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Szanowni Pañstwo
Z okazji przypadaj¹cego 22 kwietnia Miêdzynarodowego Dnia Ziemi, chcialibymy ¿yczyæ Pañstwu czystych
wód i powietrza, zielonych lasów i ³¹k oraz szczêliwych zwierz¹t. Jednoczenie przypominamy, ¿e troska
o przyrodê jest wa¿na codziennie a nie tylko od wiêta.
Mamy nadziejê, ¿e tym infrmatorem u³atwiamy Pañstwu
wzbudzanie troski o rodowisko wród dzieici i m³odzie¿y. W dalszym ci¹gu zachecamy do wspó³redagowania informatora. Wszelkie uwagi i propozycje prosimy
kierowaæ na adres:
Orodka Dzia³añ Ekologicznych ród³a
ul. Próchnika 1 pok. 301, 90-408 £ód,
tel. (42) 632 57 51, fax. (42) 630 17 49
lub e-mail: gosia@zrodla.most.org.pl
¯yczymy przyjemnej lektury!

Aktualnoci, ciekawostki
Bia³orusini ratuj¹ ¿aby i licz¹ wróble
W nadchodz¹cym tygodniu na terenach przyleg³ych do
kilku bia³oruskich parków narodowych rozpoczyna siê
akcja ratowania ¿ab i ropuch. Co roku, wiosn¹, p³azy
masowo gin¹ pod ko³ami samochodów. Zwierzêta migruj¹ wiosn¹ na nowe tereny. Ich szlak wypada w³anie w poprzek pe³nych samochodów dróg. Uczeni t³umacz¹, ¿e miertelnoæ migruj¹cych ¿ab jest tak wysoka, i¿ mo¿e groziæ znikniêciem ca³ych populacji.
Jak informuj¹ bia³oruskie media, studenci, pracownicy
Instytutu Zoologii Bia³oruskiej Akademii Nauk i dzia³acze kilku organizacji pozarz¹dowych bêd¹ przenosiæ
¿aby i ropuchy przez jezdniê. Akcja rozpocznie siê w
Berezyñskim Rezerwacie Biosfery, przez który przebiega trasa Miñsk-Witebsk.
Bia³oruscy ekolodzy zatroszczyli siê w tym roku równie¿ o wróble. W ramach akcji Wróbel domowy - ptak
2003 roku, na Bia³orusi trwa liczenie populacji tych ptaków.

Jak powiedzia³ dziennikarzom szef organizacji Ochrona Ptaków Bia³orusi Aleksandr Winczeuski, od po³owy lat osiemdziesi¹tych - kiedy to naliczono ich oko³o
trzy miliony - liczebnoæ bia³oruskich wróbli spad³a kilkukrotnie.
Na Bia³orusi wystêpuje 225 gatunków ptaków wij¹cych
gniazda. 75 z nich umieszczono w ostatnim wydaniu
Czerwonej Ksiêgi, co oznacza wziêcie ich pod szczególn¹ ochronê, jako gatunków wymieraj¹cych.
ród³o: PAP

Program ochrony pustu³ki
1200 skrzynek lêgowych dla pustu³ek zawinie na ³¹kach i polach oraz w kilkunastu miastach w Polsce.
Przyrodnicy ze Stowarzyszenia Salamandra chc¹ w
ten sposób chroniæ populacjê tych ma³ych ptaków drapie¿nych.
Rozwiesimy skrzynki o specjalnej konstrukcji, które
bêd¹ s³u¿y³y ptakom jako miejsca chowu m³odych powiedzia³ Pawe³ liwa z Polskiego Towarzystwa
Ochrony Przyrody Salamandra - koordynator akcji.
Po³owa z 1200 skrzynek, wyprodukowanych na potrzeby programu, zawinie w miastach: na wie¿owcach,
silosach, kominach - reszta na polach i ³¹kach. Domki
dla pustu³ek w najbli¿szych dniach zawisn¹ w Siedlcach, Warszawie, Wroc³awiu , Bytomiu, Lublinie, Szczecinie, £odzi, Koninie, Poznaniu i kilku mniejszych miejscowociach. Wed³ug pomys³odawców akcji, liczba
pustu³ek wzronie ju¿ po kilku latach. Z jednej strony
ptaki bêd¹ mia³y wybór miejsc lêgowych, z drugiej wzronie liczba m³odych, gdy¿ ze skrzynek wypada znacznie mniej piskl¹t ni¿ z przypadkowych miejsc lêgowych
- powiedzia³ liwa.
Pustu³ka jest jednym z najmniejszych ptaków drapie¿nych gniazduj¹cych w naszym kraju (d³ugoæ od koñca dzioba do koñca ogona wynosi 31-37 cm, a rozpiêtoæ skrzyde³ od 68 cm do 78 cm). Samica ma barwê
brunatno-rud¹ z intensywnym pr¹¿kowaniem i plamkowaniem na piórach. Samiec natomiast charakteryzuje
siê szaroniebieskim ogonem i g³ow¹ oraz bardziej ru-

dym ni¿ samica grzbietem, z mniejsz¹ liczb¹ czarnych
plamek. W naturalnych warunkach poluj¹ na gryzonie,
w miastach ich ofiar¹ padaj¹ wróble i pisklêta go³êbi.
Szacuje siê, ¿e w Polsce jest 2500 par lêgowych pustu³ek i liczba ta wci¹¿ maleje.
ród³o: PAP

Irackie soko³y cierpi¹ na wojenn¹
depresjê
Ptaki drapie¿ne, takie jak or³y i soko³y maj¹, wbrew niektórym opiniom, ma³o bojow¹ naturê: wojna w Iraku
przyprawia je o depresjê i zmusza do ucieczki na spokojniejsze tureckie niebo.
Tureccy ornitolodzy coraz powa¿niej obawiaj¹ siê, ¿e
wojna mo¿e zdestabilizowaæ cykle migracyjne, godowe i lêgowe ptaków drapie¿nych takich jak soko³y, or³y
czy kanie, zagra¿aj¹c ich reprodukcji.
Skrzydlate drapie¿niki z tego regionu zwykle spêdzaj¹
zimê w Iraku w miejscu gdzie spotykaj¹ siê Tygrys z
Eufratem. Na pocz¹tku lata lec¹ w górê rzek na po³udniowy wschód Turcji. Niektóre docieraj¹ nawet na
Ukrainê. Jednak w tym roku ptaki rozpoczê³y wêdrówkê na pó³noc w marcu, z pocz¹tkiem wojny w Iraku.
Ta przedwczesna migracja oznacza, ¿e po³¹cz¹ siê w
pary wczeniej ni¿ zwykle albo wcale, a to mo¿e spowodowaæ perturbacje pory lêgowej_, dowodzi Mehmet
Siki, zoolog z tureckiego uniwersytetu w Izmir.
Wed³ug niego, ptaki wyp³asza z Iraku huk bomb, drastyczny wzrost temperatury i brak jedzenia: wskutek
wojny gin¹ ryby, ¿aby i drobne gryzonie stanowi¹ce ich
naturalne po¿ywienie. Wojna powoduje drastyczne
zmiany w rodowisku tych ptaków, co mo¿e rodziæ depresjê, ostrzega zoolog.
ród³o: AFP

Akcja ochrony ¿ab
W Roztoczañskim Parku Narodowym rozpoczêto wiosenn¹ akcjê ochrony ¿ab i innych p³azów przed rozjechaniem - poinformowa³a w poniedzia³ek kierowniczka
dzia³u ochrony przyrody Parku, Lidia Sadowska.
W rejonach masowego przekraczania jezdni przez p³azy wêdruj¹ce do zbiorników wodnych ustawiono zapory uniemo¿liwiaj¹ce im wejcie na drogê. Tak jest np. w
rejonie Stawów Echo czy miejscowoci Kosobudy Bór
- powiedzia³a Sadowska.
Ogó³em wzd³u¿ roztoczañskich dróg ustawiono wiosn¹
ok. 1350 metrów zaporowych p³otków. Gromadz¹ce siê
przy nich p³azy przenoszone s¹ codziennie przez pracowników parku na drug¹ stronê jezdni.
W latach poprzednich przenoszono wiosn¹ ok. 6 tys.
p³azów, g³ównie ¿ab, ratuj¹c je w ten sposób przed niechybn¹ mierci¹ pod ko³ami samochodów.
Roztoczañski Park Narodowy wespó³ ze Starostwem
Zamojskim przygotowa³ docelowy program ochrony p³azów. Przewiduje on budowê pod jezdni¹ dziewiêciu
trwa³ych przepustów, którymi ¿aby mog³yby bezpiecznie wêdrowaæ wiosn¹ do zbiorników wodnych i powracaæ na zimowiska.
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W po³owie roku przewiduje siê wyst¹pienie do funduszy celowych o przyznanie rodków na sfinansowanie
tego projektu. Jego realizacjê zaplanowano na przysz³y rok.
ród³o: PAP

Or³y zwiastunami wiosny
W gniedzie pary or³ów bielików, znajduj¹cym siê w
jednej z podprzemyskich miejscowoci, pojawi³y siê
jajka i wkrótce mo¿na spodziewaæ siê potomstwa - poinformowa³ prezes Przemyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Przemys³aw Kunysz.
Gody tych rzadkich ptaków, które na po³udniu Polski
prawie siê nie osiedlaj¹ (gniazdo pod Przemylem jest
w Polsce najdalej wysuniêtym orlim domostwem), to zdaniem ornitologów - niemal pewny znak wiosennej
aury. Nie chc¹ oni jednak podaæ dok³adnego miejsca
usytuowania gniazda tej pary or³ów bielików, z powodu
przykrych dowiadczeñ.
W ubieg³ym roku w jednej z miejscowoci w powiecie
lubaczowskim na Podkarpaciu, gdzie tak¿e znajdowa³o siê jedno z nielicznych na tych terenach orlich domostw, zosta³o ono str¹cone i zniszczone. Prokuratura
umorzy³a wtedy ledztwo z powodu niewykrycia sprawców tego czynu. Or³y nie powróci³y ju¿ w tamte strony.
ród³o: PAP

Niebo w kwietniu: Lirydy, Jowisz i
Saturn
W kwietniu mamy rzadk¹ okazjê do zaobserwowania
Merkurego. Atrakcj¹ miesi¹ca bêdzie niew¹tpliwie aktywnoæ roju Lirydów i mo¿liwoæ podziwiania Jowisza
i Saturna.
Deklinacja S³oñca, czyli jego odleg³oæ od równika niebieskiego, ca³y czas ronie, wiêc dnia w kwietniu przybywa bardzo szybko. Na pocz¹tku miesi¹ca S³oñce w
Warszawie wschodzi o 6:12 a zachodzi o 19:09, natomiast 30 kwietnia wschodzi o 5:09 a zachodzi o 19:59.
W kwietniu nasza dzienna gwiazda wstêpuje w znak
Byka.
Kolejnoæ faz Ksiê¿yca w nadchodz¹cym miesi¹cu jest
nastêpuj¹ca: nów 1 IV o godz. 21:19, pierwsza kwadra
10 IV o godz. 01:40, pe³nia 16 IV o 21:36 i ostatnia
kwadra 23 IV o godz. 14:18. Najbli¿ej Ziemi Srebrny
Glob znajdzie siê 17 kwietnia o godz. 6:55, a najdalej 4
kwietnia o godz. 6:29.
W po³owie kwietnia bêdziemy mieli okazjê obserwowaæ najbli¿sz¹ S³oñcu planetê - Merkurego. Godzinê
po zachodzie S³oñca bêdzie mo¿na odnaleæ go oko³o
10 stopni nad pó³nocno-zachodnim horyzontem.
Wenus, Uran i Neptun znajduj¹ siê na niebie bardzo
blisko S³oñca i ich obserwacje w kwietniu nie s¹ mo¿liwe.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê Wielk¹ Opozycj¹ poprawiaj¹ siê warunki do obserwacji Marsa. Mo¿na go obserwowaæ nad ranem nad oko³o 12 stopni nad po³udniowo-zachodnim horyzontem. Ze wzglêdu na zmniejszaj¹c¹ siê odleg³oæ Marsa od Ziemi ronie jego jasnoæ i rozmiary tarczy.
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Nadal bardzo jasno w gwiazdozbiorze Raka wieci Jowisz. Wieczorem oprócz Jowisza mo¿emy podziwiaæ
wiec¹cego w gwiazdozbiorze Byka Saturna. Nad ranem przez du¿e teleskopy mo¿emy obserwowaæ Plutona. wieci on w gwiazdozbiorze Wê¿ownika. Nadal
na granicy widocznoci go³ym okiem znajduje siê planetoida Westa. Mo¿na j¹ odnaleæ w gwiazdozbiorze
Panny. W dniach 16-25 kwietnia mo¿emy obserwowaæ
spadaj¹ce gwiazdy z roju Lirydów. Radiant roju, czyli
miejsce, z którego wydaj¹ siê wylatywaæ jego meteory,
znajduje siê na granicy gwiazdozbiorów Lutni i Herkulersa. Maksimum aktywnoci roju, w którym mo¿na odnotowaæ 10-20 meteorów na godzinê, oczekujemy w
nocy z 22 na 23 kwietnia. Warunki do obserwacji roju
w tym roku s¹ bardzo dobre, bo Ksiê¿yc wzejdzie dopiero nad ranem.
ród³o: PAP

Kocimiêtka - postrach termitów
Kocimiêtka, ulubione zió³ko kotów jest nie do zniesienia dla termitów - og³osili naukowcy podczas kongresu
American Chemical Society w Nowym Orleanie. Termity, ¿yj¹ce w olbrzymich gniazdach lub kopcach od¿ywiaj¹ siê drewnem, tote¿ mog¹ niszczyæ drzewa, drewniane budynki i meble. Co roku, tylko w USA, powoduj¹ straty obliczane na miliard dolarów.
Olejek z kocimiêtki o charakterystycznym silnym zapachu odstrasza³, a nawet zabija³ termity podczas testów
laboratoryjnych prowadzonych przez naukowców Departamentu Rolnictwa. Byæ mo¿e móg³by zast¹piæ stosowane obecnie preparaty chemiczne. Niestety, w przeciwieñstwie do nich olej z kocimiêtki rozk³ada siê po
kilku tygodniach, a nie kilku latach. Mo¿na by jednak
przed³u¿yæ trwa³oæ dziêki modyfikacji chemicznej Kocimiêtka to bylina, rosn¹ca miêdzy innymi w Europie i
Ameryce. Kwitnie od czerwca do lipca oraz od wrzenia do padziernika, a krzaczek, który hoduje siê czêsto w doniczkach, dorasta do 60 cm wysokoci i 45 cm
szerokoci.
Zapach lici kocimiêtki uwielbiaj¹ koty. Lici u¿ywa siê
jako przypraw, a w medycynie ludowej - jako zio³a leczniczego. Wczeniejsze badania dowiod³y, ¿e odstrasza
karaluchy i komary.
Jeli dok³adne badania wyka¿¹, ¿e skoncentrowany
olejek nie szkodzi ludziom, mo¿na bêdzie zacz¹æ produkcjê rodków odsstraszaj¹cych owady.
ród³o: PAP

