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jesteśmy (eko)logiczni

Cztery pory roku z Dadzikiem
Projekt wydawniczy „Cztery pory roku z ekologią”, który ﬁrma News Press realizowała na przestrzeni kilku ostatnich lat składał się z czterech części: „Wiosna
z Dadzikiem”, „Jesień z Dadzikiem”, „Lato z Dadzikiem” i „Zima z Dadzikiem”.
Seria została wydana dzięki wsparciu ﬁnansowemu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Seria książeczek o przygodach sympatycznego chłopca o
imieniu Dadzik, porusza tematykę ekologiczną w odniesieniu
do czterech pór roku. Dzieci,
poprzez formę bajki, zostały zaznajomione z kwestiami ochrony powietrza, lasów, rzek oraz
zamieszkujących tam zwierząt i
roślin.
W książeczkach zostały się
też tematy recyklingu, niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą
palenie w piecach śmieciami, dokarmiania zwierząt, hałasowania
w lesie, niszczenia roślinności i
siedlisk zwierząt.
Celem pomysłodawców serii
książeczek było wykształcenie
u najmłodszych dzieci świadomości ekologicznej, tworzenie i
promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko, uświadomienie najmłodszym pozycji
człowieka w przyrodzie oraz jego
wpływu na środowisko, a także
wyrobienie właściwych nawyków ekologicznych.
Do każdej z książeczek dołączone zostały naklejki, które
dziecko musi nakleić w wyznaczonych miejscach. Takie urozmaicenie książeczek miało na
celu zachęcenie dziecka do sięgnięcia po bajkę.
Ponadto w każdej z części
„Czterech pór roku” znajduje się
Dyplom, z miejscem na wpisanie
imienia dziecka, które po przeczytaniu i poprawnym naklejeniu
naklejek staje się „Strażnikiem
przyrody”.
Każde wydawnictwo w ramach
projektu „Cztery pory roku z ekologią” objęło swoim zasięgiem
dzieci z przedszkoli w Częstochowie oraz w powiecie częstochowskim.
Realizacja projektu „Cztery
pory roku z ekologią” nie byłaby
możliwa bez wsparcia ﬁnansowego ze strony Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Skoszona trawa
pożytecznym
bioodpadem
Lato to czas intensywnego wzrostu trawy i co za tym idzie, potrzeba jej częstego
koszenia. Właściciele ogródków i działek chcą mieć piękny, zadbany i przede
wszystkich krótki trawnik. A żeby taki
efekt osiągnąć, konieczne jest częste koszenie. Co jednak zrobić ze stertą skoszonej trawy? Można wrzucić do brązowego
worka na tzw. od opady zielone, który
potem odbierze od nas ﬁrma wywożąca
odpady. Ale można również wykorzystać
skoszoną trawę do zrobienia kompostu. Ta
metoda to świetny sposób na użyźnienie
ziemi w ogrodzie, poza tym łatwa i tania
w realizacji.
Kompost to jeden z najlepszych i najtańszych nawozów organicznych stosowanych
w ogrodnictwie. Jako doskonałe źródło
próchnicy i składników pokarmowych poprawia właściwości gleby, co w konsekwencji
wpływa na prawidłowy rozwój roślin. Dodatkowo utrzymuje korzystną strukturę podłoża.
Składniki uwalniane są stopniowo, dzięki
czemu nie narazimy roślin na przenawożenie.
Może być stosowany bez ograniczeń
Skoszona trawa jest idealnym produktem,
do tworzenia kompostu. Możliwość częstego
jej pozyskiwania przez koszenie dodatkowo
korzystnie wpływa na stan samego trawnika. Częste koszenie zagęszcza darń, pomaga
walczyć z chwastami. W sezonie warto kosić
trawę co tydzień, ale niezbyt krótko. Odpowiednia długość trawy to 5-10 cm.
Produkcję kompostu z trawy rozpoczynamy od przygotowania kompostownika.
Powinien być on umiejscowiony na uboczu
ogrodu, w miejscu zacienionym, osłoniętym
od wiatru, najlepiej pod osłoną roślinności.
Zapewni to mniejszą utratę wilgotności kompostu. Ważne jest, by zlokalizować go na
podłożu przepuszczalnym, pozwalając swobodnie uwalniać nadmiar wody.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje o trwających pracach związanych
z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu
lasu, którymi objęte są także lasy niebędące własnością Skarbu Państwa.

