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              Arktyka – Flora i Fauna 

 

Roślinność Arktyki 

Warunki panujące wokół strefy polarnej sprawiają, że osiedlają się tu wyłącznie rośliny dobrze 

przystosowane do panujących niekorzystnych czynników atmosferycznych, takich jak długotrwale 

utrzymujące się niskie temperatury oraz letnie susze, połączone z małą ilością opadów. Mowa tu o: 

- Roślinach zielonych (głównie traw i turzyc) 

 

- Karłowatych drzewach (np. Brzoza, Wierzba) 

 

- Mchach i porostach 
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Zwierzęta Arktyki 
 

Podobnie jak u roślin, ze względu na surowy klimat, susze latem i zamarzanie zimą, liczba ssaków 

lądowych w tej części świata jest bardzo ograniczona. 

 

- Niedźwiedź polarny (Ursus maritimus) 
Ten słynny niedźwiedź osiąga długość 2,5 m, ciężar - 700 kg, zaś jego wysokość dochodzi do 1,2-1,4 

m. Żyje on na całym obszarze Arktyki - dawniej nękany był polowaniami, dziś jest pod ochroną. 

Naszą planetę zamieszkuje 20 tys. okazów tych zwierząt, ale nadal jest to gatunek uważany za 

zagrożony. 

 
 

- Mors (Odobenus rosmarus) 
Mors występuje w dwóch odmianach: atlantyckiej (pozostało z nich 24-26 tys. okazów) i wschodniej 

(jest ich ponad 200 tys.). Zwierzęta te osiągają długość 3,75 m (płetwy 50-57 cm). Żyją w morzach 

północy i mogą na nie polować jedynie Eskimosi. 
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- Lis polarny (Alopex lagopus) 
Jest mniejszy od zwykłego rudego lisa. Zamieszkuje Północną Amerykę i wyspy mórz północy w 

Eurazji. Zimą przyobleka się w białe futro. 

 
 

- Wilk arktyczny (Canis lupus) 
Na północnych terenach żyje mnóstwo podgatunków wilków. Są duże i przeważnie mają białe futro. 

Ale można spotkać od czasu do czasu wilki czarne. Do tego gatunku należy także leśny wilk 

kanadyjski. 

 

 

 

- Wół piżmowy (Ovibos moschatus) 
Na te interesujące zwierzęta dawniej polowano dla wspaniałego futra. Długość jego przedstawicieli 

dochodzi do 1,8 m, wysokość to 1,1-1,5 m. Występują dwie odmiany woła piżmowego. Z odmiany 

kanadyjskiej żyje około 10 tys. sztuk, zaś z odmiany drugiej 11 tys. zamieszkuje Grenlandię, a 1500 

Alaskę. 
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- Uszatka niedźwiedziowata (Callorhious ursinus) 
Spośród wszystkich fok te były najbardziej przetrzebione przez myśliwych. Ich długość osiąga prawie 

2 m, zaś ciężar waha się od 200 do 300 kg. 

 
 

- Wieloryb grenlandzki, wal grenlandzki (Balaena mysticetus) 
Ssak morski występujący bardzo nielicznie w subarktycznej strefie Oceanu Atlantyckiego i 

Spokojnego. Osiąga długość do 20 m, przeciętnie 15 -16 m. Ubarwienie ma czarne lub ciemnoszare, 

spód białoszary. Głowa ogromna, stanowiąca ok. 1/3 długości ciała, płetwy grzbietowej brak, płetwy 

piersiowe do 2 m długości. Płaty fiszbinu niezwykle długie, osiągają 4-5 m długości, są czarno 

ubarwione, ich liczba dochodzi do 800. Jest jednym z najwolniej pływających gatunków ssaków 

morskich, nie przekracza prędkości 5-8 km/godz. Według najnowszych badań wieloryby grenlandzkie 

są najdłużej żyjącymi ssakami. Szacuje się obecnie, że mogą żyć od 135 do 211 lat. 

 

 

Źródła: 

-https://www.wwf.pl 

-https://encyklopedia.pwn.pl 

-https://pl.wikipedia.org                                                                                                             Maciej Kaniewski, 3C 
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                   Wszystko o śniegu 
Śnieg jest strukturą w postaci kryształków lodu o kształcie zbliżonym do gwiazdki lub sześciokąta, 

które łącząc się ze sobą tworzą tzw. płatki śniegu: 

Różnorodność kształtów między płatkami śniegu wynika z procesu ich powstawania. Takie płatki 

powstają wysoko w chmurach. Sam proces powstania śniegu wymaga kilku czynników:  

- Potrzebna jest oczywiście woda; 

- Niska temperatura powietrza; 

- Obecność tzw. jądra kondensacji. 

