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Ekologia po Gnieźnieńsku
Dbanie o środowisko w XXI wieku stało się niezwykle ważnym tematem. Na całym świecie
przeprowadza się akcje mające na celu ochronę flory i fauny naszej planety. Jednak nie tylko
działania na wielką skalę determinują los Ziemi. Aby móc zmieniać świat należy zacząć od swojej
najbliższej okolicy. Jak się okazuje Powiat Gnieźnieński spełnia to zadanie z roku na rok coraz lepiej.
Kształtowanie świadomości o znaczeniu środowiska jest bardzo ważne, szczególnie wśród dzieci i
młodzieży. Idea zaszczepienia w młodych ludziach szacunku do przyrody pozwoliła na stworzenie
wielu projektów uczących młodzież dbania o swoje otoczenie często połączone z miłym spędzaniem
czasu i na zabawie. Do takich akcji można zaliczyć m. in. Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne,
których główną ideą jest popularyzacją piętnastu celów zrównoważonego rozwoju AGENDY 2030
ONZ „Życie na lądzie”. Warto także wspomnieć o takich akcjach jak chociażby Powiatowy Festiwal
Piosenki Ekologicznej „Zielone Nuty”. Misją tego konkursu jest poprzez zabawę zaangażowanie
dzieci w tworzenie ekologicznego dzieła oraz utrwalenie zdobytej wiedzy i możliwość przekazywania
jej dalej wśród rówieśników. Każda z tych akcji kształtuje młodych Gnieźnian i pokazuje jak
ogromną rolę odgrywają oni w walce o lepsze, zieleńsze jutro.
Ważnym aspektem dbania o nasz rejon jest także zakładanie odnawialnych źródeł energii. Pozwalają
one na wydajne generowanie energii z jednoczesnym pominięciem produkcji szkodliwych odpadków.
Jednym z projektów realizowanych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego było chociażby założenie
paneli słonecznych przy CKZIU w Gnieźnie. Rozwiązanie to pozwala nie tylko na wydajną produkcję
energii, ale także na ograniczenie hałasu i gazowych zanieczyszczeń związanych z tym procesem.
Według danych zakłada się, że energochłonność obiektu zostanie obniżona o 70%, a produkcja gazów
cieplarnianych zmaleje o 131 ton na rok.
O czystość Ziemi można także dbać bez wydawania ogromnych sum - poprzez wygospodarowanie
sobie czasu na wzięcie udziału w akcjach profilaktycznych. Jedną z takich akcji jest sprzątanie lasu
organizowane rokrocznie od dziewięciu lat przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwo Gniezno.
Eventy zachęcające ludzi do dbania o czystość swojej okolicy mają wiele zalet. Nie tylko pozwalają
na faktyczne odczucie zmiany i satysfakcji z własnej, ciężkiej pracy, ale także dokształcenie się
poprzez obserwację flory i fauny Pojezierza Gnieźnieńskiego. Zbieranie różnych odpadów sprawia, że
możemy żyć w zielonym i czystym otoczeniu bez sąsiedztwa dzikich wysypisk czy przypadkowych
plastikowych worków. Drobne gesty, takie jak podniesienie szklanej butelki czy plastikowego
opakowania mogą uchronić zwierzęta od zatrucia lub całe kompleksy leśne przed pożarem.
Ziemia jest jedyna w swoim rodzaju. Różnorodna natura jest pełna piękna i tajemniczości. Sprawia
nie tylko, że czujemy się lepiej otoczeni zielonymi terenami, ale pozwala nam zwiększyć jakość
życia. Jak widać w Powiecie Gnieźnieńskim walka o lepsze jutro jest bardzo ważnym celem
pozwalającym przyszłym pokoleniom cieszyć się z zielonych lasów czy pięknych jezior o
piaszczystych, a nie śmieciowych plażach.
Julia Mańkowska, 2CG
Bibliografia:

