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wakacje...

WITAJCIE WAKACJE!!!

Przysłowia czerwcowe :) W numerze m.in.:
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Czerwiec daje
dni gorące,
kosa brzęczy
już na łące.
Czerwiec na
maju zwykle
się wzoruje,
jego pluchy,
pogody, często
naśladuje.

Gdy czerwiec
chłodem i
wodą szafuje,
to zwykle rok
cały popsuje.
Czerwiec temu
się zieleni, kto
do pracy się
nie leni.
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Kącik przyrodnika
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IRBIS

Od Bhutanu
do Chin, irbis
śnieżny jest
zarówno
kluczowym
drapieżnikiem,
jak i
wskaźnikiem
zrównoważonego
ekosystemu
górskiego. Od
jego istnienia
zależy także
los innych

gatunków, a
także
milionów
ludzi
zamieszkujących
te
wysokogórskie
tereny.
Niestety
podczas
ostatnich 16
lat, populacja
irbisów
zmniejszyła
się co
najmniej

o 20%.
Szacowana
liczba
osobników
wynosi ok.
4000 i wciąż
spada.
Ma krępe,
dość krótkie
łapy i długi,
gruby ogon.
Głowa i tułów
mierzą 100-
130 cm, ogon
80-100 cm.
Irbis waży

25-75 kg. Na
białokremowej
lub szarawej
na grzbiecie i
białej na
brzuchu sierści
widnieją
czarne lub
ciemnobrunatne
rozetki i plamy.
Długie i gęste
futro doskonale
kamufluje
zwierzę.
Aktywny w
ciągu dnia oraz

o zmierzchu.
W
poszukiwaniu
zdobyczy
przemierza
terytorium
łowieckie po
stałych
ścieżkach.
Jest bardzo
czujny i
ostrożny. Żyje
samotnie,
jedynie w
okresie
godowym

obserwowany
bywa w
parach.
Oprac. Kamil
Dziubek.
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Murena
Olbrzymia
Gatunek ten
jest szeroko
rozpowszechniony
w litoralu Indo-
Pacyfiku. Jego
występowanie
wielokrotnie
odnotowywano
w regionach od
wschodniego
wybrzeża
Afryki z
Morzem
Czerwonym
włącznie aż do
archipelagu
hawajskiego i
wyspy Pitcairn
w Polinezji.
Gatunek
bentosowy,

zamieszkuje
laguny i
zewnętrzne
stoki raf
koralowych, do
głębokości 50
metrów.
Murena
olbrzymia,
podobnie jak
pozostałe
murenowate,
jest
drapieżnikiem
nocnym, przez
co w dzień
pozostaje
nieaktywna,
kryjąc się w
szczelinach
rafowych.
Polując nocą,
żywi się
głównie
mniejszymi

rybami, a
także innymi
gatunkami
murenowatych,
rzadziej
głowonogami,
mięczakami i
skorupiakami.
Jest to jedyny
znany wśród
ryb (i jeden z
niewielu
znanych wśród
innych
zwierząt)
przypadek
intencjonalnego
łączenia się
osobników
różnych
gatunków w
grupy w celu
wspólnego
polowania,

w trakcie
którego
osobniki w nim
uczestniczące
wymieniają
między sobą
sygnały
umożliwiające
koordynację
działań i dzielą
się rolami.
Dorasta do
długości około
240
centymetrów,
chociaż
notowano
okazy
dorastające do
300
centymetrów.
Gatunek w
fazie

dojrzałości
osiąga masę
do 30
kilogramów, co
czyni go
największym
wśród
wszystkich
murenowatych.
Ubarwienie
ciała
poszczególnych
osobników
zależy od ich
dojrzałości.
Młode osobniki
mają barwę
żółtobrązową,
pokrytą
dużymi
plamami w
odcieniach
barwy

brązowej.
Wraz z
dojrzałością
osobnika,
skóra
przyjmuje
charakter
„lamparci”,
spowodowany
małymi
czarnymi
plamkami w
różnych
odcieniach. Z
tyłu głowy
pojawiają się
pojedyncze
niesymetryczne
czarne plamy
z każdej ze
stron głowy
widoczne przy
otwartych

skrzelach.
Płetwa
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Wspomnienie o Zbigniewie Wodecki...odszedł wielki
artysta i wspaniały człowiek

Zbigniew
Wodecki
rozpoczął
swoją
przygodę z
muzyką już w
wieku 5 lat. Z
wyróżnieniem
ukończył
szkołę w
klasie
skrzypiec
Juliusza
Webera. Grał
m.in. z Ewą
Demarczyk,
Markiem
Grechutą, w
zespołach
Czarne Perły
i Anawa. Był
skrzypkiem
Orkiestry

Symfonicznej
PRiTV oraz
Krakowskiej
Orkiestry
Kameralnej.
Jako
wokalista
zadebiutował
w latach 70-
ych. Zmarł 22
maja 2017r.
Miał wtedy 67
lat. Jego
pogrzeb
odbył się w
Krakowie. Dla
starszych
może być on
znany z takich
utworów jak
„Zacznij od
Bacha” i
„Lubię

wracać tam
gdzie byłem”.
Dla
młodszych
może być on
znany z
utworu do
czołówki
Pszczółki Mai.
W 1972 roku
zadebiutował
jako
piosenkarz na
festiwalu w
Opolu.
Odniósł
sukcesy na
wielu
festiwalach
(Rostock,
Praga,
Słoneczny
Brzeg

– nagroda za
wykonanie
piosenki
bułgarskiej w
1984 roku,
Sopot).
Największe
przeboje
artysty to:
„Chałupy
Welcome to”,
„Z Tobą chcę
oglądać
świat” (duet
ze Zdzisławą
Sośnicką),
„Izolda”,
„Opowiadaj
mi tak”.
Popularność
przyniosły mu
także
wykonania

piosenek
tytułowych z
animacji
"Pszczółka
Maja" i
"Rudolf
czerwononosy
Renifer".
Występował
w kabarecie z
Zenonem
Laskowikiem.

Opracował:
Bartłomiej
Czech
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