Jądro kondensacji to nic innego, jak stelaż dla cząstki, na 

której w przyszłości będzie rozwijał się płatek śniegu (np. 

drobinka kurzu lub pyłu kwiatowego). Dalsza resublimacja 

(zmiana stanu skupienia pary wodnej w lód) umożliwia 

przyłączanie się cząsteczek wody do jądra 

kondensacyjnego, stopniowo zwiększając rozmiar płatku 

śniegu. Kryształki lodu, wraz ze zwiększającym się 

rozmiarem zaczynają przybierać niepowtarzalne kształty. 

Zdarza się również, że występują inne kształty kryształków, takie jak: grudki, igły, kolumny i płytki. 

To, jaki kształt osiągnie gotowy płatek śniegu, uzależnione jest od wilgotności, ciśnienia i 

temperatury powietrza. 

Ciekawostka: 

Istnieje przekonanie, że nie istnieją dwa identyczne płatki śniegu. Faktycznie w przypadku każdego 

makroskopowego obiektu jest niesłychanie mało prawdopodobne, żeby istniały we Wszechświecie 

jego dwie kopie identyczne na poziomie molekularnym. W praktyce łatwość zauważania nawet 

niewielkich różnic w symetrycznej strukturze kryształków śniegu sprawia, że jest mało 

prawdopodobne znalezienie dwóch kryształków, dla których różnice nie byłyby widoczne gołym 

okiem. - Wow! 

Źródła: 

- https://www.wwf.pl 

- https://encyklopedia.pwn.pl 

- https://pl.wikipedia.org                                                                                              Maciej Kaniewski, 3C 
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14 listopada- Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę 

Kilka tygodni temu obchodziliśmy Światowy Dzień Chorych na 

Cukrzycę. Jest to choroba metaboliczna, której głównym objawem 

jest stale podwyższony poziom glukozy we krwi. Powoduje to 

nieprawidłową pracę wielu narządów ciała, w tym oczu, nerek i 

serca. Ze względu na przyczynę wyróżniamy cukrzycę typu I oraz 

cukrzycę typu II. Liczba chorych na cukrzycę rośnie. Na świecie 

według ostatnich badań WHO choruje już 422 mln ludzi, w Polsce 

według najświeższych badań - 2 mln 700. 

• Cukrzyca typu I 

Jest spowodowana niedoborem insuliny we krwi, wynikającym najczęściej z uszkodzenia komórek 

trzustki odpowiedzialnych za wydzielanie tego hormonu. Choroba ta ujawnia się w dzieciństwie. 

Objawy: 

➢ Podwyższone stężenie glukozy we krwi, 
➢ Senność i uczucie zmęczenia, 
➢ Problemy z widzeniem, 
➢ Częste pragnienie i głód przy jednoczesnej utracie wagi, 
➢ Częste oddawania moczu, 
➢ Nudności. 

 

• Cukrzyca typu II 

Jest spowodowana nieprawidłowym działaniem insuliny, zwykle wynikającym z oporności komórek. 

Choroba ta rozwija się wolno i ujawnia się najczęściej u starszych osób. Na jej wystąpienie duży 

wpływ ma styl życia- często obserwuje się ją u osób otyłych. 

Objawy: 

➢ Podwyższone stężenie glukozy we krwi, 

➢ Uczucie zmęczenia i senność (w skrajnych przypadkach może dojść nawet do utraty 

przytomności), 

➢ Problemy z widzeniem, 

➢ Wzmożone pragnienie i odczuwanie głodu, 

➢ Częste oddawanie moczu, 

➢ Nudności i bóle brzucha. 
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Diagnostyka: 

Diagnostyka cukrzycy polega na określeniu stężenia glukozy we krwi. Stężenie podaje się w mg na 

100 ml (1dl) krwi. 

 Prawidłowe stężenie glukozy 

we krwi 

 Stan 

przedcukrzycowy  

Cukrzyca 

Na czczo 70-99 mg/dl 100-125 mg/dl Powyżej 126 mg/dl 

Po 

podaniu 

glukozy 

Poniżej 140 mg/dl 140-199 mg/dl Powyżej 200 mg/dl 

 Leczenie: 

Leczenie cukrzycy to nie tylko normowanie poziomu cukru we krwi, ale również zapobieganie 

powikłaniom. 