https://www.powiat-gniezno.pl/pl/aktualnosci/5295 https://www.powiat-gniezno.pl/pl/aktualnosci/5156
https://www.powiat-gniezno.pl/pl/aktualnosci/4872 https://gniezno.naszemiasto.pl/tag/sprzatali-las-gniezno
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Globalne ocieplenie i efekt cieplarniany
Zacznijmy od tego, że globalne ocieplenie i efekt cieplarniany to nie to samo! Efekt cieplarniany
występuje naturalnie i bez niego nie istniałoby życie na Ziemi. Powoduje on, że temperatura na naszej
planecie wynosi 15 stopni C, a nie -18.
Efekt cieplarniany jest spowodowany przez gazy cieplarniane. Są to cząsteczki, które mają wspólną
właściwość – pochłaniają ciepło. Nasza planeta zostaje rozgrzana przez promienie słoneczne i sama
oddaje ciepło. Na to ziemskie promieniowanie „czułe” są gazy cieplarniane, które najpierw
pochłaniają go mniej więcej tak jak gąbka pochłania wodę, by potem się go pozbyć i „wysłać”
zarówno w stronę Ziemi, jak i kosmosu.
Pewna część ciepła jest więc uwięziona w atmosferze ziemskiej – w sposób podobny jak w szklarni.
Tak tworzy się równowaga termiczna, która utrzymuje się do czasu, gdy ilość gazów cieplarnianych
jest niezmienna. Ale to, z czym mamy dziś do czynienia to zwiększenie ilości tych gazów w
atmosferze. Średnia temperatura na globie zwiększa się, co nazywamy globalnym ociepleniem.
Powoduje ono zmiany klimatu, których dowiecie się za chwilę.
Cząsteczką, która ma największy wpływ na globalne zmiany klimatu, jest para wodna. Jej wpływ na
globalne ocieplenie ocenia się na 37 – 70%. Najbardziej znany jest jednak inny gaz – dwutlenek
węgla (CO2). Chociaż wpływa na efekt cieplarniany w mniejszym stopniu (9-26%), to zauważono
zwiększenie stężenia tego gazu w atmosferze począwszy od XVIII wieku – o 36% w stosunku do
roku 1750. Jeszcze bardziej zwiększyło się stężenie innego gazu cieplarnianego – metanu – aż o
149%. Jego wpływ na efekt cieplarniany to 4-9%. Inne gazy cieplarniane to: ozon i podtlenek azotu
(N2O).
Na temat zmian klimatu istnieje wiele fałszywych przekonań. Jednym z nich jest to, że skoro para
wodna ma największy wkład w globalne ocieplenie i jest jej najwięcej, to dlaczego by nie
kontrolować właśnie jej, a nie dwutlenku węgla.
Faktem jest, że dwutlenek węgla jest emitowany do atmosfery przez spalanie węgla, gazu, wycinkę
drzew i wiele innych procesów zależnych od działalności człowieka. Nie jesteśmy w stanie
kontrolować poziomu stężenia pary wodnej. Jest ona zależna przede wszystkim od temperatury – im
wyższa temperatura, tym więcej pary wodnej może się w niej gromadzić. To z kolei powoduje samo
napędzanie się procesu globalnego ocieplenia, im więcej CO2, tym wyższa temperatura, czyli więcej
cząsteczek wody w atmosferze, które znów zwiększają temperaturę. Inaczej mówiąc, najlepszym
sposobem na zmniejszenie ilości pary wodnej w atmosferze jest zmniejszenie ilości dwutlenku węgla
w niej.
Uwaga! Każdy z nas ma wpływ na zmiany klimatu i każdy z nas może podjąć działania by ten wpływ
ograniczyć. Starajmy się utrzymać naszą planetę w “formie”, tak, by mogła służyć następnym
pokoleniom w takiej samej okazałości jak do tej pory.
Maciej Kaniewski, 2C
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Krem z filtrem
Krem z filtrem chroni przed konsekwencjami przebywania na słońcu. Stanowi wsparcie w ochronie
przed przedwczesnymi zmarszczkami, oparzeniami słonecznymi, przebarwieniami, a nawet rakiem
skóry.
Połowa Polaków w ogóle nie używa kosmetyków chroniących skórę przed słońcem. Spośród tych,
którzy je stosują, duża część nie ma świadomości, że robi to nieskutecznie, bo sięga po
nieodpowiednie preparaty lub niewłaściwie ich używa.
Skóra wymaga ochrony i stosowania kremu z filtrem przez cały rok – najbardziej latem, gdy słońce
świeci najsilniej.
Nadmierna ekspozycja na promienie UV sprzyja zachorowaniu na nowotwory skóry, w tym raka
podstawno-komórkowego, kolczysto-komórkowego i najbardziej niebezpiecznego czerniaka.
Szczególnie zagrożone nim są osoby mające na ciele liczne znamiona.
Aby kosmetyk dobrze zabezpieczał przed promieniami UV, wysokość filtra musi być dopasowana do
fototypu skóry. W naszej strefie klimatycznej wyróżnia się cztery fototypy:
• I – karnacja bardzo jasna (tzw. mleczna) z piegami, włosy blond lub rude; skóra bardzo łatwo ulega
poparzeniom, a trudno się opala – zalecany SPF 50+
• II – jasna karnacja, najczęściej bez piegów, włosy jasno lub ciemnoblond; skóra bardzo łatwo ulega
poparzeniom, lekko się opala – zalecany SPF co najmniej 30
• III – karnacja ciemna, bez piegów, włosy ciemnoblond lub brązowe; skóra łatwo się opala,
oparzenia zdarzają się rzadko – zalecany SPF co najmniej 15
• IV – karnacja bardzo ciemna, bez piegów, włosy brązowe; skóra łatwo i mocno się opala, bardzo
rzadko ulega poparzeniu – zalecany SPF co najmniej 15
Równie ważny jest sposób aplikacji kosmetyku. Krem powinno się nakładać 20-30 minut przed
wyjściem na plażę, by dobrze wchłonął się w skórę. Na posmarowanie całego ciała powinno się zużyć
15-20 ml produktu, czyli dość gruba warstwa. Należy co 2-3h ponawiać aplikację, ponieważ krem
ściera się np. gdy leżymy na kocu lub leżaku. Ciało powinno się smarować także po każdej kąpieli.
Nie powinniśmy zapominać o ochronie ust (pomadka z filtrami UV).
Malwina Skrzyńska, 1C
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Hornøya Metropolia Północy
Na dalekiej Północy, u wybrzeży Norwegii, z Morza Barentsa wyłania się niewielka wyspa Hornøya. Jednak co tak niezwykłego jest w tej wysepce? Zimą są to tylko pokryte śniegiem skały,
jednak w marcu następuje ogromna zmiana. Na wyspę zaczynają przybywać dziesiątki tysięcy ptaków
morskich, by gniazdować. Wśród nich są liczne gatunki mew oraz przedstawiciele rodziny alk, a
także wiele, wiele innych. Ja jednak chciałbym skupić się na zaledwie kilku gatunkach: maskonurze,
nurzyku, alce oraz mewie trójpalczastej.

