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Od redakcji
Kochani Czytelnicy,
w Polsce mamy 122 parki krajobrazowe oraz 23 parki narodowe – daje to w sumie
powierzchnię 25 313 km2 (ponad 8% powierzchni Polski) pięknych terenów
do spacerów, odpoczynku, a przede wszystkim do zgłębiania naszej wiedzy na temat
otaczającej nas przyrody. Czasem spacery te muszą skupiać się na oczyszczaniu
lasów z odpadów pozostawionych tam przez niekulturalne osoby. Bez względu
na to, w jakim celu udajemy się do parku, z pewnością nie jest to czas stracony.
Tym numerem chcemy Was zachęcić do tego, by jak najczęściej organizować tego
typu wyprawy i jak najwięcej czasu spędzać wśród pięknych drzew, roślin i zwierząt
leśnych. Z pewnością wyjdzie to Wam na zdrowie. W dzieciństwie bardzo często
wraz z rówieśnikami i naszym nauczycielem spędzałam czas w Górach Sowich
w okolicach Jugowic i Walimia, gdzie jeździliśmy między innymi na rajdy PTTK
– są to najpiękniejsze wspomnienia z tego okresu – serdecznie polecam Park
Krajobrazowy Gór Sowich i inne polskie parki. Mam nadzieję, że MiniLO i Aniela
przekonają Was do zorganizowania choć jednej takiej wyprawy. Prosimy o relacje
i zdjęcia z tych wycieczek – będziemy je publikować – lub sami możecie je
umieszczać na naszym Facebooku. Zachęcam do lektury!
Z ekologicznym pozdrowieniem
dr Katarzyna Michniewska
ekonomista środowiskowy
Redaktor Naczelny czasopisma „MiniLO&Aniela”
P.S. Drukujemy na papierze z recyklingu.
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Co słychać

u Państwa Puszczyków?
Część 3. – Wizyta gawrona
Patrycja Wojtkowiak-Skóra

– To był wspaniały lot! – zachwycił się
młody puszczyk przysiadając na grubej
gałęzi starego dębu. W ślad za nim,
prężąc skrzydła, nadleciało puszczykowe
rodzeństwo.
Lato dobiegało końca, ale zdawało się to
nie psuć sówkom humoru. Opanowane do
perfekcji podniebne harce i umiejętność
polowania sprawiły, że puszczyki czuły
się już pewnie w swoim środowisku.
Zafascynowane odkrywaniem uroków
sąsiedztwa, za namową mamy postanowiły
wreszcie wyruszyć odrobinę dalej. I oto
właśnie dotarły do celu. Czując się
bezpiecznie na gałęzi starego drzewa, jedna
z sówek zaczęła podśpiewywać. Nie trzeba
było długo czekać na akompaniament
muzykalnej rodzinki:
Huuu, huuuu, Panie i Panowie,
dziś puszczyki w Puszczykowie!
Jest cudowne Puszczykowo,
daję ja Wam sowie słowo…
Z dala dobiegały ptasie śpiewy i znajome
pohukiwania. Sówki nasłuchiwały.
– To pewnie nasi kuzynowie, mama miała
rację, są tu! – radośnie krzyknął najstarszy
puszczyk.
Tymczasem, dwie gałęzie wyżej przycupnął
czarny jak noc ptak. Widać było po nim
ogromne zmęczenie.
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– Witajcie młodzieży! Pozwólcie, że tu
przy was trochę odpocznę. To była długa
podróż – ledwo wycedził stary gawron.
– Huuu, huuu, ależ oczywiście, zapraszamy!
Tym bardziej, że piękne stąd widoki –
życzliwie odparły puszczyki.
– O tak, stare drzewa, mnóstwo dziupli
i gniazd, rzeka niedaleko. Raj dla bractwa
– ptactwa… – zaśmiał się gawron – zawsze
zatrzymuję się w Puszczykowie podczas
wiosennych i jesiennych podróży. Tutaj
ludzie utworzyli Wielkopolski Park
Narodowy…
– Park? Narodowy? – zaciekawiły się sowy.
– Tak, to olbrzymi, bardzo cenny i chroniony
ze względu na swoje przyrodnicze walory
obszar. Ha! Musicie koniecznie dowiedzieć
się więcej o tym właśnie parku, na zachętę
zdradzę wam tylko, że to właśnie puszczyk,
przedstawiciel waszego gatunku, jest jego
symbolem!
Wyprzedzając lawinę puszczykowych pytań,
gawron rozprawiał dalej:
– Tu blisko jest także Rogaliński Park
Krajobrazowy. Oba te miejsca są
wyjątkowe. Wyjątkowa przyroda –
wyjątkowa o nią dbałość ludzi. To
naprawdę wspaniałe, że człowiek powołuje
do życia parki narodowe i krajobrazowe.
Każda zresztą forma ochrony przyrody
jest dla nas wszystkich bardzo ważna! Czy
macie dzieciaki świadomość, że w Polsce
jest ponad 120 Parków Krajobrazowych…
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Wędrówki
ptaków to inaczej

migracje

– gawron
zawiesił głos, by po
chwili dodać – a nie macie
pojęcia, jak inny świat jest tam, skąd
teraz właśnie przyleciałem… Nadmorski
Park Krajobrazowy – wypowiedział wolno
uśmiechając się do swoich myśli…
– Prosimy, prosimy opowiedzieć, huu, huuuu!
– puszczyki były oczarowane słowami
gawrona i nie mogły doczekać się dalszej
relacji.
– Na północy Polski, wyobraźcie sobie
wybrzeże morskie, zatokę, piaszczyste
plaże, wydmy, sosnowe lasy. Jakież ja tam
widziałem ptaki! To ważne miejsce ptasich
przelotów podczas wiosennych i jesiennych
migracji. A wyobrażacie sobie foki i te
wszystkie ryby zamieszkujące Bałtyk…
– Foki…? Ryby…? – puszczyki nie mogły się
nadziwić.
– Foki szare – to ssaki, widywane na
bałtyckich plażach, a ryby… nie sposób
wymienić je wszystkie! Wyobraźcie sobie
płaskie, pływające przy dnie stornie, zwane
flądrami. Wiecie, jak trudno je dostrzec?
Potrafią się świetnie kamuflować.

6

A te
śmieszne
małe wężynki – niby
sprężynki, wiecie, że są
krewniakami pławikoników? A stynki,
to te ryby pachnące ogórkami…
Gawron z pasją opowiadał o kolejnych
stworzeniach napotkanych w Nadmorskim
Parku Krajobrazowym. Puszczyki
zaś oczami wyobraźni widziały te
wszystkie cudowności. Nie spostrzegły
się nawet, kiedy nadleciało i z radością
zaczęło pohukiwać puszczykowskie,
sowie kuzynostwo. Gawron nie chcąc
przeszkadzać w rodzinnym spotkaniu,
zdecydował pożegnać towarzystwo.
– Do zobaczenia kochani! – krzyknął.
– Do zobaczenia na wiosnę! A teraz
obieram kierunek na Wielką Sowę
w Górach Sowich!

Odlatując, dodał jeszcze:
– Te góry to także park krajobrazowy…!
W Sudetach! Opowiem Wam o nim
kolejnym razem!
– Huu, huuu! Do zobaczenia! – odkrzyknęły
sówki, nie mogąc jeszcze wyjść z podziwu,
po tych wszystkich zasłyszanych
informacjach.
Kuzynowie okazali się być idealnymi
przewodnikami po okolicy. Jakże
interesujący był leżący po obu stronach
Warty Rogaliński Park Krajobrazowy!
Puszczyki nie miały pojęcia o istnieniu
w tym miejscu tak starych dębów
szypułkowych. Tu właśnie chroni się
największe w Europie wielowiekowe ich
skupisko.
Widząc najsłynniejsze trzy dęby: „Lech”,
„Czech” i „Rus”, sówki zaczęły wyobrażać
sobie, jakby to było mieć dziuplę w tak
olbrzymim drzewie. Kilkakrotnie musiały
ofrunąć dookoła te stare drzewa, nie mogąc
się nadziwić ich potędze. Obwód pnia
dębu „Rus” ma przecież ponad 9 metrów!
W końcu, zmęczone, ale podekscytowane
puszczyki rozpoczęły powrót na swą
ukochaną, domową polanę. Wymieniane
przez młodych sowich odkrywców
uwagi i wrażenia dotyczące parków
krajobrazowych, zaczęły składać się
w słowa długo powtarzanej przez nich
piosenki:
Bardzo cenne przyrodniczo,
jak tu pięknie, malowniczo!
Odwiedzajcie, przybywajcie,
chrońcie je i podziwiajcie!
Pełne życia zakamarki…
to krajobrazowe parki!
cdn.
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Na jesienny

spacer do parku
Każdy z nas był kiedyś z rodzicami na spacerze w parku.
Zastanawialiście się, co charakteryzuje miejsce nazywane
przez nas parkiem? Czy w każdym parku obowiązują nas takie
same zasady?

Jaki to

park?

Zastanów się razem
z MiniLO i Anielą, który
park jest parkiem miejskim,
krajobrazowym, a który
narodowym.

1

Odpowiedzi!
Park krajobrazowy
Rozwiązania
znajdziecie
na stronie 32

8

Park miejski
Park narodowy

2

3

Pamiętajcie, że park jest
miejscem wyjątkowym!
Dlatego w żadnym parku
nie wolno:
■ hałasować,
■ śmiecić,
■ rozpalać ognisk,
■ niszczyć roślin.

1

Rozwiąż
krzyżówkę
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2

i sprawdź, w którym parku
jest najwięcej ograniczeń.

3

1
2

4

3

5

4
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9
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10
11

9

12

8

7
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11

Rozwiązania
znajdziecie
na stronie 32
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W

ybierając się na spacer do parku krajobrazowego lub narodowego,
pamiętaj o zapoznaniu się z zasadami w nim obowiązującymi. Zwróć
uwagę na znaki, znajdujące się na tablicy informacyjnej przy wejściu do parku.

Nakaz
zachowania ciszy

Zakaz schodzenia
z wyznaczonych
szlaków

Zakaz rozpalania
ognisk

Zakaz zrywania
roślin

Zakaz śmiecenia

Zakaz
łapania motyli

Zakaz
biwakowania

Zakaz
wędkowania

Zakaz
wprowadzania psów

Pamiętajcie, że oprócz zakazów, parki oferują
nam wiele atrakcji. Możemy w nich spotkać leśne
zwierzęta, podziwiać kwitnące rośliny,
spacerować, a co najważniejsze – spędzić czas
na świeżym powietrzu! PS
Zakaz jazdy
na rowerze

Wycieczka

Dla najmłodszych

MiniLO i Anieli
MiniLO i Aniela wybrali się na wycieczkę.
Ułóż obrazki po kolei, a dowiesz się, co robili.

a

b

c

d

Rozwiązania
znajdziecie
na stronie 32
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Rozszyfruj

wiadomość

J

Poukładaj poszczególne
elementy tak, aby odczytać
wiadomość - ciekawostkę
na temat recyklingu.
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Jak można wykorzystać niepotrzebne szklane słoiki?

Można w nich przechować różne przedmioty, np. guziki. Dorysuj, do czego jeszcze może się przydać
pusty szklany słoik. Podpowiedzi znajdziesz na dole.

Rozwiązania
znajdziecie
na stronie 32

zastosowań
Podpowiedzi: przechowywanie żywności, pojemnik na przybory szkolne, pojemnik na skarby przywiezione z wakacji, skarbonka na monety oraz wiele innych
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kolorowanka

Na grzyby
Pokoloruj obrazek
i zobacz, czy wszystkie
grzyby znalezione
przez MiniLO i Anielę
są jadalne.
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Upcyklingowe
organizery na biurko
Jeśli brakuje Wam miejsca na liczne szkolne drobiazgi, stwórzcie
razem z MiniLO i Anielą ekologiczne organizery na biurko.
Są banalne w wykonaniu, możecie ozdobić je tak, by pasowały
do wystroju Waszych pokoi, a co najważniejsze można je wykonać
z niepotrzebnych przedmiotów, które znajdziecie w domu. Miłej
i kreatywnej zabawy!

Organizer PUSZEK
Potrzebne będą:
• puszki metalowe
• skrawki niepotrzebnych gazet, tapet
lub tkanin, włóczka
• nożyczki, klej

Organizer ROLEK
Potrzebne będą:
• rolki po papierze
• kawałek tektury
• kolorowe flamastry, kredki, farby lub
guziczki, skrawki gazet, tapet
• nożyczki, klej
Wystarczy kilka rolek po papierze
toaletowym i możesz wyczarować na
swoim biurku oryginalny organizer!
Rolki ponacinaj na brzegach i naklej pod
lekkim skosem na tekturce.
Pomaluj organizer farbami, kredkami
lub oklej go kolorowymi guzikami,
kawałkami niepotrzebnych gazet bądź
tapet. GOTOWE!

14

POMYSŁ!
Masz więcej rolek po papierze? Organizer
możesz rozbudować, jak tylko podpowie
Ci wyobraźnia!

Puszki oklej kolorową tapetą, włóczką
lub tkaniną albo skrawkami gazet.
Puszki następnie połącz klejem
i uzupełnij przyborami! GOTOWE!
POMYSŁ!
Nie masz kilku puszek tej samej
wielkości? To nic! Jeśli masz puszki
różnych rozmiarów możesz zrobić
organizer, w którym puszki ustawisz
pionowo.

Dla najmłodszych

Organizer STWOREK
Potrzebne będą:
•o
 pakowania po kosmetykach
•n
 ożyczki, skalpel
• f lamastry
• k olorowy papier klejący
Wytnij opakowania według wzorów na
zdjęciach.
Z kolorowego papieru przygotuj oczka,
zęby i inne elementy potworków.
Naklej je na powycinane opakowania,
niektóre elementy możesz dorysować
flamastrami.
POMYSŁ!
Organizery możesz zawiesić na ścianie
nad biurkiem za pomocą dwustronnej
taśmy klejącej, zyskasz wtedy
dodatkowe miejsce na przybory szkolne!

Organizer PUDEŁEK
Potrzebne będą:
• opakowania tekturowe – na przykład
po ryżu lub kaszy
• skrawki niepotrzebnych gazet, tapet
• ołówek, flamaster
• nożyczki, klej
Na opakowaniu narysuj linię cięcia
zgodnie ze wzorem na zdjęciu.
Tak przygotowane pudełko ozdób
kolorowymi gazetami lub resztkami
tapet.
POMYSŁ!
Jedno pudełko to za mało? Sklej kilka
pudełek razem, otrzymasz większy
i bardziej funkcjonalny organizer! JB
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Rozwiąż

EkoRebusy
Rozwiąż rebusy.
Czy postępujesz
w taki sposób, o którym
mówią hasła?

+

+d+

+ guj
A -> E

R

A -> y

kno

HA S Ł O

+
om

+ o
KA

HA S Ł O

Ekotorba
Pokonaj labirynt liter
i rozszyfruj hasło.
Strzałka wskazuje
początek.

