
Projekt POWER
„Jestem człowiekiem – żyję wśród 

ludzi”

mobilność „Ja w środowisku”



„Stan środowiska przyrodniczego 
w Sarzynie i Galati”



Jednym z celów projektu, było porównanie wybranych składników środowiska
naturalnego Sarzyny i okolic miasta Galati. Badania w Rumunii odbywały się nad malowniczo
położoną rzeką Prut, będącą granicą z Mołdawią. Prace uczniów pomagali przeprowadzać m.in.
pracownicy naukowi Muzeum Przyrodniczego w Galati. Zbadano, a następnie porównano próbki
wody i gleby pochodzące z okolicznego środowiska oraz te przywiezione z Sarzyny.

Rzeka Trzebośnica (okolice Sarzyny) Rzeka Prut (okolice Galati)



Badanie czystości wody w rzece Prut polegało na zbadaniu pH wody oraz
rozpoznawaniu gatunków organizmów tam żyjących. Na podstawie przygotowanych
kart pracy uczniowie z Sarzyny i Galati pod okiem nauczycieli i pracowników
naukowych rozpoznawali gatunki organizmów wyłowionych z rzeki. Obecność tych
organizmów była wskaźnikiem czystości wody w rzece.

Pobieranie materiału do badań z dna rzeki Prut Rozpoznawanie organizmów żyjących w wodach rzeki Prut



Przy pomocy kart pracy, przygotowanych przez pracowników naukowych
Muzeum Przyrodniczego w Galati, uczniowie określali jakość stanu środowiska
przyrodniczego rzeki Prut, poprzez występujące w niej organizmy.



Badanie czystości wody w rzece Trzebośnica i rzece Prut polegało na zbadaniu jej 
próbek pod względem chemicznym, określającym pH wody. Dodatkowo zostały 

przebadane próbki wody pochodzącej z kranu oraz ze zbiorników stojących – stawy.



Określanie pH wody z użyciem systemu Pasco

Wyniki badań pH wody w miejscowości Sarzyna i znad rzeki Prut były na podobnym 
poziomie (pH w granicy 6,7 – 6,9)



Badanie pH gleby pochodzącej znad rzeki Prut oraz próbek gleby 
pochodzących z różnych części Sarzyny

Badanie próbek gleby z Sarzyny dało 
wynik pH lekko kwaśny

Badanie próbek gleby znad rzeki Prut 
dało wynik pH zasadowy



Określanie form rzeźby terenu i rodzaju gleby okolic rzeki Prut –
karta pracy



Określanie stanu wody w rzece Prut w zależności od czynników 
fizyczno – chemicznych – karta pracy



Podsumowanie pracy – ogólna interpretacja wyników 
określających stan środowiska badanego terenu (karty pracy)



Wspólne realizowanie projektu z rówieśnikami z Rumunii oraz piękno przyrody jak
i atrakcje turystyczne tego kraju, dostarczyły naszym uczniom niezapomnianych wrażeń.
Międzynarodowe warsztaty, zajęcia terenowe, pokazy pomogły w rozwijaniu a także nabywaniu
nowych kompetencji, przełamywaniu barier oraz dodały odwagi w chęci odkrywani nieznanego.


