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iątego grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Gleby. W debacie publicznej
problemy ochrony środowiska dotyczą przeważnie powietrza, ochrony krajobrazu, flory lub
fauny. Rzadko natomiast podkreśla się ważność
warstwy glebowej – jej miejsca w funkcjonowaniu całego systemu przyrodniczego i roli, jaką odkrywa w działalności człowieka. Obecnie ważna
jest kwestia, czy rosnąca liczba ludności na Ziemi
będzie w stanie wyżywić się, biorąc pod uwagę,
że zmniejsza się powierzchnia gruntów ornych, a
jednocześnie powszechna jest degradacja gleb.
W praktyce nauczycielskiej często temat
gleb ograniczony jest do wiadomości podręcznikowych, natomiast ideałem byłoby wyjście
w teren i zrobienie odkrywki glebowej, albo
nawet kilku. To oczywiście wymaga organizacji i chęci, ale dopiero kontakt z żywą glebą
pozwoli uczniom na rozróżnianie typów gleb,
rozpoznawanie poszczególnych warstw glebowych czy umiejętności korelacji gleb z typem
zbiorowiska roślinnego.
Ciekawym zagadnieniem, o których już nieco pisaliśmy jest chaos przestrzenny w Polsce.
Każdy zapewne zauważa go na co dzień. Problem jest niestety konsekwencją nie tylko uwarunkowań historycznych, ale również współczesnych negatywnych działań samorządów i
wyższych szczebli władzy. Czy polską pstrokaciznę i miszmasz uda się w końcu naprawić?
Czas pokaże.
Czy wyobrażacie sobie Państwo, że co jakiś
czas zmienia się nazwa Waszego miasta/miejscowości, a co dopiero, jak zmienia się nazwa
stolicy dużego państwa? W Europie czy Ameryce takie praktyki wydawałaby się dość karkołomne, ale nie w Kazachstanie. Tam nazwę stolicy zmieniali już kilkakrotnie. Warto też dodać,
że zmieniło się również stołeczne miasto – z
południowej części kraju przeniesiono stolicę
na samą północ.
Życzymy miłej lektury!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy
Państwu życzenia Spokojnych, Wesołych Świąt,
a w Nowym Roku wielu pozytywnych geograficzno-nauczycielskich doświadczeń!
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