej zrobienie podaliśmy w drugim numerze
czasopisma.

Kiedy zgromadzisz potrzebne przedmioty możesz
śmiało rozpocząć pogłębianie swojej wiedzy.
Wykorzystaj ten czas, jak najowocniej, a za
9 miesięcy znowu będą zasłużone wakacje!   JW

?

Rozwiąż zagadkę i wygraj 1 z 6 zestawów plastycznych ASTRA
Trzy literki z myszki, trzy dostarczy pszczoła. Ten budynek to...
Z Astrą
do przedszkola!

Zestaw zawiera
artykuły niezbędne
do przedszkolnych
zabaw plastycznych:
farby, plastelinę, klej,
kredki, blok rysunkowy
i akcesoria plastyczne.

Z Astrą
do szkoły!

Zestaw zawiera artykuły
niezbędne do szkolnych
i kreatywnych prac
plastycznych: farby,
plastelinę, klej, flamastry,
kredki, blok rysunkowy
i akcesoria plastyczne.

W każdym zestawie niespodzianka gratis!
Rozwiązanie prześlij na e-mail: redakcja@mmconsulting.waw.pl • Kto pierwszy, ten lepszy!

Po co sortować
skoro i tak
wszystko
trafia do jednej
śmieciarki?

www.ekocel.pl

To nieprawda!
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Weź udział
w konkursie!
?

Wymyśl hasło bądź
rysunek zachęcający
innych do segregacji
odpadów.

www.ekocel.pl

Umieść swój pomysł
na dołączonym do
czasopisma modelu
śmieciarki firmy
EKOCEL Sp. z o.o.
(technika rysunku dowolna).

Złóż
pokolorowany
model
i zrób zdjęcie.

Dla najciekawszych prac
zostały przewidziane
atrakcyjne nagrody!
Prace zwycięzców
opublikujemy
w kolejnym numerze
czasopisma.
Powodzenia!

Zdjęcie prześlij
na e-mail:
redakcja@mmconsulting.waw.pl
bądź dodaj
na facebooku czasopisma:
fb.com/minilo.aniela
(prace można nadsyłać
do 15 listopada br.).

Więcej informacji:
Justyna Borecka, tel. 508 041 036
e-mail: kontakt@mmconsulting.waw.pl
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odpady

Nieprzyjemny zapach
ze składowiska odpadów…
Człowiek wytwarza różne odpady.
Z szacunków wynika, że w 2012 r.
statystyczny mieszkaniec Polski
wytworzył ich ok. 300 kg. Jeśli nie
zostały one powtórnie wykorzystane
lub przetworzone, wówczas trafiły
na składowisko odpadów. Przebywając w ich pobliżu odczuwamy
charakterystyczny, nieprzyjemny
zapach.

N

a składowisko odpadów trafiają zarówno
odpady nieorganiczne i organiczne.
Do pierwszej grupy możemy zaliczyć szkło,
metal, tworzywo sztuczne, których czas rozkładu
jest bardzo długi. Z kolei do drugiej grupy zaliczamy
odpady, które w dość krótkim czasie ulegają
rozkładowi. Są to resztki jedzenia oraz odpady
zielone z ogrodów. Mogą być one rozłożone przy
udziale bądź braku tlenu.

Uciążliwy odór

Rozkład odpadów organicznych powoduje
przedostawanie się do atmosfery substancji
gazowych o charakterze odorotwórczym
(powodujących brzydki zapach), palnym oraz
toksycznym, jak np. dwutlenek węgla, metan,
amoniak i siarkowodór. Ta nieprzyjemna woń może
wpływć negatywnie na zdrowie ludzi.

Rozprzestrzenianie się
zapachów z wysypiska

Co ma na nie wpływ? Są to m.in.:
• sposób w jaki odpady są składowane,
• ukształtowanie terenu,
• wiek i rodzaj odpadów,
• temperatura,
• siła i kierunek wiatru.
Każdy może wpłynąć na zmniejszenie się ilości
wytwarzanych odpadów, a co za tym idzie na
zapach, który się z nich wydobywa. Wystarczy
tylko stosować zasadę 3 R (Reduce, Reuse,
Recycle), czyli ograniczać powstawanie
odpadów, używać przedmiotów ponownie
oraz oddawać je do odzysku, recyklingu.
Takie postępowanie pomoże zmniejszyć
uciążliwość zapachów wydobywających
się ze składowiska odpadów.   JW
Źródło:
www.nfos.com.pl, www.wikipedia.org,
www.winntbg.bg.agh.edu.pl,
Krawczyk A., Przegląd ekologiczny składowiska odpadów
komunalnych Biała Niżna, gm. Grybów

Gaz wydobywający się z wysypiska
składa się głównie z metanu i dwutlenku
węgla. Żaden z tych gazów nie jest
wyczuwalny przez człowieka.
Za nieprzyjemny zapach odpowiadają
śladowe składniki gazu, których łączna
suma nie osiąga nawet 1%.
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bioróżnorodność

Czym jest zanikanie
BIORÓŻNORODNOŚCI?
Skąd się wzięło to pojęcie i dlaczego
warto o tym wiedzieć? W tym dziale
znajdziecie m.in. odpowiedzi na te
pytania.
Bioróżnorodność, inaczej różnorodność biologiczna,
oznacza zróżnicowanie życia na różnych poziomach
jego organizacji.

Jak możemy zmierzyć bioróżnorodność?

