
Gimbus
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kłobucku
ul. Bohaterów Bitwy pod
Mokrą 4
42-100, Kłobuck
Numer 25 05/16

PRZYRODA MOJEGO REGIONU

         Dobre rady 
          na odpady

Żarłoczny kanibal czy niewinny
owad? Niecodzienna przygoda 
                z modliszką.

Drodzy Czytelnicy!
Przed Wami kolejny
dodatek naszego
szkolnego pisma.
W poprzednim
numerze
opowiedzieliśmy,
jak należy dbać o
naszą planetę, a
także

zaproponowaliśmy
Wam solidną porcję
rozrywki. Mamy
nadzieję, że
przygotowany
przez nas numer
nie zawiódł
Waszych
oczekiwań i chętnie
sięgniecie

po kolejną gazetkę. 
W tym Gimbusie
przygotowaliśmy
dla Was porady
dotyczące życia w
zgodzie z eko oraz
ciekawe artykuły.
Jak zwykle są też
rebusy.Zapraszamy
Redakcja 

.

Powrót do korzeni i
życie w stylu eko
zrobiło się w
ostatnim czasie
bardzo modne. Ku
naszej uciesze
coraz więcej osób
szuka naturalnych
rozwiązań,
oddalając się tym
samym od
sztucznego świata. 

Wielu z nas wciąż
jednak nie wie,co
należy robić, żeby
zadbać o nasze
środowisko. Do
takich osób
wychodzimy
naprzeciw,
proponując
mnóstwo
ekologicznych
rozwiązań. 
red. L. Jagielska

fot. Daniel Kaczmarek
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Gimnazjaliści podczas wycieczki

 

    Zajęcia terenowe z geografii i biologii na Ścieżce dydaktycznej 
          w Nadleśnictwie Kłobuck - nie mogło nas tam zabraknąć!

Zajęcia w terenie są bardzo ciekawą alternatywą dla zwykłych lekcji. Podczas jednego wyjścia można
dokształcić się z różnych nauk. Jeszcze lepiej jest, gdy oprócz walorów edukacyjnych znajdzie się czas
na rozrywkę. W naszej szkole organizowane są wyjścia i spotkania, podczas których mamy możliwość 

połączenia tych dwóch dziedzin. Tak też było i tym razem.

27 kwietnia br. grupa 31 uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w zajęciach terenowych, które odbyły się na
trasie pieszej Ścieżki dydaktycznej w Nadleśnictwie Kłobuck. W ramach zajęć wykonywali zadania dotyczące
orientowania mapy w terenie, wyznaczali azymut, rozpoznawali różne typy gleb i formy terenu. W czasie pieszej
wędrówki poznali też gatunki siedlisk wilgotnych: knieć błotną, sitowie leśne i mech torfowiec. Część trasy biegła
wzdłuż torów kolejowych, więc gimnazjaliści mieli okazję poznać rys historyczny linii kolejowej łączącej Górny
Śląsk z Gdynią. W rezerwacie Dębowa Góra uczniowie poznali gatunki flory wczesnowiosennej: zawilca 
gajowego, marzankę wonną, szczawika zajęczego, fiołka leśnego i czworolista pospolitego z wykorzystaniem
perforowanego klucza do oznaczania roślin. W czasie zajęć uczniowie wykorzystali skalę porostową do
obliczenia poziomu zanieczyszczeń powietrza tlenkiem siarki (IV). Okazało się, że w naszym rejonie występują
porosty sklasyfikowane w III i IV strefie, co wskazuje na umiarkowane zanieczyszczenie powietrza. Na zajęciach
terenowych uczniowie wykorzystali też wiedzę matematyczną do obliczenia wieku drzewa na podstawie jego
obwodu i średnicy.
Zajęcia zakończyły się ogniskiem integracyjnym nad Zalewem w Zakrzewie. W czasie trwania spotkania
uczniowie mieli okazję do wykonywania zdjęć na XV Powiatowy Konkurs Fotograficzny, który kłobuckie
gimnazjum  zorganizuje wspólnie z Nadleśnictwem na początku czerwca br.
Nauczyciele opiekunowie dziękują Komendantowi Straży Leśnej p. Tomaszowi Paciepnikowi za pomoc w
przygotowaniu ogniska. 
red. Dominika Tokarz

A.Lis
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Piękno zamknięte w murach

Podziwlaiśmy zamki

Oliwia podczas pracy

A po pracy....odpoczynek!

