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Klasa VI d – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku

Pomysł 
Na czym polega zaprojektowane rozwiązanie?

Opis podstaw powstania rozwiązania
W jaki sposób rozwiązanie sprzyja zgodnemu życiu ludzi i zwierząt?

  Alternatywne źródła energii. Energia alternatywna to energia, której źródła same się odnawiają, a więc nie ulegają wyczerpaniu. 
Jest to energia ekologiczna, nieszkodząca środowisku naturalnemu. Wieś zasilana tego typu 
energią nie zanieczyszcza powietrza przez spalanie paliw kopalnych.

Farma wiatrowa na morzu. 
Na makiecie znajdują się wiatraki, zbudowane ze 
świeczek oklejonych kolorową folią, a  ustawione 
w morzu wykonanym z bibuły. 
Przy plaży, wysypanej piaskiem, odpoczywa
wczasowicz. 

Morskie farmy wiatrowe wytwarzają energię elektryczną za pomocą generatorów (turbin wiatrowych) 
napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za 
ekologicznie czystą, gdyż wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Do 
głównych zalet morskich elektrowni należy dość duża odległość od osiedli ludzkich, wystarczająca 
dla zmniejszenia potencjalnych oddziaływań na środowisko oraz większa siła wiatru.



Mała elektrownia wodna na  rzece z przepławką.
W  naszej elektrowni pracuje turbina, którą 
wykorzystuje się do pozyskiwania energii, oraz 
zapora na rzece spiętrzająca wodę. 
Budynek elektrowni na makiecie, tak jak i pozostałe 
budynki pomalowane zostały na biało, a dach na 
czerwono. Czarne paski z  taśmy izolacyjnej imitują 
zabudowę szachulcową. Zaporę na rzece wykonano  
z kawałków rozpałki do grilla. 
Przepławka to obejście zapory dla swobodnej 
wędrówki ryb na tarło. Nad przepławką znajduje 
się mostek dla spacerowiczów.
Rzeka jest też ulubionym miejscem  wędkarzy. 

Elektrownia wodna zamienia energię spadku wody (energię kinetyczną) na energię elektryczną. Jest 
ona stosunkowo tanim źródłem energii i może szybko zmieniać generowaną moc w zależności 
od zapotrzebowania. 
Mała elektrownia wodna wykorzystuje potencjał niewielkich rzek, na których buduje się zaporę 
wodną. Energia wyzwalana jest przez spuszczanie wody ze zbiornika górnego do dolnego za 
pomocą turbin wodnych. Małe elektrownie wodne mają wiele zalet: 

 – nie zanieczyszczają środowiska;
 – łatwo gromadzą energię;
 – ich instalacje działają długo;
 – produkują czystą, ekologiczną energię;
 – współdziałają w programach zarybieniowych;
 – redukują emisję szkodliwych gazów do atmosfery przez ograniczenie zużycia kopalnych 

surowców.
Obok elektrowni znajduje się przepławka mająca umożliwić rybom w okresie tarła wędrówkę w górę 
rzeki. Przepławka działa na zasadzie kilku rynien, ograniczających prędkość przepływu wody.

  Ekologiczne gospodarstwa. Rolnictwo ekologiczne realizuje swoje cele przez odpowiednie działania agro- i zootechniczne, 
które minimalizują ludzkie oddziaływania na środowisko przyrodnicze i umożliwiają naturalne 
funkcjonowanie systemu rolnictwa. 

Ekologiczne uprawy.
Na makiecie znajduje się pole uprawne, warzywnik, 
sad, łąka, gdzie wytwarzana jest żywność eko-
logiczna przy naturalnym nawożeniu obornikiem, 
gnojówką i kompostem. 
Warzywnik zrobiony został z kolorowego papieru, 
pole uprawne - z makaronu.

Generalną zasadą ekologicznej uprawy roślin jest szacunek dla wszelkich form życia: od 
najmniejszych mikroorganizmów żyjących w glebie po najpotężniejsze drzewa, nie zapominając 
o człowieku! Utrzymanie wysokiego poziomu różnorodności biologicznej jest często rezultatem 
dobrych ekologicznych praktyk rolniczych.

