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Aktualnoci, ciekawostki
Wy¿sze kary za wycinkê drzew
Dwukrotnie wzrosn¹ jednostkowe stawki kar za bezprawn¹ wycinkê drzew. Nowe stawki kar i op³at za usuwanie drzew i krzewów okrelaj¹ nowe przepisy ekologiczne. Rz¹d wyda³ 6 bm. dwa nowe rozporz¹dzenia w
sprawie stawek op³at za wycinkê drzew i krzewów oraz
kar za ich bezprawne usuwanie. Obecne rozporz¹dzenie dotycz¹ce wycinki drzew z 1997 r. wygasa bowiem
30 czerwca br. Za usuwanie drzew i krzewów starszych
ni¿ 5-letnie osoby fizyczne bêd¹ce przedsiêbiorcami,
ale dzia³aj¹ce w celu nie zwi¹zanym z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, zap³ac¹ 10 proc. normalnej op³aty.
Warto przypomnieæ, ¿e dotychczas osoby te wnosi³y
op³aty za wycinkê, jeli nieruchomoæ, na której ros³y
drzewa lub krzewy, by³a wykorzystywana na dzia³alnoæ
gospodarcz¹. Zgodnie z interpretacj¹ prawn¹ resortu
rodowiska przedsiêbiorcy - osoby fizyczne, które dokonywa³y wycinki prywatnie, dotychczas nie mia³y obowi¹zku uiszczania op³at.
Nowe rozporz¹dzenie okrela te¿ dok³adnie rodzaje i gatunki drzew lub krzewów, za których usuniêcie pobierana
jest op³ata oraz jednostkowe stawki tych op³at. Op³ata za
usuniêcie krzewów wynosi 129,90 z³ za 1 mkw. powierzchni pokrytej krzewami. Drzewa podzielono natomiast na
cztery grupy. Stawki obliczane s¹ za 1 cm obwodu drzewa na wysokoci 1,3 m. Wysokoæ op³aty za 1 cm obwodu waha siê od 10,82 z³ za 1 cm (przy obwodzie do 25
cm) do 58,54 z³/cm (powy¿ej 200 cm obwodu). Najwy¿sze stawki - za usuniêcie jod³y czy mi³orzêbu - wynosz¹
odpowiednio 375 z³/cm i 1496,3 z³/cm.
Rz¹d chce te¿, aby jednostkowe kary za 1 cm obwodu
drzewa usuniêtego bez zezwolenia wzros³y - w stosunku do obowi¹zuj¹cych aktualnie przepisów - o 100 proc.
Przyk³adowo, za bezprawne usuniêcie topoli lub wierzby zap³acimy karê od 23 z³/cm obwodu najcieñszych
pni na wysokoci 130 cm do 117 z³/cm, gdy obwód drzewa przekracza 200 cm. W przypadku usuwania drzew
na obszarze ochrony uzdrowiskowej, na ogólnie dostêpnym terenie zieleni lub na nieruchomoci wpisanej do

rejestru zabytków jednostkowe stawki kar bêd¹ podwy¿szane o 50 proc. Za usuniêcie drzew obumar³ych
zap³acimy natomiast 10 proc. normalnej kary.
ród³o: Gazeta Prawna

Utracone puszcze
Na Sumatrze koncerny papiernicze korumpuj¹ lokalne
w³adze, by wbrew prawu mieæ dostêp do zasobów
wspania³ego drewna. Wycinanie lasów sprawia, ¿e gin¹
ostatnie naturalne siedliska s³oni i tygrysów sumatrzañskich.
Jak wynika z raportu, ka¿dego dnia drwale wycinaj¹
56 ha lasu. Mieszkaj¹ce dot¹d w puszczy zwierzêta g³ównie s³onie i tygrysy - wegetuj¹ na coraz mniejszych
obszarach, które nie s¹ w stanie ich wy¿ywiæ. ciête
drzewa przerabiane s¹ przede wszystkim na papier do
drukarek oraz miazgê drzewn¹, z której wytwarza siê
m. in. chusteczki do nosa.
Indonezja jest obecnie jednym z najwiêkszych eksporterów papieru na wiecie. Od 1988 do 1999 roku produkcja tego towaru zwiêkszy³a siê z 1,2 miliona ton do
8,3 miliona ton rocznie. Dane te s¹ naprawdê imponuj¹ce. Ale za suchymi cyframi kryje siê jedna z najwiêkszych na wiecie katastrof ekologicznych. W ci¹gu
ostatnich 12 lat na Sumatrze wyciêto ponad 60 procent istniej¹cych tam dot¹d tropikalnych lasów. Region
Tesso Nilo, który z racji swej rolinnej i zwierzêcej ró¿norodnoci powinien byæ w ca³oci prawnie chroniony,
tak¿e bolenie zosta³ okaleczony. Dziewiêtnacie lat
temu powierzchniê 496 tys. ha porasta³a puszcza, obecnie zosta³o jej zaledwie 188 tys. ha.
Nielegalny, z³odziejski proceder wycinania lasów jest
najwiêkszym zagro¿eniem Tesso Nilo. W tym regionie
trzy lata temu WWF odkry³ 47 bezprawnie dzia³aj¹cych
tartaków. By³y one zaopatrywane g³ównie przez miejscow¹ ludnoæ, która od wieków uwa¿a puszczê za
swoj¹ w³asnoæ. Wieniacy dobrze wiedz¹, ¿e ³atwy
zarobek przyci¹gnie mieszkañców innych prowincji, dlatego wol¹ sami wyci¹æ drzewa, ni¿ pozwoliæ, by pieni¹dze trafi³y do cudzej kieszeni. Oczywicie z istnienia
nielegalnych wyrêbów zdaj¹ sobie sprawê lokalni urzêd-

nicy oraz policja. Trudno bowiem nie zauwa¿yæ wy³adowanych drewnem ciê¿arówek wyje¿d¿aj¹cych z lasu. Jednak milczenie w³adz i s³u¿b porz¹dkowych bez problemu mo¿na kupiæ.
Nie bez powodu miêdzynarodowa organizacja Transparency International umieci³a w 2002 roku
Indonezjê w gronie omiu najbardziej
oplecionych mackami korupcji pañstw
wiata.
ród³o: Newsweek

Wojownicze mrówki s¹ stare jak dinozaury
Wszystkie gatunki wojowniczych mrówek, znanych z
tego, ¿e przemieszczaj¹c siê w du¿ych grupach zjadaj¹
wszystko, co napotkaj¹ na drodze, ¿y³y na Ziemi ju¿ 100
mln lat temu - informuj¹ badacze z Cornell University.
DNA trzydziestu gatunków wojowniczych mrówek z ró¿nych kontynentów bada³ entomolog Sean Brady z Cornell University w USA, tworz¹c ich drzewo rodzinne.
Okaza³o siê, ¿e wszystkie gatunki wojowniczych mrówek posiadaj¹ te same mutacje genetyczne, co wskazuje, ¿e wyewoluowa³y z tego samego ród³a. Dot¹d
badacze s¹dzili, ¿e w ci¹gu milionów lat gatunki wêdrownych mrówek z ró¿nych kontynentów ewoluowa³y
oddzielnie. Z badañ Bradyego wynika ponadto, ¿e
mrówki te - ¿yj¹c na Ziemi ju¿ 100 milionów lat - w³aciwie siê nie zmieni³y.
Nie s¹dzi³em, ¿e mog¹ byæ tak stare - przez dziesi¹tki
milionów lat zajmowa³y siê swoimi polowaniami, podczas
gdy ponad nimi wêdrowa³y dinozaury - opowiada Brady.
W okresie, kiedy wyewoluowa³y mrówki, kontynenty po³udniowej pó³kuli stanowi³y jeden masywny l¹d - Gondwanê, który póniej rozpad³ siê na wspó³czesn¹ Amerykê Po³udniow¹, Australiê, Antarktydê, Afrykê z Madagaskarem, Pó³wysep Arabski oraz Indyjski.
Wojownicze mrówki wystêpuj¹ wci¹¿ przede wszystkim na kontynentach po³udniowych, choæ niektóre gatunki zdo³a³y przedostaæ siê do Ameryki Pó³nocnej i Azji.
Biolodzy zastanawiali siê, dlaczego te mrówki, których
królowe nie umiej¹ lataæ czy szybowaæ z wiatrem, s¹
na ca³ym wiecie tak podobne - przypomina Brady.
Do tej pory istnia³a s³abo poparta naukowo teoria, wed³ug której ich gatunki ewoluowa³y w separacji - dodaje. Zak³adano, ¿e wyewoluowa³y one nie tak dawno, i
¿e na ka¿dym kontynencie proces ten zachodzi³
ród³o: PAP, mat /2003-05-12

Odkryto nowy gatunek meduzy
Nowy gatunek meduzy, której rednica siêga metra, odkryto u wybrze¿y Kalifornii w Pacyfiku, na g³êbokoci
oko³o 1,5 km. Od swoich krewniaków nowy gatunek
meduzy - Tiburonia granrojo - odró¿nia kolor i kszta³t.
Jej rednica wynosi oko³o metra. Gatunek ma niezwyk³y, g³êboko-czerwony kolor i brakuje mu macek. Zamiast
nich posiada od czterech do siedmiu miêsistych ramion,
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którymi chwyta pokarm. Podczas gdy normalnie gatunki
meduz rozró¿nia siê po liczbie macek, u nowego gatunku liczba ramion ró¿ni siê zale¿nie od osobnika.
Nowy gatunek meduz zamieszkuje wody na g³êbokoci od 650 do 1,5 tys. metrów. Choæ pierwszy raz okazy takie zaobserwowano ju¿ w 1993 r., to dopiero ostatnio badacze sklasyfikowali je jako odrêbny, nowy gatunek. Amerykañski i japoñski zespó³ badaczy, który
go odkry³, ocenia, ¿e zwierzê jest na tyle odmienne od
krewniaków, ¿e stanowi nie tylko oddzielny gatunek,
ale i odrêbn¹ podrodzinê.
Biolodzy nie wiedz¹, czym ¿ywi siê nowy gatunek meduz, co na nie poluje i jak siê rozmna¿aj¹. Orientuj¹
siê, gdzie wystêpuje - prócz wód USA dostrzegano je
wokó³ wysp hawajskich i w wodach Japonii. Obecnie
badacze dokumentuj¹ przypadki napotkania tego gatunku. Wci¹¿ pozostaje nam jednak dowiedzieæ siê
wiêcej na temat ich roli w ekosystemie - t³umaczy prowadz¹cy badania George Matsumoto z Monterey Bay
Aquarium Research Institute w Kalifornii.
T. granrojo odkryto dziêki nagraniom kamer wideo podczas g³êbinowych wypraw ³odzi podwodnych. Nurkuj¹c niemal codziennie zwyklimy przyjmowaæ za rzecz
naturaln¹ niezwyk³e, czasem dziwaczne zwierzêta w
g³êbinach oceanu - opowiada Matsumoto. To odkrycie pokazuje nam, ¿e trzeba mieæ oczy szeroko otwarte, poniewa¿ wci¹¿ wiele jest tam jeszcze do odkrycia.
Skoro do tej pory naukowcy przeoczyli gatunek o tak
du¿ych rozmiarach i zasiêgu wystêpowania, mo¿e to
oznaczaæ, ¿e w morzach pozostaje wiele wiêcej do
odkrycia - dodaje Masumoto. Zgadza siê z nim biolog
morski z National Marine Aquarium w Plymouth, Doug
Herdson. Jego zdaniem nie ma wystarczaj¹co silnych,
ekonomicznych powodów, by badaæ próbki pobrane z
g³êbin. Dlatego wiêkszoæ wiedzy o morzach stanowi¹
informacje uzyskane przy okazji po³owów. Te za najczêciej prowadzi siê w wodach p³ytszych, poniewa¿
ryby g³êbokowodne s¹ woskowate i niesmaczne.
W miarê, jak ³owiska staj¹ siê coraz bardziej przerzedzone, ludzie ³owi¹ g³êbiej - mówi Herdson, co mo¿e
prowadziæ do kolejnych odkryæ.
Szczegó³y w pimie Marine Biology.
ród³o: PAP, JP /2003-05-10

Podnosi siê poziom Ba³tyku
W tempie oko³o 1,5 mm rocznie podnosi siê w ostatnim
pó³wieczu poziom Ba³tyku w Gdañsku. Problemy szybkiej transgresji pó³otwartych mórz s¹ tematem rozpoczêtej w czwartek miêdzynarodowej konferencji w Jastarni.Konferencjê zorganizowa³ Oddzia³ Geologii Morza
Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Spotkanie z
udzia³em uczonych z 13 krajów zosta³o zorganizowane w ramach Miêdzynarodowego Programu Korelacji
Geologicznej - Projektu IGCP-464, obejmuj¹cego badania ewolucji szelfów kontynentalnych w ci¹gu ostatniego miliona lat.
W ostatnich dziesiêcioleciach obserwuje siê na ca³ym
wiecie coraz szybsz¹ ewolucjê brzegów morskich,
spowodowan¹ podnoszeniem siê poziomu morza oraz
wzrostem czêstotliwoci i si³y sztormów. Te zjawiska
widoczne s¹ tak¿e na morzach pó³zamkniêtych, jak
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Ba³tyk. Aby badaæ i prognozowaæ wspó³czesne procesy niszczenia brzegów, trzeba poznaæ ich przebieg w
przesz³oci - powiedzia³ PAP dr Szymon Ucinowicz z
Oddzia³u Geologii Morza PIG.
Ba³tyk jest morzem bardzo m³odym. Powsta³ u schy³ku
epoki lodowej, oko³o 13 tys. lat temu. Polskie badania
dostarczy³y nowych danych o zmianach poziomu morza w ci¹gu tych 13 tys. lat. W próbkach geologicznych
z dna Ba³tyku mo¿na wyró¿niæ osady tworz¹ce siê na
l¹dzie i ustaliæ ich wiek. Z £awicy S³upskiej, znajduj¹cej siê dzi kilka metrów pod wod¹, wydobyto próbki
torfu sprzed 9 tys lat, który tworzy³ siê na l¹dzie.
Ba³tyk cofa siê na pó³nocy, gdzie nastêpuje wynurzanie Skandynawii, za atakuje po³udniowe wybrze¿a. W
latach 1950-2000 poziom morza w Zatoce Gdañskiej
podnosi³ siê rednio o 1,5 mm rocznie, ale by³y lata,
gdy przybywa³o a¿ 5 mm rocznie. Ostatnio obserwuje
siê pewn¹ stabilizacjê.
ród³o: PAP, JP /2003-05-09