Zbadają lasy
Zima z Dadzikiem

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Trwają prace nad wykonaniem, zaplanowanego na lata 2020-2024, opracowania
pn. „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach
2020-2024.” Działania przeprowadzane
są w lasach wszystkich form własności, w
tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego
kraju. Celem prac jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i
trendu zachodzących w nim zmian.
Zaplanowane działania w poszcze-

Dolna część kompostownika powinna się
łatwo usuwać - w końcu stąd pobieramy
gotowy kompost. Nie zagłębiamy pryzmy
w ziemi. Na dnie układamy warstwę z gałęzi lub słomy - tworząc w ten sposób dobrą
cyrkulację powietrza, na wierzchu zaś siatkę.
Na tak przygotowanym dnie kompostownika, można układać skoszoną trawę oraz inny
materiał roślinny do kompostowania.
Warstwy układamy na przemian, mokre
i suche. Mokre to świeżo skoszona trawa,
chwasty (bez nasion), zaś suche to słoma,
rozdrobnione, pocięte gałęzie. Składniki
suchej warstwy rozluźniają kompostowany
materiał, zapobiegając jego gniciu. Kompost
z samej trawy posiada nieprzyjemną woń i
staje się mazisty. Rozłożony na powierzchni
ziemi nie przepuszcza powietrza. Korzystne
zatem jest kompostowanie go z innymi roślinnymi. Należy pamiętać, aby skoszona nie
była wcześniej opryskiwana herbicydami.
Tempo rozkładu materii zależy do objętości, rodzajów odpadów oraz od dostępu
powietrza i wody. Dojrzewanie pryzmy trwa
średnio rok. Proces ten można przyśpieszyć
stosując produkty przyśpieszające kompostowanie. Mają one ma na celu przede
wszystkim zaopatrzenie świeżej masy kompostowej w naturalne mikroorganizmy. Nawóz z trawy uzyskamy szybciej dodatkowo
rozdrabniając odpady i przerzucając pryzmę.
Po pierwszym sezonie wybieramy cały gotowy kompost z trawy, a potem odwracamy
pozostały materiał grabiami, by go napowietrzyć, kolejno wrzucamy do kompostownika.
Pamiętać należy o zachowaniu odpowiedniej wilgotności w kompostowniku. Jeśli pryzma jest zbyt wilgotna, dodajemy materiał
drenujący układając na przemian warstwy
siana, liści, gałązek. Jeżeli nasz kompost z
trawy jest bardzo suchy, musimy dostarczyć
mu wody. Ważne jest również zachowanie
ciepła zimą. W tym okresie warstwa okrywowa powinna być znacznie grubsza, można
do tego użyć słomy lub liści. W ten sposób
zachowamy na dłużej odpowiednią temperaturę w pryzmie.
Podsumowując - osiągnięcie szybkiego
efektu kompostowania trawy zapewniamy
przez przewietrzanie warstw, utrzymywanie
odpowiedniej wilgotności pryzmy, wymieszanie masy kompostowanej.

gólnych latach 5-letniego cyklu obejmą
20% powierzchni lasów i będą polegać
na pomiarach i obserwacjach na stałych
powierzchniach próbnych, zakładanych
w tzw. traktach. Realizacją tego przedsięwzięcia zajmuje się przedsiębiorstwo
państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku,
Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim,
Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu,
Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).
Ministerstwo apeluje do właścicieli lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa
o umożliwienie wstępu na ich teren wydelegowanym pracownikom tego przedsiębiorstwa państwowego oraz założenia tam
powierzchni próbnych, według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu.
red.