Rozwiązania
znajdziecie
na stronie 32
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Segreguj mądrze!
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Czy wiesz, których z poniższych przedmiotów
nie można wyrzucać do pojemników na dany
odpad? Zastanów się, sprawdź, czy miałeś rację
i przeczytaj wyjaśnienie naszego eksperta.

		Tworzywa sztuczne

		
Papier

Butelka PET

Gazety

opakowanie po mydle

karton

opakowanie po oleju
napędowyM

worek papierowy

kubek po jogurcie

		 Metal

tłusty papier
	z resztkami jedzenia

puszka
złamany widelEC
zepsute narzędzie

		 Szkło

Rozwiązania
znajdziecie
na stronie 32

		Bioodpady

Szklana butelka

Mięso i kości

świetlówka

liście

słoik

obierki
gałęzie

Metal

Metalowe garnki, nożyczki lub sztućce – nie nadają
się do ponownego przetworzenia, jeżeli zawierają
cynę (w jakiejkolwiek postaci) lub są wykonane ze stali
nierdzewnej lub stopowej (zawierają chrom, nikiel,
molibden).

Szkło

Świetlówka – odpad niebezpieczny, zawiera szkodliwą
dla środowiska i zdrowia ludzi rtęć. Substancja ta przenika
do gleby, zbiorników wodnych, a stamtąd dostaje się
do mózgu zwierząt i ludzi, powodując zaburzenia wzroku,
słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania.
Oddajemy je: do punktu zbierania elektrośmieci, w sklepie
przy zakupie nowych lub wrzucamy do specjalnych
pojemników znajdujących się na terenie osiedli
mieszkaniowych.
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Tworzywo sztuczne

Opakowania po olejach lub smarach, środkach
chwastobójczych – mogą zawierać resztki substancji
niebezpiecznych dla środowiska, nie nadają się do
prostych procesów recyklingu; oleje i smary przywierają
do powierzchni opakowania i nie da się ich usunąć
w procesie mycia wodnego, mogą spowodować
zabrudzenie resztkami innych opakowań znajdujących się
w pojemniku i uniemożliwić ich dalszy przerób.

Papier

Tłusty papier z resztkami jedzenia – wilgoć stanowi
idealne warunki dla bytowania mikroorganizmów – pleśni
i bakterii.

Bioodpady

Mięso/kości – mogą rozmnożyć się na nich różnego
rodzaju larwy.
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Pamiętaj:

Zbieraj tylko grzyby jadalne!
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Witaj

Czytam
z MiniLO
i Anielą

!

Skończyły się wakacje.

świeciło nadal mocno,

pakowały już swoje

ale

.

MiniLO i Aniela nie mogli doczekać się nowego roku szkolnego.
W

czekali na nich koleżanki i koledzy,
nowe

aw

,

i

. Radości nie było

końca. Na samym początku roku wybrali się z klasą do

.

Wycieczka była wspaniała. Dzieci zobaczyły różne zwierzęta.
Szczególnie podobały im się ogromne
i zabawne

. Dużo czasu spędziły także przy wybiegu
. Gdyby tak mógł wyglądać każdy dzień w szkole…

– wzdychały
MINILO & ANIEL A nr 03/2015 [11]
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Znajdź
10 różnic
pomiędzy
obrazkami

Rozwiązania
znajdziecie
na stronie 32
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Nasze rady

Dla najmłodszych

na BIOODPADY
Codziennie w naszych domach powstają góry
odpadów, z których większość to bioodpady.
Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czym one są i co
dzieje się z nimi po wrzuceniu do pojemnika, kilka
cennych porad i podpowiedzi.

B

ioodpady to ulegające biodegradacji
(rozkładowi przez drobnoustroje, takie
jak na przykład bakterie) odpady z ogrodów
(skoszona trawa), odpady spożywcze i kuchenne
z gospodarstw domowych (resztki jedzenia),
restauracji, stołówek szkolnych, sklepów
spożywczych.
Inna nazwa bioodpadów to odpady organiczne.

Do pojemników na bioodpady wrzucamy:
•o
 bierki i resztki owoców i warzyw,
• s korupki jajek,
• f usy od kawy i herbaty,
• ł upiny orzechów,
• z więdłe rośliny,
• ściętą trawę i gałęzie.
Do pojemników na bioodpady nie wolno
wrzucać:
• zepsutej żywności, resztek mięsa i kości,
• odchodów zwierzęcych,
• popiołu z kominka,
• odpadów, które powinny znaleźć się
w przeznaczonych do nich pojemnikach
(metal, szkło, plastik).

Bioodpady można
też zagospodarować
samodzielnie,
przeznaczając je na
kompost. Kompost
to naturalny nawóz,
bardzo dobry dla roślin.
Powstaje właśnie
z odpadów organicznych,
które są przetwarzane
przez mikroorganizmy
w kompostownikach.

Mikroorganizm,

to bardzo mały
organizm, który
możemy zobaczyć tylko
pod mikroskopem
– np. bakteria.

Bioodpady są też źródłem energii – mogą zostać
spalone lub przekształcone w gaz
pochodzący z roślin (biogaz),
którym także możemy
ogrzewać nasze domy. MS

Jeżeli
w kompostowniku
znajdą się odpady,
których nie wolno do
niego wrzucać, będzie
on wydzielał bardzo
brzydki zapach.

Nie należy wyrzucać bioodpadów razem
z foliowym workiem na śmieci – utrudnia on
później przetwarzanie zebranych odpadów,
a nawet grozi uszkodzeniem maszyn, które
do tego służą. Wyjątkiem są specjalne worki
przeznaczone do tego celu, które można
otrzymać od firmy odbierającej odpady
lub kupić je w sklepie. Są wykonane
z materiału, który również zostanie rozłożony
przez bakterie, nie zagrażając środowisku.

Kompostownik,

MINILO & ANIEL A nr 03/2015 [11]

specjalny pojemnik,
w którym powstaje
kompost.
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Kod szyfru:
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	A	Ą	B	C	

F	G	H	I	

Ć	D	E	Ę	

J	K	L	

Ł

EKOszyfr

I ty możesz zostać
ekoagentem. Każdy
z obrazków odpowiada
jednej literze. Spróbuj
odczytać hasła związane
z energią.

	M	

N

Ń	O	Ó	P	

	S	Ś	T	U	

Rozwiązania
znajdziecie
na stronie 32
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W

Q	R	

X	Y	Z

Lektury MiniLO i Anieli

C

zy istnieje gdzieś szpital, w którym o pacjentów dbają doktor Suseł, doktor
Łasiczka, docent Soból, który przybył z Syberii oraz siostry wiewiórki,
a pieczę nad wszystkim sprawuje ordynator profesor Borsuk? Oczywiście!
Witajcie w Klinice Małych Zwierząt w Leśnej Górce.

Klinika to niesamowite miejsce – trafiają do niej rozmaite zwierzęta – przede
wszystkim leśne, ale również domowe, często niestety skrzywdzone przez
człowieka. Zawsze jednak zostają otoczone opieką i troską przez Leśną
Służbę Zdrowia, która jest gotowa do niesienia pomocy. To miejsce, w którym
dzieje się akcja cyklu książeczek dla dzieci, wydanych nakładem wydawnictwa
BiS. Ich autorem jest Tomasz Szwed, znany kompozytor i piosenkarz, a także
– o czym wie niewielu – psychoterapeuta.
Książki wprowadzają nas w cudowny klimat – pokazując codzienne życie lasu
i jego mieszkańców – z ich troskami i problemami (również zdrowotnymi).
Dzięki temu mały czytelnik łatwiej może znieść własną chorobę czy
konieczność przebywania w szpitalu. Jednocześnie za pośrednictwem
przedstawionych historii ukazane zostały pewne ważne prawdy o tym,
jak dobrze i zdrowo żyć, gdyż – jak się okazuje – między ludźmi i zwierzętami
jest całkiem sporo podobieństw. Co ciekawe, poszczególne części cyklu
prezentują losy kliniki na tle kolejnych pór roku, dzięki czemu możemy
dowiedzieć się, jak wpływają one na życie mieszkańców lasu. Uroku książkom
dodają także piękne, barwne ilustracje, które z pewnością przykują uwagę
każdego malucha. Duży druk zachęci natomiast wszystkich doskonalących
umiejętność samodzielnego czytania.
Książki Tomasza Szweda to wspaniała lektura dla dużych i małych
czytelników. Mają one wszelkie walory, jakie powinny mieć książki dla dzieci –
edukują, bawią, rozwijają i integrują, ponieważ najlepszym rozwiązaniem jest
w ich wypadku wspólna, rodzinna lektura.
W skład cyklu wchodzą następujące części: „Klinika Małych Zwierząt w Leśnej
Górce”, „Jesień w Klinice Małych Zwierząt w Leśnej Górce”, „Zima w Klinice
Małych Zwierząt w Leśnej Górce”, „Wiosna w Klinice Małych Zwierząt
w Leśnej Górce”, Wydawnictwo BIS, Warszawa 2010-2015. Więcej informacji
na stronie www.wydawnictwobis.com.pl

Dla naszych czytelników wydawnictwo przygotowało konkurs,
w którym do wygrania jest 7 kompletów książek o losach
zwierzaków. Aby je zdobyć, należy przesłać na adres e-mail
redakcji redakcja@mmconsulting.waw.pl wierszyk na
temat leśnych zwierząt (jednego lub kilku).
Spośród nadesłanych wybierzemy
najlepsze i nagrodzimy
pakietami książek.
Więcej informacji
na stronie www.minilo.org
Zachęcamy także do zaglądania
na nasz profil na Facebooku, gdzie
możecie wygrać audiobooki „Klinika
Małych Zwierząt w Leśnej Górce”.

Dla najmłodszych

Origami – lisek
Origami nie ma ograniczeń. Tym razem zachęcamy do wykonania
zwierzaka, którego często możemy spotkać w naszych lasach.
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4

5

6

7

8

9

Nasze Konkursy
Czym jest dla Ciebie zrównoważony rozwój?

Jak rozumiesz to pojęcie?

P

rzypominamy o konkursie ogłoszonym
w poprzednim numerze „MiniLO&Aniela”.
Jego tematem był zrównoważony rozwój.

N
T

agrodami są książki
oraz ekologiczne gadżety.

M

łodszym (przedszkolaki
oraz klasy I-III szkoły
podstawowej) proponujemy
udzielenie odpowiedzi na to
pytanie w formie plastycznej
(rysunek – format i technika
dowolna).

S

tarszych (uczniowie klas
4-6 szkoły podstawowej,
gimnazjum oraz liceum)
– zachęcamy do przygotowania
wypowiedzi pisemnej na ten
temat (1 strona A4).

ermin nadsyłania prac upływa
25 września 2015 roku
(decyduje data stempla pocztowego).

W

ięcej informacji oraz szczegółowy
regulamin można znaleźć na stronie

www.minilo.org/konkursy

Kartka z ekokalendarza
Dobra wiadomość dla wszystkich
małych artystów: przedłużamy
konkurs na ekoplakat.
Do wyboru są następujące tematy:

Na prace wykonane dowolną techniką czekamy
do 30.09.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Można je przesyłać na adres redakcji pocztą tradycyjną
z dopiskiem „ekoplakat”. Prosimy nie zapomnieć o kuponie
konkursowym, który jest do wycięcia na dole strony.
Więcej informacji na temat konkursu oraz formularz
zgłoszeniowy dostępne na stronie
www.minilo.org/konkursy
Na zwycięzców czekają nagrody!

konkursow
K
U
Ek
PO
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V y

• 5 czerwca – Dzień Ochrony Środowiska
• 15 czerwca – Dzień Wiatru
• 1 lipca – Dzień Psa

Ekoedukacja

Krainy

magiczne z natury
– parki krajobrazowe

Przełom lata i jesieni to wspaniały czas na różnego rodzaju wycieczki i eskapady,
podczas których możemy lepiej poznać otaczającą nas przyrodę. Wrześniowa
i październikowa pogoda zazwyczaj sprzyja długim spacerom. Słońce nie praży
wtedy tak mocno, jak to bywa w lipcu czy sierpniu (kiedy na pewno najmilej
wypoczywa się na plaży), ale jednocześnie jest na tyle ciepło i przyjemnie,
że wciąż można wybrać się na kilkugodzinne wędrówki.

W

szystkie niezwykłe przeobrażenia i procesy,
które zachodzą w świecie roślin i zwierząt
najlepiej obejrzeć, poczuć i dotknąć samemu. O ile
wybierzemy się w ciekawe przyrodniczo miejsca,
takie wojaże z pewnością na długo zostaną
zapisane w naszej pamięci jako najlepsze przygody.
Przez długi czas oprócz wspomnień mogą nam
o nich przypominać jesienne pamiątki, takie jak
bukiety z zasuszonych liści, które spadły z drzewa,
własnoręcznie wykonane figurki z kasztanów czy
zdjęcia, na których udało nam się uchwycić piękno
przemijającego (ale jednocześnie zapracowanego)
świata fauny i flory. Oczywiście widokiem przyrody
możemy zachwycać się praktycznie wszędzie –
w pobliskim parku, lesie czy nad rzeką. Jednak
istnieją takie miejsca, gdzie piękno świata roślin
i zwierząt jest naprawdę nieskazitelne i czarujące,
można wręcz powiedzieć że magiczne. Nie
wierzycie? Sprawdźcie przewodnik Minilo i Anieli
i przekonajcie się, że takie miejsca można znaleźć
całkiem niedaleko od waszego miasta. Namówcie
rodziców lub nauczycieli na wspólną wycieczkę,
a wtedy już nic was nie powstrzyma przed
poznaniem piękna przyrody.

Parki krajobrazowe
– piękno natury blisko domu

Na pewno słyszeliście już nie raz o ochronie
przyrody i znacie wiele sposobów postępowania
zgodnie z jej zasadami. Oczywiście bardzo ważna
jest troska o środowisko naturalne w naszym
życiu codziennym, której dowód dajemy między
innymi poprzez segregowanie odpadów czy
oszczędzanie wody. Zsumowanie efektów
decyzji podejmowanych przez wszystkich ludzi
żyjących na naszej planecie daje całkowity obraz
tego, jak człowiek wpływa na przyrodę. Nawet
niepozorne, codzienne wybory produktów

26

w sklepie, podejmowane przez każdego z nas,
realnie wpływają na świat roślin i zwierząt
(wokół nas, ale także nawet w innych krajach
czy na innych kontynentach). Jednak niektórzy
ludzie w związku ze swoją pracą zawodową
często decydują o przedsięwzięciach mogących

Ekoedukacja

Łącznie powierzchnia
wszystkich obszarów prawnie
chronionej przyrody w Polsce
stanowi w przybliżeniu
1/3 powierzchni kraju.