• Leczenie cukrzycy typu I 

W tym przypadku stosuje się insulinę ludzką o pośrednim czasie działania albo analogi insuliny długo 

działające. W utrzymaniu właściwej glikemii podstawą jest samokontrola pacjenta - wielokrotne 

mierzenie poziomu cukru we krwi, regularne przyjmowanie insuliny, odpowiednia dawka ruchu i 

zdrowa, zrównoważona dieta. 

• Leczenie cukrzycy typu II 

Ważnym elementem leczenia cukrzycy jest leczenie niefarmakologiczne. Jest to edukacja, dieta, 

aktywność fizyczna. Leczenia farmakologicznego nie da się oczywiście pominąć. Kolejną kwestią, o 

którą należy zadbać, są czynniki chorób układu sercowo-naczyniowego, które często dotykają osoby 

otyłe i z nadwagą. W leczeniu najpierw stosuje się też metforminę, która zmniejsza insulinooporność. 

Jeżeli glikemia mimo to rośnie, konieczne jest dołączenie kolejnych leków. Brak efektów leczenia na 

tym etapie oznacza, że pacjent musi zacząć przyjmować insulinę. 

 

Maja Nowacka, 1C 
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Dlaczego ludzie są zaszczepieni, a i tak chorują na 

covid-19?  
Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy dowiedzieć się, po co w ogóle szczepionki zostały 

wprowadzone i jak działają. 

  Cel powstania szczepionek: Każdy organizm ma wrodzone 

mechanizmy obronne, które są w stanie osaczyć wirusy i 

bakterie, a potem je zniszczyć. Lecz to nie zawsze wystarczy. 

Nasza odporność na ciała atakujące nas zależy od wielu 

czynników, m.in. wieku, stylu życia czy chorób 

współistniejących. Jednakże w każdym organizmie odbywa się 

nieustanna walka z drobnoustrojami. Kiedy nasz układ 

odpornościowy nie radzi sobie z pokonywaniem bakterii i 

wirusów, często potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Właśnie 

dlatego powstały antybiotyki, które zabijają bakterie. Wynaleziono także szczepionki przeciwko 

najgroźniejszym chorobom.  

 Organizm uczy się walki z wrogiem: Na świecie nie ma szczepionki, która w 100% ochroni nas 

przed chorobą. Dlaczego? Układ odpornościowy każdego człowieka jest inny. Niestety, kiedy 

organizm zostanie zaatakowany, potrzebuje czasu na “nauczenie się” jak walczyć z danym 

zagrożeniem, np. wirusem.   

  Działanie: Szczepionki markują atak prawdziwego zarazka. Nie 

zawierają żadnych żywych wirusów czy bakterii, ale jedynie ich 

niewielkie cząsteczki, po których układ odpornościowy uczy się 

rozpoznawać zagrożenie po to, by w chwili kontaktu z prawdziwym 

zagrożeniem być przygotowanym. Tak samo jest ze szczepionką 

przeciwko COVID-19. Celem jest nauczyć organizm obrony przed 

drobnoustrojami. 

  Dlaczego zatem to nie zawsze działa? : Nie każdy z nas na szczepienie odpowie tak samo. U 

jednych układ odpornościowy pobudzi się na tyle, by przygotować się do walki, u innych zareaguje 

słabiej, a u pewnego odsetka ludzi - nie zareaguje w ogóle.  

Statystyki: Na początku grudnia zmarło 47 531 osób. Liczba zgonów wśród osób w pełni 

zaszczepionych, po upływie 14 dni od drugiej dawki, to 2960 (to daje 6,3 procent). Na 100 zgonów 94 

osoby to osoby niezaszczepione. 

 Co zrobić, by zwiększyć swoje szansę na bycie zdrowym? : 

• Dbaj o zdrową dietę  

• Uprawiaj sport  

• Kontroluj swoje choroby przewlekłe 

• Stosuj się do nakazu noszenia maseczek i dezynfekuj dłoni 

Źródła: 

Dodatek do “Gazety wyborczej” - Koronawirus i inne wirusy                                         Julia Kupś 1C 
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Problem z plastikiem 

Plastik to poważne zagrożenie dla naszej planety oraz nas samych. Szacuje się, że rocznie każdy 

Europejczyk zużywa ponad 100 kg plastiku, a do mórz i oceanów trafia od 4,8mln do 12,7mln ton 

plastiku. Obecnie w morzach i oceanach znajduje się około 5 bilionów ton tego tworzywa, a w ciągu 

najbliższych 20 lat (jeśli nic się nie zmieni) ta liczba może się potroić. 

Jak powstaje plastik? 

