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Witamy serdecznie i zapraszamy do lektury gazetki
ekologicznej.
EKOLOGICZNE DZIECIAKI – to gazetka wydawana przez
szkolne koło ekologiczne Szkoły Podstawowej Nr 33
Specjalnej w Chorzowie. Na jej łamach będziemy
informować co „piszczy” w przyrodzie, i w jaki sposób
społeczność naszej szkoły działa na rzecz ekologii i ochrony
środowiska.

CHOINKA ŻYWA CZY SZTUCZNA?
Wielu z nas zastanawia się co roku, jaka
choinka – żywa czy sztuczna? Każde rozwiązanie ma
swoje wady i
zalety. Choinka
sztuczna
jest
wygodna
i
praktyczna – nie
trzeba
jej
podlewać, może
stać
koło
kaloryfera,
a
igły i tak nie będą oblatywać, nie trzeba co roku
wybierać, oglądać i wydawać kilkudziesięciu złotych
na nowe drzewko, wystarczy wyciągnąć ją z
antresoli czy przynieść z piwnicy i jest gotowa do
ubrania. Jeśli jednak nie masz sztucznej choinki z
poprzednich lat, a nie wyobrażasz sobie świąt bez
zapachu żywicy, nie dręcz się wyrzutami sumienia i
kup żywą choinkę. A jeśli chcesz chronić lasy:
oszczędzaj papier, kupuj wyroby papiernicze z
makulatury (np. papier do drukarki, zeszyty, papier

toaletowy), zrezygnuj z subskrypcji katalogów i
ofert, kupuj świadomie prezenty i zapakuj je w
sposób
ekologiczny.
Nasza
obawa
przed
niszczeniem lasów wynika z tego, że dawniej do
sprzedaży trafiało sporo drzewek ukradzionych z
naturalnego lasu. Obecnie jednak żywe choinki w
ogromnej większości pochodzą z pól choinkowych
założonych właśnie po to, by choinki sadzić i ścinać
je po kilku latach, a w miejsce wyciętych znów
sadzić nowe. Plantacje zakładane są często pod
liniami wysokiego napięcia gdzie wysokie drzewa nie
mogłyby rosnąć, na nieużytkach, część drzewek
pochodzi z tzw. cięć pielęgnacyjnych prowadzonych
przez leśników. Na szczęście kradzież choinek z
lasu zdarza się coraz rzadziej a naszą rolą jest
zawsze pytać o źródło pochodzenia drzewka, które
chcemy kupić. W przeciwieństwie do sztucznych
choinek żywe drzewka zanim trafią do naszego
domu pochłaniają dwutlenek węgla (chroniąc w ten
sposób klimat) i oddają tlen, tłumią hałas, chronią
przed powodziami zatrzymując wodę w glebie, są
środowiskiem życia wielu zwierząt.