Najprostszym sposobem jest podanie liczby
gatunków znajdujących się na danym obszarze.
Innym wskaźnikiem jest uwzględnienie
np. stopnia zagrożenia gatunków. Jak dziś wygląda
różnorodność biologiczna Ziemi? Do końca nie
wiemy. Do tej pory opisanych zostało
ok. 1,6-1,7 mln gatunków, szacuje się, że może
ich być nawet  5 - 100 mln.

Myszołów

Bielik

Ptaki Polski

Komisja Europejska uznała ptaki za wskaźnik
jakości środowiska. Ochrona gatunków
i ich siedlisk to jeden z priorytetów Unii
Europejskiej. Liczba ptaków żyjących
w Polsce wynosiła, na dzień 31.12.2012 r.,
450 gatunków.

Sprawdź swoją wiedzę!

Poniżej znajdują się zdjęcia ptaków
występujących w naszym kraju. Czy wiecie,
czym dany gatunek się żywi? Połączcie
odpowiednie zdjęcia za pomocą strzałek.
Poniżej znajdziecie odpowiedzi.
AK
Źródło:
www.bioroznorodnosc.edu.pl, www.jestemnaptak.pl,
www.wikipedia.org

Bocian Biały

Szpak
Wróbel

1.	Myszołów (łac. Buteo buteo) – norniki, leśne gryzonie, ptaki, owady, ślimaki.
2.	Bocian biały (łac. Ciconia ciconia) – owady, dżdżownice, gady, płazy, małe ssaki (nornice, krety, ryjówki).
3.	Bielik (łac. Haliaeetus albicilla) – ryby, ptaki, ssaki.
4.	Zimorodek (łac. Alcedo atthis) – ryby, wodne owady, żaby, raki.
5.	Wróbel zwyczajny (łac. Passer domesticus) – nasiona zbóż, chwastów, drzew, roślin strączkowych, drobne owady.
6.	Szpak zwyczajny (łac. Sturnus vulgaris) – owady i ich larwy, jagody, ślimaki, nasiona, wiśnie, czereśnie, śliwki.
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Klub

EkoEdukatora
pełną parą od września
– znajdź nas w sieci
Już wkrótce ruszamy z pierwszymi spotkaniami w gronie
nauczycieli, przygotowanymi
przez Klub EkoEdukatora.
Najbliższe spotkanie odbędzie
się 30 września we Wrocławiu.
Z naszymi warsztatami będziemy
pojawiać się w różnych częściach
Polski, aby wszystkie chętne osoby
miały możliwość uczestnictwa
w naszych seminariach.
A jak będą przebiegały
nasze spotkania? Jakie
będą kolejne terminy
i miejsca? Te informacje
znajdziecie na stronie
internetowej klubu.
Ponadto znajdzie się
tam wiele innych AKTUALNOŚCI – najświeższych
informacji o realizowanych programach, konkursach,
ciekawostkach na temat edukacji ekologicznej
i ochrony środowiska. Nie jesteście jeszcze członkami
klubu? Nic straconego. Wszystkie szczegóły na temat
działania Klubu oraz sposobach zapisu znajdują się
w zakładkach O KLUBIE oraz REGULAMIN. Zakładki
POBIERZ oraz GALERIA będziemy tworzyć wspólnie.
Liczymy na zaangażowanie w działania edukacji
ekologicznej. Podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa – to nasz wspólny cel!
JO

Zapisy dla członków klubu odbywają się poprzez
stronę Klubu EkoEdukatora
www.ekoedukator.pl,
poprzez e-mail:
edukacja.ekologiczna@mmconsulting.waw.pl
lub telefonicznie pod numerem:
509-794-988.
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Wasze opinie
Katarzyna Korjat
Nauczycielka biologii

Pierwsza kobieta dziennikarka, nauczycielka
języków - Margaret Fuller - powiedziała kiedyś,
że jeśli człowiek posiada wiedzę, powinien
pozwolić, by inni mogli zapalić od niej swoje
świece. Klub EkoEdukatora stwarza możliwości
dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem
z jednej strony, a z drugiej zaś umożliwia
korzystanie z rad i pomysłów innych. Za sprawą
Klubu EkoEdukatora można dowiedzieć się, jak
uczyć ciekawie, unikać monotonii, zachęcać
do myślenia, wprowadzać uczniów w świat
twórczej aktywności. Większość propozycji zawiera metody aktywizujące
uczniów. Nauczanie odbywa się nie tylko podczas tradycyjnych lekcji, ale
i w innej ciekawszej formie… Nauczyciel może skorzystać z pomysłów
i gotowych wzorców takich zajęć. Dla mnie, nauczyciela biologii, bardzo
duże znaczenie podczas nauczania ma rozwijanie w uczniach postawy
proekologicznej, czego EkoEdukator jest wzorcem i swoistego rodzaju
promotorem. Dodatkowo uświadamia mi znaczenie słów często cytowanych
przez bliską mi osobę, że jesteśmy tylko gośćmi na Ziemi i to my jej
potrzebujemy, a nie ona nas.

Anna Niewiadomska
Nauczycielka geografii

Jako nauczyciele pragnący prowadzić
interesujące lekcje, które motywują uczniów
do dalszego poszerzania wiedzy, niezmiernie
cenimy sobie wymianę doświadczeń i
współpracę z innymi pedagogami. Klub
EkoEdukator wychodzi naprzeciw naszym
potrzebom, gdyż wspomaga nas w tych
działaniach i w doskonaleniu zawodowym.
Poprzez platformę EkoEdukator mamy nie
tylko możliwość zapoznania się z metodami
pracy innych nauczycieli i przedstawienia
swoich pomysłów na scenariusze lekcji, ale także możemy
współpracować w celu stworzenia wspólnych projektów edukacyjnych
czy przeprowadzenia konkursów międzyszkolnych. Myślę, że szczególnie
ciekawym pomysłem byłoby stworzenie przez nauczycieli uczących
w klasach dwujęzycznych wspólnej bazy kreatywnych, interaktywnych
materiałów z zakresu ochrony środowiska, także
w języku obcym. Takie rozwiązanie cieszyłoby
się z pewnością zainteresowaniem wszystkich
nauczycieli i uczniów, gdyż zachęcałoby
do pogłębiania wiedzy ekologicznej,
poszerzając przy okazji słownictwo w języku
obcym.