Uprawy taniej kawy zagra¿aj¹ tygrysom,
s³oniom i nosoro¿com
Uprawy tanich odmian kawy i zwi¹zana z tym wycinka
lasów mog¹ zagra¿aæ indonezyjskim tygrysom, s³oniom
i nosoro¿com - wynika z badañ, których wyniki publikuje Science. Zwiêkszona produkcja kawy robusta - niedrogiej odmiany wykorzystywanej m.in. do produkcji
kawy rozpuszczalnej, prowadzi do wylesiania lasów w
Indonezji w rejonach, gdzie zachowa³y siê ostatnie dzikie populacje tygrysów i innych zwierz¹t.
Spadaj¹ce na wiecie ceny kaw zwiêkszy³y zapotrzebowanie na jej produkcjê. W efekcie nasila siê wylesianie
w Indonezji, nawet na terenie parków narodowych.
Jak wynika z badañ, o wzrocie produkcji kawy mo¿na
mówiæ od roku 1989, który by³ koñcem obowi¹zywania
miêdzynarodowych umów dotycz¹cych produkcji kawy
i rokiem wycofania siê USA z ICO (International Coffee
Organization - miêdzynarodowego kartelu utworzonego przez ONZ). ICO mia³o pilnowaæ równowagi pomiêdzy dostawami kawy a zapotrzebowaniem na ni¹ i utrzymaæ sta³e ceny tego produktu. W nastêpstwie kawa
zala³a rynki, a jej ceny na wiecie spad³y o po³owê.
W ostatnich latach produkcja kawy w Indonezji bardzo
wzros³a. Pod plantacje wycina siê lasy. Od 1996 do
2001 r. o 28 proc. wiêcej lasów wycina siê pod uprawy
kawy w prowincji Lampung w Indonezji. Prowincja ta
jest w³anie g³ównym rejonem produkcji kawy robusta.
70 proc. produkowanej w Lampung kawy pochodzi z
plantacji rejonów granicz¹cych z Narodowym Parkiem
Bukit Barisan Selatan i z terenu parku. Jednoczenie
jest to jedno z kilku pozosta³ych siedlisk tygrysów sumatrzañskich, s³oni i nosoro¿ców. Liczebnoæ ka¿dego z tych gatunków spada w zwi¹zku z wycink¹ i fragmentacj¹ lasów, w których ¿yj¹.
Zdaniem autorów badañ, USA mog¹ graæ kluczow¹ rolê
w powstrzymaniu tej fali wylesiania. Jako g³ówny konsument kawy robusta USA powinny ponownie zostaæ
silnym cz³onkiem ICO i d¹¿yæ do ustanawiania programów certyfikacji, dziêki którym kawa sta³aby siê tzw.
produktem przyjaznym rodowisku.
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Z kolei konsumenci powinni kupowaæ kawê ekologiczn¹ - certyfikowan¹, z której uprawy rolnicy otrzymuj¹
godziw¹ zap³atê - pisz¹ autorzy artyku³u.
Jeli nie zadzia³amy, kolejna fili¿anka kawy mo¿e mieæ
gorzki smak wymierania - ostrzega prowadz¹cy badania dr Tim OBrien z Wildlife Conservation Society.
Odkryta dopiero w XIX w. Coffea canephora, zwana
robusta, ronie szybciej ni¿ arabika i wczeniej owocuje, jest bardziej od niej odporna na zmiany klimatu, choroby i szkodniki, ale w smaku gorsza - bardziej gorzka
i z wiêksza zawartoci¹ kofeiny.
ród³o: PAP, JP /2003-05-05

Lessy naddniestrzañskie archiwum zmian
klimatycznych
Lessy z Naddniestrza na Ukrainie zawieraj¹ zapis zmian
klimatycznych zachodz¹cych w ci¹gu ostatniego miliona lat - wykazuj¹ badania paleomagnetyczne prowadzone przez doc. Jerzego Nawrockiego z Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Badania - finansowane
przez KBN - prowadzone by³y w dorzeczu górnego
Dniestru w rejonie Stanis³awowa na Ukrainie.
W warstwach lessowych osadzaj¹cych siê w ci¹gu ca³ej epoki lodowej zachowa³ siê obraz dawnego pola
magnetycznego Ziemi. Badania paleomagnetyczne
umo¿liwiaj¹ ustalenie wieku poszczególnych warstw,
co z kolei pozwala na ustalenie chronologii zmian klimatu.
Wahania klimatu zapisane w osadach lessowych Naddniestrza odczytywane s¹ w oparciu o analizê zawartoci w nich minera³ów magnetycznych. W trakcie tworzenia siê lessów, wraz z nasilaniem siê zjawisk glebotwórczych zwi¹zanych z ociepleniem klimatu, nastêpowa³ wzrost zawartoci minera³ów magnetycznych. Zmiany iloci tych minera³ów w poszczególnych warstwach
lessowych pokrywa³y siê ze zmianami klimatu - wyjani³ doc. Nawrocki.
Szczególnie wysokie zawartoci minera³ów magnetycznych stwierdzono w glebie, która powsta³a oko³o 500
tys. lat temu. Ma ona kolor czerwony i strukturê zbli¿on¹ do gleb tropikalnych.
Celem tych badañ jest tak¿e opracowanie paleomagnetycznych podstaw chronostratygrafii lessów, co jest
szczególnie wa¿ne dla archeologii. W warstwach lessowych spotyka siê liczne lady kultur ze starszej epoki kamiennej. Znajomoæ wieku poszczególnych warstw
umo¿liwi datowanie znajduj¹cych siê w nich zabytków
archeologicznych.
ród³o: PAP, JP /2003-05-05

Sztuczne bataliony wabi¹ prawdziwe nad
Biebrz¹
Wygl¹daj¹ce jak ¿ywe, ale namalowane na drewnie
sztuczne samce batalionów zachêcaj¹ do przylotu prawdziwe ptaki na Batalionowej £¹ce w Biebrzañskim Parku Narodowym. Dzieci ze szkó³ nad Biebrz¹ ustawi³y
tam w poniedzia³ek kilkanacie sztucznych ptaków.
Wszystkie wabiki maj¹ zachêcaæ do przylotu prawdziwe bataliony, które opuci³y miejsca lêgowe nad Bie-
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brz¹, bo w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat ludzie zaprzestali koszenia bagienne ³¹ki - t³umaczy Ma³gorzata Znaniecka ze wiatowego Funduszu na Rzecz Przyrody
(WWF), jedna z organizatorek akcji.
Bataliony i inne ptaki z gatunku siewkowych, np. rycyki i
brodce krwawodziobe, lubi¹ bytowaæ na otwartych, wykoszonych przestrzeniach, gdzie nie ma turzyc czy krzewów. Dlatego z inicjatywy WWF ju¿ po raz drugi dzieci z
nadbiebrzañskich szkó³ ustawi³y w pobli¿u Grobli Honczarowskiej w Biebrzañskim Parku Narodowym sztuczne ptaki. Teraz bataliony maj¹ porê godow¹ - ¿yj¹ wtedy w stadach, dlatego na ³¹ce stanê³y samce w godowej szacie.
Batalion - nazywany kiedy dziwoptakiem - w trakcie
godów, tzw. tokowania, wygl¹da niezwykle efektownie.
Takie te¿ s¹ wabiki.
Korpusy wyrzebi³ artysta Józef Rafa³ko z Trzciannego, a dzieci je pomalowa³y. Ogl¹da³y przedtem filmy o
batalionach i rozmawia³y z biologiem. Dowiedzia³y siê
miêdzy innymi, ¿e nie ma dwóch takich samych batalionów. Tokuj¹cy batalion ma na szyi kryzê ze stercz¹cych piór i czubek na g³owie przypominaj¹cy uszy. Takie kryzy i czubki dzieci wykona³y z ceraty.
Batalion jest symbolem Biebrzañskiego Parku Narodowego, najwiêkszego obszaru chronionego w Polsce.
ród³o: PAP, jkl /2003-05-06

Rowerowa Norwegia
Za ka¿dy przejechany kilometr na rowerze Norwegowie dostan¹ od rz¹du nagrodê pieniê¿n¹ - poda³a PAP.
Jest to czêæ programu, którego celem jest poprawa
stanu zdrowia obywateli.
Nowe rozporz¹dzenia, które obowi¹zuje w niektórych
czêciach kraju od 5 maja 2003, zak³ada, ¿e za ka¿dy
przejechany kilometr na rowerze Norwegowie otrzymaj¹
3,05 korony norweskiej (oko³o 1,5 z³otego). Droga do
pracy nie jest w to wliczana.
Norwegia w ramach wsparcia zdrowia swoich obywateli ponadto jako pierwszy na wiecie kraj, wprowadza
od 2004 zakaz palenia papierosów w kawiarniach i restauracjach na terenie ca³ego pañstwa.
ród³o: www.vege.pl

Udomowione psy z epoki
paleolitu
Najstarsze szcz¹tki udomowionych psów, sprzed 14 tys.
lat odnaleli rosyjscy archeolodzy - informuje serwis
internetowy Discovery News.
W trakcie ostatnich prac wykopaliskowych na rosyjskim
stanowisku Jelisivici I odnaleziono dwie czaszki psów
pochodz¹ce sprzed 14 tys. lat. Wed³ug naukowców prowadz¹cych badania w regionie briañskim, niektóre cechy budowy kostnej odnalezionych czaszek wskazuj¹
na fakt udomowienia tych zwierz¹t.
Jeli dalsze badania potwierdz¹ wstêpne datowanie
oraz prawid³owe rozpoznanie cech wiadcz¹cych o
domestykacji, to szcz¹tki psów z Jelisivici I bêdzie
mo¿na uznaæ za najstarsze znane lady udomowienia
psa. Dotychczas za najstarsze znalezisko potwierdzaj¹ce pocz¹tek procesu udomawiania uwa¿ano psie
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szcz¹tki pochowane razem ze szkieletem ludzki na niemieckim stanowisku Oberkasel. Zdaniem rosyjskich
badaczy ich znalezisko jest nieznacznie wczeniejsze.
Uwa¿amy, ¿e te psy mog³y wygl¹daæ jak dzisiejsze
mastify tybetañskie lub kaukaskie psy pasterskie. Ich
wysokoæ w k³êbie wynosi³a oko³o 70 cm, tak¿e nale¿a³y do nieznanej i bardzo niebezpiecznej rasy obronnej lub by³y wykorzystywane w polowaniach - powiedzia³ Michai³ Sablin, archeozoolog z Instytutu Zoologii
Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, bior¹cy udzia³ w badaniach.
Cech¹ pozwalaj¹c¹ na rozpoznanie stopnia udomowienia psów, których czaszki archeolodzy odnajduj¹ w trakcie wykopalisk, jest analiza tzw. diastemy, czyli przerw
pomiêdzy kolejnymi zêbami. Zêby wilka, przodka udomowionego psa, nie przylegaj¹ bezporednio do siebie. W trakcie procesu domestykacji nastêpowa³o stopniowe skracanie czêci twarzowej i zanikanie diastemy. Zêby wspó³czesnych psów ca³kowicie przylegaj¹
do siebie.
Na podstawie szcz¹tków kostnych trudno jednak wyrokowaæ o charakterze wiêzi, jaka ³¹czy³a cz³owieka z
psem w paleolicie. Wed³ug rosyjskich badaczy na pewno nie by³a to przyjañ, jak¹ dzi mo¿na obserwowaæ
pomiêdzy psami a ich w³acicielami. By³a to raczej
ostro¿na wspó³praca nacechowana brakiem zaufania
z obu stron.
Cz³owiek zapewnia³ psu sta³y dostêp do po¿ywienia,
udzia³ w upolowanej zwierzynie. Pies, z kolei, odstrasza³ drapie¿niki zagra¿aj¹ce cz³owiekowi oraz pomaga³ w polowaniu na wiêksze i szybsze zwierzêta. Jednak we wczesnej fazie kontaktów pies czêsto sam stawa³ siê zwierzyn¹ ³own¹. Jedna z czaszek z Jelisivici I
nosi lady konsumpcji. Przez otwór wywiercony w puszce mózgowej prawdopodobnie wydobyto mózg, który
nastêpnie zosta³ zjedzony. lady podobnych praktyk
pochodz¹ równie¿ z póniejszej epoki, neolitu.
Ostatnie odkrycie z regionu Briañska jest kolejnym znaleziskiem potwierdzaj¹cym teoriê mówi¹c¹ o wielu niezale¿nych ogniskach domestykacji psa. Koci psów
udomowionych ju¿ w paleolicie odnaleziono dotychczas
na terenie Niemiec, Czech, Rosji i Izraela.

Ba³tyk przybiera
Poziom Ba³tyku, mierzony w Gdañsku, w ci¹gu ostatniego pó³wiecza podnosi siê w tempie rednio pó³tora
milimetra rocznie. W ostatnich dziesiêcioleciach na
ca³ym wiecie naukowcy obserwuj¹ coraz szybsz¹
ewolucjê brzegów morskich spowodowan¹ wzrostem
poziomu morza, towarzysz¹ temu coraz silniejsze sztormy. Te zjawiska widoczne s¹ tak¿e na morzach pó³zamkniêtych, takich jak Ba³tyk, Morze Czarne, ródziemne. Aby prognozowaæ wspó³czesne procesy niszczenia brzegów, trzeba poznaæ ich przebieg w przesz³oci - powiedzia³ dr. Szymon Ucinowicz z Oddzia³u
Geologii Morza Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Problemom tym powiêcona jest miêdzynarodowa
konferencja naukowa w Jastarni.
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Ba³tyk jest morzem bardzo m³odym, zacz¹³ powstawaæ
u schy³ku epoki lodowej, dopiero oko³o 13 000 lat temu.
Dlatego w próbkach pobranych z dna Ba³tyku mo¿na
wyró¿niæ osady jakie uformowa³y siê wówczas, gdy dno
by³o jeszcze sta³ym l¹dem. Na przyk³ad, z £awicy S³upskiej, le¿¹cej obecnie kilka metrów pod wod¹, pochodz¹ próbki torfu sprzed 9000 lat, powsta³y one na l¹dzie, a wiêc £awica S³upska nie by³a jeszcze wówczas
dnem Ba³tyku. Ba³tyk cofa siê na pó³nocy poniewa¿
masyw Skandynawii wynurza siê, odci¹¿ony po ust¹pieniu lodowca. Natomiast Ba³tyk po³udniowy poch³ania wybrze¿e, niszczy je sztormami i podnosi siê.
ród³o: PAP, JP /2003-05-13

Aktualnoci z regionu
Pilica straci miliony euro
Podczas XI sesji Sejmiku Województwa £ódzkiego radni podsumowali program Pilica, przewiduj¹cy modernizacjê oczyszczalni cieków w Tomaszowie Mazowieckim i Piotrkowie Trybunalskim. Raport NIK wykaza³, i¿
projekt nie by³ dobrze przygotowany. Straty z tego powodu wynosz¹ 20 milionów z³otych i dodatkowo przepad³o 8 milionów euro, które mielibymy otrzymaæ z
funduszy Unii Europejskiej.
ród³o: Express Ilustrowany (ew)

mieci pojad¹ do Nowosolnej
Mimo protestów okolicznych mieszkañców i krytycznej
oceny naukowców z Uniwersytetu £ódzkiego w Nowosolnej zostanie uruchomione nowe wysypisko mieci.
Jednak powstanie drugie wysypisko. Sk³adowisko Nowosolna II ma wybudowaæ spó³ka Wybud. Udzia³y w
niej maj¹ gmina £ód, Kopalnia Surowców Mineralnych
Kosmin i inwestor strategiczny - firma z Belgii.
Spór pomiêdzy mieszkañcami Nowosolnej a w³adzami
£odzi trwa od 1996 roku. Rada Osiedla Nowosolna w swej
uchwale kategorycznie zapowiedzia³a: Nigdy nie dopucimy do sk³adowania mieci na terenie Nowosolnej.
- Ostatnio s³ysza³em, ¿e powstanie sk³adowisko na Lublinku, które pozwoli zabezpieczyæ potrzeby £odzi na
12-18 lat. Wiêc na razie chyba zeszlimy z celownika mówi Mariusz M³ynarski, przewodnicz¹cy Rady Osiedla Nowosolna. Jak siê jednak okazuje Nowosolna z celownika nie zesz³a: - Na Lublinku nie powstanie wysypisko mieci, lecz sk³adowisko tzw. balastu (czyli tego,
co pozostaje po sortowaniu odpadów - przyp. red.) wyjania Teresa Woniak, dyrektor Wydzia³u Gospodarki Komunalnej UM£. - Tak wiêc sprawa
N o wosolnej II jest wci¹¿ otwarta.
Na temat planowanego
sk³adowiska odpadów
Nowosolna II
rozmawiaæ
bêd¹ w czwartek cz³onkowie Komisji
Ochrony i
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Kszta³towania rodowiska Rady Miejskiej.
- W dalszym ci¹gu uwa¿am, ¿e to miejsce (wyrobisko
po kopalni ¿wiru niedaleko ul. Brzeziñskiej) jest z³e na
tego typu inwestycje - mówi prof. Zbigniew Klajnert,
radny, który wielokrotnie oponowa³ przeciw budowie w
Nowosolnej kolejnego wysypiska.
- Jednak sprawy zasz³y ju¿ za daleko, ¿eby siê teraz
wycofaæ. Dlatego chcemy na pimie poinformowaæ prezydenta oraz wydzia³y: gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska, ¿e potrzebny jest pe³en nadzór i dok³adne sprawdzanie materia³ów uszczelniaj¹cych, którymi bêdzie wy³o¿one dno przysz³ego wysypiska. Teraz najwa¿niejsz¹ spraw¹ s¹ zabezpieczenia - musz¹ byæ wiêcej
ni¿ pewne, ¿eby nic nie przedosta³o siê do ziemi. W przeciwnym razie ska¿eniu mog¹ ulec wody g³êbinowe, które trafiaj¹ do miejskiej sieci wodoci¹gowej...
ród³o: Express Ilustrowany (sim), 13 maja 2003r.