Gazy cieplarniane wp³ywaj¹ na
cinienie powietrza
Gazy cieplarniane wp³ywaj¹ nie tylko na temperatury,
ale i na cinienie powietrza. Dotychczasowe prognozy
zmian na Ziemi w efekcie emisji gazów cieplarnianych
mog¹ siê wiêc okazaæ niedok³adne - czytamy w Nature.
Nathan Gillett z University of Victoria (Kanada) i jego
wspó³pracownicy wykazali, ¿e efekt gazów cieplarnianych dotyczy nie tylko temperatur, ale i cinienia powietrza.
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Cinienie powietrza jest jednym z czynników reguluj¹cych cyrkulacjê atmosferyczn¹. Poprzez to wp³ywa na
przemieszczanie siê w atmosferze wilgoci. Zmiany cyrkulacji mog¹ zmieniæ opady deszczy, temperaturê, wiatry i burze. Zatem zmiany cinienia mog¹ wp³yn¹æ na
ca³y klimat Ziemi.
Zmiany sposobu przemieszczania siê powietrza nad
pó³noc¹ Atlantyku (tzw. cyrkulacja North Atlantic Oscillation) wi¹zano np. z zauwa¿anym ostatnio wzrostem
opadów nad Szkocj¹, mniejszymi opadami w Hiszpanii
i zmniejszeniem siê liczby okresów zimna we Francji.*
Te trendy i ich wp³yw na klimat mog¹ byæ silniejsze ni¿
s¹dzono. Dotychczasowe symulacje komputerowe klimatu nie docenia³y bowiem skali zmian cinienia powietrza - stwierdzili badacze. Analizowali oni dane dotycz¹ce cinienia na poziomie morza dla okresu od 1948
r. Pod uwagê brano trzy niezale¿ne serie pomiarów.
Okaza³o siê, ¿e s¹ one ze sob¹ zgodne.
Z badañ Gilletta wynika, ¿e rednie cinienie powietrza wzros³o w ostatnich 50 latach w subtropikalnej czêci Atlantyku Pó³nocnego, Europy Po³udniowej i Afryki
Pó³nocnej. W innych rejonach, jak bieguny i pó³noc
Pacyfiku, cinienie spad³o. Zdaniem eksperta, trendy
te mog¹ doprowadziæ do tego, ¿e zimy w Europie pó³nocno-zachodniej bêd¹ cieplejsze, bardziej wilgotne i
wietrzne. Zimy z³agodniej¹ te¿ w wiêkszej czêci Kanady zachodniej i USA. Europa po³udniowa bêdzie bardziej sucha, a Labrador i Grenlandia bêd¹ mia³y mroniejsze zimy.
Zmiany te - same w sobie - niekoniecznie musz¹ wi¹zaæ siê z emisjami gazów cieplarnianych. U ich podstaw mo¿e bowiem le¿eæ naturalna zmiennoæ klimatu
Ziemi.* Aby sprawdziæ, na ile te przewidywane zmiany
powodowane s¹ dzia³alnoci¹ cz³owieka, Gillett porówna³ wyniki swoich obserwacji z wynikami czterech modeli komputerowych klimatu Ziemi.
Dla ka¿dego modelu zasymulowano zmiany stê¿eñ
gazów cieplarnianych oraz masy py³ów, które tworz¹
siê w atmosferze w obecnoci gazów zawieraj¹cych
siarkê. Py³ zmienia klimat zas³aniaj¹c s³oneczne wiat³o i wp³ywaj¹c na tworzenie siê chmur.
Okaza³o siê, ¿e dopóki brano pod uwagê emisje gazów cieplarnianych ze róde³ antropogennych, prognozy
z modeli dotycz¹ce zmian cinienia powietrza zgadza³y siê z tymi z prawdziwego wiata - zwracaj¹ uwagê
badacze. Bez tych emisji wyniki dwóch rodzajów badañ nie pasowa³yby do siebie
ród³o: PAP

Meteorolodzy ucz¹ siê od Aborygenów
Gdy agama siada pionowo i g³ow¹ wskazuje niebo,
nastêpnego dnia bêdzie padaæ. Brzmi to dziwnie? Nie
dla australijskich meteorologów, którzy pog³êbiaj¹c wiedzê o klimacie swojego kontynentu siêgaj¹ po wiedzê
Aborygenów - informuje CNN.
Gdy stada kurawong lataj¹ nad g³ow¹ - pewny deszcz
za cztery godziny. Gdy intensywnie kwitn¹ akacje, nadrzewne mrówki opuszczaj¹ swoje schroniska, a mrówki
¿yj¹ce na ziemi przykrywaj¹ mrowiska ma³ymi, b³yszcz¹cymi ziarenkami piasku - uwaga, nadchodzi po¿aru
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buszu. Z wiedzy tej, gromadzonej przez Aborygenów
w ci¹gu dziesi¹tków tysiêcy lat, chc¹ teraz korzystaæ
przedstawiciele Australijskiego Biura Meteorologii.
Aborygeñskie pojêcie pogody jest ca³kiem inne ni¿ nasze. Ich kultura, przekazywana ustnie z pokolenia na
pokolenie, ³¹czy przesz³oæ i przysz³oæ, pogodê, ziemiê, roliny, zwierzêta, ludzi, umar³ych i si³y nadprzyrodzone. Potomek aborygeñskiego ludu Dharawal i botanik z ogrodów botanicznych Mount Annan w Sydney
- Frances Bodkin mówi, ¿e informacje o zjawiskach pogodowych tubylców by³y tak dok³adne, jak wspó³czesne prognozy.
W 1788 r., gdy brytyjscy osadnicy przybyli do Sydney,
nie znaj¹c miejscowych zjawisk narzucili europejski
podzia³ roku na cztery pory. Tymczasem miejscowi Aborygeni dzielili rok na szeæ pór, wyodrêbniaj¹c je na
podstawie nieznacznych zmian rodowiska.
Kalendarz Aborygenów opiera siê na obserwacji kwitnienia ró¿nych miejscowych rolin. Pierwsza pora roku
- murraiyunggoray (nasz wrzesieñ i padziernik), oznacza nadejcie ciep³a. Ciep³y i deszczowy goraymurrai,
gdy kwitn¹ niektóre akacje, przypada na nasz listopad
i grudzieñ. W przesz³oci Aborygeni nie obozowali w
tym czasie w pobli¿u rzek, boj¹c siê powodzi.
Inna akacja kwitnie w porze Gadalung marool (styczeñ
i luty). Poniewa¿ jest wtedy gor¹co i sucho, Aborygeni
jedz¹ wy³¹cznie owoce i nasiona, bo w wysokiej temperaturze ³atwo psuje siê miêso. W porze Banamurraiyung (marzec-maj) drzewa godzikowca rodz¹ ma³e,
kwane jagody. Jest wtedy mokro i ch³odno.
W okresie Tugarahtuli kwitn¹ eukaliptusy (oko³o czerwca i lipca) jest ch³odno. To pora wêdrówek Aborygenów
na wybrze¿e, gdzie mo¿na znaleæ wiêcej jedzenia.
Oko³o naszego sierpnia kwiaty obsypuj¹ jeszcze inny
gatunek akacji. Jest to pora Tugarahgunyamarra, zimny i wietrzny sezon.
Dla pewnych zjawisk pogodowych Aborygeni przyjmowali te¿ 11-12-letni cykl oraz inny - bardzo d³ugi, trwaj¹cy 8-10 tys. lat - wyjania Bodkin, znaj¹cy tajniki pogodowej wiedzy ludu Dharawal. Po¿ary buszu, jakie
szala³y wokó³ Sydney podczas minionych dwóch europejskich lat, nie by³y dla Aborygenów niespodziank¹. Ich uwadze nie umknê³o bowiem bardzo intensywne kwitnienie akacji w okolicach Sydney przez ostatnie
dwa lata. Zgodnie z ich wiedz¹ jest to sygna³ nadejcia
po¿arów - wyjania Bodkin.
Gdy kwitn¹ bardzo intensywnie, ludnoæ Dharawal wie,
¿e za 18 miesiêcy nadejd¹ po¿ary - mówi Bodkin. W
tym roku akacje maj¹ mnóstwo p¹ków i znów mog¹
intensywnie zakwitn¹æ - ostrzega.
Za niedawne, najgorsze od stu lat susze w Australii,
którym towarzyszy³y rozleg³e po¿ary buszu na wschodnim wybrze¿u, zw³aszcza w okolicach Sydney i Canberry, obwiniano aktywnoæ zjawiska pogodowego El
Nino.
Jednak wed³ug ludu Dharawal nie El Nino jest winne,
a rzadko spotykane na³o¿enie siê trzech cykli klimatycznych - corocznego gor¹cego i suchego Gadalung
marool, gor¹cej pory 11-letniego cyklu Djurali oraz fazy
najd³u¿szego cyklu (8-10 tys. lat), zwanej Talaragandi
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- lód i ogieñ. Zmiany tego cyklu w odleg³ej przesz³oci
odpowiada³y np. za zlodowacenie i pustynnienie - dodaje Bodkin.
Znajdujemy siê w okresie absolutnych ekstremów, kiedy powinnimy dowiadczaæ bardzo zimnych, suchych
zim i bardzo gor¹cych, suchych lat - mówi Bodkin. Biuro
Meteorologii uruchomi³o internetow¹ stronê Indigenous Weather (www.bom.gov.au/iwk), na której umieszcza informacje na temat aborygeñskiej wiedzy o pogodzie.
ród³o: PAP

Strefy mierci wokó³ topniej¹cych
lodowców
Strefy mierci powstaj¹ce w morzu w s¹siedztwie topniej¹cych lodowców odkryli na Spitsbergenie polscy
uczeni - poinformowa³ prof. Jan Marcin Wês³awski z
Instytutu Oceanologii PAN.
Obecnoæ takich stref podejrzewano ju¿ wczeniej, ale
dopiero ostatnie badania potwierdzi³y ich istnienie. Pomiary zasolenia arktycznego fiordu Kongsfjorden prowadzone przez statek badawczy Oceania w latach
2000 i 2001 pozwoli³y na wyliczenie iloci wody s³odkiej sp³ywaj¹cej do morza z szybko topniej¹cego lodowca Kongsbreen. Obliczenia wykaza³y, ¿e spadek zasolenia w wewnêtrznej czêci fiordu jest tak du¿y, ¿e
bêdzie powodowa³ giniêcie planktonu na masow¹ skalê. Oko³o 85 ton martwych organizmów powinno opadaæ na dno fiordu ka¿dego lata w strefie topnienia lodowca - powiedzia³ prof. Wês³awski.
Podczas kolejnej ekspedycji w 2002 r. uda³o siê ustawiæ na dnie morskim na g³êbokoci kilkudziesiêciu
metrów w strefie topnienia lodowca specjalnie skonstruowane pu³apki, do których zbierano opadaj¹ce na
dno cz¹stki. Badania laboratoryjne przywiezionego ze
Spitsbergenu materia³u zebranego w pu³apkach potwierdzi³y teoretyczne wyliczenia. Pu³apki by³y pe³ne
martwego planktonu.
Badania te maj¹ du¿e znaczenie przy przewidywaniu
konsekwencji globalnego ocieplenia w Arktyce i kierunku zmian ekosystemów morskich.
ród³o: PAP

Dwa rzadkie gatunki nietoperzy
odnaleziono w Beskidach
Rzadkie gatunki nietoperzy - nocka orzêsionego i
mroczka poz³ocistego, znaleli w jaskiniach Beskidu
l¹skiego cz³onkowie Stowarzyszenia Dla Natury Wilk
z Godziszki na Podbeskidziu podczas tegorocznej akcji liczenia nietoperzy.
Oba gatunki s¹ unikatowe w Polsce. Podczas dotychczasowych akcji liczenia nie napotkalimy ich w jaskiniach Parku Krajobrazowego Beskidu l¹skiego - powiedzia³ Robert Mys³ajek ze stowarzyszenia Wilk.
Przyrodnicy odnaleli trzy nocki oraz jednego mroczka. Nocki orzêsione nie migruj¹ na du¿e odleg³oci,
co mo¿e oznaczaæ, ¿e w pobli¿u znajduje siê kolonia
rozrodcza - doda³.
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Nocki orzêsione s¹ gatunkiem zagro¿onym wyginiêciem. Lubi¹ ciep³o, du¿e jaskinie lub fortyfikacje. Mroczek poz³ocisty, tak¿e zagro¿ony wyginiêciem, zimy
spêdza w zimnych jaskiniach.
Robert Mys³ajek doda³, ¿e w sumie przyrodnicy doliczyli siê 28 nietoperzy w 16 jaskiniach Beskidu l¹skiego, czyli podobnie jak w poprzednich latach. Przyrodnicy liczyli nietoperze w marcu, gdy¿ jest to najlepsza pora do prowadzenia takich badañ. Jest stosunkowo ciep³o, ale nietoperze znajduj¹ siê jeszcze w hibernacji.
Nietoperze jako jedyne ssaki posiad³y umiejêtnoæ latania. Na wiecie ¿yje ponad 980 gatunków, z czego w
Polsce - 22. Nietoperze nosz¹ takie nazwy jak: gacek,
mopek, nocek du¿y, mroczek, karlik malutki, borowiaczek. Czêæ z nich zagro¿ona jest wyginiêciem. Na
Podbeskidziu nietoperze ¿yj¹ w górskich jaskiniach,
dziuplach w drzewach i na strychach. Zadomowi³y siê
tak¿e w wie¿owcach.
ród³o: PAP

Cietrzewie rozpoczê³y w Lubelskiem
wiosenne gody
Cietrzewie - jedne z najwiêkszych dziko ¿yj¹cych w
naszym kraju, barwnie upierzonych, kuraków - rozpoczê³y w Lubelskiem wiosenne gody, zwane tokowaniem.
Pierwsze w tym roku tokuj¹ce cietrzewie zaobserwowano w Zagumnie ko³o Bi³goraja - poinformowa³ Andrzej Tyrawski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych. W ich lady nie posz³y jeszcze wiêksze od nich
g³uszce. Wiosenne toki tych niepospolitych ptaków,
bêd¹cych w przesz³oci ozdob¹ polskich kniei, teraz
nale¿¹ do przyrodniczych osobliwoci, o czym przes¹dzi³a rzadkoæ ich wystêpowania.
Jeszcze w 1967 roku w lasach Lubelszczyzny naliczono ponad 1740 cietrzewi i przesz³o 320 g³uszców. Oba
ptaki zaliczane by³y do ³owieckich i corocznie, w ograniczonej iloci, polowano na nie. Wed³ug tegorocznej
inwentaryzacji, na tym samym obszarze wystêpuje dziesiêciokrotnie mniej cietrzewi i ok. 140 g³uszców. Populacja tych ostatnich nale¿y do najwiêkszych w kraju.
O tak du¿ej redukcji stanów obu ptaków, wed³ug leników, przes¹dzi³a g³ównie zmiana naturalnych biotopów
ich wystêpowania, a przede wszystkim osuszenie bagien w latach siedemdziesi¹tych - np. Krowiego Bagna. Naturalnymi wrogami obu kuraków, zw³aszcza ich
piskl¹t, s¹ te¿ ptaki drapie¿ne oraz lisy i jenoty, których
liczba na Lubelszczynie znacznie wzros³a.
W ostatnich latach zosta³ zahamowany w Lubelskiem
regres populacji obu ptaków, a nawet zaobserwowano
pewien wzrost ich liczby.
Wed³ug leników nale¿y to ³¹czyæ z objêciem ochron¹
cietrzewi i g³uszców, czêciow¹ odbudow¹ stosunków
wodnych, a tak¿e otoczeniem aktywn¹ opiek¹ ich ostoi.
Np. wzorem fiñskim tereny wystêpowania g³uszca obsadza siê wierkiem, podsypuje gastrolitami ( kamyczkami niezbêdnymi tym ptakom w procesie trawienia).
ród³o: PAP
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D³u¿szy ni¿ zwykle zimowy sen
bia³owieskich ¿ab
O miesi¹c póniej ni¿ zwykle budz¹ siê w tym roku z
zimowej hibernacji ¿aby w Puszczy Bia³owieskiej -oceniaj¹ pracownicy Bia³owieskiego Parku Narodowego.
Tej wiosny widziano zaledwie kilka pierwszych osobników, ale ju¿ ekolodzy i uczniowie okolicznych szkó³
ustawili wzd³u¿ dróg p³otki, by zapobiegaæ rozje¿d¿aniu migruj¹cych p³azów przez samochody.
Zwykle - przy sprzyjaj¹cej temperaturze - ¿aby budz¹
siê w marcu i zaczynaj¹ wêdrówkê do miejsc lêgowych.
Tegoroczna zima na dobre jeszcze jednak z puszczy
nie odesz³a. Ziemia jest nadal zmarzniêta do tego stopnia, ¿e ekolodzy nie mog¹ w ni¹ wkopaæ wiaderek, do
których miêdzy p³otkami zbierane s¹ ¿aby, by je bezpiecznie przenosiæ przez drogi.
Piotr Galicki z Orodka Edukacji Przyrodniczej Bia³owieskiego Parku Narodowego powiedzia³ w czwartek PAP,
¿e je¿eli jest ciep³o, pierwsze ¿aby trawne i ropuchy pojawiaj¹ siê w marcu, a czasami nawet w lutym.
¯aba trawna potrafi sk³adaæ skrzek nawet wtedy, gdy na
jeziorze lub oczku wodnym jest doæ gruba warstwa lodu
-powiedzia³. Wed³ug niego, te ¿aby, które ju¿ siê obudzi³y,
prawdopodobnie nie hibernowa³y zbyt g³êboko.
W Puszczy Bia³owieskiej ¿yje 12 gatunków p³azów. P³azy s¹ zwierzêtami zmiennocieplnymi. Temperatura ich
cia³a nie jest sta³a i zmienia siê wraz ze zmian¹ temperatury otoczenia.
ród³o: PAP

