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Od redakcji…
„Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,
Wiosna - znów nam ubyło lat,
Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy.
Śpiewa skowronek nad nami,
Drzewa strzeliły pąkami,
Wszystko kwitnie wkoło, i ja, i Ty.”

I wreszcie nadeszła… z radością,
kolorami, śpiewem. Wiosna! Czas wielkiego przebudzenia. Mamy nadzieję, że
kolejny numer „Przyrodnika” obudzi
Was z zimowego snu.
Redakcja
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Gawędy o zwierzętach - Szara piękność
Ropucha szara to największy przedstawiciel ropuchowatych naturalnie
występujący w Polsce. Ciało tego płaza jest krępe i masywne, pysk szeroki. Skóra grzbietu chropowata, ma liczne brodawki. Te brodawki, to skupienia gruczołów jadowych. Błony pławne sięgają do połowy palców. Zabarwienie grzbietu jest
brązowe w różnych odcieniach szarości, zwykle jednolite. Brzuch zawsze jaśniejszy, pokryty plamkami. Można ją spotkać w lasach, ogrodach i na polach. Jej
cechą charakterystyczną są olbrzymie gruczoły przyuszne, przez co błony bębenkowe są małe i słabo widoczne. Ropucha szara pełni bardzo pożyteczną rolę
w gospodarce człowieka. Dzięki swojej żarłoczności zjada ogromne ilości szkodników.
JEST ZWIERZĘCIEM CHRONIONYM!

Wymiary:
- Długość ciała – do 20 cm
- Ciężar – do 180 gramów
- Występowanie: w całej Europie oprócz Irlandii.
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Gruczoły jadowe:
to groźna broń ropuchy. Jad
jest substancją o jasno-żółtej
barwie, silnie piekącą i o
nieprzyjemnym zapachu.
Zawiera bufotalinę – substancję porażającą pracę mięśnia
sercowego oraz bufoteminę
o działaniu usypiającym.

Pokarm stanowią:
dżdżownice, chrząszcze, ślimaki, pająki, płazy, małe jaszczurki, węże, a nawet
dorosłe myszy.

Rozród:
W końcu marca i na początku kwietnia wędruje ku zbiornikom wodnym,
gdzie rozpoczyna składanie jaj. Z jaj wylęgną się kijanki (najmniejsze wśród
krajowych płazów), będą się rozwijać przez około sześć tygodni, po czym
opuszczą zbiorniki wodne wędrując do wilgotnych zarośli.

Sen zimowy:
W połowie października szykuje się do snu zimowego. W zacisznych, wilgotnych, głębokich norach w ziemi przetrwa trudny zimowy okres.
Żyje ok. 4o lat.

Karol

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Zaprezentuj swoje zdolności literackie! Ułóż wiersz lub rymowankę na temat
wybranego owocu lub owoców. Swoją twórczość przekaż do Magdy Redy z kl.
IIb gim. Najlepsze wiersze/rymowanki zostaną wydrukowane w kolejnym numerze. Jedz owoce, by być zdrowym. Wtedy nie grozi Ci zawrót głowy! Życzymy miłej zabawy z twórczością i czekamy na ciekawe owocowe rymowanki.
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Plotki o roślinach
Rośliny są fundamentalną częścią życia na Ziemi, bez nich nie mogłaby
istnieć większość innych form życia. Są pierwotnymi producentami w
większości lądowych ekosystemów i stanowią podstawowe ogniwo łańcucha
pokarmowego. Wiele z nich znacie doskonale, ale są i takie, które z pewnością
was zadziwią.
Pierwszą interesującą grupą roślin są te, które posiadają kwiaty wrażliwe na
dotyk. Reagują w bardzo widoczny sposób na podrażnienie mechaniczne. Jeśli
dotkniemy ich listków, to w ciągu jednej sekundy listki zamykają się, a gałązka
na której znajdują się dotknięte liście opada w dół i pozostaje tak około 1 godziny. Po tym czasie listki i gałązki przyjmują pozycję wyjściową. Przykładem
jest kwiat mimoza, która reaguje również na brak światła, dlatego np. w nocy
przyjmuje taką pozycję (chowa i tuli liście), jak po podrażnieniu mechanicznym.

Mimoza

Kolejną ciekawą grupą roślin są rośliny owadożerne, które ze względu na
miejsce występowania wypracowały dość nietypowy sposób na zdobywanie
składników pokarmowych w niesprzyjających dla siebie warunkach glebowych.
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Sposoby łapania ofiary polegają na wabieniu zdobyczy pięknymi kolorami
oraz olejkami eterycznymi, a w konsekwencji złapaniu pożywienia do wykwintnych pułapek, takich jak lepiące się liście, dzbanki wypełnione sokami
trawiennymi lub pułapki zamykające się jak sidła.
Agawa jest rośliną która zakwita raz w życiu. Tworzy pojedynczy pęd kwiatowy z ogromną liczbą kwiatostanów. Po przekwitnieniu ginie.

