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Stwórz plakat
dla Czystego
Powietrza
Do końca listopada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach przyjmuje prace
w konkursie plastycznym na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwidacji
niskiej emisji - „Tak dla Czystego
Powietrza”. Do wygrania nagrody o
łącznej wartości ponad 12 tys. zł.
Nowością tegorocznej edycji konkursu
jest możliwość udziału w nim nie tylko
uczniów szkół podstawowych oraz świetlic
środowiskowych z terenu województwa
śląskiego, ale także dzieci w wieku przedszkolnym.
Konkurs podzielony został łącznie na
sześć kategorii wiekowych: A – dzieci w
wieku przedszkolnym, B – 6-7 lat, C – 8-9
lat, D – 10-11 lat, E – 12-13 lat oraz kategoria F – przeznaczona dla najstarszych
dzieci w wieku 14- 15 lat. Do wygrania
nagrody o wartości od 200 do 700 zł w

Na Ziemi zanika

bioróżnorodność

zależności od kategorii. Łącznie Fundusz
przeznaczył w tym roku ponad 12 tys. zł.
Konkurs jest współﬁnansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020.
Zgodnie z Regulaminem, prace muszą
być dostarczone do WFOŚiGW w Katowicach do 30 listopada 2021 roku do godz.
15.30 (decyduje data wpływu do Funduszu). Ogłoszenie wyników zaplanowano
na grudzień.
Regulamin konkursu na stronie: https://
bit.ly/3nOeXGq
red.

Liściaste jeżo-kopce
sterta liści albo gałęzi, miejsce, którego
nikt nie będzie ruszał. Dlatego w parkach i
na skwerach miejskich powstały w Częstochowie specjalne jeżo-strefy, gdzie nikt nie
będzie grabił liści, bo są wśród nich ukryte
„domki” dla tych pożytecznych, małych
ssaków.
Strefy dla jeży obecnie można znaleźć
m.in. w parkach Staszica i 3 Maja pod
Jasną Górą. „Domki” usytuowane są pomiędzy drzewami w bocznych częściach
parków i skwerów, tak, aby zmniejszyć
ryzyko ich zniszczenia. Dokładne lokalizacje nie są podawane w trosce przed ich
zniszczeniem.

W Częstochowie kolejny raz – celowo
- nie wysprzątano wszystkich liści w parkach i na większych skwerach, w trosce
o schronienie dla jeży żyjących na terenach miejskiej zieleni.
W czasie, kiedy chcemy mieć porządek
na naszych posesjach, w miejskich parkach
i na skwerach, jeże szukają kryjówek, w
których chcą spędzić zimę. Może to być

W czasie, kiedy presja sprzątania liści
jest duża, inicjatorzy akcji zachęcają właścicieli prywatnych posesji i innych administratorów terenów zielonych: zastanówmy się, czy nie warto zostawić czegoś dla
jeży… Niech mają gdzie się schronić. Apelują też do mieszkanek i mieszkańców: jeżeli podczas jesiennych spacerów spotkacie zalegającą górkę liści, nie niszczcie jej
– może tam spać jeż! Zanim posprzątacie
wszystkie liście w swoim ogrodzie – najpierw sprawdźcie, czy już nie śpi tam jeż!
red.