Trucizna nad spalskimi lasami
O pryski lasów na olbrzymi¹ skalê rozpoczyna dzi
przed po³udniem Nadlenictwo Spa³a. Do 15 czerwca
lenicy planuj¹ opryskaæ rodkami owadobójczymi z
powietrza ponad 5 tysiêcy hektarów.
- Nasze drzewostany s¹ zagro¿one przez owady: brudnicy mniszki, chrz¹szcza majowego i kasztanowca mówi nadleniczy Zbigniew Godlewski. - Opryski s¹
wiêc jedynym wyjciem.
Jak ustalilimy, zastosowany bêdzie preparat Fastac
100EC (III klasa toksycznoci) w iloci 0,07 litra na hektar lasu. - Fastac 100EC jest preparatem nieselektywnym, co oznacza, ¿e spowoduje wyginiêcie wiêkszoci
owadów i dramatyczne zmniejszenie siê populacji ptaków owado¿ernych - alarmuje Konrad Malec, ³ódzki ekolog. Tak¿e wed³ug Andrzeja Adamowicza, wicedyrektora Zespo³u Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, opryski mog¹ spowodowaæ zak³ócenia w rodowisku naturalnym na wiele lat... Tymczasem pierwsze dwa samoloty AN-2, sprowadzone z Kielc, s¹ ju¿ w rejonie lasów
spalskich. Baz¹ tych maszyn jest lotnisko wojskowe w
Nowym Glinniku. Akcja prowadzona bêdzie na terenach
gmin: Czerniewice, Inow³ódz, Lubochnia, Rzeczyca i
¯elechlinek. Na drogach i przejciach do lasów umieszczono tablice ostrzegawcze. Na obszarze objêtym opryskami oraz w strefie zagro¿enia (ok. 400 metrów od tablic) ludzie musz¹ zachowaæ szczególn¹ ostro¿noæ i
przebywaæ w pomieszczeniach zamkniêtych. Zabronione jest pojenie zwierz¹t w zbiornikach i strumieniach. W
czasie zabiegów i przez 14 dni po ich zakoñczeniu nie
wolno wypasaæ byd³a, zbieraæ traw i runa lenego.
Lenicy przyznaj¹, ¿e rodek chemiczny jest te¿ grony dla pszczó³, dlatego nale¿y wywieæ roje co najmniej
6 km od granicy oprysków. Koszty transportu pokrywa
nadlenictwo. Ewentualne szkody nale¿y zg³aszaæ pisemnie lub osobicie do nadlenictwa w ci¹gu 24 godzin od ich zauwa¿enia.
- Opryski prowadzone bêd¹ pod sta³ym nadzorem naukowców z Lasów Pañstwowych - dodaje nadleniczy
Zbigniew Godlewski. - Specjalna komisja ju¿ monitoruje ca³y teren i bêdzie to robiæ przez kilka tygodni.
ród³o: Dziennik £ódzki (po¿), 9 maja 2003 r.
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Kamer¹ po drzewach
Wczoraj po nocy wilgotnoæ ció³ki w pod³ódzkich lasach wynosi³a 15 proc., a we wtorek by³o jeszcze gorzej (9 proc). W ostatnich dniach, dziêki kamerze telewizyjnej na 30-metrowej wie¿y obserwacyjnej w Kaletniku (gmina Koluszki), wykryto po¿ary na Widzewie i w
Wi¹czyniu. Przy dobrej pogodzie telewizja przemys³owa umo¿liwia wykrycie s³upów dymu w promieniu 15, a
czasem nawet 20 km.
- Rozbudowa monitoringu lasów zastêpuje loty patrolowe samolotów, które by³y zbyt kosztowne i mniej efektywne w porównaniu z kamerami - mówi Jacek Wizimirski, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w £odzi. - Samoloty bazuj¹ce na lotnisku aeroklubowym w Piotrkowie wykorzystuje siê w tym roku
wy³¹cznie do gaszenia. Chocia¿ mamy dopiero pocz¹tek maja, samoloty uczestniczy³y w akcjach ganiczych
ju¿ 10 razy.
ród³o: Dziennik £ódzki (kup), 8 maja 2003 r.

Zlot laureatów ogólnopolskiego konkursu
PTTK
Ogólnopolski M³odzie¿owy Konkurs Krajoznawczy Poznajemy ojcowiznê startowa³, rzec mo¿na, w Piotrkowie, tutaj bowiem spotkali siê laureaci pierwszej jego
edycji. I w Piotrkowie w³anie odbêdzie siê jubileuszowy, dziesi¹ty zlot laureatów, który rozpoczyna siê jutro.
Organizatorzy konkursu otrzymali w sumie kilkaset prac.
Oceniano je z podzia³em na kategorie wiekowe, oddzielnie prace indywidualne i oddzielnie zbiorowe. Nagrody
i wyró¿nienia jury przyzna³o kilkudziesiêciorgu autorom,
wród których znaleli siê te¿ reprezentanci Piotrkowa
i woj. ³ódzkiego.
W najm³odszej kategorii nagrodzona zosta³a praca Julii Wolskiej ze Szko³y Podstawowej w ¯arnowie, a tak¿e praca zbiorowa uczniów Szko³y Podstawowej nr 5
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie. W
gronie gimnazjalistów nagrodê zdoby³a Katarzyna
Kieszczyñska z Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie, a w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych nagrodzono pracê
Piotra Niewiadomskiego z Zespo³u Szkó³ Elektronicznych w Zduñskiej Woli.
W salach piotrkowskiego muzeum czynna jest ju¿ jubileuszowa wystawa pokazuj¹ca dorobek minionych 10
lat. Og³oszenie wyników konkursu i wrêczenie nagród
zaplanowano na niedzielne przedpo³udnie.
ród³o: Dziennik £ódzki (mj), 22 maja 2003r.

Ekologiczne zmagania gimnazjalistów
W turnieju wiedzy o ochronie i kszta³towaniu rodowiska, który zorganizowa³o kleszczowskie gimnazjum,
wziê³o udzia³ ponad trzydziestu uczniów. Zawodnicy
musieli wykazaæ siê m.in. znajomoci¹ parków narodowych i rezerwatów przyrody, dzia³alnoci Ligi Ochrony Przyrody, ruchu ekologicznego w Polsce, a tak¿e
wiedz¹ dotycz¹c¹ katastrof ekologicznych. Na pytania
najlepiej odpowiedzieli pierwszoklasici: Marta Skóra, Marzena Kaczmarek i Marcin Bujacz. Dwa kolejne
miejsca zajê³y trzecioklasistki: Marta Misiak i Agnieszka
Kmieæ.
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W ramach szkolnego konkursu ekologicznego uczniowie zaprezentowali te¿ plakaty o tematyce ekologicznej. Jury najwy¿ej oceni³o prace wykonane przez pierwszoklasistki: Ewelinê Kalitê, Martê Skórê i Martê Michalczyk. Przyzna³o te¿ szeæ wyró¿nieñ. Nagrody dla
zwyciêzców ufundowane zosta³y z puli Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. (aj)
ród³o: Dziennik £ódzki, 9 maja 2003 r.

Pszczo³y opisane sercem
Do skansenu pszczelarskiego w Wygodzie przyje¿d¿aj¹
wycieczki z kraju i z zagranicy. Wszyscy podziwiaj¹ nietypow¹ pasjê Romualda Szczepaniaka Skansen pszczelarski Romualda Szczepaniaka w Wygodzie (gmina Gidle) jest ju¿ przygotowany do wizyty kolejnych
goci. G³ówn¹ atrakcj¹ s¹ pszczele barcie, wydr¹¿one
przez w³aciciela skansenu w pniach du¿ych drzew.
Najstarsza baræ, przekonuje w³aciciel skansenu, wykonana jest z pnia ponad 1000-letniego dêbu. Skansen co roku odwiedza kilkadziesi¹t grup wycieczkowych. Wród osób zaciekawionych histori¹ pszczelarstwa s¹ te¿ turyci z zagranicy. wiadcz¹ o tym wpisy
do ksiêgi goci. O znaczeniu skansenu wiadczy fakt,
¿e zosta³ umieszczony na mapie turystycznej kraju.
- Do poprzedniego roku w niektórych barciach mieszka³y jeszcze pszczo³y - mówi Romuald Szczepaniak. Obecnie przenios³em je do kwatery produkcyjnej skansenu, ¿eby mieæ trochê mniej roboty.
Z powodu k³opotów ze zdrowiem pan Romuald ograniczy³ swoj¹ dzia³alnoæ. Przez d³ugie lata mia³ 26 uli,
teraz ma ich 9. Coraz trudniej jest mu tak¿e oprowadzaæ wycieczki. Mimo to wykorzystuje ka¿d¹ chwilê,
by pojechaæ z Radomska, gdzie mieszka, do Wygody.
Czeka na goci i jak co roku obserwuje pierwsze obloty pszczó³.
- Nios¹ py³ek z leszczyny, olszyny, topoli, brzozy i wierzby
- mówi pszczelarz. - Za parê dni przerzuc¹ siê na inne
zakwitaj¹ce roliny, na przyk³ad na mniszek lekarski.
Pszczelarz uwa¿a, ¿e te po¿yteczne owady nie s¹ grone dla cz³owieka. U¿¹dliæ mog¹ tylko wtedy, gdy s¹ atakowane i gdy nastêpuje zmiana pogody. Wtedy nale¿y
na nie uwa¿aæ i nie przebywaæ blisko nich. Jak zapewnia pszczelarz, miód z tej okolicy jest wyj¹tkowo zdrowy, bo wokó³ jest nieska¿ona przyroda. - Trudno powiedzieæ, jakie bêd¹ zbiory - mówi. - Iloæ wytworzonego miodu zale¿y od pogody. Romuald Szczepaniak pochodzi z rodziny, która od 3 pokoleñ zajmowa³a siê pszczelarstwem. Jest autorem kilku ksi¹¿ek o tej tematyce. Prowadzi kronikê, w której notuje najwa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia zwi¹zku pszczelarskiego, gromadzi
zdjêcia. Napisa³ tak¿e ksi¹¿kê powiêcon¹ urokom okolic rodzinnej Wygody. (zb)

ród³o: Dziennik £ódzki, 9 maja 2003 r.
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Puszek mniej, ziemi l¿ej
Pod takim has³em przez ca³y kwiecieñ w Zespole Szkó³
Samorz¹dowych nr 1 w Opocznie prowadzona by³a
akcja zbierania aluminiowych puszek. Wziêli w niej
udzia³ uczniowie szko³y podstawowej oraz gimnazjum.
M³odzie¿ przynosi³a pozyskany surowiec wtórny z w³asnych domów. By uatrakcyjniæ akcjê wprowadzono element rywalizacji - która klasa zbierze najwiêcej puszek
w nagrodê pojedzie na wycieczkê do firmy Opoczno
SA. Oprócz zwiedzania zak³adu, zwyciêzcy mog¹ liczyæ
na drobne upominki. W trakcie trwania akcji, w klasach
w niej uczestnicz¹cych, przeprowadzono lekcje wychowawcze na temat korzyci uzyskiwanych z recyklingu,
czyli powtórnego wykorzystania surowców wtórnych.
- O celu, na jaki przeznaczone zostan¹ uzyskane ze
sprzeda¿y puszek pieni¹dze, zadecyduj¹ uczniowie
klas bior¹cych udzia³ w akcji - powiedzia³a Edyta Starus, pomys³odawczyni i realizatorka przedsiêwziêcia. Mog¹ to byæ potrzeby: schroniska dla zwierz¹t, Towarzystwa Przyjació³ Dzieci przy Zespole Szkó³ Samorz¹dowych nr 1, wietlic rodowiskowych lub innych placówek, które wska¿¹ wytrwali zbieracze aluminiowych
odpadów. (aw)
ród³o: Dziennik £ódzki, 9 maja 2003 r.

Malowali barwy przyrody
Wernisa¿ wystawy pokonkursowej M³odzie¿owy Dom
Kultury w Sieradzu zakoñczy³ drug¹ edycjê powiatowego konkursu plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y Barwy przyrody.
- Jestem zadowolona, ¿e druga edycja konkursu cieszy³a siê jeszcze wiêksz¹ popularnoci¹ ni¿ pierwsza. Nades³ano
438 prac z 27 szkó³ podstawowych i gimnazjów. Byæ mo¿e
w przysz³ym roku powiêkszymy jego zasiêg - mówi Dorota
M³ynarczyk, dyrektor MDK.
Jury ocenia³o prace w trzech
kategoriach wiekowych: 7-9,
10-13 i 14-16 lat. W ka¿dej z
nich przyznano po trzy równorzêdne nagrody oraz ogó³em 14
wyró¿nieñ. Laureaci otrzymali dyplomy i
ksi¹¿ki, które ufundowa³y zwi¹zane z przyrod¹ instytucje: sieradzki Zarz¹d Okrêgu Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego oraz Nadlenictwo Sieradz. (wll)
ród³o: Dziennik £ódzki, 9 maja 2003r.

Na jubileusz 25-lecia za³êczañskiego parku
Dzi i jutro w Kamionie i Toporowie odbêdzie siê szereg imprez z okazji 25-lecia Za³êczañskiego Parku Krajobrazowego. Dzi w orodku wypoczynkowym Kamion zaplanowano sympozjum naukowe, o godzinie
14 przeja¿d¿kê konnym zaprzêgiem po terenie parku,
a na wieczór wspomnienia przy ognisku. Jutro przy zabytkowej drewnianej kapliczce w Kamionie mszê odprawi arcybiskup Stanis³aw Nowak. Po po³udniu odbêdzie siê konkurs plastyczny, turniej warcabowy i rozgrywki pi³karskie i siatkarskie. O godz. 16 wyst¹pi zna-
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ny ju¿ w Toporowie zespó³ Shamrock, tym razem z towarzyszeniem grupy baletowej. Wszyscy bêd¹ mogli
nauczyæ siê szkockiego tañca. O godz. 19 wyst¹pi¹
Czerwone Gitary. (mim)
ród³o: Dziennik £ódzki, 9 maja 2003 r.

Wybieramy nasze pi¹tki na pi¹tkê
Czytelnicy Dziennika £ódzkiego zdecyduj¹, komu
przypadn¹ laury w plebiscycie na najpopularniejszych
nauczycieli powiatu zduñskowolskiego. G³osuj¹c na
ulubionych pedagogów ustal¹, kto znajdzie siê w Pi¹tce na pi¹tkê. Na wype³nione kupony Dziennik czeka
do 10 czerwca. Rozstrzygniêcie plebiscytu planowane
jest wraz z koñcem roku szkolnego. Czytelnicy wybieraj¹ ulubionych sporód zg³oszonych nauczycieli w
trzech kategoriach szkó³. Nauczyciele otrzymaj¹ nagrody podczas fina³owego koncertu Wojewódzkich Konfrontacji Europejskich. Zaplanowano go na sobotê, 21
czerwca, w parku miejskim w Zduñskiej Woli. Ka¿dy
wyró¿niony przez Czytelników pedagog otrzyma stosowny certyfikat.
Czytelnicy wybior¹ pi¹tki na pi¹tkê w trzech kategoriach szkó³: podstawowych, gimnazjalnych i rednich.
Do udzia³u w plebiscycie na najpopularniejszych nauczycieli powiatu zduñskowolskiego zg³oszono ich 36.
(jaga)
ród³o: Dziennik £ódzki, 9 maja 2003 r.