Jura Krakowsko – Częstochowska od dawna
przyciąga ludzi z różnych zakątków Polski i nie tylko.
Jedni przyjeżdżają tu w celach rekreacyjnych, inni
pragną zwyczajnie odpocząć na łonie natury. Jeszcze
inni chcą podziwiać niecodzienny krajobraz i
delektować się magicznymi widokami.
W ostatnim czasie uczniowie Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Kłobucku dołączyli do grona wielbicieli tych
terenów i wspólnie z opiekunem próbowali uwiecznić
niesamowity klimat tego regionu. Odpoczywając pod
wysokimi szczytami, oddawali piękno otaczającego ich
skał. Głównym celem młodych artystów stały się
zabytkowe zamki w Mirowie i Bobolicach, których
historię przybliżył im dyplomowany przewodnik. W
tworzeniu niezwykłych szkiców i fotografii nie
przeszkodziła uczniom nawet pogoda – na przekór
silnym porywom wiatru uwieczniali wspaniały krajobraz
na szlaku „Orlich Gniazd”. Prace młodzieży zostaną
wyeksponowane w 18 maja 2016r. w RODN „WOM” w
Częstochowie podczas Forum Edukacji Twórczej. - Każdy pragnął wybrać sobie najlepsze miejsce, które

odsłaniałoby najpiękniejsze widoki Jury Krakowsko -
Częstochowskiej. Szybko okazało się jednak, że jest
ich tak dużo, że trudno się na jakiekolwiek
zdecydować. Ostatecznie wszyscy wybraliśmy swój
kawałek trawy i w skupieniu oddaliśmy się naszej
pasji. Nieocenioną pomocą była też dla nas pani Ania -
nauczycielka plastyki, która podpowiadała nam, jak
powinniśmy się ustawić, aby oddać piękno krajobrazu -
mówili uczniowie uczestniczący w plenerze.
red. Laura Jagielska

Anna Jakubczak

Anna Jakubczak

Anna Jakubczak
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VII Powiatowy Konkurs Ornitologiczny w naszym
gimnazjum

W naszym gimnazjum co roku
spotykają się prawdziwi  pasjonaci
ornitologii. Od lat nasza
nauczycielka biologii - p. Izabela
Śledziona z ogromnym
zaangażowaniem organizuje
Powiatowy Konkurs Ornitologiczny,
który przeznaczony jest dla
wszystkich grup wiekowych, od
przedszkolaków aż po szkoły
ponadgimnazjalne. Przygotowania
do konkursu rozpoczynają się już
kilka miesięcy wcześniej. Wtedy to
nasi uczniowie odwiedzają
okoliczne przedszkola i edukują
najmłodszych z zakresu
wskazanego w regulaminie. 
W tym roku szkolnym konkurs
przyciągnął jak zwykle mnóstwo
chętnych. Wszyscy pragnęli
zdobyć tytuł mistrza ornitologii.

Wśród zaproszonych gości byli: Sekretarz Urzędu
Miejskiego w Kłobucku p. Magdalena Kasprzak,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kłobuck p. Grzegorz
Półtorak, Prezes Zarządu Okręgu LOP w
Częstochowie p. Maria Jasińska ,  Kierownik Wydziału
RiOŚ Urzędu Miejskiego w Kłobucku p. Marta
Borkowska, Prezes Zarządu Oddziału LOP w
Kłobucku p. Joanna Foszner, Członek Zarządu Okręgu
LOP w Częstochowie p. Małgorzata Chłąd,
przedstawiciel Nadleśnictwa Kłobuck p. Wojciech
Niewęgłowski oraz Dyrekcja kłobuckiego  gimnazjum –
p. Paweł Kotkowski i p.Sylwia Galle.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników konkursu
znajdują się na stronie naszej szkoły. A tymczasem
pragniemy jeszcze raz podziękować darczyńcom,
którzy ufundowali nagrody. Wśród sponsorów znaleźli
się:Nadleśnictwo Kłobuck, Urząd Miejski w Kłobucku,
Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Zarząd Okręgu
LOP w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków w Białymstoku ,Towarzystwo Przyrodnicze
Bocian w Kłobucku oraz Dyrekcja kłobuckiego
gimnazjum.  Dziękujemy! red. Dominika Tokarz

