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Kilka słów o glebie … 

 
 
Jednym z najważniejszych elementów środowiska 
przyrodniczego są gleby. Odgrywają one ogromną 
rolę w funkcjonowaniu społeczeństw. Tworzą 
warunki do funkcjonowania ożywionych zasobów 
przyrody na lądach, żywią nas, są naszą 
przestrzenią życiowa do pracy i wypoczynku 
[BROŻEK I IN. 2008].  
 
 
Niestety z racji ich powszechności, a jednocześnie 
małej widoczności są one niezauważalne, omijane, 
zapomniane. 
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„Brudna gleba” to…….. 



„Brudna gleba” to…….. rzeczywisty brud 

Brudne dzieci to szczęśliwe dzieci 

Fot. Sebastian Łuczywo/ 
http://www.sebastianluczywo.pl/ 



„Brudna gleba” to…….. rzeczywisty brud 

Bakterie żyjące w glebie 
Mycobacterium vaccae mają 
działanie antydepresyjne! 
 
 
Gleby mają działanie 
antybakteryjne  

1 łyżeczka brudnej gleby 
dziennie? 
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Jak  i kogo uczyć… 

Grupa docelowa edukacji 
 o glebach: 

 
 Dzieci  
 Młodzież  
 Dorośli 

 
 



Jak  i kogo uczyć… 

Dlaczego trudno jest edukować o glebach? 
 

 Mało atrakcyjna dla odbiorców; 
 Trudno dostępna; 
 Mało widoczna; 
 Bo widzimy „górę”, więc już wszystko wiemy; 
 Mało popularna w mediach; 
 Brak odpowiednich materiałów edukacyjnych w szkołach. 

 



Jak  i kogo uczyć… 

Jak edukować? 
 Kameralnie - pokazy w salach ćwiczeniowych; 

 Wystawy profili glebowych – wycieczki do muzeów oraz izb 
przyrodniczo-leśnych; 

 Wycieczki terenowe – zajęcia terenowe. 
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Wystawy monolitów glebowych  

Niedostatek pomocy dydaktycznych w kształceniu 
młodzieży w zakresie lepszego zrozumienia 
funkcjonowania lasu znakomicie uzupełniają 

 monolity glebowe.  
Są to pobrane w stanie naturalnym z zachowaniem 
rzeczywistego układu poziomów glebowych plastry 

gleby, które są utrwalone odpowiednimi preparatami 
klejącymi. 

 
Taka forma prezentacji gleby pozwala na 

przeniesienie jej w naturalnym układzie z terenu do 
pomieszczeń edukacyjnych, jest wyjątkowo 

efektowna, a równocześnie trwała [BROŻEK I IN. 2008].  



Wystawy monolitów glebowych  

Europejskie Muzea Gleb: 
 
 Petersburg  
 Moskwa 
 Wageningen 
 Kraków 
 
Wystawy: 
 Parki Narodowe 
 Izby Leśne Nadleśnictw 
 



Centrum Edukacji Gleboznawcze- Muzeum Gleb 



Centrum Edukacji Gleboznawcze- Muzeum Gleb 



Centrum Edukacji Gleboznawcze- Muzeum Gleb 



Centrum Edukacji Gleboznawcze- Muzeum Gleb 



Zajęcia terenowe 

 dają pełny obraz gleb 
 uczestnik ma możliwość 

dotknąć gleby, poczuć 
zapach, chłód, wilgoć…   

 zobaczyć co na niej rośnie, 
w jakich warunkach 
powstaje. 
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Zajęcia terenowe 





Discover the Forest/CEG 
Dziękuję za uwagę 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Lowry C.A., i in.. 2007. Identification of an immune-responsive mesolimbocortical serotonergic system: Potential role in regulation of emotional behavior, Neuroscience 146, 2: 756-772Keith D. Morrison, Rajeev Misra, Lynda B. Williams. Unearthing the Antibacterial Mechanism of Medicinal Clay: A Geochemical Approach to Combating Antibiotic Resistance. Scientific Reports, 2016; 6: 19043 DOI: 10.1038/srep19043
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