Czekamy na kolejne wypowiedzi
redakcja@mmconsulting.waw.pl
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Swobodny
oddech – scenariusz zajęć
Scenariusze zajęć są pomocą
naukową dla nauczyciela,
która pozwala na sprawne
i ciekawe zorganizowanie zajęć.
Prezentujemy swoją propozycję
na przeprowadzenie lekcji. Mamy
nadzieję, że skorzysta z niej wielu
pedagogów. Czekamy na opinie,
które opublikujemy w kolejnych
numerach czasopisma.

Dla nauczyciela

Odbiorcy: uczniowie klasy V-VI.
Czas trwania zajęć: 2 x 45 min.
Cel główny: kształtowanie postaw sprzyjających
ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami.
Cele szczegółowe (przewidywane osiągnięcia ucznia):
• definiuje pojęcia: powietrze, zanieczyszczenia powietrza,
• potrafi wymienić główne składniki powietrza oraz jego
zanieczyszczenia,
• analizuje wyniki doświadczeń oraz wyciąga wnioski
z ich obserwacji,
• wskazuje zależności pomiędzy zanieczyszczeniami
powietrza a ich wpływem na środowisko naturalne,
• współpracuje w grupie,
• formułuje swoje myśli i odczucia,
• przewiduje skutki swoich zachowań wobec środowiska
naturalnego.
Metody i formy: burza mózgów, pogadanka,
doświadczenia, modelowanie, praca w grupie,
praca z tekstem, krzyżówka, rebusy.
Środki dydaktyczne:
• 3 balony, sznurek do zawiązania, 3 markery,
• świeczka, plastelina, kuweta, woda, ciemny tusz,
zapałki, szklany słój,
• duża szklanka z grubym dnem, woda, głębokie
naczynie, arkusz gazety,
• szklane naczynie, kolorowe kulki (np. z papieru):
78 czerwonych kulek symbolizujących azot,
21 niebieskich kulek symbolizujących tlen, 1 żółta
kulka symbolizująca inne gazy, szare kulki obrazujące
zanieczyszczenia,
• czasopismo MiniLO&Aniela nr 1/2013, 2/2013, 3/2013.
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Wykorzystaj
scenariusz

na swoich lekcjach

Przebieg zajęć:
1.	Nauczyciel przekazuje uczniom 3 balony, sznurek oraz
3 markery, prosi uczniów o napompowanie balonów.
Balony krążą wśród uczniów, każdy z uczniów
zapisuje markerem na balonie skojarzenie ze słowem
„powietrze”.
2.	Nauczyciel zbiera balony, czyta oraz omawia zapisane
skojarzenia, nawiązując także do nadmuchania balonu
powietrzem. Wskazuje, że powietrze jest niezbędne
do funkcjonowania organizmów żywych.
3.	Przeprowadzone zostaje doświadczenie nr 1.
4.	Przeprowadzone zostaje doświadczenie nr 2.
5.	Nauczyciel omawia główne składniki powietrza: azot
78%, tlen 21%, inne gazy 1% (np. argon, dwutlenek
węgla). Powietrze zawiera także parę wodną, której
zawartość waha się w granicach 0,5%-4,0%. Skład
powietrza można zobrazować poprzez wypełnienie
np. szklanego naczynia kolorowymi kulkami
w odpowiednich proporcjach.
6.	Nauczyciel przeprowadza pogadankę na temat
powietrza. Uczniowie wyciągają wnioski,
że powietrze to mieszanina gazów oraz cząstek
stałych, składająca się na atmosferę ziemską, jest
bezbarwne, bez smaku i zapachu.
7.	Nauczyciel obrazuje uczniom zanieczyszczenia
powietrza. Pyta, co się stanie, jeśli do naczynia
wrzucimy dodatkowe kulki (szare)? Zanieczyszczenia
powietrza to substancje niebędące naturalnym
składnikiem powietrza lub też jego składniki, ale
w ilościach większych niż ich średnia zawartość
(więcej informacji w czasopiśmie MiniLO&Aniela
nr 03/2013, str. 9-11). Na podstawie tekstu
nauczyciel omawia źródła zanieczyszczenia.
8.	Uczniowie pracują w grupach. Czytają tekst pt.:
„Jak przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza?”
– MiniLO&Aniela nr 03/2013, str. 12 i/lub tekst pt.:
„Oddychaj swobodnie” – MiniLO&Aniela nr 01/2013,
str. 10-11. Jedna z grup omawia skutki zanieczyszczeń
powietrza. Druga grupa wymienia czynności,
które można wykorzystywać na co dzień, aby
przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza.
9.	Jako pracę domową nauczyciel zadaje uczniom
rozwiązanie krzyżówki i/lub rebusów – MiniLO&Aniela
nr 02/2013, str. 13.

klub nauczyciela

Dla ucznia
Doświadczenie nr 1.
Powietrze zajmuje określoną
przestrzeń
Środki dydaktyczne: duża szklanka z grubym dnem,
woda, głębokie naczynie, arkusz gazety.
Przebieg doświadczenia: napełnić naczynie wodą;
zgniecioną gazetę umieścić w szklance w taki sposób,
żeby nie mogła wypaść; odwrócić szklankę do góry
dnem i wstawić ją do naczynia z wodą (tak, żeby cała się
zanurzyła); wyjąć szklankę i obejrzeć gazetę.
Obserwacje: gazeta jest sucha, woda nie dostała się
do szklanki.
Wnioski: szklanka nie jest pusta, znajduje się w niej
bezbarwne powietrze, dlatego też woda nie wlewa się
do niej, a gazeta pozostaje sucha. Powietrze zajmuje
przestrzeń.

