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Od redakcji
- Jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną 4 lata istnienia – miał powiedzieć Albert Einstein.
- Jak to możliwe? – pytają MiniLO i Aniela.
Kiedy byliście ostatnio w lesie? Na grzybach, na jagodach albo po prostu na spacerze.
Kiedy słyszeliście szum drzew, czuliście zapach konwalii, widzieliście dzięcioła, który
szuka odpowiedniego drzewa na dziuplę? Kilka dni temu spotkałam tam sarnę.
A może wolicie spędzać czas nad Bałtykiem? Mewi śpiew, muszelki wyrzucone na
plażę, kolonie pąkli, przy odrobinie szczęścia można ujrzeć fokę. Nad rozlewiskami
słychać klangor żurawi. Można także być świadkiem ich toków. W oddali daje o sobie
znać kumak nizinny. I te okropne komary. W górach na pewno nie chciałabym spotkać
niedźwiedzia brunatnego. Nie byłoby to przyjemne spotkanie.
To tylko namiastka rozmaitości ekosystemów oraz różnorodnych gatunków flory
i fauny, jakie zamieszkują nasz kraj. Nie wspomnę już o całej planecie. To właśnie
jest bioróżnorodność.
Niestety, rzeczywistość nie jest taka kolorowa. Część krajobrazów oraz gatunków jest
zagrożona wyginięciem. Znana wszystkim konwalia majowa objęta jest częściową
ochroną. Pijawka lekarska, wszystkie gady i płazy – np. żaby, bociany, kaczka
krzyżówka, jeż, foka… Niektóre z tych zwierząt spotykamy na co dzień, a one podlegają
ochronie ścisłej. Wszystkie gatunki zasługują na nasz szacunek. Warto jednak mieć
świadomość, które wymagają specjalnej troski.
- A jaki związek mają z tym pszczoły? – dopytuje MiniLO.
Wszystkie organizmy na naszej planecie są powiązane z innymi, chociażby łańcuchem
pokarmowym. Kiedy wypada jedno ogniwo – łańcuch się rozpada. Tak samo jest
w przyrodzie. Kiedy wymiera jeden gatunek, ma to wpływ na pozostałe. Każda istota
ma swoją rolę do odegrania w naturze. Zadaniem pszczół jest zapylanie około 80%
roślin. Kto je zapyli, jeśli wyginą? Rośliny to pokarm dla roślinożerców, którymi żywią
się mięsożercy… Czy jesteście w stanie wyobrazić sobie świat bez roślin? Mam jednak
nadzieję, że do tego nie dojdzie.
Zapraszam do lektury.
Jolanta Osiak
Redaktor
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woda

Morza szum,

ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew…
Kto z nas nie lubi poleżeć sobie na plaży, w promieniach
słonecznych, a kiedy te staną się zbyt uciążliwe – schłodzić
się w czystej toni morskiej lub jeziornej wody… No właśnie
– czystej. Skąd mamy wiedzieć, czy kąpielisko, na którym
wypoczywamy, spełnia wymagane normy, a relaksu w wodzie
nie przypłacimy np. uciążliwą wysypką? Są sposoby, aby
to sprawdzić i podpowiemy Wam, jak to zrobić.

K

ąpielisko to takie miejsce, gdzie kąpiel
(w morzu, jeziorze czy rzece) jest
dozwolona lub jest praktykowana przez
dużą liczbę osób i nie jest zabroniona. W trosce
o zdrowie ludzi są one kontrolowane przez
specjalne służby upoważnione do tego przez
prawo. Jednym z najważniejszych dokumentów
poświęconych zarządzaniu czystością wody
w kąpieliskach jest Dyrektywa 2006/7/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego.
Prawo to podkreśla konieczność informowania
społeczeństwa o jakości wody w kąpieliskach.
Państwa członkowskie UE mają czas na pełne
wprowadzenie w życie dyrektywy do 2015 r.,
jednak wiele z nich zaczęło wprowadzać zmiany
wkrótce po jej przyjęciu.
W Polsce przepisy w zakresie kąpielisk regulują
także ustawa Prawo wodne oraz rozporządzenia
ministrów zdrowia i środowiska. Jednak wiadome
jest, że zwykły wczasowicz nie będzie studiował
dokumentów po to, by się przekonać, czy może
popływać w swoim ulubionym jeziorze. Jak
zatem sprawdzić czystość kąpieliska? Jest na to
doskonały i prosty sposób – internetowy Serwis
Kąpieliskowy, prowadzony przez Departament
Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody, Głównej

Inspekcji Sanitarnej - www.sk.gis.gov.pl. Jest on
aktywny przez cały sezon kąpieliskowy – czyli
od drugiej połowy czerwca do końca września.
W tym okresie woda w kąpieliskach jest pobierana
i badana nie mniej niż cztery razy, a na podstawie
wyników badań aktualizowana jest mapa Polski
zawierająca wszystkie kąpieliska wyznaczone
uchwałami rad gmin. W opisach kąpielisk zostały
wykorzystane ikony z zakresu oceny jakości wody
(woda przydatna bądź nie do kąpieli), wyposażenia
kąpielisk (czy jest ogrodzone, czy jest pomost
itp.) i innych udogodnień (czy np. są natryski lub
przebieralnie). Dlatego wybierając się nad wodę,
warto zajrzeć na strony Serwisu Kąpieliskowego
– pozwoli to uniknąć rozczarowań i właściwie
wybrać miejsce wypoczynku.
Inspekcja sanitarna bada pobrane próbki wody
pod kątem czynników:
• mikrobiologicznych (określenie bakterii grupy
coli, paciorkowców i pałeczek Salmonella)
• fizykochemicznych (obecność fosforanów,
związków azotu, substancji powierzchniowo
czynnych).
W przypadku znacznego pogorszenia jakości wody
badania mogą uwzględniać również obecność
enterowirusów, cyjanków i metali ciężkich.

NIEKTÓRE ZNAKI WYKORZYSTYWANE NA KĄPIELISKACH
woda nieprzydatna
do kąpieli

zakaz skakania
na główkę

zakaz
surfowania

woda przydatna
do kąpieli

zakaz
nurkowania

zakaz
żeglowania
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No tak, a co zrobić, jeżeli nie mamy dostępu
do komputera i internetu – w końcu to wakacje?
Wówczas możemy sami spróbować ocenić wodę
na kąpielisku, obserwując jej stan, barwę czy
pojawiające się rośliny i zwierzęta. Poniżej kilka
cennych wskazówek.
Absolutnie nie wchodź do wody, jeżeli:
1.	pływają w niej martwe ryby lub inne zwierzęta,
2.	ma ona kolor zielonkawo-niebieski, przypomina
gęstą śmierdzącą brudnoszarą zupę,
a na powierzchni znajduje się kożuch – w wodzie
pojawiły się sinice,
3.	zbiornik znajduje się w bardzo bliskim otoczeniu
pól uprawnych – istnieje duże ryzyko, że środki
ochrony roślin (często szkodliwe) stosowane
przez rolników spływają do tego zbiornika.
Sinice – prymitywne organizmy
jednokomórkowe, w sprzyjających warunkach
szybko się namnażają, tworząc na powierzchni
wody spieniony kożuch (tzw. zakwity sinic).
Wiele gatunków zdolnych jest do produkcji
biotoksyn, które są niebezpieczne dla ludzi
i zwierząt – powodują objawy podobne
do zatrucia pestycydami (nudności, bóle brzucha,
alergiczne reakcje skórne itp.).
Istnieją także organizmy, których obecność
potwierdza czystość wód – są to tzw.
bioindykatory (gatunki roślin lub zwierząt
charakteryzujące się niską tolerancją na zmiany
środowiska, w którym żyją (np. obecność nowego
związku chemicznego). Jeżeli więc uda nam
się zaobserwować w wodzie mech zdrojek lub
jętki (bardzo małe, delikatne owady, których
dorosłe osobniki żyją zaledwie kilka godzin,
natomiast rozwój trwa do trzech lat i przebiega
w wodzie), możemy być pewni, że zbiornik należy
do najczystszych z możliwych. O czystości wody
świadczy również występowanie w niej rozwielitek
(słodkowodnych stawonogów) oraz obecność
ważek i takich roślin, jak kosaciec żółty czy
grzybień biały.
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Czystość wody na kąpielisku to nie jedyna rzecz,
jaką powinniśmy brać pod uwagę, wybierając
miejsce wypoczynku. Najważniejsze jest nasze
bezpieczeństwo, dlatego zawsze warto sprawdzić,
czy na kąpielisku jest ratownik i wyznaczone
miejsce do kąpieli. Pamiętajmy, że woda nie tylko
cudownie relaksuje, ale potrafi też być bardzo
niebezpieczna. MS
Źródło:
Lekarz jezior, Głos Uczelni, Pismo Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, 2012, nr 9 (319), s.12-13.
Woda, Las i Natura, www.wlin.pl/rola-wody/mapa/
09-klasy-czystosci-wody-i-organizmy-wskaznikowe
Serwis Kąpieliskowy, www.sk.gis.gov.pl
www.woda.edu.pl
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GMO – z czym to się je?
Kupując produkty w sklepie
kierujemy się ich wyglądem.
Wybieramy okazy dorodne,
pachnące, świeże. Nie zdajemy
sobie jednak sprawy, że mogą
być to produkty GMO.

Z

miany w roślinach GM dokonywane są
na zasadzie: wprowadzenia obcego genu
z innego organizmu do rośliny; zmiany
aktywności poszczególnego genu, który występuje
już w modyfikowanej roślinie; kopiowania genu
występującego w roślinie GM i wprowadzania tych
kopii do rośliny.

Zabiegi te najczęściej są stosowane, aby roślinę
udoskonalić. Modyfikacje genetyczne prowadzą do:
• zwiększenia wielkości owoców i warzyw,
• polepszenia wyglądu, smaku i zapachu roślin,
• w ydłużenia świeżości owoców i warzyw,
• zwiększenia odporności na choroby i szkodniki
(np. rośliny produkują toksynę, które zabijają jej
naturalne szkodniki),
• w ytworzenia odporności na środki chwastobójcze,
• zwiększenia tolerancji na niekorzystne warunki
atmosferyczne (np. mrozy, susze),
• zmiany poziomu produkcji niektórych substancji
(np. kawa z mniejszą ilością kofeiny, ryż z większą
zawartością witaminy A).
Niekiedy na skutek tych modyfikacji powstają
nietypowe rośliny, takie jak: pomidory o zabarwieniu
niebieskim lub czarnym o właściwościach
antynowotworowych, graplle (połączenie
winogrona z jabłkiem), pluot (śliwkomorele),
tangelo (hybryda mandarynki i grejpfruta), lemato
(będące połączeniem pomidora i cytryny). Najwięcej
GMO powstaje w Stanach Zjednoczonych, Brazylii,
Argentynie, Kanadzie, Indiach, Chinach, Paragwaju,
Pakistanie, RPA, Urugwaju. W Unii Europejskiej
obecnie dozwolona jest jedynie uprawa kukurydzy
MON 810. Polski rząd również nie jest entuzjastą
GMO, dlatego w maju br. przyjął nowelizację ustawy
o GMO. Nowelizacja ta zakłada zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

GMO (ang. Genetically Modified Organism) to
organizmy, których geny zostały zmienione
przez człowieka w celu uzyskania ich nowych
korzystniejszych cech.
GMO może stanowić zagrożenie, wynikające m.in. z:
• pojawiania się reakcji alergicznych po zjedzeniu
roślin GM,
• toksyczności roślin modyfikowanych (środki
chwastobójcze kumulują się w roślinach GM,
a produkowane przez rośliny toksyny mogą być
niebezpieczne nie tylko dla szkodników, ale także
dla ludzi),
• niebezpieczeństwa powstania „superchwastów”
i „superszkodników” (geny odporności na środki
chwastobójcze mogą zostać przekazane przez
pyłek kwiatowy, a rośliny wytwarzające toksyny
mogą pomóc uodpornić się szkodnikom na
pestycydy),
Do roślin najczęściej modyfikowanych
genetycznie należą: ziemniaki, buraki cukrowe,
kukurydza, pomidory, soja, melony.
Wpływ GMO jest nadal niezbadany do końca. Nie
stwierdzono jednoznacznie, czy GMO nie powoduje
negatywnych skutków w organizmach ludzi, dlatego
organizmy genetycznie modyfikowane powinny
pozostawać w laboratorium, w celu rzetelnego
określenia skutków ich wykorzystania. AD
Źródło: www.gmo.net.pl, www.gadzetomania.pl/2009/09/07/
ekologicznie-najciekawsze-genetyczne-modyfikacje-warzywi-owocow, www.dziecisawazne.pl/co-to-jest-gmo
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Slow Food
Kiedy słyszymy slow food, pierwszym skojarzeniem jest
termin przeciwny – fast food. W dzisiejszym świecie,
w którym rzeczywistość jest podporządkowana cywilizacji
przemysłowej, a ludzie żyją w ciągłym biegu, łatwiej jest
sięgać po szybkie dania. Moda na fast food przejawia się
jedzeniem coraz większej ilości wysoko przetworzonej
żywności i ujednoliceniem smaków.