Pog³aska³y kozy, upiek³y bu³eczki...
Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Kutnie zwiedza³y polsko-szwajcarskie gospodarstwo ekologiczne
w Grzybowie. Dzieci ca³y rok czeka³y na wycieczkê do
gospodarstwa w Grzybowie. Zwiedzaj¹cych jest tak
du¿o, ¿e czas oczekiwania na wycieczkê jest d³ugi. Dzi
mówi¹, ¿e warto by³o wykazaæ siê cierpliwoci¹.
- To by³a niezapomniana przygoda - mówi¹ 6-, 5- i 4letnie przedszkolaki. - Widzielimy z bliska domowe
zwierzêta. Moglimy je pog³askaæ, a nawet sami karmiæ mlekiem z butelki.
Po gospodarstwie Ewy i Petera Stratenwertha oprowadza³a Renata Malanka. Ona te¿ prowadzi³a z dzieæmi
zajêcia warsztatowe, podczas których zosta³y upieczne bu³eczki uformowane przez ma³ych goci. Z pomoc¹ Moniki Ambroziak dzieci wykonywa³y sannickie wycinanki. Póniej z bliska poznawa³y zwierzêta mieszkaj¹ce w gospodarstwie (kozy, krowy, konie, drób, psy,
koty). Przez lornetki ogl¹da³y ptaki, próbowa³y rozpoznawaæ je po piewie. Zajêæ by³o tak wiele, ¿e w gospodarstwie spêdzi³y ca³y dzieñ. Tutaj te¿ zjad³y niadanie i obiad, przygotowane oczywicie z ekologicznych produktów.
- Od gospodarzy dostalimy zestawy ksi¹¿ek edukacyjnych dla dzieci i nauczycieli O czym piewaj¹ skowronki - mówi Marianna Wieczorkowska, wychowawczyni jednej z grup. - Nastêpnego dnia po wycieczce dzieci rysowa³y swoje prze¿ycia, opowiada³y i wspomina³y
niezwyk³¹ przygodê. (dag)
ród³o: Dziennik £ódzki, 8 maja 2003 r.
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Opracowali projekt czystego powiatu

Daszyna pachnie spalinami

Wniosek pod nazw¹ Czysty powiat Poddêbickiego
Stowarzyszenia Przedsiêbiorczoci uzyska³ wysok¹
ocenê Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w £odzi. Stowarzyszenie na mocy
umowy podpisanej z funduszem rozpoczê³o realizacjê
projektu. Celem tego przedsiêwziêcia jest edukacja
ekologiczna dzieci i m³odzie¿y z terenu powiatu poddêbickiego w zakresie gospodarki odpadami, nowych
technik i technologii unieszkodliwiania zanieczyszczeñ
oraz zwiêkszenie ich aktywnoci do dzia³añ na rzecz
ochrony rodowiska. Program Czysty powiat propaguje w rodowisku proekologiczne postawy i zachêca
do wspó³pracy z instytucjami samorz¹dowymi i rz¹dowymi oraz organizacjami i ruchami ekologicznymi w celu
poszerzenia powszechnej wiadomoci ochrony rodowiska. W ramach projektu dzieci i m³odzie¿ z powiatu
poddêbickiego opracuj¹ broszury i ulotki dotycz¹ce
ochrony rodowiska. Najciekawsze prace bêd¹ powielone i przekazane dzieciom do kolportowania wród
mieszkañców powiatu. Roznosz¹cy plakaty i ulotki bêd¹
starali siê uwiadamiaæ doros³ym, jaki wp³yw ma zachowanie i dzia³anie ka¿dego z nich na czystoæ rodowiska i zdrowie mieszkañców. Pierwsze prace przys³ali
uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Niewieszu. (kk)
ród³o: Dziennik £ódzki, 8 maja 2003 r.

Znani s¹ ju¿ laureaci konkursu plastycznego zorganizowanego w Gimnazjum w Daszynie z okazji Dnia Ziemi. Konkurs by³ tylko czêci¹ programu przewidzianego tego dnia. Wa¿ne jest, ¿e uczniowie, którzy dzia³aj¹
w ramach kó³ka ekologicznego w tej szkole, przedstawili swoje niemal roczne dokonania, zwi¹zane ze stanem powietrza, wody i gleby w gminie Daszyna. Stolica gminy nie wypad³a najlepiej w porównaniu z okolicznymi miejscowociami. Po³o¿ona jest jednak tu¿ przy
jedynce. Co to oznacza dla rodowiska naturalnego,
³atwo siê domyliæ. Przy okazji rozstrzygniêcia konkursu Gimnazjum w Daszynie zorganizowa³a tzw. drzwi
otwarte dla swoich przysz³ych uczniów. Szóstoklasici
ze szkó³ podstawowych w Daszynie i Mazewie mieli
wiêc niepowtarzaln¹ okazjê, ¿eby dok³adnie obejrzeæ
szko³ê. (tom)
ród³o: Dziennik £ódzki, 6 maja 2003 r.

Makuszyñski ekologi¹ podszyty
Reprezentacje trzech szkó³ podstawowych ze Skierniewic wziê³y wczoraj udzia³ w czwartej edycji konkursu
ekologicznego organizowanego przez SP 7 i Bolimowski Park Krajobrazowy. Jak przysta³o na szkolny konkurs, uczniowie przygotowali najpierw czêæ artystyczn¹, opart¹ oczywicie na tematach zwi¹zanych z BPK
oraz z... Kornelem Makuszyñskim.
- Nasza szko³a przygotowuje siê do nadania jej imienia
patrona i po przeprowadzeniu ankiety wród m³odzie¿y oraz rodziców okaza³o siê, ¿e wygra³ Kornel Makuszyñski. Dlatego teraz, podczas konkursu, pojawi³ siê
element z nim zwi¹zany - wyjania Dorota Machaj, dyrektor Szko³y Podstawowej nr 7.
W zmaganiach konkursowych wziê³y udzia³ cztery szko³y podstawowe, wystawiaj¹c 11 trzyosobowych dru¿yn.
Na pocz¹tek ka¿da z nich musia³a przygotowaæ w³asn¹ propozycjê logo dla Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, a nastêpnie zabawê przeniesiono do lasu.
Tam pracownicy BPK oraz Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przygotowali dla uczniów rajd, podczas którego musieli odpowiedzieæ na wiele pytañ dotycz¹cych BPK. Zgodnie z planem, kolejna edycja konkursu powinna odbyæ siê dok³adnie za rok, jednak ju¿
teraz dyrekcja szko³y zastanawia siê, czy nie przenieæ
imprezy na jesieñ.
- Wiosna roi siê od ró¿nych konkursów o tematyce ekologicznej i widaæ, ¿e naszym interesuje siê znacznie
mniej szkó³ ani¿eli przed czterema laty - mówi dyrektor.
(wk)
ród³o: Dziennik £ódzki, 7 maja 2003 r.
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Eko-ludowo i eko-kulturalnie
Reprezentanci jedenastu gimnazjów z powiatu wieluñskiego wziêli udzia³ w konfrontacjach ekologicznych
zorganizowanych w Gimnazjum nr 2. Uczestnicy w ró¿nych formach zaprezentowali walory przyrodnicze i turystyczne swoich gmin. Gimnazjalici opracowali foldery i informatory, w których starali siê przedstawiæ
unikatowy krajobraz, ró¿norodnoæ flory i fauny oraz
inne atrakcje zwi¹zane z regionem. Wielkie zainteresowanie wzbudzi³y prezentacje s³owno-muzyczne nawi¹zuj¹ce do ludowych tradycji wieluñskiej wsi. Równie¿ gospodarze, m³odzie¿ z Gimnazjum nr 2, wyst¹pili
w folklorystycznym repertuarze. - Mam nadziejê, ¿e
konfrontacje spe³ni³y swe zadanie - powiedzia³a dyrektor Gimnazjum nr 2 w Wieluniu Ma³gorzata JachowiczWróblewska. - Uwiadomi³y uczniom wartoæ w³asnej
ma³ej ojczyzny, jej dziedzictwa kulturalnego, a nauczycielom pozwoli³y na wymianê dowiadczeñ. (mim)
ród³o: Dziennik £ódzki, 6 maja 2003 r.

W Witowie Ziemi nie truj¹
Sulejów. Uczniowie V klasy Szko³y Podstawowej w
Witowie przygotowali przedstawienie pod has³em Nie
truj Ziemi. Jako widzowie zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji, z którymi mali ekolodzy w czasie roku
szkolnego wspó³pracowali. W organizowanych w szkole
i poza ni¹ akcjach ekologicznych bior¹ udzia³ uczniowie wszystkich klas. Tak w³anie by³o w przypadku konkursu Puszkowy interes, którego uczestnicy zbierali
puszki aluminiowe. Najwiêcej, bo ponad tysi¹c puszek
uzbiera³ Piotr Gretka. Maciej Wójcik zaj¹³ drugie miejsce, a Ma³gorzata Wieczorkiewicz trzecie. Tu¿ po skoñczeniu przedstawienia otrzymali oni nagrody ufundowane przez Miejski Zak³ad Komunalny w Sulejowie.
Zaproszeni gocie po uroczystym wrêczeniu nagród i
podziêkowaniach udali siê na ekologiczny poczêstunek. Nad przedstawieniem czuwa³a tego dnia Barbara
Lewandowska, nauczyciel przyrody i opiekun ko³a ekologicznego w szkole. (wzk)
ród³o: Dziennik £ódzki, 2 maja 2003 r.
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Kalendarz ekologiczny
31 maja: Dzieñ bez Papierosa
1 czerwca: Dzieñ Dziecka i Dzieñ Lasu i Zadrzewieñ
5 czerwca: wiatowy Dzieñ Ochrony rodowiska
6 czertwca Dzieñ bez Samochodu
8 czerwca: Zielone wi¹tki
21 czerwca: Pocz¹tek lata
24 czerwca: noc wiêtojañska

Konferencje, warsztaty,
programy, wydarzenia
IV Ogólnopolskie Forum Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych oraz Konkurs
dla nauczycieli na projekt edukacyjny
Edukacja dla zrównowa¿onego rozwoju w
rodowisku lokalnym
Serdecznie zapraszamy nauczycieli i przedstawicieli
szkó³ wy¿szych zainteresowanych rozwojem edukacji
przyrodniczej do uczestnictwa w IV Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych oraz organizowanym w jego ramach konkursie na projekt edukacyjny - Edukacja dla zrównowa¿onego rozwoju w
rodowisku lokalnym.
Sta³o siê ju¿ tradycj¹ organizowanie przez uczelnie, we
wspó³pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, spotkañ nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
wszystkich typów szkó³. Pierwsze Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przyrody odby³o siê w 2000 r. w Uniwersytecie Wroc³awskim, drugie w 2001 r. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, trzecie w
2002 r. w Uniwersytecie Marii Curie-Sk³odowskiej w
Lublinie. W bie¿¹cym roku organizacji IV Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
podj¹³ siê Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu.
IV Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych po³¹czone bêdzie z Jubileuszowym X Ogólnopolskim Zjazdem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych (12 - 14 wrzenia br.). IV Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
odbêdzie siê w dniu 13 wrzenia 2003 roku w Toruniu.
Honorowy patronat nad Forum obj¹³ Rektor Uniwersytetu Miko³aja Kopernika - prof. dr hab. Jan Kopcewicz.
Celem IV Forum jest podniesienie wiadomoci ekologicznej nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie wzajemnych relacji miêdzy cz³owiekiem a rodowiskiem, a tak¿e wymiana dowiadczeñ na temat
metod edukacji proekologicznej na ró¿nych poziomach
kszta³cenia.
Tematyka wiod¹ca: Korzyci i zagro¿enia wynikaj¹ce z
rozwoju wspó³czesnej nauki i technologii, edukacja
zwi¹zana z zagro¿eniami w rodowisku, interdyscyplinarna edukacja proekologiczna i prozdrowotna. Przyk³ady rodowiskowych projektów edukacji dla zrównowa¿onego rozwoju, w tym z wykorzystaniem wspó³czesnych narzêdzi i metod technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
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Ramowy program IV Forum
9.00 Otwarcie IV Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych
9.15 Wyk³ad: Filozoficzne ukierunkowanie edukacji dla
zrównowa¿onego rozwoju
10.00 Wyk³ad nt.: Blaski i cienie in¿ynierii genetycznej
10.45 Przerwa (kawa, herbata)
11.00 Wyk³ad: Technologie proekologiczne XXI wieku
11.45 Wyk³ad: W pogoni za rakiem
12.30 Og³oszenie wyników konkursów: Edukacja dla
zrównowa¿onego rozwoju w rodowisku lokalnym oraz
wyników og³oszonego wczeniej przez PSNPP konkursu im. Marii Sk³odowskiej-Curie pt.: Promieniotwórczy
wiat
13.00 Przerwa obiadowa
14.00 Warsztaty - Sesja I
15.00 Warsztaty - Sesja II
16.00 Przerwa (kawa, herbata)
16.15 Warsztaty - Sesja III
17.20 Zamkniêcie IV Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
Ponadto, uczestnicy Forum bêd¹ mieli mo¿liwoæ zapoznania siê z najnowsz¹ ofert¹ wydawnictw edukacyjnych i producentów rodków dydaktycznych.
Warunki uczestnictwa: Udzia³ w IV Forum jest bezp³atny. Uczestnicy pokrywaj¹ we w³asnym zakresie koszty
przejazdów, noclegów i wy¿ywienia. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone s¹ o nades³anie do dnia
31 lipca 2003 zg³oszeñ (imiê i nazwisko, adres miejsca
pracy, nauczany przedmiot, adres do korespondencji,
telefon (lub e-mail), planowana rezerwacja noclegów (z
12 na 13 wrzenia) i obiadu w dniu 13 wrzenia) listownie, faksem lub poczt¹ elektroniczn¹.
Adres Organizatorów:
Pracownia Dydaktyki Fizyki IF UMK,
ul. Grudzi¹dzka 5/7, 87-100 Toruñ
tel.: (56) 611 33 18 lub 611 33 10, fax.: (56) 622 53 97
e-mail: scimath@phys.uni.torun.pl
Warunki konkursu Edukacja dla zrównowa¿onego
rozwoju w rodowisku lokalnym. Konkurs adresowany
jest do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkó³
podstawowych i ponadpodstawowych.
Warunki - dokumentacja: Praca konkursowa powinna
zawieraæ nastêpuj¹ce informacje dotycz¹ce planowania, realizacji i ewaluacji projektu:
1. Autor (autorzy).
2. Temat i cele (ogólne i operacyjne).
3. Adresaci (odbiorcy).
4. Uzasadnienie doboru treci projektu w powi¹zaniu z
podstaw¹ programow¹ kszta³cenia ogólnego.
5. Opis przebiegu projektu:
· miejsce realizacji i ramy czasowe,
· harmonogram i wykaz indywidualnych dzia³añ
uczniowskich (wspó³praca w grupach, zadania do wykonania, czas na realizacjê, materia³y dydaktyczne,
wzory kart pracy dla uczniów do wykorzystania w trakcie gromadzenia i rejestracji danych podczas realizacji
poszczególnych zadañ przez grupy itp.),
· organizacja konsultacji z nauczycielem/nauczycielami,
stopieñ ingerencji nauczyciela w realizacjê projektu,
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· raport oraz inne efekty koñcowe projektu (wymagania
stawiane uczniom dokumentuj¹cym projekt), wnioski,
· prezentacja projektu (sposób prezentacji, miejsce,
pomoce, czas itp.).
6. Opracowany system oceniania projektu (co i jak podlega ocenianiu, wzory arkuszy ewaluacyjnych poszczególnych etapów/zadañ itp.).
Wymagania:
· opracowanie autorskie (indywidualne lub zespo³owe
osób pracuj¹cych w tej samej szkole),
· interdyscyplinarny charakter,
· zakres treciowy zgodny z podstaw¹ programow¹
kszta³cenia ogólnego,
· zastosowanie podczas zajêæ lekcyjnych lub pozalekcyjnych,
· uniwersalnoæ zastosowania na danym etapie edukacyjnym,
· oryginalnoæ pomys³u, koncepcji lub technik wykorzystanych w projekcie,
· przydatnoæ praktyczna wykorzystania projektu w rodowisku lokalnym,
· w przypadku projektu ju¿ zastosowanego w praktyce
wymagane bêd¹ wnioski z jego ewaluacji.
Wszyscy nauczyciele, którzy nadel¹ swoje propozycje otrzymaj¹ dyplom uczestnictwa w konkursie, a laureaci tak¿e honoraria za opracowania autorskie. Nagrodzone prace zostan¹ opublikowane w periodyku
Edukacja przyrodnicza, wydawanym przez Centrum
Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego
oraz w wydawnictwie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych Nauczanie
Przedmiotów Przyrodniczych.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u w IV Forum wszystkich nauczycieli oraz przedstawicieli szkó³ wy¿szych
zainteresowanych podnoszeniem jakoci edukacji ekologicznej, w ramach kszta³cenia przyrodniczego dzieci
i m³odzie¿y.
Prace, w formie wydruku komputerowego (2 kopie) i
elektronicznej (dyskietki, CD-ROM), wraz z list¹ za³¹czonej dokumentacji (artyku³y, fotografie, publikacje, w
tym w Internecie), ³¹cznie w iloci do 10 stron A4, nale¿y przes³aæ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31
lipca 2003 (decyduje data stempla pocztowego) na
adres:
Pracownia Dydaktyki Fizyki IF UMK
ul. Grudzi¹dzka 5/7, 87-100 Toruñ
tel.: (56) 611 33 18, e-mail: scimath@phys.uni.torun.pl