Doświadczenie nr 2.
Powietrze zawiera tlen i inne gazy
Środki dydaktyczne: świeczka, plastelina, kuweta, woda,
ciemny tusz, zapałki, szklany słój.

Przebieg doświadczenia: świeczkę umocować
za pomocą plasteliny pośrodku kuwety, zapalić ją;
do kuwety wlać wodę (na wysokość połowy naczynia),
wlać kilka kropel tuszu, żeby ją zabarwić; zapaloną
świeczkę przykryć odwróconym słoikiem.
Obserwacje: w chwilę po przykryciu świeczki płomień
gaśnie; woda wewnątrz słoja podnosi się, zajmując
około 20% jego objętości.
Wnioski: tlen jest niezbędny do spalania; płomień świecy
wykorzystuje tlen ze słoika, co zmniejsza ciśnienie
w jego wnętrzu i pozwala wodzie zająć miejsce tlenu.
Woda nie wypełnia jednak słoika całkowicie, ponieważ
powietrze oprócz tlenu zawiera inne gazy, głównie azot,
które nie uległy spaleniu.
JO

Użyte w scenariuszu artykuły z 1 i 2 numeru czasopisma
MiniLO&Aniela można znaleźć na stronie Klubu
EkoEdukatora – www.ekoedukator.pl

Źródło:
MiniLO&Aniela nr 1/2013, 2/2013, 3/2013,
Przekład: Wiąckowska Ewa, Wielkie Odkrywanie Świata –
powietrze i woda.
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Edukacja
ekologiczna
dla przedszkolaków
17 czerwca br., dzieci z warszawskiego
Przedszkola Nr 103, przybyły do lasu Smâland
w IKEA Targówek. Celem ich wizyty było uczestnictwo w bezpłatnych warsztatach. Wzięła w nich
udział grupa pięciolatków. Dzieci dowiedziały się,
jak należy postępować, aby w przyszłości Ziemia
nie była wielkim wysypiskiem odpadów.
Zajęcia rozpoczęły się od przeczytania listu, który Ziemia napisała do dzieci.
Żaliła się w nim, że jest zanieczyszczona i dlatego potrzebuje pomocy
Ekobohaterów - osób, które pomogą jej oczyścić się z odpadów.

Na pomoc Ziemi

Rozpoczęło się wielkie sprzątanie. Na początku mali bohaterowie zebrali
wszystkie odpady, które znajdowały się w lesie Smâland. W dalszej części
zajęć dzieci zostały podzielone na 4 grupy. Każda z nich miała za zadanie
przyjrzeć się otrzymanym odpadom, które posegregowano na takie
frakcje jak: papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło. Przedmioty, których
nie dało się nigdzie przyporządkować, zostały wrzucone do kosza na
odpady zmieszane. Następnie dzieci otrzymały rekwizyty. Ich zadaniem
było rozpoznanie, z jakiego materiału wykonane są przedmioty. W końcu
okazało się, że rekwizyty zostały wytworzone z odpadów. W ten sposób
udowodniono, że odpady mogą być powtórnie użyte. Kolejną częścią zajęć
było wspólne rysowanie. Dzieci na podłużnym arkuszu papieru rysowały
łąkę. Oprócz przyborów plastycznych, wykorzystano również odpady,
z których wycięto trawę, kwiaty i liście. Efekt końcowy był zaskakujący.
Dziecięca wyobraźnia sprawiła, że na kartonie zagościło także słońce,
chmury, zwierzęta, domy…

Wskazówki na przyszłość

Dzięki pomocy drużyny małych Ekobohaterów, czarodziejski las Smâland stał
się czysty. Dzieci same wyciągnęły wnioski, iż w celu ochrony środowiska
w którym żyjemy, należy ograniczać powstawanie odpadów, a także nauczyć
się ich prawidłowej segregacji. W związku z tym redakcja czasopisma
MiniLO&Aniela przekazała dzieciom drugi numer
czasopisma z filmem o prawidłowej segregacji
odpadów. Uczestnicy zajęć zostali nagrodzeni
upominkami, które ufundowała firma IKEA.
JW
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Zrównoważony
rozwój
– modelem rozwoju cywilizacji
Propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju
zajmuje się m.in. Fundacja Sendzimira. Swoje
istnienie zawdzięcza Tadeuszowi Sendzimirowi,
polskiemu inżynierowi, innowatorowi i jednemu
z najwybitniejszych wynalazców technologii i maszyn
hutniczych.