D

o walki o prawo do smaku stanął ruch
Slow Food. Początkowo było to włoskie
stowarzyszenie, które powstało
w 1986 roku. W 1989 roku przekształciło się
w ruch międzynarodowy i obecnie obejmuje ponad
80 tysięcy członków na całym świecie.
Działalność Slow Food opiera się na czterech
filarach, którymi są:
1. Edukacja w zakresie żywności i smaku
– dzięki niej konsument może zdobyć wiedzę
o zdrowej i świeżej żywności z jego regionu.
2. K
 ontakty między producentami
i konsumentami, poprzez organizowanie
targów w branży żywieniowej.
3. O
 chrona bioróżnorodności żywności, między
innymi poprzez utworzenie Arki Smaków,
odtwarzającej różnorodny charakter smaków
regionalnych.
4. Rozwój sieci Terra Madre (Matka ziemia),
pozwalającej na rozwinięcie systemów
żywienia.

Ruch Slow Food zrzesza w tzw. conviviach ludzi,
którzy starają się być świadomymi konsumentami,
dbającymi o dobre, świeże i zdrowe jedzenie.
W Polsce jest obecnie 9 conviviów, tworzących
strukturę organizacyjną ruchu (znajdują się one
m.in. w Krakowie, Warszawie i Łodzi). Slow Food
chce rozpropagować produkty regionalne przy
Convivium – (łac. con – z, vivere - żyć)
to lokalny ośrodek ruchu Slow Food, zrzeszający
członków z najbliższej okolicy/regionu.
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jednoczesnym zachowaniu ich tradycyjnych
metod produkcji. Do produktów promowanych
przez Slow Food w Polsce należą m.in. oscypek,
bryndza, gołka, kiełbasa królewska i wątrobiana,
miody pitne, chleb prądnicki i wiejski z ziemniakami,
powidła świeckie, produkowane przez regionalnych
wytwórców.
Slow Food to celebrowanie jedzenia i czerpanie
z tego przyjemności. Spożywanie posiłków
ma przypominać rodzinne świętowanie, przy
stole zastawionym tradycyjnymi potrawami,
niemodyfikowanymi genetycznie, które można
kosztować bez pośpiechu.
Dzięki Slow Food młodzież może odkryć smaki,
które królowały kiedyś w tradycyjnej kuchni
ich regionów, a dorośli mogą powrócić do smaków
z dzieciństwa. Wprowadzenie w życie zasad Slow
Food może być pierwszym krokiem przejścia z fast
living do slow living, które pozwoli nam się cieszyć
urokami życia. AD
Źródło: www.slowfood.waw.pl, www.slowfood.pl
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Bez słońca nie ma życia!
Czy możemy wyobrazić sobie Ziemię bez słońca? Absolutnie nie!

G

dyby nagle słońce przestało świecić,
na naszej planecie zapanowałaby
całkowita ciemność, a temperatura
z każdą godziną byłaby coraz niższa. Oznaczałoby
to zagładę kolejnych ogniw łańcucha pokarmowego
– począwszy od roślin, poprzez zwierzęta,
a skończywszy na człowieku. Najcieplej byłoby
w głębinach oceanów i pod powierzchnią Ziemi
– tam właśnie mogłaby schronić się ludzkość.
Trzeba przyznać, że to przerażająca wizja,
na szczęście póki co Słońce ma się dobrze. Poniżej
kilka ciekawostek o tej niezwykłej gwieździe.

W dawnych czasach sądzono, że Ziemia stoi
w miejscu, a inne planety krążą wokół niej.
To Mikołaj Kopernik – wybitny polski astronom
– stwierdził na podstawie obserwacji nieba,
że Ziemia krąży wokół Słońca (w 1543 roku).
To odkrycie było prawdziwą rewolucją!
• Tak.

Słońce jest gwiazdą! Nie jest jednak wcale
większe od pozostałych gwiazd, jedynie znajduje
się najbliżej Ziemi – stąd takie wrażenie.
• Od zawsze było ono niezwykle ważne
dla człowieka, który w pewnych kulturach uczynił
nawet z niego boga – np. w mitologii egipskiej
czy azteckiej.
• Słońce stanowi centrum układu słonecznego
– krąży wokół niego 9 planet – jedną z nich jest
Ziemia.
MINILO & ANIEL A nr 02/2014

Pamiętaj! Słońce może być też
bardzo niebezpieczne
– nadmierne narażanie się
na jego promieniowanie
może skończyć się
oparzeniem słonecznym
lub przegrzaniem organizmu
(czasem nawet udarem).
Dlatego wychodząc na plażę,
nie zapominaj o nakryciu głowy
i kremach z dużym filtrem.
• Słońce jest oddalone od Ziemi o około 150 mln km.
• Światło ze Słońca dociera do Ziemi w ciągu około
8 minut.
• Średnica Słońca jest 109 razy większa niż
średnica Ziemi, więc mogłoby się w nim zmieścić
ponad milion takich planet jak nasza.
• Na Słońcu jest bardzo gorąco. Temperatura w jego
najchłodniejszym miejscu jest 25 razy wyższa
niż w piekarniku – wynosi 5 500 stopni Celsjusza.
Wewnątrz temperatura sięga 15 milionów stopni
Celsjusza.
• W każdej sekundzie Słońce wyzwala tyle energii
co wybuch 100 miliardów bomb wodorowych.
• Czasami możemy zaobserwować zjawisko
nazywane zaćmieniem Słońca – następuje
ono wtedy, gdy Księżyc znajduje się pomiędzy
Słońcem a Ziemią. Zdarza się rzadko,
bo około 2 razy w roku.
• Dzięki Słońcu nasze ciało wytwarza melatoninę,
substancję, która reguluje działanie naszego
zegara biologicznego. To od niego zależy czy
mamy trudności z zasypianiem lub budzeniem się.
• Energię słoneczną można wykorzystać
w przemyśle i w gospodarstwach domowych
dzięki specjalnym urządzeniom – np. ogniwom
fotowoltaicznym.
• Pod wpływem promieni słonecznych w skórze
wytwarza się też witamina D, która ma duże
znaczenie w leczeniu krzywicy u dzieci. MS
Źródło: www.focus.pl/czlowiek/ziemia-bez-slonca-4637,
www.planetsforkids.org/star-sun.html, www.edziecko.pl
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powietrze

Zanim weźmiesz
głębszy oddech…
Ze sprawozdania pt. „Jakość powietrza
w Europie”, opublikowanego przez
Europejską Agencję Środowiska
(EEA) pod koniec 2013 roku, wynika,
że 90% mieszkańców miast w Unii
Europejskiej (UE) jest narażonych
na działanie bardzo szkodliwych
zanieczyszczeń powietrza i niestety,
nie zanosi się na zmiany. Podobne
wnioski można wysnuć na podstawie
opublikowanego wcześniej raportu
Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) dotyczącego zanieczyszczenia
powietrza na świecie.

K

ażdego roku do zwiększenia poziomu
zanieczyszczenia powietrza przyczyniają
się coraz liczniejsze pojazdy, działalność
przemysłowa i rolnicza oraz gospodarstwa
domowe. Z badań wynika, iż wraz z upływem
czasu powietrze, którym oddychają mieszkańcy
Ziemi jest coraz gorszej jakości.

Najważniejszym kryterium oceny stanu
powietrza jest poziom zawieszonego
Pył zawieszony
w nim pyłu o wielkości
w powietrzu przyczynia poniżej 10 mikrogramów
na metr sześcienny. Zgodnie
się do chorób układu
oddechowego oraz układu z wytycznymi WHO maksymalny,
dopuszczalny dla zdrowia
krążenia, a także
poziom zanieczyszczenia
skrócenia życia
wynosi 20 μg/m3 (mikrogramów
człowieka.
na metr sześcienny), w praktyce
jednak w większości miast poziom
zanieczyszczenia jest dużo wyższy.
Jak w świetle powyższych publikacji plasują
się polskie miasta? Niestety, wyniki nie są
zachwycające – wręcz przeciwnie – napawają
przerażeniem. WHO zbadała jakość powietrza
w 65 polskich miastach i okazało się, że tylko
6 z nich mieści się w normie, w pozostałych
stężenie pyłu PM10 jest zdecydowanie wyższe!
Jak się okazuje najczystszym polskim miastem
jest Gdańsk (18 μg/m3), który swoją pozycję
w rankingu zawdzięcza położeniu geograficznemu
– umiejscowienie nad brzegami Zatoki Gdańskiej
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zapewnia silne wietrzenie i rozpraszanie
zanieczyszczeń. Na kolejnych miejscach znalazły
się Elbląg, Koszalin, Zielona Góra i Olsztyn.
Listę zamyka – o dziwo – Wałbrzych – miasto,
które do niedawna uznawane było za bardzo
zanieczyszczone, dzięki likwidacji licznych
zakładów przemysłowych, zyskało na jakości
powietrza.
Jeżeli zaś chodzi o ranking najbardziej
zanieczyszczonych miast, to wśród pierwszych
10 wymienionych przez EEA sześć znajduje się
w Polsce, co nie świadczy najlepiej o naszym kraju.
Tutaj niechlubne pierwsze miejsce już od kilku lat
zajmuje Kraków, gdzie stężenie pyłu utrzymuje
się na poziomie 64 μg/m3 (spowodowane jest to
położeniem miasta w kotlinie). Pozostałe miejsca
zajmują odpowiednio: Nowy Sącz, Gliwice, Zabrze,
Sosnowiec i Katowice.
Zanieczyszczenia atmosfery są szkodliwe nie tylko
dla człowieka, ale też dla całych ekosystemów,
dlatego musimy podjąć konkretne działania,
aby zatrzymać proces pogarszania się jakości
powietrza, którym wszyscy oddychamy. MS
Źródło:
Europejska Agencja Środowiska - www.eea.europa.eu/pl
Światowa Organizacja Zdrowia - www.who.un.org.pl

bioróżnorodność

Krótka historia pewnego
zróżnicowania – czym
jest bioróżnorodność?
Życie ludzi zależne jest od przyrody. To z niej czerpiemy
niezbędne do życia elementy, takie jak pożywienie, woda, tlen,
surowce. Jej nadrzędną cechą jest różnorodność gwarantująca
utrzymanie równowagi na poziomie osobników, gatunków
i ekosystemów. Nasze działania powodują zmiany w środowisku,
w którym żyjemy. Jesteśmy elementem różnorodności
biologicznej oddziałującym na środowisko w sposób pośredni
lub bezpośredni.

Czym jest bioróżnorodność?

Jest to pojęcie stosunkowo nowe, oficjalnie
w dokumentach pojawiło się wraz z Konwencją
o różnorodności biologicznej (ang. Convention
on Biological Diversity), która ogłoszona została
podczas Szczytu Ziemi, w 1992 r. w Rio de Janeiro.
Kiedy mówimy o zróżnicowaniu i zmienności
zbioru roślin, zwierząt i mikroorganizmów, czyli
genów, gatunków oraz ekosystemów, a także
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o ich wzajemnych relacjach z otoczeniem,
mówimy o bioróżnorodności. Według Konwencji
o różnorodności biologicznej, to „zróżnicowanie
wszystkich żywych organizmów występujących
na Ziemi m.in. w ekosystemach lądowych,
morskich i innych wodnych, jak też z zespołach
ekologicznych, których organizmy te są częścią.
Dotyczy to różnorodności wewnątrzgatunkowej
i różnorodności na poziomie ekosystemów’’.
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Czym jest bioróżnorodność?

bioróżnorodność

D

T

emat ten ma ogromne znaczenie
dla prawidłowego funkcjonowania
ekosystemów. Co o bioróżnorodności
wiedzą uczniowie warszawskich szkół?
Odpowiedzi w poniższej sondzie:
Różnorodność biologiczna (gatunkowa), np.
różne gatunki paproci lub psów. Oczywiście także
różnorodność żywych istot. Jest ona ekologicznie
potrzebna, aby zachować łańcuchy pokarmowe
i różne środowiska przyrodnicze.
Przez słowo
bioróżnorodność
rozumiem różnorodność
świata natury,
wszystkich zwierząt
i roślin na Ziemi.
Gdybyśmy nie byli
różnorodni, życie byłoby
po prostu nudne.
To rodzenie
nowych organizmów
w laboratorium.

Oznacza,
że na Ziemi jest
wiele organizmów
żywych oraz ich
gatunków. Każdy
z nich jest inny
– przyjmuje inny
pokarm, inaczej się
rozmnaża itp. Czyli
bioróżnorodność
oznacza
różnorodność
wszystkich
gatunków na naszej
planecie.