Ochrona roślin.
Na polu, w ogrodzie i sadzie umieszczone zosta-
ły rurki jako pułapki feromonowe.  Posadzono też 
w warzywniku lawendę, tymianek i miętę jako na-
turalne odstraszacze szkodników.

Najważniejsze  praktyki rolnictwa ekologicznego: 
 – Radykalne ograniczenie chemicznych środków ochrony roślin i nawozów syntetycznych, anty-
biotyków dla zwierząt, dodatków do żywności i substancji pomagających w przetwarzaniu oraz 
innych sztucznych środków produkcji. Gospodarowanie w oparciu o zasoby własne, na przykład 
obornik i pasze wytwarzane w gospodarstwie.

Miejsca przyjazne owadom zapylającym.
Na polu rzepaku znalazły się ule dla pszczół. W wa-
rzywniku i w sadzie postawiono hoteliki dla dzikich 
zapylaczy i budki dla trzmieli.
 Wszystkie wymienione elementy zrobione zostały 
z myjki do naczyń.

– Ochrona owadów zapylających. To właśnie one zapewniają odpowiednie zapylenie warzyw, 
drzew, owoców i roślin ozdobnych. Są więc szczególnie ważne dla odpowiedniego funkcjonowania 
m.in. ogródków działkowych, sadów i upraw rolniczych. Odpowiednio zapylone drzewa dają np. 
nasiona, którymi żywią się ptaki.

Hodowla zwierząt  w wolnym wybiegu. 
Zwierzęta umieszczone na makiecie to figurki: 
kur, piskląt i gęsi. Znajdują się na piasku przy łące. 
Z kolei figurki trzody chlewnej umieszczono w  za-
grodzie. Kozy, osły, krowa i owce pasą się na łące.

Utrzymanie zwierząt w systemie wolno-stanowiskowym, dostęp do wybiegów oraz żywienie 
paszami z rolnictwa ekologicznego jest podstawą rolnictwa ekologicznego.

Bezpośrednia, lokalna sprzedaż w Bio-sklepie i ziół 
w Bio-aptece.
Dwa domki z makiety imitują sklep i aptekę. Stoją 
w takim miejscu we wsi, że są dobrze widoczne. 
Przy sklepie znajduje się kosz z lokalnymi uprawami 
i figurka gospodyni z jajkami oraz osiołek z dostawą 
towaru do sklepu. 

Produkt lokalny to najczęściej wyrób lub usługa, z którymi utożsamiają się mieszkańcy regionu. 
Jest on produkowany w sposób nieprzemysłowy, niemasowy, z surowców lokalnych lub przy 
użyciu lokalnych metod wytwarzania. 
Produkt lokalny to także produkt, który dla mieszkańców danego regionu jest codzienny, pospolity, 
natomiast dla osób z zewnątrz stanowi coś wyjątkowego i specyficznego. Wytwarzaniem produktu 
lokalnego często zajmują się mali producenci rolni, którym taka produkcja zapewnia byt, przynosi 
zysk i daje źródło utrzymania. 



  Bezpieczeństwo zwierząt. Jedną z najpoważniejszych ekologicznych konsekwencji rozwoju infrastruktury drogowej jest 
uniemożliwienie swobodnego przemieszczania się zwierząt, czyli powstanie zjawiska bariery eko-
logicznej. W wyniku funkcjonowania tych barier dochodzi do negatywnych skutków ekologicznych, 
z których większość wynika z trwałego podziału obszarów siedliskowych zwierząt na mniejsze 
fragmenty i z utrudnionego kontaktu między organizmami je zamieszkującymi.                        

Przejścia dla zwierząt przez drogę szybkiego ruchu.
Pod drogą z pomalowanego i obsypanego makiem 
styropianu, wycięte zostały dwa tunele  jako przej-
ścia umożliwiające przedostanie się zwierząt na 
drugą stronę drogi, do lasu.