O

statnią wolą Tadeusza Sendzimira było założenie fundacji promującej
ideę zrównoważonego rozwoju w Polsce. Uważał, że jedyną rozsądną
drogą do zagwarantowania właściwego poziomu życia jego rodaków jest
integrowanie działań politycznych, gospodarczych i społecznych dla wprowadzenia
zasad sprawiedliwości społecznej. Spełnieniem tej woli zajął się syn Tadeusza
Sendzimira – Jan, który do dziś aktywnie uczestniczy w działaniach Fundacji. Od 1998 r.
Fundacja Sendzimira propaguje i wspiera różnorodne
inicjatywy lokalne i ogólnopolskie, których celem jest
poprawa jakości życia ludzi, z zachowaniem równowagi
przyrodniczej i racjonalnego poziomu wykorzystywania
danych nam zasobów naturalnych.

Jak narodziła się idea zrównoważonego rozwoju?

Powstała w latach 80-tych XX w. w odpowiedzi na zagrożenia, które społeczność
międzynarodowa zaczęła obserwować na całym świecie tj. zanieczyszczenie środowiska,
nadmierne eksploatowanie zasobów naturalnych, zmiany klimatyczne, spadek
różnorodności biologicznej, ale także powiększające się ubóstwo i pogłębiające się
nierówności społeczne. Za ich przyczyny uważa się m.in. szybki wzrost gospodarczy
w krajach rozwiniętych, rosnące uprzemysłowienie, nieodpowiedzialne wzorce
konsumpcyjne. Aby temu przeciwdziałać, w 1987 r. Sekretarz Generalny ONZ powołał
Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju, której przewodniczyła Norweżka
Gro Harlem Brundtland. Wynikiem prac komisji był raport „Nasza Wspólna Przyszłość”,
w którym zaprezentowano koncepcję zrównoważonego rozwoju. Działalność komisji
przyczyniła się do zwołania przez ONZ, Szczytu Ziemi w 1992 r. w Rio de Janeiro pod
hasłem „Środowisko i Rozwój”, podczas którego przedstawiciele państw członkowskich
ONZ podpisali dokumenty określające podstawowe zasady w polityce społecznogospodarczej, zakładające uwzględnianie ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju. W 1997 r. idea ta została wpisana do polskiej Konstytucji. Mniej więcej w tym
samym czasie, umocniła się na arenie międzynarodowej koncepcja odpowiedzialnego
biznesu, która jest odpowiedzią sektora prywatnego na wyzwania zrównoważonego
rozwoju. Choć wydawać by się mogło, że ta idea odnosi się głównie do systemów na
poziomie makro – państw, wspólnot międzynarodowych, gospodarek, ma on też swój
lokalny wymiar, opisany w tzw. Agendzie 21, która wskazuje, że każdy z nas poprzez
swoje codzienne działania ma wpływ na stan środowiska, w jakim żyjemy.

Autor: Lucyna Seretny

Źródło: www.sendzimir.org.pl, www.wikipedia.org, www.technik.com.pl
MINILO & ANIEL A nr 03/2013
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Szkoła w Ghanie
już wybudowana! CZ. III
W lipcu, w wiosce Bundoli,
odbyło się oficjalne otwarcie
szkoły im. Ryszarda
Kapuścińskiego. Niezmiernie
cieszy fakt, że nasi bohaterowie
MiniLO i Aniela mogli
zaangażować się w ten niezwykły
projekt. Od początku, razem
z nimi, śledziliśmy losy szkoły.

P

omysł na budowę szkoły zrodził
się w głowie Anny Goworowskiej,
wolontariuszki Fundacji Dzieci Afryki,
w kwietniu 2012 r. W sierpniu była zdecydowana
na jego realizację. Zbiórka środków przeznaczonych
na budowę szkoły rozpoczęła się 1 stycznia br.
Kwota, która pozwoliła zrealizować cel wpłynęła
w marcu - tak zostaliśmy fundatorem szkoły
w Ghanie.

Szkoła w kilkanaście dni…

Budowa rozpoczęła się 16 czerwca i trwała…
16 dni. Na początku najważniejsze było
skompletowanie wszystkich materiałów
niezbędnych do budowy. Następnie
pomysłodawczyni projektu wraz z wodzem wioski
przystąpili do wyboru najlepszego miejsca pod jej
wybudowanie. Zaprawa pod fundamenty musiała
być wyrabiana ręcznie. Wlewano ją do specjalnie
przygotowanych form – w ten sposób powstawały
cegły. Malowanie desek, przynoszenie wody
na głowach, to tylko kilka z elementów, które
należało wykonać dużym nakładem pracy. Jednak
cały trud i wysiłek przyczynił się do powstania
najbardziej kolorowej szkoły w Ghanie.

Kolory w Afryce

Na murach szkoły nie mogło zabraknąć kolorowych
napisów, rysunków, cytatów, podziękowań.
Jak przebiegała budowa? Zapraszamy do obejrzenia
fotorelacji. Więcej na fb.com/minilo.aniela
oraz www.minilo.org
AK
Źródło:
www.dzieciafryki.com
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organizator:

fundator:

partnerzy:

patron medialny:
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Co kryją

BAJKOWE MURY?

W ostatnim numerze czasopisma wyjaśniliśmy,
czym jest spalarnia odpadów i dlaczego nie trzeba
się jej bać. W niniejszym artykule, chcielibyśmy
przedstawić rozwiązanie zagadki i opisać w kilku
słowach przedstawione na fotografiach obiekty.

Te bajkowe budynki to spalarnie odpadów
w Austrii i Japonii. Dowód na to, że spalarnia
nie musi kojarzyć się z nieatrakcyjnymi,
przemysłowymi budowlami. Jest możliwe
połączenie funkcji ekologicznych z techniką
i sztuką. Przy okazji budynki stały się
atrakcją turystyczną. Spalarnie zostały
zaprojektowane przez Friedensreicha
Hundertwassera.