Dlaczego ptaki morskie żyją w koloniach?
Zanim jednak przyjrzymy się bliżej poszczególnym gatunkom, warto zadać pytanie, dlaczego ptaki
morskie tak właściwie żyją w koloniach? Badacze wskazują dwa powody takiego zachowania, oba
związane z jedzeniem. Pierwszy, to aby jedzeniem się nie stać. Im więcej ptaków, tym więcej oczu do
wypatrywania zagrożenia i mniejsze szanse na zjedzenie pojedynczych osobników, które po prostu
nikną w tłumie. Drugi powód, to by jedzenie zdobyć. Ptaki nie muszą tracić cennego czasu ani energii
na samotne poszukiwanie pożywienia. Wystarczy, że zobaczą, gdzie żerują inni. Kiedy już znamy
odpowiedź na to pytanie, możemy przejść do omawiania poszczególnych gatunków.

Mieszkańcy Hornøi
Jeżeli wśród ptaków mieszkających na wyspie znajduje się prawdziwy celebryta, to jest nim
niewątpliwie maskonur, ptak o niezwykle kolorowym dziobie. Mało kto wie jednak, że jego dziób
wygląda tak wyłącznie latem, gdy trwa sezon godowy. Wykształcają się na nim wtedy kolorowe płyty
rogowe. Zimą za to dziób maskonura jest szary, z ledwie widocznymi kolorami. Kolejnym ptakiem
jest nieco przypominający pingwina nurzyk, najliczniej występujący na wyspie gatunek (bo aż około
60 tysięcy osobników). Są dwa warianty nurzyków: z białą obrączką wokół oka (przez miejscowych
nazywane ringvi) oraz bez obrączki (lomvi). Naukowcy zauważyli, że im dalej na północ, tym
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większy jest w populacji odsetek nurzyków z obrączką. Nie znają jednak jeszcze przyczyn tego
ciekawego zjawiska. Następnym gatunkiem jest alka, o czarno-białym, niezwykle podobnym do
nurzyka i maskonura upierzeniu. Skoro wszystkie te gatunki są tak podobne, nasuwa się pytanie, do
czego służy im taki układ kolorów? Odpowiedź jest związana z trybem życia tych ptaków. Sporą
część swojego czasu gatunki te spędzają unosząc się na morzu. Upierzenie, czarne od góry i białe od
dołu idealnie je maskuje. Ewentualny drapieżnik, nacierający z góry (jak na przykład bielik), miałby
problem z wypatrzeniem ciemnej alki na tle ciemnego morza, z kolei atakujący od dołu, mógłby nie
zauważyć jasnego ptaka, na tle jasnego nieba. Ostatnim gatunkiem, któremu przyjrzymy się bliżej jest
mewa trójpalczasta. Jest to jedna z mniejszych mew. Gatunek jest zagrożony wyginięciem, a jego
populacja ciągle się zmniejsza. Dlaczego tak się dzieje, dowiemy się za chwilę. Tymczasem
przyjrzyjmy się zwyczajom związanym z gniazdowaniem gatunków na wyspie.

