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Od redakcji…
W imieniu redakcji „Przyrodnika” chciałabym powitać wszystkich w nowym roku szkolnym. Mam nadzieję, że wakacje
minęły Wam bez żadnych wypadków i z
radością powróciliście do szkoły. :)
Obiecujemy, że nasza redakcja weźmie się ostro do pracy i tak jak rok temu,
w dość regularnych odstępach czasu, będziecie mogli poznawać różne ciekawostki przyrodnicze, a nasze artykuły nie będą was nudzić. Zachęcamy więc do nabywania "Przyrodnika" i cieszenia się z otaczającej nas natury razem z nami. :)
Joanna
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Teren Polski zamieszkują tylko cztery gatunki jaszczurek. Jednym z nich, spotykanym w
całym kraju, jest właśnie jaszczurka zwinka - objęta ochroną gatunkową.
Całe jej ciało pokryte jest łuskami. Wśród osobników wyraźnie zaznacza się dymorfizm
płciowy. Samice są brązowe w ciemne plamki o jasnych środkach, samce natomiast w okresie godowym mają zielonkawe boki. Ponadto samica jest większa od samca i ma dłuższe
ciało. Długość ciała 20 – 24 cm.
Wszystkie zwinki preferują tereny nizinne i nazywane są "ciepłolubnymi", gdyż lubią wygrzewać się na słońcu. Po południu zdobywają pokarm, do którego wliczają się bezkręgowce, takie jak pająki, owady, ślimaki. Taki tryb życia jest potrzebny, by ich organizmy funkcjonowały prawidłowo, ponieważ są to zwierzęta zmiennocieplne.
Tego małego gada możemy jednak spotkać tylko przez okres wiosenny i letni, gdyż w październiku zaczyna hibernować.
Ciekawostką może być fakt, że w sytuacji zagrożenia gad ten potrafi odrzucić swój ogon i
pozostawić go jako przynętę dla drapieżnika. Po jakimś czasie ogon odrasta, ale nie osiąga
już swoich wcześniejszych rozmiarów.
Żeby ochronić się przed niebezpieczeństwem, zwinki wykopują tunele, których długość
może wynosić nawet 8 metrów, z licznymi rozgałęzieniami, które zapewniają im bezpieczeństwo.
Te wyjątkowo szybkie jaszczurki potrafią odnajdywać się wzajemnie i identyfikować swoją
płeć dzięki gruczołom zapachowym znajdującym się na udzie, po stronie brzusznej.
Jest to gatunek jajorodny i coraz częściej zagrożony. Podstawowym problemem są zmiany
w środowisku, które wpływają na zmniejszenie jej liczebności. Z całą pewnością ten interesujący i zupełnie nieszkodliwy gad zasługuje na lepsze traktowanie.
Julka
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Lasy, zapełnione są przez różnego rodzaju grzyby, na przykład borowiki,
maślaki, czy też podgrzybki. Trzeba
jednak uważać, aby nie zebrać trującego grzyba, bo może to przynieść przykre konsekwencje. Tylko jesienią możemy obserwować długie nici „babiego
lata”, które najpiękniej prezentują się w
promieniach słabszego jesiennego
słońca. Najgorszym aspektem jesieni
jest to, że zaczyna robić się zimo, częściej pada deszcz, a ciemność nastaje
już około godziny osiemnastej - dziewiętnastej. Każda pora roku ma swoje
uroki. Oto cuda tej jesieni sfotografowane moim aparatem.

Wspomnienie z wycieczki - Niezwykły ogród ziołowy.
Wrzesień przywitał nas ciepłą i słoneczną aurą. Może właśnie dlatego, nie żal nam było minionych

Natalia

wakacji i z radością wróciliśmy do szkoły. Ciesząc się przychylnością natury, już na początku miesiąca wybraliśmy się w niezwykłe miejsce – odwiedziliśmy ogród ziołowy w Korycinach na Podlasiu.
To tutaj od 2012 roku działa Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, gdzie w atrakcyjny i ciekawy sposób
przekazywana jest wiedza na temat bogactwa przyrodniczego Podlasia, a w szczególności roślin. W
tym miejscu uczniowie naszej szkoły (z klas IV – VI) zetknęli się z największą kolekcją roślin użytkowych. Nie tylko odbyli długi spacer po malowniczym ogrodzie, gdzie mogli zobaczyć rośliny dotąd im
nieznane lub mniej znane, ale wysłuchali też wielu ciekawostek na temat niektórych gatunków.
Szczególne zainteresowanie wzbudził tojad i barszcz Sosnowskiego – obie rośliny trujące.
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Jesień w przyrodzie

Ogród nie był jedyną atrakcją. Ciekawym doświadczeniem okazały się warsztaty zielarskie:
aromaterapia, herbatki ziołowe, przyprawy…
Uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę na temat
wybranych ziół, komponowali również własne
mieszanki ziołowe, które zabrali ze sobą do domów. Może siedząc wieczorami, piją zaparzone
herbatki na przeziębienie, koncentrację, lepszy
sen. A przygotowując się do sprawdzianów, wdychają zapach kardamonu. Zioła mają w sobie
niezwykłą moc o czym mieliśmy okazję się przekonać.