Najlepsi z najlepszych

Konkurs dla przedszkolaków

Zmagania najmłodszych

Anna Jakubczak

K. Sawicka

fot. K.Sawicka
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1.  Czym zajmuje się Straż Leśna, jakie ma
zadania?
Zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach
w Lasach Państwowych tworzy się straż leśną, której
zadaniem jest zwalczanie przestępstw i wykroczeń w
zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody.
Straż Leśna prowadzi działania zwalczające
szkodnictwo leśne na terenie całego Nadleśnictwa.
Najczęściej popełnianymi przestępstwami są
kradzieże drewna, kradzież i dewastacja urządzeń
turystycznych będących wyposażeniem miejsc
postoju na terenach leśnych oraz kłusownictwo z
użyciem wnyków, a nawet broni palnej. Po ujawnieniu
sprawcy przestępstwa, Straż Leśna przeprowadza
dochodzenie i kieruje sprawę do Sądu wraz z Aktem
Oskarżenia, a następnie występuje przed Sądem jako
oskarżyciel publiczny. Do powszechnych i uciążliwych
wykroczeń popełnianych na terenie Nadleśnictwa
Kłobuck należy zaśmiecanie, poruszanie się i
parkowanie pojazdów silnikowych na drogach leśnych,
rozpalanie ognisk, wypalanie nieużytków w pobliżu
lasu. Za popełnione wykroczenia sprawcy karani są
mandatami karnymi lub skierowaniem sprawy do
Sądu.

2.  Jaka jest skala kradzieży drewna w lasach
kłobuckich na przestrzeni lat. Czy takie zdarzenia
są częstsze niż parę lat temu?
Rokrocznie w skali całego Nadleśnictwa Kłobuck
odnotowuje się kilkanaście do kilkudziesięciu
przypadków kradzieży drewna. Od 2012 roku dzięki
zastosowanemu monitoringowi oraz zabezpieczeniu
głównych dróg leśnych przy pomocy rogatek zauważa
się spadek tego typu szkodnictwa leśnego. Bywały
lata, że na terenie naszej jednostki rejestrowano 60-70
przypadków kradzieży drewna. 
3.  Czy Straż Leśna ma „narzędzia” ułatwiające jej
pracę (np. monitoring)?
Posterunek Straży Leśnej w Nadleśnictwie Kłobuck
wyposażony jest w kamery MMS oraz inne urządzenia
elektroniczne, które stosowane w umiejętny sposób
przyczyniają się do zmniejszenia ilości przypadków
szkodnictwa leśnego, jak również poprawy komfortu
pracy strażników leśnych. 

4.  Czy Pana praca jest niebezpieczna?
Strażnika leśnego można również nazwać policjantem
leśnym, gdyż praca, którą wykonuje w znacznej
mierze pokrywa się z pracą policjanta. Różnicą jest
teren działania, a co za tym idzie specyfika
wykonywanego zawodu. Jeżeli chodzi o uprawnienia,
jakie posiada strażnik leśny, to nie różnią się one w
sposób istotny od uprawnień policjanta. Jesteśmy
również uprawnieni do noszenia broni palnej, kajdanek,
ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub
wykroczenia, zatrzymywania i kontroli pojazdów na
obszarach leśnych oraz wielu innych czynności
nadanych z mocy Ustawy o lasach. Biorąc pod uwagę
powyższe można stwierdzić, że praca strażnika
leśnego jest lub może być niebezpieczna w zależności
od okoliczności różnych zdarzeń. Środowisko leśne
dla człowieka, który pragnie czerpać przyjemność z
obcowania z przyrodą, jest miejscem wyjątkowym, w
którym może odpocząć, wyciszyć się. Natomiast dla
osoby, która zamierza dokonać np. kradzieży drewna,
las jest miejscem czerpania korzyści materialnej
niezgodnej z prawem. 

5.  Jaka jest skala kłusownictwa a lasach kłobuckich i
jak są karani sprawcy tych przestępstw?
Na terenie Nadleśnictwa Kłobuck odnotowuje się kilka
przypadków kłusownictwa rocznie. Większość spraw
prowadzona jest przez Policję oraz specjalnie do tego
powołany organ – Państwową Straż Łowiecką, która
swoją siedzibę ma w każdym Urzędzie Wojewódzkim.
Musimy wiedzieć, że kłusownictwem jest nie tylko
pozyskanie zwierzyny przy pomocy nielegalnej broni,
ale nawet posiadanie takich urządzeń.
Dziękujemy za udzielenie wywiadu.         Redakcja

  Wywiad z Komendantem Straży Leśnej w Nadleśnictwie Kłobuck 
                             - panem Tomaszem Paciepnikiem

Komendant Straży Leśnej (po prawej) .