Jaskrawe dzioby oznak¹ zdrowia
Samce ptaków o najbarwniejszych dziobach maj¹ dodatkow¹ iloæ zwi¹zków wspomagaj¹cych uk³ad odpornociowy - czytamy w ostatnim numerze Science.
Jednoczenie dzioby ptaków, których uk³ad odpornociowy jest w gorszej kondycji, s¹ mniej jaskrawe. Eksperymentalnie potwierdzili to badacze brytyjscy i francuscy. Ich badania potwierdzaj¹ tak¿e, ¿e warto jeæ
marchew. Sk³adniki od¿ywcze nadaj¹ce kolor ptasim
dziobom, karotenoidy, wystêpuj¹ bowiem w³anie w
warzywach i owocach. Dawno ju¿ stwierdzono, ¿e ptaki maj¹ bardzo rozbudowane sposoby manifestowania
seksualnej atrakcyjnoci. Pawie o najd³u¿szych i najokazalszych ogonach wabi¹ najlepsze partnerki. Samce innych ptaków do wabienia wykorzystuj¹ skomplikowane pieni godowe. Istnieje teoria, wed³ug której
zwierzêta reklamuj¹ce siê w ten sposób, udowadniaj¹ jednoczenie swój doskona³y stan zdrowia - os³abiony lub chory paw nie by³by w stanie unieæ ciê¿aru roz³o¿onego ogona.
Ekolog ewolucyjny Jonathan Blount z University of Glasgow i Tim Birkhead z University of Sheffield badali zeberki, których dziobom ¿ó³to-pomarañczowy kolor nadaj¹ karotenoidy pochodz¹ce z nasion i m³odych pêdów.
Badacze testowali skutki wzbogacenia w karotenoidy
diety tych ptaków. Badaniom poddali pary rodzeñstwa.
Jednego z pary samców karmiono diet¹ zwyk³¹, drugiego - wzbogacon¹. Ju¿ po czterech tygodniach ba-
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dacze stwierdzili, ¿e ptaki na wzbogaconej diecie mia³y znacznie czerwieñsze dzioby. Zauwa¿a³y to tak¿e
samice. W dziewiêciu na 10 przypadków wyranie preferowa³y te samce, których dietê wzbogacano karotenoidem. Blount bada³ te¿ funkcje odpornociowe ptaków i stwierdzi³, ¿e osobniki o bardziej czerwonych dziobach, najbardziej atrakcyjne dla samic, mia³y o wiele
silniejsz¹ reakcjê immunologiczn¹. Ptaki o silniejszych
uk³adach odpornociowych lepiej zwalczaj¹ choroby.
Ich procesy fizjologiczne s¹ bardziej wydajne, mo¿liwe
te¿, ¿e s¹ skuteczniejsze w znajdowaniu od¿ywczego
pokarmu - ocenia Blount.
Inny zespó³ badawczy - Bruno Faivre i jego wspó³pracownicy z Uniwersytetu Burgundii (Francja) - bada³
samce kosów, których dzioby przybieraj¹ kolor od ¿ó³tego do pomarañczowego. Kosy o bardziej pomarañczowych dziobach odnosz¹ w czasie godów wiêksze
sukcesy - wykazano w badaniu.
Biolodzy sprawdzali odpornoæ tych ptaków, wstrzykuj¹c im niewielk¹ iloæ owczej krwi, która uaktywnia³a
ich uk³ady odpornociowe. Stwierdzili, ¿e choroby nadwerê¿aj¹ uk³ad odpornociowy i zu¿ywaj¹ karotenoidy nadaj¹ce dziobom kolor. Jasno z tego wynika, ¿e
+seksualna reklama+ uczciwie informuje o zdrowiu
samca - pisz¹ badacze.
Karotenoidy wystêpuj¹ w kolorowych owocach, warzywach i ziarnach, np. w prosie. Oddzia³uj¹ z innymi sk³adnikami od¿ywczymi, jak witamina E, wa¿nymi dla funkcji odpornociowych - wyjania Blount.
ród³o: PAP

Kalendarz ekologiczny
22 kwietnia: Miêdzynarodowy Dzieñ Ziemi
25 kwietnia: Dzieñ wiadomoci o Zagro¿eniu Ha³asem
12 maja: wiatowy Dzieñ Ptaków Wêdrownych
31 maja: Dzieñ bez Papierosa

Kilka s³ów o Dniu Ziemi
W kwietniu ka¿dego roku obchodzony jest na ca³ym
wiecie Dzieñ Ziemi - impreza, która ju¿ na sta³e wpisa³a siê w kalendarz ka¿dego, komu bliska jest idea
zachowania cennego rodowiska naszej planety. Tego
dnia ludzi na ca³ym wiecie wi¹¿e chêæ ratowania Ziemi - planety coraz bardziej zagro¿onej nadmiern¹ ekspansj¹ ludzkiej cywilizacji.
Pierwsze obchody mia³y miejsce w 1970 roku w USA.
Za ojca tego wiêta wielu ludzi uwa¿a senatora Gaylorda Nelsona.
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Oto, co o historii dnia Ziemi napisana w Biuletynie Niecodziennym (3/93):
Kiedy 22 kwietnia 1970 roku po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych wiêtowano Dzieñ Ziemi, uroczystociom towarzyszy³ niespotykany od czasu zakoñczenia II wojny wiatowej entuzjazm. Dwadziecia milionów Amerykanów porzuci³o biura i urzêdy, wychodz¹c
na ulice w tanecznych korowodach. Dziesiêæ tysiêcy
szkó³ i dwa tysi¹ce uniwersytetów, a nawet Kongres
Stanów Zjednoczonych zawiesi³y w tym dniu dzia³alnoæ, gdy¿ wiêkszoæ pracowników zamiast do pracy
posz³a na spotkanie ugrupowañ ekologicznych. Burmistrz Nowego Jorku nakaza³a nawet wstrzymanie ruchu samochodowego na s³ynnej Pi¹tej Alei, co zmusi³o
ekipê telewizyjna do korzystania z konnych powozów
podczas filmowania uroczystoci.
W Kalifornii studenci udali siê na festyn w maskach
przeciwgazowych, ¿eby zwróciæ uwagê w³adz na uci¹¿liwoæ ¿ycia w zanieczyszczonym rodowisku miejskim.
Mieszkañcy zachodniej Virginii uformowali piêciotonowy stos z uzbieranych w miecie mieci. Na ulicach
Buffalo odby³ siê marsz ze szczotkami, symbolizuj¹cy
kampaniê na rzecz czystoci. Pewien student podczas
obchodów Dnia Ziemi u siebie w miecie z³o¿y³ torebkê z ziemi¹ ze swej dzielnicy do depozytu bankowego.
Na uniwersytecie stanowym w Teksasie (Austin) wydano gazetkê z data 22 kwietnia 1990 roku i nag³ówkiem:
Truj¹cy smog nawiedzi³ Huston: 600 ofiar miertelnych. Na szczêcie rok 1990 mamy za sob¹ i ani w
Huston, ani te¿ nigdzie na wiecie nie dosz³o do tak
dramatycznych wydarzeñ. Niemniej jednak, w drugiej
po³owie lat osiemdziesi¹tych mia³y miejsce a¿ trzy
wstrz¹saj¹ce katastrofy: wyciek ropy naftowej z tankowca Exxon Valdez na Alasce kosztowa³ ¿ycie setek tysiêcy ryb, ptaków, fok i innych zwierz¹t; eksplozja w
fabryce chemicznej produkuj¹cej pestycydy w Bhopalu
(Indie) poch³onê³a sto tysiêcy istnieñ ludzkich. Ale prawdziwy prze³om w wiadomoci spo³ecznej dokona³ siê
dopiero po katastrofie w Czarnobylu. Wiosna 1986 roku
ludzie zrozumieli, ¿e tak naprawdê nie ma bezpiecznego miejsca na ziemi/ ¿e ziemia Jest jedna, wielka globalna wioska. W 1990 roku Dzieñ Ziemi wiêtowano
ju¿ na ca³ym wiecie. W 140 krajach w marszach, happeningach i paradach wziê³o udzia³ ponad 200 mln
osób. W okolicznociowych ulotkach apelowano o:
oszczêdzanie wody, ratowanie lasów tropikalnych i
ograniczenie emisji gazów wywo³uj¹cych kwane deszcze. Dzi zdajemy sobie sprawê z niebezpieczeñstwa,
jakie niesie ze sob¹ dziura ozonowa i efekt cieplarniany. Doskonale wiadomo te¿. ze zarówno przemys³, jak
i intensywna rolnictwo oraz hodowla zatruwaj¹ rodowisko. Na wyczerpaniu s¹ te¿ zasoby paliw kopalnych
i wkrótce staniemy wobec koniecznoci korzystania z
innych, odnawialnych róde³ energii - energii s³oñca,
wiatru, fal morskich i wodospadów czy gor¹cych róde³
podziemnych. Lecz mimo to Dzieñ Ziemi mo¿e byæ
dniem spêdzonym blisko natury, w bezporednim kontakcie z przyrod¹ - w parku, w lesie, nad Jeziorem.
Dopóki Jeszcze mo¿na podziwiaæ zawilce i przylaszczki
na skraju lasu, ¿aby w stawie i bazie na wierzbach,
mo¿na czuæ siê na Ziemi doæ bezpiecznie. Czuæ siê
czêci¹ przyrody.
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Patronat nad pierwszym Dniem Ziemi w Stanach Zjednoczony obj¹³ senator Gaylord Nelson, a organizacj¹
zaj¹³ siê Denis Hayes. W 1990 roku postanowiono stworzyæ biuro koordynacyjne, które zrzesza³oby jak najwiêcej organizacji ekologicznych z ca³ego wiata. W lipcu
tego¿ roku pod przewodnictwem Nigel Seal i Patricka
Deakina stworzono Miêdzynarodowe Biuro Koordynacyjne Dnia Ziemi, w którego sk³ad wesz³y organizacje
ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady i
Kolumbii. W padzierniku 1991 roku biuro to utrzymywa³o kontakt z 2500 grupami z 141 krajów. Natomiast
w czerwcu 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro (Brazylia) obecni byli przedstawiciele 160 pañstw.
Organizatorzy Dnia Ziemi postawili sobie nastêpuj¹ce
cele: zachowanie, ochrona i odnowienie rodowiska
przyrodniczego oraz wyjcie naprzeciw potrzebom ludzkim bez niszczenia rodowiska.
By³y to cele, które postawili sobie organizatorzy w 1970
roku, a roku 1992 dodano jeszcze nastêpne punkty:
pomoc wszystkim organizacjom na ca³ym wiecie i prowadzenie listy wszystkich organizacji a tak¿e popieranie i wspomaganie ludzi na ca³ym wiecie przy organizowaniu ró¿nego rodzaju akcji zwi¹zanych z ochrona
rodowiska

Dzieñ Ziemi w Polsce
W 1990 roku po raz pierwszy Dzieñ Ziemi (Earth Day)
by³ prawdziwym wiêtem. Przy jego organizowaniu pracowali ludzie z kilkunastu polskich grup i organizacji
ekologicznych. Na czele sztabu ekologów stan¹³ pose³
Jan Rzyme³ka z Katowic. Co wtedy zrobilimy? A no
tyle na ile nam czas i oporni urzêdnicy pozwolili. By³y
wiêc festyny i spotkania w wielu miastach i miasteczkach, podczas których specjalici od ochrony rodowiska mówili o problemach jakie stwarza cz³owiek Matce
Ziemi. We W³oc³awku uczestnicy ruchu Wolê Byæ mieli
okazjê podyskutowaæ z przedstawicielami województwa, odpowiedzialnymi za ochronê rodowiska, o tym
co siê dzieje z okolicznymi trucicielami. By³ te¿ kiermasz ekologiczny i spektakl teatru ulicznego. W Lublinie zorganizowano demonstracje rowerow¹, zbierano
miecie i przygotowano tablice ostrzegaj¹ce przed ska¿eniami.
ród³o: http://www.roee.org.pl/pl/aktual/ed01/ed-01.htm

