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ZMIANY
KLIMATYCZNE
Działania człowieka wpływają znacząco na klimat,
ponieważ wytwarza duże ilości gazów cieplarnianych.
Najczęstszym wytwarzanym gazem jest dwutlenek
węgla. Wytwarzanie gazów powoduje znaczący
wzrost temperatury naszej planety.
Na przestrzeni wieków odnotowano wzrost
temperatury o 1°C, a 1,5°C może spowodować
nieodwracalne skutki dla środowiska i ludzi,
którymi są m.in.: topnienia lodowców, susze,
ocieplenia oceanów, zwiększenie ryzyka
klęskami żywiołowymi, zmiany pogodowe,
wyginięcia gatunków roślin i zwierząt.
W związku ze zmianami klimatu w Polsce możemy
odnotować częstsze występowanie sztormów. Co roku
poziom wód w Bałtyku zwiększa się o 2-4 mm. Im więcej
sztormów, tym większy poziom wody co powoduje
większe szkody. W tym roku zniknęły dwie plaże, w
Orzechowie oraz Orłowie. Przez hamowanie erozji klifów
brakuje piasku do naturalnej odbudowy plaż.
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Kolejnym skutkiem odnotowanym w Polsce są silne
wichury. Główną przyczyną wichur są niże atmosferyczne,
które najczęściej przybywają znad północnego Atlantyku.
Podczas wichur ciśnienie się obniża i najczęściej różnica
wynosi 5-10 hPa. Jednak podczas ostatnich wichur
różnica wynosiła aż 30 hPa i jest to jedna z największych
odnotowanych w Polsce. Skutkiem jest nadmiar energii,
która nie ma gdzie się rozładować. Skutkiem wichur
były problemy z dostawami prądu, zerwane dachy z
domów wielu mieszkańców Polski oraz wiele
połamanych gałęzi drzew lub całkowite ich wyrwanie
wraz z korzeniami.
Aby zapobiegać ocieplaniu planety powinniśmy:
zacząć segregację śmieci, praktykować
ekologiczny transport, zmniejszyć użycie plastiku,
oszczędzać energię elektryczną, chronić lasy i
sadzić drzewa.
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Ostatni punkt jest szczególnie ważny, ponieważ
drzewa pochłaniają dwutlenek węgla co pomaga
ustabilizować klimat, przykładowo jedna dorosła 60letnia sosna jest w stanie wyprodukować tlen niezbędny
do życia dla 3 osób. W lato lasy działają jak
klimatyzatory przez co ochładzają i nawilżają powietrze.
W Milanówku organizowana jest akcja "Drzewa
cenniejsze niż złoto" przez milanowską fundację
Musszelka. Głownym celem tej akcji jest posadzenie
jak największej ilości drzew, aby wpłynąć
pozytywnie na nasz klimat. Organizatorzy pragną
dotrzeć do jak największej ilości osób, nie tylko z
okolicznych miast i zachęcić ich do dbania o klimat.
Mimo, że większość z nas nie ma na nic czasu
powinniśmy pamiętać o dbaniu o naszą planetę,
ponieważ skutki ocieplenia klimatu z biegiem czasu
będą coraz gorsze. Powinniśmy pomyśleć też o
przyszłych pokoleniach, które tak jak my będą
zamieszkiwać tę samą planetę.
Julia Krysiak, Paulina Krupa
Źródła:
https://noizz.pl/ekologia/baltyk-porwal-plaze-kolo-ustki-brakuje-piasku-do-naturalnejodbudowy/03hhv37
https://wydarzenia.interia.pl/autor/magdalena-raducha/news-wichury-w-polsce-w-jeden-dzienzanotowano-dziewiec-trab-powi,nId,5846339
https://musszelka.pl/
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/efekt-cieplarniany
https://www.poznan.lasy.gov.pl/swieto-drzewa?fbclid=IwAR2yUiidgsg5kvrdeJM6ZzX7mkyyQ0psZLFSBlzyZXUk4cud1DBtpYMS0o
https://europa.eu/climate-pact/about/climate-change_pl
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Moda,

a dbanie o środowisko
Klimat na naszej planecie z każdym rokiem
drastycznie się zmienia, jeżeli nie zaczniemy działać
będzie tylko gorzej. Co może oznaczać realne działanie
w dzisiejszym zwariowanym świecie? Odkąd człowiek
stąpa po ziemi, zaspokaja swoje potrzeby. Jedną z
podstawowych jest m.i.n ochrona przed warunkami
atmosferycznymi.
Na przestrzeni ostatnich
stuleci naturalna
potrzeba ubierania się
została zdominowana
przez świat mody i show
biznesu.
Wielkie gwiazdy prześcigają się w kreacjach za kosmiczne
pieniądze a większość społeczeństwa naśladuje światowe
modowe trendy.
W tym szaleństwie znalazło się na szczęście grono
promotorów życia w kulturze less waste. Less waste w
branży odzieżowej otwiera szereg możliwości realnego
dbania o środowisko.
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Do podstawowych działań, które bez wzorców może
zrobić każdy człowiek należy zaliczyć akcje humanitarne i
pomocowe, gdzie przekazując ubrania z których już nie
korzystamy, nie tylko pomagamy osobom w trudniejszej
sytuacji ekonomicznej, ale też zawierzając takim
instytucjom jak PCK, PAH i wielu innych uznanych
organizacji tego typu realnie wspieramy, nie wydając
przysłowiowej złotówki. Odzież możemy przekazać też
do Domów Pomocy Społecznej.
Według Organizacji Ellen
MacArthur Foundation przy
produkcji ubrań emituje się
rocznie ponad 1,2 mld ton
gazów cieplarnianych.
To zdecydowanie więcej niż transport lotniczy i wodny
razem. Moda na bycie eko rozprzestrzenia się wśród
gwiazd. Coraz więcej osób wykazuje się ekologiczną
świadomością i podejmuje inicjatywy, mające na celu
ochronę środowiska i żyje zgodnie z filozofią zero
waste.
Powiększa się też grono tych, którzy ubierają się w
lumpeksach, gdzie za małe pieniądze jesteśmy w stanie
kupić sporą ilość dobrej jakości ubrań. Często w sklepach
typu second hand znajdziemy niepowtarzalne ubrania czy
akcesoria, niekiedy nawet od topowych projektantów.
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Pozytywną stroną takich zakupów, jest również
mniejsza szkoda dla środowiska. Można być modnym
i odpowiedzialnym jednocześnie, nie wydając przy
tym dużej ilości pieniędzy. Kupując ubrania ,,z
drugiej ręki” nie generujemy dodatkowego popytu
na odzież z sieciówek. Sami również możemy oddać
do tego typu sklepów zalegające w naszych szafach
ubrania.