Przejścia dla zwierząt są podstawową metodą minimalizacji barierowego oddziaływania dróg na 
dzikie zwierzęta. Spełniają one dwie podstawowe funkcje:                                                                                                                           
 a) stwarzają warunki umożliwiające bytowanie tych zwierząt, których areały osobnicze przecina 
droga;                                                                                                              
b) umożliwiają migracje i wędrówki  osobnikom przemieszczającym się na duże odległości.

 Ekrany akustyczne przy drodze szybkiego ruchu 
– mają ograniczyć ilość hałasu dochodzącego do 
wioski i zapobiegać przedostawaniu się zwierząt 
na drogę.
Na makiecie ustawiono ekrany zrobione z przezro-
czystej folii i wykałaczek..

Ekrany akustyczne swoją użyteczność zawdzięczają izolacyjności akustycznej oraz współczyn-
nikowi pochłaniania dźwięku. Działają one tak, że oddzielają jezdnię od otoczenia, aby uniknąć 
hałasu samochodów lub wtargnięcia jakiegoś zwierzęcia na drogę. Są one najczęściej plastikowe 
i przezroczyste z obrazkiem, np. ptaka (tak jak na makiecie), aby lecące stworzenia nie wleciały 
w ekran przypadkiem.

Ogrodzenia ochronne przy drodze dojazdowej do 
wioski. Na makiecie przy drodze dojazdowej znala-
zła się kolorowa siatka wykonana ze sznurka i wy-
kałaczek. Oddziela  ona ulicę od lasu, by zwierzęta 
nie ginęły pod kołami samochodów.

Najpowszechniejszą i najskuteczniejszą metodą ograniczenia śmiertelności zwierząt na drogach 
są właściwie zaprojektowane i wykonane ogrodzenia ochronne. Rodzaj ogrodzenia musi być 
dobrany do wymiarów ciała gatunków występujących w sąsiedztwie drogi oraz dostosowany do 
ich umiejętności pokonywania przeszkód (przeskakiwanie, przeciskanie, wspinanie).

Pasy zieleni w postaci lasu, oddzielające drogę 
od wioski.
Na makiecie znajduje się zrobiony z kolorowego pa-
pieru las mieszany. Można w nim dostrzec figurki 
zwierząt: niedźwiedzia, kuny leśnej, sarny i dzika. 
Rosną tu też grzyby, różne rośliny runa leśnego. 
Na grzyby do lasu wybrał się grzybiarz.

   Las jest najbardziej złożonym i najtrwalszym ekosystemem lądowym. Charakteryzuje się uwar-
stwieniem pionowym, w lesie szpilkowym dość prostym (warstwa koron, warstwa krzewów, war-
stwa runa). Lasy dostarczają drewna, owoców, ziół, grzybów, żywicy, są siedliskiem życia dzikich 
zwierząt - są to ich funkcje produkcyjne. Poza tym lasy pełnią ważne funkcje pozaprodukcyjne. 
Kształtują i wpływają na warunki środowiska przyrodniczego. Lasy regulują stosunki wodne, 
zmniejszają erozję gleb, regulują wahania temperatury, chronią przed wiatrem, tłumią hałas płynący 
z drogi i hamują przepływ nieprzyjemnych zapachów z wysypiska śmieci oraz oczyszczalni wody.  
Lasy są też miejscem wypoczynku dla ludzi.

  Usuwanie, przetwarzanie wyprodukowanych 
odpadów oraz oczyszczanie i uzdatnianie wody.

Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych.
Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzonych w domach) to zbieranie odpadów 
do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów, z których zostały 
wyprodukowane. Segregacja u źródła to selekcja odpadów prowadzona w gospodarstwach do-
mowych.  Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających 
utylizacji  (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub 
przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów.

Ekologiczne wysypiska.
Sklejone różnokolorowe nakrętki z butelek plastiko-
wych imitują pojemniki do segregacji  odpadów. Wy-
sypisko  zaplanowano tak, aby odizolować śmieci 
od otoczenia. Przy wysypisku umieszczone zostały 
drzewa jako pasy ochrony zieleni, pomagające zwal-
czyć przykry zapach.