Plastik to syntetyczne tworzywo sztuczne, więc wytwarzane jest z 

paliw kopalnych (np. węgiel, gaz oraz ropa naftowa). Po tym, jak 

np. ropa zostanie podzielona na frakcje w specjalnych rafineriach, 

oczyszczona oraz przetworzona powstają reaktywne cząsteczki. 

Substancje te są mieszane z odpowiednim katalizatorem, a wtedy 

powstają polimery. Po specjalnym rozmieszczeniu polimerów 

otrzymujemy różne rodzaje plastików. 

Przykład plastiku: 

PET- rodzaj ten jest prawdopodobnie najpopularniejszy. To właśnie 

on zastąpił np. szklane butelki. Najczęściej są w nim zapakowane 

owoce, woda (butelki plastikowe), suszone owoce lub grzyby. Jest on szkodliwy dla organizmu, 

ponieważ butelki PET mogą zawierać tzn. ksenoestrogeny- substancje, które wpływają na organizm 

podobnie, jak hormon - estrogen. Nadmiar substancji w organizmie może wpływać na zwiększone 

ryzyko zachorowań na takie choroby, jak: cukrzyca, otyłość oraz nowotwory. 

 

Plastik w ludziach 

Ostatnio odkryto, że mikroplastik (plastik o wielkości poniżej 5 milimetrów) znajduje się w ludziach. 

Tworzywo sztuczne rozpada się na mniejsze kawałki, które są w glebie, oceanach, a nawet w 

powietrzu. Skażenie mikroplastikiem jest bardzo powszechne, np. jest on w deszczu. Znaleziono 

mikroplastk również w wodzie butelkowej oraz pitnej, rybach, owocach morza, a nawet w herbacie. 

Szacuje się, że co roku każdy człowiek wdycha i zjada łącznie 50 tys. takich drobinek. Z początku 

myślano, że cząstki te tylko przechodzą przez nasz układ pokarmowy, jednak teraz już wiadomo, że 

również przenikają do naszych tkanek. 
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Jak ograniczyć zużycie plastiku? 

My, jako konsumenci, możemy wdrożyć w życie dużo 

alternatyw dla plastiku. Musimy się tylko zastanowić, w 

jakich sytuacjach zużywamy najwięcej tego tworzywa. 

Zacznijmy od zakupów- gdy jesteśmy w sklepie i do siatki 

pakujemy zakupy warto nie brać plastikowej, jednorazowej 

torby, lecz kupić taką z odpowiedniego materiału oraz 

wielokrotnego użytku. Kolejna sytuacja w sklepie, to 

pakowanie owoców oraz warzyw do plastikowych foliówek, 

więc warto zakupić woreczki z materiału, które możemy 

zabierać ze sobą na każde zakupy. Tak samo możemy 

postępować np. z ryżem - można ryż wziąć na wagę i 

również do własnego woreczka. Tak samo z serami lub 

mięsem branym na wagę- warto wziąć własny pojemnik i 

przy mięsnym poprosić o zapakowanie do naszego 

opakowania. Kolejny duży problem stanowią butelki 

jednorazowe na wodę. Co do tego warto zaopatrzyć się w 

butelki, np. z filtrem, do których będziemy wlewali wodę z kranu. Ciekawą opcją są również butelki 

szklane. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, aby ograniczyć zużycie plastiku jest wybieranie tych 

opakowań (np. na żywność), które nadają się do recyklingu.     

                                                              Paulina Wójcicka (1E) w imieniu kółka ekologicznego 
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Testowanie na zwierzętach 

Wielkimi krokami zbliżają się Święta, a co za tym idzie wiele prezentów. Często wybieramy dać 

innym kosmetyki, np. różne kremy, szampony, mydła lub balsamy. My tylko kupujemy dany 

przedmiot (właśnie np. kosmetyki) z lady ze sklepu, jednak często nie zdajemy sobie sprawy, co 

musiało się dziać, aby dany produkt mógł znaleźć się w sklepie. 

Na czym to polega? 

Wiele kosmetyków jest testowanych na zwierzętach. Znaczy, to że różne substancje (bardzo często 

toksyczne i trujące) są podawane zwierzakom w celu osiągnięciu zadowalających wyników. Gatunki, 

na których najwięcej jest testowanych produktów to koty, psy, króliki, małpy, myszy oraz świnki 

morskie. Podawane są im niebezpieczne środki, które powodują wiele uszczerbków na zdrowiu. 