Najważniejsze jest to, by nie wyrzucać, ale przemyśleć,
jak nadać niepotrzebnym ubraniom „drugie życie”. W
dzisiejszych czasach istnieje mnóstwo aplikacji, stron
internetowych gdzie możemy zarówno sprzedawać, jak i
kupować używane ubrania, np. Vinted. Warto pamiętać też,
o naszej rodzinie, znajomych, którym możemy przekazać
odzież, która nie będzie nam już przydatna, a im może
służyć przez długi czas..
Tekstylia są odpadem trudnym do zutylizowania,
ponieważ w systemie tradycyjnej segregacji nie ma
oddzielnych pojemników na ubrania. Gdzie trafi „stara
kolekcja”, która nie zdążyła się wyprzedać? Co zrobisz ze
starą koszulką? Co 1 sekundę na wysypiska śmieci trafia
ciężarówka pełna ubrań, gdzie wyrzucone elementy
garderoby rozkładają się latami.
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Środowisko w którym żyjemy jest bardzo ważne. Na
świecie już pojawiają się nietypowe i groźne zjawiska,
które wcześniej w ogóle nie dotykały danych regionów.
Musimy działać w trosce o samych siebie i przyszłe
pokolenia.

Moda to przyjemny i towarzyszący nam w
życiu temat. Właśnie m.i.n dzięki modzie,
ubraniom możemy zadbać o nasze środowisko i
zminimalizować szkody jakie wytwarza ich
produkcja.
Wiktoria Wiśniewska
Źródła:
Jaki wpływ na środowisko ma produkcja ubrań? | Ekowymiar
Recykling odzieży i tekstyliów – świadomość Polaków – Sozosfera - ochrona środowiska
Co się dzieje z ubraniami wrzucanymi do kontenerów z odzieżą używaną? • IgiMag
Jak przemysł odzieżowy wpływa na środowisko? - Przemysł i Środowisko (przemyslisrodowisko.pl)
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LUMPEKS
Czasami spotykamy się z określeniem typu:
„lumpeks”, „second hand”, „odzież używana”, „tania
odzież”, „ciucholand”. Co to tak naprawdę oznacza?
Wszystkie te słowa oznaczają dbanie o klimat czyli o
to co nas otacza. Lumpeks to rodzaj sklepu w
którym możemy kupić tanią odzież z drugiej ręki
tzn. używaną. Niskie ceny nie są jednak jedyną zaletą
bo w sklepach tego typu możemy kupić niespotykane
ubrania których nie znajdziemy w sieciówkach.
Możemy tam również znaleźć markowe, dobrej
jakości ubrania w niskich cenach. Przemysł
odzieżowy odpowiada za emisję ok. 2 do 3 mld ton
dwutlenku węgla rocznie. Daje to około 10%
globalnej emisji CO2. Niestety kupując odzież w
sieciówkach mamy negatywny wpływ na
środowisko dlatego warto korzystać z możliwości
kupna „z drugiej ręki”.
Kamila Belta
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ZERO-WASTE Z CZYM
TO SIĘ JE?
W 2020 roku na jednego mieszkańca przypadało
w 2020 roku około 342 kilogramy śmieci –
poinformowała Joanna Spiller w artykule na stronie
Teraz Środowisko, stronie zadedykowanej przede
wszystkim ekologii.
Nie jest to jednak tak dużo w porównaniu z statystykami
z Danii gdzie na jednego mieszkańca przypadało 844
kilogramy śmieci. Takie liczby zmusiły niektórych do
refleksji, co zaowocowało decyzją o przeniesieniu się na
tryb życia Zero- Waste. Co to jest Zero Waste?

Samą nazwę z języka angielskiego tłumaczymy jako
‘zerowe odpady’ lub ‘zerowe marnotrawstwo’, co
wskazuje dość jednoznacznie na jego cel.
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Oznacza to rozmyślne zakupy i decyzje dotyczące
wykorzystania posiadanych już zasobów tak by jak
najmniej zanieszczyczać środowisko. Skupia się to
przede wszystkim na ilości emitowanych śmieci, ale i
także ilość zasobów jakie musiały zostać przeznaczone na
wyprodukowanie danego produktu i wykorzystywanie go
na tyle długo by sam się w oczach środowiska ‘spłacił’,
również zakłada powtórne wykorzystanie posiadanych
przedmiotów.
Jedną z postaci, która rozsławiła
Zero-Waste jest Lauren Singer,
która dużą rozpoznawalność
zdobyła poprzez prawie
czterominutowy materiał na
kanale Goodful, który można
obejrzeć na witrynie YouTube.
Przez trzy lata zgromadził
prawie cztery miliony odsłon.
Kobieta wyznaje, że jako studentka wydziału
środowiskowego była zdruzgotana postawą
koleżanki ze studiów, która otaczała się ogromną
ilością plastiku, tylko po to by zdać sobie sprawę, że
sama w na co dzień wykorzystuje go o wiele za dużo!
Jedzenie w lodówce zapakowane było w plastik
nawet warzywa.
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Loren poczuła się z tym okropnie, zdała sobie sprawę, że
zmianę trzeba zacząć od siebie. Zaczęło się od redukcji
plastiku w swoim otoczeniu, skończyło się na życiu ZeroWaste.