Bioróżnorodność – duża różnorodność roślin
i zwierząt.

zieci na ogół pojmują bioróżnorodność na poziomie
gatunku. Ta idea jest najbliższa dzieciom na początku
ich edukacji przyrodniczej. Najłatwiej jest im zauważyć
zróżnicowanie gatunkowe roślin, zwierząt, czasami grzybów.
Rzadko kiedy uczniowie w tym wieku zwracają uwagę na
bioróżnorodność ekologiczną lub genetyczną. Ważne jest
to, aby dzieci mogły zaobserwować przyrodę bezpośrednio,
wyjść poza mury szkoły lub domu. Pomocne są w tym zajęcia
w terenie, wycieczki do cennych przyrodniczo miejsc, obserwacja
różnych ekosystemów i krajobrazów. Bezpośredni kontakt
z przyrodą uwrażliwia je na środowisko przyrodnicze i poszerza
ich perspektywy. Dzieci zauważają też wtedy różne zależności,
zachodzące między przyrodą ożywioną i nieożywioną. Świadomość
ekologiczna dzieci zmienia się wraz z wiekiem. Wprowadzanie
nowych pojęć na lekcjach biologii sprzyja temu, aby lepiej zrozumieć
bioróżnorodność ekologiczną i genetyczną.
Ważne jest to, aby rozmawiać z uczniami na temat
bioróżnorodności i ukazywać im bogactwo przyrodnicze. Należy też
uświadomić dzieciom szczególny wpływ człowieka, czyli gatunku
dominującego na Ziemi, na utrzymanie równowagi biologicznej.
Jest to trudne do wprowadzenia zagadnienie, ale bardzo
interesujące dla uczniów i rozwijające ich wrażliwość.
Dorota Zawieska, nauczyciel przyrody, Szkoła Podstawowa
Nr 301 im. Zygmunta Berlinga w Warszawie
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Wypowiedzi uczniów zebrali nauczyciele przyrody:
• Jolanta Rychta-Siedlecka ze Szkoły Podstawowej
TP I SLO Bednarska w Warszawie (kl. VI)
• Emilia Wolska ze Szkoły Podstawowej
Nr 51 im. J. Brzechwy w Warszawie (kl. VI)
• Dorota Zawieska ze Szkoły Podstawowej
nr 301 im. Zygmunta Berlinga w Warszawie (kl. IV-VI)

To
zróżnicowanie
organizmów na
świecie.
Oznacza,
że np. w jednym
miejscu są
roślinożercy i
mięsożercy, rośliny,
które potrzebują
mniej światła i te
które potrzebują
go więcej. I jeszcze
wiele, wiele innych
przykładów.

To różnorodność
na ziemi i w naturze. Np.
w Afryce jest bardzo
gorąco, ponieważ jest to
strefa zwrotnikowa, a na
biegunie północnym jest
zimno i żyją tam zwierzęta
przystosowane do tego
klimatu, np. niedźwiedzie
polarne. W Afryce takie
niedźwiedzie nie mogłyby żyć,
bo byłoby im za gorąco.
Bioróżnorodność
– różność biologiczna. Utrata
jej prowadzi do wielu zmian
w otoczeniu.

To zachowanie łańcuchów pokarmowych,
naturalnych środowisk; zachowanie/ochrona
gatunków roślin i zwierząt.

Bioróżnorodność pozwala nam korzystać
z zasobów przyrody. To rośliny oczyszczają
powietrze, którym oddychamy i nasycają je tlenem
oraz absorbują wydychany przez nas dwutlenek
węgla. Bez różnorodności występujących owadów
czy też ptaków, nie byłoby możliwe zapylanie
kwiatów i roślin. Różne jej elementy dostarczają
surowców roślinnych oraz drewna niezbędnych
do produkcji paliw, rzeczy użytkowych. Musimy
pamiętać, że różnorodność biologiczna jest wokół
nas, a my stanowimy jej część. W ciągu ostatnich
stu lat wyginęło na świecie ponad 75% odmian
roślin użytkowych oraz 1 000 ras zwierząt
gospodarskich. Bez bioróżnorodności nie byłoby
możliwe nasze życie, dlatego powinniśmy ją chronić
w każdy możliwy sposób. Musimy zrobić wszystko,
aby zahamować tempo utraty różnorodności
biologicznej. Do dzieła. AK
Źródło: www.gios.gov.pl, www.mos.gov.pl,
www.jestemnaptak.pl

bioróżnorodność

Hanyuańskie gruszki

– co się stało z pszczołami?

Spośród 100 głównych gatunków roślin uprawnych, które
dostarczają ludziom aż 90% pożywienia, 71 zapylanych jest
przez pszczoły. To te owady są najbardziej popularnym
„nośnikiem” wykorzystywanym przez rośliny do transportu
pyłku. Czy wiecie, co się stanie, jeśli nie będzie
pszczół oraz co jest niesamowitego
w gruszkach pochodzących
z chińskiego powiatu Hanyuan?

Pszczoła miodna (Apis mellifera)

Gruszki zapylane bez pszczół

Pszczoły zbierają nektar i pyłek kwiatów będący
ich pożywieniem i w ten sposób zapylają rośliny
owadopylne, m.in. drzewa owocowe. Rój składa się
z królowej-matki, robotnic oraz trutni. Taka rodzina
buduje gniazdo, które może się składać nawet
z 50 tysięcy osobników. Robotnice w poszukiwaniu
pożywienia oblatują okolicę, mimowolnie
przenosząc pyłek oraz dokonując zapylenia.
Jest to ważne dla zachowania bioróżnorodności
gatunkowej roślin. Ich znaczenie zauważane jest
w uprawach rolniczych np. rzepaku, gryki, malin,
drzew owocowych.

Hanyuan, znajdujący się w Chinach, słynie
z doskonałych gruszek, jednak drzewa dające
te owoce nie są zapylane przez pszczoły, a przy
pomocy ludzkich rąk. Owady te nie występują
na tym obszarze od połowy lat 80. W ostatnich
latach obserwowane jest masowe ginięcie pszczół
miodnych. Ta tajemnicza choroba, nazwana
zespołem gwałtownej zapaści kolonii (CCD), może
spowodować całkowite wyginięcie pszczół w ciągu
kilku dekad. Wtedy konieczne byłoby ręczne
zapylanie owoców oraz warzyw na całym świecie.
W tym przypadku zapylanie ręczne zaczęto
stosować przed wyginięciem pszczół na tym
obszarze. Co jeśli będzie odwrotnie?

Obecnie w Polsce hoduje się kilka ras pszczół.
Hodowlą kieruje Krajowe Centrum Hodowli
Zwierząt, które zaleca hodowlę 3 podstawowych
ras pszczół: środkowoeuropejskiej, kaukaskiej
oraz kraińskiej.
MINILO & ANIEL A nr 02/2014

Współczesne pszczelarstwo to
hodowla rojów pszczoły miodnej
w budkach zwanych ulami. Wyparły
one naturalnie wydrążone barcie.
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Pszczoła miodna (Apis mellifera)

bioróżnorodność

Długość ciała
Jad pszczeli może powodować
niezbyt przyjemną opuchliznę,
niebezpieczny jest tylko dla osób
uczulonych lub w przypadku
wielu użądleń (dla dorosłego,
zdrowego człowieka zagrożenie
życia występuje przy około stu
użądleniach).

Robotnice

Trutnie

Matki

15 mm

20 mm

22 mm

Długość życia

Pszczoły porozumiewają się
za pomocą tańców i wydawania
dźwięków. Taniec pszczoły jest
zależny od kąta padania światła
słonecznego.
Pszczoła to jedyny owad, którego
wytwarzaną dla siebie żywność jada
również człowiek.
Miód to: 80% naturalnych
cukrów, 18% wody, 2% składników
mineralnych, witamin, protein i pyłku.

Robotnice

Trutnie

Matki

od 4 do 24 tyg.

od 4 do 5 tyg.

do 7 lat

By zebrać 1 kg miodu, owady
te odwiedzają prawie 8 500 000
kwiatów akacji, 4 200 000 kwiatów
eksparcety lub 20 milionów kwiatów
koniczyny.
W wielu krajach utrzymuje
się pasieki wyłącznie w celu
odpowiedniego zapylenia upraw.
Miód jest cennym, ale dodatkowym
„owocem” pracy pszczół. AK
Źródło: www.miodswiece.w.interia.pl, www.szkolnictwo.pl,
wiadomości.onet.pl, www.pszczelarz24.pl, www.uratujpszczole.pl

Małe czy duże
przyda się naturze
Od mrówki do wieloryba,
od małego glona
do wielkiego dębu
– wszystkie stworzenia
i rośliny są ze sobą
powiązane. Bez
pszczół, które zapylają
kwiaty, zagrożone
byłoby istnienie wielu
gatunków roślin. I zwierząt, które tymi roślinami się żywią.
Wszystkie niezliczone rośliny i zwierzęta na świecie tworzą
różnorodność biologiczną. Korzystamy z niej na co dzień.
Żebyśmy mogli w piekarni wybrać codziennie ulubiony chleb,
potrzebujemy wielu gatunków roślin: żyta, pszenicy lub
kukurydzy na mąkę, ale także słonecznika lub dyni, jeżeli
lubimy bułeczki z pestkami. Niestety, według naukowców
każdego dnia co najmniej 20 gatunków roślin czy zwierząt
znika z powierzchni naszej planety. To strata dla środowiska
naturalnego, ale także dla ludzi. Wracając do pszczół, Albert
Einstein powiedział, że jeśli te owady wyginą, ludzkość
przeżyje jeszcze tylko 4 lata. Europa zajmuje niecałe 5% lądów
na Ziemi. Choć jest niewielka, to jest miejscem występowania
ogromnej ilości roślin, zwierząt i krajobrazów. Niektórych
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z nich nie znajdziemy nigdzie indziej. Właśnie żeby chronić te
dobra natury, Polska ratyfikowała Konwencję o różnorodności
biologicznej. Zobowiązaliśmy się do tego, aby poprzez prawo
nie tylko dbać o zagrożoną przyrodę, ale także informować,
że bioróżnorodność jest ważna i jak wpływa życie ludzi.
Miejsca szczególnie cenne przyrodniczo oraz gatunki zwierząt
uważane za zagrożone to w Polsce tak zwane obszary
europejskiej sieci Natura 2000. Są one wyjątkowo ważne
dla zachowania różnorodności biologicznej. Aż jedna piąta
powierzchni lądowej Polski jest objęta taką ochroną.
Żyjemy w Polsce, ale nie zapominamy o zagrożonych gatunkach
chociażby w Afryce. Jak im pomagamy? Podpisaliśmy
konwencję CITES o międzynarodowym handlu dzikimi
zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.
Mówi ona o tym, że nie wolno na przykład przywozić do kraju
pamiątek wykonanych z chronionych gatunków. Czemu nie
można kupować figurek z kości słoniowej? Bo są zrobione
z kłów afrykańskich słoni. Nie kupując tych przedmiotów,
ograniczamy polowania na te zwierzęta. Najważniejsze
nie jest jednak nie to, jak różnego rodzaju przepisy i zakazy
pomagają chronić różnorodność biologiczną, ale jak każdy z nas
zachowuje się na co dzień. Czy potrafimy dbać o środowisko,
w którym żyjemy? Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to robić,
zapraszam na stronę ekodzieciaki.pl
Paweł Mikusek
Rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska

bioróżnorodność

Bioróżnorodność

w dokumentach międzynarodowych

Wymieranie gatunków i pojawianie się w ich miejscu nowych to zjawisko naturalne i charakterystyczne dla procesu ewolucji. Niestety, ogromna ekspansja człowieka oraz intensywny
rozwój cywilizacji w XX wieku spowodował znacznie przyspieszenie tego zjawiska i szacuje
się, że obecnie jest ono do 1000 razy szybsze niż naturalny proces wymierania. Jeżeli człowiek nie powstrzyma tego procesu, z każdym dziesięcioleciem ginąć będą kolejne gatunki
zwierząt i roślin. Dlatego też podejmowane są działania – także o charakterze legislacyjnym
– których celem jest zachowanie bioróżnorodności i ochrona gatunków zagrożonych.

Konwencja o różnorodności biologicznej
Konwencja jest owocem Szczytu Ziemi
w Rio de Janeiro, który odbył się w czerwcu
1992 roku. Jest to obecnie jedno z najbardziej
powszechnych porozumień międzynarodowych
– ratyfikowało je prawie 200 państw – w tym
Polska w 1996 roku. W konwencji podkreślono
znaczenie bioróżnorodności, której ochrona jest
obowiązkiem wszystkich mieszkańców Ziemi,
a w sposób szczególny obowiązek ten ciąży
na państwach. To na ich obszarach bowiem
żyją zwierzęta i znajdują się rośliny zagrożone
wyginięciem.
Nadrzędne cele konwencji to:
• Ochrona różnorodności biologicznej.
• Zrównoważone użytkowanie elementów
różnorodności biologicznej.
• Uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści
wynikających z wykorzystania zasobów
genetycznych.
Ochrona zagrożonych gatunków odbywa się na
dwóch płaszczyznach: w miejscu naturalnego
występowania gatunku - in situ (w tym celu
m.in. tworzy się obszary chronione i odtwarza
ekosystemy o zniszczonej bioróżnorodności) oraz
ex situ, polegająca na zachowywaniu elementów
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różnorodności
biologicznej
poza miejscem
ich naturalnego
występowania,
m.in. w bankach
genów, ogrodach
zoologicznych
i botanicznych.
Kraje wysoko rozwinięte
powinny udzielać wsparcia
(w tym finansowego) krajom rozwijającym,
aby te mogły również prowadzić działania
zmierzające do ochrony i zrównoważonego
użytkowania zasobów przyrodniczych oraz
realizować badania naukowe i działania
edukacyjnych podnoszące świadomość społeczną
w tym zakresie. W tym celu powołany został
Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska (GEF).
Najważniejszym organem Konwencji jest Konferencja Stron, dokonująca przeglądu wdrażania
Konwencji oraz podejmująca decyzje określające
zadania dla stron i sekretariatu Konwencji.
Więcej informacji na stronie:
www.mos.gov.pl/artykul/2959_materialy/
10650_konwencja_o_roznorodnosci_biologicznej.html
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Natura 2000

to sieć obszarów chronionych w całej Europie.
Jej funkcjonowanie opiera się na integracji ochrony
przyrody z działalnością
człowieka (gospodarczą
i kulturalną). Idea narodziła się
również w 1992 roku w Rio de
Janeiro podczas Szczytu Ziemi.
Słowo „natura” brzmi podobnie
niemal we wszystkich językach,
a 2000 oznacza rok, w którym
sieć miała osiągnąć założone cele. Najważniejszym
zadaniem wprowadzania sieci Natura 2000 jest
powstrzymanie wymierania gatunków roślin i zwierząt
oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Unii
Europejskiej (tutaj przyroda jest szczególnie zagrożona
m.in. ze względu na dużą gęstość zaludnienia).
Sieć Natura 2000 funkcjonuje w oparciu o dwie
Dyrektywy UE: Ptasią i Siedliskową. Ich zapisy
nie obowiązują wprost w państwach członkowskich,
muszą jednak być wprowadzone do aktów prawnych
danych krajów. W Polsce jest to Ustawa o ochronie
przyrody z 16 kwietnia 2004 roku. Sieć Natura 2000
w UE liczy ok. 26 tys. obszarów zajmujących
ok. 145 tys. km² powierzchni morskiej i blisko
800 tys. km² powierzchni lądowej (18% powierzchni
krajów UE). W 2011 r. decyzją KE obszar NATURA 2000
rozszerzono o kolejne 18,8 tys. km².
Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 1/5
powierzchni lądowej kraju. W jej skład wchodzi: 849
obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich.
Więcej informacji na stronie
www.natura2000.gdos.gov.pl
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CITES (in. Konwencja Waszyngtońska)