Wustawy, muzea
Dzika przyroda w Willi
Wystawê najlepszych zdjêæ z konkursu fotograficznego BG Wildlife Photographer of the Year 2002, organizowanego przez BBC Wildlife Magazine i Muzem Historii Naturalnej w Londynie, poka¿e od 8 maja do 1
czerwca Galeria Willa.
Konkurs odbywa siê od 1964 r. i w miarê swojego rozwoju sta³ siê najbardziej cenionym i najwiêkszym w
wiecie wydarzeniem w dziedzinie fotografii dzikiej przyrody. Ka¿dorazowo jego efektem jest wystawa, poka-
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zywana w ponad 30 miastach Wielkiej Brytanii, a tak¿e
w kilkudziesiêciu krajach na wszystkich kontynentach.
W tym roku ekspozycjê po raz pierwszy zorganizowano tak¿e w Polsce.
Na tegoroczn¹ wystawê sk³ada siê 90 nagrodzonych
zdjêæ, wyselekcjonowanych sporód 19 tysiêcy fotogramów nades³anych na konkurs z ca³ego wiata.. Jest
wród nich fotografia autorstwa Marka Kosiñskiego i
Renaty Krzyciak-Kosiñskiej z Krakowa, wyró¿niona w
jednej z 15 kategorii. Kryteria, wed³ug których podzielono zdjêcia na kategorie, najlepiej ukazuj¹ z³o¿ony
charakter prezentowanych na wystawie prac. Z jednej
strony s¹ to fotografie dokumentalne, reporterskie, czego dowodzi choæby kategoria Zachowanie siê zwierz¹t, z drugiej strony - przyznawanie nagród za kompozycjê i formê czy za nowatorstwo wiadczy o chêci podniesienia statusu fotografii przyrodniczej do rangi wa¿nego nurtu sztuki wspó³czesnej. I trzeba przyznaæ, ¿e s¹ to starania uwieñczone sukcesem - niektóre zdjêcia maj¹ niezwyk³e walory estetyczne. Wszystkie s¹ nienaganne technicznie i interesuj¹ce pod wzglêdem poznawczym. Mo¿na na przyk³ad zobaczyæ, jak
dziwny wygl¹d mo¿e przybraæ kameleon, jak wygl¹da
¿ó³w morski cigany przez ³awicê paso¿ytniczych podnawek, jak rodzina afrykañskich s³oni obserwuje ma³¹
czaplê.
Takie wystawy maj¹ zawsze liczn¹ widowniê, gdy¿ ka¿dy znajdzie tu co dla siebie: mi³onicy przyrody - intryguj¹ce sytuacje ze wiata dzikiej natury, znawcy fotografii - intryguj¹ce ujêcia i szczegó³y techniczne, koneserzy sztuki - niezwyk³e piêkno naturalnych form. Na
ca³ym wiecie ta wystawa pokazywana jest zarówno w
muzeach przyrodniczych, jak i w galeriach sztuki. Nie
bez powodu.
ród³o: www.reymont.pl
Adres: Galeria Willa, £ód¿, ul. Wólczañska 31. Wystawê mo¿na ogl¹daæ we wtorki, rody i pi¹tki w godz. 1117, w czwartki w godz. 11-18 oraz w soboty i niedziele
w godz. 11-16.

Rekonstrukcja polskiego dinozaura ju¿ w
Muzeum Ewolucji
Wykopaliska w Krasiejowie na Opolszczynie ledzimy w Gazecie od trzech lat bardzo uwa¿nie. Rok w
rok odkopuje siê tam bowiem wietnie zachowane skamienia³oci. Ich badania co rusz przynosz¹ nowe rewelacje. W padzierniku zesz³ego roku na ³amach Du¿ego Formatu donosilimy o najwiêkszym odkryciu w
Krasiejowie. Czêæ koci okaza³a siê pozosta³ociami
dinozaura. By³ to wiêc pierwszy szkielet dinozaura znaleziony w Polsce i - do tego - najstarszy na wiecie!
Odkrywca prof. Jerzy Dzik nada³ mu nazwê silezaur.
Pisalimy, ¿e ju¿ wkrótce w Muzeum Ewolucji PAN
mieszcz¹cym siê w warszawskim Pa³acu Kultury i Nauki bêdzie mo¿na obejrzeæ ich naturalnej wielkoci
modele wykonane przez rzebiarkê Martê Szubert.
Sprawa trochê siê przeci¹gnê³a, ale w koñcu mamy
wystawê, jakiej ju¿ dawno w Polsce nie by³o. Obok
trzech silezaurów s¹ tam te¿ skamienia³oci i rekonstrukcje pozosta³ych pragadów i prap³azów z Krasiejo-
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wa: drapie¿nego teratozaura, rolino¿ernego aetozaura i wodnych cyklotozaurów, metopozaurów i fitozaurów. Polecamy!
Pnadto w zbiorach historia ¿ycia na Ziemi i pochodzenie cz³owieka - charakterystyka gromad krêgowców, p³azów kopalnych, gadów wspó³czesnych i kopalnych (dinozaury, pterozaury ichtiozaury plezjozaury gady ssakokszta³tne), praptaków i ptaków wspó³czesnych, ssaków kopalnych i wspó³czesnych, m.in. zbiór szkieletów
dinozaurów pónokredowych z Pustyni Gobi; rekonstrukcje dinozaurów, gniazdo jaj dinozaurów najstarsze
ssaki; ewolucja rolin, wêdrówka kontynentów, powstawanie skamienia³oci. Ekspozycje sta³e: "Ewolucja na
l¹dach - wyjcie krêgowców na l¹d i historia ewoluryjna p³azów, gadów i ssaków", "Elementy dynamiki i ekologii globalnej".
Adres: Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN
00-110 Warszawa, PkiN (wejcie od ul. wiêtokrzyskiej
- w Pa³acu Kultury i Nauki)
telefon: (22) 656-66-37; 658-38-19 w. 116
godziny otwarcia: wtorki-soboty 8-16; niedziele 10-15.

Na pocz¹tek - Tajemniczy las
Otwarcie wystawy zdjêæ Leszka Szurkowskiego w Galerii FF zainaugurowa³o II Miêdzynarodowy Festiwal
Fotografii. Ekspozycjê zatytu³owan¹ Tajemniczy las
bêdzie mo¿na ogl¹daæ do 18 czerwca.
Leszek Szurkowski urodzi³ siê w 1949 roku w Poznaniu. Od 1972 roku cz³onek ZPAF; adiunkt II stopnia w
zakresie fotografii i multimediów w ASP w Poznaniu,
od 1992 roku profesor wizytuj¹cy ASP w Poznaniu.
Zajmuje siê fotografi¹, grafik¹ komputerow¹, projektowaniem ksi¹¿ek i fotoilustracj¹, mieszka i pracuje w
Warszawie i w Mississaunga (Kanada). W swych pracach szybki, prawie automatyczny zapis codziennych
zdarzeñ przetwarza dziêki technice cyfrowej w kola¿e
o uk³adzie pasowym, w których poszczególne zdjêcia
przenikaj¹ siê wzajemnie.
Najnowsza wystawa Szurkowskiego powiêcona jest
naturze. Wymylon¹ przez siebie technikê artysta wykorzystuje do tworzenia szerokich panoram lasu, sadu,
szuwarów czy pól. Kilka po³¹czonych komputerowo
tworzy obraz, który mo¿e kojarzyæ siê z rozwiniêt¹ tam¹ filmow¹ z poruszaj¹cej siê po linii prostej kamery.
Z takich trzymetrowej d³ugoci pasów Szurkowski zszywa obrazy przyrody o niezwyk³ej intensywnoci. Eksponowane w specjalnie przygotowanych bambusowych
stojakach tworz¹ w galerii prawdziwy labirynt tajemniczego ogrodu.

Galeria FF
£ódzki Dom Kultury,
ul. Traugutta 18
ród³o: www.reymont.pl
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Doskonalenie nauczycieli
Trenerz edukacji o prawach cz³owieka
Program jest odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie zwi¹zane z edukacj¹ o prawach cz³owieka oraz zasadami
funkcjonowania w demokratycznym spo³eczeñstwie,
zró¿nicowanym kulturowo i narodowociowo.
Nauczanie o prawach cz³owieka ma kluczowe znaczenie w urzeczywistnianiu tych praw i budowaniu na nich
relacji pomiêdzy jednostk¹ a pañstwem i spo³eczeñstwem. M³ody cz³owiek wiadomy przys³uguj¹cych mu
praw, otwarty i wra¿liwy na odmiennoæ w otaczaj¹cej
go rzeczywistoci, wyposa¿ony w stosowne procedury
dochodzenia swoich praw i respektuj¹cy prawa innych,
przestaje byæ bezbronny. Swoj¹ wolnoæ kszta³tuje
wiadomie i odpowiedzialnie, w kontekcie integracji z
innymi ludmi.
Realizacja idei praw cz³owieka w szkole, wychowanie w
duchu tolerancji i wzajemnego poszanowania praw jednostek i zbiorowoci, przeciwdzia³anie wszelkim formom
dyskryminacji to g³ówne cele tego przedsiêwziêcia.
Sieæ trenerska, poza bezporednimi dzia³aniami edukacyjnymi adresowanymi do kadry pedagogicznej, m³odzie¿y i dzieci, umo¿liwi równie¿ wymianê dowiadczeñ
zawodowych, poszukiwanie nowych, innowacyjnych
rozwi¹zañ oraz sta³¹ wspó³pracê i wzajemne wsparcie
miêdzy trenerami.
Propozycja ta bêdzie realizowana we wspó³pracy z ró¿nymi instytucjami i organizacjami pozarz¹dowymi propaguj¹cymi tematykê praw cz³owieka oraz zajmuj¹cymi siê ochron¹ praw cz³owieka.
Profil uczestnika: Osoby pracuj¹ce w owiacie, prowadz¹ce szkolenia lub udokumentowan¹ dzia³alnoæ edukacyjn¹ z zakresu praw i wolnoci cz³owieka oraz tolerancji, absolwenci Helsiñskiej Szko³y Praw Cz³owieka
oraz kursów tematycznych realizowanych przez CODN
- reprezentanci wszystkich województw.
Zasady rekrutacji uczestników: Na podstawie nades³anych do 15 wrzenia 2003 r. ankiet aplikacyjnych
oraz dokumentacji potwierdzaj¹cej dzia³alnoæ edukacyjn¹ w w/w obszarze tematycznym, powo³ana w CODN
komisja rekrutacyjna dokona kwalifikacji na szkolenie,
w ten sposób ustalaj¹c sk³ad grupy trenerskiej.
Termin zaplanowanego w 2003 roku spotkania: 11-13
padziernika 2003 r. (20 godzin) - Orodek Szkoleniowy CODN w Sulejówku.
Kierownik szkolenia: Izabela Podsiad³o - Dacewicz (email: eciko@codn.edu.pl)
Op³ata za szkolenie - jedno spotkanie (nocleg, wy¿ywienie, materia³y szkoleniowe) wynosi 50 z³otych. Op³atê za szkolenie wnosi siê po otrzymaniu pisemnej informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie.
Cele:
1. Stworzenie, afiliowanej przy CODN, ogólnopolskiej
sieci trenerów - liderów promuj¹cych edukacjê na rzecz
praw cz³owieka, wielokulturowoci i tolerancji.
2. Przygotowanie grupy trenerów - liderów do prowadzenia lokalnego doskonalenia oraz twórczych dzia³añ
edukacyjnych o tematyce praw cz³owieka, tolerancji,
wielokulturowoci.
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3. Doskonalenie i wsparcie merytoryczne w w/w obszarze tematycznym wykwalifikowanej grupy liderów
wyposa¿onych w umiejêtnoci i kompetencje umo¿liwiaj¹ce im pracê z dzieæmi, m³odzie¿¹ i doros³ymi.
4. Stworzenie i uzupe³nianie na bie¿¹co zbioru scenariuszy zajêæ, programów i projektów edukacyjnych w
w/w obszarze tematycznym.
5. Przygotowanie do planowania i zarz¹dzania projektami edukacyjnymi.
6. Sta³a wspó³praca trenerów z CODN.
7. Promocja i opieka CODN poprzez: sta³y monitoring prowadzenie banku danych, oferty szkoleniowej oraz
wyposa¿enia w materia³y edukacyjne.
8. Uwra¿liwienie na problematykê praw cz³owieka, tolerancji i potraktowanie jej jako wa¿nego obszaru w pracy
szko³y oraz placówek wychowania pozaszkolnego.
9. Wsparcie w zapewnianiu jakoci pracy szko³y
uwzglêdniaj¹cej standardy praw cz³owieka.
10. Demokratyzacja ¿ycia szko³y poprzez propagowanie filozofii praw dziecka w szkole i innych placówkach
owiatowych: w programach dydaktycznych i wychowawczych, w statucie szko³y, w kompetencjach samorz¹du szkolnego, na zajêciach pozalekcyjnych, w inicjatywach na rzecz rodowiska lokalnego.
http://www.codn.edu.pl/tekst_pl/2_strukt/4_prac/eciko_prawa_czlowieka.htm

Imprezy turystyczne

Dzieci Szans¹ dla Gin¹cej Przyrody
Data: 1 czerwca 2003, Przysiek
Organizator: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku
87-134 Zlawies Wielka, Przysiek; tel (056)-678-92-31
do 34; fax 056)-678-92-35; przysiek_oswiata@cdr.gov.pl
Adresaci: dzieci ze szkó³ podstawowych woj. kujawsko
pomorskiego
W programie konkursy plastyczne, wiedzy, muzyczne,
sprawnociowe, wystêpy, kiermasze.

«Piknik z Mam¹ i z Tat¹» ladami Antka
Cwaniaka
Komenda Hufca ZHP serdecznie zaprasza dzieci i rodziców z terenu by³ego woj. piotrkowskiego na organizowany 31 maja 2003 «Piknik z Mam¹ i z Tat¹» ladami Antka Cwaniaka. Rozpoczêcie imprezy o godz. 11.00
na Stanicy Harcerskiej «Patyki» w Zelowie, a zakoñczenie ok. godz. 17.00 w Muszli Koncertowej OSP w
Zelowie.
Organizatorzy zapewniaj¹ wiele atrakcji i przygód, ciep³y posi³ek i niespodzianki.
Bli¿szych informacji udziela:
Komenda Hufca ZHP w Zelowie
Joanna Gandziarek tel.: (44) 634 12 52, 634 21 17, 0
604 707 820.