Dużą dla niej inspiracją była Bea
Johnson, która napisała książkę
skupiającą się na życiu bez śmieci i
opisywała jej własne
doświadczenia związane z tym
trybem życia.
Prowadzi także bloga Trash
is for Tossers gdzie dzieli się
swoimi wskazówkami jak
przenieść się na tryb życia
Zero-Waste.
Swoje pięcioletnie śmieci zmieściła w
szklanym słoiku! Podzieliła się z nami
wskazówkami jak zacząć, opowiadała o
ręcznie robionych kosmetykach, o tym jak
wygodne i dobre dla środowiska są zakupy
na miejscowym targu, o tym jak z
plastikowym opakowań przerzuciła się na
drewniane i szklane pojemniki
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Nie brzmi to jak coś prostego, wystarczy zerknąć w
nasze domowe kosze na śmieci i pomyśleć o ponownym
wykorzystaniu lub zrezygnowaniu z pewnych
produktów. Nie wszyscy musimy mieścić nasze odpady
do słoika, wystarczą małe zmiany by móc wspomóc
naszą planetę.
1.Zakup na bazarkach zamiast w supermarkecie.
Jeżeli rozejrzymy się po przeciętnym supermarkecie
ciężko jest znaleźć produkty zapakowanie w coś innego
niż plastik, można się zniechęcić do idei Zero-Waste,
kiedy bez rezultatu przeglądamy półki sklepowe gdzie
praktycznie wszystko zapakowane jest w plastik.
O wiele lepszym rozwiązaniem
jest sporządzenie swoich
zakupów na pobliskim targu,
gdzie mamy o wiele lepszą
kontrolę nad tym w co
opakowany jest zakupiony przez
nas towar.
Warto też wspomnieć o mniejszym szlaku węglowym,
gdyż żywność musiała pokonać o wiele mniejszą drogę by
trafić do naszej torby, oraz jest to żywność nie
przetworzona znaczy dla nas o wiele zdrowsza. Nie jest to
trudny i skomplikowany krok. Sporządź listę zakupów i leć
w sobotę zakupić produkt od polskiego rolnika.
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O plastiku jest bardzo głośno, mimo iż jest to
materiał bardzo elastyczny i lekki co równa się
wygodny to jest on bardzo szkodliwy dla
środowiska.
2.Przemyśl swoje odzieżowe wybory.
Wiele ubrań, które możemy zakupić w tzw.
Sieciówkach to ubrania kiepskiej jakość, które nie
posłużą nam na dłuższy okres. .
Również na te ubrania idzie ogromna ilość
naszych zasobów (na przykład wody), a firmy nie
przestrzegają etyki pracy. Ceny są porównane z
cenami ubrań o wiele lepszej jakość. Zamiast
pięciu par spodni, kup dwie, które posłużą Ci na
bardzo długo. Albo jeszcze lepiej, zajrzyj do
miejscowego lumpeksu. Zakup ubrań z drugiej
ręki jest jak najbardziej Eko.
3.Bierz ze sobą płócienną torbę.
Foliowa torba rozkłada się od 400 do 500 lat, a jej
wykorzystanie jest bardzo krótkie. Powtórne
wykorzystanie foliowych toreb, które już masz w
domu, lub zabieranie ze sobą torby materiałowej
pomoże środowisku.
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A Ciebie niewiele to kosztuje. Również można
zainwestować w słomkę wykonaną ze stali nierdzewnej
niż używanie tych plastikowych czy papierowych.
To tylko trzy pomysły, które można wykorzystać. Jest ich o
wiele więcej. Jednak chwila. To już wszystko było. Akcje
dotyczące plastiku, przerażające informacje o warunkach
pracy często nieletnich pracowników sklepów
odzieżowych, informacje dotyczące plastikowych butelek
z wodą. Słyszeliśmy już o tym nie raz nie dwa. Dlatego
Drogi Czytelniku najlepsze co możesz zrobić dla
klimatu, to być świadomym człowiekiem.
Nie bądź obojętny.
Wybierz bidon wielorazowego użytku zamiast
plastikowej butelki, skorzystaj z roweru gdy wybierasz się
do koleżanki mieszkającej po drugiej stronie ulicy. Nasza
planeta potrzebuje ludzi, którzy choć niedoskonale,
starają się zaprowadzić pewną zmianę poprzez
codzienne wybory. Bądź jednym z tych ludzi.

Zuzanna Korzębska
Źródła:
https://www.youtube.com/watch?v=nmMtH3Md7s8
https://www.youtube.com/watch?v=3zEdXc8xPrs
https://www.youtube.com/watch?v=pF72px2R3Hg
https://www.youtube.com/watch?v=nYDQcBQUDpw
https://zero-waste.pl/czym-jest-zero-waste/
https://www.youtube.com/watch?v=A19JA3xpdVo
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Plastik a
środowisko
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak powstają wasze
ubrania i z czego są wykonane?
Ubrania to nieodłączny element naszego życia
codziennego, ale czy zakładając ulubioną koszulkę
myślałeś z czego jest wykonana?
Czym jest dzianina?
Dzianina jest płaskim wyrobem
włókienniczym. Powstaje poprzez
połączenie rządków. Przędza ma
bardzo duże wrobienie, przez co
jest bardzo elastyczna i
rozciągliwa. Dzianina jest
tworzona z jednej nitki na
szydełkach. Dzianiny moga być
gładkie, wzorzyste.

WYDANIE

Czym jest tkanina?
Tkanina to wyrób
włókienniczy płaski,tak
jak dzianina. Powstaje w
wyniku przeplatania ze
sobą według założonego
splotu wzajemnie
prostopadłych układów
nitek osnowy i wątku.
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Przed zakupem wybranego ubrania, warto
przeczytać z czego sie wykonane, jaką ma teksturę
i czy łatwo może sie zniszczyć.
BAWEŁNA
-dobrze przepuszcza
powietrze
-jest miękkie i nie
elektryzuje się
-nie uczula
-wolno schnie i ciężko się ją
prasuje.
WEŁNA
-jest to naturalne włókno
-jest szorstka i gryząca
-należy ją prać w zimnej
wodzie
-trzyma dobrze ciepło i nie
gniecie się

LEN
-chłonie wilgoć
-daje przyjemne uczucie
chłodu
-nie elektryzuje się, jest
wytrzymały
-nie uczula

JEDWAB
-nie należy prać go w zimnej
wodzie
-jest delikatny
-nie gniecie sie łatwo
-jest bardzo przyjemny do
noszenia i nie chłonie wilgoci

Ubrania, wyprodukowane z dużej ilości plastiku,
sprawiają dla nas wrażenie milszego w dotyku, plus są
dużo tańsze od tych z naturalnych tkanin.
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Należy rownież wspomnieć o plastiku, który jest
ukryty w naszych ubraniach.
60 procent ubrań ma w składzie plastik.
Znajduję się w naszych ubraniach, które nosimy
na codzień czyli w np. swetrze, koszulce czy
sukience. Możemy nawet znależć go w pościeli w
której spędzamy połowę czasu.

Nosząc takowe ubrania zapominamy, że plastik szkodzi
środowisku i je stopniowo niszczy.
Plastikowa butelka rozkłada się na mikroplastiki, które
trafiają do gleby czy wody, zanieczyszczając ją tym samym.
- W innym
przypadku trafia
do recyklingu i
zostaje
przetworzona w
poliestrową
tkaninę.
Warto wspomnieć, że nosząc tkaninę wykonaną z
poliestru, te malutkie mikrowłókna rozprzestrzeniają się
w dalszym ciągu i trafiają ponownie do środowiska.
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MIKROPLASTIK, A OCEANY?

Jak przedostaje się do środowiska?