Gniazda i jaja
Jedne z ciekawszych zwyczajów posiada nurzyk. Przedstawiciele tego gatunku łączą się w pary na
całe życie, co pozwala zaoszczędzić czas i przejść od razu do lęgu, zamiast szukać nowego partnera
co roku, aby zdążyć w krótkim, arktycznym lecie. Nurzyki nie budują gniazd. Składają jedno jajo
prosto na wąskie, nagie półki skalne. Jest to dość niebezpieczna strategia, jednak jaja nurzyków są do
tego celu ewolucyjnie przystosowane. Mają one kształt zwężający się ku końcowi, co sprawia, że
zamiast toczyć się prosto, toczą się po małym okręgu. Dzięki temu nie spadają z półek skalnych. Jajo
jest wysiadywane przez oboje rodziców przez około trzy tygodnie. Podobne zwyczaje do nurzyka ma
alka. Nie buduje ona właściwych gniazd, jednak składa jajo (również tylko jedno) w zagłębieniach
skalnych, gdzie są bezpieczne przed drapieżnikami. Bardzo interesującym przykładem jest także
maskonur. Może zdarzyć się tak, że będąc w kolonii pełnej maskonurów nie zobaczymy ani jednego.
Jak to możliwe? Dzieje się tak, ponieważ maskonury mieszkają w norach w ziemi. Wyściełają je
materiałem roślinnym i w nich składają jajo. Tam jest ono absolutnie bezpieczne i ukryte. Mewa
trójpalczasta z kolei buduje gniazda na klifach. Tworzy je z materiału roślinnego dostępnego na
wyspie. Co roku wraca do tego samego gniazda powiększając je. Gniazdo co roku staje się coraz
wyższe i właśnie po jego wysokości można poznać jego wiek. Mewy trójpalczaste składają zazwyczaj
dwa jaja.
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Pisklęta
Po wysiadywaniu jaj przychodzi czas na wyklucie się piskląt. Pisklę nurzyka spędza na półce skalnej
kilka tygodni, karmione przez rodziców. Jednak po tym czasie musi ono opuścić kolonie. Dochodzi
wtedy do wydarzenia nazywanego przez lokalnych naukowców “det store spranget”, czyli
“wielkiego skoku”. Pisklęta nurzyka muszą skoczyć z wysokich klifów skalnych i dostać się do
morza, ponieważ w zatłoczonej kolonii nie jest bezpiecznie. Podczas skoku najbardziej doświadczeni
rodzice towarzyszą swoim pisklętom prowadząc je do morza, gdzie później pisklę będzie uczyć się
zdobywać pożywienie. Skok jest niezwykle niebezpieczny. Wiele piskląt go nie przeżywa. Po drodze
mogą doznać urazów lub zostać zaatakowane przez drapieżniki. Bezpieczne są dopiero, gdy znajdą
się w morzu wraz z rodzicem. Pisklę alki nie musi podejmować takich wyzwań. Siedzi bezpieczne w
zagłębieniu w skale karmione i ogrzewane przez rodziców. Ciekawostką jest, że alki, zazwyczaj
niemal nieme, wydają w towarzystwie piskląt wiele dźwięków. Pozwala to nawiązać głęboką więź.
Rodzice będą przebywać z pisklęciem jeszcze na długo po opuszczeniu przez nie gniazda. Pisklę
maskonura jest natomiast tak ukryte, że mało kto je widział. Cały czas spędza ono w norze, do której
rodzice wracają co roku. Jest tam przez nich karmione. Z dwóch piskląt mewy trójpalczastej rzadko
przeżywają oba. Dzieje się tak ze względu na stale zmniejszającą się ilość pożywienia, co jest
wywołane zmianami klimatu.
Zdobywanie pożywienia
Chociaż przedstawiciele rodziny alk (nurzyki, maskonury oraz oczywiście alki) nie są zbyt dobrymi
lotnikami, ich ciało jest idealnie przystosowane do nurkowania w poszukiwaniu pożywienia. Nurzyki
nurkują zazwyczaj na głębokość do 40 metrów (zimą nawet do 200 metrów) pozostając pod wodą od
2 do 8 minut. Umożliwia im to szczególnie duża ilość hemoglobiny i mioglobiny. Polują one głównie
na śledzie oraz narybek dorsza. Nurzyk i alka mogą złapać tylko jedną rybę, by zanieść ją do
pisklęcia. Sprawa wygląda zupełnie inaczej w przypadku maskonura. Może on złapać wiele ryb za
jednym razem. Rekordowa ilość ryb naliczona przez badaczy w dziobie pojedynczego maskonura za
jednym razem wynosi 80. Mewy trójpalczaste stosują za to zupełnie inną technikę łowiecką. Są one
bardzo dobrymi lotnikami, jednak ich skrzydła nie są przystosowane do nurkowania. Zawisają one
nisko nad wodą, po czym polują na ryby pływające blisko powierzchni. Ze względu na zmiany
klimatu, gatunki ryb, na które poluje mewa trójpalczasta przenoszą się dalej na północ, w zimniejsze
rejony. Skutkuje to wydłużeniem lotów mew w poszukiwaniu pożywienia oraz czasu, kiedy pisklęta
pozostają w gnieździe bez opieki. To z kolei skutkuje stopniowym zmniejszaniem się liczebności tego
gatunku. Obecnie jest on silnie zagrożony.
Zagrożenia czyhające na wyspie
Jak w każdym dużym mieście, także na Hornøi znajdują się czarne charaktery. Zagrożenie,
szczególnie dla piskląt, stanowią duże mewy. Mewa siodłata, która jest największym gatunkiem
mewy na świecie oraz mewa srebrzysta. Mogą one zjadać jaja i zabijać pisklęta, jednak niektóre
osobniki wyspecjalizowały się także w polowaniach na dorosłe osobniki m.in. mewy trójpalczastej.
Kolejnym zagrożeniem są bieliki gniazdujące na pobliskiej wyspie. Gdy bielik zbliża się do klifów
zamieszkanych przez nurzyki, wszystkie podrywają się do lotu. Taka strategia zapewnia im większe
szanse na przetrwanie, jednak stwarza także możliwość dla kruków i dużych mew, do obrabowania
pozostawionych bez opieki gniazd. Zagrożeniem innej natury są natomiast wydrzyki ostrosterne. Są
one wyśmienitymi lotnikami. Atakują one ptaki wracające na wyspę z pożywieniem dla piskląt. Ich
łupem padają często ryby złapane przez nurzyki czy alki.
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Zima na wyspie
Gdy nadchodzi październik ptaki opuszczają Hornøyę. Każdy uda się teraz w swoim kierunku. Mewy
trójpalczaste wybiorą się do wschodniej Kanady i południowej Norwegii, młode nurzyki spędzą zimę
na wschodzie Morza Barentsa. Ciekawym zjawiskiem jest z kolei zachowanie maskonurów. Dzielą
się one na grupy samców i samic. Samice spędzają zimę na północnym Atlantyku, z kolei samce na
wschodzie Morza Barentsa. Naukowcy nie wiedzą jaki jest powód tego zachowania, jednak
zamierzają to zbadać. Gdy na wyspie zaczyna się noc polarna nie ma już na niej ptaków. Pozostaje
opuszczonym miejscem przysypanym śniegiem. Przynajmniej aż do momentu, gdy znowu nastanie
lato i nurzyki, maskonury, alki, mewy i wiele innych, powrócą na wyspę, by znów uczynić ją
zatłoczonym miastem.
Dominik Pankowski, 1C
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Jaka jest różnica między gniazdownikami a zagniazdownikami?
Gniazdowniki to gatunki zwierząt, których młode od razu po wykluciu nie są w stanie samodzielnie
żyć, a przez dłuższy czas znajdują się pod opieką rodziców. Dorosłe osobniki karmią i ogrzewają
pisklęta, które wykluwają się na znacznie wcześniejszym etapie rozwoju niż zagniazdowniki. Żółtko
stanowi 15%-27% masy.
Wyróżniamy:
- Gniazdowniki właściwe (pisklęta są nagie lub prawie nagie oraz mają zrośnięte powieki) są to np.
dzięcioły i wróble
- półgniazdowniki (wykluwają się pokryte puchem jednak pozostają w gnieździe) np. sowy
Z kolei zagniazdowniki to gatunki ptaków, których pisklęta po wykluciu z jaja już pierwszego dnia są
zdolne do samodzielnego życia oraz nie przebywają w gnieździe np. kaczki, gęsi, łabędzie.
Są pokryte gęstym puchem, potrafią utrzymać stałą temperaturę ciała oraz sprawnie chodzą.
Wykluwają się na późniejszym etapie rozwoju osobniczego. Żółtko stanowi 30%-40% masy.
Wyróżniamy:
- Zagniazdowniki niewłaściwe (przez jakiś czas przebywają w gnieździe jednak w czasie
niebezpieczeństwa szukają schronienia, aby później wrócić na swoje miejsce)
- Zagniazdowniki właściwe (opuszczają gniazdo jeszcze tego samego dnia)
Julia Różańska, 1C
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Rośliny lecznicze w Polsce
Latem w lasach i na łąkach możemy spotkać przeróżne rodzaje flory. Począwszy od tych
wielokolorowych i pięknie pachnących, skończywszy na korzystnie wpływających na nasz organizm
ziołach, których liście, kwiaty i korzenie można wykorzystywać w terapii różnych dolegliwości.
Poniżej pragnę przedstawić najpowszechniejsze z nich które występują na całym terenie Polski:
Pokrzywa zwyczajna
Wszechstronnie spotykana roślina, która zyskała złą sławę dzięki
wykształconym systemie obronnym, który parzy potencjalne
zagrożenie podczas kontaktu z jej liśćmi, ma również właściwości
lecznicze. Wyciągi i napary z jej liści pomagają przy stanach
zapalnych przewodu pokarmowego oraz dróg moczowych. Odwary z
liści i korzenia pokrzywy pomagają również w walce z łupieżem.
Okres zbioru tej rośliny przypada od czerwca do września.