POMORSKIE

9

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

8

ZACHODNIO-POMORSKIE

7

PODLASKIE

3

KUJAWSKO-POMORSKIE

8

LUBUSKIE

8

MAZOWIECKIE

9

WIELKOPOLSKIE

13

ŁÓDZKIE

7

DOLNOŚLĄSKIE

12

OPOLSKIE

4

ŚLĄSKIE

LUBELSKIE

9

8

MAŁOPOLSKIE

11

Należy pamiętać, że obszar
parków narodowych
jest z reguły dostępny
dla odwiedzających w dużo
mniejszej części niż w przypadku
parków krajobrazowych

wpłynąć na środowisko w naprawdę ogromnym
zakresie. Budowa fabryki, autostrady czy lotniska
bezpowrotnie zmienia krajobraz oraz – co
bardzo ważne – warunki życia wielu gatunków
roślin i zwierząt. Dlatego w Polsce i w wielu
innych krajach działają specjalne systemy
ochrony przyrody. Dzięki przepisom prawnym
miejsca szczególnie ważne przyrodniczo objęte
są dodatkową opieką zabezpieczającą je przed
nadmierną ingerencją człowieka. Do takich
obszarów należą właśnie parki krajobrazowe.
Park krajobrazowy jest dużym obszarem
chronionym ze względu na szczególną wartość
przyrodniczą, historyczną, kulturową oraz walory
krajobrazowe. Parki krajobrazowe powstają w celu
zachowania i popularyzacji szczególnie cennych
i unikalnych pod tymi względami terenów. Mówiąc
prościej – park krajobrazowy to najczęściej
duży obszar, na którym można podziwiać piękne
MINILO & ANIEL A nr 03/2015 [11]
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ŚWIĘTOKRZYSKIE

PODKARPACKIE

10

Liczba parków krajobrazowych w Polsce
(niektóre z parków leżą na terenie więcej
niż jednego województwa, dlatego ich
suma jest większa niż 122).
krajobrazy, wiele cennych ekosystemów oraz ostoi
i stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
Spora część tych miejsc może pochwalić się
również ciekawą historią, dlatego niewątpliwie
warto je odwiedzić. Ochrona terenów parku
krajobrazowego może polegać między innymi na
zakazie wycinania drzew, polowania na zwierzęta,
wykopywania skał i torfu czy budowania nowych
budynków w niektórych miejscach. Właśnie dzięki
takim zakazom po wizycie w parku krajobrazowym
możemy cieszyć się niezapomnianymi wrażeniami.
W Polsce parki krajobrazowe znajdują się we
wszystkich województwach, od morza po
same góry. Łącznie w naszym kraju mamy
możliwość odpoczynku i zwiedzenia 122 parków
krajobrazowych o łącznej powierzchni ponad
2,5 miliona hektarów, co stanowi ponad 8%
powierzchni naszego kraju (w przybliżeniu jest to
powierzchnia średniej wielkości województwa).
Dzięki dużej ilości tych unikalnych obszarów,
większość z nas może wybrać się na wycieczkę
do parku krajobrazowego niemal codziennie.
Wystarczy sprawdzić, jakie parki krajobrazowe
leżą najbliżej naszego miejsca zamieszkania
i poprosić rodziców bądź nauczyciela o wspólną
wycieczkę – dojazd samochodem bądź autobusem
do najbliższego z nich nie powinien zająć dłużej
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niż 1 godzinę! Przed wyjazdem na taką wyprawę,
warto sprawdzić, co szczególnie interesującego
znajduje się w parku, do którego się wybieramy,
żeby będąc już na miejscu wiedzieć, na co zwrócić
zdwojoną uwagę. Informacje można znaleźć
w atlasach przyrodniczych w bibliotece lub na
stronach internetowych. Bardzo możliwe, że
przejeżdżaliście już przez park krajobrazowy
nawet o tym nie wiedząc – jeśli tak, jak najszybciej
nadróbcie zaległości i poznajcie go bliżej.

jest dużo większa niż parków krajobrazowych,
jednak ich znacznie mniejsza liczba i położenie
(tylko w wybranych województwach) powodują
że są nieco trudniej dostępne dla mieszkańców
niektórych regionów kraju. W takiej sytuacji warto
do parku narodowego zorganizować cało- lub
kilkudniową wycieczkę. Należy pamiętać jednak,
że obszar parków narodowych jest z reguły
dostępny dla odwiedzających w dużo mniejszej
części niż w przypadku parków krajobrazowych.

Parki krajobrazowe – „naj”
w Polsce:
•	najstarszy jest Suwalski Park
Krajobrazowy – utworzony w 1976 roku,
•	najmłodszy jest Nadgoplański Park
Tysiąclecia – utworzony w 2009 roku,
•	największy powierzchniowo jest Park
Krajobrazowy Dolina Baryczy
– ma 87 040 hektarów,
•	najmniejszy jest Park Krajobrazowy Stawki
– ma 1732 hektary.

Park krajobrazowy jest
dużym obszarem chronionym
ze względu na szczególną wartość
przyrodniczą, historyczną,
kulturową oraz walory
krajobrazowe
Parki krajobrazowe a parki narodowe i inne
chronione w Polsce obszary

W Polsce istnieje wiele form ochrony obszarów
cennych przyrodniczo. Najbardziej znane
są parki narodowe – można powiedzieć, że
zajmują najważniejszą pozycję wśród terenów
chronionych. Łącznie w Polsce znajdują się
23 parki narodowe, a unikatowy charakter
wielu z nich jest znany i ceniony daleko poza
naszym krajem. Jeden z nich – Białowieski Park
Narodowy został uznany przez UNESCO za obiekt
dziedzictwa światowego. Łącznie powierzchnia
parków narodowych wynosi około 1% powierzchni
Polski. Co prawda sława parków narodowych
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Do pozostałych form ochrony obszarów
cennych przyrodniczo należą:

· rezerwaty przyrody,
· obszary chronionego krajobrazu,
· obszary natura 2000,
· pomniki przyrody,
·	pozostałe formy (użytki ekologiczne, zespoły
przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska
dokumentacyjne).
Łącznie powierzchnia wszystkich obszarów
prawnie chronionej przyrody w Polsce na koniec
roku 2013 wynosiła ponad 10 milionów hektarów,
co stanowiło w przybliżeniu 1/3 powierzchni kraju.

Podsumowanie

Prawda, że parki narodowe i krajobrazowe to
niezwykłe miejsca? MiniLO i Aniela też tak sądzą.
Jesień to idealny czas na niezapomniane wycieczki
do takich miejsc. Dajcie się porwać przyrodniczej
przygodzie – do dzieła! Czekamy na Wasze relacje.
PG
Źródło:
· USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)
· Ochrona środowiska 2014, GUS Warszawa 2014
· w ww.pl.wikipedia.org
· w ww.lop.org.pl
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Leśna

zagwozdka
Czasem najtrudniej jest odpowiedzieć na
proste pytania, na które wydawałoby się znamy
odpowiedź. Przeczytajcie pytania i zastanówcie
się nad odpowiedziami, a później sprawdźcie, czy
mieliście rację. Przy okazji na pewno dowiecie się
kilku ciekawostek o polskich lasach.


Las – czyli właściwie co?
Każdy z nas doskonale wie, co w rzeczywistości
mamy na myśli mówiąc o lesie. Jednak jak
ubrać to w słowa? Najprościej mówiąc lasem
nazywamy zwarty obszar o powierzchni
co najmniej 10 arów (czyli w przybliżeniu
o wielkości 2-3 boisk do koszykówki) pokryty
roślinnością leśną – drzewami, krzewami oraz
runem leśnym.

Jak kształtuje się wskaźnik
lesistości w Polsce
w porównaniu z innymi
krajami europejskimi?
O zalesieniu danego terenu często decydują
warunki przyrodniczo-geograficzne na nim
występujące. Roślinność leśna nie jest zbyt
wymagająca – dobrze rozwija się nawet
na słabych glebach, w trudno dostępnych
miejscach (na przykład na zboczach górskich)
i wymagającym klimacie. Dlatego właśnie
lasy najczęściej występują na terenach, które
trudno byłoby wykorzystać w inny sposób
na przykład jako pola uprawne. Najwyższą
lesistością w Europie charakteryzują się kraje
o dużym udziale terenów nieprzydatnych
do innego wykorzystania niż leśnictwo
(Szwecja, Finlandia, Austria, Słowenia, Rosja).
Na przeciwnym biegunie znajdują się takie
państwa, jak Irlandia, Holandia czy Dania,
gdzie wskaźnik lesistości nie przekracza 14%.
Lesistość Polski jest minimalnie niższa niż
średnia dla krajów europejskich.
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Jakie funkcje spełnia las?
Lasy spełniają kilka ważnych funkcji w życiu
wszystkich ludzi, roślin i zwierząt. Część z nich
jest wypełniana w sposób naturalny, a część
wiąże się z działalnością człowieka. Możemy
wyróżnić 3 podstawowe funkcje lasów:

Przyrodnicze (ochronne) – lasy mają
korzystny wpływ między innymi na czystość
powietrza oraz kształtowanie klimatu
globalnego (na przykład pochłaniają ogromne
ilości dwutlenku węgla i łagodzą skutki efektu
cieplarnianego) i lokalnego (na przykład
zmniejszają prędkość wiatru). Regulują również
obieg wody w przyrodzie, chronią gleby przed
erozją, zapobiegają lawinom i osuwiskom
oraz korzystnie wpływają na szereg innych
składników środowiska przyrodniczego;
Społeczne – dzięki lasom mamy
korzystniejsze warunki do życia i wypoczynku
na łonie przyrody, poza tym możemy poznać
wiele gatunków roślin i zwierząt;


Produkcyjne – lasy to ogromny, zielony
producent surowców potrzebnych ludziom.
Przede wszystkim chodzi o drewno (z którego
powstaje papier), ale nie należy zapominać,
że las to miejsce życia wielu innych roślin,
grzybów czy zwierząt.

Lesistość – procentowy stosunek
powierzchni lasów do ogólnej powierzchni
geograficznej kraju (obszaru).
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Które województwa w Polsce
są najbardziej i najmniej
zalesione?
Wskaźnik lesistości jest wyraźnie
najwyższy w województwie lubuskim,
gdzie lasy stanowią niemal połowę
obszaru. Niestety, w województwach
łódzkim, mazowieckim, lubelskim
i kujawsko‑pomorskim, lasy stanowią
mniej niż jedną czwartą powierzchni
województwa.

Jakie zasoby leśne występują
w Polsce? Jaki procent
powierzchni kraju stanowiły
lasy dawniej, a jak to
wygląda obecnie?
W dalekiej przeszłości lasy występowały
na terenie niemal całego naszego kraju.
W wyniku pozyskiwania gruntów dla
rolnictwa oraz rosnącego zapotrzebowania
na drewno ilość lasów w Polsce zaczęła
spadać. Pod koniec XVIII wieku lesistość
Polski wynosiła około 40%, jednak już
w 1945 spadła do 20,8%. Niewątpliwie
w tym czasie zmalała różnorodność
biologiczna, zubożał krajobraz, a dodatkowo
wystąpiły problemy z erozją gleb i obiegiem
wody w przyrodzie. Na szczęście dzięki
nowym zalesieniom powierzchnia lasów
w Polsce znacząco wzrosła. Obecnie
wskaźnik lesistości wynosi około 29,4%, co
oznacza, że niemal jedną trzecią powierzchni
kraju stanowią lasy.

Jak widzicie lasy to niewątpliwy skarb,
z którego korzystamy wszyscy na co
dzień. Żeby je właściwie pielęgnować
i chronić, warto o nich wiedzieć jak
najwięcej. PG
Źródła:
• RAPORT O STANIE LASÓW W POLSCE 2014, Dyrekcja Generalna Lasów
Państwowych, Warszawa 2015
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Anna Pikus

naczelnik Wydziału Edukacji
i Udostępniania Lasu
Dyrekcja Generalna Lasów
Państwowych

M

amy to szczęście i możemy być dumni z tego,
że żyjemy w kraju, w którym obowiązuje
prawo chroniące lasy i przyrodę. Leśnicy opiekują
się jednym z najcenniejszych i największych
skarbów przyrody, jakim są lasy. Robią to dla lasu
i dla ludzi, tak żebyśmy mogli korzystać z jego
dóbr jednocześnie go nie niszcząc. I robią to
w sposób bardzo przemyślany. Każde nadleśnictwo,
jednostka organizacyjna Lasów Państwowych,
musi wykonać plan, który nazywa się Planem
Urządzania Lasu. Jest to dokument zatwierdzany
przez Ministra Środowiska i obowiązuje przez
10 lat. Ten plan mówi dokładnie, gdzie, ile i jakie
drzewa można wycinać. Jest opracowywany
z wielką starannością i dbałością o to, by działania
leśników były jak najbardziej zrównoważone.
Leśnicy wiedzą, które drzewo już można wyciąć,
aby wykorzystać je do produkcji papieru lub mebli.
Dodatkowo leśnicy dbają o to, by zaraz po
ścince drzew na ich miejscu pojawiły się nowe.
Każdego roku leśnicy sadzą około 500 milionów
drzew! Wyhodowali je w tzw. szkółkach leśnych.
Często zapraszają do wspólnego sadzenia
okolicznych mieszkańców, uczniów i chętnych
do dbania o przyrodę. Leśnicy bardzo często
zachęcają do odwiedzania lasu i cieszenia się
jego ciszą i pięknem. Cała Polska jest utkana
leśnymi szlakami dla pieszych czy rowerzystów.
Możemy na nich znaleźć przygotowane przez
leśników tablice informacyjne z opisem zjawisk
zachodzących w lesie, abyśmy mogli lepiej
zrozumieć jego tajemnice.
W lesie pracują również osoby odpowiedzialne za
spokój w lesie. To strażnicy leśni. Pilnują, aby nikt
nie hałasował, nie śmiecił lub nie kradł drewna.
Mogą za takie zachowanie ukarać mandatem.
Natomiast edukatorzy leśni zapraszają na
spotkanie w lesie. Na ich zajęciach na pewno nikt
nie będzie się nudził.
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Materiał

odtwarzany przez naturę…
Historia jednego surowca cz. 3
Surowiec drzewny jest znany człowiekowi niemal od początków
cywilizacji. Obok gliny i kamienia jest najstarszym materiałem
wykorzystywanym przez niego do bardzo różnych celów – archeologowie
wciąż odnajdują nie tylko całe budowle, lecz także sprzęty codziennego
użytku wykonane z drewna. Drewno to materiał wyjątkowy, ponieważ jako
jedyny jest w pełni odtwarzany przez przyrodę. Jest niezwykle chętnie
wykorzystywane ze względu na swoją powszechność i łatwą dostępność.