Mikroplastik
przedostaje sie do
środowiska przez
pranie. Pranie uwalnia
tysiące mikrowłókien,
które w łatwy sposób
są w stanie dostać się
do oceanu.
Mikrowłókna dostają się do łańcucha pokarmowego
morskich zwięrząt, czyli przykładowo ryby, którą
spożywają ludzie, tym samym my zostajemy otruwani.
W 2016 roku przez dr Imogen Napper, badaczkę morską z
Uniwersytetu w Plymouth zostało przeprowadzone
badanie:
"Sprawdziła ona, ile mikrowłókien każdorazowo trafia do
wody po praniu syntetycznych ubrań. Użyła pralki z
dodatkowym filtrem. Prane były trzy rodzaje tkaniny:
podkoszulek z domieszką poliestru, poliestrowa bluza oraz
akrylowy sweter. Najwięcej mikrowłókien pozostało po
praniu akrylowego swetra, a najmniej po koszulce z
domieszką poliestru. Szacuje się, że podczas prania
poliestrowych tkanin może się uwolnić każdorazowo nawet
milion włókien."
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„Duża część zostanie wyłapana w procesie
oczyszczania ścieków, ale nawet ta niewielka ilość,
która wpadnie do mórz i oceanów, będzie się
kumulować” - mówi Napper. A gdy tworzywa sztuczne
znajdą się w środowisku oceanicznym, nie ma
skutecznego sposobu na ich usunięcie.
Na świecie są podejmowane najróżniejsze działania
mające na celu powstrzymanie tego problemu.
Przykładowo z produkcji zostały wycofane plastikowe
słomki i jednorazowe siatki.
Zatem jak skutecznie i w łatwy sposób MY możemy w
środowisku domowym przyczynić sie do pomocy i
ochrony środowiska i oceanów?
-kupuj z głową, wybieraj dobre tkaniny i dzianiny
-unikaj zakupu poliestru, czyli produktów
syntetycznych, pochodzą z recyklingu.
- pierz, jeśli już naprawdę tego potrzebujesz, używaj
naturalnych produktów.
Wiktoria Kilińska
Źródła:
https://www.wysokieobcasy.pl/Instytut/7,175750,25103986,60-proc-ubran-w-skladzie-maplastik-piorac-je-sprawiamy-ze.html?disableRedirects=true
https://hft71.pl/materialy/rodzaje-tkanin-materialy-na-ubrania-czyli-z-czego-warto-szyc/
https://www.51015kids.eu/blog/z-czego-zrobione-sa-twoje-ubrania-i-jak-o-nie-dbac/
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Ku lepszej
przyszłośći - wywiad
Miałam okazję przeprowadzić wywiad z założycielkami strony
Musszelka, ekologicznej fundacji, które przede wszystkim działają
lokalnie, choć również jeżdżą po Polsce, by szerzyć ekologiczną
świadomość. Pani Joanna Miś-Skrzypczak przez jedenaście lat
pracowała dla Green Peace - organizacji non-profit skupiającej się na
ekologii, to także członkini Stowarzyszenia Kobiet Dakini. Pani Beata
Frankowska-Patrzykon z zawodu opowiadaczka, współzałożycielka
Stowarzyszenia Grupa Studnia O., pierwszego w Polsce
stowarzyszenia skupiającego artystów opowiadaczy, a także
Stowarzyszenia Kobiet Dakini.
Dla niewtajemniczonych- wokół jakich tematów Pań działalność się
obraca, na czym się Panie przede wszystkim skupiają w swojej
działalności?
Beata Frankowska-Patrzykon : Może powiemy raczej o naszych
początkach, o tym, co nas połączyło. Jak w ogóle powstał ten pomysł, by
razem działać, założyć fundację. To była książka, najpierw jej angielskie
wydanie, które trafiło do naszych rąk- ,,Earth Tales”- opowieści ziemi,
ponieważ ja już od iluś lat byłam opowiadaczką historii, a Asia z kolei miała
już doświadczenia pracy w Green Peace. Ale miała ochotę działać jako
edukatorka ekologiczna bardziej z dziećmi niż z dorosłymi. Obie miałyśmy
taką potrzebę połączenia sił, naszych umiejętności, kompetencji, ja ze strony
opowiadania historii szukałam takich opowieści, które dotyczyłyby ziemi.
Takiej właśnie tematyki ekologicznej. Jeszcze wtedy nie mówiło się dużo o
kryzysie klimatycznym…
Joanna Miś-Skrzypczak: Nie w powszechnym odbiorze.
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Beata Frankowska-Patrzykon : Nie w powszechnym odbiorze, i to stało się
dla nas takim ważnym kontekstem naszego działania. Jaka jest nasza
odpowiedź na te zmiany, których jesteśmy świadkami - czy tylko bezradność,
czy mamy jakiś na to wpływ. Wtedy nasza intencja była związana z miłością
do ziemi. Obie mamy swoje doświadczenia związane z pracą z kobietami w
kręgach, gdzie odkrywaliśmy taką swoją duchową ścieżkę i odkryłyśmy, że
jesteśmy córkami ziemi, że to jest jakby coś takiego, co jest dla nas bardzo
ważne. Taki rodzaj relacji z ziemią, taki podmiotowy , no właśnie taki, jaki jest
między matką a dzieckiem. Jeżeli chodzi o ,,Opowieści Ziemi”, to podjęłyśmy
decyzję, że chcemy je wydać po polsku.
Joanna Miś-Skrzypczak: Zakochałyśmy się w tej książce.
Beata Frankowska-Patrzykon : To się rzeczywiście wydarzyło.
Joanna Miś-Skrzypczak: Po czterech latach!
Beata Frankowska-Patrzykon : Po czterech latach, więc wymagało to od nas
takiej dużej determinacji i niezrażania się, niepoddawania się. To jest w ogóle
taka historia, którą mogłybyśmy opowiadać komuś, kto chce zacząć jakąś
inicjatywę, to mogłybyśmy się podzielić jakimiś doświadczeniami. Stałe
powracanie do początków, przypominanie sobie, o co nam chodzi. Takie
powracanie do źródła, taka jest moja intencja. Niezrażanie się
przeciwnościami, bo jest ich oczywiście dużo.
Joanna Miś-Skrzypczak: Mnóstwo.
Beata Frankowska-Patrzykon : Zanim to wszystko zostało tak
umiejscowione, w jakiejś takiej formalnej strukturze minęło mnóstwo czasu,
ale udało się.
Więc w pewnym momencie była to też walka z przeciwnościami losu.