Konferencje, warsztaty,
programy, wydarzenia
Festiwal Nauki
Po raz trzeci odbêdzie siê w £odzi Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki. W dniach 24-29 kwietnia ³ódzcy naukowcy, a tak¿e studenci, zaprezentuj¹ swoje dokonania.
Zaplanowano ponad 200 imprez - koncerty, wystawy,
wyk³ady, a nawet... badanie s³uchu i tkanki t³uszczowej. Wybralimy dla Pañstwa zajêcia zwi¹zane z ochron¹ przyrody, geografi¹, biologi¹, zdrowiem. Szczegó³owy program: www.festiwal.lodz.pl
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Problemy ochrony rodowiska
Data: 25.04 Czas: 9:15 - 17:30
W seminarium uczestnicz¹ studenci i uczniowie szkó³
rednich zainteresowani zagadnieniami ekologii i ochrony rodowiska. Celem spotkania jest zapoznanie siê
s³uchaczy z tematyk¹ ekologiczn¹ i przekazanie informacji nt. stanu rowiska róde³ i rodzaju zanieczyszczeñ oraz metod ich zapobiegania.
Adresaci imprezy: uczniowie i wszyscy zainteresowani
ochron¹ rodowiska
Organizator: P£ Wydzia³ In¿ynierii Procesowej i Ochrony rodowiska
Miejsce: Wydzia³ In¿. Proc. i Ochr. rodowiska, ul.
Wólczañska 215, P-303 sesje referatowe, aud. P-211
sesja plakatowa, aud. P-204 prezentacje medialne
Wytwarzanie papieru czerpanego - pokaz
Data: 25.04 Czas: 10:00 - 14:00
Adresaci imprezy: uczniowie szkó³ rednich i gimnazjów
Organizator: Instytut Papiernictwa i Poligrafii P£
Miejsce: Inst. Papiernictwa i Poligrafii, ul. Wólczañska
223, 203 Aby zg³osiæ uczestnictwo zadzwoñ: Konrad
Olejnik tel. 631-38-41
Biotechnologia i nauka o ¿ywnoci nasz¹ przysz³oci¹ - pokaz
Data: 25.04 Czas: 10:00 - 14:00
Opis imprezy: Dostêpnych bêdzie osiem stanowisk z
pokazami tematyki badawczej realizowanej na Wydziale
Biotechnologii i Nauk o ¯ywnoci
Organizator: P£ Wydzia³ Biotechnologii i Nauk o ¯ywnoci
Miejsce: Wydzia³ Biotechnologii i Nauk o ¯ywnoci,
Wólczaska 171/173, hall przed audytoriami
Twórcze rozwi¹zywanie problemów - warsztaty
Data: 25.04 Czas: 10:00 - 13:00
Opis imprezy: Warsztat dla m³odzie¿y szkó³ rednich,
doros³ych oraz nauczycieli rozwijaj¹cy umiejêtnoci
radzenia sobie w sytuacjach trudnych, prowadzony
aktywnymi metodami pracy.
Adresaci imprezy: m³odzie¿ szkó³ rednich, nauczyciele i osoby doros³e
Organizator: WSHE Centrum Kreatywnoci i Przedsiêbiorczoci
Miejsce: WSHE, Rewolucji 1905r. 52, sala przy patio
Aby zg³osiæ uczestnictwo zadzwoñ: Anna Krzeszewska
tel.693/549-080
Obróbka narzêdzi kamiennych - pokaz
Data: 25.04 Czas: 10:00 - 16:00
Opis imprezy: Przedmiotem pokazu jest rekonstrukcja
warsztatu kamieniarskiego z epoki kamienia. Studenci
ko³a naukowego studentów archeologii Bifas poprzebierani w stroje z epoki wykonuj¹ kopie narzêdzi krzemiennych, odnajdywanych w trakcie badañ archeologicznych.
Organizator: U£ Instytut Archeologii
Miejsce: Instytut Filozofii U£, Kopciñskigo 16/18, pasa¿ przed instytutem albo hall w razie niepogody
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Rekonstrukcja wykopanych naczyñ - pokaz
Data: 25.04 Czas: 10:00 - 16:00
Opis imprezy: Przedmiotem pokazu jest rekonstrukcja
ceramiki naczyniowej pozyskanej w trakcie badañ archeologicznych.
Organizator: U£ Instytut Archeologii
Miejsce: Instytut Filozofii U£, Kopciñskiego 16/18, pasa¿ przed Instytutem lub w razie niepogody - hall
Nauczanie regionalne w Polsce - konferencja
Data: 25.04 Czas: 10:00 - 17:00
Opis imprezy: konferencja w godzinach: 10.00-14.00 Willa Herbsta, ul. Przêdzalniana 72 15.00-17.00 - Collegium Geographicum U£, ul. Kopciñskiego 31
Organizator: £ódzkie Towarzystwo Naukowe
Miejsce: Willa Herbsta, Collegium Geeographicum U£
Czy m¹dra dieta to najprostszy sposób ochrony
przed chorobami uk³adu kr¹¿enia? - dyskusja, dyskusja panelowa, pokaz, warsztaty, lekcja festiwalowa,
kiermasz
Data: 25.04 Czas: 11:00 - 11:30
Opis imprezy: Czy m¹dra dieta to najprostszy sposób
ochrony przed chorobami uk³adu kr¹¿enia?
Organizator: U£ Katedra Biochemii Ogólnej
Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne U£, Kopciñskiego 16/18, aula
Toksycznoæ wody pitnej - wyk³ad
Data: 25.04 Czas: 11:30 - 12:00
Opis imprezy: Przedstawienie czynników biologicznych,
fizycznych i chemicznych odpowiedzialnych za toksycznoæ wody pitnej. Omówienie czynników biologicznych,
tj. bakterii, wirusów, grzybów i glonów, ze szczególnym
uwzglêdnieniem toksyn sinicowych. Omówienie procesu chlorowania wody pitnej i jego wp³ywu na podwy¿szenie siê toksycznoci wody - przedstawienie toksyn
powstaj¹cych procesie uzdatniania i charakterystyka ich
negatywnego oddzia³ywania.
Organizator: Uniwersytet £ódzki Katedra Biofizyki Ska¿eñ rodowiska
Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne U£, Kopciñskiego 16/18, aula
Wiatr jako czynnik kszta³tuj¹cy mikroklimat obszarów zabudowanych - wyk³ad
Data: 25.04 Czas: 11:40 - 12:00
Opis imprezy: zagadnienia przep³ywu powietrza wokó³
budynków i kszta³towania komfortu wietrznego. Rozpatrywane s¹ proste struktury zabudowy w postaci
dwóch budynków, jak równie¿ bardziej z³o¿one, obejmuj¹ce istniej¹ce fragmenty osiedli mieszkaniowych.
Organizator: P£ Wydzia³ Budownictwa, Architektury i
In¿ynierii rodowiska
Miejsce: Spo³eczny Dom Studenta P£, al. Politechniki
3a, Sala widowiskowa
Dioksyny w naszym rodowisku
Rodzaj imprezy: wyk³ad
Data: 25.04 Czas: 12:00 - 12:20
Opis imprezy: zostan¹ omówione ród³a emisji dioksyn
do rodowiska, stopieñ stê¿enia dioksyn rodowiska
ich toksycznoæ oraz metody ograniczania emisji.
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Organizator: P£ Wydz. In¿ynierii Procesowej i Ochrony rodowiska
Miejsce: Spo³eczny Dom Studenta P£, al. Politechniki
3a, Sala Widowiskowa
Dioksyny - niebezpieczne zwi¹zki? - wyk³ad
Data: 25.04 Czas: 12:30 - 13:00
Opis imprezy: historia odkrycia i badañ zwi¹zanych z
dioksynami, omówienie róde³ powstawania dioksyn
zarówno o charakterze neutralnym oraz sztucznym.
Charakterystyka budowy chemicznej i w³aciwoci fizycznych dioksyn, omówienie wystêpowania ich we
biosferze, tj. glebie, wodzie i powietrzu oraz ich akumulacji w produktach spo¿ywczych. Przedstawienie toksycznoci, dopuszczalnych norm i sposobów oddzia³ywania dioksyn (mutagenne, rakotwórcze) z uwzglêdnieniem mechanizmu dzia³ania tych zwi¹zków.
Organizator: U£ Katedra Biofizyki Ska¿eñ rodowiska
Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne U£, Kopciñskiego 16/18, aula
Ochrona rodowiska, ekologia.
Rodzaj imprezy: wyk³ad
Data: 25.04 Czas: 15:00 - 15:20
Opis imprezy: Wyk³ad porusza w popularny sposób problemy zwi¹zane z ochron¹ rodowiska. Uczciwie opisuje wady i zalety przyjêtych norm postêpowania w zagadnieniach ekologii.
Organizator: Politechnika £ódzka Instytut Fizyki
Miejsce: Spo³. Dom Studenta P£, al. Politechniki 3a,
Sala Widowiskowa
Park Krajobrazowy Wzniesieñ £ódzkich - rzeba,
walory przyrodnicze, zagospodarowanie turystyczne - wycieczka
Data: 26.04 Czas: 9:00 - 16:30 Opis imprezy: 1. £ód
£agiewniki: las ³agiewnicki - najwiêkszy w Europie kompleks leny w granicach miasta i zespó³ klasztorny; 2.
D¹brówka-Strumiany: cegielnie z wêglem brunatnym i
i³ami - spiêtrzenie glacitektoniczne spowodowane naciskiem l¹dolodu; 3. Imielnik: urozmaicona rzeba strefy
krawêdziowej Wzniesieñ £ódzkich; 4. Parowy janinowskie: przyk³ad erozji spowodowanej trwa³ym wylesieniem terenu w V w ne. ; 5. Plichtów: niecki denudacyjne powsta³e w wyniku procesów peryglacjalnych, w których dominuj¹ca rolê odgrywa³o sp³ukiwanie; 6. Nowosolna: przyk³ad XVIII-wiecznego osadnictwa holenderskiego.
Adresaci imprezy: m³odzie¿
Organizator: U£ Zak³ad Geomorfologii
Miejsce: miejsce zbiórki - parking przy pl. Komuny Paryskiej. Aby zg³osiæ uczestnictwo zadzwoñ: Anna Kolasiñska-Wróbel tel.639-03-78 (godz. 10-16)
Sprawd jak¹ wodê pijesz - pokaz, warsztaty
Data: 26.04 Czas: 9:00 - 11:00
Opis imprezy: Jako wody pitnej i metodyka jej badania. Prelekcja po³¹czona z wykonaniem dowiadczeñ
polegaj¹cych na okrelaniu wybranych parametrów jakociowych wody takich jak twardoæ, zasadowoæ, stê¿enie jonów amonowych, azotanowych, ¿elaza.
Adresaci imprezy: uczniowie liceów i gimnazjów

edukacyjny kameleon kwiecien 2003

Organizator: U£ Studenckie Ko³o Naukowe Chemików
Miejsce: Laboratoria Chemii Ogólnej i Nieorganicznej
U£, Narutowicza 68, 227
Wycieczka dendrologiczna do parku miejskiego pod
has³em Na spotkanie wiosny
Data: 26.04 Czas: 16:00 - 18:00
Opis imprezy: Wprowadzenie - z historii parku; Przegl¹d dendroflory tworz¹cej drzewostan parku pod k¹tem nazewnictwa, pochodzenia, biologii, atrakcyjnoci
i znaczenia.
Organizator: U£ Katedra Geobotaniki i Ekologii Rolin
Miejsce: Park im. ks. J. Poniatowskiego, al Politechniki
111 (przed szko³¹)
Praca stacji meteorologicznej - pokaz
Data: 28.04 Czas: 9:00 - 15:00
Opis imprezy: prezentacja pracy stacji meteorologicznej (czas trwania ok. 30 min)
Organizator: Uniwersytet £ódzki Katedra Meteorologii i
Klimatologii
Miejsce: Stacja Meteorologiczna, róg Kiliñskiego i Sk³adowej, ogródek przy przejciu podziemnym obok dworca £ód-Fabryczna. Aby zg³osiæ uczestnictwo zadzwoñ:
Iwona Gajda-Pijanowska tel.639-03-95
Papiernicy dla ekologii - wyk³ad, dyskusja
Data: 28.04 Czas: 10:00 - 13:00
Opis imprezy: Papier wczoraj i dzi, System zbiórki oraz
wymagania jakociowe dla makulatury, Polski system
zbiórki odpadów opakowaniowych na tle systemów
europejskich, Bezpieczne dla rodowiska metody utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych
Organizator: NOT Oddzia³ w £odzi
Miejsce: NOT, pl. Komuny Paryskiej 5, 202
Przyroda £odzi i Regionu - wyk³ad, wystawa
Data: 28.04 Czas: 14:00 - 15:00
Opis imprezy: wyk³ad ilustrowany przeroczami, po
wyk³adzie zwiedzanie wystawy
Organizator: U£ Muzeum Geologiczne Miejsce: Budynek Wydzia³u Geografii U£, Kopciñskiego 31, Muzeum
Geologiczne
wiat minera³ów - wyk³ad, wystawa
Data: 29.04 Czas: 9:00 - 11:00
Opis imprezy: wyk³ad ilustrowany przeroczami, po
wyk³adzie zwiedzanie wystawy.
Organizator: U£i Muzeum Geologiczne Miejsce: Budynek Wydzia³u Geografii, Kopciñskiego 31, Muzeum
Geologiczne
Ochrona rodowiska przed ha³asem - wyk³ad
Data: 29.04 Czas: 13:00 - 13:30
Organizator: P£ Instytut Papiernictwa i Poligrafii P£
Miejsce: NOT, pl. Komuny Paryskiej 5, sala 202
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Dzieñ Ziemi 2003
Dzieñ Ziemi 2003 uwieñczy festyn, który odbêdzie siê
27 kwietnia 2003 r. na Polu Mokotowskim w Warszawie, na którym nast¹pi fina³ wszystkich projektów artystycznych towarzysz¹cych Dniu Ziemi. Tradycyjny festyn stanowi podsumowanie wczeniejszych wydarzeñ,
stwarza okazje do poznania instytucji, organizacji i firm
dzia³aj¹cych na rzecz rodowiska, jest te¿ okazj¹ do
aktywnej zabawy dla ludzi w ró¿nym wieku. Festyn od
wielu lat jest fina³em konkursów dla dzieci i m³odzie¿y,
prezentacj¹ warsztatów artystycznych, w których udzia³
mog¹ wzi¹æ wszyscy, którzy zjawi¹ siê na Polu Mokotowskim. Miejscem, w którym uzyskaæ mo¿na porady,
kupiæ naturaln¹ ¿ywnoæ czy ksi¹¿ki. Od kilku lat przygotowywany Dzieñ Ziemi skupia uwagê ok. 60 tys.
osób. Ka¿da z nich znajduje atrakcyjny dla siebie program. Kiermaszom, warsztatom i wystawom ekologicznym towarzyszy ciekawy program artystyczny.
Szczegó³owy program ogólnopolskich obchodów Dnia
Ziemi 2003 mo¿na znaleæ na stronie internetowej
www.dzienziemi.pl
Organizator:
Orodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa
tel. (48-22) 822 48 70; 822 74 36 fax 822 93 17
e-mail: info@dzienziemi.pl

wiêto drzewa
Klub Gaja rozpocz¹³ nowy program edukacyjny pt.
wiêto drzewa powiêcony sadzeniu i ochronie drzew.
W ramach programu odbêd¹ siê prelekcje, wystawy,
wydane zostan¹ materia³y edukacyjne. Przygotowujemy tak¿e kilka ogólnopolskich wydarzeñ medialnych,
m.in zak³adanie Parków Gwiazd oraz inauguracjê Dnia
Drzewa. Do wspó³pracy zaproszone s¹ szko³y, organizacje spo³eczne, media. Celem projektu jest zainspirowanie szkó³, grup m³odzie¿owych oraz organizacji
spo³ecznych do podejmowania lokalnych inicjatyw ekologicznych. Wa¿nym elementem zachêcenia dzieci i
m³odzie¿y w dzia³ania proekologiczne ma byæ udzia³ w
nich znanych osób publicznych, idoli m³odzie¿owych.
Parki Gwiazd. Konkretn¹ form¹ projektu ma byæ zainicjowanie na pocz¹tku maja w Bielsku-Bia³ej Parku
Gwiazd, w którym to miejscu znane osoby bêd¹ sadziæ
swoje drzewa. Przy ka¿dym drzewie umieszczona by³aby tabliczka z informacj¹ o tym zdarzeniu. Parki
Gwiazd mog¹ tez powstaæ w innych miastach. Kolejny
etap programu to Las Klubu Gaja. Jesieni¹ las by³by
zasadzony w ramach kolejnego etapu programu. Podsumowanie programu ma byæ ustanowienie 10 padziernika Dnia Drzewa. Termin tego wydarzenia bêdzie
zbie¿ny z terminem jesiennego sadzenia drzew i bêdzie przypada³ na weekend w po³owie padziernika.
Informacje: Wojciech Owczarz
Klub Gaja, skr. poczt. 261,
43-301 Bielsko-Bia³a,
tel. (33) 812-36-94;
klub@gaja.most.org.pl
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Nie wypalaj traw! Ka¿da rolina zielna i drzewiasta, to
wspania³a fabryka, cudowne laboratorium, to doskona³y
filtr powietrza, poch³aniacz zanieczyszczeñ, producent
¿yciodajnego tlenu. Wypalanie traw i zaroli to jeden z
brutalnych sposobów niszczenia zieleni. Wbrew pozorom wypalanie nie daje ¿adnych korzyci, a wrêcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot ju¿ drugi rok prowadzi na terenie powiatu siemiatyckiego dzia³ania maj¹ce na celu eliminacjê szkodliwego spo³ecznie i przyrodniczo procederu zwi¹zanego z wypalaniem traw.
Osoby chc¹ce uzyskaæ plakat Nie wypalaj traw!!! proszone s¹ o przes³anie koperty A-4 i znaczka pocztowego o nominale 1,20 z³ oraz koperty fotmat A4. Szko³y
do których trafia Informator  otrzymuj¹ plakat w pakiecie.
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Oddzia³ Pó³nocno-Wschodni
ul. Leg. Pi³sudskiego 12/7
17-300 Siemiatycze
e-mail: korec@o2.pl

Uroczysko 2003 - VIII Spotkania z
Natura i Sztuk¹.
Tegoroczne Spotkania odbêd¹ siê w dniach 31 maja 3 czerwca. W programie miêdzy innymi: Sosna w naturze i kulturze, Bardowie Europy w Supralu- ballada i
piosenka autorska, Warsztaty i spektakl teatru Wierszalin - Wybraniec, Festiwal Kuchni Regionalnych i V
Mistrzostwa wiata w pieczeniu babki ziemniaczanej,
Przegl¹d filmów Tadeusza Konwickiego.
Tegorocznym symbolem Spotkañ z Natur¹ i Sztuk¹ w
Supralu, organizowanych przez Stowarzyszenie 'Uroczysko', bêdzie sosna supraska, zwana te¿ masztow¹.
Program imprezy bogaty bêdzie w akcenty zachêcaj¹ce do wziêcia udzia³u i g³osowania na 'tak' w referendum unijnym. 'Uroczysko' to doroczny festiwal artystyczno-przyrodniczy, uznawany ju¿ obecnie za najwiêksz¹
tego typu imprezê w kraju. Jednym z jej honorowych
patronów jest sekretarz generalny Rady Europy.
Impreza odbêdzie siê w dniach 31 maja - 3 czerwca
2003 roku. Czêæ programu zosta³a przesuniêta na
weekendy pod koniec czerwca i na pocz¹tku lipca.
W tym roku w miejscach poszczególnych imprez pojawi¹ siê punkty informacji o Unii Europejskiej. Odbêdzie
siê spotkanie gmin, które maj¹ partnerów w UE, oraz
debata na temat partnerstwa europejskiego. Czêci¹
dorocznego konkursu kuchni regionalnych bêdzie te¿
prezentacja kuchni krajów UE.
Spotkania z Natur¹ i Sztuk¹ 'Uroczysko' s¹ imprez¹
ró¿norodn¹, skierowan¹ do bardzo szerokiego krêgu
odbiorców. Czêsto wa¿ne tematy przyrodnicze, ekologiczne znajduj¹ gorliwych odbiorców wród ludzi, którzy przybyli na 'Uroczysko' do Suprala, np. na koncert
muzyki powa¿nej, spektakl teatralny czy przegl¹d filmów. Czêsto uczestnicy festynu ludowego na terenie
Orodka Jedzieckiego - po³¹czonego z wystaw¹ koni,
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pokazami jedzieckimi, czy prezentacj¹ gin¹cych zawodów - trafiaj¹ póniej na seminarium przyrodnicze,
koncert muzyki powa¿nej czy spektakl teatralny.
Informacje: tel.(085) 71 83 510, www.suprasl.pl

Festiwal Racibórz 2003
Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest organizatorem
II Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki
i Wiersza dla Dzieci i M³odzie¿y Szkolnej w Raciborzu
2003. Celem Festiwalu jest: integracja ró¿nych rodowisk m³odzie¿owych wokó³ dzia³añ s³u¿¹cych ochronie
rodowiska, upowszechnianie idei ekologicznych - piosenk¹ i wierszem, wyzwalanie emocji, inspiracji twórczych naturalnym piêknem wiata, spotkania z pedagogami i twórcami, s³u¿¹ce doskonaleniu warsztatu
wokalnego, interpratecyjnego i estradowego. Cele ujête w Regulaminie Festiwalu s¹ nonikiem wartoci proekologicznych, godnych upowszechniania w ca³ej Polsce. Podczas trwania Festiwalu planowane s¹ imprezy
towarzysz¹ce, dla idei ochrony rodowiska i rozbudzania szacunku dla wspólnego dziedzictwa - zielonej, czystej przyrody. Organizatorzy Festiwalu po ocenie nades³anych wierszy i nagrañ piosenek wy³oni¹ 60 finalistów, którzy otrzymaj¹ zaproszenia do udzia³u w konkursie festiwalowym. Fina³ Festiwalu planowany jest na
8 czerwca i bêdzie on równoczenie ukoronowaniem
obchodów wiatowego Dnia Ochrony rodowiska. Koncert galowy bêdzie mial formê spektaklu o tematyce
ekologicznej.
Uczestnicy: m³odzie¿, zainteresowani
Organizator: Starostwo Powiatowe w Raciborzu
ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz
tel/fax. (32) 415 23 28 (kontakt - Tatiana Dymek)
M³odzie¿owy Dom Kultury
ul. Stalmacha 12, 47-400 Racibórz
tel. (32) 415 23 28 (kontakt - El¿bieta Biskup)
Termin: 3-8 czerwca 2003r.