Agawa

Istnieją również rośliny, które w skuteczny i przyjemny sposób odstraszają
uciążliwe owady i komary od naszych domów i mieszkań. Wśród nich znajdziemy dobrze znane: bazylię, lawendę, miętę, komarzycę i macierzankę.

Komarzyca

Rośliny kształtują nasze środowisko życia,
oddziałując na warunki klimatyczne, zmniejszając zanieczyszczenia powietrza
i hałas. Są nieodzownym elementem naszego krajobrazu. Zachwycają, fascynują, kryją w sobie różne tajemnice. Wiele z nich ma też właściwości wykorzystywane szeroko w lecznictwie. Ale o tym poplotkujemy następnym razem.
Filip, Karol, Kamil
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Kalendarium ważnych dat


4 lutego-Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem

Jak wskazują najnowsze badanie medyczne, liczba zgonów z
powodu chorób nowotworowych stale rośnie, a mogłaby być o 1/3 niższa, gdyby ludzie przestrzegali odpowiednich zaleceń dotyczących stylu życia.


20 marca-Równonoc Wiosenna

To po prostu zrównanie dnia i nocy. Po jej nastąpieniu Słońce przez pół roku
będzie oświetlać mocniej jedną półkulę, a słabiej drugą. Moment równonocy
wiosennej wyznacza na danej półkuli początek astronomicznej wiosny.


21 marca-Pierwszy Dzień Wiosny

Wiosna to jedna z najbardziej oczekiwanych pór
roku. Po długiej zimie przychodzi do nas 21 marca.
Niesie ze sobą cieplejsze, dłuższe dni i wiele barw z
dominacją zieleni.


22 marca-Światowy Dzień Wody

O tym jak ważna jest w naszym życiu, nie
trzeba nikogo przekonywać.H2O-substancja
życia. Święto to zostało ustanowione przez
zgromadzenie Ogólne ONZ. Powodem był
fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z
powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.


24 marca-Światowy Dzień Gruźlicy

Gruźlica to groźna choroba zakaźna wywołana przez bakterię-prątek gruźlicy.
Atakuje wszystkie narządy i tlenki ludzkiego organizmu, ale najczęściej płuca.
Czynnikiem sprzyjającym chorobie są: niedożywienie, złe warunki mieszkaniowe i sanitarne. Wczesne wykrycie choroby i leczenie zapobiega szerzeniu
się zakażenia.
Ola
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Z wizytą w Zakładzie Utylizacji Odpadów
Odpady od wieków stwarzają duży problem. Dzisiaj można już śmiało powiedzieć, że Polskę i świat zasypują odpady. Ciągle nie możemy znaleźć skutecznego sposobu na rozwiązanie tego jakże niebezpiecznego problemu.
Śmieci w środowisku zazwyczaj omijamy, to przecież nie nasza sprawa. Bierzemy udział w akcjach, takich jak np. "Sprzątanie Świata", ale nadal postępujemy tak samo. Wiemy, że ilość odpadów należy ograniczać, ale ciągle kupujemy, kupujemy i wyrzucamy. Wydaje się, że żaden pomysł na eliminację śmieci
nie zdaje egzaminu.
Niezapomnianym dniem był 7 października 2014 roku. Wtedy właśnie
wspólnie z kolegami i koleżankami z gimnazjum odwiedziliśmy ZUO w Woli
Suchożebrskiej niedaleko Siedlec.
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Domyśliłam się, że będzie tam dużo odpadów, ale to, co zobaczyłam, przerosło moje oczekiwania. Wszędzie tylko śmieci, śmieci, śmieci... Do tego ohydny
zapach. I w tych warunkach pracują ludzie!!!
Wizyta w Zakładzie rozpoczęła się od zajęć w sali konferencyjnej. Pracownik
zakładu pani Justyna Gaładyk opowiedziała nam o specyfice pracy w zakładzie,
odpadach, które do niego trafiają, zachęcała do segregacji śmieci i odpowiadała na nurtujące nas pytania. Przedstawiła nam również krótką prezentację na
temat odpadów.
Następnie udaliśmy się w teren. Zobaczyliśmy kompostownie, kilka dużych
hal, w których znajdowały się między innymi ogromne urządzenia do sortowania śmieci. Odbyliśmy też wędrówkę na utworzone tam składowisko odpadów
( zajmuje ogromny teren).
I chociaż widać sens istnienia zakładu, bo przecież podejmuje się w nim różne działania mające na celu zminimalizowanie szkodliwego wpływu odpadów
na środowisko, pozyskiwanie części surowców do ponownego przetworzenia,
to i tak cały widok wprawia w przygnębienie.
Może warto by było takie miejsca odwiedzać częściej, może dzięki temu powoli, stopniowo coś mogłoby się zacząć zmieniać w naszym codziennym postępowaniu.
Martyna
Wywiad z p. Justyną Gaładyk - pracownikiem ZUO w Woli Suchożebrskiej