Beata Frankowska-Patrzykon : Odpowiadanie na wyzwania! Nie lubimy
języka walki, kontekst wojenny - każdy walczy ze sobą. Tak my staramy się
nie walczyć…
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Joanna Miś-Skrzypczak: Tak, my musiałyśmy się wykazać dużą
determinacją, żeby wydać tę książkę po polsku. Tak jak powiedziałam, my
się zakochałyśmy w tej książce. Zaczęło się to tak, że ja i Beata
przetłumaczyłyśmy te opowieści i nasz pierwszy cykl opowieści ziemi.
Beata Frankowska-Patrzykon : Asia jest tłumaczką, ja też jestem
tłumaczką.
Joanna Miś-Skrzypczak: Ukończyłam anglistykę. I zrobiłyśmy spotkania w
Podkowie Leśnej i polegały one na tym, że Beata opowiadała historie z tej
książki, a później na wątkach tej historii wspólnie prowadziłyśmy warsztaty
ekologiczne. Był z nami też muzyk, który grał na instrumentach z danego
kręgu kulturowego. Od samego początku, zależało nam na tym, żeby łączyć
sztukę, sztukę opowieści, i nie tylko … . By trafiać z przekazem
ekologicznym głębiej, tak do ludzi, do dzieci, do dorosłych. Ja pracowałam
w Green Peace przez jedenaście lat i bardzo cenię i szanuję tę organizację.
Ale też widziałam, że chciałam mówić do ludzi innym językiem o ekologii.
Nie tylko samych zaleceń – warto oszczędzać wodę czy warto segregować
śmieci, oczywiście, że tak. Ale też żeby trafiać głębiej, a moim zdaniem
sztuka opowieści potrafi dotrzeć głębiej do człowieka i przemówić,
poruszyć. Wiemy, tak naprawdę od środka z siebie, że nie wolno tej wody
marnować. A nie, że “ nie wolno wody marnować, bo tak kazali”. Więc my
się zainspirowałyśmy tą książką, bo jest to zbiór opowieści z różnych stron
świata, którego wspólnym motywem jest troska o ziemię, gdzie poruszone
zostały różne wątki ekologiczne. Znalazłyśmy fundusze by móc ją wydać.
Wydałyśmy ją na papierze z makulatury.
Beata Frankowska-Patrzykon : Używając języka opowieści, mogłyśmy
poruszyć bardziej skomplikowane kwestie ekologiczne. Ten projekt, który
teraz realizuję, to też jest dla nas coś kompletnie nowego, ponieważ jest on
w dużej mierze adresowany do ludzi dorosłych. Wykorzystujemy różną
wiedzę, którą pozyskałyśmy z kursu na Certyfikowanego Inspektora drzew,
organizowanego przez Instytut Drzewa, to też pogłębiło naszą wiedzę
przyrodniczą, ekologiczną. Pokazującą taką zmianę w myśleniu o
drzewach. Jest tutaj na miejscu jedna inspektorka. Czujemy wielką
potrzebę, by było więcej takich ludzi.
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W jaki sposób sposób dbać o nasze środowisko ekologiczne najprościej i
najefektywniej?
Joanna Miś-Skrzypczak: Najpierw trzeba mieć oczy i serce otwarte na
przyrodę, by móc się rozejrzeć (mniej z komórką), by zauważyć, że coś się
dzieje na zewnątrz. Bo jak mamy oczy i serce otwarte na świat i coś się
dzieje, co nas na przykład niepokoi, to warto zareagować. Ale, by też się
poważnie zastanowić, co się dzieje z wodą w Polsce? Ja nie wiem, dlaczego to
nie jest tak szeroko ogłaszane, że nasze zasoby wody są porównywane do
zasobów wody w Egipcie. Polska ma jeden z najmniejszych zasobów wody w
Europie. I cały system rolniczy, system postępowania z rzekami, służy
wymywaniu wody z Polski, zamiast ją zatrzymywać i dbać o retencję. W
Hiszpanii, siedemdziesiąt procent wody jest zatrzymywane, a u nas wszystko
jest wymywane do morza. Pola są osuszane, żeby teoretycznie dawały więcej
plonów. Warto się zastanowić, że to jest ważne. Żeby nie palić węglem, czy
śmieciami. W Polsce mamy najbrudniejsze powietrze w UE.. Dlaczego tak się
dzieje? Złe decyzje kolejnych rządów. Co my teraz jako obywatele możemy
zrobić? Uświadamianie siebie, ludzi wokół, wywieranie presji na rząd, by
wprowadzać rozwiązania korzystne dla środowiska. I dla nas. Ponieważ my
jesteśmy częścią środowiska, my cały czas mamy jakieś głupie przekonanie, że
jak coś dla siebie urwę, to mi będzie dobrze, ale środowisku może być źle. A
to nie jest tak, jeżeli środowisku jest źle, to mi też będzie źle. Jeśli ja tego nie
odczuje, to moje dzieci będą miały źle. Bardzo nam się podoba sekwencja z
tej książki o tym, że cokolwiek robisz sieci życia, robisz to sobie, ponieważ
wszystko jest połączone. Więc generalnie refleksja nad tym jest ważna.
Jeszcze kilka lat temu bardzo głośno mówiło się o ociepleniu, o tym jak
negatywnie wpływało to na lodowce. Było o tym głośno, bo problem zrobił się
bardzo poważny momentalnie.
Jak to wpłynęło Pań zdaniem na opinię społeczną, że nagle zrobiło się o
tym głośno, Ludzie musieli się tym zainteresować?
Joanna Miś-Skrzypczak: I to postępuje, wywierana jest coraz większa presja,
organizowane są strajki klimatyczne. Młodzież protestuje. Moim zdaniem
tego wszystkiego jest za mało, lodowce topią się w zastraszającym tempie.
Panuje takie przeświadczenie, że jeżeli ciągle spalamy sobie trochę węgla i
innych kopalin, to jakoś damy radę, to nie wiem, może sobie damy radę w
przeciągu następnych lat, ale następne pokolenia już niekoniecznie.
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Myślę, że to, co ludzi może przekonać, to dowody tu na miejscu, To, co
Panie dostrzegają, co się tutaj dzieje. Czy można ludziom powiedzieć,
pamiętacie pięć lat temu stało tutaj to drzewo, teraz go nie ma? To jest
już efekt tego, że temperatura się podnosi