Ziemia w koszyku na zakupy
W przeddzieñ obchodzonego 15 marca wiatowego
Dnia Konsumenta Polska Zielona Sieæ rozpoczyna ogólnopolsk¹ kampaniê Kupuj odpowiedzialnie. Kampaniê zainauguruje wystawa Ziemia w koszyku na zakupy zorganizowana w Lublinie przez Towarzystwo dla
Natury i Cz³owieka.
Kampania przebiegaæ bêdzie pod has³em Twoje pieni¹dze kszta³tuj¹ wiat. Ma ona na celu uwiadomienie konsumentom wp³ywu ich codziennych decyzji na
stan rodowiska, przestrzeganie praw cz³owieka i zwierz¹t oraz w³asne zdrowie. Podczas zakupów zwracamy uwagê na cenê i opakowanie produktu. Tymczasem zostawiane przez nas w kasie pieni¹dze mog¹
decydowaæ o losie ludzi, zwierz¹t, przyrody. Wa¿ny jest
nie tylko sam produkt, ale te¿ postêpowanie producenta. Kupuj¹c pêk bananów mo¿emy wspieraæ brutalna
dyktaturê, a siêgaj¹c po tabliczkê czekolady lub popularny napój ch³odz¹cy przyczyniaæ siê do wykorzystywania niewolniczej pracy albo wycinania kolejnych po³aci tropikalnych lasów. Mo¿emy te¿ wspieraæ lokalny
rynek, rolnictwo, miejsca pracy. Korzystaj¹c z wolnego
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wyboru musimy tak¿e uczyæ siê odpowiedzialnoci.
W ramach kampanii organizowane bêd¹ w ca³ym kraju
m.in. spotkania informacyjne, wystawy, happeningi, jarmarki proekologicznych produktów. Wydany zosta³ tak¿e przewodnik dla konsumentów Dobre zakupy.
Wystawê Ziemia w koszyku na zakupy w £odzi ogl¹daæ bêdzie mo¿na od po³owy maja.
Wiêcej informacji o kampanii w internecie:
www.ekonsument.pl

Co siê dzieje w gniazdach
Rozpocz¹³ siê nowy projekt edukacji ekologicznej Co siê
dzieje w gniazdach. Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Owiatowe SYCYNA. Jest on adresowany do
uczniów i nauczycieli szkó³ podstawowych, gimnazjów i liceów, ma na celu podniesienie wiadomoci ekologicznej
oraz zdobycie wiedzy o regionalnym rodowisku przyrodniczym i kszta³towanie postaw zgodnych z ide¹ zrównowa¿onego rozwoju. Projekt ten wspomaga dzia³ania szko³y w
zakresie edukacji ekologicznej poprzez dostarczenie pakietu edukacyjnego - Przewodnika i zbioru nowel Adolfa
Dygasiñskiego, p³yty cd-rom, plakatu oraz interaktywnej
strony internetowej http://www.sycyna.ppp.pl/eco1.htm
Przygotowuje nauczycieli, uczniów i rodziców poprzez
wspólne dzia³ania aktywizuj¹ce, zorganizowanie warsztatów metodycznych, konkursu ornitologicznego Mi³onicy
ptaków - na start i seminarium. Wszystkie te dzia³ania
sprzyjaj¹ kszta³towaniu cz³owieka wiadomego swej jednoci ze rodowiskiem przyrodniczym, rozbudzaniu potrzeb
kontaktu z przyrod¹ poprzez stworzenie mo¿liwoci obserwowania ptaków, zjawisk przyrodniczych, rozwijaniu wra¿liwoci na problemy rodowiska.

Wiêcej informacji:

SO SYCYNA Sycyna 126A, 26-700 Zwoleñ
tel. (48) 676 25 43, e-mail: sycyna@ppp.pl

XVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Turystyczno-Przyrodniczej
24-25 kwietnia 2003 r. Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych, Urz¹d Miejski w Przedborzu
oraz Miejski Dom Kultury w Przedborzu organizuje XVI
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystyczno-Przyrodniczej Przedbórz - Góry Mokre 2003 dla m³odzie¿y szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Celem imprezy jest popularyzacja piosenek zwi¹zanych
z turystyk¹ i przyrod¹.
Orgaznizator: Towarzystwo im. Marii Konopnickiej
97-566 Góry Mokre, woj. £ódzkie,
tel. (44) 781 25 15

Ogólnopolski Zlot Dru¿yn Harcerskich
Nieprzetartego Szlaku
Integracja rodowiska harcerskiego z terenu ca³ej Polski, sprawdzian radzenia sobie w nowych sytuacjach,
warsztaty ekologiczne - kszta³towanie pozytywnej postawy do rodowiska naturalnego. Zlot odbêdzie siê w
dniach 21-25 maja 2003 r.
Organizator: Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Tuwima, Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
Andrzej Zielonka
Stêplewo, 99-140 winice Wareckie
(63) 2881106, 0609445589
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Dni Gór 2003 w £DK
7 maja
Otwarcie Dni Gór;
Film na 130-lecie Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego;
Wystêp Zespo³u Folklorystycznego £ÓD z Centrum
Kultury M³odych;
Aukcja fotogramów tatrzañskich na rzecz hospicjum
dzieciêcego w £odzi.
8 maja
Slajdowisko Krzysztofa Pisery z £ódzkiego Muzeum
Etnograficznego pt. Jak dawniej po Tatrach chadzano;
Konkurs krajoznawczy z licznymi nagrodami - czêæ I;
Prelekcja tatrzañska przygotowana przez Tatrzañski
Park Narodowy;
Pokaz dawnych i wspó³czesnych strojów turystycznych;
Konkurs krajoznawczy - czêæ II;
9 maja
...ino se idziymy na wesele pytaæ ... Widowisko przygotowane przez zespó³ góralski Podhale istniej¹cy
przy Ognisku £ód Zwi¹zku Podhalan Oddzia³u Zakopane; W przedstawieniu bêdzie mo¿na zobaczyæ taniec i pos³uchaæ piewu oraz poznaæ góralskie obyczaje
zwi¹zane z ostatnim wieczorem m³odej pary przed weselem. Znajdziemy siê w izbie, poznamy Matkê i Ojca,
druzcki, druzbów, pytacy, M³od¹ i M³odego. Na koniec
pytace zejd¹ na widowniê, aby prawdziw¹ gorza³k¹
weseln¹ pytaæ goci na wesele...
Równoczenie powitamy w £odzi goci z gminy Bia³y
Dunajec, którzy zaprezentuj¹ m.in.:
- potrawy regionalne;
- stoisko regionalne Staszka i Zosi Cachro;
- oferty turystyczne, foldery, mapy, ksi¹¿ki;
- wystêp dzieci z zespo³u Bio³odunajcanie;
- promocja Gminy Bia³y Dunajec (karczma góralska,
wyroby ludowe, foldery);
Wszystkim imprezom towarzyszyæ bêd¹: wystawy, kiermasze ksi¹¿ek, stoiska z wyrobami ludowymi.
£ódzki Dom Kultury
£ód, ul. Traugutta 18
7 - 8 V o godz. 18:00 - sala nr 6
9 V o godz. 18:00 - Du¿e Kino £DK

Obrona miejsc przyrodniczo cennych
Centrum Ochrony Terenów Górskich zaprasza do
wspó³pracy osoby, które potrzebuj¹ wsparcia przy prowadzeniu kampanii w obronie miejsc cennych przyrodniczo. Jeli kto spotka³ siê z przypadkiem bezmylnego niszczenia dzikiej przyrody, chce zaanga¿owaæ siê
w jej obronê i potrzebuje pomocy, w Centrum mo¿e na
ni¹ liczyæ. Centrum mo¿e wspomóc kampaniê m.in.
poprzez: nag³onienie problemu w mediach, stworzenie grupy wsparcia: organizacji ekologicznych, rodowisk naukowych, instytucji, porady jak zredagowaæ konieczne pisma i do kogo je skierowaæ, pomoc w opracowaniu petycji, ulotek, plakatów, etc., porady prawne
i organizacyjne. Przedsiêwziêcie finansowane ze rodków Unii Europejskiej
Wiêcej informacji
Pracowni na rzecz Wszystkich Istot:
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. (33) 817 14 68, wapienica@pnrwi.most.org.pl
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Wystawy, muzea
Cudowny wiat ¿ab
Ponad czterysta eksponatów zwi¹zanych z ¿abami zgromadzono na wystawie otwartej w rodê w Orodku Edukacji Przyrodniczej Bia³owieskiego Parku Narodowego
w Bia³owie¿y. Ekspozycja ma pomóc w prze³amaniu niechêci wielu osób do tych po¿ytecznych p³azów.
Cudowny wiat ¿ab spodoba siê zw³aszcza najm³odszym zwiedzaj¹cym. Na wystawie zgromadzono bowiem pluszowe przytulanki, szklane i gliniane figurki, a
nawet przedmioty u¿ytkowe, m.in. d³ugopisy, kubki, bi¿uteriê, skarbonki, wiece, wieczniki, torby, koszulki i
wiele innych przedmiotów, dla których motywem kszta³tu lub zdobienia by³a ¿aba.
S¹ te¿ pocztówki, kalendarze, foldery ró¿nych instytucji i organizacji zajmuj¹cych siê czynn¹ ochron¹ p³azów oraz ksi¹¿ki z bajkami i wierszami o ¿abach. Organizatorzy wystawy czynnej do po³owy maja podkrelaj¹, ¿e jej celem jest nie tylko próba prze³amania niechêci do ¿ab, ale tak¿e ma ona stanowiæ uzupe³nienie
akcji ochrony p³azów na drogach. Akcja ta polega na
ustawianiu wiosn¹ specjalnych p³otków tam, gdzie ¿aby
przechodz¹ wiosn¹ przez ruchliwe trasy, wêdruj¹c z
miejsc zimowania do zbiorników wodnych.
W Puszczy Bia³owieskiej, gdzie ¿yje dwanacie gatunków ¿ab, taka akcja ma zacz¹æ siê pod koniec marca.
Prowadzona jest tam od kilku lat. Uczniowie okolicznych szkó³ przez ca³y miesi¹c, dwa razy dziennie, bêd¹
zbierali ¿aby zatrzymuj¹ce siê na p³otkach i bezpiecznie przenosili je na drug¹ stronê drogi.

Egipt z lotu ptaka
Nowe, zaskakuj¹ce oblicza Egiptu, ogl¹dane z podniebnej perspektywy bêdzie mo¿na obejrzeæ na wystawie
fotografii Marcello Bertinetiego Egipt z lotu ptaka w
³ódzkim muzeum archeologicznym i etnograficznym.
Tytu³owy ptak to w³aciwie helikopter, którym fotograf
Marcello Bertinetti podró¿owa³ nad Pustyni¹ Zachodni¹, delt¹ Nilu, rafami Morza Czerwonego czy Synajem. Ogl¹dane z podniebnej perspektywy, zabytki staro¿ytnego Egiptu zyskuj¹ ca³kiem nowy wygl¹d. Niektóre zdjêcia przypominaj¹ abstrakcyjne grafiki. Ciekawe s¹ te¿ satelitarne zdjêcia NASA, na których Nil wygl¹da jak ³odyga lotosu zwieñczona kwiatem delty. Na
zdjêciach autor uwieczni³ m.in. Pustyniê Zachodni¹, deltê Nilu, skalisty Synaj, rafy koralowe Morza Czerwonego oraz znane powszechnie zabytki sztuki i architektury staro¿ytnych Egipcjan: piramidy w Gizie, Dolinê Królów, Karnak, Abu Simbel i Luksor. Fotografie z wystawy z³o¿y³y siê na kalendarz cienny na rok 2003, który
 obok innych publikacji National Geographic powiêconych Egiptowi  bêdzie w sprzeda¿y na terenie muzeum. Wystawa wzbogacona jest o ekspozycjê naczyñ
glinianych z Doliny Nubii i Gizy z wykopalisk w roku 1913
Hermana Junkera i Polskiej Akademii Umiejêtnoci u¿yczonych przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie.
Wystawa bêdzie otwarta dla zwiedzaj¹cych od 8.04.2003
do 11.05.2003.
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
£ód, Plac Wolnoci 14
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Co w budkach piszczy
Przypominamy, ¿e jeszcze do 5 maja
w muzeum w Tomaszowie Mazowieckim ogl¹daæ mo¿na wystawê Co w budkach piszczy
ze zbiorów Muzeum Górnol¹skiego w Bytomiu.
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim
ul. POW 11/15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: (44) 724-48-48

Doskonalenie nauczycieli
Szkolenia i kursy £CDNiKP
Planowanie cie¿ek edukacyjnych ekologicznej i regionalnej w szko³ach ponadgimnazjalnych jako integracja
miêdzyprzedmiotowa - kurs
Adresat: nauczyciele koordynatorzy cie¿ek edukacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej
Lokalizacja: XXVI LO w £odzi, ul. Wileñska 22a
Data: 29.04.03 (wtorek)
Czas: 15.00-18.00
Parki narodowe wiata  podsumowanie pracy metod¹
projektu - Prezentacja dydaktyczna, prowadzi Pani Lucyna Kobierecka
Adresat: nauczyciele przyrody
Lokalizacja: SP 182 budynek Gimnazjum nr 17 ul. Traktorowa 35
Data: 28.04.03
Czas: 11.00-12.30
Woda-uczniowski projekt edukacyjny - lekcja otwarta,
prowadzi M. Ciecierska
Adresat: nauczyciele chemii w gimnazjum
Lokalizacja: Gimnazjum Nr 45, ul. Kad³ubka 33
Data: 30.04.03
Czas: 11.45-12.30
Wykorzystanie kart pracy na lekcjach fizyki. Temat lekcji: Zjawisko fotoelektryczne - lekcja modelowa
Adresat: nauczyciele fizyki
Lokalizacja: XXV Liceum Ogólnokszta³c¹ce, ul. Podhalañska 2
Data: 28.04.03
Czas: 14.00-16.00
Fizyka w przyrodzie - sesja naukowa
Adresat: Nauczyciele fizyki i astronomii szkó³ gimnazjalnych wraz z uczniami.
Lokalizacja: Gimnazjum Salezjañskie, ul. Wodna 34
Data: 29.04.03
Czas: 10.00-13.00
Wiêcej informacji:
£ódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta³cenia Praktycznego
£ód, ul. Kopciñskiego 29
tel/fax 678-33-78
email: wcdnikp@wckp.lodz.pl
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Publikacje
Biuletyn pro Natury
Biuletyn Polskiego Towarzystwa
Przyjació³ Przyrody pro Natura Nr
1/2003 (37) Jest to biuletyn informacyjny, wydawany w ramach realizacji projektu edukacyjnego Bocian. W numerze tym znajduje siê
podsumowanie wyników zebranych w roku 2002 oraz prezentacja rozmaitych dzia³añ podejmowanych przez szko³y bior¹ce udzia³
w programie.
Wydawca: PTPP pro Natura
ul. Podwale 75; 50-449 Wroc³aw
tel./fax.:(71) 341 88 88 wew. 326.

Nasze rodowisko
Ukaza³ siê trzeci numer kwartalnika Nasze rodowisko wydawanego przez Narodowy Fundusz, który zawiera wiele ciekawych informacji dotycz¹cych dzia³alnoci statutowej Narodowego Funduszu. W nowym biuletynie mo¿na znaleæ informacje na temat: nowoci w
zasadach finansowania przedsiêwziêæ w 2003 roku,
inwestycji proekologicznych, projektów ISPA, programów przeciw zagro¿eniom, ró¿nych form edukacji ekologicznej dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Biuletyn jest
udostêpniany bezp³atnie przez Zespó³ Informacji i Marketingu Narodowego Funduszu.
Wiêcej informacji pod tel. (22) 849 00 79; 849 00 80 w.
124 Pani Aneta Po³eæ.