Właściwości drewna

Drewno to materiał naturalny – otrzymywany jest ze
ściętych drzew. Główne związki tworzące drewno to:
celuloza (około 45%), hemiceluloza (około 30%) i lignina
(około 20%). Poza tym występują w nim również: cukier,
białko, skrobia, garbniki, olejki eteryczne, guma oraz
substancje mineralne, które po spaleniu dają popiół.
Drewno jako materiał naturalny charakteryzuje
się zróżnicowaną budową i barwą, a w zależności
od gatunku drzewa różni się też twardością
i wytrzymałością. Każdy gatunek ma także swój
specyficzny zapach, wynikający z obecności
w składzie drewna olejków eterycznych.
Warto podkreślić, że to w zasadzie jedyny materiał,
który jest całkowicie odtwarzany przez przyrodę
– jego wytwarzanie nie generuje żadnych ujemnych
skutków dla środowiska i człowieka.
MINILO & ANIEL A nr 03/2015 [11]
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Sposób wykorzystania

Te wszystkie cechy wielokrotnie wpływają na sposób
użycia drewna, które jest wykorzystywane w wielu
branżach – w budownictwie, rzemieślnictwie,
przemyśle meblarskim i papierniczym, a także
energetycznym – jako opał.
Materiał ten jest również szeroko wykorzystywany
w opakowalnictwie, gdzie jest on dominującym
surowcem do produkcji różnego typu skrzynek, palet
skrzyniowych i łubianek. Dzięki dużej wytrzymałości
mechanicznej drewna, opakowania, takie jak
skrzynki czy palety mogą być spiętrzane w stosach
bez ryzyka uszkodzenia zawartości.

Zapotrzebowanie na surowiec

Wszechobecność surowca drzewnego w różnych
gałęziach gospodarki powoduje, że zapotrzebowanie
nań nie maleje, a wręcz przeciwnie – rośnie.
Dlatego pojawia się konieczność prowadzenia
zrównoważonej gospodarki leśnej, której
gwarantem jest niezależny system certyfikacji. Jego
zadaniem jest zminimalizowanie udziału surowca
drzewnego nielegalnego pochodzenia.

Recykling odpadów drewnianych

Recykling drewna jest motywowany przede
wszystkim koniecznością znalezienia dodatkowych
źródeł pozyskiwania surowca, a nie – jak np.
w przypadku tworzyw sztucznych – obawą o jego
długie zaleganie na składowiskach. Drewno jako
surowiec naturalny ulega bowiem rozkładowi.

Dlatego też coraz chętniej pozyskuje się drewno
z nienadających się do ponownego wykorzystania
palet, starych mebli, skrzyń, odpadów produkcyjnych
z tartaków czy stolarni. W wyniku tego procesu
powstaje materiał wykorzystywany na przykład
do produkcji płyt wiórowych. Należy pamiętać, aby
odpady drewniane poddawane recyklingowi były
oczyszczone z innych materiałów, takich jak metale
czy tworzywa sztuczne. MS
Źródło:
· Biniek P., Drewno wokół nas i jego perspektywy w XXI wieku, www.muratorplus.pl/technika/
konstrukcje/drewno-woko-nas-i-jego-perspektywy-w-xxi-wieku_57758.html (data
dostępu 21.09.2014).
· Recykling odpadów drewnianych, www.recykling.biz/2013/10/03/recykling-odpadowdrewnianych/, (data dostępu 21.09.2014).
· w ww.pl.wikipedia.org
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Drugi dom odpadów
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pochodzących z naszych domów

– Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Czy zastanawialiście się, co dzieje się z odpadami, które codziennie wyrzucamy
do kubła na śmieci? Na pewno większość osób wie, że zabiera je śmieciarka.
Ale co potem?

P

o zapełnieniu naszego kosza na odpady idziemy
go opróżnić do osiedlowego kontenera bądź
– jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym – do
większego pojemnika stojącego przed naszym
domem. W każdym z tych przypadków pojemniki
zostają opróżnione przez firmę odbierającą odpady
od mieszkańców. W tym momencie przekazujemy
odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów
firmie, która je odebrała. Nasze opakowania
po produktach, zapisane kartki papieru, resztki
z obiadu, nienadające się do segregacji, ruszają
w podróż, która tylko z pozoru wydaje się być
bardzo nudną – bo co może się dziać z naszym
odpadem? Nic bardziej mylnego. Zobaczcie, jak
ciekawą drogę przechodzą zmieszane odpady
komunalne, zanim finalnie trafią na składowisko
odpadów (ilustracja 1).

masą początkową a końcową stanowi dokładną
wagę odpadów, jaka została dostarczona.
Odpady ze śmieciarki są rozładowywane w celu
tymczasowego zmagazynowania (ilustracja 3).

Ilustracja 2. Rozładunek odpadów

Ilustracja 1. Zmieszane odpady komunalne

Ciężarówka z zabranymi odpadami, inaczej zwana
śmieciarką, zmierza do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
(ilustracja 2). Przy wjeździe do zakładu samochód
zostaje zważony. Czynność ta jest niezbędna,
aby określić masę odpadów, jaką przywozi dana
śmieciarka. Jak się zapewne domyślacie, jest ona
ważona także przy wyjeździe. Różnica pomiędzy
MINILO & ANIEL A nr 03/2015 [11]

Kiedy zbierze się ich wystarczająca ilość,
poddawane są sortowaniu wstępnemu.
Na tym etapie ze zmieszanych odpadów
wydzielane są odpady wielkogabarytowe
(kawałki mebli, dywany itp.). Kolejno
odpady trafiają do sortowni ręcznej,
w której na początku wydzielane są
większe surowce wtórne, takie jak duże
kartony czy plastikowe skrzynki znajdujące
się w zmieszanych odpadach, a wcześniej
nieposortowane (ilustracja 4).
Jest to bardzo ważny etap. Dzięki niemu
nie przepada bezpowrotnie cenny surowiec.
Dodatkowo podczas sortowania wydzielone są
frakcje odpadów niebezpiecznych, które następnie
gromadzone są w osobnych pojemnikach. Warto
dodać, że czynność ta jest obowiązkowa, gdyż
odpady niebezpieczne stanowią szczególny
odpad, który wymaga specyficznych metod
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Ilustracja 3. Tymczasowy plac magazynowy

zagospodarowania. Dlatego tak ważne jest, aby nie
mieszać odpadów niebezpiecznych z komunalnymi.
Odpady, które nie zostały wysortowane,
trafiają w następnej kolejności na sito bębnowe.
W urządzeniu tym rozdzielane są na frakcje: drobną,
średnią i grubą. Frakcja drobna, zawierająca
odpady organiczne, kierowana jest do boksu,
w którym zachodzi proces stabilizacji, a następnie
kompostowania. Pozostałe dwie frakcje trafiają na
przenośnikach taśmowych do dalszej segregacji
przy pomocy urządzeń, które jeszcze dokładniej
wysortują surowce nadające się do recyklingu
(ilustracja 5).

Ilustracja 4. Ręczne sortowanie
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Jednym z nich jest separator optyczny. Proces,
który w nim zachodzi, polega na optycznym
skanowaniu odpadów i selekcji różnych frakcji
surowców wtórnych poprzez identyfikację
konkretnego przedmiotu (np. tworzywa
sztucznego) i wydzielenie go przy pomocy
sprężonego powietrza skierowanego w stronę
wcześniej rozpoznanego odpadu. Strumień
powietrza powoduje wystrzelenie (odrzucenie)
danego odpadu do odpowiedniego kontenera.
Tak przygotowany odpad określonego rodzaju
trafia do recyklingu, podczas którego powstaje
nowy produkt. Odpady niewysortowane trafiają

Ekoedukacja
do separatora elektromagnetycznego, działającego
na zasadzie wielkiego magnesu, który z łatwością
przyciąga przedmioty metalowe, jednocześnie
wydzielając je do odpowiedniego kontenera.
Czasami instalacje posiadają również urządzenia
do wydzielania paliwa alternatywnego. Są to
odpady nadające się do spalenia w celu uzyskania
energii (tworzywa sztuczne, opony lub tekstylia).
Dzięki wykorzystywaniu paliwa alternatywnego
oszczędzamy inne źródła ciepła, takie jak węgiel
czy gaz ziemny. Całość procesu jest kontrolowana
zdalnie poprzez komputer, dzięki czemu sprawnie
można zarządzać całością instalacji.

pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego które
ulegają biodegradacji). Podczas całego procesu
wzrasta temperatura – oznacza to, że bakterie
zaczęły pracować. W zimne dni nad górą
bioodpadów widać czasem unoszącą się parę
wodną. Wygląda ona tak samo jak ta w zimowe
dni wydychana z naszych ust. Po kilku tygodniach
biomasa staje się kompostem. Wyglądem
przypomina ziemię, którą nie raz widzieliśmy
w doniczkach z kwiatami. Jest on bardzo często
wykorzystywany do rekultywacji gleb, ponieważ
stanowi swojego rodzaju nawóz.
Czasami instalacje
dodatkowo wyposażone są
w biogazownie. To urządzenia,
które w warunkach
beztlenowych i przy udziale
bakterii poddają bioodpady
rozkładowi. Podczas rozkładu
powstaje biogaz. Jest on
nośnikiem energii – tak samo
jak zwykły gaz. Można go
spalać i odzyskiwać energię
oraz ciepło.

Ilustracja 5. Przenośniki taśmowe

Pozostałe odpady z sortowni, które nie nadają
się do odzysku, kierowane są na składowisko tak
zwanego balastu – gdzie kończą swoją „podróż”.
Pozostaje jeszcze frakcja drobna, która
wcześniej została wydzielona na sicie bębnowym
i skierowana do kompostowania. Frakcja ta
zawiera odpady biodegradowalne, tak zwane
bioodpady, cechujące się dużą zawartością
związków organicznych. Są to takie odpady, jak
na przykład resztki żywności, liście, skoszona
trawa. Kompostowanie nie może odbywać
się bez mikroorganizmów. Bakterie – bo to
właśnie one odpowiadają za przeprowadzenie
procesu kompostowania – wykorzystują
związki organiczne. Aby jednak tak się działo,
należy zapewnić im dobre warunki. Muszą mieć
odpowiednią ilość powietrza do oddychania oraz
właściwą wilgotność. Im lepsze warunki zostaną
zapewnione, tym szybciej mikroorganizmy
(bakterie tlenowe) doprowadzą do rozkładu
biomasy (biomasa – stałe lub ciekłe substancje
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Podsumowując całość drogi
zmieszanych odpadów
komunalnych możemy
zobaczyć, jak mała ilość
odpadów zostaje skierowana
na składowisko. Reszta
odpadów może być w pełni
wykorzystana do różnych
celów. Surowce wtórne mogą
zostać poddane procesowi recyklingu, podczas
którego otrzymają nowe życie. Inne odpady zaś
spalone, zastępując na przykład węgiel. Bioodpady
natomiast po procesie kompostowania trafiają do
środowiska jako żyzna gleba bądź poprzez
produkty pośrednie w postaci biogazu są
wykorzystywane w celu pozyskania energii. Nie
należy jednak zapominać o tym, jak ważna jest
selektywna zbiórka, dzięki której ilość odpadów
trafiających na składowisko będzie jeszcze
mniejsza. Dodatkowo oszczędzimy – poprzez
wstępne posortowanie – czas i energię, jaką
wkłada się w wysortowywanie surowców
wtórnych ze zmieszanych odpadów. GW
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Ekologiczny

dom

Dom to miejsce, w którym spędzamy najwięcej czasu. Jak stworzyć miejsce,
w którym nie tylko będziemy czuć się bezpiecznie, ale które również funkcjonuje
w zgodzie z naturą? Poniżej kilka informacji, jak działa prawdziwy ekodom.

kolektory
słoneczne

super
izolacja termiczna

3

7

świeże
powietrze

powietrze
wychodzące

potrójne
okna

powietrze
wchodzące

zużyte
powietrze

odzyskiwanie
ciepła

4

wymiennik ciepła

Oczyszczanie
ścieków szarych

1

6
ścieki
do oczyszczalni

2

5

zawracana woda
urządzenie
kontrolne

nadmiar
szarej
wody

1.	Część domu, gdzie spędzamy najwięcej czasu,

zwrócona na południe, z dużymi oknami, zapewni
dopływ światła i ciepła oraz tym samym
oszczędności na ogrzewaniu i sztucznym
oświetleniu. W części północnej powinny się
znaleźć rzadziej uczęszczane pomieszczenia.
2.	Do budowy należy wykorzystać materiały
używane lub z recyklingu, przyjazne środowisku
lub z odnawialnych źródeł.
3.	Drzewa liściaste wokół domu latem zapewnią
cień. Zimą, kiedy liście opadną, umożliwią dotarcie
większej ilości światła.
4.	Kolektory słoneczne zamienią promieniowanie
słoneczne na ciepło, a ogniwa fotowoltaiczne na
energię elektryczną.
5.	Zbiornik na wodę deszczową. Deszczówkę można
wykorzystać do podlewania ogrodu lub mycia
samochodu.
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ścieki do kanalizacji

6.	Szara woda z łazienki i pralni może trafić do

domowej oczyszczalni. Po oczyszczeniu jest
zawracana do ponownego użycia, np. spłukiwania
toalet lub nawadniania ogrodu. Nie może być
używana do celów spożywczych.
7.	Rekuperacja – w pojemniku (rekuperator)
odzyskiwane jest ciepło z powietrza
wychodzącego z domu, nagrzanego
promieniami słonecznymi, ciepłem z urządzeń
i przebywających ludzi. Zimą zimne powietrze
z zewnątrz przechodząc przez rekuperator
nagrzewa się, po czym wchodzi do
pomieszczeń. JO
Źródła:
• K . McKay, J. Bonnin, Ekologiczny dom, 100 inspirujących pomysłów na stworzenie
ekologicznego środowiska we własnym domu, National Geographic, Warszawa 2008.
• S. Costa Duran, Ekologiczny dom. Jak go zbudować i zdrowo w nim mieszkać,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2012.
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Świadomie w górach
Weź mnie ze sobą na dół,

czyli nie zostawiaj śmieci na szlaku
Jak postępować z odpadami w górach, co zrobić, aby w jak najmniejszym
stopniu zostawić ślad po swojej obecności na szlaku? Dlaczego nie
powinniśmy zostawiać naszych śmieci w parkach narodowych? Co się
dzieje, gdy zostawimy na szlaku puszkę po napoju? Odpowiedzi na te
i wiele innych pytań – w poniższym artykule.

Z

a nami wakacje. Jesteśmy bogatsi o wspomnienia
i kolorowe zdjęcia. Przed nami okres pięknej
polskiej jesieni i krajobrazów zapierających dech
w piersiach, jeszcze bardziej zachęcających do
pieszych wycieczek w górach. Przyjrzyjmy się naszym
zdjęciom, szczególnie tym robionym naturze z bliska.
Jak wygląda na nich otoczenie wokół nas? Czy zawsze
jest czysto?