Beata Frankowska-Patrzykon: Myślę o świerkach przede wszystkim, ale i
sosnach. Z nimi jest coraz gorzej, dla mnie takim dzwonkiem, który odezwał
się w mojej głowie, były takie słowa ,,wyobraźmy sobie w perspektywie, że nie
będzie sosen w Polsce”, w tej chwili jesteśmy świadkami odchodzenia
świerków, to się stało w Puszczy Białowieskiej. Tego możemy doświadczać
wszędzie, nawet tutaj w Milanówku. Można porozmawiać z mieszkańcami,
którzy mają świerki. Świerki umierają na naszych oczach, dla nich jest za
gorąco. To powoduje, że one już tracą swoją odporność. Pojechałyśmy do
puszczy z warsztatami, bo czułyśmy, że to był fragment większej układanki.
Tak samo patrzymy też na pandemię. I zmiany, których doświadczamy.
Czy jest możliwość znalezienia na terenie Milanówka konkretnych zdjęć,
które pokazują, że tu było tyle tych świerków? Czy te drzewa są
policzone? Albo jest jakiś dokument, który mówi, że ich jakość się
pogorszyła?
Joanna Miś-Skrzypczak: Ja nie mam świadomości istnienia takiego
dokumentu, nie wiem czy w urzędzie coś takiego jest.
Beata Frankowska-Patrzykon : Musiałby być w urzędzie ktoś, kto się czymś
takim zajmuje! Który opiekuje się drzewami tutaj na terenie Milanówka.
Joanna Miś-Skrzypczak: Jesteśmy w stałym kontakcie z Justyną, która
aktywnie działa, u niej w ogrodzie rosną głównie świerki i nam mówiła, widzi
pogarszający się stan świerków. Jest dokument gminny, projekt ochrony
środowiska. Jest aktualny i jest poprzednia edycja, te dokumenty opracowała
firma wewnętrzna i w głównej mierze to bardzo sensowne dokumenty,
szkoda, że nie są czytane w urzędzie. Tam są tylko wymienione drzewa
pomnikowe, ale oni zwracają uwagę na pogarszający się stan przyrody
milanowskiej. Także to opracowali eksperci zewnętrzni.
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Beata Frankowska-Patrzykon: Na ostatnim wykładzie Pani Anna Kalinowska
mówiła, że widać na przykładzie lokalnym, jak można obserwować zanikanie
gatunków, co nazywamy „szóstym wymieraniem’’, że to widać przede
wszystkim na przykładzie liczby owadów i płazów, a głównie motyli. I to w
ciągu ostatnich lat, więc mamy do czynienia ze zmianą, którą ciężko z
czymkolwiek porównać. Prosiła nas, abyśmy byli dobrymi obserwatorami
przyrody.
W jaki sposób negatywnie na nas wpływa to szóste wymieranie, o którym
Pani wspomniała? Czego by nam zabrakło wraz z szóstym wymieraniem?
Beata Frankowska-Patrzykon: Takim przykładem, który się przywołuje, są
owady tzw. dzikie zapylacze, także pszczoły. Z nimi u nas w Polsce jest ostatnio
lepiej, ale tak globalnie jest z nimi bardzo źle. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że
znikają dzikie zapylacze, znikają pszczoły, siada w ogóle cały ekosystem.
Joanna Miś-Skrzypczak: Nie mamy co jeść.
Beata Frankowska-Patrzykon : Nie mamy co jeść, to nam uświadamia, jak
dużo zawdzięczamy zapylaczom. My przede wszystkim, prowadząc nasze
zajęcia, nie kładziemy nacisku na lęk i przerażenie, ponieważ to są uczucia, z
którymi muszą sobie poradzić dorośli, bardziej stawiamy na wdzięczność. Z
wdzięczności może wynikać szacunek dla innych istot. Taką bardzo ważną
zasadą ,o którą apelują ekolodzy w ostatnich latach, jest przesunięcie nas jako
gatunku dla innych gatunków, ziemia nie jest tylko dla ludzi. Myślenie w takich
kategoriach, że ziemia jest tylko dla ludzi, prowadzi do naszego zniszczenia
jako gatunku ludzkiego.
Joanna Miś-Skrzypczak: Dzikich obszarów ziemi jest jeden procent w skali
światowej.
Beata Frankowska-Patrzykon : Pani Ania Kalinowska podawała proporcje
pomiędzy gatunkami dzikimi, gatunkami hodowlanymi i gatunkiem ludzkim.
Ponad 60% tego ekosystemu zajmują zwierzęta hodowlane, których
potrzebujemy, których nam się wydaje, że potrzebujemy jako gatunek ludzki,
ponad 30% procent to ludzie, a tylko 3 procent to dzikie. Jest totalna
nierównowaga w czerpaniu z zasobów naszej wspólnej matki ziemi.
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Ciągle rozmawiamy o sposobach, jak wypowiadamy się na tematy
ekologiczne. Na początku zwróciła Pani uwagę na język przemocy i
właśnie przed chwilą użyła Pani takiego stwierdzenia, że powinniśmy
czuć wdzięczność, bo z wdzięczności wynika szacunek. Tego typu język
jest bardzo często wykorzystywany w wielu wywiadach. Jaki powinien
być język rozmowy?
Joanna Miś-Skrzypczak: Nie wiem, czy to chodzi o formę wypowiadania się,
ale chodzi o nasze nastawienie. Zauważyłam, że czasami pojawia się coś
takiego, że okej już przejawiamy taką postawę, że należy dbać o środowisko
naturalne, ale w dalszym ciągu punktem odniesienia jest człowiek. Należy
dbać o środowisko naturalne, żeby to była korzyść dla nas. A uważam, że nie
powinno tak być. Powinny być korzyści dla nas, dla ptaków, dla ryb, dla roślin.
Wszyscy jesteśmy równorzędni, jesteśmy częścią tej sieci życia. Musimy odejść
od jej koncepcji, że człowiek jest najważniejszy na świecie, bo czy ze złych, czy
z lepszych pobudek i tak to jest ślepa uliczka. Więc trzeba tak naprawdę
przewartościować myślenie.
Beata Frankowska-Patrzykon : Ja bym jeszcze dodała ten wątek, bo to jest
coś, co znamy z lekcji przyrody, że rośliny są pożyteczne i niepożyteczne,
zwane chwastami i to jest ciągle antropocentryczna perspektywa, co jest
pożyteczne dla nas. Urszula Zajączkowska, której głos jest dla nas bardzo
ważny, ponieważ jest to zarówno botaniczka, naukowiec, poetka, ma dostęp
do bardzo wielu języków, ona mówi, że ma w sobie głęboki sprzeciw, kiedy
słyszy taki dyskurs szkolny, dlaczego drzewa są ważne i w tym jest takie
ważne, dlaczego są pożyteczne dla nas? A- bo dają cień..
Joanna Miś-Skrzypczak: To wszystko jest prawda.
Beata Frankowska-Patrzykon : To wszystko prawda, same to mówimy, ale w
tym jest takie myślenie, że wszystkie stworzenia na ziemi powinny służyć nam
człowiekowi. To jest oczywiście umiejscowione w takiej antropologii ,że
człowiek jest koroną stworzenia. Czujemy potrzebę odejścia od tego myślenia.
Żaden inny gatunek nie robi tego, co robią ludzi, to nie o to chodzi, że nie
istnieje przemoc w świecie przyrody, ale ona zawsze ma jakieś ekosystemowe
uwarunkowanie, nigdy nie jest tak ,że jeden gatunek niszczy gniazdo drugiego,
zabija jego dzieci…
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Kiedy mówią, że to jest zezwierzęcenie, to nie jest żadne zezwierzęcenie, to jest
odniesienie do ludzkich praktyk, zwierzęta tak się nie zachowują. Pomyślmy o ich
prawie do godnego życia, a nie porównujmy straszne ludzkie praktyki do
zachowanie zwierząt. To ciągle jest w naszych głowach i w naszym języku.
Również mocno opwiadają się Panie za niegrabieniem trawników z liści. W
kulturze zielonego, czystego trawnika jest to sporym zaskoczeniem.
Beata Frankowska-Patrzykon : Nazywamy to nową estetyką, chodzi o to,
byśmy włączyli kompletnie inne kategorie w myśleniu o zielonej przestrzeni i
sposobach dbania o nią. To dążenie obsesyjne do porządku, który w ogóle nie
jest porządkiem naturalnym, porządkiem przyrody. Traktowanie liści jako
śmieci, kiedy wiemy, że nie ma czegoś takiego w ekosystemie jak śmieci.
Przyroda pod tym względem jest genialna, nic się nie marnuje, wszystko jest
wykorzystywane, można powiedzieć, że przyroda jest mistrzynią recyklingu.
Żadne martwe ciało, nie idzie na zmarnowanie.
Joanna Miś-Skrzypczak: Gdy liście opadają, blokują wydalanie pary wodnej,
ziemia jest bardziej wilgotna, co też bardzo pomaga korzeniom, a jak jest łysa
ziemia, no to jest słabo.
W jaki sposób moglibyśmy sprawić, żeby ludzie poczuli się częścią
przyrody?
Beata Frankowska-Patrzykon: Ja zacznę od końca dobrze. Ja nie odpowiem
bezpośrednio na to pytanie, ponieważ coś mi się przypomniało. Czego ja się
nauczyłam od drzew przez te ostatnie lata? Dowiedziałam się dzięki naszemu
projektowi o wielkiej wartości sędziwych drzew. Drzew starych, które same w
sobie są kosmosem ekosystemu. Ścięcie jednego starego drzewa nie jest
równoważne z zasadzeniem 100 nowych, młodziutkich drzew. Fascynujące było
dla mnie to, w jaki sposób drzewa przystosowują się do do swojego sędziwego
wieku, te, które kończą osiemdziesiąt lat, odpuszczają swój środek i stają się
puste i z naszej perspektywy drzewo puste to drzewo do odstrzału, do wycinki.
A to drzewo przygotowało się na drugą część swojego życia, życia drzewa
sędziwego, które w co innego inwestuje. Istnieje taka korelacja w przyrodzie.
Jakie jest miejsce ludzi starych w naszej cywilizacji? Czyli, że musimy przywrócić
szacunek ludziom, starym ludziom, sędziwym, i ich doświadczeniu.
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Joanna Miś-Skrzypczak: To jest bardzo dobre pytanie, bo ja też mam córkę i
bardzo często się nad tym zastanawiam. Nie chcę nikogo do niczego
przekonywać i wtłaczać na siłę, moim zdaniem warto jest wychodzić do
natury, być w świecie. Żeby doświadczać świata wokół.
Beata Frankowska-Patrzykon: Dodałabym jeszcze, że obserwujemy taki
kaskadowy wzrost depresji u młodych ludzi, coraz młodszych. Wiemy to z
doświadczenia, ale jest to naukowo dowiedzione że jedną z przyczyn jest to
oddzielenie od natury. Kolejne pokolenia to niosą, że przestajemy czuć się
częścią natury.