Zielonymi cie¿kami - scenariusze zajêæ

43-301 Bielsko-Bia³a; tel.(33) 812 36 94
e-mail: klub@gaja.most.org.pl www.klubgaja.pl

Zielony Paradygmat
Nowe wydawnictwo Zielonej Kultury pn. Zielony Paradygmat dodatek do ogólnopolskiego miesiêcznika
Odra. Zadaniem wydawnictwa jest ukazanie ekologii
i ochrony rodowiska we wzajemnych relacjach z innymi dziedzinami aktywnoci cz³owieka: kultur¹, sztuk¹,
filozofi¹.
Wydawca: Stowarzyszenie Zielona Kultura
ul. Kunicza 49/55, 50-138 Wroc³aw
www.zielona.uni.wroc.pl, biuro@zielona.uni.wroc.pl

Pszczo³y porobnicowate zwi¹zane z
dziedzictwem kulturowym wsi
Autor Stanis³aw Flaga. Publikacja adresowana jest do
m³odzie¿y, w³acicieli ogrodów oraz do mi³oników przyrody i rolników gospodaruj¹cych metodami ekologicznymi, którym le¿y na sercu ochrona rodzimego bogactwa przyrodniczego i zwi¹zanego z nim dziedzictwa
kulturowego. Zagadnienia ochrony pszczó³ porobnicowatych przedstawiono w ten sposób by by³y one pomocne w podejmowaniu czynnych dzia³añ ochrony
przez osoby o ró¿nym stopniu przygotowania merytorycznego.
Wydawca: Zarz¹d G³ówny Polskiego Klubu Ekolog.
ul. S³awkowska 26a, 31-014 Kraków
tel. (12) 423 20 47, 423 20 98
e-mail: biuro@zgpke.most.org.pl

Ochrona Polskiej Przyrody encyklopedia multimedialna.

Praca zbiorowa pod redakcj¹ Alicji Szarzyñskiej i Anny
Rozdziewicz. S¹ to materia³y dydaktyczne przeznaczone do prowadzenia zajêæ zarówno w terenie, jak i w
pomieszczeniu, skierowane do wszystkich poziomów
nauczania. Zawieraj¹ one scenariusze zajêæ wzbogacone uwagami merytorycznymi, podstawowymi informacjami dotycz¹cymi tematu zajêæ, kartami prac
uczniów, tablicami, kluczami oraz grami metodycznymi. W ksi¹¿ce znajduje siê wiele wskazówek pozwalaj¹cych wzbogaciæ i urozmaiciæ program szkolny, zorganizowaæ Zielone Lekcje i zajêcia pozalekcyjne.
Wydawca: Zespó³ Parków Krajobrazowych Pojezierza
I³awskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwa³dzie,
14-233 Jerzwa³d, tel./fax.(89) 758 85 27
e-mail: park-jeziorak@pro.onet.pl

Starano siê w niej przedstawiæ wszystkie istniej¹ce formy i rodzaje ochrony przyrody wraz z tak¹ liczb¹ przyk³adów, która pozwoli wyrobiæ sobie pogl¹d na istotê
podejmowanych w danym przypadku dzia³añ ochronnych. Dla 4 form obszarowych (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu) utworzono bazy danych wszystkich
obiektów wraz z mo¿liwoci¹ wskazania ich na mapach.
Za³¹czona bibliografia, zosta³a skompilowana z indywidualnych bibliografii wszystkich opracowañ cz¹stkowych i zawiera wszystkie zamieszczone tam publikacje drukowane. S³ownik zawiera ponad 1800 hase³ +
zdjêcia, ilustracje, mapy, wykresy.
Wydawca: Regionalny Orodek Edukacji Ekologicznej
ul. Lubisz 46, 31-512 Kraków
http://www.roee.org.pl/ ; e-mail: roee@roee.org.pl

Cz³owiek i Pies. Zwierzê nie jest rzecz¹

Ptaki drapie¿ne

Autor: Jacek Bo¿ek, Artur Pa³yga. Ksi¹¿ka próbuje odnieæ siê do roli i sytuacji zwierz¹t w ró¿nych aspektach naszego ¿ycia. Zawiera zabawne, a czasem straszne wydarzenia, które spotykaja cz³owieka i jego psa
oraz wywiad rzekê z za³o¿ycielem i liderem Klubu Gaja
Jackiem Bo¿kiem. Zawiera równie¿ zdjêcia obrazuj¹ce
sytuacjê zwierz¹t oraz wiersze, przypisy.
Wydawca: Klub Gaja; skr. Poczt.261

Scenariusze zajêæ lekcyjnych zosta³y wydane przez
Komitet Ochrony Or³ów - organizacjê pozarz¹dowa zajmuj¹ca siê ochron¹ ptaków drapie¿nych w Polsce - w
ramach projektu Ochrona or³ów i innych ptaków drapie¿nych w Polsce. S¹ to gotowe scenariusze warsztatów terenowych i zajêæ lekcyjnych dostosowany do
wszystkich poziomów nauczania a dotycz¹cy ptaków
drapie¿nych. W oparciu o te materia³y nauczyciele mog¹
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zapoznaæ swoich uczniów z ptakami drapie¿nymi, mimo
nieposiadania specjalistycznej wiedzy w tym zakresie.
Scenariusze te s¹ czêci¹ pakietu edukacyjnego w
sk³ad którego wchodz¹ nastêpuj¹ce broszury dotycz¹ce wybranych gatunków ptaków drapie¿nych: Ptaki drapie¿ne, Ochrona strefowa miejsc rozrodu ptaków drapie¿nych, Orlik Grubodzioby, Rybo³ów, Bielik oraz atrakcyjne plakaty. Dziêki przygotowanemu Pakietowi mo¿na w przystêpny sposób przedstawiæ sytuacjê ptaków
drapie¿nych w Polsce, przybli¿yæ ich rolê w przyrodzie
oraz zachêciæ uczniów do wspó³pracy z KOO oraz innymi organizacjami zajmuj¹cymi siê ochron¹ ptaków w
naszym kraju.
Wydawca: KOO, skr. Poczt.55; 10-001 Olsztyn1
tel./fax.: (89) 535 32 54
e-mail: koo@free.ngo.pl; ww.free.ngo.pl/koo

Ekologik
Scenariusze zajêæ ekologicznych opracowane przez
uczestników warsztatów Ekologik Redakcja merytoryczna Teresa Kotynia, Miros³awa Bestry. Jest to zbiór
scenariuszy napisany przez uczestników warsztatów
w czasie realizacji projektu Ekologik - interaktywne
metody nauczania przyrody - cykl szkoleñ dla animatorów edukacji ekologicznej w latach 2001-2002. Jest to
projekt edukacyjny w dziedzinie metod nauczania o
rodowisku, sprawdzony w Szwecji, a w Polsce jest
realizowany od 1998 roku. Ksi¹¿ka zawiera ciekawe
pomys³y pomocne przy wykorzystaniu w pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ a tak¿e w szkoleniach prowadzonych z
doros³ymi. Jest godn¹ uwagi pomoc¹ we wprowadzaniu do powszechnej praktyki nowych, zorientowanych
interaktywnie, metod edukacji ekologicznej.
Wydawca: Stowarzyszenie Zielona Szko³a,
ul. Okólna 183; 91-520 £ód
tel./fax. (42) 659 77 76.

Grudki Dro¿d¿y
Scenariusze edukacji w duchu zrównowa¿onego rozwoju Redakcja Witold Lenard. Jest to zestaw materia³ów do edukacji rodowiskowej. Zbiór ma charakter
autorski, ale jest inspirowany d³ugoletnimi dowiadczeniami Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w
P³ocku oraz Uniwersyteckiego Centrum badañ nad rodowiskiem Przyrodniczym w Warszawie. Zbiór jest uzupe³niony komentarzem przedmiotowym i metodycznym,
w którym znajduj¹ siê pomys³y scenariuszy edukacji
ekologicznej oraz teksty, które mo¿na wykorzystaæ do
samodzielnego przygotowania lekcji itp. Scenariusze
zosta³y zgrupowane w cztery zasadnicze czêci: 1Obserwuj; 2- Policz; 3- Pomyl; 4- Dzia³aj; Ca³y zbiór
jest przygotowany w formie umo¿liwiaj¹cej ³atwe kopiowanie treci i ilustracji. Ponadto w zestawie jest zamieszczone CD w którym zosta³a zamieszczona ca³oæ
zestawu, co umo¿liwia szybkie dokonywanie zmian oraz
wyprodukowanie kopii o dowolnych formatach.
Wydawca: RCEE; Stary Rynek 20, 09-400 P³ock
tel./fax.:(24) 268 37 74
e-mail: rceeplock@eko.org.pl
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O czym piewaj¹ skowronki?
W ramach programu edukacyjnego pt. Gospodarstwo
ekologiczne jako miejsce edukacji zosta³ wydany pakiet edukacyjny O czym piewaj¹ skowronki? cie¿k¹
przez wie w sk³ad którego wchodz¹ cztery zeszyty
dla nauczycieli: Zeszyt dla nauczycieli, wiêto w szkole, Pobyt w gospodarstwie i Garæ faktów i kontaktów,
oraz komplet zeszytów dla uczniów (dla klas 0-3; 4-6 i
dla gimnazjum) w tych zeszytach nauczyciele znajd¹
odpowied na pytanie, jak po³¹czyæ cie¿ki miêdzyprzedmiotowe, szczególnie ekologiczn¹, prozdrowotn¹
i regionaln¹, ze cie¿k¹ przez wie, znajd¹ konkretne
rozwi¹zania, jak mo¿na prowadziæ zajêcia w rodowisku wiejskim. Ponadto zeszyty zawieraj¹ wiele wskazówek i pomys³ów dla rolników, którzy w swoich gospodarstwach zajmuj¹ siê edukacj¹ ekologiczn¹.
Wydawca: Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego
Ziarno w Grzybowie.
Grzybów1/2; 09-533 S³ubice;
tel.fax (24) 277 89 63; 277 89 62
ewapeter@poczta.onet.pl; www.free.ngo.pl/ziarno

D i J. Zawadzcy G³uszec
Kolejny tom serii Monografie Przyrodnicze. Przyrodnicza (bez elementów ³owieckich) monografia gin¹cego gatunku, budz¹cego emocje wród wielu przyrodników. Choæ jest to czwarta w historii monografia g³uszca ukazuj¹ca siê w Polsce, warto j¹ mieæ, bo jest oparta na wspó³czesnym stanie wiedzy, a w zakresie wiedzy o biologii i ekologii g³uszca, a tak¿e dzia³añ na rzecz
jego ochrony, ka¿dy rok przynosi znacz¹ce postêpy.
Oprócz typowo monograficznych informacji (systematyka, zmiennoæ, biologia i ekologia, pokarm, dynamika populacji) znajdziemy w ksi¹¿ce przedstawienie aktualnego (2002 r.) stanu populacji g³uszca w Polsce, a
tak¿e wnikliw¹ analizê przyczyn wymierania i podejmowanych dzia³añ na rzecz ochrony tego ptaka. Autorzy
ksi¹¿ki s¹ zarazem autorami Krajowego programu
ochrony g³uszca, bêd¹cego od 2001 r. oficjaln¹ strategi¹ Ministerstwa rodowiska w tym zakresie.
Wydawca: Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200 wiebodzin
tel/fax (68) 3828236 email: lkp@lkp.org.pl
cena: 16.00z³

Stachyra P., Kurek H. ¯o³na.
Monografie przyrodnicze
Dziesi¹ty zeszyt z serii monografii gatunków wydawanych przez Wydawnictwo Klubu Przyrodników. Tym
razem jest to praca zbiorowa powiêcona niezwykle
barwnemu, prawie egzotycznemu gatunkowi, gniazduj¹cej nielicznie i prawie wy³¹cznie w Polsce po³udniowo-wschodniej - ¿o³nie. Na ponad 100 stronach autorzy prezentuj¹ morfologiê, biologiê i ekologiê gatunku,
a tak¿e dzia³ania podejmowane dla jego ochrony przez
grupê zapalonych mi³oników gatunku - cz³onków
dwóch regionalnych organizacji - Lubelskiego i Prze-
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myskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Piêkne zdjêcia, aktualne, zbierane w ostatnich latach dane faunistyczne.
Wydawca: Muzeum Przyrodnicze Klubu Przyrodników
ul. Dworcowa 7, 66-470 Kostrzyn n. Odr¹
tel. (95) 7523673, e-mail: kostrzyn@lkp.org.pl
cena: 12,00 z³.

J. Kujawa-Pawlaczyk, P. Pawlaczyk.
Ochrona rzadkich i zagro¿onych rolin
w lasach
120-stronicowy poradnik ochrony stanowisk rzadkich
rolin, przeznaczony dla leników. Zawiera m. in rady,
jak siê uczyæ rozpoznawania rolin, podstawy analizy
florystycznej, podpowiedzi, jak konkretnie chroniæ stanowiska wybranych gatunków rolin w lasach, informacje jak ujmowaæ rzadkie roliny w Programie Ochrony
Przyrody Nadlenictwa itp.
Wydawca: Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200 wiebodzin
tel/fax (68) 3828236 email: lkp@lkp.org.pl
Cena: 16.00 z³

Rohwer J.G.: Atlas rolin
tropikalnych
To jedyny na polskim rynku przewodnik opisuj¹cy a¿
250 gatunków rolin tropikalnych - palm, drzew, krzewów, lian, kwiatów, rolin bagiennych i wodnych, które
zachwycaj¹ wygl¹dem, maj¹ niepowtarzalne cechy
charakterystyczne lub wystêpuj¹ na wyj¹tkowo du¿ym
obszarze. Poznamy budowê ka¿dej z rolin, jej przynale¿noæ systematyczn¹, wygl¹d lici, kwiatów, owoców,
sposób rozmna¿ania. Ka¿dy gatunek zosta³ sfotografowany w naturalnym otoczeniu. Obszerny wstêp jest
ród³em informacji o ró¿nych formacjach rolinnych, tj.
lasy deszczowe, monsunowe, sawanny itd.
Wydawca: G³ówna ksiêgarnia Naukowa
ul. Krakowskie Przedmiecie 7
Warszawa
tel: (22) 826 18 35,
827 67 06,
Cena: 29,00 z³

W kinie
Makrokosmos. Podniebny Taniec to kolejny film, po
s³ynnym Mikrokosmosie, zrealizowany przez zafascynowanego wiatem przyrody francuskiego producenta
- Jasquesa Perrina. To niezwyk³a opowieæ o wyznaczanych przez biologiczny zegar, cyklicznych ptasich
wêdrówkach. Film jest w wersji pe³nometra¿owej, wywietlany w kinach w ca³ej Polsce od kwietnia 2003 r.,
jest wydarzeniem artystycznym w skali wiatowej. Jest
to rodzaj edukacji skierowany na rozwijanie wra¿liwoci widza, budz¹cy emocje, operuj¹cy dostêpnymi rodkami dzia³añ artystycznych - piêknymi, wysmakowanymi ujêciami, wiat³em, kolorem, muzyk¹. Zarówno przez
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teoretyków, jak i praktyków edukacji ekologicznej film
uwa¿any jest za cenn¹ pomoc dydaktyczn¹. Jest on
adresowany do wszystkich zarówno dzieci i m³odzie¿y
jak równie¿ i doros³ych, a wiêc do ka¿dego komu los
rodowiska w którym ¿yje nie jest obojêtny. Film zdoby³
wiele nagród na miêdzynarodowych festiwalach filmów
przyrodniczych, wród wielkich wyró¿nieñ znajduje siê
te¿ nominacja do Oskara.
Polska premiera Makrokosmosu mia³a miejsce 4
kwietnia. W kinach na terenie ca³ej Polski organizowane s¹ pokazy dla szkó³ jako seanse szkolne na których
obowi¹zuje specjalna, ni¿sza cena biletów. Dziêki Makrokosmosowi mo¿na wzbogaciæ nauczanie miêdzyprzedmiotowe, podnieæ atrakcyjnoæ prowadzonych
zajêæ. Chc¹c u³atwiæ pe³niejsze skorzystanie z mo¿liwoci filmu zosta³ opracowany przewodnik, który jest
pomoc¹ dla nauczycieli (a tak¿e rodziców) przygotowuj¹cych siê do zabrania uczniów do kina oraz uzupe³nieniem do projekcji. Tytu³ przewodnika Ptaki ponad
podzia³ami. Przewodnik edukacyjny pod redakcj¹ Anny
Kalinowskiej. Przewodnik otrzyma bezp³atnie ka¿dy
nauczyciel, który wybierze siê do kina na projekcjê z
grup¹ uczniów.
Wiêcej informacji:
Dystrybutora filmu - Kino wiat Internoational
tel. (22) 840 68 01,
e-mail: kinoswiat@kinoswiat.pl
http://www.makrokosmos.pl/
http://www.mos.gov.pl/makrokosmos/