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi
zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych
wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie,
w dniu 3 marca 1973 roku. Jej celem jest ochrona
dziko występujących zwierząt i roślin zagrożonych
wyginięciem – służyć temu ma zaostrzona kontrola
i ograniczenie handlu tymi zwierzętami i roślinami,
a także ich częściami (np. kość słoniowa) i produktami
pochodnymi (np. fortepian z klawiszami z kości
słoniowej). Rzeczpospolita Polska ratyfikowała
przystąpienie do Konwencji 12 grudnia 1989 roku.
Weszła ona w życie w Polsce 12 marca 1990 roku.
Funkcję Organu Zarządzającego
Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) w Polsce pełni
Minister Środowiska, natomiast funkcję Organu
Naukowego Konwencji Waszyngtońskiej (CITES)
- Państwowa Rada Ochrony Przyrody.
MS
Więcej informacji na stronie
www.mos.gov.pl/kategoria/
2496_konwencja_waszyngtonska_cites/

bioróżnorodność

Jeśli nie chcesz mojej zguby,
krokodyla przywieź luby…
Rozmowa z Piotrem Tałałajem, rzecznikiem warszawskiej Izby Celnej,
biegłym sądowym oraz ekspertem w zakresie CITES

M&A: W holu urzędu, a także w gablotach na lotniskach

(m.in. na Okęciu) możemy zobaczyć liczne zbiory
skonfiskowanych okazów przedmiotów wykonanych ze
zwierząt chronionych. Zgodnie z Konwencją Waszyngtońską
(CITES), zaostrzona kontrola na granicach ma służyć
ograniczeniu handlu nimi oraz ich częściami i produktami
pochodnymi. Czy ludzie wwożący te przedmioty do Polski są
nieświadomi, co przywożą, czy wręcz przeciwnie i liczą, że się
uda?

PT: Początkowo, tj. zaraz po ratyfikacji przez Polskę

Konwencji Waszyngtońskiej, niewiele mogliśmy zrobić,
ponieważ Polska nie miała narzędzi (ustaw wykonawczych)
do egzekwowania jej postanowień. Kiedy to się zmieniło,
świadomość stopniowo rosła – pojawiało się coraz więcej
kampanii społecznych oraz na coraz szerszą skalę edukowano
młodych ludzi – dzięki czemu z każdym kolejnym rokiem
coraz mniej osób przywoziło zabronione przedmioty czy żywe
zwierzęta.
Dzisiaj już raczej nie zdarza się, aby ktoś zrobił coś takiego
nieświadomie. Trzeba być naiwnym, żeby tłumaczyć się
niewiedzą na temat ochrony danego gatunku (np. słonia czy
nosorożca). Zbyt wiele się o tym mówi. Chociaż nadal bywają
takie sytuacje, że ludzie przywożą takie rzeczy, jak muszle czy
koralowce jako pamiątki z wakacji. Jednak celnicy po sposobie
ich pakowania potrafią ocenić, czy podróżni wiedzą, co robią,
czy też rzeczywiście nie mają złych intencji.
Należy pamiętać, że jest to przestępstwo i to zagrożone
dość dużą karą – za nielegalny przywóz tych przedmiotów
z zagranicy grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
W praktyce jednak sądy rzadko ją wymierzają, zamieniają to
raczej na karę grzywny. Procedura jest taka, że po zatrzymaniu
danej osoby sprawa trafia do prokuratury, a potem do sądu,
który wydaje wyrok. Przewożony towar zostaje skonfiskowany
i przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. Często pytają nas,
co my z tym robimy – zatrzymujemy dużo okazów i najczęściej
wykorzystujemy je jako egzemplarze demonstracyjne na
szkolenia. Przekazujemy też do szkół oraz innych instytucji,
gdzie mogą one być wykorzystywane do celów szkoleniowo
-dydaktycznych lub edukacyjnych.
Trzeba pamiętać, że nawet jeśli komuś uda się przewieźć okaz do
kraju, to również handel tymi przedmiotami (zarówno sprzedaż,
jak i kupno) podlegają takiemu samemu wymiarowi kary.
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M&A: Jak na przestrzeni lat kształtowała się liczba
zatrzymań? Czy zmiana świadomości wpłynęła na
zmniejszenie skali tego procederu?

PT: Od 1997 roku do 2003 obserwowaliśmy wzrost

tego zjawiska, natomiast od 2004 do 2008 roku proceder
ten utrzymywał się na mniej więcej stałym poziomie.
Od 2009 roku systematycznie poziom ten spada, przy czym
ostatnie dwa lata wskazują na jego stabilizację. Niestety, nie
jest możliwe całkowite wykluczenie tego procederu, jednak
profilaktyka i wpływanie na świadomość ludzi oraz edukacja
mają ogromny wpływ na jego skalę. Obawiam się jednak,
że zawsze będą zdarzać się przypadki ludzkiej bezmyślności.
Kiedyś np. zatrzymałem człowieka, który chciał wwieźć
do kraju wypchanego krokodyla kameruńskiego. Zapytałem
tego przerażonego człowieka – bo wiedział już, co mu grozi
– po co mu ten gad. Odpowiedział
mi, że ma pod Warszawą domek,
przy nim oczko wodne i chciałby
zrobić z tego krokodyla fontannę
– przeprowadzić pod łapkami
rurki, a woda miałaby wypływać
oczami, że niby takie krokodyle
łzy… Doświadczonego celnika
niewiele sytuacji jest w stanie
zdumieć. To była jedyna sytuacja
w ciągu moich 22 lat pracy, kiedy nie
wiedziałem, co mam powiedzieć.
Poziom społeczeństwa mierzy się
właśnie poziomem świadomości
ekologicznej, a właściwie
sozologicznej (sozologia to nauka
zajmująca się problemami ochrony
przyrody i jej zasobów, między
innymi w celu zapewnienia
trwałości ich użytkowania
– przyp. red.). Jeżeli poziom jest
niski, to potem są takie efekty.
Ale jest coraz lepiej.
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M&A: Co w takim razie ma największą siłę
oddziaływania na ludzi?

PT: Najpierw edukacja – profilaktyka

i szkolenia, potem spoty. Inwestycja w dzieci
– to jest podstawa. Z człowiekiem jest tak,
że albo się go przekona, albo uświadomi, albo
się go zastraszy. Wpływanie na świadomość
dorosłych jest trudne. Dzieci natomiast są wrażliwe,
można im przekazać wiedzę i w bardzo prosty
sposób pokazać mechanizm, jak giną gatunki. Temu
służą zajęcia, które prowadzę w szkołach (głównie
podstawowych). Mają one formę zabawy, jednak
niezwykle oddziałują na świadomość dzieci, które wcielają
się w role turystów kupujących egzotyczne eksponaty
w dalekich krajach, myśliwych itd. Dzieci mają okazję zobaczyć,
jak działa mechanizm powodujący wybijanie zagrożonych
gatunków, a także uświadamiają sobie, kto jest temu winny
i jakie są konsekwencje takich działań.

M&A: Znaczną część konfiskowanych produktów

stanowią środki o właściwościach leczniczych, związane np.
z medycyną chińską. Co przewożone jest najczęściej?

PT: Plastry, kremy, olejki, tabletki, czopki - w medycynie

chińskiej jest eksploatowanych ok. 50 gatunków zwierząt,
głównie jelonki piżmowe, niedźwiedzie, wszystkie kotowate,
łuskowce, wieloryby, żółwie i węże – np. kobry. Wszystkie
te gatunki są oczywiście chronione. I tak plastry zawierają
np. zmieloną kość tygrysa lub ekstrakt z gruczołu jelonka
piżmowego. Aby stwierdzić zawartość, nie musimy tego badać
w laboratorium, wystarczy, że na opakowaniu jest informacja
o składzie, żeby traktować daną rzecz jako okaz. Walczymy
również z koniunkturą na te rzeczy. W prawie unijnym jest
tak, że okazem jest każda rzecz, która według informacji
na etykiecie zawiera jakikolwiek składnik pochodzący
od chronionego zwierzęcia.
Niestety, przemyt jest zjawiskiem bardzo dochodowym.
Handel chronionymi gatunkami bądź przedmiotami
z nich wykonanymi zajmuje trzecie miejsce - po
handlu narkotykami oraz handlu bronią. O jego
opłacalności decydują cztery grupy towarów:
skóry z gadów i wyroby z nich, medycyna chińska,
kość słoniowa oraz kawior.

M&A: Do tej pory opowiadał Pan głównie o przypadkach

przemytu okazów pochodzących od zwierząt chronionych,
proszę nam powiedzieć, jak wygląda kwestia handlu żywymi
zwierzętami.

PT: Na przełomie lat 90. i roku 2000 panowała ogromna

moda na zwierzęta egzotyczne – głównie żółwie, papugi
i węże. I rzeczywiście tych zwierząt przewożono wówczas
przez granicę bardzo dużo. Obecnie jest to na szczęście
rzadkość. Po pierwsze dzięki temu, że na przełomie lat
2004-2005 zrobiliśmy wraz z policją z tym porządek

18

10 NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT
(ZA WWF)
1. Tygrys (Panthera tigris)
2. Niedźwiedź polarny (Ursus maritimus)
3. Mors (Odobenus rosmarus divergens)
4. Pingwin Magellana (Spheniscus magellanicus)
5. Żółw skórzasty (Dermochelys coriaceathe)
6. Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus)
7. G
 oryl górski (Gorilla beringei beringei)
8. Motyl monarcha (Danaus plexippus)
9. Nosorożec jawajski (Rhinoceros sondaicus)
10. Panda Wielka (Ailuropoda melanoleuca)

w sklepach zoologicznych. Zajmowaliśmy wtedy wiele okazów,
które nie miały legalnego pochodzenia, po drugie – o czym już
mówiłem – nastąpił wzrost świadomości ludzi w tym zakresie.
I teraz zatrzymujemy więcej okazów niż żywych zwierząt.

M&A: A z jakich krajów jest najczęściej organizowany
przemyt?

PT: W kolejności: wszystkie kraje afrykańskie, Południe

Azji i Ameryka Południowa. Bardzo mało zatrzymań mamy
z Australii – ponieważ ten kraj bardzo dba o swoje środowisko
i ściśle kontroluje wyjeżdżających.

M&A: Czy pamięta Pan jakiś przypadek szczególnie
okrutnego przemytu?

PT: Kiedyś jakiś turysta próbował wwieźć do Polski malutkie

małpiątko – około trzymiesięczne. Był to koczkodan
z gatunku mona, którego przewożono w klatce dla zwierząt
domowych. Właściciel zadeklarował go jako kota, jednak
dociekliwa celniczka zwróciła uwagę, że zwierzę wcale kota
nie przypomina. Po otworzeniu klatki okazało się, że małpka
była przywiązana łańcuchem za pas, który jej założono i który
– jak się okazało – bardzo ją uwierał. Miała skórę przetartą aż
do krwi. Na szczęście udało się ją uratować i znaleźć miejsce
w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu.

M&A: To wstrząsająca historia. Nie pozostaje nic
innego, jak wrócić do punktu wyjścia, czyli do
edukacji i konieczności uświadamiania ludzi.

PT: To prawda, zanim pomyślimy o kupnie
jakiegoś egzotycznego zwierzaka lub
przywiezieniu ciekawego okazu
z zagranicznych wakacji – skóry
dzikiego kota czy oryginalnej
muszli – musimy pamiętać,
w jaki sposób znalazła się ona
w posiadaniu handlarza.