Czujmy się częścią natury - bardzo pięknie powiedziane. Bardzo
Paniom dziękuję za wywiad, za możliwość spotkania się z Paniami i
porozmawiania o dalszych losach naszej planety. Podczas wywiadu
dowiedziałam się wielu interesujących rzeczy na temat ekologii, o
których wcześniej nie słyszałam. Jeszcze raz bardzo dziękuję za
rozmowę.
Niestety, ze względu na ograniczenie ilości słów (która została
znacząco przekroczona w dzisiejszym wywiadzie) mogłam tylko
zawrzeć same najważniejsze informacje.

Zuzanna Korzębska
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Liśćie jako
dziedzictwo
natury
Miałam przyjemność brać udział w spotkaniu o
temacie „Przyrodnicze dziedzictwo Milanówka w
naszych rękach” w ramach programu ,,Drzewa
cenniejsze niż złoto", które odbyło się 27 marca.
Spotkanie miało miejsce w Milanówku w Willi
Bańczewianka przy ul. Zacisznej 10. Gościem była
pani dr nauk przyrodniczych Anna Kalinowska,
mieszkanka Podkowy Leśnej, która jest znanym i
cenionym ekologiem w Polsce i na świecie.
Pełniła wiele ważnych funkcji np.
dyrektor Uniwersyteckiego
Centrum Badań nad
Środowiskiem Przyrodniczym i
Zrównoważonym Rozwojem na
Uniwersytecie Warszawskim,
eksperta Światowej Unii
Ochrony Przyrody (IUCN).
Prelegentka opowiedziała nam
o stanie różnorodności
biologicznej na świecie, w
Polsce i Milanówku oraz
dlaczego jest to tak ważne,
żeby o nią właściwie się
troszczyć.
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DLACZEGO BIORÓŻNORODNOŚĆ JEST TAKA WAŻNA?
Przede wszystkim jest to całe
bogactwo życia na ziemi, które
składa się na zróżnicowanie w
obrębie gatunku, zróżnicowanie
gatunków i ekosystemów oraz
wszystkie zachodzące w nich
procesy towarzyszące sieci
życia, której częścią jesteśmy.
Zmniejszająca się liczebność populacji doprowadza do
zmniejszenia zróżnicowania genetycznego, co prowadzi
do degradacji i wymierania gatunków.

KRYZYS BIORÓŻNORODNOŚCI OD 1970 DO 2015
Populacja kręgowców zmniejszyła się o 47%.
W Polsce dramatycznie zmniejszyła się liczebność
owadów (zwłaszcza motyli) oraz płazów.,
Ludzkość i zwierzęta gospodarcze zdominowały dziką
faunę. Na świecie pogłowie zwierząt gospodarczych
stanowi 65% całej biomasy kręgowców, ludzie to 32%, a
udział dzikiej biomasy niestety, zmniejszył się do 3%.
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Gatunki zawsze ginęły, ale teraz tempo ubywania jest
1000 razy szybsze od naturalnego. Kiedyś zmiany
klimatu zajmowały tysiące, a nawet miliony lat, teraz są
to zaledwie setki a nawet dziesiątki lat.
SKUTKI ZMIAN KLIMATYCZNYCH.
Najbardziej na zmiany narażone są gatunki ze strefy
polarnej. Topienie się lodu i urywanie kry uniemożliwia
białym niedźwiedziom polowanie na foki. Drastycznie
zmniejsza się ich liczebność. Coraz częściej pojawiają się
na lądzie stałym. Spotyka się już krzyżówki z
niedźwiedziem brunatnym.
Pożary były zawsze. Przyspieszają one obieg materii, ale
nigdy nie były tak częste i długotrwałe - jedną z
konsekwencji zmian klimatu są susze.
Ulewne deszcze i susze szkodzą też bardzo ptakom,
które budują otwarte gniazda. Jaja i pisklęta są
narażone na upały i wyschnięcie, a katastrofalne
powodzie zrywają gniazda.