Substancje te często doprowadzają do utraty wzroku czy nieodwracalnych ran na skórze, w dużej 

ilości przypadków doprowadzają do śmierci (jeśli zwierzę przetrwało dane badanie będzie 

prawdopodobnie wykorzystywane do następnego badania lub specjalnie uśmiercane). Zwierzęta są 

przetrzymywane w okropnych warunkach i są traktowane jak przedmioty. Często w trakcie testów są 

ubierane w specjalne kołnierze, które uniemożliwiają ruch. Po brutalnych badaniach są umieszczane 

w ciasnych klatkach. 

Przykłady testów: 

 

1.LD50- inaczej: test na dawkę śmiertelną 

Test ten polega na podaniu badanej substancji zwierzęciu (często królikom i myszom). Podaje się ją w 

pokarmie lub zmusza się zwierzę do zażycia jej. Ludzie za to odpowiedzialni mają za zadanie 

obserwować czy dokładnie 50% zwierzaków umrze przy tym eksperymencie. Celem tego testu jest 

dosłownie zabicie zwierząt. 

2.Test na podrażnienie skóry 

W teście tym chodzi o podawanie danej substancji na określone partie skóry zwierzęcia (w tym 

przypadku głównie królikom). Podrażnia to skórę i prowadzi w dużej liczbie przypadków do 

nieodwracalnych uszkodzeń skórnych. Aby badana jednostka nie drapała lub lizała miejsca, gdzie 

zabieg ten przeprowadzono są często zamykane w specjalnych urządzeniach, gdzie nie maja 

możliwości się ruszać. 

  

Marki, które testują swoje produkty na zwierzętach: 

Nivea 

L’Oreal 

Chloe 

MAC 

Dolce&Gabbana 

Dior 

La Mer 
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Marki, które nie testują na zwierzętach: 

Yope 

Dove 

Bielenda 

Tołpa 

Make me bio 

Onlybio 

Bioline 

!Uwaga, listy te mogą ulec małym modyfikacją. Źródło to:https://estetico.pl/kosmetyki-testowane-na-

zwierzetach 

 

 

Czym można zastąpić testy na zwierzętach? 

Unia Europejska dąży do całkowitego zaprzestania tych badań. Alternatyw jest wiele. Zwierzaki 

można zastąpić wyodrębnionymi komórkami, tkankami, naskórkiem lub sztuczna skórą. 

 

Jak nie wspierać tych bolesnych testów? 

Oczywiście nie kupować kosmetyków, które były testowane na zwierzętach. Na drugiej stronie 

opakowań powinny znajdować się etykiety, które informują, że dany produkt nie był testowany na 

zwierzętach (przykłady etykiet poniżej na zdjęciu). 

 

 

Paulina Wójcicka, 1E 
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Choinka  

Choinka to zarówno tradycja, która towarzyszy nam już od XVI 

wieku, lecz jest to również drzewo, które należy do rodziny 

sosnowatych. Świerk ma około 35 gatunków. Osiągają wysokość 

nawet do 90m. W Polsce na Święta zazwyczaj kupujemy świerk 

pospolity, który służy nam za choinkę przystrojoną bombkami, 

światełkami oraz innymi ozdobami. Na samym czubku zawiesza się 

gwiazdę. Świerk ma duże znaczenie lecznicze oraz jest stosowany w 

plecionkarstwie, czyli w rzemiośle polegającym na wyrobie różnego 

rodzaju plecionek. Jest to drzewo o regularnej i stożkowatej koronie, 

zwykle ostro zakończonej. Kora na pniach jest łuskowata lub 

tarczowata, u niektórych gatunków chińskich papierzasto łuszcząca 

się. Igły świerku są na przekroju czworokątne, a na końcach 

zaostrzone lub tępe. W zależności od obecności nalotu woskowego i 

linii aparatów szparkowych, liście są jednobarwne zielone lub 

matowe. Te drzewa są jednopienne, a ich kwiaty rozdzielnopłciowe. 

Szyszki są cylindryczne i zwisające ku ziemi. Kwiatostany żeńskie 

tworzą w górnej części korony szyszeczki długości 3-5 cm, barwy 

ciemnoczerwonej lub w odcieniach jasnej zieleni. Kwiaty męskie mają postać jajowatych kotek barwy 

żółtawoczerwonej. Kotka zawiera kilkadziesiąt pręcików, z których każdy składa się z dwóch 

żółtawych woreczków pylnikowych połączonych czerwonym, dużym łącznikiem. Świerki są 

przystosowane do niskich temperatur i potrafią rozwijać się w warunkach skróconego sezonu 

wegetacyjnego, nawet jeśli trwa on tylko przez 5–6 tygodni w roku. Nawiazując do tradycji, świerk 

ma symbolizować życie, odrodzenie i trwanie. Tradycja choinek narodziła się początkowo w Alzacji - 

ubierano tam drzewka jabłkami i ozdobami z papieru. Choinki w późniejszych czasach stały się 

popularne również w Niemczech, gdzie początkowo wieszano je pod sufitem, czubkiem do dołu. 