Austria – Wiedeń
Spalarnia odpadów w Spittelau w Wiedniu
została wybudowana w latach 1969-1971,
celem dostarczania energii cieplnej do szpitala
oddalonego o ok. 2 km. W tym czasie nie
posiadała ona zaawansowanej technologii
oczyszczania spalin. Nie wymagało tego
ówczesne prawo. Po pożarze w 1987 roku
została odbudowana oraz zmodernizowana.
Zakład został wyposażony w system redukcji
pary oraz system denitryfikacji i redukcji
dioksyn. Obecnie posiada jedną z najbardziej
zaawansowanych technologii. Budynek
posiada kolorowe fasady, tarasy zieleni,
ma zalesiony dach, a kolumny
są zwieńczone kopułami.

32

Spalarnia wchodzi w skład elektrociepłowni,
która dysponuje mocą 460 megawatów [MW].
Produkuje 40.000 megawatogodzin [MWh] energii
elektrycznej oraz 470.000 megawatogodzin
[MWh] energii cieplnej, co daje możliwość
dostarczenia energii do ponad 60.000
gospodarstw domowych. Proces spalania
odbywa się na dwóch liniach, z których każda
ma przepustowość 17-18 ton na godzinę,
co w skali roku daje możliwość utylizacji około
250.000 ton odpadów. Już w pierwszym etapie
spalania minimalizowana jest emisja
zanieczyszczeń i dioksyn. Zaawansowana
technologia pozwala osiągnąć możliwie
wysoką temperaturę spalania, dzięki
czemu emisja szkodliwych substancji
pozostaje na najniższym poziomie. Cały
proces jest monitorowany. Wysokość emisji
zanieczyszczeń na bieżąco prezentowana
jest na tablicach usytuowanych w różnych
miejscach miasta.
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Friedensreich
Hundertwasser,

Japonia – Osaka
W podobnym stylu została wybudowana w 2001 roku
spalarnia odpadów Maishima w Osace. Wyposażona
jest w dwa piece, każdy o możliwości  przerobu 450 ton
odpadów na dobę, co w skali roku daje możliwość utylizacji
około 320.000 ton odpadów. Budynek, analogicznie jak ten
wiedeński, posiada różnokolorowe fasady, jest porośnięty
roślinnością i otoczony drzewami. Utworzona została tam
ścieżka edukacyjna. Przewodnik oprowadza po zakładzie,
tłumacząc zasady pracy spalarni. Różnego rodzaju
punkty dają możliwość bezpośredniego poznania zasad
funkcjonujących w zakładzie.
Należy pamiętać, że powinno się poddawać procesom
spalania tę część odpadów, które posiadają wyłącznie
walory energetyczne, a wobec nadrzędnych metod utylizacji
JO
– recyklingu – utraciły swoją wartość surowcową.
Źródło:
www.wienenergie.at
dr inż. Tadeusz Pająk „Po wiedeńsku, czyli kompleksowo traktowane odpady”
w: Nowe drogi rozwoju, człowiek, natura, infrastruktura,
Logistyka Odzysku, nr 3/2012(4)

a właściwie Friedrich
Stowasser
(1928 – 2000)
– był austriackim
architektem,
artystą
i aktywistą
ochrony
środowiska.
Studiował
w Akademii
Sztuk Pięknych
w Wiedniu,
którą porzucił
po 3 miesiącach.
Był samotnikiem,
który wiele podróżował.
Zrealizował wiele projektów
architektonicznych m.in. w
Austrii, Japonii, Niemczech, Nowej Zelandii, jak
również w Kalifornii. Jego styl charakteryzował
się unikaniem linii prostych. Fascynowała go
forma spirali. Stosował odważne zestawienie
kolorów. Do swoich budowli wprowadzał zieleń
– drzewa rosnące na dachach lub we wnękach
ścian. Projekty urozmaicał
również unikatowymi
w formie i kolorystyce
kolumnami,
złotymi kulistymi
wieżyczkami oraz
mozaikami z płytek
ceramicznych.
Podczas licznych
podróży nauczył
się angielskiego,
francuskiego
i włoskiego. Znał również trochę
japoński (jego drugą żoną
była Japonka, Yuko Ikewada),
rosyjski, czeski i arabski.
Zmarł na pokładzie
statku Queen Elisabeth 2,
podczas powrotu z Nowej
Zelandii. Zgodnie z jego
życzeniem, pochowano go
nago, bez trumny, owiniętego
w zaprojektowaną przez niego
flagę Koru, pod tulipanowcem
w jego posiadłości w Nowej Zelandii.
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Odkryj recyklingowe
		i upcyklingowe moce!
Rozmowa z

Mariuszem Kałamagą, liderem kabaretu Łowcy.B

Po raz drugi na Przystanku Woodstock otwarto
Międzygalaktyczne Miasteczko Superbohaterów. Na czele
z Mariuszem Kałamagą pokazano drugie życie odpadów.
Było ciekawie, zabawnie i ekologicznie. Jaki stosunek
do ekologii ma znany kabareciarz i jak promuje
zachowania ekologiczne?