Wysypiska śmieci to obszary, w których przechowuje się odpady w bardzo dużych ilościach. Zatru-
wają one środowisko, składowane w zły sposób powodują zanieczyszczenie przyrody, rozrastają 
się i potrzebne są nowe tereny do składowania śmieci. Przy wysypiskach ludzie sadzą drzewa, 
głównie jodły, buki, świerki, lipy i jawory, które pomagają zwalczyć zanieczyszczenie powietrza 
wytwarzane przez odpady. 

Nowoczesna oczyszczalnia  ścieków.  
Na makiecie niebieskie zakrętki od butelek, wypeł-
nione niebieską bibułą, imitują specjalne zbiorniki do 
wody. Umieszczone zostały w piasku, gdzie znajdują 
się piaskowniki do filtrowania wody. 
Cała oczyszczalnia występuje w odpowiedniej odle-
głości od wsi i jest otoczona pasem zieleni, głównie 
drzewami, aby zmniejszyć nieprzyjemną woń.

Oczyszczalnie ścieków zamieniają silnie zanieczyszczoną wodę na taką, która nadaje się do po-
nownego użycia przez gospodarstwa domowe i spełnia normy czystości wody. Proces ten, zwany 
uzdatnianiem, składa się z kilku kolejnych etapów. W uproszczonym modelu można wymienić 
cztery kroki: sedymentację, koagulację, filtrowanie mechaniczne  oraz dezynfekcję. 

  Opiekunka Anna Wolikowska 



Klsas VI – Szkoła Podstawowa w Starej Wsi

Pomysł 
Na czym polega 

zaprojektowane rozwiązanie?

Opis podstaw powstania rozwiązania
W jaki sposób rozwiązanie sprzyja zgodnemu życiu ludzi i zwierząt?

Kolektory słoneczne Wykorzystują energię promieni słonecznych do ogrzewania (np. mieszkań, wody użytkowej). Energia promieniowania 
słonecznego jest darmowym i niewyczerpywalnym źródłem ciepła. Kolektory pozyskują energię słoneczną w sposób 
całkowicie przyjazny dla środowiska. Dodatkowo przyczyniają się do ograniczenia emisji szkodliwych związków (dwutlenek 
węgla, dwutlenek siarki) ze spalania tradycyjnych paliw, takich jak węgiel kamienny, gaz ziemny czy olej opałowy. Redukcja 
emisji szkodliwych związków to czystsze powietrze, mniej zanieczyszczona gleba, bujniejsza, zdrowsza roślinność – 
bogactwo pokarmu dla zwierząt – zdrowsze zwierzęta dziko żyjące i gospodarskie.

Elektrownia wiatrowa Wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą turbin wiatrowych napędzanych energią wiatru, co nie pociąga za sobą 
spalania żadnego paliwa. Turbiny zostały zamontowane z daleka od kompleksów leśnych i łąk, by nie straszyć zwierząt 
leśnych oraz tych żyjących na łące. 

Lokalizacja pasieki Zlokalizowanie pasieki na uboczu wsi (z daleka od dróg i zabudowań) a blisko łąk, sadów i pól uprawnych – zapewnia 
pszczołom ciszę i spokój, bogactwo i łatwy dostęp do różnorodnych kwiatów (pszczoły nie muszą daleko latać – co 
wpływa na ich lepszą kondycję oraz dużą ilość zapylonych kwiatów). Dużo zapylonych kwiatów to dużo zebranego pyłku 
przez pszczoły, dużo miodu w pasiece, duże plony na polach i w sadzie, zysk dla pszczelarzy i rolników.

Obszary prawem
chronione

Tworzenie obszarów prawem chronionych ma ogromny wpływ na zachowanie naturalnych zbiorowisk roślinnych – miejsca 
życia wielu gatunków zwierząt. Nasza makieta została umieszczona na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego 
(bo tu mieszkamy) jest również rezerwat przyrody. Dzięki temu przyszłe pokolenia będą mogły zobaczyć to, na co my 
patrzymy dzisiaj.