Jesień to pora roku, która następuje zaraz po lecie. Jej pierwsze
oznaki można dostrzec już pod koniec sierpnia. Na początku robi się
niezwykle kolorowo. Liście
drzew zmieniają kolor na żółty,
czerwony,
brązowy, po czym
opadają.

W środowisku coraz mniej zwierząt, całkowicie giną nam z oczu
płazy, gady, owady i niektóre ptaki. Kolejną oznaką tej pory roku są
owoce drzew, których w żadnym
innym okresie zaobserwować nie
można. Na dębie pokazują się żołędzie, z kasztanowca spadają
kasztany, a na drzewie jarzębiny
wyrastają czerwone grona, nazywane tak samo jak drzewo.

Kolejnym punktem wycieczki były zajęcia laboratoryjne z mikroskopami. To tutaj zobaczyliśmy to,
czego nie widać gołym okiem. To, co niewidoczne lub słabo zauważalne, bardziej ciekawi i fascynuje. Ta fascynacja widoczna była w dzieciach i w dużej mierze rozbudziła ich chęć poznawczą.
Na koniec zwiedziliśmy „Dary natury” - zakład w
którym powstają m. in. herbatki i przyprawy.
Na pewno będziemy tu wracać, bo ten ogród jest
jak niezapisana księga.
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Na ratunek oczom

KOPER WŁOSKI
Koper włoski to gatunek rośliny dwuletniej, zaliczany do rodziny
selerowatych. Jest rośliną od wieków uprawianą w wielu miejscach
na świecie. Owoc kopru włoskiego ma działanie przeciwkaszlowe
oraz pobudza wydzielanie żółci i soku żołądkowego. Napar może
być stosowany do przemywania tłustej skóry, zaś olejek z kopru stosuje się w mieszankach zapachowych wchodzących w skład past do
zębów, płynów do płukania ust, mydeł oraz innych kosmetyków.
Nasiona kopru są również dodawane do różnorakich potraw, jako
nadające im aromatyczny zapach. Lecznicze zastosowanie kopru:
Leczenie kolki u niemowląt,
Leczenie zatruć pokarmowych,
Usuwanie z przewodu pokarmowego pasożytów (owsiki, glisty),
Leczenie kaszlu, zapalenia oskrzeli, nieżytu gardła.
MIĘTA
Mięta to rodzaj rośliny z rodziny jasnotowatych. Uprawia się ją głównie przez wzgląd na zapach i smak liści. M.in. z liści mięty pieprzowej
pozyskuje się olejek miętowy zawierający mentol, który jest wykorzystywany w przemyśle perfumeryjnym, farmaceutycznym, spożywczym
oraz tytoniowym. Z kolei liści mięty zielonej używa się bezpośrednio
jako przyprawy do potraw, jak również jako dodatku aromatyzującego
przy produkcji gum do żucia oraz past do zębów. Niektóre gatunki mięty uprawia się jako rośliny lecznicze, zaś inne jako rośliny ozdobne.

Wszyscy wiedzą, do czego służą oczy - dzięki nim widzimy świat, rozróżniamy barwy, wiemy, co jest blisko nas, a co daleko. Narząd wzroku mimo, że jest bardzo chroniony przez
nasze ciało - dzięki czaszce, rzęsom, powiekom oraz brwiom, jest narażony na różne czynniki zewnętrzne. To dlatego coraz więcej osób w naszym otoczeniu ma problemy ze wzrokiem, nosi okulary albo soczewki. Głównym winowajcą tego stanu jest spędzanie czasu
przed monitorami komputerów i telewizorów. Bliskie światło monitorów, brak odpoczynku
dla oczów powodują, że wzrok się buntuje i zaczyna sprawiać problemy.
Ratunku dla oczu trzeba szukać w zmianie trybu życia, ale również w diecie.
Poniższe wskazówki mogą
okazać się pomocne:
- przebywaj dużo na świeżym powietrzu, zwłaszcza w
lasach, parkach - jest tam dużo zieleni, przy której odpoczywa wzrok,
- latem noś okulary przeciwsłoneczne, nie patrz bezpośrednio w duże źródła światła,
- ogranicz korzystanie z
komputera, telefonu i oglądanie telewizji,
- nie czytaj przy słabym
świetle,
- odrabiaj lekcje w odpowiednim oświetleniu.