W internecie
Scenariusze edukacji ekologicznej
Scenariusze zajêæ edukacyjnych opracowane w oparciu o zbiory Muzeum Przyrodniczego. 1. wiat raf koralowych 2. Osobliwoci rejonów polarnych 3. Filogeneza tkankowców 4. Klasyfikacja organizmów ¿ywych
5. Historia ¿ycia na Ziemi 6. Przyroda Podlasia 7. Ptaki
Podlasia 8. Biocenoza - siedlisko ¿ycia 9. W kraju Anaruka 10. Las nas zauroczy³ 11. Zwierzêta naszych lasów 12. Las i jego mieszkañcy 13. ¯ycie pingwinów ·
14. Krainy polarne 15. Leni piewacy
Wydawca: Instytut Biologii Uniwersytetu w Bia³ymstoku
ul. wierkowa 20b Bia³ystok
tel. (85) 745 73 22
www.kos.pb.bialystok.pl/muzeum/

Kupuj odpowiedzialnie!
Na stronie www.ekonsument.pl znaleæ mo¿na poradnik, jak kupowaæ odpowiedzialnie, przyk³ady bojkotów konsumenckich, informacje o instytucjach ochrony
konsumentów, informacje o eko-etykietach, akty prawne, linki do stron organizacji konsumenckich.
Strona jest elementem kampanii Kupuj odpowiedzialnie (wiêcej o kampanii w dziale Wydarzenia). Organizatorem jest Polska Zielona Sieæ, zwi¹zek stowarzyszen, w regionie ³ódzkim, kampaniê prowadzi Orodek
Dzia³añ Ekologicznych ród³a.
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Konkursy
Dziecko i pies
V Miêdzynarodowy konkurs twórczoci plastycznej dzieci i m³odzie¿y: Dziecko i pies. Humanitarne traktowanie zwierz¹t to nawyk, który nale¿y kszta³towaæ od najm³odszych lat. Jednym ze sposobów, jak to robiæ, jest
sztuka. Poprzez ni¹ udaje siê doskonale trafiæ do dzieci - najwra¿liwszych na piêkno otaczaj¹cego wiata.
wiadczy o tym wiele konkursów plastycznych, w których ród³em inspiracji jest krajobraz. Dziêki konkursowi Dziecko i pies, za spraw¹ Waszej twórczoci chcemy trafiæ do tysiêcy, setek tysiêcy dzieci wra¿liwych na
los zwierz¹t ¿yj¹cych wokó³ nas. Celem jest: prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczoci dzieciêcej
oddanie uczucia przyjani i zaufania, uwra¿liwienie na
potrzeby naszych czworono¿nych przyjació³, poszukiwanie wyrazu, charakteru, proporcji ró¿nych ras psów
oraz ich cech u¿ytkowych. Warunki konkursu: format
dowolny /minimum A-3/, technika dowolna, wszystkie
prace musz¹ byæ czytelnie opisane na odwrocie: (imiê
i nazwisko autora, wiek, dok³adny adres szko³y lub placówki ewentualnie adres zamieszkania). Uczestnikami
mog¹ byæ dzieci i m³odzie¿ w wieku od 3 do 25 lat.
Termin nadsy³ania prac 25 maja 2003 r.
Organizator: M³odzie¿owy Dom Kultury w Czêstochowie
ul. £ukasiñskiego 68,42-200 Czêstochowa
tel./fax (34) 323 12 79, 360 82 98, 360 82 99
e-mail: lip_ma@ids.pl

Przyjani rodowisku
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom w Tarnowie organizuje
V Edycjê Konkursu Ekologicznego Przyjani rodowisku. Konkurs rozgrywany jest w piêciu kategoriach:
Gmina Przyjazna rodowisku, Firma Przyjazna rodowisku, Technologia Godna Polecenia, Promotor
Ekologii, Produkt Godny Polecenia. Kategoria Promotor Ekologii skierowana jest miêdzy innymi do placówek edukacyjnych. Ma za zadanie nagrodziæ placówki i szko³y prowadz¹ce dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z edukacj¹ ekologiczn¹, promocj¹ ochrony rodowiska i zdrowego stylu ¿ycia, organizacj¹ imprez proekeologicznych,
podnoszeniem wiadomoci ekologicznej spo³eczeñstwa. Zg³oszenia nale¿y nadsy³aæ do 31 lipca 2003 r.
Organizator: Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom
ul. Przemys³owa 27, 33-100 Tarnów

Krajobraz Polski
XXVI Ogólnopolski Konkurs Twórczoci Plastycznej Dzieci i M³odzie¿y
Krajobraz Polski - tradycje, wspó³czesnoæ, przysz³oæ. Celem Konkursu
jest stworzenie mo¿liwoci najszerszego udzia³u
m³odzie¿y uzdolnionej i
utalentowanej w dziedzinie
sztuk plastycznych w kon-
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frontacji osi¹gniêæ rówieniczych, powszechna prezentacja wszechstronnego dorobku m³odzie¿y szkolnej w
tej dziedzinie; wymiana dowiadczeñ metodycznych i
artystycznych nauczycieli i instruktorów prowadz¹cych
zajêcia plastyczne. Prace powinny byæ ukierunkowane
na zagadnienia rodowiskowe, nawi¹zuj¹c tematycznie i formalnie do folkloru regionu, kultury ludowej, tradycji i obyczaju; ukazywaæ nowe tradycje rodziny, regionu, kraju oraz ludzi ró¿nych zawodów; nale¿y
uwzglêdniæ zainteresowania dzieci i m³odzie¿y sportem, turystyk¹, dzia³alnoci¹ spo³eczn¹, itp. W 2003
roku dopuszcza siê mo¿liwoæ bezporedniego przysy³ania prac (do 15 czerwca 2003 r.) do organizatora
etapu centralnego, szczególnie z tych województw
gdzie nie powo³ano wojewódzkich koordynatorów konkursów plastycznych. Wymiary prac dowolne, górna
granica prac malarskich 70 x 100 cm., technika wykonania - dowolna. Praca powinna byæ opatrzona kart¹
informacyjn¹ zawieraj¹c¹ imiê, nazwisko, wiek autora,
adres z kodem, telefon placówki rekomenduj¹cej pracê, imiê i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem zosta³a wykonana; kartê nale¿y umieciæ na odwrocie lub spodzie pracy, ewentualnie luno lecz trwale zwi¹zaæ z eksponatem.
Organizator: M³odzie¿owy Dom Kultury w Czêstochowie
ul. £ukasiñskiego 68,42-200 Czêstochowa
tel./fax (34) 323 12 79, 360 82 98, 360 82 99
e-mail: lip_ma@ids.pl

Moja Ziemia - Mój wiat
IV edycja konkursu og³oszonego przez Ogólnopolski
Miesiêcznik Ekologiczny Ekowiat. Tematem konkursu jest piêkno przyrody we wszystkich jej postaciach i
przejawach. Konkurs jest adresowany do osób uzdolnionych plastycznie (nauczyciele powinni dokonaæ selekcji prac). Format prac nie powinien byæ mniejszy ni¿
50x70 cm (mo¿e byæ wiêkszy), powinne byæ one wykonane na odpowiednio sztywnym podlo¿u. Prace maj¹
byæ przygotowane do wyeksponowania. Jeden autor
mo¿e nades³aæ najwy¿ej trzy prace.
W obecnej edycji konkursu bêda IV kategorie:
I - dzieci do lat 10 (równie¿ dzieci przedszkolne)
II - uczniowie starszych klas szkó³ podstawowych i gimnazjów,
III - uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych,
IV - uczniowie szkó³ plastycznych, studenci i doroli.
W ka¿dej kategorii przewidziane s¹ III nagrody pieniê¿ne: za I miejsce 300 z³, za II - 200 z³, za III - 100 z³.
Przewidziano równie¿ 40 wyró¿nieñ pieniê¿nych - ka¿de po 50 z³, oraz ca³oroczne prenumeraty Ekowiata
- równie¿ 40. Prace powinny byæ opisane na odwrocie:
kategoria - jej numer, imiê, nazwisko, wiek autora, adres domowy, adres szko³y. Rozstrzygniêcie konkursu
nast¹pi do 20 maja br. Wyniki zostan¹ og³oszone w
czerwcowym numerze Ekowiata. Po zakoñczeniu konkursu nagrodzone, wyró¿nione i najciekawsze prace
zostan¹ pokazane na wystawie zorganizowanej przez
redakcjê, bêd¹ te¿ pokazywane na ³amach miesiêcznika. Prace nale¿y nades³aæ do 30 kwietnia 2003 r.
Organizator: Ekowiat
ul. Karkonoska 10, 53-015 Wroc³aw
tel. (71)78 33 445 fax (71) 78 33 446
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Potêga przyrody - potêga spokoju,
potêga ¿ywio³u - Ogieñ
Konkurs plastyczny Potêga przyrody - potêga spokoju, potêga ¿ywio³u - Ogieñ. Celem konkursu jest prezentacja mo¿liwoci twórczych dzieci i m³odzie¿y, rozwijanie wra¿liwoci estetycznej inspirowanej specyfik¹
nastrojów w przyrodzie. Forma prac A-3, technika:
malarstwo, frotage, rysunek, grafika, techniki mieszane p³askie. Prace musza byæ opisane. Rozstrzygniêcie
konkursu 23 maja w M³odzie¿owym Domu Kultury w
Pabianicach. Uczestnikami mog¹ byæ dzieci i m³odzie¿
w wieku od 9 do 16 lat. Termin nadsy³ania prac do 11
maja 2003 r.
Organizator: M³odzie¿owy Dom Kultury
Ul. Pu³askiego 38, 95-200 Pabianice
tel/fax.(42) 215 20 93

Konkurs recyklingowy

nego Ko³a LOP nale¿y zg³aszaæ siê bezporednio do
Zarz¹du G³ównego Ligi Ochrony Przyrody, ul. Tamka
37/2, 00-355 Warszawa - pisemnie lub tel. (22) 828 65
83, fax: (22) 828 81 71 oraz e-mail: info-lop@wp.pl
Szczegó³y konkursu w internecie www.lop.org.pl/ekodetektyw.htm lub pod nr tel.: (22) 828 65 83 kontakt:
Beata Nowak - info-lop@wp.pl

Spo³eczeñstwo obywatelskie
Przypominamy, ¿e 30 czerwca 2003 r mija termin nadsy³ania prac w konkursie WSIP dla nauczycieli i uczniów
szkó³ podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
Prace nale¿y nadsy³aæ na adres:
konkurs@polityka.com.pl lub
ul. Podwale 5, 00-252 Warszawa
Wiêcej informacji:
http://polityka.onet.pl/162,1102731,1,0,artykul.html

Konkurs o puchar recyklingu Przegl¹du Komunalnego. Celem jest promowanie, rozpowszechnianie i wdra¿anie przedsiêwziêæ recyklingowych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Konkurs skierowany jest
do osób, które podjê³y dzia³ania zmierzaj¹ce do zmniejszenia iloci gromadzonych i unieszkodliwianych odpadów, przez zorganizowanie selektywnej zbiórki i odzysku surowców wtórnych oraz przekazanie ich do recyklingu. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ tak¿e pozarz¹dowe organizacje spo³eczne, w tym centra edukacji
ekologicznej dzia³aj¹ce na rzecz edukacji w zakresie
selektywnej zbiórki (dotyczy edukacji ekologicznej w
kategorii Srebrna Puszka). Konkurs realizowany jest
w czterech kategoriach:
- st³uczki szklanej (Szklana Statuetka, IV edycja),
- puszek aluminiowych (Srebrna Puszka, III edycja),
- tworzyw sztucznych (Lider Tworzyw Sztucznych, II
edycja),
- makulatury (Z³ota Bela Makulatury, I edycja)
Do konkursu mo¿na zg³aszaæ siê w jednej lub w kilku
kategoriach. Niniejsza edycja konkursu obejmuje przedsiêwziêcia zrealizowane w okresie od 1 wrzenia 2002r.
do 31 sierpnia 2003r. Uczestnicy:
pozarz¹dowe
organizacje spo³eczne, centra edukacji ekologicznej,
osoby prawne i fizyczne. Termin nadsy³ania zg³oszeñ
do 31 sierpnia 2003 r.
Organizator: Redakcja miesiêcznika Przegl¹d Komunalny, Abrys sp. z o.o.
ul. Zeylanda 6, 60-808 Poznañ
tel. (61) 856 07 13, www.abrys.pl/konkurs

Nauczyciel Roku 2003

Eko-detektyw

Przyroda - jestem za!

Ligo Ochrony Przyrody og³asza ogólnopolski konkurs
dla m³odzie¿y pn. Eko-detektyw Jest on skierowany
do m³odzie¿y szkolnej w ró¿nym przedziale wiekowym.
Celem konkursu jest: - rozbudzanie wiadomoci obywatelskiej, czyli jakie znaczenie ma dzia³anie dla dobra wszystkich istot, - nauka spo³ecznego dzia³ania na
rzecz rodowiska przyrodniczego, - aktywne w³¹czenie siê w ochronê przyrody, Chêtni do udzia³u w konkursie proszeni s¹ do zg³aszania swojego udzia³u w
swoich szkolnych ko³ach LOP, w wypadku braku Szkol-

Przypominamy, ze 30 maja 2003 roku up³ywa termin
nadsy³ania prac w XIII Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym organizowanym pod has³em: Przyroda 
jestem za! Udzia³ w konkursie polega na samodzielnym i indywidualnym napisaniu pracy na jeden z proponowanych przez Komitet Konkursowy tematów.
Organizator: Centrum Edukacji Ekologicznej Pa³acu
M³odzie¿y w Katowicach
Katowice 40-066, ul. Miko³owska 26
tel./fax (0-32) 251-64-31 wew. 218
http://www.silesia2000.pl/polski/kultura/palac_cee.htm
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Przypominamy, ¿e do po³owy czerwca wysy³aæ mo¿na
zg³oszenia do konkursu Nauczyciel Roku 2003. Formularze wniosków o przyznanie zaszczytnego tytu³u
Nauczyciel Roku 2003 bêd¹ drukowane w kilku kolejnych numerach G³osu Nauczycielskiego.
Organizator: G³os Nauczycielski
ul. J. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa

Zielone Pióro
Konkurs na najciekawszy artyku³ o tematyce przyrodniczej. Przypominamy, ¿e przez ca³y czas trwa konkurs
PTOP Salamandra. Uczestnikiem konkursu mo¿e byæ
ka¿dy, kto przele swoj¹ oryginaln¹, nigdzie nie publikowan¹ pracê. Jego przedmiotem s¹ popularnonaukowe artyku³y o tematyce przyrodniczej. Teksty konkursowe nale¿y przesy³aæ poczt¹ elektroniczn¹ na adres:
redakcja@salamandra.org.pl lub na dyskietce poczt¹
tradycyjn¹.
Organizator: PTOP Salamandra
ul. Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznañ
tel/fax:(61) 843-21-60
e-mail: biuro@salamandra.org.pl
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Fundusze
Socrates II
Komisja Europejska og³osi³a zaproszenia do konkursu
organizowanego w ramach programu Unii Europejskiej
dotycz¹cego edukacjê - Socrates II. Wnioski nale¿y
z³o¿yæ w Komisji Europejskiej w Brukseli do dnia 28
maja 2003. W przypadku tego konkursu chodzi o wsparcie projektów w czêci obserwacje, analizy, innowacje,
polegaj¹cych zarówno na wymianie informacji i dowiadczeñ w dziedzinie edukacji pomiêdzy pañstwami
uczestnicz¹cymi w programie Socrates, jak i na wsparciu projektów miêdzynarodowych pomiêdzy tymi pañstwami na rzecz innowacyjnych dzia³añ w edukacji.
Konkurs jest otwarty dla wszelkich instytucji mog¹cych
siê wykazaæ dowiadczeniem w takiej dzia³alnoci..
Priorytetowe tematy konkursu dotycz¹:
-analiz skutecznego wykorzystania finansów na rzecz
edukacji (m.in. analizy partnerstwa publiczno-prywatnego, zwrotu inwestycji edukacyjnych itp.);
-analiz dobrych przyk³adów wspó³dzia³ania instytucji
edukacyjnych i szkol¹cych z uczelniami, firmami, orodkami badawczymi;
-propagowanie dobrej praktyki w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, ocenie wykorzystania nauczycieli
do promowania idei europejskiej itp.
Projekty wspierane w ramach tego zaproszenia do konkursu mog¹ liczyæ na wspó³finansowanie ze strony Unii
Europejskiej do 75% kosztów projektu, do maksymalnego pu³apu 200 000 euro oraz na czas trwania projektu do dwóch lat. £¹czny bud¿et w ramach tego konkursu wynosi oko³o 1 700 000 euro. Konsorcja utworzone w ramach konkursu powinny sk³adaæ siê z instytucji z co najmniej piêciu pañstw, w tym co najmniej
jednego pañstwa cz³onkowskiego Unii. Wprowadzenie
do programu Socrates w jêzyku polskim pod adresem
www.socrates.org.pl O konkursach planowanych na rok
2003 w ramach programu Socrates II przeczytaæ mo¿na tak¿e w wiadomociach: «Socrates 2003» Wiêcej
informacji na temat za³o¿eñ dzia³añ czêci programu
Socrates pt. «obserwacje, analizy, innowacje» pod adresem: www.europa.eu.int/comm/education/socrates/
observation/index_en.html.
Uczestnicy: organizacje zajmuj¹ce siê pomoc¹ prawn¹ i edukacj¹ szko³y
Organizator: Andreas Hingel, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura, Unit A4Adres Office B-7 07/24, B-1049 Bruksela, Belgia,
fax: +32 2 299 22 31
e-mail: unite-A4@cec.eu.int, www.europa.eu.int/comm/
education/socrates/observation/call.html

