
 Witam Serdecznie! 

 

Minął miesiąc marzec, a wraz z nim upłynął czas ciężkiej pracy  

w naszej redakcji. W tym numerze zaczynamy od zmian dotyczą-

cych wyglądu i charakteru gazetki. Zamieszczone zostają stałe ru-

bryki takie jak: wiersze, informacje o faunie i florze czy wywiady. 

Mamy nadzieję, że z przychodzącą wiosną ten numer stanie się 

dla Was chwilą odpoczynku i ukojenia od codziennych zajęć oraz  

obowiązków. 

Życzymy niecierpliwego oczekiwania na kolejny numer.  

Redaktor naczelny: 

Adam Gralec  
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 Rafa koralowa 

 Aborygeni-pierwotni mieszkańcy 

Australia-Nieznany ląd  

Australia jest pięknym miejscem leżącym nad oceanem Spokojnym i Indyjskim. 
Stanowi 6 pod względem wielkości państwo. Jego stolicą jest Canberra, jed-
nakże nie jest ona największym miastem(którym jest Sydney). Jest to konty-
nent liczący około 18 milionów mieszkańców, gdzie co 4 człowiek urodził się 
za granicą. Australia jest krajem liczącym wiele zasobów naturalnych szaco-
wana na 375000 milionów dolarów. Walutą jest dolar australijski. 

Aborygeni żyją w Australii od wielu tysiąc leci. Czcili ziemię i wierzyli w to, że duchy 
nadały jej taki kształt w przeszłości nazwanej czasem Snu. Śpiewali o Czasie Snu pie-
śni, odtwarzali jego dzieje w tańcach. Jednymi z najciekawszych odkryć w kulturze abo-
rygenów są malowidła naskalne znajdujące się w wielu miejscach kontynentu. Grali oni 
na didgeridoo wyglądem przypominające gigantyczny flet (dł.2m). Od czasu wprowadze-
nia się europejczyków liczba ich spadła gwałtownie. 

Australia znana jest z rozciągającej się na 2000 km rafy koralowej. To naj-
większe w świecie skupisko raf. Nie mniej niż 2900 odrębnych raf koralo-
wych rozsianych jest na powierzchni około 345 000 km2 oceanu - obszarze 
większym niż Polska. W lazurze Morza Koralowego z promu kosmicznego 
widać odznaczającą się długą białą smugę, która uświadamia że właśnie 
tam znajduje się rafa koralowa. Ten ogromny, żywy, podwodny świat two-
rzą organizmy o mikroskopijnych rozmiarach. Budulcem  i budowniczymi. 
Wielkiej Rafy są bowiem maleńkie polipy koralowe, czyli zwierzęta wyposa-
żone w czułki, wytwarzające wapienne szkielety. Jest ona jednym z parków 
narodowych w Australii. 
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Fauna  

W Australii żyje wiele zwierząt które występują tylko tam. Są to na przykład kangu-
ry, miś koala, dziobak, diabeł tasmański oraz pies dingo i wiele innych. Niektóre z 
nich takie jak kangur i diabeł tasmański żyją na wyspach i występują tylko tam. Są to 
dwie znane wyspy Tasmania i wyspa Kangurów. Żyją tam także jedne z najniebez-
pieczniejszych węży na świecie: wąż brązowy, Taipan i wąż tygrysi. W Australii żyje 
około 500 gatunków zwierząt. 

Opracowała: Opracowała: Opracowała: Opracowała: Ola Kuleta 
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Każdego roku tysiące delfinów tonie, uwięzio-

nych w sieciach rybackich. Czasami całe gro-

mady lądują na plaży. Podejrzewa się, że takie 

lądowanie na plaży jest wynikiem uszkodzenia 

„radaru” delfina, być może przez radar okręto-

wy. Wtedy to delfin ma trudności w orientacji i 

trafia na ląd. Wzywa wówczas pomocy i w ten 

sposób inne delfiny także grzęzną na lądzie. 

Rozmnażanie: Pożywienie i Polowania: 

Delfin i człowiek: Zwyczaje: 
 

 

 

 

Delfiny są bardzo towarzyskimi zwierzętami. Poma-

gają sobie podczas łowów, narodzin i chorób. Taka 

współpraca jest niezbędna do przeżycia. Część dnia 

poświęcają zabawie. Porozumiewają się za pomocą 
gwizdów i specjalnych dźwięków. Dotąd jeszcze nie 

wiemy, jak złożona jest mowa delfinów, ale bez wąt-
pienia mogą się one rozpoznawać. 

CKGCKGCKGCKG    

Delfiny spożywają ryby z wielu 

gatunków. Prawie zawsze ze sobą 
współpracują, kiedy atakują ławicę ryb. 

Uważa się, że używają również gwizdów 

w celu ogłuszenia ryb. Gdy jest mało ryb 

polują także na ośmiornice. 
 

Delfiny butelkonose łączą się w pary w okresie 

wiosny i lata. Młode, które rodzą się pod wodą, 
przychodzą na świat 10-12 miesięcy później. Co 

najmniej 2 samice chronią matkę i młode podczas 

porodu. Jest to niezbędne, gdyż krew, którą samica 

traci podczas porodu, może zwabić rekiny. Samice 

zajmują się swoimi młodymi przez minimum 16 

miesięcy i dlatego mogą rozmnażać się co 2, 3 rok  

Podstawowe dane: 

-Długość: 1,9 – 3,9 m 

-Waga: 150-275 kg 

Rozmnażanie: 

-Dojrzałość płciowa: ok. 6-8 lat 

-Liczba młodych: tylko jedno przy każdym 

porodzie 

Długość życia: 25-30 lat. 

Ochrona: 

Delfin butelkonosy w odróżnieniu od większości innych 

gatunków nie jest zagrożony wytępieniem. 

Występowanie: 
Delfin butelkonosy żyje w Oceanie Atlantyckim, Morzu Śródziemnym, 

północnej części Oceanu Spokojnego, w Morzu Czerwonym i Oceanie 

Indyjskim. 

Myślę, że takie wodne zwierzęta są warte naszej uwagi. Zachęcam 

wszystkich czytelników do zainteresowania się tym gatunkiem! 

Opracowała: 
Ola Gryz 
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Być Kobietą 

Jak trudno być kobietą. 
Spójrz... 

Zajrzyj w głąb mej duszy 

Zrozum... 

Jak porcelanowa lalka 

Krzyczę... 
Tak głucho i pusto 

A nagle... 

Patrzysz na mnie tak 

Cudownie... 

Chociaż za bardzo monotonnie 

Tonę... 
W pustocie Twych słów 

Niezapomniane... 

 

Te długie listy miłosne 

W marzeniach.... 

Kolacje przy świecach 

Pamiętasz... 

To ja wiem- Kobieta 

A Ty... 

Niewiele wiesz 

Tak jest... 

A jeśli doceniasz- 

Zbyt duże wyzwanie. 

Dostaje tylko różę i śniadanie 

Kochanie. 

 

Napisała : Karolina Kuleta 