Rumianek

Rumianek rośnie dziko na łąkach i polach uprawnych, jest także uprawiany masowo na specjalnych
plantacjach. Napar z rumianku to dobry wybór na stany zapalne przewodu pokarmowego, zgagę lub
11

też na brak apetytu. Zewnętrznie stosowany uśmierza świąd, zaczerwienienia, dolegliwości oczu oraz
pomaga w leczeniu odleżyn. Okres zbioru trwa od maja aż do jesieni.
Mniszek lekarski

Dostępna praktycznie na każdym trawniku i łące. Jesteśmy w stanie wykorzystać zarówno jego
kwiaty, jak też korzeń i liście. Okaże się on pomocny przy problemach z nerkami, wątrobą, nieżytami
jamy ustnej oraz górnych dróg oddechowych, a także przy problemach ze skórą. Jest również
powszechnie stosowany w kosmetyce jako okłady na różnego rodzaju problemy skórne (na przykład
brodawki lub kurzajki) Dostępny jest również wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego jako suplement
diety, bezproblemowo jesteśmy w stanie zakupić go w Internecie.
Dziurawiec

Wszechstronnie występujące ziele, również o wyjątkowo wszechstronnym zastosowaniu. Można je
znaleźć na polach, łąkach oraz okolicznym gąszczu. Dobrze sprawdzi się w postaci naparu podczas
problemów żołądkowych, wątrobowych oraz z układem moczowym. Ponadto ziele dziurawca ma
właściwości uspokajające oraz sprawdza się podczas odmrożenia, oparzeń oraz jako okład na trudno
gojące się rany. Redukuje stany zapalne gardła i dziąseł. Okres zbioru przypada między czerwcem a
sierpniem.
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Mięta pieprzowa

Jest to ziele, które wszyscy dobrze znamy. Liście mięty można zbierać przez całe lato. Napary z niej
to delikatne wsparcie podczas problemów trawiennych, kolki jelitowej oraz skurczów w przewodzie
trawiennym. Owe ziele wykorzystuje się również w chorobach wątroby i dróg oddechowych

Lipa drobnolistna

Jej intensywnie pachnące kwiaty należy zbierać pod koniec czerwca lub w lipcu. Napar z kwiatów tej
rośliny znany jest przede wszystkim ze swych właściwości napotnych, tak więc stosuje się go w
gorączce, przy anginie, zapaleniu dróg oddechowych i podczas przeziębienia. Stosowany jako środek
do nacierania ciała uśmierza świąd i podrażnienia skóry.