Parki narodowe
na szlakach górskich
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Fot. Jakub Bednarczyk

Poruszając się po górskich szlakach, zdobywając
kolejne szczyty nie zawsze pamiętamy, że często
znajdują się one na terenie parków narodowych
(PN), czyli obszarów chronionych o szczególnej
wartości między innymi przyrodniczej, naukowej,
turystycznej, dydaktycznej oraz krajoznawczej.
Najważniejszym celem działania parku jest
ochrona przyrody. Wyróżniamy dwie podstawowe
formy ochrony: ścisłą – wykluczającą jakąkolwiek
ingerencję człowieka (objęto nią 21% ogólnej
powierzchni parków) oraz czynną – umożliwiającą
prowadzenie zabiegów ochronnych (objęto nią
60% ogólnej powierzchni parków). Pozostałe 19%
to tereny przeznaczone na infrastrukturę parku,
tereny rolne oraz obszary własności prywatnej.
Parki krajobrazowe często osłaniają je przed
zewnętrznymi wpływami, przejmując część ruchu
turystycznego. Nadzór nad parkami narodowymi
sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
Parki te funkcjonują w oparciu o strukturę
organizacyjną, która określona jest w statucie
nadawanym zarządzeniem Ministra Środowiska.
Powołuje on również dyrektora parku narodowego.

Park narodowy
W Polsce dotychczas utworzono 23 parki
narodowe. Zajmują one 1% powierzchni
kraju. Najmniejszym z nich jest
Ojcowski Park Narodowy, największym
Biebrzański Park Narodowy.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody
park narodowy „obejmuje obszar
wyróżniający się szczególnymi
wartościami przyrodniczymi,
naukowymi, społecznymi, kulturowymi
i edukacyjnymi, o powierzchni nie
mniejszej niż 1 000 ha, na którym
ochronie podlega cała przyroda oraz
walory krajobrazowe”.
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Parki narodowe
w polskich górach

Parki narodowe w polskich górach to: Babiogórski
PN, Bieszczadzki PN, Gorczański PN, PN Gór
Stołowych, Karkonoski PN, Magurski PN, Pieniński
PN, Świętokrzyski PN oraz Tatrzański PN.
Osiem z nich znajduje się w pobliżu południowej
granicy kraju. Ze względu na swoje walory, są one
chętnie eksplorowane przez turystów. Jednym
z najpopularniejszych jest Karkonoski PN, którego
najwyższym, chętnie zdobywanym nie tylko przez
tych starszych, ale i młodszych turystów, szczytem
jest – Śnieżka (1602 m n.p.m.).

Świętokrzyski PN
Karkonowski PN
PN Gór Stołowych

Babiogórski PN

Powierzchnia:

Gorczański PN

Tatrzański PN

Magórski PN

Pieniński PN
Bieszczadzki PN

do 7 tys. ha
od 7 do 30 tys. ha

Ilustracja 1. Polskie górskie parki narodowe,
źródło: www.gory.com.pl

Edukacja turystów

Ważnymi zadaniami należącymi do parków
narodowych są: prowadzenie własnych badań
naukowych oraz udostępnianie terenu do badań dla
instytucji naukowych. Istotną rolę stanowi również
działalność edukacyjna w zakresie ochrony przyrody.
Na terenie wszystkich polskich parków narodowych
wyznaczonych zostało około 160 ścieżek

Synantropizacja:
przystosowanie się
zwierząt i roślin do
życia w bezpośrednim
otoczeniu człowieka.
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dydaktycznych. W roku 2013 odbyło się 6 514 imprez
dydaktycznych, a blisko 900 000 osób odwiedziło
muzea im poświęcone. Międzynarodowa Strategia
Edukacji Ekologicznej z 1988 r. mówi o konieczności
prowadzenia zajęć szkolnych i wychowawczych przez
parki narodowe.

Jak należy postępować
z odpadami? Dlaczego na
ścieżkach brak jest koszy na
śmieci? Jak edukowani są turyści?
Dlaczego nie można wprowadzać
psów na teren PN? O tym
w poniższych wypowiedziach
przedstawicieli wybranych
parków narodowych:

Z

e względu na ochronę zwierząt, przy szlakach
nie instaluje się koszy na śmieci. Rozkładające
się i fermentujące odpady, wydzielając zapachy,
przyciągałyby dzikie zwierzęta. Zabierajmy swoje
śmieci schodząc z gór. Niedojedzona kanapka,
puste plastikowe butelki, puszki czy worki foliowe
ważą niewiele. Wyrzucimy je do kontenerów
i koszy na parkingach oraz przy punktach
informacyjno-kasowych.

Pozostawienie odpadków przez turystów
wyrządza znaczne szkody w przyrodzie,
z rozmiaru których często nie zdajemy sobie
sprawy. Pozostawienie butelek i puszek po
napojach, zwabia setki owadów zwłaszcza
chrząszczy, które giną nie mogąc się z nich
wydostać. Podobnie opakowania po kanapkach,
chipsach, niedojedzone resztki naszego
prowiantu przyciągają lisy, kruki, ale również
niedźwiedzie. Zwierzęta szybko się uczą, że
w pobliżu szlaków można znaleźć coś do zjedzenia,
penetrują ich otoczenie, stopniowo zatracają
dystans w stosunku do człowieka. Niedźwiedzie
przebywające w pobliżu szlaków czy schronisk
mogą być dla nas niebezpieczne, zwłaszcza
samice prowadzące młode. Na szczęście
w Bieszczadzkim PN nie ma jeszcze problemów
z ich synantropizacją. Pojawiają się jednak
przypadki synantropizacji lisów. Problemem
jest także wyrzucanie niedopałków papierosów.
Zaśmiecają szlaki, długo się rozkładają, a źle
wygaszone są przyczyną pożarów na połoninach.
Ginie wtedy wiele zwierząt (bezkręgowce,
gady, ptaki i ich lęgi) oraz niszczone są cenne
zbiorowiska roślinne. >>

>>
Innym problemem, częściowo związanym
z zaśmiecaniem szlaków turystycznych, jest zakaz
wprowadzania psów na teren parków narodowych.
Często nie jest respektowany przez turystów,
mimo iż wynika bezpośrednio z ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, a konkretnie
z art. 15.1, pkt 16, który głosi, że „w parkach
narodowych oraz rezerwatach przyrody
zabrania się wprowadzania psów na obszary
objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz
psów pasterskich wprowadzanych na obszary
objęte ochroną czynną, na których plan ochrony
albo zadania ochronne dopuszczają wypas".
Osoby niepełnosprawne mają prawo poruszać
się po szlakach i ścieżkach wraz ze specjalnie
oznaczonym psem asystującym. Niestety, wiele
osób nie zdaje sobie sprawy, że psie odchody,
mogą przenosić groźne dla dzikich zwierząt
patogeny (bakterie, wirusy i pasożyty).
Cezary Ćwikowski,
Bieszczadzki Park Narodowy

N

a terenie Pienińskiego PN nie ma koszy na
śmieci. Podstawową przyczyną takiego stanu
rzeczy jest konieczność ciągłego ich opróżniania,
gdyż pozostawienie w nich nawet niewielkiej ilości
odpadów prowokuje zwierzęta do ich odwiedzania.
Poza tym dziwnie wyglądałby obszar, który
z definicji ma być ostoją w miarę dzikiej, czy
naturalnej przyrody, w którym co kilkadziesiąt
metrów stałby kosz na śmieci, podobnie jak
w parku miejskim, czy na skwerze.
Uważamy, że skoro turysta jest w stanie wnieść
ze sobą do góry ciężką, pełną butelkę płynu, to
tym bardziej jest w stanie znieść ją ze sobą na
dół, nie mówiąc już o nic nieważących torebkach
foliowych czy chusteczkach.
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>>
Jednak liczne kampanie edukacyjne na temat
śmieci, prowadzone w mediach, połączone
z ciągłą i uporczywą akcją sprzątania wyrobiły
w znacznej większości turystów świadomość
dbania o czystość. Obecnie pozostawiają oni po
sobie znacznie mniej śmieci. Mimo tego służby
parku w dalszym ciągu konsekwentnie dbają
o czystość na szlakach, dzięki czemu na obszarze
Pienińskiego PN, czym możemy się pochwalić, jest
czysto. Promujemy hasło „Swoje śmieci zabierz ze
sobą”.
Kosze na śmieci w PPN znajdują się przy
wszystkich pawilonach informacyjnoedukacyjnych stojących przy wejściach na szlaki
turystyczne. Znajdują się tam również toalety.
Dodatkowo kilka razy w roku PPN organizuje akcje
sprzątania szlaku wodnego w przełomie Dunajca.
Z brzegów rzeki są wówczas usuwane wszelkie
nieczystości stałe nanoszone do przełomu
podczas wezbrań. Podobna akcja ma miejsce
również w słowackiej części Parku.
Turyści, którzy zostają przyłapani na tzw. gorącym
uczynku podczas śmiecenia, są przez służby parku
upominani i edukowani. W skrajnych przypadkach
karani mandatami.
Sporadycznie na terenie PPN zdążają się
również przypadki wywożenia śmieci do lasu
przez mieszkańców. W takich przypadkach
postępowanie prowadzą patrole Straży Parku
wspólnie z policją. Sprawcy takich wykroczeń
również karani są mandatami.
Maciej Szajowski,
Pieniński Park Narodowy

Kilkanaście lat temu, kiedy świadomość
Polaków na temat pozostawiania
po sobie czystości w miejscach
publicznych, w lesie,
w parkach narodowych była
niezwykle niska, z brakiem
koszy w parku wiązał się
problem pozostawiania
przez ludzi odpadów
dosłownie wszędzie.
Zmuszało to służby parku
do ciągłego sprzątania.
>>
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P

roblem z odpadami pozostawianymi na
szlakach turystycznych jest stale aktualny
i trudny do wyeliminowania. Służby Parku oraz
wolontariusze sprzątają szlaki na bieżąco, ale
to nie rozwiązuje problemu. Wystawianie koszy
na śmieci też nie jest dobrym rozwiązaniem,
ponieważ dalej pokazujemy, że w górach można
zostawiać śmieci. Prowadzimy edukację wśród
osób odwiedzających MPN, aby „swoje” śmieci,
które wchodzą z nimi w góry też z nimi wracały.
I to jest chyba najlepsze rozwiązanie, które
wymaga zmiany myślenia wśród turystów.
Sławomir Basista,
Magurski Park Narodowy

O czym warto pamiętać zanim
wybierzemy się do parku:
• sprawdź stronę internetową danego parku,
zapoznaj się z ofertą edukacyjną,
• zapoznaj się z regulaminem PN oraz jego
cennikiem,
• z apakuj swój prowiant w szczelne opakowania,
najlepiej pojemniki wielokrotnego użytku, tak
aby nie kusić zwierząt jedzeniem oraz nie
generować dodatkowych odpadów,
• z abierz ze sobą mapę okolicy, dzięki temu
zawsze będziesz wiedzieć, w którym miejscu
na szlaku się znajdujesz,
•w
 eź ze sobą dobry humor i podziwiaj otaczające
piękno.
Każdy zdaje sobie sprawę z potrzeby
edukacji. Bez tego ciężko jest
zbudować świadomość
turystów, którzy nie
zawsze wiedzą, jak ich
wizyta może wpłynąć
na ekosystem w danym
miejscu. Pamiętajmy
więc – to co chcemy
wyrzucić jako odpad
– zabierajmy ze sobą
schodząc z górskiego
szlaku, nas nic to nie
kosztuje, a wszyscy będą
mogli cieszyć oczy pięknymi
widokami. AK
Źródła:
www.krynka.gminalukow.pl, www.lekcjeznatury.mos.gov.pl, www.nfos.org.pl,
www.mos.gov.pl, www.parkinarodowe.edu.pl, www.stat.gov.pl,
www.swiatpodrozy.pl, www.swietokrzyskipn.org.pl,
Internetowy Biuletyn BdPN, Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny BdPN, 2014 r.
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Przykład akcji prowadzonej
w górach– Czyste Tatry

T

atry to magiczne miejsce, gdzie przecinają się
ścieżki wielu pokoleń Polaków. Bioróżnorodność
i surowe piękno górskich grani to główne, choć
niejedyne powody, by zachować ten unikalny
zakątek świata w niezmienionej postaci. Od kilku
lat organizujemy w Zakopanem Akcję Czyste
Tatry – wydarzenie, które angażuje w działanie,
edukuje i buduje poczucie odpowiedzialności za
środowisko naturalne. Podstawowym celem tej akcji
jest popularyzacja ochrony cennego przyrodniczo
obszaru gór, w większości położonego na terenie
Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na tym właśnie
obszarze występuje większość chronionych gatunków
roślin i zwierząt oraz przyrody nieożywionej. W TPN
przecina się około 245 km oznakowanych szlaków
turystycznych. Rocznie maszeruje nimi około 3 mln
turystów. Niestety większość z nich pozostawia po
sobie śmieci, co bezpośrednio wpływa na chronione
gatunki roślin i zwierząt oraz oddziałuje na glebę,
cieki wodne i skały.
Sprzątanie Tatr jest przede wszystkim akcją
edukacyjną, która ma za zadanie pokazać,
że każdy wysiłek na szlaku – nawet tak mały
jak podniesienie przysłowiowego papierka
– przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.
Wielokrotnie powtarzane hasło akcji – „Śmiecenie
to obciach” – ma bezpośrednie przełożenie na
jakość każdej z naszych górskich wędrówek
i sposób kontaktu z naturą. Wolontariusze są
wyposażeni w biodegradowalne worki na śmieci,
rękawice, identyfikatory oraz mapy. Każdy z nich
wcześniej wybiera rejon gór, w który chce się
udać, tak, by żaden szlak nie został pominięty.
Dotychczas, w ramach trzech poprzednich edycji
Akcji Czyste Tatry, udało się zebrać łącznie prawie
3 tony śmieci i z roku na rok jest ich coraz mniej.
Oprócz zasad sprzątania i segregacji odpadów, które
w naturze mogą rozkładać się nawet kilkaset lat –
w miasteczku wolontariackim mówimy o zasadach
odpowiedzialnego zachowania w górach. O tym, by
nie dokarmiać spotkanych na szlaku zwierząt i dla
ich dobrostanu oraz własnego bezpieczeństwa
– nie zostawiać resztek jedzenia lub opakowań.
Zachęcamy do poruszania się po wyznaczonych
trasach z odpowiednio dobranym ekwipunkiem
– uwzgledniającym możliwość szybkiej zmiany
pogody. Zwracamy uwagę na pozornie „zwykłe”
zachowania, które w górach mogą przybrać zupełnie
inny wymiar – na przykład rzucanie kamieniami
lub hałasowanie w niektórych partiach gór może
doprowadzić do uruchomienia lawiny lub spłoszenia
zwierzyny. Przypominamy turystom o dobrym,
górskim zwyczaju zostawiania wiadomości o planie
i czasie wycieczki – w schronisku, na kwaterze
lub u znajomych.
Katarzyna Starosta,
Stowarzyszenie Czysta Polska
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Człowiek
na łonie
przyrody
jest gościem…
Rozmowa z Januszem Łakomcem
– dyrektorem Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego (ZPKWW)