Jaką powierzchnię ma wysypisko ?
- Powierzchnia naszego wysypiska to 6,2ha z czego część użytkowana jest to
tylko 4 ha, pozostała część jest już nieeksploatowana.
Skąd dostarczane są odpady?
- W tej chwili jesteśmy stacją przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu Ostrołęcko-Siedleckiego. Możemy przyjmować odpady z 92 gmin należących do tego regionu i w zasadzie z takiego obszaru odpady do nas przyjeżdżają.
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Jakich odpadów jest najwięcej ?
- Przyjmujemy odpady komunalne selektywnie zbierane i zmieszane. Zdecydowanie więcej jest odpadów zmieszanych niż odpadów selektywnych.
Czy wysypisko zagraża środowisku?
- Dobrze eksploatowane składowisko to jest obiekt budowlany, który funkcjonuje legalnie, natomiast mówiąc o wysypisku mamy na myśli jakiś nielegalny
obiekt, który nie ma zarządcy, gdzie odpady trafiają nielegalnie. Więc jeżeli składowisko jest odpowiednio eksploatowane, zabezpieczone jest dno składowiska, prowadzony jest monitoring oddziaływania na środowisko, to nie
powinno ono zagrażać środowisku.
Czy praca w takich warunkach stanowi zagrożenie dla pracowników ?
- Jakieś zagrożenie na pewno stwarza, ale u nas nigdy nie było takiego przypadku, żeby powiedzmy, ktoś się czymś zaraził, czy doznał jakiegoś wypadku.
Pracownicy, którzy tutaj pracują, muszą mieć odpowiednie szczepienia przeciwko tężcowi, żółtaczce i przestrzegać obowiązujących zasad BHP. Jeżeli pracuje się na składowisku, to musi być odpowiednia odzież, obuwie, aby kontakt z odpadami był jak najmniejszy.
Ile czasu wysypisko będzie jeszcze wykorzystywane?
- Przewiduje się, że nasze wysypisko będzie funkcjonowało do 2035 roku, natomiast ten termin może się zmienić. W związku z tym, że jesteśmy regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych, trafia do nas więcej
odpadów , a więc okres eksploatacji może się skracać.
Co się stanie z tym terenem później ?
- Po zamknięciu składowiska będzie ono poddane rekultywacji, zostaną przeprowadzone procesy techniczne i biologiczne, które przywrócą właściwości
użytkowe tego terenu.
- Dziękujemy za rozmowę.
- Dziękuję.

Wywiad przeprowadziły:
W. Okoła, M. Konopacka , M. Całka
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Zdrowy styl — Owocowy zawrót głowy
Owoce z pewnością powinny być stałym składnikiem naszej diety. Powinny być spożywane 3-4 razy dziennie. Dostarczają naszemu organizmowi bardzo dużo cennych
witamin (zwłaszcza witaminy C oraz beta-karoten), soli mineralnych i błonnika. Błonnik nie tylko reguluje pracę przewodu pokarmowego i zapobiega zaparciom, ale obniża
także stężenie cholesterolu i zapobiega nowotworom jelita grubego. Wiele owoców z
uwagi na zawarte w nich składniki mają właściwości lecznicze. Chyba dlatego warto
przyjrzeć się im bliżej.
Borówka czarna (czarne jagody) - owoce tej rośliny są jednym z najlepszych naturalnych środków antybiegunkowych. Zawierają niebieski barwnik antocyjanowy działający antybakteryjnie.
Brzoskwinie - w starożytnych Chinach były zaliczane do owoców przedłużających
życie. Bardzo ważną ich cechą jest również to, że wzmacniają trawienie. Ale uwaga nie
ich pestki! Zawierają kwas cyjanowodorowy, są
więc trujące.
Cytryna ma bardzo kwaśny smak, ale pomimo
tego bardzo je lubimy. Obfituje także w pektyny.
Grejpfruty—zarówno same owoce, jak również
wyciśnięte z nich soki regulują procesy trawienia i
usuwają produkty uboczne przemiany materii. Są
bardzo dobrym pożywieniem dietetycznym. Z tego
powodu cieszą się ogromnym powodzeniem w USA.
Jabłka zawierają pektyny, które wiążą substancje toksyczne w jelitach .
Mandarynki zawierają wiele kwasów owocowych i włókien, dzięki czemu przyspieszają trawienie.
Oliwki wspomagają wątrobę w jej działaniu odtruwającym. Starożytni Rzymianie
uważali, że zjadając je regularnie zapewniają sobie długie życie i krzepkość.
Truskawki zawierają antybiotyk roślinny, który chroni same owoce, a jednocześnie
zabija m.in. zarazki tyfusu. Zawarty jest jednak jedynie w bardzo świeżych owocach.
Występuje w nich także kwas metylosalicylowy, substancja bardzo blisko spokrewniona z aspiryną, co tłumaczyłoby zachęcanie do ich spożywania w schorzeniach reumatycznych.
Pomimo tylu cennych właściwości sięgamy po owoce zbyt rzadko, zastępując je chipsami, słodyczami i innymi "zapychaczami" przewodu pokarmowego. To, co niewątpliwie należy zmienić w naszej diecie, to wzbogacić ją w świeże owoce. Będą temu sprzyjać nadchodzące pory roku.
Magda
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