Babka lancetowata
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Spotkamy ją praktycznie na każdym trawniku. W ziołolecznictwie stosuje się jej liście, które można
zbierać od maja do czerwca. Okłady lecznicze z dodatkiem wywaru z liści babki pomagają przy
stanach zapalnych i uszkodzeniach skóry. Picie takiego wywaru pomaga z kolei w przewlekłych
nieżytach żołądka, uszkodzeniu błon śluzowych przewodu pokarmowego oraz bez kwaśności.
Jak zbierać zioła lecznicze?
Przed udaniem się na spacer w poszukiwaniu wszelakich ziół, warto zabrać ze sobą leksykon
zielarski. Dzięki niemu będziemy mieli pewność, czy zbieramy właściwe rośliny oraz czy nie są one
pod ochroną!
Maciej Kaniewski, 2C
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Herpeswirus u koni
Zakażenie herpeswirusem koni (EHV) to zakaźna infekcja wirusowa, która może doprowadzić do
choroby układu oddechowego, ronienia oraz choroby neurologicznej. Tę chorobę wywołują głównie
dwa typy wirusa EHV. Są one na tyle szeroko rozprzestrzenione, że koniowi w każdym wieku może
grozić zachorowanie.
EHV-1: Szczep ten może powodować bardzo poważne skutki, takie jak ronienie czy choroba
nerwowa.
EHV-4: Szczep ten wywołuje głównie chorobę dróg oddechowych.
Podstawowe znaczenie dla całej populacji ma to, w jaki sposób choroba utrzymuje się u koni. Kiedy
koń się zarazi, wirus może pozostać w jego organizmie do końca życia i taki osobnik może rozsiewać
wirus i zarażać inne konie, chociaż nie ma żadnych widocznych objawów choroby. Do reaktywacji
zakażenia i nasilenia siewstwa dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy koń jest pod wpływem silnego stresu –
np. przy zmianie stajni lub w okresie intensywnej pracy.
Objawy są zwykle bardzo podobne do objawów grypy koni. Mogą wystąpić: wysoka temperatura,
surowiczy lub śluzowo-ropny wyciek z nosa, suchy kaszel, ospałość, brak apetytu, powiększenie
węzłów chłonnych na szyi, a u źrebnych klaczy także ronienie. Rzadziej mogą pojawić się u koni
objawy ze strony układu nerwowego, takie jak osłabienie i niezborność tylnych woływanymi u koni
przez wirus EHV.
WAŻNE!
1. Wirus EHV-1 potrafi drogą aerogenną rozsiewać się na odległość wynoszącą od
kilkudziesięciu do ponad 100 metrów.
2. W środowisku wirus EHV-1 przeżywa około 7 dni na powierzchni papieru, drewna lub
uwiązu, a w sprzyjających warunkach takich jakie stwarza końskie włosie lub gruba tkanina
jutowa, nawet miesiąc.
3. Zarażają zarówno konie, które prezentują objawy chorobowe jak i te, u których objawy
choroby nie występują - w przebiegu bezobjawowym i objawowym w okresie inkubacji,
który trwa 1-3 dni, może być jednak dłuższy.
4. Gatunki wrażliwe na zakażenie EHV-1 to koniowate: konie, kuce, osły oraz wielbłądowate:
lamy, alpaki.
kończyn, czemu towarzyszy nietrzymanie moczu. Nawet jeśli koń nie wykazuje powyższych
objawów, niewykluczone jest, że wirus EHV ma negatywny wpływ na jego wydolność, ponieważ
stanowi ogromne obciążenie dla układu odpornościowego zwierzęcia.
Zakażenie wirusem EHV oznacza oczywiście, że koń nie będzie mógł pracować, dopóki nie powróci
do zdrowia, a to może potrwać kilka tygodni lub dłużej.
Wirus EHV nie powoduje znaczącego wzrostu naturalnej odporności po pierwszym zakażeniu i koń
już po paru miesiącach znowu jest podatny na infekcję. Udowodniono, że szczepienia zmniejszają
występowanie objawów klinicznych i siewstwo wirusa, dlatego są ważnym elementem kompleksowej
strategii ochrony przed chorobami.
Marcelina Zobel, 2C
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Zanieczyszczenie wód
Skażenie wód
Pomimo swego bezmiaru morza i oceany nie są już w stanie neutralizować zanieczyszczeń, które są
do nich wprowadzane przez człowieka. Wody rzek niosą odpady wyrzucane przez fabryki
przemysłowe i przemysł rolniczy, a także ścieki komunalne. Wśród tych odpadów wiele jest
wysokotoksycznych (stężony kwas siarkowy, metale ciężkie, które mogą spowodować śmierć wielu
morskich gatunków (ryby, plankton) i zakłócać ekosystem. Zdarza się, że w wyniku katastrofy
tankowca do morza trafiają duże ilości ropy naftowej. Warstwa ropy rozlewa się na wodzie i
przemieszcza się w kierunku brzegu wraz z falami i wiatrem - to czarny przypływ. Konsekwencje
ekologiczne są katastrofalne: masowa śmierć ryb, wielorybów, ptaków morskich, wodorostów i
zwierząt żyjących na skałach.

Co zanieczyszcza wodę?
Wodę zanieczyszczać mogą odpadki wyrzucane przez ludzi do wody np. plastikowe butelki, wszelkie
metale, papiery i wszystkie inne tworzywa sztuczne. Do zanieczyszczenia wody podlega także
wylewanie przez zakłady przemysłowe wszelkich ścieków czy chemikaliów, ale także np. wody z
mydłem.

Skutki zanieczyszczenia wody
Powodów wyrzucenia wieloryba na brzeg może być wiele. Albo został uderzony przez statek i nie
przeżył takiego zranienia, albo padł ofiarą skażenia wody morskiej. Pożywienie wielorybów często
zatrute produktami chemicznymi wywołuje śmiertelne choroby i obniża ich płodność.

https://ocdn.eu/pulscmstransforms/1/WOzk9kpTURBXy9mMzVjYmVjMTU0MGM0ZTNjNTkxNjZmMjA2MjEwNWI1My5wbmeSl
QMBEM0Cjs0Bb5UCzQHgAMLDgqEwBaExAQ

Ropa naftowa wylana na powierzchnię morza zakłóca funkcjonowanie ekosystemu: powoduje
zaburzenia w łańcuchu pokarmowym, obniżenie płodności, a nawet wyginięcie flory i fauny.
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https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR35Vzsv7V173F0A0sqMWPQ4sxC9d9cghVa6YG7OmnkrMscxb21O
fFz04kHSRuzbYil8zs&usqp=CAU

Torby foliowe napełnione wodą wyglądają jak meduzy, przez co żółwie mylą je z ich przysmakiem.