X Mistrzostwa Polski w P³ukaniu Z³ota
Z³otoryja
Data: 29-30 maja 2003 r.
Organizator: Bractwo Kopaczy Z³ota,
59-500 Z³otoryja, ul. ¯eromskiego 15a
tel./fax (76) 878-70-44, tel. (76) 878-74-40
e-mail: pbkz@bbk.pl, www.bractwo.bbk.pl

XII Ogólnopolski Wielodyscyplinowy Rajd po
Wigierskim Parku Narodowym
Uczestnicy rajdu pokonuj¹ trasy o ró¿nej d³ugoci i ró¿nym stopniu trudnoci. Rajd przeznaczony jest dla wielbicieli turystyki konnej, rowerowej, pieszej i kajakowej.
Data: 29 maja - 1 czerwca 2003 r.
Organizator: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddzia³ w Suwa³kach
16-400 Suwa³ki, ul. T. Kociuszki 37
tel. (87) 566-59-61, tel./fax (087) 566-79-47
e-mail: pttk@suwalki-turystyka.info.pl,
www.suwalki-turystyka.info.pl/pttk

wiêto Soli - Wieliczka
Festyn po³¹czony z prezentacj¹ dawnych i obecnych
orodków produkcji soli w Polsce
Data: 30 maja - 1 czerwca 2003 r.
Organizator: Muzeum ¯up Krakowskich
32-020 Wieliczka, ul. Zamkowa 8
tel. (12) 278-32-66, fax (12) 278-30-28
www.muzeum.wieliczka.pl, podziemne @ muzeum.wieliczka.pl
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Publikacje
Dzi prezentujemy ksi¹¿ki wydawnictwa Multico, s¹ to publikacje z których
na co dzieñ korzystamy prowadz¹c
zajêcia terenowe i zielone szko³y.
Ksi¹¿ki te maj¹ wysokiej jakoci zdjêcia, podstawowe informacje dotycz¹ce rolin, zwierz¹t i terenów chronionych. Wiêkszoæ prezentowanych poni¿ej ksi¹¿eczek to przewodniki kieszonkowe, jednak dla osób bardziej
dociekliwych wybralimy publikacje
dok³adniejsze i prezentuj¹ce rzadziej
spotykane gatunki.

Seria Spotkania z przyrod¹
obejmuje tomiki prezentuj¹ce poszczególne parki narodowe w Polsce (przedstawiono w nich bogactwo przyrody, architekturê, historiê terenów chronionych, ca³oæ
opatrzona zdjêciami wysokiej jakoci) a tak¿e ksi¹¿eczki
Zwierzêta chronione w Polsce oraz Roliny chronione w Polsce.
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W telewizji

Seria wiat przyrody
to ju¿ kilkadziesi¹t pozycji, wród najciekawszych i najbardziej u¿ytecznych w edukacji przyrodniczej wymieniæ mo¿na Las, Drzewa, £¹ka, Staw, Pogoda,
Owoce lene, Zwiastuny wiosny, P³azy i gady, Roliny i zwierzêta nadmorskie, lady zwierz¹t. S¹ to
praktyczne przewodniki do zabrania na spacer, pozwalaj¹cy szybko rozpoznaæ roliny i zwierzêta. Wybór
barwnych fotografii przedstawia powszechnie wystêpuj¹ce i charakterystyczne gatunki zwierz¹t i rolin. Do³¹czone zosta³y informacje o ich cechach swoistych, trybie ¿ycia oraz ciekawostki.
Wszystkie ksi¹¿eczki maj¹ ok. 100 stron, wymiary 10/
17 cm i niestety ciê¿ki papier kredowy.

Dla bardziej wymagaj¹cych:
Spotkania z przyrod¹ - zwierzêta, roliny
wydawnictwo: MULTICO, Oficyna Wydawnicza, Styczeñ 1998
Komplet dwóch ksi¹¿ek: Roliny i Zwierzêta. Roliny
przedstawiaj¹ ponad 950 gatunków rolin wystêpuj¹cych w naszym kraju. Ka¿d¹ rolinê mo¿na obejrzeæ
na barwnej fotografii wykonanej w naturze, a po zapoznaniu siê z opisem spróbowaæ rozpoznaæ j¹ w rodowisku. Zwierzêta przedstawiaj¹ oko³o 900 gatunków
zwierz¹t Europy rodkowej-od mszycy do ³osia-które
mo¿na obejrzeæ na barwnych fotografiach wykonanych
w naturze. ponad 950 gatunków rolin wystêpuj¹cych
w naszym kraju. Ka¿d¹ rolinê mo¿na obejrzeæ na barwnej fotografii wykonanej w naturze, a po zapoznaniu
siê z opisem spróbowaæ rozpoznaæ j¹ w rodowisku.
Bruno P. Kremer Drzewa i krzewy - przewodnik
wydawnictwo: MULTICO, Oficyna Wydawnicza, 1995
W przewodniku tym przedstawiono na zdjêciach i szczegó³owo opisano 120 gatunków drzew i krzewów oraz w
formie skróconej 30 gatunków spokrewnionych z niektórymi z nich. Przewodnik umo¿liwia prawid³owe rozpoznanie wszystkich rodzimych gatunków drzew oraz
wiêkszoci krzewów dziko rosn¹cych w Europie rodkowej.
Karel Hudec Ptaki - przewodnik
wydawnictwo: MULTICO, Oficyna Wydawnicza, 1995
Kolejny z serii przewodników przyrodniczych s³u¿o¹cych do rozpoznawania zwierz¹t w naturze. Przewodnik Ptaki, ilustrowany barwnymi fotografiami przedstawia gatunki ptaków europejskich. Znaleæ w nim mo¿emy szczegó³owy opis ptaka wraz z mapk¹ obszaru
jego wystêpowania.
W tej serii równie¿: Las, Zwierzêta i roliny nadwodne, ladami zwierz¹t, Owady, Roliny gór polskich
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¯ycie ssaków
1 TVP, roda, 18 czerwca 2003, godz. 18.10
Serial telewizji BBC z udzia³em Davida Attenborougha,
który prezentuje ssaki ¿yj¹ce w ró¿nych zak¹tkach
wiata, zarówno te najwiêksze, budz¹ce przera¿enie
sam¹ swoj¹ postur¹, jak i te mierz¹ce zaledwie parê
centymetrów, trawo¿erców i ssaki o innych upodobaniach pokarmowych, najszybsze i poruszaj¹ce siê bardzo powoli. Silne i agresywne lub te¿ wyj¹tkowo ³agodne. ¯yj¹ce na l¹dzie, w wodzie oraz te, które wzbijaj¹
siê w powietrze, walcz¹c o pokarm z ptakami. W pierwszym odcinku poznajemy pocz¹tki dynastii ssaków.
David Attenborough odbywa podró¿ do Australii, gdzie
¿yje jeden z najstarszych ssaków - kolczatka - oraz jedno z najbardziej niezwyk³ych zwierz¹t na wiecie - dziobak. S¹ to jedyne ¿yj¹ce do dzi ssaki, które sk³adaj¹
jaja. Oba nale¿¹ do rodziny stekowców. Na australijskiej pustyni ¿yj¹ równie¿ torbacze: ró¿ne gatunki kangurów i koala. A w tamtejszych ch³odniejszych obszarach - wombaty i mrówko¿ery workowate. Zupe³nie inne
zwierzêta zamieszkuj¹ lasy amazoñskie. Mo¿na tam
spotkaæ japoka - ssaka prowadz¹cego ziemno-wodny
tryb ¿ycia. W Afryce natomiast dominuj¹ gnu.
ród³o: www.gazeta.pl

Wszystko o wulkanach
Discovery Channel, niedziela, 29 czerwca, godz.
21:00
Ju¿ od zarania ludzkoci wulkany stanowi¹ zagro¿enie
dla cz³owieka. Zdaniem naukowców przynajmniej szeæ
wulkanów jest obecnie bliskich wybuchu. Mimo tej groby na terenach w cieniu czynnych wulkanów osiedla
siê coraz wiêcej ludzi. Program Discovery Channel
"Wszystko o wulkanach" przedstawia wysi³ki grupy
naukowców, którzy staraj¹ siê zbudowaæ na czas nowe
urz¹dzenia do prognozowania erupcji wulkanicznych,
od z³o¿onych komputerowych obrazów wulkanów po
superczu³e czujniki wykrywaj¹ce wahania temperatury. Razem z wulkanologami zagl¹damy do wnêtrza tryskaj¹cych law¹, najniebezpieczniejszych wulkanów
wiata. Widzowie specjalnego wydania programu
"Wszystko o wulkanach" poznaj¹ najnowsze metody
wykrywania zbli¿aj¹cej siê nieuchronnie erupcji, której
si³a zrywa czubki wulkanicznych sto¿ków. Razem z
twórcami programu towarzyszymy naukowcom prowadz¹cym badania wulkanu w Banos w Ekwadorze. Stawka gry jest ogromna. Trafne prognozy ekspertów mog¹
ocaliæ tysi¹ce istnieñ ludzkich.
ród³o: www.gazeta.pl

Jerzyk, niebo i kamienie
Planete, czwartek 29 maja 2003, godz. 20.15
Jerzyk to ptak przypominaj¹cy jaskó³kê, który mieszka
w zag³êbieniach budynków. Jerzyki niewiele przebywaj¹
na ziemi. L¹duj¹ w³aciwie tylko wtedy, kiedy znosz¹
jaja lub wychowuj¹ ma³e. pi¹ w powietrzu. Nawet gody
tych ptaków odbywaj¹ siê nad ziemi¹. Kiedy jednak je-
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rzyk zdecyduje siê gdzie przycupn¹æ, wybiera zag³êbienia w murach budynków. Autorzy filmu obserwuj¹
koloniê tych ptaków w zamku Chaumont we Francji.
ród³o: www.gazeta.pl

Tropami prehistorii. Kopalnia i domy sprzed
czterech tysiêcy lat
1 TVP, roda, 18 czerwca 2003, godz 8.15
W Krzemionkach Opatowskich znajduje siê jedna z
najstarszych w Europie kopalnia krzemienia pasiastego - sprzed oko³o czterech tysiêcy lat. Obok kopalni
zrekonstruowano domy - tak najprawdopodobniej wygl¹da³y mieszkania ówczesnych górników. W reporta¿u przedstawiono szyby, komory i chodniki kopalni, a
tak¿e obróbkê krzemienia i narzêdzia z niego wykonane. Dzieci oprowadza doktor archeologii z Uniwersytetu £ódzkiego.
ród³o: www.gazeta.pl

wiat delfinów
Planete, pi¹tek, 6 czerwca 3002, godz 12.10
W przejrzystych wodach zachodniej Australii ¿yj¹ niesamowite morskie zwierzêta. Oprócz tych, które s¹
powszechnie znane, mo¿na tam równie¿ spotkaæ takie, które przypominaj¹ stwory z bajek i fantastycznych
opowieciach marynarzy. Pod¹¿aj¹c za delfinami kamera rejestruje, co dzieje siê w podwodnym wiecie.
Oprócz delfinów, widzowie maj¹ okazjê ogl¹daæ ma³o
znane gatunki morskiej fauny, w tym tak¿e zwierzêta,
które marynarze brali za syreny.
ród³o: www.gazeta.pl

Zabójcze szpony
National Geographic, Pi¹tek, 20 czerwca 2003, godz.
22.00
¯yj¹ce dzisiaj drapie¿ne ptaki posiadaj¹ skuteczn¹ broñ,
któr¹ stanowi¹ niezwykle silne i ostre szpony. Te skrzydlate stworzenia pojawiaj¹ siê w wielu legendach, s¹
inspiracj¹ dla artystów, symbolami ¿ywio³ów. W programie: przedstawiciele wielu gatunków drapie¿nych ptaków; od padlino¿ernych do najwiêkszych i najsilniejszych or³ów.
ród³o: www.telemagazyn.com.pl

Kulisy morskiego wiata
2 TVP, roda, 4 czerwca 2003, godz. 11.15
Georgia by³a 28 kilogramowym oseskiem, kiedy znalaz³a j¹ ekipa oceanarium Morski wiat z Orlando. Osierocony manat trafi³ do niewoli, pod opiekê lekarzy. Gdy
Georgia osi¹gnê³a odpowiedni wiek i wagê dochodz¹c¹ do 750 kilogramów wypuszczono j¹ na wolnoæ,
wczeniej wyposa¿aj¹c w nadajnik radiowy. Dziêki temu
po dwóch latach, za pomoc¹ nowoczesnej techniki i
czterech satelitów geostacjonarnych, lekarze z oceanarium namierzaj¹ manata. Teraz trzeba go odnaleæ, zbadaæ i zdj¹æ nadajnik. Podobne dzia³ania pomagaj¹ w
ratowaniu manatów amerykañskich, których populacja
w wodach Florydy zmala³a do zaledwie 2 tys. osobników. G³ównym zagro¿eniem dla tych zwierz¹t jest cz³o-
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wiek. Manaty kalecz¹ i zabijaj¹ ruby motorówek, zapl¹tuj¹ siê w sieci rybackie i wyrzucone mieci. Nie bez
wp³ywu na ich stan jest niszczenie naturalnych siedlisk.
Wykryt¹ przez satelity Georgiê oraz jej rocznego potomka, nazwanego Peaches, naukowcy nie bez trudu
wyci¹gaj¹ na brzeg. Manaty s¹ z natury ³agodne, lecz
ich masa i si³a stwarza pewne zagro¿enie. Oglêdziny
wykazuj¹, ¿e oba zwierzaki s¹ w dobrej formie. Badanie krwi równie¿ zadowala lekarzy. Kondycja samicy
daje nadziejê na liczne potomstwo w przysz³oci. Ekipa demontuje satelitarny nadajnik Georgii. Podczas gdy
lekarze badaj¹ oba manaty, w oceanarium trwaj¹ próby przed pokazami. Wystêpy butlonosów zawsze przyci¹gaj¹ wielu widzów. Te delfiny, wystêpuj¹ce w ró¿nych morzach klimatu gor¹cego i umiarkowanego, s¹
jednymi z najmielszych morskich ssaków. Czêciej ni¿
inne podp³ywaj¹ do statków i wyskakuj¹ ponad powierzchniê wody chlapi¹c ogonami. Maj¹ stosunkowo
du¿e mózgi, co znakomicie u³atwia ¿ycie w ich naturalnym otoczeniem. Louisa Bickley jest dowiadczon¹ treserk¹ delfinów. Pomaga m³odszym kolegom, wystêpuje te¿ w pokazach ze zwierzêtami. Wraz z delfinami
Dixie i Astr¹ trenuje nowy pokazowy numer. Zdobycie
zaufania zwierzêcia mo¿e trwaæ wiele miesiêcy, cierpliwoæ zostaje jednak wynagrodzona doskona³¹ wspó³prac¹ cz³owieka z delfinem. Oceanarium ma swój dzia³
Strachy G³êbin. Miejsce to zamieszkuj¹ stworzenia nale¿¹ce do najgroniejszych mieszkañców wód. Ray
Davis i omiu cz³onków jego ekipy ostro¿nie zabieraj¹
siê do rutynowych badañ rekinów. Bezpieczeñstwo
personelu jest priorytetem, lecz ludzie pamiêtaj¹ o stresie, jaki dla ryb stanowi wyci¹gniêcie ich ze rodowiska. Delikatnie wyci¹gaj¹ z wody rekina têpog³owego,
najagresywniejszego z rekinów, i pobieraj¹ jego krew
do badania.
ród³o: www.gazeta.pl

Kulisy morskiego wiata (cz. 2)
TVP 2, sobota, 21 czerwca 2003, godz. 10.20
Przed milionami lat wród praprzodków s³oni nast¹pi³
ostry podzia³. Jedne wybra³y ¿ywot na suchym gruncie, daj¹c pocz¹tek rodzinie najwiêkszych l¹dowych
ssaków wiata. Inne osiedli³y siê w oceanie. Wspó³czesne ssaki morskie, 700-kilogramowe manaty, s¹
najbli¿szymi krewniakami dzisiejszych s³oni. Dziel¹ te¿
ich smutny los. Kiedy polowano na nie dla miêsa, obecnie zagra¿aj¹ im ruby szybkich motorówek i sieci rybaków. Tym bardziej ¿ycie ka¿dego z dwóch tysiêcy
osobników bytuj¹cych w wodach op³ywaj¹cych Florydê jest szczególnie cenne.
ród³o: www.telemagazyn.com.pl