Naturalne zbiorniki wodne Naturalne leśne zbiorniki wodne są miejscem życia wielu gatunków zwierząt (płazów czy ssaków, takich jak bobry).
Naturalne zbiorniki śródpolne oraz na łące pomagają rolnikom w nawadnianiu łąk i pól. Są źródłem wody pitnej dla zwierząt 
gospodarskich pasących się na łące.

Zwarta zabudowa
mieszkaniowa

Umieszczenie budynków mieszkalnych w zwartej zabudowie (z daleka od np. kompleksów leśnych, łąk, sadów czy pasieki) 
jest bardziej oszczędne i przyjazne ludziom i środowisku. Zwarta zabudowa ogranicza konieczność przemieszczania się 
ludzi na znaczne odległości (do sklepu, ośrodka zdrowia, kościoła) – ogranicza ilość spalin pochodzących z użytkowania 
samochodów.

Sklepy W naszej makiecie zaplanowaliśmy kilka małych sklepików osiedlowych – proponują one produkty pochodzące od 
pobliskich rolników – zdrowa, ekologiczna żywność (korzyści finansowe dla tutejszych rolników, zdrowa żywność w 
sklepach, ograniczenie dostaw do sklepów przez duże samochody).

Segregacja śmieci Przy sklepie ustawiono pojemniki do segregowania śmieci (szkło, plastik, makulatura), a w szkole prowadzona jest zbiórka 
baterii i nakrętek. Dzięki temu bardzo szkodliwe śmieci np. baterie nie trafiają np. do lasu – mieszkańcy mają możliwość 
pozbywania się śmieci w przyjazny dla środowiska sposób (prowadząc segregację).



Las Roślinność, zwłaszcza wysoka i zwarta, poprawia mikroklimat. Korzystnie wpływa na wymianę gazową – reguluje 
zawartość tlenu i dwutlenku węgla w atmosferze, zmniejsza stopień zanieczyszczenia  powietrza, zmniejsza procesy 
erozyjne, reguluje odpływ wód opadowych, poprawia jakość wód gruntowych, pochłaniania promieniowanie słoneczne 
czy łagodzi prędkość wiatru. Las jest także miejscem wypoczynku dla ludzi mieszkających w pobliżu lasu, a także źródłem 
pożywienia (i nie rzadko dochodu) – grzyby, jagody, jeżyny itp.

Gospodarstwa
ekologiczne

Tworzenie gospodarstw ekologicznych sprzyja powstawaniu zdrowej żywności. Ograniczenie chemii ma bardzo korzystny 
wpływ na środowisko, w tym pszczoły. Żywność wyprodukowana przez rolników trafia do blisko położonych sklepów. 

Paśniki w lesie Tworzenie paśników w lesie pozwala na dokarmianie przez leśniczych zwierząt dziko żyjących.

Ambona w lesie Miejsce to pozwala na obserwację lasu. Można kontrolować, czy w lesie nie dzieje się coś niepokojącego, czy wszystkie 
zwierzęta są bezpieczne, zdrowe i w dobrej kondycji. Miłośnicy przyrody mogą obserwować zachowania leśnych zwierząt 
nie ingerując w ich życie.

Schronisko i szpital 
dla zwierząt

Schronisko dla bezdomnych zwierząt daje schronienie zwierzętom, które nie mogą żyć w naturalnym środowisku ze 
względu na swoją chorobę, kalectwo bądź nieprzystosowanie do życia w naturalnych warunkach. Obok schroniska podany 
jest alarmowy numer telefonu, pod którym można zgłaszać wszystkie niepokojące nas sytuacje dotyczące zwierząt.
W szpitalu leczone są przez weterynarza wszystkie zwierzęta (domowe, leśne i gospodarskie), które tego potrzebują.

Kolej Pociągiem może przemieszczać się duża ilość osób jednocześnie na znaczne odległości. Pociągi nie emitują spalin do 
środowiska. Energia elektryczna potrzebna do zasilania pociągów na naszej makiecie pochodzi z elektrowni wiatrowej.
Przy torach ustawiono specjalne płotki ograniczające możliwość wejścia na tory dziko żyjącym zwierzętom.