M&A: Jest Pan dyrektorem zespołu parków
krajobrazowych, co Pana skłoniło do wyboru
takiej ścieżki kariery?
JŁ: Moja kariera zawodowa trwa już prawie
40 lat, z czego połowę – bo 20 lat – jestem
dyrektorem ZPKWW. Do zajmowania się
przyrodą skłoniła mnie właściwie sytuacja
rodzinna. Urodziłem się na wsi, mieszkałem
w gospodarstwie i od zawsze miałem do
czynienia z naturą. Skończyłem ogrodnictwo
ze specjalizacją szkółkarską i warzywniczą.
Początkowo pełniłem funkcję kierownika
zakładu szkółkarskiego. Później los tak zrządził,
że w Poznaniu wojewoda szukał osoby do
zarządzania siedmioma parkami i w ten sposób
zostałem dyrektorem parków. Praca ta jest
również moim hobby – lubię to, co robię, lubię
ludzi, z którymi się spotykam.
M&A: Jakie spotyka Pan wyzwania
i trudności podczas zarządzania ZPKWW?
JŁ: Problemem w mojej codziennej
pracy jest na pewno nieprecyzyjne prawo,
brak kompetencji i ograniczony budżet.
Na początku największą trudnością
był brak współpracowników, ponieważ
właściwie działałem sam, a musiałem
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zarządzać 7 parkami, bo takie były wówczas
możliwości finansowe. Utrzymanie w jak
najmniej przekształconym stanie tej
przyrody było bardzo trudne. Z biegiem
czasu pojawili się współpracownicy i został
stworzony zespół zarządzający parkami
krajobrazowymi w ówczesnym województwie
poznańskim. Taka formuła sprawdzała się
pod względem ekonomicznym i praktycznym.
Było to nowatorskie rozwiązanie, które
obecnie jest wdrażane w większości
polskich województw. Niewątpliwie dużym
wyzwaniem pozostaje również znalezienie
sposobu na przekonanie społeczeństwa
do ochrony przyrody – nie mając właściwie
żadnych argumentów ani ekonomicznych,
ani ustawowych. Istotne jest to szczególnie
w przypadku planowania przestrzennego,
gdzie często ochrona przyrody przegrywa
z ekonomią. Odpowiadając na wyzwania
staramy się prowadzić szeroko zakrojone
działania edukacyjne, kierowane między innymi
do samorządowców, nauczycieli, uczniów,
rolników czy lokalnych liderów. Wierzymy
bowiem głęboko, że gdy zmienimy świadomość
społeczną, to ludzie sami uznają, że rodzima
przyroda jest cenna i warto o nią zadbać.
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Kwitnące zawilce gajowe (fot. Paweł Śliwa)
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1 – Pszczewski PK
2 – Sierakowski PK
3 – PK Puszcza Zielonka
4 – Lednicki PK
5 – PK Promno
6 – Powidzki PK
7 – Nadgoplański Park Tysiąclecia
8 – Nadwarciański PK
9 – Żerkowsko-Czeszewski PK
10 – PK im. generała D. Chłapowskiego
11 – Rogaliński PK
12 – Przemęcki PK
13 – PK Dolina Baryczy

M&A: Obecnie do Zespołu Parków należy
13 parków krajobrazowych, który z nich jest
najbardziej cenny pod względem przyrodniczym
lub kulturowym?
JŁ: Miłośnicy przyrody i krajoznawstwa
w każdym odnajdą interesujące krajobrazy,
ciekawe miejsca czy wartościowe zabytki,
dlatego też nie odważę się wytypować
najcenniejszego z parków krajobrazowych
regionu.
M&A: Który zatem podoba się Panu najbardziej?
Który jest Pańskim ulubionym?
JŁ: Wielkopolska nie może pochwalić się tak
urozmaiconą rzeźbą powierzchni ziemi, jak
góry czy pogórze, jednak mimo to w regionie
znaleźć można bez trudu ciekawe i atrakcyjne
formy krajobrazu. Mamy mnóstwo jezior, mamy
także liczne rzeki, a wiele parków posiada
cenne walory kulturowe. Nasze parki można
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Parki krajobrazowe Wielkopolski

W

ielkopolska to region o zróżnicowanych
walorach świata przyrody. Efektem
działalności ostatniego zlodowacenia jest
zróżnicowana rzeźba terenu (widoczna np. na
terenie tzw. Szwajcarii Żerkowskiej) i liczne
jeziora (Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie,
Pojezierze Gnieźnieńskie, Pojezierze
Leszczyńskie). Województwo może pochwalić
się znacznymi kompleksami leśnymi (Puszcza
Notecka, Puszcza Zielonka) czy rozległymi
pradolinami. Nierzadko interesujący krajobraz
powstawał przy współudziale człowieka, jak
miało to miejsce w Dolinie Konińskiej (łąki
stanowiące efekt wieloletniego wykaszania,
z wypasem bydła i gęsi), w Dolinie Baryczy
(rozległe kompleksy stawów hodowlanych) czy
w okolicach Turwi (krajobraz rolniczy z siecią
zadrzewień śródpolnych stworzony w XIX wieku
przez generała Dezyderego Chłapowskiego).
Świadectwem działań człowieka w regionie
są również wspaniałe zabytki kultury, jak
pocysterskie opactwo w Lądzie nad Wartą, czy
Ostrów Lednicki, uhonorowane wpisem na
prestiżową listę Pomników Historii.
Aby ochronić opisywane dziedzictwo
przyrodnicze i kulturowe, w regionie powołano
dotychczas 13 parków krajobrazowych,
tworzących Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego. Zespół zarządza
także Ośrodkami Edukacji Przyrodniczej
w Chalinie i Lądzie. Prowadzone działania
wpływają na wzrost poziomu świadomości
ekologicznej, co w efekcie ułatwia zrozumienie
skomplikowanych procesów zachodzących
w środowisku i sprawia, że aktywność
na rzecz ochrony przyrody staje się coraz
powszechniejsza.
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Rogaliński czy Lednicki, które poza wieloma
walorami przyrodniczymi posiadają również
znaczenie historyczne. W Rogalińskim Parku
Krajobrazowym można więc podziwiać nie
tylko największe skupisko pomnikowych dębów
szypułkowych w Europie Środkowej, ale również
wspaniałą, pięknie odnowioną rezydencję
rodziny Raczyńskich.
Już ten – z konieczności bardzo pobieżny
– przegląd pokazuje wyraźnie, że wszystkie parki
krajobrazowe Wielkopolski są warte odwiedzenia,
do czego gorąco zachęcam.
Żaba jeziorkowa (fot. Tomasz Skorupka)

Wierzymy bowiem głęboko,
że gdy zmienimy świadomość
społeczną, to ludzie sami uznają,
że rodzima przyroda jest cenna
i warto o nią zadbać.
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Dudek (fot. Tomasz Skorupka)

podzielić na cztery typy: 1) parki pojezierzy
i jezior, 2) rzeczne, 3) leśne i 4) parki wyjątkowe
pod względem historycznym i kulturowym.
Ten ostatni typ reprezentuje
Park Krajobrazowy im. gen.
D. Chłapowskiego, który
uświadamia społeczeństwu,
jak ważną rolę spełniają
drzewa i zadrzewienia śródpolne
w krajobrazie rolniczym. Innym
parkiem, bardziej turystycznym, bardzo
ładnie ukształtowanym, jest Sierakowski
Park Krajobrazowy. To jest park, który natura
obdarzyła ciekawym ukształtowaniem
terenu – od rynien jeziornych aż po wzniesienia
morenowe – i licznymi jeziorami (jest tam ponad
100 jezior o powierzchni powyżej hektara). Jest
to również jedno z większych w Europie skupisk
wydm śródlądowych obecnie porośniętych
rozległymi lasami Puszczy Noteckiej.
Oprócz tego są również takie parki, jak

M&A: Czy w przyszłości planuje Pan zwiększenie
liczby parków, które będą należały do Zespołu?
Jeżeli tak, od czego jest to uzależnione?
JŁ: Na początek mogę się pochwalić,
że najmłodszy park krajobrazowy Polsce
– Nadgoplański Park Tysiąclecia – powstał
właśnie w Wielkopolsce w 2009 roku. Oczywiście
w planach mamy jeszcze kilka miejsc, w których
aż się prosi o stworzenie parku, np. tereny Sandru
Nowotomyskiego czy Puszczy Drawskiej.
Kluczowe jest jednak, by najpierw do tej idei
przekonać samych mieszkańców danego terenu
czy władze gminne. Póki co gminy koncentrują
się na pracy nad poprawą standardu życia
mieszkańców i dążą do zrównania go z wzorcami
zachodnimi. Ochrona przyrody jest dla nich ważna,
ale mają inne priorytety. Liczę, że z czasem
społeczeństwo dostrzeże także konieczność
zachowania najcenniejszych obszarów dla
przyszłych pokoleń. Mam nadzieję, że jak
tylko będzie wola „na dole”, wśród ludzi, Sejmik
takie parki utworzy.
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Dęby rogalińskie (fot. Piotr Basiński)

M&A: Na co powinny zwrócić uwagę osoby, które
planują odwiedziny parku krajobrazowego?
JŁ: Z naszego punktu widzenia istotne jest, aby
poruszać się wyznaczonymi trasami, nie wjeżdżać
tam, gdzie nie wolno, sprzątać po sobie śmieci,
nie niszczyć roślin, nie płoszyć zwierząt. Przede
wszystkim ludzie powinni wiedzieć, że przyroda
jest żywa i tak delikatna jak człowiek. Powinni
także mieć świadomość, że przebywając na
łonie przyrody są tam gośćmi oraz traktować
gospodarza z należytym szacunkiem i jak najlepiej
się do niego odnosić, żeby zostać zaproszonym
ponownie. Chcielibyśmy, aby nasi goście nie
tylko dobrze wypoczęli, ale również mieli szansę
odwiedzić miejsca, których jeszcze nie widzieli.
Dlatego też od ubiegłego roku co miesiąc w innym
parku odbywał się swoisty „dzień otwarty”. Po
wcześniejszym zgłoszeniu internetowym można
było zwiedzać park w większej grupie wraz
z pracownikiem tegoż parku, który opowiadał
o genezie jego powstania i jego najciekawszych
walorach przyrodniczych i kulturowych.
M&A: Jakie miałby Pan propozycje dla
nauczycieli, którzy chcą zorganizować wycieczkę?
JŁ: Zespół Parków dysponuje bogatą ofertą
zajęć edukacyjnych przygotowaną przez naszych
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przyrodników. Ma ona charakter otwarty, ponieważ
wszystko, co wydajemy – filmy, książeczki,
ścieżki dydaktyczne, materiały edukacyjne,
puzzle, karty pracy – jest publikowane na naszej
stronie internetowej i może być nieodpłatnie
wykorzystywane przez szkoły. Poza tym
stworzyliśmy dwa ośrodki edukacyjne – jeden
w Sierakowskim Parku Krajobrazowym w Chalinie,
a drugi w Lądzie na terenie Nadwarciańskiego
Parku Krajobrazowego. Każdy z nich spełnia
inne zadania. Ten pierwszy prezentuje niezwykle
bogatą przyrodę parku, jej poszczególne gatunki
i ekosystemy oraz zróżnicowane krajobrazy.
Drugi ośrodek, położony niedaleko terenów
działania kopalni węgla brunatnego, ukazuje
wielkoprzestrzenne zagrożenia środowiska.
Oczywiście pokazujemy również funkcje i znaczenie
rzek w przyrodzie, a także gatunki żyjące
w korytach rzek i siedliskach rzecznych.
Zapraszamy wszystkich do naszych ośrodków
– organizujemy tam bardzo ciekawe zajęcia
stacjonarne poświęcone rozpoznawaniu gatunków
czy zagrożeniom środowiska, a szczególnie
wód. Nie brakuje elementów etnograficznych:
możemy pokazać, jak działał piec w kuźni, jak
rozgrzać żelazo czy w jaki sposób przygotować
kosz wiklinowy. Prowadzimy też zajęcia terenowe,
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takie jak nauka rozpoznawania drzew czy
terenoznawstwo. Co istotne, często zajęcia dla
szkół podlegają dofinansowaniu, warunkiem jest
odpowiednio wczesne ich zgłoszenie.

Przede wszystkim ludzie powinni
wiedzieć, że przyroda jest żywa
i tak delikatna jak człowiek

M&A: Czy edukują Państwo także w inny
sposób?
JŁ: Oczywiście. Prowadzimy szereg warsztatów
dla różnych grup – między innymi dla
samorządowców, nauczycieli czy lokalnych liderów.
Spotkania te mają oprócz samej edukacji jeszcze
jeden plus – pozwalają na uświadomienie sobie,
że mamy wspólne cele i łatwiej jest wówczas
zaakceptować pewne rozwiązania. Ciekawym
przedsięwzięciem jest również współpraca
z zakładami penitencjarnymi. Pojawił się problem
– mamy pieniądze na zakup drzew, lecz nie ma ich
kto posadzić. Wyszliśmy zatem z propozycją do
władz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
w Poznaniu, aby zaangażować do tego osadzonych.
Znaleźliśmy takie areszty, w pobliżu których
możliwe było zrealizowanie tego przedsięwzięcia,
a wcześniej zorganizowaliśmy dla nich szkolenie
z bioróżnorodności, ponieważ projekt nazywa
się „Zwiększanie bioróżnorodności Polski
poprzez ekoresocjalizację osadzonych”. Docelowo
planujemy rozszerzyć projekt na całą Polskę, a póki
co w tym roku dołączą do nas województwa:
dolnośląskie i pomorskie. Ważne jest, że przyroda
na tym zyskuje i wszyscy są zadowoleni.
Organizujemy także akcje „Drzewko za makulaturę”,
gdzie w zamian za odpady wydajemy sadzonki
drzew lub krzewów. Przygotowujemy szereg
wystaw fotograficznych, współpracujemy
z fotografikami, szukamy rozmaitych
sprzymierzeńców, dzięki którym łatwiej tę
przyrodę chronić.
M&A: Nauczyciele nie zawsze mają możliwość
przyjechać do parku, a chcieliby również
edukować w tym zakresie dzieci i młodzież. Czy
ma Pan dla nich jakąś radę? Jak takie zajęcia mogą
wyglądać?
JŁ: Jeżeli nie mogą przyjechać ze względów
finansowych, to zawsze mogą zwrócić się do nas
z prośbą o dofinansowanie. Druga możliwość: jeżeli
odpowiada im proponowana przez nas tematyka,
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to wówczas nasz pracownik może przyjechać do
placówki oświatowej i poprowadzić takie zajęcia.
Co jeszcze? Jak już wspominałem, na stronie
ZPKWW można znaleźć wiele interesujących
materiałów do wykorzystania (publikacji, filmów,
scenariuszy zajęć, kart pracy), można tez zwrócić
się do nas bezpośrednio z zapytaniem o potrzebne
materiały edukacyjne. Chętnie włączamy się
w różne akcje organizowane w szkołach –
wspieramy merytorycznie oraz przekazujemy
nagrody. Oczywiście wszystko w miarę naszych
możliwości organizacyjnych i finansowych.
M&A: Jakie są plany na przyszłość Pana
Dyrektora?
JŁ: Moim marzeniem jest wzbogacenie oferty
ośrodków edukacji przyrodniczej w Chalinie
i w Lądzie. Gościom odwiedzającym ośrodek
w Chalinie chciałbym zaoferować kolejne
atrakcje, w tym przede wszystkim ścieżkę
edukacyjną w koronach drzew. Kolejna idea,
która niebawem ma doczekać się realizacji to
stworzenie obserwatorium astronomicznego
we współpracy z Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Warunki mamy ku temu
znakomite, gdyż Chalin położony jest w obrębie tak
zwanej ostoi ciemnego nieba. Trzecim marzeniem
jest wybudowanie demonstracyjnego stawu
z olbrzymią szybą i pracownią hydrologiczną,
gdzie będziemy prowadzić zajęcia poświęcone
problemom wody, jej zasobom i zagrożeniom.
Będzie tam można zobaczyć, jakie gatunki ryb żyją
na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego
i jak wygląda życie w stawie. W drugim naszym
ośrodku położonym w Lądzie nad Wartą planujemy
z kolei rewitalizację i przystosowanie do potrzeb
edukacyjnych repliki średniowiecznego grodu.
To są moje marzenia a czas pokaże, ile z nich uda
się zrealizować.
M&A: Czy chciałby Pan coś przekazać
czytelnikom naszego czasopisma?
JŁ: Myślę, że najważniejsze jest, aby pamiętać,
że jeśli będziemy szanować nasz dom, jakim jest
środowisko naturalne, przyroda, to będzie w nim
porządek, równowaga, zgoda, przyjaźń i miłość.
Chciałbym także zaapelować do nauczycieli, żeby
sygnalizowali nam swoje potrzeby i podpowiadali,
czego potrzebują do realizacji ciekawych lekcji.
Zależy nam, aby pomóc szkołom i być może
zaoferować coś, czego same nie są w stanie zrobić
– czy to projekty, czy sprzęt, czy materiały. Dlatego
też zachęcam do kontaktu z nami – szczególnie te
placówki, które działają na terenie parków
krajobrazowych Wielkopolski.
Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.zpkww.pl
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EKOPOLIGLOTA