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 25 05/2016 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGimbus

Nasz mały gość

Modliszka w trakcie posiłku

:)

Cóż to była za lekcja?! Chciałoby
się powiedzieć po wyjściu z sali
biologicznej. Już po raz kolejny
przekonaliśmy się, że lekcja 
biologii potrafi nas zaskoczyć. O
czym tak naprawdę mowa? Już
wyjaśniamy...

Chyba każdy z nas chociaż raz w
życiu uczestniczył w zajęciach z
żywymi zwierzętami. Tego typu
lekcje zawsze wzbudzają wiele
emocji i są dobrze odbierane przez
uczniów. Tak też było i tym razem,
kiedy w naszej klasie pojawiła się
najprawdziwsza….modliszka.

Podczas zajęć mieliśmy możliwość poznania  budowy
morfologicznej tego owada, mogliśmy obserwować
żywienie  modliszek, poznać ich zwyczaje, menu  i
zasady hodowli tego gatunku. Prezentowana
modliszka należy do  gatunku Polyspilota griffinii - jest
to gatunek modliszki, który nie występuje w Polsce.
Modliszka ma gryzący aparat gębowy. Jej codzienne
menu jest całkiem zróżnicowane. Na
początku swojego życia, kiedy jest jeszcze bardzo
mała, zjada niepozorne muszki  owocówki  Drosophila
melanogaster. Wraz ze wzrostem modliszka sięga po
większe owady, świerszcze, karaczany (zielony,
turecki). Od czasu do czasu zjada też mącznika
młynarka. Dorosła samica jest już bardzo żarłoczna.
W ciągu kilku dni potrafi zjeść nawet kilka
wyrośniętych sztuk świerszcza kubańskiego i większe
karaczany.
Warunki hodowli w terrarium stepowym polegają na
utrzymaniu stałej temperatury w granicach 25-35
stopni Celsjusza oraz wilgotności na poziomie 50-70%
(spryskiwanie co drugi dzień).
Rozmnażanie tego gatunku następuje pod koniec
sierpnia.Sporej wielkości dorosła modliszka robi się
agresywna oraz bardzo żarłoczna, a w akcie
desperacji potrafi nawet zjeść swojego partnera.

Wiktoria Krok i Magdalena Krok

Lekcja biologii z modliszką
Piękne ubarwienie, rozmodlona pozycja i niewinny wygląd tego owada mogłyby zmylić każdego. Czy modliszki
są łagodnymi stworzeniami, czy wręcz przeciwnie, mogą nawet zjeść swoją ofiarę?

fot. Wiktoria Krok

fot. W.Krok

fot. W.Krok
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Nazywam się Mariusz Bednarczyk, jestem uczniem klasy  IE. Chciałem
podzielić się z wami moimi spostrzeżeniami z obserwacji przyrody w
naszej okolicy. Często spacerując, warto rozejrzeć się dookoła, gdyż
można spotkać zwierzę bądź roślinę wartą bliższego poznania. I tak,
przechadzając się z aparatem, zainteresowałem się małym, niepozornym
ptaszkiem, którego ubarwienie przyciągnęło moje oko. Wiadomo, że
każdy zna wróbla, wronę, szpaka, a tego ptaszka widziałem po raz
pierwszy. Postanowiłem zrobić mu zdjęcie i dowiedzieć się więcej o nim z
Internetu. Przeszukując strony, znalazłem okaz, który widziałem na żywo.
Makolągwa to mały, wędrowny ptaszek mniejszy od wróbla, pięknie
ubarwiony. Nieco mniejsza od wróbla. Samiec w okresie lęgowym różni
się od samicy – na piersi ma dużą czerwona plamę oraz małą na czole.
Jego głowa i szyja są szare, a grzbiet i skrzydła brązowe. Lotki są
brunatno-czarne z białymi brzegami. Brzuch kremowy z brązowymi
pasami po bokach. Samica jest bardziej stonowana – nie posiada
jaskrawych, czerwonych barw. Sprawia ogólnie wrażenia ptaka szaro-
brązowego o mało atrakcyjnym wyglądzie. Podobnie wygląda samiec
jesienią i zimą oraz ptaki młodociane. Gniazdo makolągwy to solidna
konstrukcja budowana z korzonków i traw poprzetykanych wełną i
puchem roślinnym, w środku wyścielone włosiem i sierścią. W krzewie lub
na młodym drzewku, zwykle nie wyżej niż 3 m nad ziemią. Gniazda
pierwszych lęgów zakładane są najczęściej w krzewach lub na wiecznie
zielonych drzewkach (świerkach, tujach, itp.), dość często także w
kupach chrustu. W zniesieniu 4-6 jaj.
Pokarm makolągwy stanowią w okresie wiosny i lata owady i inne
bezkręgowce oraz nasiona. Jesienią i zimą nasiona chwastów.