Następnie tradycję tą przejął kościół katolicki. Dawniej zdobiono choinki ozdobami jadalnymi, takimi 

jak ciasteczka, pierniki czy orzechy oraz ozdobami z papieru, a na gałązkach we Wigilię zapalano 

świeczki. Współcześnie drzewko ubieramy wedle upodobań. Wspomniana wcześniej gwiazda 

betlejemska jest symbolem powrotu i bezpieczeństwa do domu z dalekich podróży. Światełka dawniej 

miały bronić dostępu złym mocom i odwrócić nieżyczliwe spojrzenia innych ludzi. Jabłka zawieszane 

na gałązkach symbolizowały biblijny owoc, kuszeni byli nim przez diabła Adam i Ewa. Później 

zastąpiono je małymi rajskimi jabłuszkami. Pierwotnie zapewnić miały zdrowie i urodę. Orzechy 

miały przynosić dobrobyt i siłę. W dzień Bożego Narodzenia pod choinką możemy znaleźć prezenty 

przyniesione przez gwiazdora czy świętego Mikołaja. 

 

Marcelina Jędras, 2c 
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Zima a rośliny- jak sobie radzą? 

Zima to trudny czas dla roślin. Są mocno uwodnione i przy dużym mrozie nawet ich podziemne 

części mogą zamarzać. Powstający w nich lód sieje zniszczenie - uszkadza delikatne struktury 

komórkowe, rozrywa tkanki. Żeby się przed tym obronić, przystosowane do zimnego klimatu rośliny 

jesienią gromadzą w soku komórkowym cukry, a także ochronne białka, które obniżają temperaturę 

zamarzania czasem poniżej 40°C. Jednocześnie przestają rosnąć, mocno się odwadniają i ograniczają 

procesy życiowe, przechodząc w stan spoczynku. Proces ten nazywamy hartowaniem. 

 

Poduchowate i płożące się po podłożu krzewinki i byliny oraz młode siewki zwykle zimują pod 

okrywą świeżej ściółki i śnieżnego puchu. Są więc w stanie zachować wszystkie liście lub 

przynajmniej najmłodsze, by wiosną szybko wznowić wzrost. Na wszelki wypadek często 

zabezpieczają je nieprzepuszczającą wilgoci warstwą wosku albo gęstych włosków (te spełniają też 

funkcję izolacji termicznej). W zacienionych miejscach, np. pod koronami drzew, mogą przetrwać 

także wyższe rośliny zimozielone. To, że w wyniku suszy fizjologicznej ich liście czasem więdną, a 

nawet zwijają się w rurki, nie musi oznaczać nic groźnego. Zwijają się, co zmniejsza transpirację. 
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Co MY możemy zrobić, aby pomóc roślinom przetrwać ten ciężki okres? 

Przede wszystkim należy pozwolić dobrze przygotować się im do zimy (jesienne nawożenie azotowe 

i przycinanie gałęzi oraz przedwczesne zakładanie ocieplających osłon osłabia proces hartowania). Po 

suchej jesieni tuż przed nadejściem mrozów solidnie je podlewajmy; w razie potrzeby róbmy to także 

w czasie zimowego ocieplenia. 

Warto również ochronić rośliny przed wiatrem - wykładamy ściółkę składającą się między innymi z 

kory oraz innych liści bardziej odpornych na zimno. Musimy o tym pamiętać ze względu na zimowe 

przymrozki oraz silny i mroźny wiatr 

 

Ciekawostka: Do ostrego klimatu najlepiej dostosowały się iglaki. Ich liście, czyli szpilki lub łuski, są 

niewielkie, mocno nawoskowane, mają mało szparek i niewiele wody. Mróz ani susza większości z 

nich nie zagraża, nie pali ich słońce, zimują więc bezpiecznie. 

 

Miłosz Grawon, 2C 
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Zima w górach - Wszystko co musisz wiedzieć 

 

Zimowy wypad w góry może okazać się ciekawą alternatywą na spędzenie wolnego czasu w sposób 

aktywny. Jednak warto pamiętać, że bez odpowiedniego przygotowania miły weekendowy wyjazd 

może przerodzić się w prawdziwą walkę o życie. Wybierając się na zimową wyprawę w góry warto 

być odpowiednio przygotowanym pod względem fizycznym, psychicznym oraz sprzętowym.  