Języki są nam nieobce!
Dla wszystkich, którzy lubią się uczyć,
kolejna porcja słówek z różnych stron świata

Język

park

park
narodowy

krajobraz

góry

angielski

park

National Park

landscape

mountains

francuski

un parc

un parc national

un paysage

des montagnes

hiszpański

un parque

un parque nacional

un paisaje

unas montañas

japoński

kouen
こうえん

kokuritsukouen
こくりつこうえん

keshiki
けしき

yama
やま

niemiecki

der Park

der Nationalpark

die Landschaft

die Berge,
das Gebirge

rosyjski

парк
['park]

национальный парк
[nacio'nalnyj 'park]

пейзаж
[pej 'zaż]

горы
['gory]

włoski

il parco

il parco nazionale

il paesaggio

le montagne

Polecamy
Zakupy to poważna sprawa. Świadomy klient kupuje
tylko wartościowe i potrzebne produkty. Specjalnie
dla Was testujemy i prezentujemy najciekawsze z nich.

Budka edukacyjna
MKW

Budka lęgowa do samodzielnego
montażu typ A dla sikor i mazurków.
Precyzyjne wykonanie, estetyczny
wygląd. Doskonała lekcja przyrody
dla najmłodszych. Bez użycia gwoździ
i młotka!
www.mkwpracownia.pl

42 zł/szt.

Sonett: Płyn
do mycia naczyń
NAGIETEK
Certyfikowany, ekologiczny,
z esencją z nagietka
i bio‑olejkami eterycznymi.
Bez petrochemii. Wegański.
www.sonett.pl

10,99 zł
Zestawy
do tworzenia
biżuterii B.toys

Gotowe
zestawy origami
modułowego

Wyjątkowe kolory i kształty wykonane
z nietoksycznych, bezpiecznych dla
dzieci surowców. Świetne ćwiczenie
sprawności manualnej – elementy
wczepia się jeden w drugi. Wersje od
50 do 500 elementów, w praktycznych
tubach i słojach. Dla dzieci od 4 lat.
www.btoys.pl

Zawierają wszystkie potrzebne
materiały wraz z instrukcją
składania. W ofercie rozmaite
zwierzęta, figury, rośliny.
www.OrigamiSklep.pl

od 11 do 46 zł

od 32 zł
Nakładki na
ołówek i długopis
Szeroka gama nakładek
kształtujących prawidłowy
chwyt podczas nauki
pisania. Oferowane produkty
pozwalają na dopasowanie
nakładki do konkretnej
nieprawidłowości w ułożeniu
palców.
www.prolis.pl

od 5 do 8,50 zł
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Kampanie
informacyjno-edukacyjnE
w gminach
Od 14 lat systematycznie prowadzimy kompleksowe kampanie informacyjno
-edukacyjne, które trafiają do coraz większej liczby mieszkańców gmin.
• Podnosimy świadomość mieszkańców w zakresie prawidłowej gospodarki
odpadami
• Kształcimy dzieci i młodzież w zakresie: świadomej konsumpcji, upcyklingu,
sposobów oszczędzania wody i energii, gospodarki wodnej, prawidłowej
segregacji odpadów
• Szkolimy pracowników oświatowych, w jaki sposób prowadzić efektywnie
zajęcia dotyczące ochrony środowiska
• Przygotowujemy konkursy tematyczne, testy wiedzy dla najmłodszych
mieszkańców gmin
• Opracowujemy merytorycznie oraz graficznie materiały informacyjne
dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w gminach
• Tworzymy stoiska informacyjno-edukacyjne na imprezach masowych
(np. festynach)
• Opracowujemy scenariusze audycji radiowych, telewizyjnych, artykuły prasowe
Profesjonalizm i rzetelność naszych
pracowników doceniło już wiele gmin, a przede
wszystkim ich najmłodsi mieszkańcy!
kontakt: Piotr Grodkiewicz, tel. 502 066 028

mmconsulting.waw.pl

Klub
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Parki narodowe
i parki krajobrazowe
w programie nauczania
Jak zrealizować ciekawe zajęcia na ten temat?

Koniec wakacji nie musi oznaczać końca obcowania z przyrodą i wypoczynku
na łonie natury. Wokół nas – w niedużej odległości od miejskich aglomeracji
– znajdują się parki narodowe i krajobrazowe, czyli miejsca o szczególnych
walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Zarówno jedne, jak i drugie mogą
stanowić ciekawy i przyjemny (bo możliwy do zrealizowania w terenie)
temat zajęć edukacyjnych.

Podstawa programowa
Podstawa programowa w edukacji
wczesnoszkolnej zakłada wychowanie
młodego pokolenia w taki sposób, aby nauczyć
je poszanowania przyrody. Dzięki temu uczeń
kończący klasę III szkoły podstawowej powinien
umieć:
• p
 odejmować działania na rzecz ochrony
przyrody w swoim środowisku, wiedząc, jakie
zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek;
• opisywać życie w wybranych ekosystemach,
• n
 azywać charakterystyczne elementy typowych
krajobrazów Polski;
• w
 ymienić zwierzęta i rośliny typowe dla
wybranych regionów naszego kraju;
Ponadto podstawa programowa wskazuje, że
edukacja przyrodnicza powinna być realizowana
także poza szkołą, czyli w naturalnym środowisku.
Z kolei edukacja przyrodnicza w klasach
IV–VI szkoły podstawowej kładzie nacisk na
poszanowanie przyrody, wykształcenie w uczniu
umiejętności zachowania się w środowisku
MINILO & ANIEL A nr 03/2015 [11]

Lech, Czech i Rus (fot. Małgorzata Kołtowska)

w zgodzie z panującymi przepisami, a także
działania mające na celu ochronę przyrody
oraz dorobek kulturowy społeczności.
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Uczeń po zakończeniu drugiego etapu
edukacyjnego powinien umieć:
•	rozpoznawać w terenie przyrodnicze składniki
krajobrazu,
•	scharakteryzować wybrane krajobrazy Polski,
•	wymienić formy ochrony przyrody naszego kraju,
oraz
•	wskazać na mapie parki narodowe,
•	podać przykłady rezerwatów przyrody,
pomników przyrody oraz gatunków objętych
ochroną, występujących w najbliższej okolicy.

„Opowieści Parków Krajobrazowych Ziemi Łódzkiej”.
Program miał na celu zaznajomienie podopiecznych
placówki z terenem podlegającym ochronie,
który wchodzi w skład parków krajobrazowych
województwa łódzkiego. W jego realizację zostali
włączeni uczniowie klas 0-VI Szkoły Podstawowej
nr 5 w Bełchatowie.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Realizacja wymienionych zadań powinna odbywać
się w naturalnym środowisku.
Jak wykształcić w młodym pokoleniu wrażliwość
na piękno otaczającego świata, mając na
względzie założenia podstawy programowej?
Są na to różne sposoby. Poniżej prezentujemy
przykład zajęć edukacyjnych realizowanych
w parkach krajobrazowych przez placówkę szkolną
z Bełchatowa oraz Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego.
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska
Polskiego w Bełchatowie
Od 1 kwietnia do 24 czerwca 2014 roku Szkoła
Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego
w Bełchatowie uczestniczyła w projekcie
ekologicznym pt.

Grzybienie białe (fot. Artur Golis)
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Obcowanie z przyrodą miało za zadanie
wykształcenie w uczestnikach właściwej postawy
wobec piękna otaczającego środowiska. Uczniowie
szkoły podstawowej w Bełchatowie uczestniczyli
w trzech wycieczkach do parków krajobrazowych.
Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w wycieczce
do Przedborskiego Parku Krajobrazowego.
Odwiedzili w nim Rezerwat Murawy
Dobromierskie, który stanowi najbogatsze
skupisko roślin stepowych w całej północnej
części Wyżyny Środkowopolskiej oraz Rezerwat
Bukowa Góra.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie (fot. Archiwum ZPKWW)
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Podopieczni placówki odwiedzili także
Załęczański Park Krajobrazowy, który obejmuje
północno-wschodnią część Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej, Górę Świętej Genowefy, Żabi
Staw oraz Kamieniołom w Lisowicach.
Z kolei klasa V i VI miała przyjemność podziwiania
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie
zwiedzili dolinę Rawki, gdzie mogli na własne oczy
podziwiać żerowiska i tamy zbudowane przez
bobry. Sporą atrakcją wycieczki była możliwość
nauki rozróżniania odgłosów ptaków leśnych
oraz obserwacja życia mrówek. Największe
zainteresowanie wzbudziły lekcje „Zabytki zbytki"
i „Tworzenie zielnika” w oranżerii i w Pałacu
w Nieborowie.
Podsumowaniem projektu był konkurs
przyrodniczy. Wszyscy uczniowie placówki
rozwiązywali test wiedzy. Laureaci konkursu
wyróżnili się posiadaniem szczegółowej wiedzy
na temat roślin i zwierząt występujących
w zwiedzanych parkach krajobrazowych.
Edukacja przyrodnicza w Zespole Parków
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego (ZPKWW) realizuje szereg działań
na rzecz ochrony oraz popularyzacji przyrodniczych,

kulturowych, historycznych i krajobrazowych
walorów wielkopolskich parków krajobrazowych.
Znaczna część działalności edukacyjnej realizowana
jest poprzez Ośrodki Edukacji Przyrodniczej
w Chalinie i w Lądzie, które zarządzane są przez
Zespół. W Ośrodkach w ramach „zielonych
szkół” organizowane są kilkudniowe pobyty
dla dzieci i młodzieży, odbywające się głównie
w okresie od wiosny do jesieni. Na program
składają się m.in. prelekcje, warsztaty w pracowni
komputerowej, wycieczki objazdowe, zwiedzanie
ekspozycji przyrodniczych, pokazy filmów, zajęcia
laboratoryjne, warsztaty praktyczne.
Do najważniejszych form prowadzonej przez
ZPKWW edukacji należą zajęcia terenowe,
podczas których uczniowie w bezpośrednim
kontakcie ze środowiskiem zdobywają i doskonalą
umiejętności praktyczne. Tematyka zajęć obejmuje
zagadnienia z dziedziny ornitologii, herpetologii,
terenoznawstwa, badania czystości wód, a także
ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych
parków krajobrazowych regionu. Zakres
i treści realizowanych tematów konsultowane
są z nauczycielami. W okresie wakacyjnym
w ośrodkach organizowane są warsztaty
przyrodniczo-sportowe dla uczniów i młodzieży
z terenu Wielkopolski.
Dużym zainteresowaniem cieszą się również
autorskie zajęcia dydaktyczne prowadzone przez
pracowników Zespołu w przedszkolach i szkołach,
a także w terenie na obszarach wielkopolskich
parków krajobrazowych.
W ramach działalności edukacyjnej ZPKWW
organizuje także wiele konkursów, wystaw
i ekspozycji przyrodniczych, rajdów
i imprez plenerowych, wycieczek pieszych
i rowerowych, wydaje publikacje (książki,
przewodniki, broszury, filmy), organizuje
konferencje i seminaria dla przedstawicieli
służb leśnych, oświaty, samorządu itp.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.zpkww.pl
Opracowanie na podstawie nadesłanych
materiałów: JW
Źródła:
Podstawa programowa z komentarzami. Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole
podstawowej, gimnazjum i liceum przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka. Informacje
można znaleźć na stronie www.bc.ore.edu.pl
men.gov.pl , sp5belchatow.edupage.org, lekcjeznatury.mos.gov.pl,
www.podn.wodzislaw.pl, www.zpkww.pl

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie (fot. Karolina Ferenc)

MINILO & ANIEL A nr 03/2015 [11]

51

Klub
EkoEdukatora

Scenariusz lekcji
Bioodpady
Odbiorcy: dzieci w wieku 4-5 lat
Czas trwania: ok. 30 min
Cel główny: dzieci poznają pojęcie

bioodpadów oraz wiedzą, że należy je
selektywnie zbierać

Cele szczegółowe, uczeń:

•	zna pojęcia: bioodpady,
odpady kuchenne, ogrodowe,
kompostownik, nawóz
•	wie, że bioodpady zbiera się
selektywnie
•	wie, do czego można
wykorzystać nawóz

4.	Nie wolno zbierać razem z bioodpadami: mięsa,
kości i ości, nabiału, tłuszczu, resztek z obiadów,
włosów i sierści, odchodów. Uchroni to przed
brzydkim zapachem, larwami owadów i gryzoniami.
Można przykleić przykłady takich odpadów, a dzieci
przekreślają je czerwonym krzyżykiem.
5.	Bioodpady można gromadzić
w specjalnej skrzynce, tak zwanym
kompostowniku. Tam są „jedzone”
przez drobne organizmy, na
przykład bakterie. Nie mogą tam
trafić inne odpady, bo bakterie
„nie żywią” się szkłem i plastikiem.