Ścieżki rowerowe Oznakowane ścieżki rowerowe są miejscem, gdzie mieszkańcy mogą aktywnie wypoczywać – spędzać czas obserwując 
piękno otaczającej przyrody. Na naszej makiecie ścieżka rowerowa biegnie przez las, obok rzeki aż do leśnego jeziora. 
Wyznaczone ścieżki nie przebiegają przez obszary objęte ochroną.
Kosze przy ścieżkach rowerowych dają możliwość cyklistom na pozbywanie się śmieci w bezpieczny dla środowiska 
sposób.

Lokalizacja szkoły Szkołę umieściliśmy blisko schroniska i lecznicy dla zwierząt – wielu uczniów jest wolontariuszami w tych ośrodkach 
– uczy to dzieci odpowiedzialności za słabsze i bezbronne, często skrzywdzone zwierzęta. Niedaleko znajduje się las, 
gdzie uczniowie mogą chodzić na zajęcia z przyrody, by w naturalnych warunkach obserwować życie roślin i zwierząt.

Stadnina koni Miejsce, gdzie mieszkańcy (zwłaszcza dzieci i młodzież) mogą spędzać aktywnie swój wolny czas. Mogą uczyć się, jak 
postępować i opiekować się zwierzętami.

Bocianie gniazdo Centralne miejsce makiety zajmuje bocianie gniazdo. Mieszkańcy dbają o to, by zwierzętom żyło się tutaj dobrze. Bociany 
mają co jeść. Niszczą gryzonie żyjące blisko gospodarstw rolnych. 
Nasza wieś jest miejscem, do którego wracają bociany z bardzo dalekich stron – bo warto.

Opiekunka Magdalena Musik
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Pomysł 
Na czym polega zaprojektowane 

rozwiązanie?

Opis podstaw powstania rozwiązania
W jaki sposób rozwiązanie sprzyja zgodnemu życiu ludzi i zwierząt?

Wieś na terenach podgórskich, z go-
spodarstwami rolnymi i  hodowla- 
nymi

 – brak autostrad i dróg szybkiego ruchu sprzyja zmniejszeniu emisji spalin oraz mniejszemu natężeniu 
hałasu; rozwiąznie to jest bezpieczniejsze dla przemieszczających się zwierząt,

 – czystsze powietrze i sprzyjający klimat do rozwoju miejscowej flory i fauny,
 – dobre warunki do uprawy roślin, ekologicznych owoców i warzyw, hodowli zwierząt,
 – zmniejszona ingerencja człowieka w ekosystem.

Tradycyjna technologia budowy do-
mów w połączeniu z nowoczesnymi 
ekologicznymi rozwiązaniami

 – materiały do budowy wiejskich domów pochodzą z naturalnych źródeł (drewno, kamień, słoma), co 
sprzyja zakładaniu gniazd przez ptactwo, oraz z materiałów pochodzących z recyklingu, co zapobiega  
gromadzeniu się wielkogabarytowych odpadów,

 – wykorzystanie energii pochodzącej z paneli słonecznych jako alternatywne źródło prądu,
 – wykorzystanie powierzchni dachów do gromadzenia wody deszczowej wykorzystywanej do podlewania 

przydomowych ogródków i rabatek.

Stosowanie naturalnych 
nawozów pochodzących
z przydomowych kompostowników

 – nieniszczenie flory i fauny trującymi środkami ochrony roślin,
 – wytwarzanie ekologicznych owoców i warzyw,
 – wykorzystanie materiałów organicznych (roślinnych i odzwierzęcych) do tworzenia własnego nawozu.

Przydomowe ogródki, sad owocowy, 
pola uprawne

 – miejsce do życia wielu roślin, licznych gatunków owadów, ptaków i drobnych ssaków,
 – miejsce upraw ekologicznych owoców i warzyw.

Dzikie łąki, pastwiska  – miejsce do życia wielu roślin, licznych gatunków owadów, zwierząt hodowlanych i dzikich oraz ptactwa,
 – miejsce wypasania, pożywiania się zwierząt hodowlanych (krowy, owce, konie),
 – niezabieranie miejsca życia i rozwoju małych zwierząt oraz owadów.