Makolągwa

.

Obserwacje ornitologiczne w Kłobucku
Młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku chętnie bierze udział w zajęciach mających na celu
obcowanie z przyrodą, poznawanie jej i zgłębianie. Większość działań organizuje szkoła. Jednak bywa i tak, że
uczniowie sami dociekają prawdy, analizują intrygujące zjawiska, a potem dzielą się z nami na łamach naszej
prasy.

Wyjście na spacer nie zawsze
oznacza tylko bierne chodzenie po
parku. Nigdy nie wiemy, kiedy
wydarzy się coś wyjątkowego.
Bywa i tak, że na waszej drodze
może pojawić się ciekawy osobnik,
o którego widoku od lat marzą
ornitolodzy. Aby zawsze być
przygotowanym do takiego
spotkania,pamiętajcie, by zabierać
ze sobą aparat, gdyż zdjęcie
takiego okazu może być na wagę
złota. 
Nasze wskazówki wiążą się z
przygodą, która spotkała ostatnio
ucznia naszej szkoły, Mariusza
Bednarczyka. Nasz kolega,
przechadzając się po parku
napotkał ptaka, który nie pokazuje
się w naszej okolicy zbyt często.
Sami przeczytajcie.....

.

http://ptakipolskie.blox.pl

fot. Marcin Perkowski

fot. Paweł Wacławik
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HASŁO: polski chemik i fizyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.Wraz z
Zygmuntem Wróblewskim w 1883 r. dokonali skroplenia powietrza dowodząc tym
samym, że gazy nie są substancjami trwałymi, o niezmiennym stanie skupienia.
1. Najmniejsza część pierwiastka chemicznego.
2. Koloid, w którym ciecz rozproszona jest w cieczy.
3. Związek chemiczny, którego cząsteczki składają się z atomów wodoru i reszty
kwasowej.
4. Substancja, która zwiększa szybkość reakcji chemicznej a sama nie jest ani
produktem i ani substratem.
5. Sposób oddzielenia wody od osadu, polegający na ostrożnym zlaniu cieczy.
6. Przechodzenie substancji ciekłej w gazową.
7. Poziome szeregi w układzie okresowym.
8. Przyjmowanie elektronów.
9. Jon o ładunku ujemnym.

GŁÓWKA PRACUJE
PRZED WAMI KOLEJNA KRZYŻÓWKA. W POPRZEDNIM NUMERZE ZMAGALIŚCIE SIĘ Z HASŁAMI Z
ZAKRESU EKOLOGII, TYM RAZEM SPRAWDZIMY WASZĄ WIEDZĘ Z CHEMII. DO DZIEŁA!

.
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Nadchodzi czas na zdrowie
Od marca br. w związku z przystąpieniem do
konkursu "Czas na zdrowie" w naszej szkole
utworzył się zespół uczennic, który namawia do
zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz
żywności ekologicznej. W ramach konkursu grupa
podjęła się różnorodnych zadań, wśród których
znalazło się nawiązanie kontaktu z
przedstawicielami gospodarstw ekologicznych,
którzy to odwiedzą naszą szkołę podczas
organizowanego w czerwcu Festynu Zdrowia.
Ponadto uczennice udały się ostatnio na pobliski
targ, gdzie przekazywały przechodnim ulotki
związane z ekologicznym stylem życia. Przez
cały okres trwania I etapu konkursu gimnazjalistki
zdobywały wiedzę związaną z tematem, którą
sukcesywnie przekazywały swoim rówieśnikom.
Pod koniec ubiegłego miesiąca grupa
zorganizowała apel, podczas którego przedstawiła
zebranym uczniom zasady ekologicznego stylu
życia. Wszyscy z uwagą słuchali i oglądali
przygotowaną prezentację. 
red. Karolina Kostan

.