M&A: Dziękujemy
za rozmowę.
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Podpowiedzi:

1

1
2

1. K
 wiat – zwiastun wiosny
2. K
 olor księgi, w której
znajduje się rejestr
zagrożonych gatunków
3. Ptak chroniony, godło Polski
4. Dziki kot – pierwszy na liście
najbardziej zagrożonych
gatunków zwierząt
5. Duża papuga, gatunek chroniony
6. Zagrożony ssak bałtycki

3
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7. Nieodłączny element nadmorskiego krajobrazu
8. O
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Odszukaj ukryte nazwy polskich
gatunków zwierząt zagrożonych
wyginięciem.
kozica, głuszec, wąż eskulapa,
pomurnik, morświn, żubr, żbik,
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Pokoloruj rysunek i znajdż poniższe elementy.
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odpady

PSZOK – co to takiego?
Jak wszyscy dobrze wiemy, należy selektywnie zbierać
odpady. Gdzie jednak mamy oddać zebrany surowiec,
gdy nasz pojemnik – np. na papier – jest już pełen?
Z pomocą przychodzi nam PSZOK.

PSZOK, czyli „Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych”, to łatwo dostępne
miejsce zbiórki odpadów, w którym mieszkańcy
gminy mogą pozostawić odpady komunalne
zebrane w sposób selektywny. Jakie jeszcze
odpady można przynieść poza wspomnianym
wyżej papierem?

Jak widać, jest bardzo dużo rodzajów odpadów,
które możemy zbierać selektywnie w domu,
a następnie przekazywać do PSZOK-u. Jeśli jednak
nie wiemy, jak zakwalifikować odpad, bez problemu
możemy przyjść i zapytać o to pracowników,
którzy z pewnością doradzą, do jakiego pojemnika
wyrzucić odpad.

Których odpadów nie przyjmuje PSZOK?

Poniżej lista rodzajów odpadów komunalnych,
które można oddać do PSZOK-u (wraz
z konkretnymi przykładami):
• metal (np. puszki po ulubionych napojach),
• t worzywa sztuczne (np. butelki po wodzie),
• szkło (np. butelki szklane po mleku),
• opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki
po sokach),
• odpady biodegradowalne
(np. biodegradowalne torebki foliowe),
• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny (np. stary telewizor),
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe,
• zużyte opony (np. opony z roweru),
• odpady zielone (np. liście i trawa).
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Większość punktów nie będzie chciała przyjąć
takich odpadów, jak:
• odpady komunalne zmieszane (np. odpadki
kuchenne zmieszane z papierem i szkłem),
• odpady w dużych ilościach wskazujących na
to, iż pochodzą z działalności gospodarczej
(np. duże ilości identycznych beczek po oleju),
• odpady wskazujące na źródło pochodzenia
inne niż z gospodarstwa domowego
(np. odczynniki chemiczne, chemikalia
nietypowe dla prac domowych),
• odpady w opakowaniach cieknących,
• materiały zawierające azbest,
• szyby samochodowe.
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Warto zaznaczyć, że lista odpadów przyjmowanych
przez PSZOK może być zróżnicowana w zależności
od gminy, w której dany punkt się znajduje.
Dlatego należy sprawdzić na stronie internetowej
naszej gminy, które odpady można oddawać do
działających PSZOK-ów.

Gdzie mogę znaleźć PSZOK w mojej okolicy?
Każda gmina ma obowiązek zapewnić czystość
i porządek na swoim terenie i tworzyć warunki
niezbędne do ich utrzymania poprzez konieczność
tworzenia punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób zapewniający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.
W myśl powyższej reguły PSZOK powinien być
usytuowany w takim miejscu, aby nie zniechęcać
mieszkańców do korzystania z niego (np. poprzez
dużą odległość od ich mieszkań). Informacje o tym,
gdzie znajduje się najbliższy PSZOK są dostępne na
stronie internetowej naszej gminy bądź też można
uzyskać je telefonicznie.

Dlaczego warto skorzystać z możliwości
przekazania odpadów do PSZOK?
Jedną z największych zalet jest gwarancja, że
odpady, które oddajemy, zostaną właściwie i bez
szkody dla środowiska zagospodarowane. Punkty
selektywnej zbiórki są dostępne przez 7 dni
w tygodniu, dzięki czemu nie musimy czekać na
akcję zbiórki problemowego odpadu i możemy
samodzielnie oddać go, kiedy tylko chcemy.

28

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, pobieranej od mieszkańców, gmina
pokrywa koszty tworzenia i utrzymania
PSZOK-ów. Dlatego też przekazując nasze odpady
nie ponosimy żadnych dodatkowych opłat. A skoro
płacimy za utrzymanie takich punktów, dlaczego
mamy z nich nie korzystać?
GW
Źródło:
www.pszoki.pl
www.goap.org.pl/zdaj-odpady-2/wywoz-odpadowwielkogabarytowych-problemowych-i-zielonych/
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
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Dlaczego

		bio bawełna?
Czy kupując ubranie zastanawiasz się, jakie etapy
musi przejść materiał, zanim trafi na półki sklepowe?
Czy kiedykolwiek pomyślałeś, kto te ubrania robi?
Czy patrzysz jedynie na metkę, szukając napisu
„100% bawełny”? Jeżeli widzisz, że ubranie nie jest
syntetyczne, stwierdzasz, że jest zdrowe dla ciebie
i dla środowiska? Jeżeli chcesz być świadomym
konsumentem, koniecznie musisz poznać różnice
między bawełną bio a konwencjonalną.

J

est kilka bardzo ważnych powodów, dla których
warto wybrać bio bawełnę (inaczej nazywaną
bawełną organiczną lub ekologiczną):

Uprawa bio bawełny jest zdrowa
dla ludzi i środowiska

Konwencjonalne uprawy bawełny stanowią ogromne
zagrożenie dla ludzi i środowiska, ponieważ są one
najbardziej toksyczne. Bawełna zajmuje 2,5% wszystkich
pól uprawnych na świecie, a do jej produkcji stosowanych
jest ok. 25% środków owadobójczych i ponad 10%
wszystkich pestycydów wykorzystywanych na terenach
rolnych naszego globu. Pestycydy są również przyczyną
śmierci 20 tys. ludzi pracujących na plantacjach
konwencjonalnej bawełny oraz zatrucia 25 mln osób.
Przeciętny T-shirt zawiera w swoich włóknach nawet
150 gramów pestycydów i nawozów sztucznych! Środki
ochrony roślin przedostają się także do wód gruntowych,
zanieczyszczając je na wiele lat.
Całkiem inaczej wygląda uprawa bawełny organicznej,
niemodyfikowanej genetycznie, w przypadku której nie
używa się żadnych pestycydów, a do ochrony upraw
stosuje się metody naturalne oraz substancje ulegające
biodegradacji (owadobójczy czosnek, kwas cytrynowy,
lucerna, papryczki chili, obornik, pożyteczne owady).
Bawełna ekologiczna zbierana jest ręcznie, dzięki
czemu nie jest zanieczyszczona i nie musi być poddana
chemicznemu oczyszczaniu.

Produkcja ubrań z bio bawełny obciąża
w minimalnym stopniu środowisko

Bawełna konwencjonalna z pól trafia do zakładów, gdzie
następuje jej chemiczny proces czyszczenia, który osłabia
włókna. Dodatkowo do barwienia konwencjonalnej
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bawełny używa się sztucznych substancji farbujących,
takich jak chlorowe wybielacze, toksyczne barwniki,
syntetyczne zmiękczacze, a pozostałości tych substancji
przedostają się do środowiska, pozostawiając w nim
trujący formaldehyd oraz miedź, cynk i inne metale
ciężkie. Substancje te pozostają również we włóknach
bawełny. Bio bawełna jest myta ręcznie w łagodnych
i naturalnych środkach, które nie uszkadzają włókien.
Barwiona jest naturalnymi barwnikami, takimi jak glinki,
lub pozostawiana jest w naturalnych kolorach bieli, beżu
lub brązu.

 rodukcja bio bawełny
P
spełnia warunki „FairTrade”
(Sprawiedliwego Handlu)

Najczęściej produkty z bawełny organicznej
oznaczone są także symbolem „FairTrade”, który
świadczy o godnych warunkach pracy oraz
o niewykorzystywaniu dzieci do pracy na
plantacjach oraz dalszych
etapach obróbki
bawełny.
Inaczej sytuacja
wygląda na
konwencjonalnych
uprawach, gdzie
dochodzi do wyzysku
nawet 5-letnich dzieci! Często schylając
się sprawdzają one, czy plantacja nie jest
atakowana przez szkodniki – w ten sposób
wdychają szkodliwe substancje nawet przez
12 godzin dziennie. Dorośli pracownicy –
oprócz narażania się na groźne powikłania
zdrowotne na skutek ciągłej styczności
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z pestycydami - dostają za swoją pracę bardzo małe
wynagrodzenie. Te różnice w traktowaniu pracowników
odbijają się w cenie produktów z bawełny. Bawełna
ekologiczna jest droższa od tej konwencjonalnej o 10-45%.
Dlatego decydując się na zakup bawełny organicznej,
dajemy szansę rolnikom na pracę w lepszych warunkach
za godziwe wynagrodzenie.

A zatem jeśli T-shirt na lato,
to tylko z bio bawełny!
Źródło:
www.dziecinatury.pl,
www.ulicaekologiczna.pl,
www.ekologia.pl

Bio bawełna jest lepsza jakościowo

%
0
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Z wyższą ceną ubrań z bio bawełny wiąże się wyższa
jakość. Dzięki temu, że bio bawełna nie podlega procesom
chemicznym, jej włókna są nie tylko mocniejsze,
sprężyste, wytrzymałe na rozciąganie, ale także
bardziej delikatne i nie podrażniają skóry. Ubrania
z bio bawełny nie zawierają substancji chemicznych, ani
nie wywołują powikłań skórnych czy astmy (jak ma to
miejsce w przypadku bawełny konwencjonalnej) i dlatego
są polecane dzieciom. Dodatkowym atutem jest fakt,
iż mokre włókna bawełny są mocniejsze o około 30%
od włókien suchych, co sprawia, że odzież nie niszczy się
podczas prania. Poza tym brak sztucznych substancji
w ubraniach z bio bawełny sprawia, że lepiej „oddychają”,
odprowadzając ciepło od skóry.
AD

b

www.ekoedukator.pl
PROFESJONALIŚCI Z NAUCZYCIELAMI
DLA EDUKOWANIA MŁODEGO
POKOLENIA EKOLOGÓW

POLUB NAS NA:

Dołącz do nas i korzystaj z atrakcyjnej oferty edukacji ekologicznej!
Wypromuj swój ekowizerunek! Zaproś OKEE do swojej szkoły!
Zapraszamy do udziału w spotkaniach na terenie Polski!
III kwartał 2014 r.
Temat: Edukacja globalna a gospodarka odpadami
Poznań - 15 IX • Bydgoszcz - 16 IX • Gdańsk - 17 IX
Wrocław - 22 IX • Katowice - 23 IX • Kraków - 24 IX
Warszawa - 29 IX • Czekamy na zgłoszenia!
KONTAKT: Joanna Woch, tel.: 509 794 988,
edukacja.ekologiczna@mmconsulting.waw.pl
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klub nauczyciela

Obcowanie z różnorodnością

– scenariusz zajęć

W bieżącym numerze prezentujemy scenariusz lekcji,
poświęconej bioróżnorodności. Nasza propozycja jest
kierowana do nauczycieli klas 4-6 szkoły podstawowej.
Zachęcamy do skorzystania z niej.

Dla nauczyciela

Odbiorcy: uczniowie klas 4-6
Czas trwania zajęć: 2 x 45 min
Cel główny: zapoznanie uczniów z różnorodnością
gatunkową oraz różnorodnością ekosystemów
i charakterystycznymi dla nich gatunkami
Cele szczegółowe:
Uczeń:
• d
 efiniuje pojęcia: bioróżnorodność, ekosystem,
flora, fauna,
• p
 otrafi wymienić kilka charakterystycznych
gatunków dla danego ekosystemu,
• p
 otrafi wskazać różnice pomiędzy danymi
ekosystemami,
• p
 otrafi rozpoznać kilka charakterystycznych
gatunków dla danego ekosystemu na podstawie
obserwacji i wykorzystania różnych zmysłów,
• w
 ykazuje postawę szacunku dla środowiska
naturalnego oraz różnorodnych organizmów.
Metody i formy:
• p
 ogadanka,
• k ula śniegowa,
• p
 okaz/prezentacja,
• p
 raca w grupach,
• k onkurs.
Środki dydaktyczne:
• p
 rezentacja ekosystemów oraz gatunków roślin
i zwierząt,
• r ekwizyty niezbędne do przeprowadzenia
sprawdzianu „Zmysły”; zmysł zapachu –
w zamkniętych słoikach można umieścić rośliny
lub waciki nasączone aromatem, można również
podawać liście pocierając je między palcami.
Przebieg zajęć:
• N
 auczyciel pyta uczniów, gdzie ostatnio spędzali
wolny czas. Kiedy byli w lesie, nad morzem, nad
jeziorem, nad rzeką itp. Co zwróciło ich uwagę
w danym miejscu, jakie gatunki zwierząt lub
roślin widzieli.
• M
 etodą kuli śniegowej wspólnie tworzona jest
MINILO & ANIEL A nr 02/2014