Konkursy INTAS
Stowarzyszenie INTAS (Miêdzynarodowe Stowarzyszenie dla Promocji Wspó³pracy z Naukowcami ze Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw) og³osi³o trzy konkursy
maj¹ce na celu wspó³pracê naukow¹ pomiêdzy krajami INTAS (w tym Polska) i pañstwami WNP. Badania
powinny dotyczyæ nastêpuj¹cych dziedzin: fizyka, matematyka, informatyka, telekomunikacja, chemia, na-
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uki przyrodnicze, nauki ziemi (geologia itp.), rodowisko naturalne, energia, in¿ynieria, aeronautyka, kosmos, ekonomia, nauki spo³eczne i humanistyczne.
Projekty badawcze INTAS 2003. Wsparcie dla projektów badawczych dotyczy badañ eksperymentalnych lub
teoretycznych prowadzonych przez co najmniej dwa
zespo³y w krajach WNP oraz dwa zespo³y w krajach
cz³onkowskich INTAS. Maksymalny grant wynosi 300
000 euro, do zespo³ów z WNP. Projekty Sieci INTAS
2003 Wsparcie dla sieci wspó³pracuj¹cych instytucji, z
czego co najmniej trzy zespo³y z krajów WNP oraz trzy
zespo³y z krajów cz³onkowskich INTAS. Maksymalny
grant wynosi 150 000 euro, z czego 50% musi trafiæ do
zespo³ów z WNP. Projekty mog¹ trwaæ 24, 30, lub 36
miesiêcy. £¹czny bud¿et na powy¿sze dzia³ania (projekty badawcze i sieci) wynosi 18,2 miliona euro. Projekty powinny siê rozpocz¹æ najwczeniej w styczniu
2004. Wnioski nale¿y z³o¿yæ do dnia 13 czerwca 2003.
Stypendia dla m³odych badaczy INTAS 2003 Program
stypendialny dotyczy m³odych badaczy prowadz¹cych
badania, prowadz¹ce do obrony doktoratu lub wy¿szego stopnia naukowego (do wieku 35 lat), obywateli (lub
stale zamieszkuj¹cych) jednego z krajów WNP. Stypendia pokrywaj¹ dwuletnie projekty badawcze przeprowadzane w instytucji w kraju WNP pod nadzorem partnera z Europy, w tym dwie wizyty badawcze do instytucji w kraju INTAS. £¹czny bud¿et na stypendia wynosi
2,5 miliona euro. Stypendia wyp³acane bêd¹ najwczeniej od stycznia 2004. Wnioski nale¿y z³o¿yæ do dnia
11 lipca2003. Granty na dzia³ania innowacyjne INTAS
2003 Program grantów przyznawanych instytucjombeneficjentom INTAS, które chc¹ udoskonaliæ lub skomercjalizowaæ produkty innowacyjne opracowane w
ramach grantów INTAS. £¹czny bud¿et na powy¿sze
dzia³ania (projekty badawcze i sieci) wynosi pó³ miliona euro. Projekty powinny siê rozpocz¹æ najwczeniej
w styczniu 2004. Wnioski nale¿y z³o¿yæ do dnia 11 lipca 2003.
Uczestnicy: organizacje pozarz¹dowe i inne, które wyka¿¹, ¿e potrafi¹ osi¹gn¹æ cel konkursu.
Organizator: INTAS Avenue des Arts 58/8, B-1000
Bruksela, Belgia
fax: +32 2 549 01 56,
e-mail: infopack@intas.be, www.intas.be
Terminy: projekty badawcze do 13.06.2003 r., stypendia dla m³odych badaczy i dzia³ania innowacyjne
do11.07.2003

Wymiany miêdzynarodowe - MENIS
Finansowanie miêdzynarodowej wymiany i wspó³pracy dzieci i m³odzie¿y przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Projekty wymiany i wspó³pracy finansowane ze rodków Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Sportu to: 1) projekty wynikaj¹ce z umów miêdzynarodowych wi¹¿¹cych RP, 2) projekty wymiany miêdzy organizacjami polskimi a organizacjami zagranicznymi,
3) projekty krótkoterminowe realizowane w kraju z
udzia³em partnerów zagranicznych, 4) projekty wynikaj¹ce z planu pracy Biura ds. M³odzie¿y. Pierwszeñstwo w przyznawaniu rodków na finansowanie miêdzynarodowej wymiany dzieci i m³odzie¿y maj¹ projekty wynikaj¹ce z umów miêdzynarodowych. Przy rozpa-
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trywaniu wniosków priorytetami bêd¹ objête nastêpuj¹ce projekty: przygotowanie m³odzie¿y do ¿ycia w spo³eczeñstwie obywatelskim, udzia³ w formalnych i nieformalnych formach edukacyjnych, edukacja i przygotowanie do rynku pracy, poszanowanie to¿samoci narodowej i kulturowej oraz przezwyciê¿anie barier, stereotypów i uprzedzeñ zakorzenionych w mentalnoci i
kulturze, zwiêkszenie dostêpu m³odych ludzi do informacji i budowanie sieci informacji m³odzie¿owej. Wnioskodawca, mo¿e ubiegaæ siê o dofinansowanie projektu na zasadach:
1) dla m³odzie¿y polskiej wyje¿d¿aj¹cej do kraju partnera zagranicznego: - w wysokoci do 70% kosztów
podró¿y, - 100% ubezpieczenia, jednak nie wiêcej ni¿
60 z³ na osobê,
2) na przyjêcie partnera zagranicznego w wysokoci do
40% kosztów zakwaterowania, wy¿ywienia i programu,
3) na projekt krótkoterminowy realizowany w kraju z
udzia³em partnera zagranicznego do 30% kosztów przewidzianych / poniesionych przez organizatorów.
Wnioskodawca powinien z³o¿yæ wniosek, którego wzór
zostanie opublikowany na stronie internetowej MENiS.
Termin sk³adania wniosków up³ywa 15 maja dla projektów realizowanych w II po³owie roku. Warunkiem przyst¹pienia do realizacji projektu jest podpisanie umowy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu. Wnioskodawca obowi¹zany jest oszacowaæ strukturê kosztów projektu w walucie polskiej. Bli¿sze informacje na
temat trybu zlecania zadañ, procedur i obowi¹zuj¹cych
formularzy wniosków, warunków otrzymania dotacji
mo¿na uzyskaæ we w³aciwych departamentach MENiS oraz na stronie internetowej MENiS http://
www.men.waw.pl/
Uczestnicy: jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych
Organizator: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel.: (22) 628 04 61, 629 72 41 minister@menis.gov.pl
http://www.men.waw.pl

Z ostatniej chwili
Na niedzielê do Rogowa
Dnia 27. kwietnia (niedziela) z okazji wiêta Wiosny
organizowanego przez Leny Zak³ad Dowiadczalny
SGGW w Rogowie odbêd¹ siê ogólnodostêpne przejazdy kolejk¹ na ognisko w Je¿owie.
Wyjazdy ze stacji Rogów W¹skotorowy o godzinie 12.00
i 14.00. Wycieczka trwaæ bêdzie ok.1 godz. 30 min.
Koszt przejazdu 5 z³ doroli i 3 z³ dzieci poni¿ej 14 lat.
Dzieci do lat 4 jad¹ za darmo.
Prosimy o zabranie w³asnego prowiantu.

Wystawa w Ogrodzie Botanicznym
6 maja o godz. 10.00 odbêdzie siê otawarcie wystawy
fotograficznej. Autorami zdjeæ s¹ dzieci i m³odzie¿, a
na 110 fotografiach obejrzeæ bêdziemy mogli przyrodê
Ogrodu Botanicznego. Wystawa jest elementem praojetu dotyczacego dokumentacji filomwej i fotograficznej przyrody. Wystawa czynna bêdzie do 25 maja w
siedzibie ogrodu przy ul. Retkiñskiej 39 w £odzi.
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Anna Kalinowska - Cz³owiekiem
Polskiej Ekologii 2002
Anna Kalinowska, ekolog, doktor nauk przyrodniczych,
obecnie dyrektor Centrum Badañ nad rodowiskiem
Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, zosta³a
Cz³owiekiem Polskiej Ekologii 2002.
Tytu³ nada³a jej niezale¿na kapitu³a konkursu og³oszonego w ramach obchodów Dnia Ziemi, przypadaj¹cego 22 kwietnia. W niedzielê z okazji Dnia Ziemi na Polu
Mokotowskim w Warszawie odbêdzie siê festyn.
W ramach festynu zaplanowano m.in. imprezy w cyklu
Szlakiem Polskich Parków Narodowych, kiermasz ekologiczny, prezentacjê rolnictwa ekologicznego, Festiwal
Zielone Mazowsze, zajêcia Ekologia na sportowo,
prezentacjê filmu Makrokosmos, warsztaty lene i zajêcia dla najm³odszych - Kraina Ma³ych Przyjació³ Ziemi. Przygotowano te¿ Scenê M³odych Ekologów, prezentacje pozarz¹dowych organizacji ekologicznych i
wioskê europejsk¹. Tradycyjnie za 5 kg makulatury lub
10 opakowañ szklanych ka¿dy otrzyma 1 sadzonkê
drzewa lub krzewu z instrukcj¹ pielêgnacji.
Tegoroczna laureatka konkursu - Anna Kalinowska jest
autork¹ podrêcznika Ekologia - wybór przysz³oci,
wielu ksi¹¿ek, publikacji, programów radiowych o ochronie rodowiska. Na Uniwersytecie Warszawskim wyk³ada ekologiê i edukacjê ekologiczn¹. Ostatnio wyda³a now¹ ksi¹¿kê Ekologia - wybór na nowe stulecie.
Przez kilka lat pracowa³a w Ministerstwie rodowiska,
by³a dyrektorem Biura Edukacji i Komunikacji Spo³ecznej w tym resorcie.
ród³o: PAP

Symonides: 17 proc. kraju w sieci
Natura 2000
11.4.Lesko (PAP) - Ok. 17 proc. powierzchni kraju zaproponuje Polska do Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 - poinformowa³a w pi¹tek w Lesku g³ówny
konserwator przyrody Ewa Symonides. Sporód zaproponowanych obszarów 40 proc. jest ju¿ objête ochron¹ w formie parków narodowych, rezerwatów przyrody
i parków krajobrazowych. Pozosta³e 60 proc. stanowi¹
przede wszystkim du¿e kompleksy lene, odcinki rzek
i dolin oraz niewielki procent krajobrazu rolniczego powiedzia³a Symonides. Poinformowa³a, ¿e Polska listê tych obszarów przedstawi Komisji Europejskiej za
kilka miesiêcy.
Podczas spotkania z wójtami, burmistrzami i starostami z Bieszczad Symonides podkreli³a, ¿e Natura 2000
to skojarzenie ochrony przyrody z gospodark¹. Jej
zdaniem, obok ogromnej promocji walorów przyrodniczych program daje tak¿e szanse na rozwój turystyki,
agroturystyki i ekorolnictwa.
Na Podkarpaciu,
g³ównie w Bieszczadach i Beskidzie Niskim, do sieci
Natura 2000 ma zostaæ wprowadzonych 21 proc. powierzchni województwa.
Sieæ Natura 2000 reguluj¹ dwie dyrektywy unijne. Pierwsza z 1979 r. dotyczy ochrony ptaków, druga z 1992 siedlisk zwierz¹t i rolin. Natura 2000 tworzy system
obszarów cennych przyrodniczo o znaczeniu wspólnotowym. Jednym z jej celów jest zachowanie gatunków
rolin, zwierz¹t i ptaków zagro¿onych wyginiêciem.
ród³o: PAP
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Dobre adresy:
Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesiñ £ódzkich
ul. Wojska Polskiego 83, 91-74 £ód
tel./fax (42) 640 65 61
Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
ul. Jagielloñska 29, 96-100 Skierniewice
tel./fax (46) 833 37 77, 835 11 00
Zarz¹d Nadpilickich Parków Krajobrazowych
Sulejowski Park Krajobrazowy
97-310 Moszczenica
tel. (44) 616 82 25
Spalski Park Krajobrazowy
ul. Podlana 2, 97-214 Spa³a
tel./fax (44) 710 15 74
Przedborski Park Krajobrazowy
ul. Krakowska 28, 97-570 Przedbórz
tel./fax (44) 781 27 57
Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych
ul. Polna 27, 98-200 Sieradz
tel. (43) 822 62 20

Dodatki do Edukacyjnego kameleona
Razem z numerem otrzymalicie Pañstwo
· archiwalny numer miesiêcznika Pracowni na RZecz
Wszystkich Istot Dzikie ¯ycie
· komplet 5 ró¿nych ulotek wydanych przez Pracowniê na rzezc Wszytkich Istot w ramach kampanii Zielone Karpaty
. pocztówki w wydane w ramach kampanii Anty-GMO
· ofertê zajêæ ekologicznych w Rogowie

Spis treci
Aktualnoci, ciekawostki ........................................... 1
Konferencje, warsztaty, programy, wydarzenia ......... 7
Wystawy, muzea ..................................................... 12
Doskonalenie nauczycieli ........................................ 12
Publikacje ................................................................ 13
W kinie .................................................................... 15
W internecie ............................................................ 15
Konkursy ................................................................. 16
Fundusze ................................................................ 18
Z ostatniej chwili ...................................................... 19
Scenariusze zajêæ ................................................... 20

Edukacyjny Kameleon
Informator o Edukacji Ekologicznej
Wydawca: Fundacja Edukacji Ekologicznej i Rozwoju
oraz Orodek Dzia³añ Ekologicznych ród³a
Adres redakcji: ODE ród³a, Próchnika 1 pok. 301,
90-408 £ód, tel./fax (42) 632 03 11, fax. 630 17 49;
gosia@zrodla.most.org.pl
Numer z³o¿ono: 15 kwietnia 2003 r.

str. 20

Scenariusze zajêæ
Czyhacze
Potrzebne pomoce:
Du¿e arkusze papieru i mazaki
Czas trwania:
1 godzina lekcyjna
Miejsce zajêæ:
Klasa
Cel zajêæ:
Uwiadomienie sobie tego, jak ³atwo ulegamy rzeczom
szkodliwym. Nauka wiadomych wyborów.
Przebieg zajêæ:
Wszêdzie co na nas czyha. Chcemy byæ zdrowi, zadowoleni z ¿ycia, szczêliwi za lat 10, 20, 50.
A co dzisiaj robimy aby tak w przysz³oci nie by³o? Ulegamy jakim czyhaczom:
· tylko jedna paczkê chipsów,
· tylko jedno piwko,
· papieros tylko w tym
towarzystwie, w domu
przecie¿ nie palê,
· tylko dzisiaj obejrzê
te g³upi¹ komediê, jutro
ju¿ siê wezmê do lekcji,
· klnê tylko wród
swoich, w domu
przecie¿ nawet
nikt siê nie domyla, tutaj muszê. itp.
itd.
Ka¿dy uczeñ przypomina
sobie swoje czyhacze,
nastêpnie w ma³ych grupkach robi¹ listê czyhaczy, a nastêpnie plakat pokazuj¹cy, gdzie czyhacze czyhaj¹ i jak siê ustrzec. Po obejrzeniu plakatów zrobionych w ma³ych grupkach mo¿na
spisaæ wszystkie czyhacze. Taka lista czyhaczy mo¿e
byæ stale uzupe³niana.
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 potwierdzenieopublikowania tekstu w Edukacyjnym
Kameleonie
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