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvXya_mso8hdFqcAyRFJH3QOviXTQgj1wSMzzNiK6FDpbUYIv_fYe_2CwZ9X6mJficTA&usqp=CAU

Plastik a zwierzęta

https://lh4.googleusercontent.com/1pxPDlcyWi4/V8VwpRFdg0I/AAAAAAABqzA/KttlqF3YguMaGywjBdw22JNmhhU1PbZcACL0B/w850h638no/Plastik%2Bzalewa%2Boceany%252C%2BPatagonia%2Breaguje%2B%2B%25281%2529.jpghttps://exumag
.com/wp-content/uploads/2018/07/Zdeformowany-%C5%BC%C3%B3%C5%82w-kt%C3%B3ry-wm%C5%82odo%C5%9Bci-zapl%C4%85ta%C5%82-si%C4%99-w-plastikowe-opakowanie.jpg
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Plaże i oceany

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVm0l9x475fgUm7k0u3sC_jJpUHrfoXFtsg&usqp=CAU

Czystość wody w Polsce:

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fzasoby.ekologia.pl%2FartykulyNew%2F6620%2F
xxl%2Fmax3_617x553.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ekologia.pl%2Fsrodowisko%2Fochronasrodowiska%2Frzeka-nie-jestsciekiem%2C6620.html&tbnid=tKQIwB6Vlpo1aM&vet=12ahUKEwj38_r9r8bwAhWMuyoKHVHJD54QMyg
BegUIARC0AQ..i&docid=jw5UIbvju8DaDM&w=617&h=553&q=czysto%C5%9B%C4%87%20wody%20w
%20polsce&hl=pl&ved=2ahUKEwj38_r9r8bwAhWMuyoKHVHJD54QMygBegUIARC0AQ

Klasa 1 (1%) woda tylko do zaopatrywania ludności w wodę do picia
Klasa 2 (6%) wody nadające się do: chowu i hodowli zwierząt, do celów rekreacyjnych
Klasa 3 (33%) wody nadające się do: zaopatrywania zakładów przemysłowych, nawadniania pól
Wody pozaklasowe (60%) wody nieodpowiadające żadnym normom
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Zapobieganie/ zmniejszanie zanieczyszczeń
Coraz częściej możemy zobaczyć w Internecie lub w sklepach metalowe słomki, które są cudownym
rozwiązaniem.
W restauracjach coraz częściej jemy na papierowych, ekologicznych talerzach, miskach, kubkach.
Dostajemy jedzenie na zwykłych, porcelanowych talerzach, jemy metalowymi lub drewnianymi
sztućcami.
Bambusowe szczoteczki, bambusowe patyczki kosmetyczne.
Te wszystkie rzeczy mogą zmienić świat
Ekolodzy tworzą ze śmieci zwierzęta, by pokazać ludziom okropności, które robimy poprzez
wyrzucanie czegokolwiek do wody.

https://thumbs.dreamstime.com/z/ryba-%C5%9Bmieci-w-helsingor-dani-marzec-rybia-rze%C5%BAbatworzy%C5%82-od-grata-znajduj%C4%85cego-oresund-morze-mi%C4%99dzy-i-szwecjalokalizowa%C4%87-144683254.jpg

Malwina Skrzyńska, 1C

ŹRÓDŁA:
- ABC PRZYRODY
Wydawnictwo: Reader’s Digest
- Wikipedia dla dzieci
Wydawnictwo: Educational OXFORD
- Atlas świata
Autorzy: Keith Lye i Philip Steele
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Bioróżnorodność

Mamy wiosnę, wielkimi krokami zbliża się lato. To idealny czas, aby przyczynić się do zachowania
bioróżnorodności. Co kryje się pod tym terminem? Bioróżnorodność to zróżnicowanie życia na
wszelkich poziomach jego organizacji. Obejmuje zróżnicowanie genów, gatunków oraz
ekosystemów. Na bioróżnorodność składają się bogactwo gatunkowe (czyli liczba gatunków) oraz
proporcje ich występowania. Im bardziej wyrównane proporcje, tym biocenoza bogatsza. Znaczenie
różnorodności biologicznej w życiu człowieka jest ogromne, ponieważ zapewnia ona źródło
pożywienia, leki, drewno oraz inne surowce niezbędne do życia. Rośliny produkują tlen, wchłaniają
substancje szkodliwe dla człowieka, spowalniają zmiany klimatyczne a także, zwłaszcza duże
skupiska drzew, chronią przed powodziami. Obecnie na całym świecie poważnym problemem jest
postępujący zanik bioróżnorodności. Zatem jak możemy przyczynić się do zachowania
bioróżnorodności? Oto kilka prostych sposobów!
•

Różnicuj krajobraz – zacznij najlepiej od swojego miejsca zamieszkania! Jeżeli mieszkasz
w bloku, możesz zasadzić na balkonie kwiaty. Będą one nie tylko cieszyć oko, ale także
przyczyniać się do różnorodności biologicznej. Możesz też założyć ogródek pod blokiem i
wspólnie z sąsiadami się nim zajmować. Przez zwiększenie ilości gatunków roślin wokół
ciebie, powiększysz także liczbę zwierząt, np. ptaków i pomożesz pszczołom.

Jeżeli mieszkasz w domu i masz dostęp do ogródka to pomyśl nad zasadzeniem nowych gatunków
roślin. Mogą to być różne krzewy, drzewa, kwiaty... możliwości jest naprawdę wiele! Przyniesie to
korzyść nie tylko środowisku, ale także Tobie, ponieważ prowadzenie ogródka i zajmowanie się nim
daje ogrom satysfakcji, a przebywanie na świeżym powietrzu niesie ze sobą wiele korzyści dla
zdrowia.
•

Wodopoje i budki lęgowe dla ptaków - latem, podczas upałów, ptaki mają utrudniony
dostęp do wody. Aby pomóc im w takich sytuacjach, możesz wystawić poidełko - może to
być specjalne naczynie kupione w sklepie zoologicznym za kilka złotych, lub podstawek czy
mała miseczka, które znajdziesz w kuchni�

Z kolei budki lęgowe pomogą ptakom w założeniu gniazda, ponieważ przez poszerzanie się terenów
miejskich, coraz trudniej jest im znaleźć spokojne, ciche miejsce, nadające się do budowy gniazda.
•
•

Nie przywoź z wakacji pamiątek wykonanych z roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem.
Wybieraj produkty lokalne i takie, których produkcja nie wywiera negatywnego wpływu na
bioróżnorodność, czyli unikaj np. oleju palmowego. Przyniesie to korzyść środowisku jak i
twojemu zdrowiu.