 

1. Odzież 

Na zimowe wędrówki po górach należy ubierać się systemem „na cebulkę” – tzn. wielowarstwowo: 

- warstwę pierwszą stanowi bielizna termiczna (w tym koszulka z długim rękawem i cieple 

getry lub legginsy polarowe, ciepłe skarpety); 

- warstwa druga to cienka bluza z materiału typu polar ; 

- warstwa trzecia – grubszy polar, sweter, sweter puchowy, itp. 

- warstwa czwarta – wierzchnia kurtka przeciwdeszczowa, wierzchnie spodnie 

przeciwdeszczowe – wskazane, by warstwa wierzchnia była z materiałów tzw. 

„oddychających”, czyli z membraną wodoodporną. 
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Przy dużych mrozach można dorzucić jeszcze dodatkową warstwę pośrednią, czyli drugą parę getrów, 

bluzę, drugą parę skarpet, itd. 

 System „na cebulkę” ma tę zaletę, że można łatwo regulować temperaturę pod warstwą wierzchnią, 

wystarczy zdjąć lub dorzucić którąś z warstw pośrednich. Ma ta zwłaszcza znaczenie przy 

podejściach, przy dużym wysiłku fizycznym.  

Ważna uwaga – należy unikać odzieży wykonanej z bawełny. Stare górskie powiedzenie mów, że 

„bawełna zabija”. Po prostu – włókna naturalnej bawełny nie radzą sobie z odprowadzaniem wilgoci z 

powierzchni ciała, materiał nasiąka i wychładza organizm. Przy niższych temperaturach jest to bardzo 

groźne.  

Do górskich wędrówek należy używać odzieży wykonanej z nowoczesnych włókien sztucznych, 

sprawdzi się także odzież z domieszką naturalnej wełny – włókna wełniane doskonale radzą sobie z 

wilgocią i są bardzo ciepłe. Obuwie – buty trekkingowe, z podeszwą o bieżniku terenowym, Bardzo 

ważne – buty muszą być nieprzemakalne (z wodoodporną membraną) lub muszą być doskonale 

zaimpregnowane. Nie mają prawa przemoknąć, mokre stopy w zimie = odmrożenia. Nie powinny być 

też za ciasne – to też prowadzi do odmrożeń. 
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2. Sprzęt 

Górska wędrówka zimą wymaga odpowiedniego wyposażenia, warto mieć ze sobą sprzęt i 

wyposażenie, które nam ją ułatwią, a w razie problemów na szlaku - pomogą w ich rozwiązaniu. 

Należy zabrać ze sobą: 

- plecak, 20-40 litrów, w którym powinny znaleźć się sprzęt, prowiant, termos, itd. 

- prowiant – koniecznie czekolada + produkty które będą jadalne przy niskich temperaturach, 

do tego termos z gorącą herbatą. Należy unikać alkoholu, który pozornie rozgrzewa ale 

jednocześnie osłabia organizm. 

- sprzęt: kijki trekkingowe lub czekan, w miarę możliwości – rakiety (jeśli wiemy że były 

opady śniegu i szlaki są nieprzetarte) raki (jeśli opadów śniegu nie było już od dłuższego 

czasu i szlaki są wyślizgane). 

- w terenie skalistym: kask wspinaczkowy 

- latarka, przy czym warto trzymać ją w kieszeni blisko ciała, tak by baterie wytrzymały mróz 

- telefon komórkowy a w nim wpisany numer ratunkowy GOPR (601-100-300) – także 

trzymany „przy ciele” 

- mapa i kompas. 

- zapasowa, dodatkowa odzież, w tym koniecznie zapasowe skarpety i rękawiczki 

- przydatny patent to ogrzewacze do ciała – chemiczne lub na paliwo (kostki węglowe lub 

benzynę) – w sytuacji awaryjnej – niezastąpione 

- podstawowa apteczka 

osobista w tym folia NRC 

- na całą grupę – warto by 

jedna osoba miała ze sobą 

kuchenkę gazową i 

menażkę, na wszelki 

wypadek 
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3. Przygotowanie trasy i jak zachować się podczas marszu 

Zimowe wycieczki zwłaszcza w wyższe góry muszą być zaplanowane, tu nie ma miejsca na 

improwizację, po prostu szkoda zdrowia. Konieczne jest: 

- zaplanowanie trasy – czyli konieczna lektura: mapa, przewodniki, Internet. Długość trasy 

należy dostosować do doświadczenia i kondycji uczestników, warunków śniegowych na 

szlaku, długości dnia. Przy nieprzetartym szlaku czas przejścia może się wydłużyć 

wielokrotnie. 