Grupa "Cytrynki"

.

ROZRYWKA
ZACHĘCAMY DO ROZWIĄZANIA REBUSU PRZYGOTOWANEGO PRZEZ JEDNEGO Z UCZNIÓW NASZEJ

SZKOŁY. 

.

fot. D.Ciemięga

Kolorowe dowcipy.pl
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Kosmetyki
ekologiczne

Kosmetyki
ekologiczne
podbijają
rynek. Coraz
chętniej
sięgamy po
produkty, w
których
wykorzystano
bogactwa
natury.
 I słusznie, bo
wiele z nich ma
właściwości,
jakich nie
stworzy się
nawet w
najlepszym

laboratorium.
Czym są
kosmetyki
naturalne?
Prawdziwe
powinny być
pozbawione
sztucznych
barwników,
substancji
zapachowych i
konserwantów.
W ich składzie
znajduje się
zwykle niewiele
elementów.
Takie produkty
często mają
dość krótką
datę ważności
i  należy

przechowywać
je w lodówce.
Prawdziwe
kosmetyki
ekologiczne 
bazują na
składnikach,
takich jak
olejek
arganowy,
kokosowy czy
awokado. Dużą
popularnością
cieszą się też
masła
kosmetyczne,
np.shea czy 
mango.
red. D.Tokarz

Kosmetyki
ekologiczne są
bezpieczne,
mają doskonałe
właściwości
pielęgnacyjne i
nie zawierają
sztucznych
substancji. Na
ich używanie
powinny

się
zdecydować
także osoby,
które mają
problemy
dermatologiczne
(np. zapalenie
skóry itp.).
Uwaga!
Niektóre
naturalne

substancje
również mogą
uczulać –
należy
szczególnie
uważać na
cytrusy i
przyprawy 
zawarte w
kosmetykach.

MOIM ZDANIEM...
Czy istnieją kosmetyki idealne? Takie, których mógłby używać każdy z nas? Okazuje się, że tak. Co więcej,
wcale nie trzeba ich daleko szukać, są bowiem na wyciągnięcie ręki. Daje je nam matka natura.

.

JAK POMÓC
NASZEJ
PLANECIE?
Analizując
nasze
codzienne
przyzwyczajenia
i nawyki,
doszliśmy do
wniosku, że

część z nich na
pewno nadaje
się do zmiany,
gdyż nie
wpływa
pozytywnie na
środowisko, w
którym żyjemy.
Zastanawialiśmy
się jednak,

od czego
należy zacząć.
Czy muszą to
być od razu
kolosalne
rewolucje w
naszym życiu? 
Czasem
wystarczy mała
zmiana.

Segregujmy
odpady!
 
Niby nic
takiego, ale w
dalszym
ciągu niektórzy 
zapominają o
tej
ważnej

czynności.
Pamiętajmy, by
oddzielać
resztki
jedzenia,
papier,
szkło i plastik.
Jeśli nie macie 

pod zlewem
miejsca na
kubełki,
możecie
segregować
odpady do
papierowych
torebek.
red. D.Tokarz

Pamiętaj też,
by wyłączać z
prądu
ładowarki,
kable i inne
wtyczki.
Prosta
czynność, a na
pewno
spodoba się
naszej

planecie.
Ponadto warto
też zwrócić
uwagę na to,
jakie
reklamówki
wybieramy na
nasze zakupy.
Plastikowe
zrywki na
pewno nie są

w stylu eko.
Jak widzisz, te
i inne
wskazówki
pomogą
zmienić
środowisko.
Wystarczy
tylko chcieć.

.

http://kobietamag.pl

http://khcsalon.pl/eko-porady-2.html
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Ścieżka dydaktyczna w Nadleśnictwie Kłobuck jako forma
aktywnego wypoczynku i edukacji leśnej

.

.