Wykorzystaj
scenariusz

na swoich lekcjach

definicja bioróżnorodności. Uczeń zapisuje
wszystkie informacje na temat bioróżnorodności.
Następnie w parach uczniowie odczytują
swoje notatki, dyskutują i wybierają istotne
elementy. Wspólnie tworzą definicję. Pary łączą
się w czwórki, następnie czwórki w ósemki.
Podobnie jak w parach, uczniowie odczytują
swoje notatki, dyskutują i wybierają istotne
elementy. Tak utworzoną definicję zapisują na
tablicy. Nauczyciel omawia definicję z uczniami.
• Następnie nauczyciel prezentuje typowe
ekosystemy Polski wraz z charakterystycznymi
gatunkami tam występującymi. Odnosi się
do różnych zmysłów, jakimi odbieramy otoczenie:
zapach kwiatów, odgłosy zwierząt, szum liści,
dotyk różnych przedmiotów, smak warzyw,
owoców, ziół, wzrok.
• Nauczyciel zadaje jako pracę domową zapoznanie
się z różnymi gatunkami zwierząt i roślin (ich
elementami lub produktami z nich powstającymi),
według poszczególnych zmysłów:
Zmysł smaku: miód, dżem malinowy, sok
z cytryny, sok marchwiowy, jabłko,
Zmysł węchu: bazylia, lawenda, mięta, sosna, róża,
Z mysł dotyku: szyszka, pióro, kora drzewa, mech, liście,
Zmysł wzroku: bocian czarny, bażant, niepylak
apollo, żmija zygzakowata, konwalia majowa,
Zmysł słuchu: odgłosy żurawia, kosa, łosia, wilka,
głuszca.
• Na kolejnych zajęciach odbywa się sprawdzian
- konkurs grupowy „Zmysły”. Nauczyciel dzieli
uczniów na grupy ok. 5-osobowe. Dzieci w grupie
same typują między sobą osobę do weryfikacji
poszczególnego zmysłu. Można się naradzać.
• Nauczyciel po kolei prezentuje poszczególne
„zmysły”, zgodnie z tym, co zostało zadane
w pracy domowej.
Karta pracy, prezentacje ekosystemów, gatunków
oraz odgłosów zwierząt do pobrania po
zalogowaniu na stronie www.ekoedukator.pl
Więcej scenariuszy lekcji – także dla młodszych
dzieci – na stronie www.ekoedukator.pl.
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Ogólnopolski
Klub EkoEdukatora

www.ekocykl.org

Spotkanie z ekspertami
w Przedszkolu nr 6 w Świdniku

23 kwietnia br. Eko Cykl Organizacja
Odzysku Opakowań S.A. wspólnie
z Ogólnopolskim Klubem
EkoEdukatora uczestniczyła
w inauguracji Zielonego Tygodnia
w Przedszkolu nr 6 w Świdniku.

P

/ekocykl

www.ekoedukator.pl.
/klubekoedukator

lacówka już od 5 lat promuje zdrowy styl życia
przy jednoczesnym poszanowaniu zasad
ochrony środowiska.

Do przedszkola wszystkie dzieci przyszły ubrane
„na zielono”. Każda osoba wchodząca do środka musiała
przejść przez symboliczną „zieloną bramę”, która
przypominała, że obchody „Zielonego Tygodnia” zostały
rozpoczęte.

EkoEdukatora. Profesjonaliści przeprowadzili pokaz
prawidłowej segregacji śmieci. Po raz pierwszy nowe
pojemniki na odpady zostały wykorzystane w sposób
praktyczny. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły we
wspólnej zabawie.

Uczestnicy spotkania zostali przywitani radosną
piosenką pt. „Duszki leśne”, którą wykonał zespół
wokalny „Promyczki”. Następnie odbyło się
przedstawienie teatralne pt. „Nie tylko dzieci segregują
śmieci” w wykonaniu małych aktorów z grupy IV „Jeżyki”.
Podczas przerwy wszyscy wspólnie brali udział
w ekologicznej zabawie, tzw. śpiewance-rozruszance.
Po przerwie dzieci 5-letnie z grupy III „Wiewiórki”
zaprezentowały wiersz „Czysta Baba Jaga”.
Przedszkolaki spotkały się również z ekspertami,
którymi byli przedstawiciele Eko Cykl Organizacja
Odzysku Opakowań S.A. oraz Ogólnopolskiego Klubu
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W ramach „Zielonego
Tygodnia” odbył się także
Międzyprzedszkolny Konkurs
Plastyczny pt. „Coś z niczego”,
w którym prace konkursowe
zostały przygotowane
z odpadów. Wybór najlepszych
z nich okazał się nie lada
wyzwaniem, ponieważ
przygotowane prace były
bardzo pomysłowe i oryginalne.
Na zakończenie uroczystości
zaproszeni goście mieli
możliwość podziwiania m.in.
Stacji Meteo, Przedszkolnego
Punktu Edukacji Przyrodniczej
oraz ogrodu kwiatowego
i warzywnego. JW

Nasze

Konkursy

Bardzo dziękujemy za udział w ogłoszonych na
naszych łamach konkursach. Zwycięzcom gratulujemy,
a wszystkich zachęcamy do dalszej aktywności.

Segreguj w domu

W poprzednim numerze „MiniLO&Aniela” zadaliśmy
czytelnikom pytanie: „Co należy zrobić z odpadami,
których nie wolno wyrzucać do kosza”. Oto niektóre
z otrzymanych odpowiedzi:

Prace naszych czytelników

Na naszym profilu facebookowym bardzo dużo się dzieje.
Z przyjemnością publikujemy wybrane prace, które za
jego pośrednictwem przesłali nasi kreatywni czytelnicy.
facebook.com/minilo.aniela
Ekologiczne zabawki wykonane przez panią
Annę z synkami.

Wioletta (lat 4)

• Zużyte baterie i akumulatory – trzeba wrzucić
do pojemnika, który jest w przedszkolu specjalnie
przygotowany na stare baterie.
• Przeterminowane leki i termometry rtęciowe – mama
zanosi je do apteki, w której pani odbiera od niej woreczek
z lekami. Termometrów szklanych już nie mamy. Mama
powiedziała, że jakby był, to do apteki też oddać.
• Świetlówki zwłaszcza energooszczędne – w dużych
sklepach stoją specjalne pojemniki, do których można
wrzucić stare świetlówki – często wystają z tego pojemnika.
• Sprzęt elektroniczny – co jakiś czas mama zabiera
do pracy na zbiórkę zużytego sprzętu, ostatnio
zaniosłyśmy z mamą starą suszarkę i lokówkę
na zbiórkę w mieście – dostałam torbę na zakupy.
• Gruz i inne odpady budowlane – ja nie wiem, ale tata
powiedział, że jest organizowana taka zbiórka przez
firmę, która odbiera od nas segregowane odpady.

Poniżej ekorodzinka pana Artura.

Ekoteatrzyki wykonane przez p. Renatę i jej córkę
Maję (5 lat).

Michał (7 lat)

• Zużyte baterie i akumulatory – zbierają u taty w pracy
i w szkole.
• Przeterminowane leki i termometry rtęciowe – trzeba
oddać cioci do apteki.
• Świetlówki zwłaszcza energooszczędne
– do pojemnika w hipermarkecie.
• Sprzęt elektroniczny – zbierają co kwartał przy kościele,
• Gruz i inne odpady budowlane – co jakiś czas są
ustawiane kontenery na parkingu koło kościoła.

Z przyjemnością informujemy o przedłużeniu konkursu „Dlaczego warto segregować odpady?” Filmy
z nagraniem sondy na ten temat można przesyłać
do 31.10.2014 r. Więcej informacji o konkursie oraz
regulamin na stronie www.minilo.org. Autor najciekawszego filmu otrzyma główną nagrodę: TABLET!
Organizatorem konkursu jest

Wyłoniliśmy
zwycięzcę Ekologicznego
Konkursu Literackiego!
Został nim Grzegorz Tomporowski.
Serdecznie gratulujemy! Więcej informacji
wraz z nagrodzoną pracą opublikujemy
w kolejnym numerze MiniLO&Aniela.

Organizatorem konkursu
jest Eko Cykl Organizacja
Odzysku Opakowań S.A.
WWW.EKOCYKL.ORG

EKOWYCIECZKI

polecamy

Jak zachować się

w ZOO?

Wycieczka z MiniLO i Anielą

Zapraszamy na wycieczkę do ZOO, obejdziemy je
wspólnie wkoło. Oprowadzi nas MiniLO z Anielą,
którzy swą wiedzą się z nami podzielą – jak być miłym
gościem w ZOO. Chodź z nami, będzie wesoło!

Bez flesza także potrafię,
Zrobić ładne zdjęcie długoszyjej żyrafie,
Spokoju jej nie zburzy błysk jak w czasie burzy.

Zwierzęta
w ZOO o spokój proszą,
nie krzycz, nie hałasuj,
bo wtedy się płoszą.

Przestraszony tygrys ostre zęby szczerzy,
że tak można hałasować po prostu nie wierzy.
Gwiżdżesz, krzyczysz, hałasujesz,
nerwy zwierząt tylko psujesz.
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Nie siadaj i nie stawaj na żadnym ogrodzeniu,
szerokim czy wąskim, w słońcu albo w cieniu.
Chwila nieuwagi można się przechylić,
nikt chyba nie chce pływać w sadzawce krokodyli.

Nie wsadzaj swojej łapki,
między pręty klatki,
bo lew ma pazury w łapie,
jeszcze Cię podrapie!

Andrzej Kruszewicz
opowiada…

T

ajemnica sukcesów obserwatora przyrody oparta jest na
czujności, spostrzegawczości i wiedzy. Liczba ciekawych
obserwacji wzrasta nie tylko wraz z czasem spędzonym
w terenie, ale także w miarę rozwoju wiedzy obserwatora.
Na przyrodę można patrzeć, ale jej nie widzieć (…). Co zrobić,
żeby nauczyć się dostrzegać piękno otaczającego nas świata
i żyjących na nim stworzeń? Pogłębiać wiedzę na ten temat.
A w jaki sposób robić to najlepiej? Sięgając po odpowiednią
i mądrą literaturę. Do takiej z pewnością zaliczają się publikacje
dr. Andrzeja Kruszewicza – ornitologa, miłośnika zwierząt
i dyrektora warszawskiego ogrodu zoologicznego. Jest on
autorem licznych książek o zwierzętach, chcielibyśmy jednak
w szczególny sposób polecić 3 z nich, adresowane zarówno
do dzieci, jak i dorosłych.
„O ptakach” to zbiór
fascynujących opowieści
o najważniejszych gatunkach
ptaków polskich – o ich życiu
i również odpowiedzi na różne
– wydawałoby się dziwne
– pytania – jak np. dlaczego
bocian unosi nogę i czy wrona
potrafi śpiewać.

„O zwierzętach” to kompendium
wiedzy o naszej rodzimej faunie
– spotkamy tu sarnę, borsuka,
królika, niedźwiedzia i wiele
innych zwierząt z polskich pól
i lasów. Niewątpliwym atutem
obu książek są przepiękne
fotografie i zabawne ilustracje,
dzięki którym ich lektura jest
prawdziwą przyjemnością.

Pilnuj aparatu, czapki, telefonu,
gdy wpadną za ogrodzenie,
bez nich wrócisz do domu.

Osowiała papuga bardzo się żaliła:
- Za dużo chipsów zjadłam, często się to zdarza.
Znowu będę musiała zawezwać lekarza.

Nieco inny charakter ma
trzecia polecana przez nas
publikacja, a mianowicie
„Moi skrzydlaci pacjenci”,
w której Andrzej Kruszewicz
z opowiada o przygodach
swoich podopiecznych
z Azylu dla Ptaków
w warszawskim ZOO. Książka
to niezwykła – bo napisana
z pasją i humorem. Historie
skrzydlatych pacjentów
doktora Kruszewicza zarazem
bawią i wzruszają, a także na długo pozostają w pamięci.
Polecamy na wakacyjne wieczory w rodzinnym gronie.
Wydawcą wszystkich publikacji jest Oficyna Wydawnicza MULTICO.

Zostań obserwatorem przyrody!
Źródło: Wierszyki udostępnione
dzięki uprzejmości portalu
www.zoodladzieci.pl

Dla czytelników, którzy na adres redakcji
(e-mail: redakcja@mmconsulting.waw.pl) prześlą
najciekawsze zdjęcia wakacyjnej przyrody, mamy 6
egzemplarzy książek autorstwa Andrzeja Kruszewicza.
Na Wasze prace czekamy do 17.08. br.

polecamy

Rodzinnie w kawiarni
Moda na rodzinne kawiarnie opanowała już wszystkie
większe miasta. W takich kawiarniach rodzice
mogą bawić się ze swoimi dziećmi lub spokojnie
porozmawiać przy kawie, podczas gdy dzieci spędzają
czas na kawiarnianych placach zabaw lub uczestniczą
w organizowanych na miejscu zajęciach – często pod
opieką animatora. Dla wielu rodzin jest to ulubiony
sposób na spędzenie wolnego popołudnia z przyjaciółmi.