- wyjście na wycieczkę – jak najwcześniej, tak by wrócić na nocleg o rozsądnej porze (góry w 

nocy zimą są zdradliwe, łatwo zgubić szlak) 

- przed wyjściem – sprawdzić prognozę pogody, zostawić wiadomość w miejscu noclegu o 

przebiegu trasy i planowanej godzinie powrotu; w schronisku – wpisać się do „książki 

wyjść”. Jeśli przewidywane jest załamanie pogody, opady śniegu, itd. – odpuścić sobie 

wyjście wysoko, zmienić trasę na spacer w doliny. 

- na trasie – należy pamiętać o tym, że szlaki zimowe wyglądają trochę inaczej niż w lecie, 

czasami są też inaczej poprowadzone; znakowane są tyczkami. Należy unikać terenów 

zagrożonych lawiną (na Babiej Górze – Perć Akademików). 

- jeśli jest to grupa – powinna trzymać się razem, na końcu tzw. „zamek” - osoba silna 

pilnująca by nikt nie został z tyłu. 

- tempo marszu 

dostosowane do 

najsłabszego uczestnika 

wycieczki 

- jeśli jest to grupa 

zorganizowana – 

wynająć przewodnika. 

Warto! 
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4. Bezpieczeństwo! 

Podczas zimowej wędrówki warto stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa, tak aby 

nasza wycieczka od początku do końca była tylko i wyłącznie przyjemnością i przygodą. Pamiętajmy 

zatem, aby: 

- koniecznie należy sprawdzać komunikaty GOPRu o lawinach i prognozy pogody 

- w razie kłopotów, choćby zgubienia drogi – nie wpadać w panikę, ale i nie wstydzić się 

wzywać pomocy. 

- nie chodzić samemu 

- rozsądnie planować trasę, by nie przesadzić. 

- w razie dużych trudności na szlaku – np. wyjątkowo kopny śnieg mocno opóźniający marsz 

albo wylodzony, niebezpieczny stok – nie pchać się do góry, zawrócić. 

UWAGA! Tak naprawdę najważniejszym wyposażeniem turysty w górach, nie tylko zimą, jest… 

zdrowy rozsądek. Mając to wszystko na względzie nasze górskie wycieczki będą bezpieczne i 

przyjemne.  

Powodzenia na górskim szlaku! 

Źródła: 

- https://www.wwf.pl 

- https://encyklopedia.pwn.pl 

- https://pl.wikipedia.org 

- Google grafika 

- Blogi turystyczne oraz alpinistyczne 

- Własne doświadczenie                                                                              Maciej Kaniewski, 3C 
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QUIZ BIOLOGICZNY  

1. Które przeciwciała w przypadku odpowiedzi odpornościowej są produkowane jako pierwsze? 
a. IgG 

b. IgM 

c. IgA 
2. Człowiek w swoim organizmie posiada tylko komórki eukariotyczne 

a. Prawda  
b. Fałsz  

3. Łuszczyca jest chorobą autoimmunizacyjną, 

a. Prawda  
b. Fałsz 

4. W procesie trawienia białek nie uczestniczy: 
a. Amylaza ślinowa 

b. Pepsyna 
c. Trypsyna  

5. Czego jest najwięcej w powietrzu wydychanym? 

a. Dwutlenku węgla 
b. Tlenu  

c. Azotu 
6. Prawidłowe stężenie glukozy we krwi wynosi  

a. 100-125 mg/dl 
b. 70-99 mg/dl 

c. 126-150 mg/dl 

7. Test LD50, to inaczej: 
a. Test na dawkę śmiertelną  

b. Test na podrażnienie skóry  
c. Test przeprowadzany na tkankach 

8. Najczęściej stosowanym na cukrzycę typu II lekiem jest: 

a. Metformina 
b. Insulina  

c. Flozyny 

9. Rośliną niespotykaną pośród roślinności Arktyki jest: 

a. Brzoza 
b. Turzyce  

c. Żadna z powyższych odpowiedzi 

10. Najniebezpieczniejszym plastikiem spośród poniższych jest: 
a. PET 

b. HDPE  
c. PP  
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KUPON KONKURSOWY EKOORLIKA GRUDZIEŃ 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 lub przesłać przez platformę 

teams do redaktora naczelnego do 10.01.2022r. 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. 
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