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

Postęp cywilizacyjny, a zwłaszcza
jego ogromne tempo, zbiera właśnie
swoje negatywne żniwo. Ludzie zatracili się w myśleniu, że jesteśmy na ziemi
najważniejszym z gatunków. Prawda
jest jednak taka, że jesteśmy wyłącznie
jednym z wielu elementów środowiska.
Działalność człowieka ma bezpośredni
wpływ na postępujące ubożenie bioróżnorodności. Szacuje się, że w najbliższych dekadach może zniknąć na
zawsze nawet milion gatunków.
W codziennym pędzie nie zauważamy,
albo nie chcemy zauważać, że zaczyna
ubywać nam otaczającego nas świata.
Zbyt późno zorientowaliśmy się, że nasza
planeta ma ograniczone zasoby przyrody,
zarówno tej ożywionej, jak i nieożywionej, której coraz trudniej jest się przed
nami bronić. Dzieło natury, jakim jest
różnorodność biologiczna, stanowi podstawę całej egzystencji i niszczenie choćby małych jej elementów ma katastrofalne skutki, także dla naszego dobrostanu.
Bioróżnorodność jest zróżnicowaniem
życia w zakresie genetycznym, wewnątrzgatunkowym, międzygatunkowym
i ekosystemowym. Wymieranie gatunków jest procesem naturalnym, jednak
obecnie zachodzi on 1000 razy szybciej
niż do tej pory. W 2019 roku ONZ opublikowało raport, w którym ostrzega, że
w najbliższych kilku dekadach wyginąć
może nawet milion gatunków spośród
szacowanych obecnie 8 mln. Co więcej,
niektórzy naukowcy przypuszczają, że
jesteśmy świadkami szóstej katastrofy
gatunkowej w historii Ziemi.
Przyczyn spadku bioróżnorodności
jest bardzo wiele i wszystkie niestety wiążą się z działalnością człowieka:
zbytnia eksploatacja ekosystemów i
zasobów żywych, przełowienie, zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody,
przekształcanie środowiska naturalnego,
wycinka lasów, hodowla przemysłowa
i mnóstwo innych działań. Wydaje nam
się, że są to problemy globalne i nie widzimy pozornie małych spraw, które na
co dzień nas otaczają, a również mają
negatywne oddziaływanie. Zmieniły
się nasze zachowania konsumenckie

z nastawieniem na wzmożone i bezreﬂeksyjne kupowanie nawet wtedy, gdy
tak naprawdę nie potrzebujemy ani tyle
pożywienia, ani różnych przedmiotów.
W parkach grabione są liście, miejskie
trawniki są równo przycięte i wyglądają
jak piłkarskie boiska, w których możliwość życia wielu organizmów jest przez
to bardzo ograniczona. Od lat mówi się o
ogromnej szkodliwości bezpodstawnego
wypalania wiosną traw, mimo to proceder ten jest nadal powszechny.
Wiele w naszych rękach
Nie możemy dłużej udawać, że od nas
samych nic nie zależy — jest zupełnie
odwrotnie i każde nasze decyzje mają
ogromne znaczenie. Jedną z ważnych
kwestii jest poprawna segregacja odpadów, które nie mogą być traktowane jako
zwykłe śmieci i powinny traﬁć do recyklingu. Dzięki temu oszczędzamy nieodnawialne zasoby, drzewa i lasy będące
złożonymi ekosystemami, w których żyją
miliony gatunków zwierząt i roślin. Segregując odpady, w tym także te z tworzyw sztucznych, minimalizujemy zużycie paliwa kopalnego, jakim jest ropa
naftowa i tym samym znacznie mniej
emitujemy dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do atmosfery.
Niestety bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wyrzucone odpady
m.in. do lasów, rzek i na ich brzegi bezpośrednio zagrażają życiu zwierząt, przez
co też zagrażamy bioróżnorodności. Butelki szklane wywołują pożary, w reklamówkach duszą się zwierzęta, niedopałki papierosów zatruwają ptaki, butelki i
słoiki są śmiertelną pułapką dla owadów,
gryzoni i jaszczurek - takich przykładów
można mnożyć.
Każdego dnia, poprzez nasze decyzje,
możemy realnie wpływać na ochronę
różnorodności biologicznej, np. ograniczając konsumpcję i racjonalizując zakupy, wybierając produkty lokalne, rezygnując z przyciętych trawników na rzecz
łąk kwietnych, nie dokarmiając ptaków
pieczywem, oszczędzając wodę i energię elektryczną. Musimy zdecydowanie
szerzej otworzyć oczy, aby zobaczyć, że
wokół nas tętni życie w najróżniejszych
formach i niszczenie któregokolwiek z jej
elementów przynosi katastrofalne skutki
dla nas samych. Pamiętajmy też o tym, że
surowce naturalne muszą mieć czas, żeby
się odnowić i nie możemy ich bezreﬂeksyjnie eksploatować.
red.