nie niszczmy
natury
M&A: Czy Twój styl życia jest ściśle związany
z ekologią? Czym to się objawia na co dzień?
MK: No nie będę tu ściemniał, że totalnie, ale
cały czas się uczę. Staram się wdrażać w swoje
życie takie codzienne zachowania, jak zakręcanie
wody przy myciu zębów, gaszenie niepotrzebnych
żarówek czy zgniatanie butelek plastikowych
i segregowanie śmieci, używanie toreb
wielorazowych zamiast reklamówek. Oczywiście
przyłapuję się jeszcze nie raz na zapominaniu,
ale to dobrze świadczy, że mam tego świadomość.
Uważam, i cieszy mnie to bardzo, że w Polsce
coraz więcej ludzi zwraca na to uwagę, nasza
świadomość ekologiczna jest coraz większa.
Poza tym, to wiąże się także z oszczędnością.
Ekologia to również ekonomia.
M&A: Kiedy wstąpił w Ciebie recyklingowy duch?
MK: Myślę, że wraz z organizacją pierwszego
Kiermaszu Twórczej Reanimacji Odpadów
w Bytomiu, wspólnie z Jakubem Wesołowskim,
który mocno wkręcony jest we wszystko,
co związane jest z tzw. "eko". Wtedy poznałem
mnóstwo ciekawych ludzi, którzy recykling
wykorzystują nie dość, że w sposób mega
praktyczny, to jeszcze bardzo często jest to
niesamowicie artystycznie estetyczne, jeśli
mogę tak to brzydko nazwać 
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M&A: Skąd pomysł na połączenie akcji
ekologicznej z przystankiem Woodstock?
MK: Nasza współpraca nawiązała się
dzięki odbywającemu się już od pięciu lat
Międzygalaktycznemu Zlotowi Superbohaterów
w Bytomiu, w  ramach którego organizowany
jest również Kiermasz. MZS to impreza promująca
ekologię w życiu codziennym, namawiająca
do tego i uświadamiająca, że nasze zwykłe
codzienne zachowania mogą powodować,
że zostajemy, czy też możemy się czuć jak
superbohaterowie, którzy ratują świat, bo trochę
tak jest… Po nas na tym świecie zostaną nasze
dzieci, wnuki, prawnuki, nie zróbmy sobie wstydu.
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Ale wracając do  pytania. Jurkowi Owsiakowi, jako
laureatowi pierwszej nagrody Zlotu, czyli Złotej
Peleryny, bardzo spodobał się nasz festiwal,
stąd zaproszenie na Woodstockową Akademię
Sztuk Przepięknych i odbywające się od dwóch
lat warsztaty recyklingowe oraz przemarsz
Superbohaterów w ramach Międzygalakatycznego
Miasteczka.
M&A: Z jakich atrakcji można było skorzystać
w Międzygalaktycznym Miasteczku
Superbohaterów?
MK: No było tego sporo, głównym zadaniem
Miasteczka jest tworzenie z wszelkiego rodzaju
odpadów -  strojów na przemarsz, który to
wieńczy warsztaty w ostatni dzień. Tworzymy
maski, peleryny i co komu wyobraźnia pozwoli.
Można było sobie np. zrobić portfel z kartonów
po mleku, Magda Godawa uczyła wyplatać
bransoletki, kapelusze, koszyczki i wszystko,
co się komu zamarzy, ze zrolowanych gazet.
Dodatkowo można też było pouczyć się
chodzenia na slacku, czyli taśmie zawieszonej

na wysokości, tworzyliśmy wspólny komiks,
próbowaliśmy Biegu Swobody, czyli totalnie
nieskoordynowanego biegu w zwolnionym tempie 
Było również recyklingowo-modowe stanowisko
M&M Consulting. No i odbył się przemarsz
w rytmach brazylijskiej samby, w wykonaniu
dwudziestoosobowej grupy Sambal ze Szczecina.
Oj działo się!
M&A: Czy sławny „żółty sweterek”, w którym
występujesz na scenie kabaretowej jest również
wykonany z materiałów z recyklingu?
MK: Czysta naturalna wełna, tak jak i bamboszki,
no ekologia pełną gębą 
MINILO & ANIEL A nr 03/2013

M&A: Co planujesz zorganizować w najbliższym
czasie, aby promować zachowania ekologiczne?
MK: Powoli zabieramy się z Jakubem
Wesołowskim za VI edycje Międzygalaktycznego
Zlotu Superbohaterów w Bytomiu, bo to z roku
na rok coraz bardziej znacząca i rozwijająca się
impreza. 3 dni koncertów, kabareton, Kiermasz,
Przemarsz i wszystko wokoło wymaga sporo pracy,
ale opłaca się i cieszy. Wspierają nas zarówno
ludzie uczestniczący, a jest ich coraz więcej
- na przemarszu w tym roku zjawiło się około
500 osób, nasze koncerty i kabareton wyprzedają
się po brzegi. Wspierają nas również artyści, którzy
doceniają ideę Zlotu, takie nazwiska jak: Czesław
Mozil, Maria Peszek, Arkadiusz Jakubik, Maciej
Maleńczuk to autorytety dla młodych, dzięki nim
łatwiej nam do nich dotrzeć, dlatego staramy się
uczyć poprzez wspólną zabawę.

2013

M&A: Dlaczego ochrona środowiska jest tak
ważna? Co chciałbyś przekazać młodzieży?
MK: Tak jak już wspomniałem wcześniej - nie
jesteśmy na tym świecie sami, bo to jest nasz
świat i tak jak on dba o nas, abyśmy mogli jeść,
oddychać, cieszyć się nim, w ogóle żyć, tak my
musimy dbać o niego, bo mamy rodziny, zostawimy
potomków, którzy będą chcieli robić to samo
po nas. Nie bądźmy zatem egoistami. Każdy z Was
może uratować świat i być superbohaterem 

35

polecamy

Sortowanie
optyczne
butelek PET
Sortowanie odpadów jest niezbędnym
elementem systemu gospodarki odpadami
w celu przygotowania ich do odzysku
i recyklingu. Jak działa automatyczny
system sortowania?
Urządzeniem, które umożliwia automatyczną selekcję
odpadów jest separator optyczny. Technologicznych rozwiązań
dostarcza firma TOMRA Sorting, lider na rynku światowym
w sortowaniu wspomaganym czujnikami.
Zobacz, jak wygląda proces sortowania! >>

Na taśmie
znajdują
się zmieszane
odpady, z których za
pomocą najnowocześniejszych technologii
zostaną wydzielone
butelki PET.