Młyn  – wyrabianie mąki z własnego przemiału do wypieku tradycyjnego pieczywa,
 – niezależność od dostawców; ograniczenie ruchu samochodów z pieczywem do wioski (redukcja spalin).



Pasieka  – produkcja naturalnych miodów,
 – umożliwienie rozwoju pszelich rodzin zapylających okoliczne kwiaty, krzewy i drzewa,
 – dbanie o zwiększenie populacji owadów.

Kurnik  – wolny wybieg dla kur,
 – hodowla kur na wolnym wybiegu,
 – karmienie naturalną paszą,
 – wiejskie jajka pochodzące od „szczęśliwych” kur.

Narzędzia i maszyny rolnicze  – posługiwanie się tradycyjnymi narzędziami (motyka, grabie) co wiąże się z mniejszą ingerencją w eko-
system gleby, a zatem zwiększona zostaje ochrona owadów i zwierząt żyjących w glebie i na polach,

 – zakładanie mini spółdzielni rolniczych wykorzystujących wspólnie zakupiony sprzęt (dzielenie się w wy-
znaczone dni), co wiąże się z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i spalin,

 – ograniczenie zużycia środków chemicznych sprzyja bezpiecznemu zapylaniu roślin przez pszczoły i inne 
owady miododajne .

Lasy  – miejsce życia setek gatunków roślin i zwierząt,
 – produkcja tlenu oraz oczyszczanie powietrza przez drzewa,
 – kontrolowana wycinka drzew,
 – brak kłusownictwa,
 – zbiór świeżych grzybów.

Szkółki leśne zakładane przez miesz-
kańców

 – dbanieo powiększanie terenów zielonych,
 – powstawanie nowych miejsc życia roślin i zwierząt,
 – sadzenia różnych gatunków drzew w celu uniknięcia monokultury lasu; wielogatunkowość sprzyja za-

mieszkiwaniu lasu przez różne zwierzęta mogące znaleźć odpowiednie kryjówki oraz pożywienie.

Gniazda bocianów, jaskółek  – umożliwienie postoju bocianów w trakcie ich wędrówek,
 – jaskółki i ich odmiany polują na owady nieznośne dla człowieka.

Hotelik dla owadów  – poprawa zapylania kwiatów roślin owadopylnych,
 – pomoc w rozwoju populacji pszczół i innych owadów miododajnych,
 – umożliwienie owadom przezimowania w okresie mrozów.



Patroni honorowi konkursu:

Jezioro  – miejsce życia i rozwoju licznych gatunków roślin, zwierząt i owadów,
 – miejsce pożywiania się i wodopoju dla okolicznej fauny,
 – miejsce wypoczynku dla ludzi,

Sklep z ekologicznymi produktami  – sprzedaż ekologicznych owoców i warzyw produkowanych na wsi oraz owoców lasu,
 – oferowanie naturalnych miodów,
 – sprzedaż tradycyjnego pieczywa z własnego przemiału,
 – sprzedaż jaj od kur z wolnego wybiegu.

Wiejski weterynarz  – opieka nad chorymi zwierzętami oraz doraźna pomoc dla zwierząt leśnych,
 – pomoc dla rolników w zakresie prawidłowego żywienia, rozwoju i opieki nad zwierzętami.

Szkoła  – nauka zrównoważonego rozwoju, ekologicznego podejścia do życia, segregacji odpadów, poszanowania 
przyrody, w tym:

*    prowadzenie szkolnego ogródka oraz mini farmy,
*     prowadzenie hodowli mrówek i dżdżownic spulchniających glebę celem obserwacji sposobu życia i rozwoju,
*    prowadzenie szkółki pszczelarskiej celem przekazywania wiedzy o hodowli pszczół.

Stacja Ochotniczej Straży Pożarnej  – pomoc przed całkowitym zniszczeniem flory i fauny na terenach objętych pożarem,
 – doraźna pomoc w ratowaniu zwierząt.

Opiekunki: Monika Hołubowicz, Beata Steć, Katarzyna Kasprzyk