WYDANIE

SPECJALNE

L

I

F

E

B

E

M

Problemem jest też przesunięcie pór fenologicznych
poszczególnych gatunków w łańcuchu pokarmowym,
które powoduje głód u ptaków. Ptaki szybciej wylatują z
Afryki, ponieważ szybciej się tam podnosi temperatura, a
w Polsce jeszcze nie obudziły się żaby i nie wyszły owady
spod kory.
CIEPŁOLUBNE GATUNKI INWAZYJNE WYPIERAJĄ
RODZIME GATUNKI
My widzimy wymieranie pięknych i dużych gatunków, ale
najbardziej wrażliwe na zmiany są zasoby oceanów i gleby.
Warto wiedzieć ze 1/3 światowej bioróżnorodności gleb jest
zagrożona m. in. różne mikroorganizmy, dżdżownice,
krocionogi, skoczonogi. Musimy pamiętać, że tak naprawdę
bez nich nie ma żywej planety. Wyjałowienie i wysuszenie
gleb przyczynia się do obumierania drzew i innych roślin.

Wiele gatunków drzew i roślin w naszym ocieplającym się
klimacie ma coraz mniejsze szanse. Największą ofiarą zmian
klimatu jest świerk, który ma płytki system korzeniowy i w
związku z tym łatwo ulega suszom. Za kilka lat może
zupełnie zniknąć z naszych lasów.
PUŁAPKA, W JAKĄ WPADAMY, MYŚLĄC JEDNOSTRONNIE,
GDY WALCZĄC ZE ZMIANAMI KLIMATU, ZAPOMINAMY O
BIORÓŻNORODNOŚCI.
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Redukując CO2 z paliw kopalnych, propagujemy plantacje
do produkcji biopaliw, co zagraża bioróżnorodności.
Oskarżamy przemysł, zapominając, że sektor rolnospożywczy jest jednym z głównych producentów gazów
cieplarnianych.
Hasło ..Stop energii z węgla”, przysłania hasło ,,Mniej
monokultury na biopaliwa, mniej konsumpcji mięsa”.
JAK CHRONIĆ BIORÓŻNORODNOŚĆ, BY
BIORÓŻNORODNOŚĆ CHRONIŁA NAS?
Piękne rośliny sadzone w ogrodach są wyselekcjonowane
w imię urody. Pozbawia się je genów odpowiadających za
odporność i możliwość adaptacji. Stare rodzime odmiany
i gatunki roślin są odporniejsze, mniej wymagające i
szybciej się adaptują do zmian klimatu i braku wody .
CHROŃMY LOKALNĄ RÓŻNORODNOŚĆ GENETYCZNĄ.
Przetwory z miejsc upraw zmniejszają emisję z transportu.
Bardzo ważne jest zachowanie pięter roślinnych w
ogrodach dla grup zapylaczy. Sadźmy rośliny, które służą
owadom i lokalnym ekosystemom. Równiutko przycięte
trawniki nie służą przyrodzie. Pamiętajmy o korytarzach
ekologicznych, aby płazy i gady mogły migrować.
MOŻNA WZBOGACIĆ OGRÓD O GATUNKI PRZYJAZNE
OWADOM JAK I DOMKI DLA OWADÓW.
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SZANUJMY OPADŁE LIŚCIE -SĄ ONE PIĘKNE I WAŻNE.
Są przede wszystkim źródłem żyzności gleby, stanowią
pokarm dla organizmów glebowych i drzew, chronią glebę
przed przesuszeniem, są miejscem życia wielu drobnych
zwierząt, dają także schronienie przed mrozem i pożywienie
jeżom.
WSZYCY POTRZEBUJĄ WODY!
Absolutną koniecznością jest
zapewnienie wody.
Np. oczko wodne w ogrodzie to
środowisko dla wielu gatunków,
wodopój oraz retencja na czas
suszy i ochrona przed lokalnym
podtopieniem.
DRZEWA TO WIELKI SOJUSZUSZNIK W ADAPTACJI DO ZMIAN
KLIMATU.
Chronią przed erozją, zapewniają cień, zatrzymują
dwutlenek węgla. Dbałość o drzewa w bardzo dużym
stopniu zależy od tego, jak będziemy postępować z glebą, z
liśćmi, z trawnikami: tu wychodzi w grę sprzężenie
wszystkich elementów, o których mówimy, jeżeli chcemy
posiadać ptaki, to okazuje się, że nie możemy ich mieć bez
zapewnienia im owadów, jeżeli chcemy mieć owady, nie
możemy przedawkować naszego ogrodu światłem.
WYDANIE

SPECJALNE

L

I

F

E

B

E

M

Musimy pamiętać, że stare drzewa są magazynem
dwutlenku węgla ale z kolei młode drzewa pochłaniają
ten dwutlenek węgla, więc trzeba zachować proporcje
miedzy starami i młodymi drzewami, ale myśleć też o
zastępowaniu nowymi gatunkami.
Warto pamiętać, że bioróżnorodność poradzi sobie ze
zmianami klimatu, ale my bez niej NIE!
MIEDZYNARODOWY DZIEŃ RÓZNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ

Obchodzimy 22 maja od 1992r., kiedy przyjęta została
konwencja o różnorodności biologicznej.
HASŁO 2022 r. -JESTEŚMY CZĘŚCIĄ ROZWIĄZAŃ,
KORZYSTAJĄC Z NATURY I DLA NATURY.

Wiktoria Taras
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SŁOWO OD
REDAKTORA
DRODZY CZYTELNICY,
NAUCZYCIELE I RODZICE!
Ten numer gazetki szkolnej jest owocem pracy
grupy dziewczyn, które pod opieką p. Aldony
Rybkowskiej brały udział w programie Centrum
Edukacji Obywatelskiej - Globalna Szkoła Razem dla klimatu. Spisały się na medal.
Wielkie podziękowania dla polonistów, którzy w
pocie czoła zdołali na czas sprawdzić wszystkie
zamieszczone artykuły. Bardzo cieszę się, że
udało się ukończyć ten projekt! Jeżeli chodzi o
samą ekologię, nic dodać nic ująć, tylko wczytać
się w zamieszczone artykuły.
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