Butelka PET
Nazwa pochodzi
od tworzywa sztucznego
wynalezionego w 1941 roku.
Stała się z jednej strony powszechnie
stosowanym opakowaniem i należy
do najbardziej wartościowych odpadów,
a z drugiej w zaskakująco szybkim tempie
zaśmieca środowisko. Jednak dzięki
wysokiej przetwarzalności i właściwościom
mechanicznym PET daje się łatwo
odzyskać, jeśli zostaną właściwie
posegregowane i przygotowane
do ponownego
wykorzystania.

>> B
 utelki Pet oddzielone
od pozostałych odpadów

W krótkim
czasie mamy
oczekiwany
efekt.

W takiej
postaci butelki
PET trafiają do hal
produkcyjnych, gdzie cięte
są na tzw. płatki PET.
Otrzymany z nich regranulat PET
używany jest m.in. do produkcji: kolejnych
plastikowych opakowań, nowych
butelek PET czy też bluz z polaru,
ubrań narciarskich, plecaków,
namiotów i butów.
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Ekowycieczki

Jak wyglądał świat
miliony lat temu?

- spotkanie z dinozaurami
Dinozaury to prastare stworzenia,
żyjące wiele milionów lat temu na
Ziemi. Wyginęły na skutek gwałtownie
zmienionych warunków środowiskowych,
które wcześniej były stabilne przez wiele
milionów lat. Ich rekonstrukcje można
oglądać w parkach jurajskich.
W rejonie Gór Świętokrzyskich już od lat siedemdziesiątych
XX wieku znajdowano w skałach jurajskich ślady największych
stworzeń w dziejach Ziemi - dinozaurów.

Na tropie dinozaurów

W związku z przypuszczeniem, iż w Bałtowie i jego okolicach
mogą znajdować się ich tropy, rozpoczęto badania na tym
terenie. W skale zwanej przez mieszkańców "Czarcią Stopką"
znaleziono ślad dużego dinozaura drapieżnego - allozaura.
Trop ten, częściowo zatarty przez erozję, według legendy miał
zostawić diabeł próbujący przeskoczyć dolinę rzeki Kamiennej.
W tym samym roku udało się znaleźć jeszcze dwa tropy - trop
stegozaura i małego drapieżnika, kompsognata - co jednoznacznie
potwierdziło obecność śladów dinozaurów w tym rejonie. Wkrótce,
w prasie ogólnopolskiej i naukowej pojawiły się informacje
o odkryciach tropów górnojurajskich dinozaurów.

Niecodzienne atrakcje

Dla działających na terenie Gminy Bałtów Stowarzyszenia
Delta i Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt",
dinozaury stały się wyjątkową szansą. Dzięki pomysłowości,
pracy i energii wielu ludzi ruszyła budowa „Bałtowskiego
Parku Jurajskiego” - pierwszego w Polsce parku tematycznego
poświęconego dinozaurom. Otwarcie nastąpiło w  2004 r.
Po sukcesie turystycznym Bałtowa
Stowarzyszenie Delta otwiera
JuraPark w Solcu Kujawskim

27-423 Bałtów 8a

ul. 1 Maja
46-040 Krasiejów

ul. Sportowa 1
86-050 Solec Kujawski

www.jurapark.pl
koło Bydgoszczy, a w 2010 r. JuraPark w Krasiejowie koło Opola.
Obecnie trwają prace nad uruchomieniem pierwszej placówki
zagranicznej - „Paleosafarii Moab Gians” (USA – stan Utah).
DK

Który odcisk stopy należy
do Tyranozaura?
Wybierz prawidłowe rozwiązanie
i wygraj pobyt w JuraParku dla siebie
i swojej rodziny!

1

2

3

Swoją odpowiedź prześlij na e-mail:

redakcja@mmconsulting.waw.pl
Kto pierwszy, ten lepszy!

Zwycięzca otrzyma bilet
rodzinny wstępu do jednego
z wymienionych JuraParków,
Tyranozaur
(Tyrannosaurus rex)
który ufundowało
był dwunożnym, mięsożernym
Stowarzyszenie Delta
dinozaurem. Przy wadze 6 ton oraz
– właściciel JuraParków!
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długości wynoszącej 12 m pozostaje
największym znanym tyranozauroidem
i jednym z największych znanych
drapieżników lądowych
w historii Ziemi.
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EKOPOLIGLOTA

Języki są nam nieobce!
W trzeciej już części cyklu językowego EKOPOLIGLOTA, prezentujemy kolejne
słówka z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Zapraszamy do kontaktu
z redakcją, jeżeli chcecie poznać interesujące was słówka.   DK

Wzbogać z nami swoje słownictwo!

Język

ŚCIEKI

WIATR

KLIMAT

LAS

angielski

sewage

wind

climate

forest

francuski

eaux

vent

climat

forêt

hiszpański

aguas

viento

clima

bosque

風 kaze

気候 kikō

森 mori

Abwasser

der Wind

das Klima

der Wald

scarichi

vento

clima

bosco

japoński
niemiecki
włoski
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