Zwierzêta wiata. Ratele z Kalahari
1 TVP, sobota, 7 czerwca 2003, godz. 13.20
Nawet potê¿ny lew omija z daleka ¿mijê sykliw¹ - jednego z najbardziej niebezpiecznych wê¿y Czarnego
L¹du, lecz m³ody ³owca nie ma krzty respektu wobec
gronego przeciwnika. Bez namys³u rusza do ataku.
Chwyta gada, umierca go w okamgnieniu i zaczyna
po¿eraæ. Po chwili posi³ek staje maluchowi oci¹ w
gardle. Przyczynê nag³ego braku apetytu mo¿na do-
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strzec bez trudu. Prawy policzek stworzenia puchnie.
¯mija zd¹¿y³a zatopiæ w pysku przeciwnika zabójcze
zêby jadowe. Wkrótce opuchlizna osi¹ga rozmiary pi³eczki tenisowej. Zwierzê nie mo¿e utrzymaæ równowagi. Przewraca siê, oddycha bardzo p³ytko. Czy¿by ¿mija odnios³a pomiertne zwyciêstwo nad swym pogromc¹? Nie! Po niespe³na dwóch godzinach myliwy staje
na nogi. ¯elazny organizm malca pokona³ dawkê trucizny, która powali³aby króla zwierz¹t. Teraz ratel spokojnie powraca do swego zabójczego posi³ku... Colleen i Keith Beggowie mozolnie przemierzaj¹ pustyniê
Kalahari. Ma³¿eñstwo naukowców od dawna prowadzi
badania nad doæ pospolitymi, bo wystêpuj¹cymi na
rozleg³ych obszarach Afryki i Azji, ale wci¹¿ tajemniczymi ratelami. Te niewielkie zwierzêta z rodziny ³asicowatych, kuzyni rosomaków, borsuków, wyder i norek, s¹ bohaterami wielu mitów Czarnego L¹du. U Buszmenów maj¹ opiniê zajad³ych, nieustêpliwych i nieub³aganych drapie¿ców, sprytnych, szaleñczo odwa¿nych i
nienasyconych. Niemal nie sposób ich pokonaæ. Nie
boj¹ siê lamparcich pazurów ani jadu kobry. Mog¹ przetrwaæ w najtrudniejszych warunkach i wyjæ zwyciêsko
z najciê¿szych opa³ów. Obserwacje poczynione przez
Beegów na terenach parku narodowego potwierdzaj¹
stare legendy. Ratele to rzeczywicie nadzwyczaj
sprawni i twardzi ³owcy. Podobnie jak wszystkie ³asicowate s¹ wszystko¿erne. Jedz¹ ptaki, owady, skorpiony, jaszczurki, wê¿e - nawet najjadowitsze, a tak¿e je¿ozwierze. Dziêki mocnym pazurom i silnym szczêkom
potrafi¹ chwytaæ i po¿eraæ wiêksze od siebie zwierzêta. Nie stroni¹ te¿ od bezkrwistej strawy. Ulubionym
przysmakiem rateli jest miód. By zdobyæ ten smako³yk,
penetruj¹ ule bardzo gronych afrykañskich pszczó³.
Wytrzymuj¹ setki u¿¹dleñ tych lataj¹cych potworów.
Bywa jednak, ¿e ³akomstwo doprowadza do zguby. W
ulach znajdowano ju¿ martwe ratele, pokonane przez
zastêpy agresywnych wojowniczek.
ród³o: www.gazeta.pl

Sekrety zaginionych imperiów. Inkowie
Planete, wtorek 3 czerwca 2003, godz. 20.45
Grupa ekspertów próbuje odgadn¹æ, jakich technik u¿ywali Inkowie, stawiaj¹c wielkie budowle, oraz w jaki
sposób transportowali i obrabiali kamienie. Inkowie
wznosili monumentalne budowle, nie znaj¹c ko³a, pisma ani skomplikowanych obliczeñ matematycznych,
czyli tego, co obecnie stanowi podstawê pracy architektów i budowniczych. Tymczasem budynki z prekolumbijskiego imperium wzniesione s¹ z wielkich (wa¿¹cych nawet do 100 ton) bloków kamiennych ociosanych z tak¹ precyzj¹, ¿e niemal idealnie przylegaj¹ do
siebie. Autorzy filmu udaj¹ siê wraz z naukowcami do
Machu Picchu, dawnego miasta Inków, by wspólnie
zastanawiaæ siê, w jaki sposób Indianie obrabiali kamienne bloki i jak je transportowali z gór, przekraczaj¹c po drodze dolinê i rzekê. Gdyby na przyk³ad ci¹gnêli je za pomoc¹ sznurów, jeden blok musia³oby dwigaæ 200 osób.
ród³o: www.gazeta.pl
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Konkursy
Barwy ¿ycia
Stowarzyszenie Karan - Katolicki Ruch Antynarkotyczny Oddzia³ w Rzeszowiezaprasza do wziêcia udzia³u w
konkursie fotograficznym Wakacje bez narkotyków
pod has³em Barwy ¿ycia organizowanym z okazji Miêdzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii - 26
czerwca 2003 r.
Jeli lubisz i umiesz fotografowaæ zrób zdjêcie i przylij
je do Karanu, nie ma barier wiekowych i zawodowych.
Warunki udzia³u w konkursie:
1. Minimalny format prac - 18x24 cm.
2. Zdjêcia nale¿y czytelnie opisaæ podaj¹c: imiê i nazwisko, wiek, adres.
3. Termin nadsy³ania prac do 16.06.2003 r. na adres:
KARAN - 35-959 Rzeszów, ul. Pi³sudskiego 8-10, skr.
poczt. 693
Uwagi:
1. Przekazane prace pozostaj¹ w dokumentacji Karanu.
2. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do reprodukcji
nagrodzonych prac.
3. Rozstrzygniêcie konkursu i powiadomienie uczestników o wynikach do 26.06.2003 r.
Laureaci otrzymaj¹ nagrody rzeczowe.
Organizator:
KARAN - Katolicki Ruch Antynarkotyczny
35-959 Rzeszów, ul. Pi³sudskiego 8-10, skr. poczt. 693

Szko³a 2003
Redakcja miesiêcznika Unia Europejska og³asza ogólnopolski konkurs publicystyczny p.n. SZKO£A 2003
zapraszaj¹c do udzia³u w nim nauczycieli szkó³ stopnia podstawowego, gimnazjalnego i licealnego oraz
orodków wychowawczych i szkó³ specjalnych.
Celem konkursu jest stworzenie autentycznego obrazu polskiej szko³y roku 2003, nakrelonego przez ludzi
najlepiej znaj¹cych i rozumiej¹cych problemy edukacji,
trud pracy nauczycielskiej, sytuacj¹ szkó³, warunki ¿ycia dzieci i m³odzie¿y, zjawiska patologiczne itd. itp.
Prace konkursowe, o objêtoci od 4 do 10 stron maszynopisu, mog¹ mieæ dowoln¹ formê. Mo¿e to byæ artyku³ publicystyczny, esej, felieton, list do redakcji lub
tp. Tekst pracy mo¿e dotyczyæ problemów ogólnych lub
te¿ pojedynczych spraw, wydarzeñ, dowiadczeñ. Prace mog¹ byæ podpisywane imieniem i nazwiskiem lub
te¿ pseudonimem, z jednoznacznym podaniem - tylko
do wiadomoci redakcji - nazwiska, adresu oraz miejsca pracy uczestnika konkursu. Prace nale¿y opatrzyæ
dopiskiem Wyra¿am zgodê na umieszczenie moich
danych osobowych w rejestrze redakcji Unii Europejskiej, wy³¹cznie na potrzeby konkursu Szko³a 2003.
Termin nadsy³ania prac konkursowych mija 30 czerwca 2003 r. Prace nale¿y przes³aæ poczt¹ na adres redakcji Unii Europejskiej, ul. Ogrodowa 31/35; 00-893
Warszawa. Rozstrzygniêcia konkursu dokona jury, w
terminie do 15 sierpnia 2003 r. Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone we wrzeniowym (2003) wydaniu miesiêcznika Unia Europejska.
Zwyciêzcy konkursu otrzymaj¹ nagrody:
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- I miejsce - 5.000 z³
- II miejsce - 3.000 z³
- III miejsce - 2.500 z³.
Ponadto jury przyzna 10 wyró¿nieñ po 1.000 z³. Najciekawsze prace lub ich fragmenty zostan¹ opublikowane
na ³amach Unii Europejskiej, a autorzy otrzymaj¹ honoraria.
Organizator:
Agencja Unia-Press, Oficyna Wydawnicza Sp. z o. o.
Redakcja Unii Europejskiej, ul. Ogrodowa 31/35; 00893 Warszawa
tel./fax 652-05-83; 652-37-19, e-mail: unia-press@uniapress.com.pl

Ogólnopolski konkurs plastyczny
wiat uchodcy
W zwi¹zku z obchodami Dnia Uchodcy Wroc³awska
Grupa Wolontariuszy Polskiej Akcji Humanitarnej organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny pt. wiat
uchodcy. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie w dowolnej technice (w formacie A4) pracy plastycznej inspirowanej ¿yciem uchodców. Najlepsze
prace zostan¹ nagrodzone i wydrukowane w formie
pocztówki. Uczestnicy konkursu zostan¹ podzieleni na
trzy kategorie wiekowe: od 6 do 13 lat, od 14 do 18 lat,
19 lat i wiêcej.
Kim s¹ uchodcy?
Uchodcy s¹ osobami, które uciek³y ze swojego kraju
w wyniku uzasadnionej obawy przed przeladowaniem
z powodu swojej rasy, religii, narodowoci, przekonañ
politycznych lub przynale¿noci do okrelonej grupy
spo³ecznej. To osoby, które nie mog¹ lub nie chc¹ do
tego kraju powróciæ. Na wiecie jest oko³o 42 milionów
uchodców: 22 miliony uchodców pozostaj¹cych poza
terytorium swoich krajów oraz oko³o 20 milionów
uchodców wewnêtrznych, którzy z powodu przeladowañ, przemocy musieli opuciæ dotychczasowe miejsca zamieszkania i ukrywaæ siê na terenie swojego kraju. Uchodcy ró¿ni¹ siê od migrantów. Ci ostatni opuszczaj¹ swój kraj dobrowolnie. Migranci, w przeciwieñstwie do uchodców, mog¹ w ka¿dej chwili powróciæ
do domu, bo nie zagra¿a im niebezpieczeñstwo.
W Polsce pomoc¹ uchodcom zajmuj¹ siê m.in. Biuro
Przedstawiciela Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodców, Polska Akcja Humanitarna, Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, Polski Czerwny Krzy¿.
Regulamin konkursu
· Prace nale¿y nadsy³aæ do 5 czerwca 2003 (liczy siê
data stempla pocztowego) na adres: Katarzyna Ró¿ycka, ul. A.Czechowa 13, 52-231 Wroc³aw;
· Format: blok rysunkowy A4; Technika: dowolna;
· Prace oceni jury, wy³onione przez Polsk¹ Akcjê Humanitarn¹;
· Wyniki konkursy zostan¹ og³oszone w po³owie czerwca;
· Najlepsze prace zostan¹ nagrodzone i wydrukowane
w formie pocztówki;
Polska Akcja Humanitarna zastrzega sobie prawo do
u¿ytkowania wszystkich prac.
Dodatkowych informacji nt. konkursu udziela Katarzyna Ró¿ycka, nr tel. 0693 55 12 13.
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Scenariusze zajêæ
Zachecamy Pañstwa do
nadsy³ania swoich
sprawdzonych scenariuszy z zakresu
edukacji ekologicznej, prozdrowotnej i regionalnej. Teksty prosimy przesy³aæ mailem na adres gosia@zrodla.most.org.pl lub na dyskietce lub p³ycie CD na adres: ODE ród³a,
90-408 £ód, ul. Próchnika 1 pok. 301. Nale¿y równie¿ przys³aæ dok³adne dane osobowe autora, tytu³ artyku³u czy scenariusza, zgodê na publikacjê oraz adres, pod
który odelemy Pañstwu potwierdzenie
opublikowania tekstu w Edukacyjnym Kameleonie

Dlaczego tak trudno o pokój na wiecie?
ród³a konfliktów na wiecie i obszary ich
wystêpowania.
Magdalena Wojtecka
Przedmiot: Geografia oraz nawi¹zanie do treci cie¿ek Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie,  Edukacja czytelnicza i medialna
Klasa: III gimnazjum
Czas trwania: 45 minut
Miejsce: klasa
Cele g³ówne: okrelenie przyczyn powstawania konfliktów we wspó³czesnym wiecie, zlokalizowanie obszarów dotkniêtych konfliktami.
Cele szczegó³owe: poznanie i zrozumienie róde³ konfliktów we wspó³czesnym wiecie, kszta³towanie umiejêtnoci interpretacji i oceny zjawisk zachodz¹cych we
wspó³czesnym wiecie, kszta³towanie poczucia tolerancji dla odmiennych przekonañ, kszta³towanie umiejêtnoci korzystania z ró¿nych róde³ wiedzy - media, prasa, podrêczniki, internet, wdra¿anie do prowadzenia
dyskusji, rozwijanie umiejêtnoci doboru informacji i ich
zastosowania.
Po zakoñczeniu lekcji uczeñ powinien: wskazaæ na
g³ówne przyczyny powstawania konfliktów na wiecie,
wskazaæ na mapie wiata obszary ich wystêpowania,
przedstawiæ i uzasadniæ w³asne stanowisko wobec problematyki konfliktów.
Kluczowe pojêcia: konflikt, autonomia, odmiennoæ
religijna, kulturowa, narodowociowa, terroryzm.
Metody i formy pracy: praca w grupach, elementy dyskusji, praca samodzielna na podstawie podrêczników,
artyku³ów prasowych, atlasów, internetu, konsultacje z
nauczycielem, wspó³praca z innymi grupami.
Potrzebne pomoce: atlasy geograficzne, podrêczniki,
artyku³y prasowe, internet
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Wprowadzenie:
Temat lekcji, bêd¹cy przedmiotem scenariusza, jest jednym z ci¹gu lekcji stanowi¹cych zebranie i usystematyzowanie wiedzy uczniów klas trzecich dotycz¹cych
wspó³czesnego wiata i jego problemów. Proponowany scenariusz mo¿e byæ wykorzystany nie tylko na lekcjach geografii, ale równie¿ historii, wiedzy o spo³eczeñstwie czy godzinach wychowawczych. Przeprowadzenie zajêæ z uwzglêdnieniem powy¿szej tematyki pozwoli
zwróciæ uwagê uczniów na jeden z najbardziej pal¹cych problemów wspó³czesnego wiata i sprowokowaæ
ich do poszukiwania odpowiedzi na podstawowe, nurtuj¹ce ludzkoæ pytania odnonie pokoju na wiecie.
Planowanie zajêæ:
Uczniowie, z wyprzedzeniem ok. 2 tygodni, zostaj¹ podzieleni na grupy i otrzymuj¹ polecenia zgromadzenia
informacji na temat konfliktów dotycz¹cych okrelonych
obszarów na wiecie. W tym czasie uczniowie maj¹
mo¿liwoæ odbycia konsultacji z nauczycielem oraz podjêcia wspó³pracy z innymi grupami.
Dobór obszarów mo¿e zostaæ dokonany przez samych
uczniów, zgodnie z ich zainteresowaniami lub tez byæ
narzucony przez nauczyciela.
Proponowane w niniejszym scenariuszu obszary konfliktów to: Irlandia Pn., Kraj Basków, Kaszmir, Sri Lanka, Burundi - Ruanda, Korea Pn./Pd.
Przebieg zajêæ:
Lekcja rozpoczyna siê od zapisania na tablicy pierwszej czêci tematu podanej w formie pytania:  Dlaczego tak trudno o pokój na wiecie?. Odpowiedzi uczniów,
po których nastêpuje prezentacja obszarów konfliktów
na wiecie i przyczyn, które je wywo³a³y (oko³o 5 minut
na ka¿d¹ grupê) uczniowie wykorzystuj¹ zgromadzone materia³y, pos³uguj¹c siê równie¿ atlasami oraz map¹
wiata, na której lokalizowane s¹ obszary konfliktów.
Sformu³owanie wniosku podsumowuj¹cego lekcjê (przyk³adowy wniosek do³¹czony w materia³ach dla nauczyciela) i zapisanie go w zeszytach uczniów w formie notatki. Praca domowa: sporz¹dzenie tabeli maj¹cej na
celu uporz¹dkowanie wiedzy zdobytej w trakcie lekcji
(przyk³ad tabeli w materia³ach pomocniczych dla nauczyciel
Wnioski:
Moim zdaniem, proponowany przeze mnie temat lekcji
powinien byæ obowi¹zkowym tematem omawianym na
lekcjach w gimnazjum dla uczniów klasy trzecich. Metody jego realizacji: praca w grupach, samodzielne po-