Metody: pogadanka, obserwacja
Formy: praca zbiorowa
Środki dydaktyczne:

duży arkusz papieru (format A1), zdjęcia różnych
rodzajów odpadów, w szczególności bioodpadów
– odpady kuchenne oraz ogrodowe, zdjęcia
kompostownika, kompostu, klej

Przebieg zajęć:

1.	Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, co to są bioodpady:
różne odpady z kuchni (resztki jedzenia, obierki
warzyw i owoców, skorupki jaj, zepsuta żywność,
fusy po kawie i herbacie) oraz odpady z ogrodu
(chwasty, skoszona trawa, zgrabione liście, zwiędłe
kwiaty, gałązki).
2.	Nauczyciel dzieli arkusz papieru na trzy pionowe
części. Rozkłada przygotowane wcześniej różne
rodzaje odpadów. Dzieci wybierają bioodpady
i przyklejają je w części pierwszej na arkuszu (od
lewej). Nauczyciel podpisuje ją hasłem BIOODPADY.
3.	Wyjaśnia dzieciom, że ten rodzaj odpadów (tak
jak np. papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale)
także należy zbierać selektywnie do oddzielnego
pojemnika. Ważne jest, żeby nie mieszać ich
z innymi odpadami.

52

6.	Nauczyciel
pokazuje
dzieciom
przykładowy
kompostownik.
Przykleja go w drugiej
(środkowej) części arkusza
papieru. Dzieci rysują strzałki prowadzące od
bioodpadów do kompostownika.
7.	Co dalej dzieje się z tymi odpadami? Po ich
„zjedzeniu” i „przerobieniu” przez małe organizmy
powstaje kompost (nawóz), który użyźnia ziemię
w ogrodzie, sadzie, na polu, trawniku, kwietniku…
8.	W trzeciej części arkusza papieru dzieci rysują
w jaki sposób można wykorzystać przetworzone
bioodpady (pkt 7).
9.	Wspólnie przygotowany plakat można zamieścić na
tablicy w sali.
Źródła:
• Śmieci czy bioodpady, MiniLO&Aniela nr 7, s. 31
• pod. red. J. Liszewskiej, Rady na odpady, seria Przyroda, MULTICO Oficyna Wydawnicza,
Warszawa 2012, s. 12-13
• S. Amsel, 365 Ways to Live Green for Kids, Adams Media, Massachusetts 2009, s. 20
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Jak uczyć ekologii w gimnazjum?
Edukacja ekologiczna jest nieodłącznym elementem kształcenia
przyrodniczego na każdym poziomie nauczania. Nie inaczej dzieje się
również w gimnazjum. W numerze bieżącym prezentujemy sposoby, jakie
zdaniem doświadczonych pedagogów, sprawdzają się na tym poziomie
edukacji, a także przykładowy scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum.

W

edukacji ekologicznej
nauczyciele gimnazjum
powinni odejść od metod podających
na korzyść metod problemowych,
opartych na praktycznym działaniu,
takich jak metoda laboratoryjna
lub metoda projektu. Nauczyciele
realizujący treści w zakresie edukacji
ekologicznej uwzględniają zalecane
warunki i sposób realizacji, opisane
w podstawie programowej, takie jak
obserwacja, doświadczenie. Nie bez
znaczenia są obserwacje prowadzone
przez uczniów w terenie. Należy też
pamiętać, że każde badanie musi
być udokumentowane. Uczniowie
pracując takimi metodami nabywają lub doskonalą
szereg umiejętności mających przełożenie na
życie codzienne (określanie celów, stawianie
hipotez, wyciąganie wniosków). Oczywiście nie
każda lekcja może być poprowadzona taką metodą,
dlatego też godnym polecenia jest obejrzenie filmu
z wykorzystaniem techniki pytań. Bardzo interesujące
są techniki TOC (Theory of Constraints for Education,
techniki aktywizujące myślenie) – gałąź logiczna,
chmurka, drzewo decyzyjne.

1. Film

Uczniowie oglądają film i na jego podstawie
odpowiadają na pytania. Pracują w parach lub
zespołach trzyosobowych. Film nie może być długi.
Po obejrzeniu filmu uczniowie w grupach dwu- lub
trzyosobowych uzgadniają wspólne stanowisko,
następnie odbywa się prezentacja wyników.
Uczniowie mogą mieć różny punkt widzenia na
problem poruszany w filmie.

MINILO & ANIEL A nr 03/2015 [11]

?
Przykładowe pytania
(mogą być modyfikowane, może być ich więcej)

Co jest
przyczyną tego
problemu?

Jakie są
konsekwencje
tego problemu?

Jaki problem poruszany jest w filmie?

Jakie wnioski
wyciągasz
dla siebie?

Jakie
znaleziono
rozwiązanie?
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Sprawdzonym rozwiązaniem jest praca metodą
projektu, czyli zainicjowanie pewnych działań
wspólnie na lekcji i samodzielne dokończenie ich przez
uczniów w domu. Wyniki są prezentowane na forum
klasy na kolejnych lekcjach.

2. Wycieczka, obserwacja
w terenie (osiedle, ulice)
Uczniowie liczą stojące na parkingu lub przejeżdżające
ulicą samochody. Później wspólnie podsumowują
i formułują wnioski. W tym przypadku badany
jest wpływ transportu na zanieczyszczenie
środowiska.
Joanna Marek
nauczyciel biologii w Publicznym Gimnazjum nr 1
im. Noblistów Polskich w Łomży
konsultant ODN w Łomży

Scenariusz zajęć

o tematyce ekologicznej dla uczniów gimnazjum
autor Joanna Marek
Temat lekcji:
Historia pewnego miasteczka,
czyli jak pozbyć się góry śmieci
Wymagania szczegółowe:
Uczeń:
1.	Uzasadnia konieczność segregowania odpadów
w gospodarstwie domowym oraz konieczność
specjalnego postępowania ze zużytymi bateriami,
świetlówkami, przeterminowanymi lekami.
2.	Proponuje działania ograniczające wytwarzanie
odpadów w gospodarstwach domowych.
Cel dla nauczyciela: Uczeń utrwala pojęcia dotyczące
odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
i odpadów przemysłowych, proponuje działania
ograniczające wytwarzanie odpadów, uzasadnia
konieczność ich segregowania.
Cel dla ucznia:
Uczeń:
• z na pojęcie odpadów;
•w
 ie, jakie odpady trafiają do kosza;
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• rozumie potrzebę segregowania odpadów;
• proponuje działania ograniczające wytwarzanie
odpadów;
• jest świadomy potrzeby ograniczania wytwarzania
odpadów.
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Metody i techniki: metoda problemowa,
laboratoryjna, techniki TOC (gałąź logiczna, drzewo
ambitnego celu)
Formy pracy: indywidualna, w parach i grupowa
Środki dydaktyczne: materiał źródłowy „Historia
pewnego miasteczka”, zestawy zadań, instrukcja do
zadań, schemat gałęzi logicznej, drzewa ambitnego
celu, karta samooceny.
Przebieg zajęć:
I. Faza wstępna
Czynności organizacyjne. Ustalenie planu zajęć
lekcyjnych, celu podejmowanych działań, form
i sposobów pracy, sposobów weryfikacji zdobytej
wiedzy.

II. Faza właściwa lekcji
Uczniowie wykonują zadania według instrukcji
w karcie pracy. W karcie pracy znajdują się zadania
o różnym stopniu trudności. Zastosowano zasadę
od łatwego do trudnego. cztery zadania uczniowie
wypełniają w karcie pracy. Dwa – na arkuszach
papieru. Każde zadanie zostaje omówione. Nauczyciel
nadzoruje pracę uczniów, pomaga, jeżeli mają
problemy. Kontroluje tempo pracy uczniów, stopień
zrozumienia instrukcji do zadań, stopień zrozumienia
nauczanych treści.
III. Faza podsumowująca
W podsumowaniu uczniowie wyciągają wnioski
wynikające z realizowanych treści oraz udzielają
informacji zwrotnej wypełniając kartę samooceny.
Karta pracy wykorzystywana podczas realizacji niniejszych
zajęć jest dostępna na stronie Ogólnopolskiego Klubu
Ekoedukatora www.ekoedukator.pl
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Świetlik
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik
to nie tylko Konkurs, ale też gwarancja świetnej zabawy
dla uczniów szkół podstawowych!

K

onkurs powstał w 2007 roku z inicjatywy dr
Dagmary Sokołowskiej, fizyka z Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Przyglądając się
edukacji przyrodniczej własnych córek i rozumiejąc
potrzeby poznawcze młodego człowieka, dr
Sokołowska postanowiła stworzyć konkurs, który
sprosta oczekiwaniom dzieci i młodzieży.
Przede wszystkim, konkurs odznacza się
wyjątkową formą. Przed testem konkursowym
dzieci wykonują eksperymenty, które można
przeprowadzić w domu lub w szkole. Są one
świetnym sposobem nie tylko na samodzielne
poznanie praw fizyki, lecz niosą wiele innych
pozytywnych aspektów. Pozwalają na twórcze
spędzenie czasu z rodziną, poszerzają horyzonty
myślowe, wzbogacają słownictwo. Na podstawie
tych doświadczeń i ich wyników tworzona jest
pewna część zadań konkursowych (w zależności
od wieku dzieci jest to 10-30% wszystkich pytań).
W ramach przygotowań do konkursu, uczniowie
mogą także sięgnąć do testów konkursowych
z lat poprzednich (pełne zestawy, wraz z kluczami
odpowiedzi opublikowane są na stronie
www.swietlik.edu.pl).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie
jest rejestracja, której dokonuje
nauczyciel koordynujący konkurs
w danej szkole. Każde z dzieci
wpłaca 8 zł opłaty konkursowej
i dostarcza podpisane przez rodzica
lub opiekuna oświadczenie o zgodzie
na przetwarzanie danych osobowych
ucznia.
Jeżeli w Waszej szkole konkurs jeszcze
nie jest organizowany, dajcie o nim
znać nauczycielowi przyrody.

Tworzone przez zespół merytoryczny testy są
dostosowane do wieku dzieci, uczą myślenia
naukowego i analitycznego. Poprzez szeroki
wachlarz poruszanych wątków, od geografii poprzez
fizykę aż do medycyny, zachęcają do poznawania
różnych źródeł wiedzy, a przede wszystkim
poszerzenia wiadomości zdobywanych w szkole.
Fizycy i naukowcy z innych dziedzin, otwarci
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Kwartalnik
„MiniLO&Aniela”
jest patronem
medialnym
konkursu.

na nowe wyzwania
i problemy związane
z trudnością wdrażania
skomplikowanych tematów,
stworzyli wyjątkowy zespół
merytoryczny, który nie ustaje w rozwijaniu swojej
wiedzy i doświadczenia. Uwrażliwienie na problemy
uczniów, rodziców i nauczycieli, odpowiadanie na
potrzeby, zarówno merytoryczne, jak i formalne,
cechuje wszystkie działania zespołu oraz Fundacji.
Poprzez tworzone testy i doświadczenia zależy im
przede wszystkim na silnym zakorzenieniu wiedzy
w dzieciach, pomocy merytorycznej w dostępnych
materiałach i zadowoleniu rodziców. Misja
konkursu, polegająca na przedstawianiu trudnych
zagadnień w sposób atrakcyjny i efektywny,
zostaje realizowana w pełni dzięki entuzjazmowi,
z jaką się ją podejmuje.
A cóż może być lepszego niż pamiątka po
dobrze spełnionej nauce: każde dziecko biorące
udział w konkursie otrzymuje imienny dyplom
uczestnictwa, a około 15% wszystkich uczestników
nagrodę rzeczową (w konkursie funkcjonuje
trzystopniowy system nagradzania: nagroda główna,
nagroda i wyróżnienie). Ponadto, dla kilku szkół,
które osiągną najwyższy procentowy udział uczniów,
zorganizowane zostaną warsztaty przyrodnicze
na terenie tych placówek. Warsztaty będą
przeprowadzane przez pracowników i doktorantów
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Więcej informacji oraz wszystkie
dotychczasowe doświadczenia
i testy znajdują się na stronie
internetowej www.swietlik.edu.pl.
W razie pytań prosimy o kontakt
z biurem pod adresem:
konkurs@swietlik.edu.pl
lub numerem telefonu: 730 100 301.

IX edycja konkursu odbędzie się w marcu
2016 r., a zapisy będą trwały od listopada 2015 r.
do lutego 2016 r. poprzez stronę
www.swietlik.edu.pl. Bardzo serdecznie
zapraszamy!

Co słychać

Klub
EkoEdukatora

u Klubowiczów OKEE?
„Rośliny wokół nas” – XIV edycja Ekoturnieju

Tradycją Szkoły Podstawowej w Białobrzegach jest organizowanie Ekoturnieju,
imprezy przyrodniczo-ekologicznej z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.
Była to już XIV edycja i podobnie jak w latach minionych jej uczestnikami byli
uczniowie klas O-III.

Fot. Magdalena Garbacz

W

tym roku szkolnym
hasłem przewodnim
były rośliny. Uczniowie,
pracując w klasowych
zespołach, mieli wykonać
pięć zadań. Pierwsze z nich
polegało na przygotowaniu
plakatów. Stosując
różnorodne techniki
plastyczne, dzieci w barwny
i estetyczny sposób
przedstawiły swoją wizję
hasła „Rośliny wokół nas”.
Wszystkie drużyny otrzymały maksymalną liczbę
punktów za oryginalną interpretację tematu.
W drugim zadaniu uczniowie wykazali
się bardzo dobrą znajomością
budowy rośliny, co dało
kolejną porcję punktów.
W trzeciej konkurencji
reprezentanci klas
losowali zagadki
umieszczone na
zielonych listkach.
Wszystkie
udzielone
odpowiedzi
były poprawne,
co pokazało, że
mają oni bogatą
wiedzę na temat
roślinności i jej
znaczenia w świecie
przyrody. Zaskoczeniem
dla jurorów była doskonała
znajomość gatunków drzew
rosnących wokół szkoły. Uczniowie potrafili
nazwać i wskazać gałązki lipy, klonu, brzozy, dębu,
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sosny czy świerku. Dzięki tej konkurencji na tablicy
pojawiła się kolejna maksymalna liczba punktów.
Na zakończenie Ekoturnieju poszczególne klasy
zaprezentowały swoje umiejętności wokalnoartystyczne, śpiewając piosenkę przyrodniczą.
Emocji nie brakowało!
Tegoroczny Ekoturniej zakończył się sukcesem
wszystkich klas, a aktywną postawę dzieci oraz ich
wysoki poziom wiedzy przyrodniczej oceniało Jury
w składzie: Henryka Galas – dyrektor Gminnego
Zespołu Oświaty w Nieporęcie, Dariusz Wróbel
– kierownik działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
w Nieporęcie, Mirosław Wróblewski i Arkadiusz
Pluta – leśnicy Białobrzegów. Gościem
wyjątkowym i pierwszy raz zasiadającym w komisji
Ekoturnieju była Joanna Woch – specjalista ds.
edukacji ekologicznej z M&M CONSULTING
w Warszawie. Po wręczeniu dyplomów oraz nagród
ufundowanych przez zaproszonych gości był czas
na pamiątkowe zdjęcia oraz podziękowania.
Kolejna, XV edycja Ekoturnieju już za rok!
Marlena Kujawa,
nauczyciel przyrody i edukacji wczesnoszkolnej,
SP Białobrzegi
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