Na trasie ścieżki uczniowie i turyści poznają
rezerwaty i pomniki przyrody chronione gatunki roślin i
zwierząt oraz różnorodne zbiorowiska leśne i
nadwodne. Opracowany został przewodnik
metodyczny do ścieżki dydaktycznej, który ma
ułatwić prowadzenie zajęć z biologii dla gimnazjalistów
i lekcji przyrody dla uczniów szkól podstawowych.
Zapraszamy na wiosenną wycieczkę trasą ścieżki,
tym bardziej, że jest ona najstarszą ścieżką w naszym
powiecie. Druga - „młodsza”- zlokalizowana jest w
Leśnictwie Wapiennik, gdzie w czerwcu będą
zorganizowane warsztaty metodyczne dla nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych powiatu kłobuckiego.
Na następnej stronie zaprezentujemy Wam kilka,
najciekawszych według nas przystanków.
Zapraszamy na wirtualną wycieczkę.

Trasa ścieżki biegnie przez jeden
z najatrakcyjniejszych terenów
Nadleśnictwa Kłobuck. Została
opracowana przez kłobuckie
gimnazjum i Nadleśnictwo
Kłobuck już 15 lat temu. Pełni
funkcję dydaktyczną i
rekreacyjną, jest oznakowana w
terenie tablicami informacyjnymi.
Trasa rowerowa ścieżki o
długości 12,7 km, zaczyna się od
stanowiska chronionego
wawrzynka wilczełyko (Daphne
mezereum), biegnie przez
rezerwat „Zamczysko”, rzekę
Czarną Okszę do pomników
przyrody w Zakrzewie.  Druga
trasa jest trasą pieszą, o długości
4 km, która rozpoczyna się  w
rezerwacie „Dębowa Góra” i
prowadzi do Zalewu w
Zakrzewie.

.

.
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Przystanek 1 – Stanowisko wawrzynka wilczełyko

Stanowisko wawrzynka wilczełyko jest jednym z
nielicznych na tym terenie. Jest to krzew podlegający
ochronie prawnej, osiągający wysokość 1 m.
Jest krzewem najwcześniej zakwitającym w kraju,
zdarza się, że już nawet w styczniu. Kwiaty
wawrzynka są liczne, różowe, miododajne i silnie
pachnące. Jest krzewem odpornym na mrozy oraz
silnie trującym.

Przystanek 2 – Rezerwat „Zamczysko”
Rezerwat został utworzony w 1971 r. na powierzchni
1,35 ha Obejmuje on wzgórze z wałami obronnymi i
fosą, które są pozostałością po średniowiecznym
grodzie. Teren rezerwatu pokrywa las mieszany, w
którym dominuje starodrzew dębowy w wieku 180 –
200 lat.
Przystanek 3 – Pozyskiwanie nasion modrzewia
europejskiego Wyłączony drzewostan nasienny
modrzewia europejskiego liczy ponad 100 lat.
Pozyskiwanie nasion tego gatunku odbywa się
poprzez zbiór szyszek z drzew stojących. Zbiór ten
przeprowadzają specjalne ekipy wyposażone w sprzęt
alpinistyczny.

Przystanek 4 – Czarna Oksza
Stanowisko to usytuowane jest w pobliżu źródeł rzeki
Czarnej Okszy. Występuje tu: olsza szara, klon i wiąz.
W podszycie rośnie jarzębina, czeremcha i leszczyna.
W runie występują: czyściec leśny, bluszczyk
kurdybanek, przetacznik ożankowy oraz fiołek leśny.

Przystanek 5 – Pomnik przyrody Dąb szypułkowy
Jedną z form ochrony przyrody są pomniki przyrody,
przykładem którego jest dąb szypułkowy liczący 200
lat.

Przystanek 8 – Pomnik przyrody
Cechą charakterystyczna tego zbiorowiska leśnego
jest drzewostan z dominującym bukiem zwyczajnym.
Rośliny runa, w związku z silnym zacienieniem dna
lasu rozwijają się przed pojawieniem liści.

Przystanek 9 - Zalew w Zakrzewie
Zalew w Zakrzewie jest sztucznym zbiornikiem
wodnym utworzonym na rzece Białej Okszy. Nad
brzegiem zalewu rośnie trzcina pospolita i pałka
szerokolistna. Występuje tu grzybień biały i grążel
żółty. Przedstawicielami ptactwa zalewu są łabędzie i
kaczki krzyżówki.

.

.

.

.
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