Pamiętaj, że twoje postępowanie, wybory, decyzje, mają wpływ na środowisko. To m.in. również od
ciebie zależy jaka będzie przyszłość naszej Ziemi.

Aleksandra Czapla, 2D
Źródła:
https://naszarola.pl/5-krokow-do-zachowania-bioroznorodnosci/
https://poczujklimat.pl/guides/co-moge-zrobic-dla-ochrony-roznorodnosci-biologicznej/
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Kłusownictwo, czyli największy wróg gatunków zagrożonych wyginięciem i
nie tylko.
Kłusownictwo, w sensie najogólniejszym, to bezprawne zabijanie, chwytanie, ściganie zwierzyny
oraz łowienie ryb, a także polowanie w niedozwolonym czasie, miejscu czy w niedozwolony sposób.
W Polsce za działania kłusownicze uznaje się konkretnie:


gromadzenie, wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu narzędzi i urządzeń, przeznaczonych do
kłusownictwa,



polowanie wykonywane przez osoby, które nie należą do PZŁ,



polowanie bez pozwoleń (na broń, na wykonywanie polowania na danym obszarze),



polowanie na zwierzynę w czasie obowiązującego okresu ochronnego lub na zwierzynę
chronioną,



pozyskiwanie zwierzyny w niedozwolony sposób (za pomocą wnyków, sideł, broni
wojskowej czy pneumatycznej),



polowanie na obszarze, który nie jest obwodem łowieckim.

Skutki kłusownictwa
O tym, że kłusownictwo jest przeciwieństwem etycznego polowania i obcowania z przyrodą, mówić
raczej nie trzeba. Warto jednak wiedzieć, jakie są skutki tej działalności:


negatywnie wpływa na gospodarkę łowiecką,



powoduje zmiany wewnątrz populacji gatunków, narusza jej strukturę i jakość,



ogranicza liczebność żyjących dziko zwierząt,



wywołuje niepokój w łowisku, a tym samym przemieszczanie zwierzyny, utrudnia lęg i opiekę
nad młodymi.
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Kłusownik
Kłusowników można podzielić na trzy zasadnicze grupy. Pierwsza z nich to myśliwi, którzy – chociaż
mają odpowiednie uprawnienia, to nie przestrzegają zasad etyki łowieckiej. Druga grupa to osoby, które
nie posiadają odpowiednich uprawnień, ale polowanie jest dla nich swoistym „rodzinnym hobby”, które
przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. Często takie osoby nie zdają sobie sprawy z tego, jakie
szkody wynikają z ich działalności. Ostatnia grupa to ludzie biedni, dla których kłusownictwo jest
sposobem zdobycia pożywienia i pieniędzy ze sprzedaży skór.
Śpieszmy się kochać zwierzęta, tak szybko odchodzą
Kłusownictwo jest dużym problemem, nie tylko dla leśniczych, przyrodników i myśliwych. Każdy z
nas chce oglądać przyrodę w jej pełnej krasie. Chcemy móc podziwiać wszystkie gatunki zwierząt i nie
przejmować się tym czy nasze dzieci też tego doświadczą.
Maciej Kaniewski, 2C
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QUIZ BIOLOGICZNY
1.
a.
b.
c.

Sowy to:
gniazdowniki właściwe
półgniazdowniki
zagniazdowniki właściwe

2. Osoba o jasnej karnacji (bez piegów, włosy jasne, skóra bardzo łatwo ulega poparzeniom,
lekko się opala) powinna używać co najmniej SPF:
a. 15
b. 30
c. 50+

3.
a.
b.
c.

Co najbardziej przyczynia się do emisji pyłu PM10?
przemysł energetyczny
transport
przestarzałe piece grzewcze

4. Ile procent wszystkich wód w Polsce stanowią wody pozaklasowe (nieodpowiadające żadnym
normom)?
a. 6%
b. 33%
c. 60%

5.
a.
b.
c.

Co ma największy wpływ na globalne zmiany klimatu?
para wodna
dwutlenek węgla
metan

6. Ile wyróżniamy fototypów skóry?
a. 4
b. 2
c. 6
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7. Czerniak nie jest nowotworem złośliwym
a. prawda
b. fałsz

8. Łuski ryb są wytworem naskórka
a. prawda
b. fałsz

9. Witamina, w której występuje kobalt to:
a. Witamina A
b. Witamina B12
c. Witamina C

10. Ile około procent powierzchni zajmuje wakuola występująca w komórce roślinnej?
a. 70%
b. 50%
c. 90%

KUPON KONKURSOWY EKOORLIKA CZERWIEC 2021
Imię, nazwisko i klasa .......................................................................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a
b
c

Kupon z odpowiedziami należy wrzucić do pudełka w punkcie ksero do 21.06.2021r. Do wygrania
oprócz książki jest również kupon ,,dodatkowa kropka z biologii" - obowiązuje u wszystkich
nauczycieli biologii w nowym roku szkolnym. Przypominamy, że cenne nagrody książkowe, które
możecie wygrać w tym konkursie, zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

24