Najbardziej cenną właściwością mięty jest jej działanie na przewód pokarmowy. Jest pomocna, gdy dokucza wątroba, niestrawność, ból brzucha, mdłości czy objawy przejedzenia.
Przynosi ulgę przy migrenach, nerwobólach, bezsenności.
BLUSZCZYK KURDYBANEK
Bluszczyk kurdybanek tak jak mięta należy do rodziny jasnotowatych. Pospolicie występuje na obszarze całej Polski. Bluszczyk jest rośliną leczniczą, stosuje się go przeciw
zatruciu ołowiem. W medycynie ludowej wykorzystywany
(w postaci naparu) przy leczeniu przewlekłych nieżytów
dróg oddechowych, astmy, bólów żołądka, schorzeń pęcherza oraz kamicy nerkowej. To środek odtruwający wątrobę
i pobudzający jej zdolność regeneracji. Ze względu na delikatne działanie ściągające i przeciwzapalne używany do przemywania ran. Jest również stosowany jako przyprawa i roślina ozdobna.
Karol
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Osłabienie wzroku ma wiele wspólnego z tym, co jemy. Dlatego wzbogaćmy nasz jadłospis
w produkty, które będą jednocześnie pokarmem dla oczu. Dlatego:
- jedz produkty z witaminą A (masło, marchew, żółte warzywa i owoce, zielone warzywa),
- jedz zieloną kapustę, szpinak, natkę pietruszki, koperek, seler, szczypiorek, por, brokuły,
zieloną sałatę, dynię, brukselkę, cukinię, żółtą i zieloną paprykę, ogórki, zielone oliwki,
marchew, pomidory, pomarańcze,
- jedz dużo antocyjanów czyli np. owoców o ciemnoczerwonej lub niemal czarnej barwie:
aronia, czarna porzeczka, czarna jagoda, czarny bez, wiśnia, czerwona kapusta, żurawina i
borówka amerykańska. Poza sezonem warto pić soki wyprodukowane na bazie tych owoców. W diecie dobrej dla oczu należy ograniczyć cukier i sól.
Jeśli chcesz poprawić wzrok lub zapobiec jego dalszemu "popsuciu", spożywaj wymienione powyżej produkty i przestrzegaj wypisanych przez nas wskazówek.
Dominika i Asia :)

Cudowna moc ziół
Zioła to rośliny, które zawierają substancje wpływające na metabolizm człowieka
oraz dostarczają surowców zielarskich. Są to głównie gatunki lecznicze i przyprawowe,
aczkolwiek zdarzają się też zioła trujące. Ta grupa obejmuje jednoroczne oraz dwuletnie rośliny zielne, jak również drzewa, krzewy, warzywa oraz byliny. Zioła stosuje się np. w ziołolecznictwie, aromaterapii oraz jako przyprawy. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z nich.
IMBIR
Imbir to roślina o długiej i fascynującej historii, wplecionej w burzliwe dzieje rozwoju naszej kultury. Znany od stuleci starożytnym Chińczykom
i Hindusom, do Europy został przywieziony jako cenna przyprawa jeszcze przed
wspaniałym rozwojem Grecji i Rzymu. Uprawiany od
niepamiętnych czasów na
rozległych plantacjach dla
palczasto rozgałęzionych
kłączy zawierających cenne
substancje, które działają
orzeźwiająco na organizm
człowieka podczas upałów.
Europejczykom imbir od razu przypadł do gustu, jako aromatyczny olejek znalazł uznanie u
cukierników, producentów alkoholi i aptekarzy. Dziś imbir uprawiany jest w większości
krajów tropikalnych. W Chinach, podobnie jak w innych krajach azjatyckich używa się
świeżego korzenia imbiru w połączeniu z czosnkiem. Imbir zawiera mieszankę żywic i olejków eterycznych, co nadaje mu ostry, nieco cytrynowy aromat i korzenny smak. Stosowany
jest do pieczonych mięs, dziczyzny, baraniny, zup oraz ryżu. Imbiru używa się także do wyrobu pierników, piwa oraz wina. Duża ilość imbiru może nieodwracalnie zepsuć smak potrawy, dlatego należy stosować go z umiarem. A oto lecznicza moc imbiru:
Zmniejsza nudności i wymioty (może być stosowany w chorobie lokomocyjnej),
Zapobiega powstawaniu skrzepów,
które mogą być przyczyną zawału
serca lub udaru mózgu,
Obniża ciśnienie tętnicze krwi,
Hamuje procesy zapalne,
Zmniejsza bóle reumatyczne stawów,
Działa przeciwbólowo.
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