N

Katarzyna Czarnecka
– Nutka Café

ajczęściej przyczyną powstawania rodzinnych kawiarni są potrzeby ich twórców
oraz brak miejsc przyjaznych dzieciom
w najbliższej okolicy. Najpierw pojawił się pomysł na
miejsce z ambitnymi zajęciami dla dzieci w naszej dzielnicy.
– mówi Katarzyna Czarnecka, właścicielka kawiarni
dla dzieci Nutka Café. – Jako rodzice dwójki rezolutnych
przedszkolaków jeździliśmy po Warszawie tam i z powrotem,
żeby zapewniać im ciekawe formy aktywności. Uznaliśmy,
że pewnie nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji. Tak
powstał Klub Edukacji Muzycznej. Po roku działalności,
dzięki namowom zaprzyjaźnionych już z nami rodziców
naszych małych wychowanków, do klubiku dołączyła
kawiarnia. Jednak pomysł to jedno, a realizacja drugie.
Pomieszczenia w kawiarni muszą być przystosowane
do rodzin z dziećmi w różnym wieku – również tych
najmniejszych. Staraliśmy się tak urządzić przestrzeń, aby
można było choć na chwilę odetchnąć i wyłączyć czujność
– mówią właściciele – zadbaliśmy o stoły z zaokrąglonymi
krawędziami blatów, bramki, podesty, krzesełka
do karmienia, przewijak. Najważniejszym miejscem
każdej rodzinnej kawiarni jest bezpieczny kącik zabaw
wyposażony w gry, piłki, drabinki do wspinania oraz
mnóstwo zabawek.
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Tego typu miejsca wyróżnia autentyczne zainteresowanie
potrzebami dzieci. Tutaj nikt nie martwi się o to, że głośne
zachowanie zniechęci innych gości. Właściciele i animatorzy
zapewniają dzieciom swobodną zabawę, nie ograniczając
ich potrzeby rozładowania energii i jednocześnie umożliwiając
zaspokajanie ich naturalnej ciekawości, rozwijanie
wyobraźni oraz nowych zainteresowań. Każda kawiarnia
ma swój własny program skierowany do dzieci w różnym
wieku. W kawiarni Nutka Café właściciele skupili się przede
wszystkim na zajęciach muzycznych. Mamy propozycje
dla dzieci od 0 do 7 lat. – opowiada Katarzyna Czarnecka
- Największą popularnością cieszą się zajęcia gordonowskie
dla dzieci poniżej 3. roku życia. Prowadzimy również zajęcia
przedszkola muzycznego, logorytmikę, zajęcia taneczne – balet
i cheerleaderki, indywidualne lekcje śpiewu i gry na instrumentach.
Inne zajęcia proponuje kawiarnia rodzinna Cafe 8 Stóp,
stworzona przez dwójkę podróżników, Olę i Pawła
Wysockich. Kochamy podróże – mówią właściciele - są one
obecne w naszym życiu, nawet jeśli nie jesteśmy w drodze, nie
mogło zatem ich zabraknąć w kawiarni. Zajęcia prowadzone
w Cafe 8 Stóp są ściśle związane z ich pasją do podróży.
Regularnie organizujemy pokazy zdjęć podróżniczych – mówią
właściciele - w tym również podróżników z dziećmi, można też
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poczytać przy kawie archiwalne numery „National Geographic”
– nasza kolekcja sięga 1959 roku. Gośćmi kawiarni są dzieci
w różnym wieku, dlatego jej oferta musi być urozmaicona.
W Cafe 8 Stóp odbywają się zajęcia umuzykalniające
dla maluchów, angielski dla przedszkolaków oraz Klub
Małego Einsteina, gdzie dzieci od 4. do 10. roku życia mogą
poznawać świat dzięki eksperymentom.
Aspekty ekologiczne przejawiają się w połączeniu zdrowej
żywności, promocji zdrowego trybu życia i zajęciach
rozwijających świadomość ekologiczną. Klienci rodzinnych
kawiarni to w większości rodzice małych dzieci, dla których

W Nutka Café od ponad 3 lat organizowana jest Fabryka
Cudaków. Właściciele z pasją opowiadają o tych spotkaniach:
To zajęcia plastyczne dla przedszkolaków, na których z materiałów
recyklingowych tworzymy fenomenalne zwierzaki, maszyny,
roboty, pojazdy, ozdoby, bajkowe postacie. Zrealizowaliśmy już
ponad 60 tematów, niektóre cieszyły się takim powodzeniem,
że musieliśmy je kilkukrotnie powtarzać. Hitem były np. srebrzyste
autobusy z przemysłowych kuwet po lodach, krokodyle
z wytłaczanek po jajkach i cała kolekcja postaci z rolek po papierze
toaletowym: koty, zebry, słonie, rekiny, syreny, bałwanki, pingwiny,
kolędnicy, a nawet Indiana Jones i jego przyjaciele. Jednorazowo
w zajęciach bierze udział nawet 20 dzieci wraz rodzicami.

Ola i Paweł Wysoccy – Cafe 8 Stóp

Najważniejszym miejscem każdej
rodzinnej kawiarni jest bezpieczny
kącik zabaw wyposażony w gry,
piłki, drabinki do wspinania oraz
mnóstwo zabawek
ważna jest jakość i świeżość produktów spożywczych.
Dlatego w ofercie znajdują się zdrowe i pożywne zupy,
przekąski, świeże warzywa i owoce oraz soki. Staramy
się wsłuchiwać w potrzeby małych i dużych klientów – mówi
Katarzyna Czarnecka - w ten sposób w Nutka Café
wprowadzamy nowe pozycje w menu kawiarni. Niedawno
pojawiły się w nim ogromne francuskie naleśniki! W Cafe 8 Stóp
codziennie znajdziemy inne potrawy – w wielu z nich
odnaleźć można inspirację dalekimi podróżami. Są oni
również otwarci na propozycje i życzenia gości.
Oprócz zdrowego menu ekologiczne są też zajęcia dla dzieci
i rodziców. W Cafe 8 Stóp odbywają się pikniki i wycieczki
rowerowe, którym sprzyja lokalizacja (kawiarnia znajduje
się w Parku Praskim naprzeciwko ZOO) oraz pasja
podróżnicza właścicieli.
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Innym ekologicznym pomysłem w Nutka Café jest „kącik
wymiany”, w którym dzieci dzielą się książkami, grami
i zabawkami. Zasada jest prosta – weź to, co ci się podoba
i przynieś coś w zamian. W ten sposób nowych właścicieli
znalazła np. seria książek o Kreciku, poradniki dla mam
w ciąży, publikacje dla najmłodszych maluszków z prostymi,
dużymi ilustracjami.
Spotkania w kawiarniach rodzinnych mają być też atrakcją
dla dorosłych, dlatego nie brakuje w nich stolików
oddalonych od wrzawy i dziecięcych hałasów. Rodzice
mogą tu odetchnąć i odpocząć przy dobrej kawie. Jednak nie
zapominajmy, że spędzanie czasu w rodzinnych kawiarniach
nie zwalnia rodziców z opieki nad swoimi pociechami.
Wszyscy właściciele podkreślają, że ich intencją nie jest
oddzielanie dzieci od rodziców zajętych swoimi sprawami,
a wręcz przeciwnie – zacieśnianie rodzinnych więzi.
W większości organizowanych przez kawiarnie akcjach udział
biorą dzieci i rodzice, a istotą zabawy jest współpraca. Stąd
właśnie nazwa „rodzinne kawiarnie” – bo wolny czas jest
właśnie po to, by spędzać go rodzinnie. KI
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Całe moje życie

jest podporządkowane pasji…
Rozmowa z dr. Andrzejem Kruszewiczem,
dyrektorem warszawskiego ogrodu zoologicznego, autorem licznych książek o zwierzętach

M&A: Po co nam ogrody zoologiczne?
AK: Są cztery podstawowe filary działalności ogrodu
zoologicznego:
1. O
 chrona zagrożonych gatunków zwierząt. Dzieje się to we
współpracy międzynarodowej i jest ściśle sformalizowane.
Większość e-maili, które dostaję, a jest ich około setki dziennie,
dotyczy właśnie koordynacji hodowli zwierząt.
2. Edukacja – jest realizowana na różnych płaszczyznach.
Codziennie mamy zajęcia z dziećmi i młodzieżą – ok. 500 lekcji
rocznie, poza tym kształcimy studentów i lekarzy weterynarii
z całego świata, organizujemy staże w Ptasim Azylu.
3. N
 auka – jest ważna, ale dałoby się bez niej żyć. Obejmuje
współpracę naukową (również międzynarodową), wysyłanie
różnych materiałów do innych ogrodów, badania sekcyjne
zwierząt, w których mogą uczestniczyć studenci, publikacje
naukowe, badania prowadzone na różnych zwierzętach
w ramach współpracy z uczelniami (w tym małp
człekokształtnych).
4. Rekreacja – najmniej istotna z punktu widzenia ZOO,
jednak najbardziej zauważalna przez przeciętnego
człowieka. Z tym jest związane zapewnienie
odpowiedniej infrastruktury. Wpływy z biletów
pokrywają zaledwie 60% kosztów utrzymania ogrodu
zoologicznego. Element ten jest niezwykle ważny z punktu
widzenia edukacji. W Polsce ogrody zoologiczne odwiedza
co roku około 3 mln osób – spędzając kilka
godzin w ZOO – chcąc nie chcąc
– przyswajają oni wiele cennych
informacji (m.in. o ochronie
zwierząt, bioróżnorodności).
Chciałbym jako dyrektor
ogrodu doczekać czasów,
kiedy ogrody zoologiczne
nie będą potrzebne.
Ale póki co ogrody
zoologiczne stoją
na straży granicy
pomiędzy
zagrożeniem
a wymarciem.
Gatunki, których
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nie ma w naturze, występują czasem już tylko w hodowli.
Natomiast coraz częściej przemieszczamy gatunki na wolność
– tak dzieje się np. z końmi Przewalskiego czy szpakami
balijskimi, które wracają na Bali. Na świecie coraz więcej jest
tego typu działań. Są prowadzone hodowle rzadkich gatunków
ptaków w miejscu ich występowania (in situ) oraz poza (ex situ).
Niestety, polskie ogrody zoologiczne nie mają dość funduszy,
aby angażować się w tego typu działania, poprzez tworzenie stacji
terenowych poza granicami kraju.
M&A: Kim jest dyrektor ZOO i czym zajmuje się na co dzień?
AK: Jak się zapyta o to przeciętnego Polaka, to padnie odpowiedź,
że to człowiek, który jeździ po świecie, łapie zwierzęta, wsadza
je do klatek i pokazuje za pieniądze. Tak było
mniej więcej w XIX wieku, ale dziś jest
inaczej. Dyrektor ogrodu zoologicznego
koordynuje działania. U nas w ogrodzie
jest tak, że praca jest bardzo dobrze
zorganizowana – wszystkie trybiki się
kręcą. Moja rola polega na tym, żeby
naoliwić wszystko i sprawdzić, czy
któregoś elementu nie trzeba wymienić.
Oczywiście kreuję również wizję
przyszłości – we współpracy z innymi
ludźmi, z którymi dyskutuję nad planem
pracy ZOO na następne 30 lat. Co tydzień
mam spotkania hodowlane, spotkania
z kierownikami, codziennie
obchodzę ogród i sprawdzam,
czy wszystko jest
w porządku. Oczywiście
wiele czasu poświęcam
również na współpracę
z różnymi osobami,
instytucjami
z zewnątrz,
np. związaną
z transferem
zwierząt lub
badaniami
naukowymi.
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M&A: Ponieważ nasze pismo jest kierowane również
do najmłodszych czytelników, chcielibyśmy zapytać, czy już
będąc dzieckiem marzył Pan o pracy ze zwierzętami, o tym, żeby
zostać weterynarzem?
AK: W moim domu zawsze były ptaki i zawsze były akwaria.
Anegdota rodzinna mówi, że kiedy byłem bardzo mały, rodzice,
żeby mnie uspokoić, stawiali na stole klatkę z kanarkiem, a ja
siedziałem jak zahipnotyzowany, wpatrując się w niego. Drugim
etapem było akwarium – już na początku podstawówki
otrzymałem swoje własne, które zacząłem urządzać – chodziłem
na giełdy, wymieniałem się z kolegami. Jako nastolatek wróciłem
do ptaków i zacząłem hodować kanarki, potem również zeberki
i amadyny. Niestety, nie miałem pojęcia o ptasich chorobach
– zresztą nikt wtedy nie miał o nich pojęcia. Nie wiedząc, jak im
pomóc, hodowałem je w dużych ilościach, żeby ta pojedyncza
śmierć mniej bolała, a potem poszedłem do technikum
weterynaryjnego, żeby dowiedzieć się czegokolwiek na ten
temat. I już tam podjąłem decyzję, żeby zajmować się ptakami
– żeby poznać dzikie ptaki, obrączkować je, badać, ale przede
wszystkim leczyć. Czyli najważniejsze jest jasne sprecyzowanie
celu – chęć opieki nad zwierzętami i leczenia zwierząt. Dwa
– język. Wiedziałem, że bez znajomości języka nie rozwinę swojej
wiedzy. Pierwszy był niemiecki (nie licząc języka rosyjskiego,
który przewijał się przez całą szkołę), potem angielski – w tej
chwili koresponduję w trzech językach. Tajemnicą sukcesu w życiu
jest mieć pasję. Pamiętajmy, że człowiek żyje tyle razy, ile ma
pasji i tyle razy, ile zna języków. Wówczas życie staje się bardziej
intensywne, doznania są pełniejsze. Człowiek, który ma pasję, tę
pasję realizuje, a znając przy tym jeszcze kilka języków, więcej
z tego życia rozumie. To jest moje przesłanie dla młodzieży.
Bardzo ważne. I jeszcze zdradzę tajemnicę, że całe moje życie
jest podporządkowane pasji. Żyję pasją i w tej pasji się realizuję.
W tym sensie nie przepracowałem ani jednego dnia – jeśli za
pracę uznamy przymuszanie się do czegoś, czego się nie lubi. Ja się
do niczego nie przymuszam – spełniam swoje marzenia.