szukiwanie materia³ów ród³owych, koniecznoæ wymiany pogl¹dów z innymi uczniami, pozwala na aktywne
uczestniczenie w lekcji równie¿ uczniów mniej zdolnych.
Wczeniejsze rozdanie tematyki daje mo¿liwoæ gruntownego przygotowania siê uczniów, konsultacji z nauczycielem w trakcie przygotowañ oraz koniecznoci
wspó³pracy z pozosta³ymi zespo³ami. Byæ mo¿e, 45
minut przewidziane na realizacjê tego tematu, ze wzglêdu na z³o¿onoæ i zakres poruszanej problematyki, mo¿e
okazaæ siê czasem zbyt krótkim, i koniecznym stanie
siê przeznaczenie dodatkowej lekcji.
Bibliografia:
1. W. Eichelberger ; D¿ihad w nas ; Zwierciad³o 06/2002
2. J. Kop, M. Kucharska, E. Szkur³at; Geografia spo³eczno - ekonomiczna; Wydawnictwa Szkolne PWN;
Warszawa 2001.
3. M. Jêdrusik, D. Jêdrusik, J. Tomalkiewicz; Polska i
wiat; Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Spó³ka z
oo.; Warszawa 2001.
4. J. Mordawski, J. Makowski, M. Augustyniak; Azja i
Europa. Wybrane problemy geografii wiata; Wydawnictwo M. Ro¿ak; Gdañsk 2000.
5. M. Ostrowski, T. Zalewski ; Rok po szoku; Polityka 37/
2002.
6. F. Szlajfer, H. Powêska, A. Czerny, M. Czerny; Geografia regionalna wiata; Wydawnictwo Nowa Era;
Warszawa 2002.
7. J. Baczyñski praca zbiorowa; wiat i Polska 2003.
Prognozy, analizy, opinie; Polityka 1/2002, wydanie
specjalne grudzieñ 2002 - marzec 2003.
Materia³y dla nauczyciela:
Wniosek podsumowuj¹cy lekcjê (przyk³ad).
Najczêstsz¹ przyczyn¹ powstawania konfliktów we
wspó³czesnym wiecie jest wzajemna niechêæ, a nawet wrogoæ, wynikaj¹ca z ró¿nic narodowociowych,
plemiennych, religijnych czy ekonomicznych. Zjawisko
to mo¿e dotyczyæ zarówno mieszkañców jednego pañstwa, obszarów pañstw s¹siaduj¹cych ze sob¹, jak równie¿ ludnoci zamieszkuj¹cej odleg³e zak¹tki globu.
Mimo, i¿ pod³o¿e wystêpuj¹cych we wspó³czesnym
wiecie konfliktów, bywa bardzo ró¿ne, ich przebieg
czêsto jest podobny, przybieraj¹c charakter walki zbrojnej oraz terroryzmu, którego dzia³anie jest szczególnie
niebezpieczne.
Tabela, która mo¿e zostaæ sporz¹dzona przez ucznia
jako praca domowa, stanowi¹ca podsumowanie(przyk³ad).

Obszar konfliktu

T³o konfliktu

Czas trwania

Cel i ew. metody walki

Kraj Basków

narodowociowe

siêga XIX w.

d¹¿enie do uzyskanie pe³nej autonomii,
zamachy terrorystyczne bojowników
org. ETA

Burundi - Ruanda

plemienne

od 1965 r.

ewentualne sprawowanie w³adzy przez
plemiê Tutsi lub Hutu; wojna domowa
miêdzy plemionami Tutsi i Hutu.
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Las jako przyk³ad ekosystemu l¹dowego
(lekcja terenowa)
Katarzyna £uczyñska, Magdalena Wojtecka
Przedmiot: przyroda
Klasa: V szko³a podstawowa
Czas trwania: 3 godz. lekcyjne
Miejsce: : zajêcia terenowe na cie¿ce dydaktycznej
Cele g³ówne: pobudzenie ciekawoci w poznawaniu
otoczenia; ukazywanie bogactwa otaczaj¹cego wiata; kszta³towanie postawy szacunku wobec przyrody.
Po zajêciach terenowych uczeñ potrafi: zorientowaæ
plan za pomoc¹ kompasu i obiektów terenowych; opisaæ warstwow¹ budowê lasu; dokonywaæ obserwacji
przyrodniczych; rozpoznaæ wybrane gatunki drzew,
zw³aszcza typowych dla lasów beskidzkich; pos³ugiwaæ
siê przewodnikami do rozpoznawania rolin; wskazaæ
podobieñstwa i ró¿nice miêdzy lasem obszaru nizin(miejsce zamieszkania) a lasem górskim(miejsce
pobytu Zielonej Szko³y); podaæ przyczyny zamierania
lasów; oceniæ stopieñ czystoci powietrza okolicy, w
której przebywa; pracowaæ w zespole w oparciu o karty pracy.
Metody i formy pracy: æwiczenia praktyczne; obserwacje bezporednie; pomiary; praca w grupach;
rodki dydaktyczne: plan cie¿ki przyrodniczo-edukacyjnej; kompasy; teren i okazy naturalne w terenie;
instrukcja, karty pracy dla uczniów; przezroczysta folia; o³ówki, kredki; tamy miernicze lub centymetry krawieckie; rolin np. Bruno P. Kremer Drzewa i krzewy, wyd. Multico, Warszawa 2000 podrêczniki do przyrody dla kl.5 Ziemia planet¹ ¿ycia, wyd. MAC S.A.,
Kielce 2001

Faza zasadnicza:
Podanie instrukcji do pracy (za³. nr 1), planu cie¿ki
(za³. nr 2) oraz kart pracy dla ka¿dego zespo³u (za³. nr
3). Wyjcie zespo³ów na teren zaznaczony na planie
cie¿ki dydaktycznej. Prowadzenie obserwacji w badanym lesie. Wykonywanie poleceñ zawartych w kartach
pracy, uzupe³nianie kart pracy. Obserwacja pracy
wszystkich zespo³ów przez nauczyciela, udzielanie
wskazówek, s³u¿enie pomoc¹.
Faza podsumowuj¹ca:
Zbiórka zespo³ów we wczeniej ustalonym miejscu, zaznaczonym na planie cie¿ki. Porównanie i omówienie
poprawnoci wykonania poszczególnych poleceñ zawartych w kartach pracy przez przedstawicieli poszczególnych zespo³ów. Dzielenie siê uczniów wra¿eniami,
odczuciami, spostrze¿eniami, jakich dowiadczali podczas zajêæ w terenie. Ewaluacja zajêæ  zabawa Rozpoznaj swoje drzewo.
Za³. nr 1
Instrukcja do zajêæ terenowych
1. Zorientujcie plan cie¿ki wed³ug obiektów terenowych
oraz przy pomocy kompasu.
2. Zapoznajcie siê z planem cie¿ki, któr¹ bêdziecie
siê poruszali w kierunku przystanku nr 9 i 10.
3. Pamiêtajcie o przestrzeganiu przepisów bezpieczeñstwa.
4. Obserwujcie po drodze elementy przyrodnicze krajobrazu.
5. Uzupe³niajcie kartê pracy zgodnie z poleceniami.
Za³. nr 2
Plan cie¿ki przyrodniczo-edukacyjnej Olza

Wprowadzenie:
Proponowana lekcja terenowa przeznaczona jest dla
uczniów klasy V szko³y podstawowej, lecz tak¿e mo¿e
zostaæ przeprowadzona w klasach IV oraz VI na drugim etapie edukacyjnym, zale¿nie od przyjêtego i realizowanego programu nauczania.
Przedstawione zajêcia terenowe kszta³tuj¹ u ucznia
umiejêtnoæ obserwacji, pozwalaj¹ na dostrze¿enie zale¿noci zachodz¹cych w przyrodzie, wprowadzaj¹
dzieci w naturalne rodowisko, ucz¹ szacunku dla otaczaj¹cego nas wiata i jego ró¿norodnoci, w myl s³ów
Konfucjusza: S³yszê i zapominam, Widzê i pamiêtam,
Robiê i rozumiem.
Przebieg zajêæ:
Faza wstêpna:
Sprawy porz¹dkowe  sprawdzenie wyposa¿enia
uczniów oraz omówienie przebiegu zajêæ. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania siê w lesie. Podzia³ uczniów na zespo³y. Powtórzenie wiadomoci na
temat zasad orientowania mapy w terenie. Nawi¹zanie
do tematu zajêæ terenowych; podanie i wyjanienie tematu oraz celu zajêæ.
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Za³. nr 3 Karta pracy zespo³u nr ....................
Sk³ad zespo³u:
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Zad.1. Przyjrzyjcie siê, jak wygl¹da las wokó³ Was.
Okrelcie, ile warstw rolinnoci tutaj wystêpuje. Ich
nazwy wpiszcie w odpowiednie miejsca na rysunku.

Zad.4. Korzystaj¹c z przewodników rozpoznajcie i wypiszcie nazwy 3 drzew i 3 krzewów liciastych, które
rosn¹ w tym lesie:
drzewa liciaste ..............................................................
....................................................................................
krzewy liciaste ...............................................................
...............................................................................................................
Zad.5. Z rozpoznanych przez Was gatunków drzew i
krzewów wybierzcie jeden i opiszcie go dok³adnie wed³ug podanych ni¿ej wskazówek:
Podajcie nazwê gatunku: ...............................................
Narysujcie ga³¹zkê z liciem:

Opiszcie, jakie s¹ licie (kszta³t, wielkoæ, barwa, uk³ad
lici):
...........................................................................................
...........................................................................................
.............................................................................................

Zad.2. Których drzew jest wiêcej, iglastych czy liciastych?
.....................................................................................

Zad.6. Aby okreliæ wiek drzewa nie trzeba go cinaæ,
lecz wystarczy zmierzyæ rednicê jego pnia. Waszym
zadaniem jest dokonanie pomiaru pnia wybranego
przez Was drzewa na wysokoci Waszych ramion.
Nastêpnie odszukajcie w poni¿szej tabeli nazwê wybranego przez Was drzewa i w kolumnie z gruboci¹
odczytajcie szukany wiek drzewa.

Zad.3. Wêdruj¹c cie¿k¹ spróbujcie rozpoznaæ roliny
iglaste, korzystaj¹c z podanego poni¿ej klucza. Wyniki
obserwacji zapiszcie w tabeli.

Uzupe³nijcie zdania:
Nasze drzewo to .................................
Jego gruboæ wynosi .....................cm
Jego wiek wynosi ........................... lat
Zad.7. Powietrze wokó³ nas mo¿e byæ
zanieczyszczone ró¿nymi gazami. Najbardziej wra¿liwe na zanieczyszczenie
powietrza tlenkami siarki s¹ porosty,
tote¿ na podstawie ich wystêpowania
mo¿na okreliæ stopieñ zanieczyszczenia powietrza. Aby odpowiedzieæ na
pytanie, czy powietrze w tym lesie jest
czyste, musicie wykonaæ nastêpuj¹ce
polecenia:
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· Na przezroczyst¹ foliê naniecie mazakiem siatkê (10/
10 równych pól, razem 100 kwadracików)
· Wyszukajcie drzewo, na korze którego wystêpuj¹ porosty.
· Na dowoln¹ powierzchniê drzewa przy³ó¿cie foliê i
zaznaczcie miejsce pokryte porostami.
· Obliczcie procent kory pokrytej porostami do reszty zakratkowanej powierzchni. Zapiszcie obliczenia i wynik.
Obliczenia:
.......................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Wynik: .........................................................................
Zad.8. Rozpoznajcie kszta³ty plech porostów wystêpuj¹cych na tym drzewie. Odszukajcie na skali porostowej w podrêczniku str. 157-158 ten rodzaj plechy, który
zaobserwowalicie. Okrelcie na tej podstawie stopieñ
czystoci powietrza w lesie.
Uzupe³nijcie zdanie:
Powietrze w badanym lesie jest ......................................
......................................................................................
Za³. nr 4 Ewaluacja zajêæ
Zabawa pt.: Rozpoznaj swoje drzewo
Dzieci dobieraj¹ siê w pary. Jedna osoba ma zawi¹zane
oczy, a druga prowadzi j¹ krêt¹ drog¹ do wybranego drzewa, którego musi siê nauczyæ u¿ywaj¹c innych zmys³ów
ni¿ wzrok (szczególnie przez dotyk pnia, kory obejmowanie drzewa itp.). Po dok³adnym zapoznaniu siê z drzewem (ok. 3 min.), niewidz¹cy jest odprowadzany przez
partnera na miejsce, lecz inn¹ drog¹. Uczeñ zdejmuje opaskê z oczu i próbuje samodzielnie odnaleæ swoje drzewo. Nastêpnie partnerzy zamieniaj¹ siê rolami.
Wnioski:
Przedstawiona propozycja lekcji jest, wed³ug mnie, interesuj¹ca dla wszystkich uczniów, poniewa¿ umo¿liwia bezporedni kontakt z przyrod¹, pozwalaj¹c na zrozumienie znaczenia szaty rolinnej, a szczególnie lasów, w tworzeniu krajobrazu. Dzieci w aktywny sposób
uczestnicz¹ w procesie poznawczym, zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtnoci poprzez dowiadczenie, staj¹ siê
rzeczywistymi twórcami zajêæ. Nauczyciel pe³ni jedynie rolê doradcy i obserwatora. Zalet¹ lekcji jest mo¿liwoæ przeprowadzenia jej w dowolnym obszarze lenym
kraju, a tak¿e uwolnienie od cian szkolnych oraz
dzwonków, co z pewnoci¹ wyzwala wiêksz¹ swobodê
i aktywnoæ uczniów.
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5. Zielonymi cie¿kami...; praca zbiorowa pod red. A.
Szarzyñskiej i A. Rodziewicz; wyd. Zespó³ Parków Krajobrazowych Pojezierza I³awskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwa³dzie.

Dodatki do Edukacyjnego kameleona
Razem z numerem otrzymalicie Pañstwo komple materia³ów wydanych przez Zwi¹zek Stowarzyszeñ Polska Zielona Sieæ w ramach kampanii informacyjnej Kupuj odpowiedzialnie. Celem kampanii Kupuj odpowiedzialnie jest zwrócenie uwagi na nasze wybory: co
kupujemy, od kogo kupujemy, jakie s¹ tego skutki i czy
rzeczywicie jest nam to potrzebne. To nasze pieni¹dze sprawiaj¹, ¿e my, konsumenci, jestemy tak atrakcyjni dla wszystkich, którzy chc¹ co sprzedaæ. Jednoczenie, (z czego czêsto nie zdajemy sobie sprawy) to
nasze pieni¹dze powoduj¹, ¿e mo¿emy wywieraæ wp³yw
na dzia³alnoæ wielkich i ma³ych firm.
W sk³ad materia³ów wchodz¹: poradnik Kupuj Odpowiedzialnie, poradnik Prawa konsumenta oraz Zielone znaki czyli o ekoetykietach, a tak¿e dwa plakaty i
5 ulotek dotycz¹czych odpowiedzialnych zakupów.

Dobre adresy:
Dzi adresy zwi¹zane z lasem i drzewami:
www.zb.eco.pl/inne/zielen/ - ZIELEÑ Ma³gorzata Z³ocka - ksi¹¿eczka do wydrukowania i prowadzenia zajeæ w terenie
http://www.e-lasy.pl/ - strona Polskiego Towarzystwa
Lenego, informacje o lenictwie, pa5kach narodowych,
ochronie przyrody, edukacji ekologicznej
http://www.drzewa.sitenet.pl/ - leksykon internetowy
"Drzewa i krzewy"
http://iglaki.agrosan.pl/ - tutaj szczególnie polecamy
dzia³ Ciekawostki
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