Warto zauważyć, że w ogrodach
wszystkie zwierzęta pochodzą
z hodowli, praktycznie żadne
z nich nie trafia tutaj ze swojego
naturalnego środowiska
M&A: Rozumiem, że właśnie z tej pasji zrodziła się potrzeba
stworzenia Ptasiego Azylu?
AK: Dokładnie tak. Już wcześniej współpracowałem z azylem
działającym w Warszawie na Czerniakowie. Zajmowałem się tam
ptakami i wówczas zrodził się pomysł stworzenia prawdziwego
ptasiego azylu. Skontaktowałem się z ówczesnym dyrektorem
ZOO – Maciejem Rembiszewskim, który wyraził zgodę, pod
warunkiem, że od razu powstanie nowoczesna ptaszarnia.
Zostałem w ten projekt zaangażowany i miałem niepowtarzalną
okazję spełniać swoje marzenia od podstaw i jednocześnie
realizowałem swoją pasję. Mało kto ma taką możliwość.
Zdradzę teraz pewną tajemnicę. Będąc w czasie studiów na
stypendium w Niemczech, w wolnych chwilach zwiedzałem ten
kraj autostopem i podczas jednej z takich wypraw spotkałem
człowieka, który opowiedział mi o klubie marzycieli, do którego
należał. I ten właśnie człowiek uświadomił mi, że każde marzenie,
które zostanie przedstawione w postaci obrazu, zostanie
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zrealizowane. Czyli trzeba swoje marzenia rysować. I muszę
przyznać, że w moim przypadku to się sprawdziło. To kolejny
sposób osiągnięcia sukcesu.
Moja osobowość jest składową takich właśnie spotkań – ważne
jest spotykać na swej drodze mądrych wartościowych ludzi,
a potem dawać również wsparcie innym. Trzeba dzielić się swoją
wiedzą i doświadczeniem. Stąd około 1 000 artykułów przeze
mnie napisanych, 20 książek i 20 książek przetłumaczonych.
M&A: Wspomniał Pan o książkach – jest Pan autorem kilku
książek dla dzieci. Jak to się stało, że zaczął Pan pisać dla dzieci
i dlaczego tak późno?
AK: Pierwsze publikacje dotyczyły hodowli kanarków i one po
dziś dzień są bardzo cenione wśród hodowców, potem zacząłem
pisać o ptakach dzikich i w tym się rzeczywiście spełniłem.
Napisałem wiele książek o tej tematyce, potem jednak – w wyniku
współpracy z młodzieżą w Azylu – zdecydowałem się pisać
książki właśnie dla młodych czytelników i dla całej rodziny.
Najpierw była książka o ptakach, potem szerzej o zwierzętach,
a w przygotowaniu jest o ogrodzie zoologicznym.
M&A: Wracając do Azylu – jakie ptaki trafiają tam najczęściej
i z jakiego powodu?
AK: Mamy około 3 000 pacjentów rocznie – przyjmujemy więcej
niż pozostałe 50 ośrodków w Polsce. Przez Azyl przewinęło się
ponad 170 gatunków ptaków. Najwięcej trafia gołębi miejskich
– 500-700 sztuk i tutaj mamy bardzo ostrą selekcję. Wiele ptaków
jest przynoszonych do nas niepotrzebnie – to typowy kidnapping,
czyli porywanie piskląt rodzicom, wynikające z niewiedzy. Ludzie
nie rozumieją, że ptak jest sam, bo jego rodzice mają jeszcze piątkę
dzieci, które muszą wykarmić i wychować, więc często robią
krzywdę, zabierając go do domu. Dlatego staram się tę wiedzę
przekazywać – najważniejsza jest edukacja.
M&A: Co zatem powinniśmy zrobić, jeżeli znajdziemy ptaka
– pisklę lub rannego dorosłego osobnika?
AK: Przede wszystkim należy zadać sobie trzy podstawowe
pytania:
1) Czy nasza pomoc jest absolutnie niezbędna? Czy ptak krwawi,
powłóczy nogą, czy porusza się o własnych siłach, czy jest to
może bezradne pisklę? – w takim wypadku oczywiście nie ma
wątpliwości, że należy mu pomóc.
2) Czy mamy warunki do tego, żeby zabrać tego ptaka do domu?
Często zdarza się, że ludzie zabierają pisklę do domu,
a po tygodniu dzwonią i mówią, że już nie mogą z ptakiem
wytrzymać – bo ptak jest hałaśliwy, a oni mają psa, małe
dziecko, żonę w ciąży, ciotkę astmatyczkę i nie mogą się już tym
ptakiem dłużej zajmować. To po co w takim razie zabierali go
do domu?
3) C zy mamy odpowiednią wiedzę, żeby się nim zająć? Ludzie
zabierają ptaszka do domu i potem karmią go kiełbasą, żółtym
serem, poją mlekiem – czyli czymś zupełnie nieodpowiednim
dla niego.
Jeżeli odpowiedź na jedno z tych pytań brzmi „nie”, to zostawiamy
ptaka tam, gdzie się znajduje. Możemy go przenieść z chodnika na
trawnik lub posadzić na drzewie, ale nie zabierajmy go do domu.
M&A: W ogrodzie zoologicznym zostało utworzone
również Centrum CITES – niezwykle istotne w kontekście
bioróżnorodności – czy mógłby Pan opowiedzieć o jego
funkcjonowaniu?
AK: Nie da się chronić przyrody tylko lokalnie. Owszem, można
myśleć i działać lokalnie, ale tak naprawdę działanie, aby było
efektywne, musi być globalne. Nie może być więc tak, że jakiś
gatunek jest chroniony w naszym kraju, a poza jego granicami
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już nie. Stąd właśnie umowy międzynarodowe, w myśl których
my chronimy wasze u nas, a wy nasze u was. I wówczas nie ma
takiej sytuacji, że zwierzę chronione zostało przewiezione za
granicę i jest już poza kontrolą. Ono jest na całym świecie pod
kontrolą. Reguluje się transfery tych zwierząt, potrzebne są
różne dokumenty i niestety ciągle zdarzają się próby przemytu
i nielegalne przypadki handlu. Metody przestępców są coraz
bardziej wyrafinowane, jednak celnicy są szkoleni na skalę
międzynarodową i wykrywają te działania. Ludzie nie zdają
sobie sprawy, że kiedy przewożą skórkę z jakiegoś zwierzęcia,
to ktoś musiał to zwierzę zabić… Żywe zwierzęta, które zostaną
przechwycone przez celników na granicy, są konfiskowane
– pojawia się jednak problem, co z nimi potem zrobić. Ogrody
zoologiczne miały zawsze problem ze skonfiskowanymi
zwierzętami. Warto zauważyć, że w ogrodach wszystkie
zwierzęta pochodzą z hodowli, praktycznie żadne z nich nie trafia
tutaj ze swojego naturalnego środowiska. Kiedyś przekazano
do ZOO kilkaset żółwi stepowych z przemytu i trzeba było się nimi
zaopiekować – nakarmić, wyleczyć, a ogród zoologiczny często
nie ma warunków i funduszy na takie działania. Poza tym takich
zwierząt nie można nawet przyjąć na stan, nie są one własnością
ogrodu. Czyli generalnie jest to kłopot. Po licznych dyskusjach
na świecie i w Europie uznano, że jeżeli ogrody zoologiczne
mają także przetrzymywać zwierzęta pochodzące z konfiskaty,
muszą stworzyć w tym celu specjalne ośrodki. Konieczne jest
także wydzielenie części ogrodu przeznaczonej dla zwierząt
pochodzących z przemytu – ponieważ mogą one być chore
i przenieść te choroby na zdrowe osobniki. Dzięki temu, że ośrodek
jest wyodrębniony, ZOO nie jest obciążone kosztami. Obecność
ośrodka w pobliżu ogrodu zoologicznego wynika również z tego,
że tylko ogrody zoologiczne dysponują odpowiednim potencjałem
kompetentnych osób – weterynarzy oraz opiekunów. Wcześniej
powstawały już tego typu miejsca w Niemczech i w Holandii,
gdzie było więcej przypadków tego typu. W Polsce pierwszy
ośrodek o takim charakterze powstał we Wrocławiu, ale został
on wykorzystany w zupełnie innym celu, potem ZOO w Zamościu,
dzięki funduszom norweskim, stworzyło przygraniczny ośrodek
kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie
wwiezionych do strefy Schengen. Nasz jest natomiast pierwszym
w Polsce prawdziwym ośrodkiem CITES (obecnie trwają finalne
prace, wkrótce zostanie oficjalnie otwarty), w którym gromadzone
są skonfiskowane zwierzęta, znajdujące się poza ekspozycją,
niedostępne do zwiedzania. To zwierzę ma inne prawa, a my
mamy inne obowiązki. Może ono przejść do ogrodu zoologicznego,
ale wymaga to odpowiednich decyzji prawnych – wtedy dopiero
można je włączyć do hodowli.

Chciałbym jako dyrektor ogrodu
doczekać czasów, kiedy ogrody
zoologiczne nie będą potrzebne.
Ale póki co ogrody zoologiczne
stoją na straży granicy pomiędzy
zagrożeniem a wymarciem
M&A: Przy ogrodzie działa również Klub Miłośników ZOO
oraz Fundacja PANDA.
AK: To prawda. Fundacja gromadzi środki na rozwój
warszawskiego ZOO. Członkowie klubu natomiast często
osobiście angażują się w rozmaite działania (np. malowanie
obiektów) poza tym sponsorują różne zwierzęta – zbieramy
środki i później przeznaczamy je na konkretne rzeczy związane
z poprawą dobrostanu zwierząt. Ludzie z Klubu płacą składkę –
mają pewne prawa, mają też przywileje – uczestniczą w różnych
wydarzeniach zamkniętych, ale przede wszystkim sponsorują
utrzymanie zwierząt.
M&A: Czy każdy może zostać członkiem Klubu?
AK: Każda osoba pełnoletnia, a także całe rodziny – są oni
wówczas zapraszani na różne imprezy, mogą również wyjść
z inicjatywą – wówczas jesteśmy w stanie zorganizować dla nich
np. imprezę urodzinową czy imprezę firmową – to ich przywilej
wynikający z członkostwa w Klubie.
M&A: Dzieci często mówią, że chciałyby pracować w ZOO,
pracować ze zwierzętami. Co można im poradzić?
AK: Przede wszystkim należy rozwijać w sobie pasję, ponieważ
praca ze zwierzętami jest bardzo przyjemna, ale bywa także
niełatwa. Polega ona często na tym, że zwierzęta trzeba nakarmić
i usunąć nieczystości. Więc jest to bardzo ciężka praca i nie za
bardzo pachnąca. Do tego właśnie jest potrzebna pasja - człowiek
z pasją łatwiej to zniesie. Ale jeżeli już ktoś tę pasję zrealizuje
pracując w ZOO, będzie bardzo szczęśliwym człowiekiem.
W ogrodzie warszawskim zatrudniamy przede wszystkim ludzi,
którzy są jakoś przygotowani do tej pracy – albo byli u nas na
praktykach, albo pracowali jako wolontariusze. Czyli ważne są trzy
rzeczy: pasja, wiedza i zaangażowanie. Możemy zatem zachęcić
Czytelników, aby w przyszłości zostali wolontariuszami i kiedy
będą pełnoletni złożyli dokumenty do pracy w ZOO.
M&A: Na zakończenie proszę powiedzieć, co chciałby
Pan przekazać naszym czytelnikom?
AK: Konieczne trzeba rozwijać pasję – to jest klucz
do szczęścia w życiu.
.
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EKOPOLIGLOTA

Języki są nam nieobce!
W kolejnej już części cyklu językowego EKOPOLIGLOTA, prezentujemy nowe słówka – tym razem związane
z bioróżnorodnością. Zachęcamy do nadsyłania własnych propozycji słówek na adres redakcji
- przetłumaczymy je dla Was w kolejnych numerach MiniLO&Aniela.

Wzbogacaj z nami swoje słownictwo!

NATURA

BIORÓŻNORODNOŚĆ

GATUNEK
ZAGROŻONY

GATUNEK
CHRONIONY

angielski

nature

biodiversity

endangered species

protected species

czeski

příroda

biodiverzita

ohrožený druh

chráněný druh

francuski

la nature

la biodiversité

la espèce menacée

la espèce protégée

hiszpański

la naturaleza

la biodiversidad

la especie protegida

la especie amenazada

Język

japoński

自然

生物多様性

天然記念物

絶滅危惧種

[shizen]

[seibutsutayousei]

[tennenkinenbutsu]

[zetsumetsukigujuu]

niemiecki

die Natur

die Biodiversität

die bedrohte Art

die geschützte Art

rosyjski

биосфера

биоразнообразие

[biosfera]

[bioraznoobrazie]

bид находящийся
под угрозой
[wid nachodiaszczijsa
pod ugrozoj]

bид находящийся
под охраной
[wid nachodiaszczijsa
pod ochranoj]

la natura

la biodiversità

la specie minacciata

la specie protetta

włoski

