BIORÓŻNORODNOŚC W SKALI MAKRO
Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do konkursu na projekt ekomuralu „Świat
oczami młodych”.
„Świat oczami młodych” to konkurs kreatywny na projekt ekomuralu przedstawiającego
temat różnorodności biologicznej. Najlepsze projekty dostaną dofinansowanie na realizację.
Konkurs, organizowany przez Fundację BOŚ, jest skierowany do szkół wszelkiego typu,
ośrodków kultury, bibliotek, przedszkoli oraz uczelni, a także innych placówek o charakterze
edukacyjnym lub kulturalnym.
Do 31 maja 2022 roku trwają zapisy na stronie oczamimlodych.pl, a do 30 czerwca 2022 roku
można przesyłać projekty murali. Wszystkie nadesłane prace oceni komisja konkursowa, pod
przewodnictwem cenionego twórcy murali Wojciecha Kołacza, złożona z polskich artystów
oraz przedstawicieli organizatora. Pięć najlepszych otrzyma dofinansowanie w wysokości do
15 000 zł na realizację. Łączna pula grantów wynosi 75 000 zł.
Pragniemy pokazać młodemu pokoleniu jak ważne jest zwiększanie różnorodności
biologicznej i zainspirować je do aktywnego działania na rzecz tego celu.

Murale z ekoprzesłaniem
Mural to obraz namalowany na fasadzie budynku, ścianie czy ogrodzeniu. Dobry mural staje
się częścią otoczenia, potrafi całkowicie zmienić odbiór budynku, zaczarować miejsce
i okolicę. Oswaja przestrzeń, cieszy oko i sprawia, że chcemy tam przebywać.
Malowidła te dotyczą różnych tematów, bywają dekoracjami, promują rozmaite idee. Na
ogół powstają w przestrzeni miejskiej, wyróżnia je rozmiar i ciekawa forma.
A czym jest ekomural? To specjalny typ muralu przedstawiający tematykę związaną
z ekologią, ochroną środowiska czy zmianami klimatu. Ekomural może również w inny sposób
wpisywać się w wymienione tematy, na przykład poprzez sposób wykonania (ekologiczne
materiały, farby fotokatalityczne, itp.) czy poprzez wkomponowanie dodatkowych
elementów (domki dla jerzyków na elewacji, domki dla owadów, dodatkowe nasadzenie
roślin), które wraz z obrazem tworzą całość.

Bioróżnorodność
Ekomurale idealnie pasują do popularyzowania tematu różnorodności biologicznej. Dlaczego
ten temat jest tak ważny? Bioróżnorodność to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów
– możemy ją rozpatrywać w ramach gatunku, pomiędzy gatunkami oraz w ramach
ekosystemów. Jej zachowanie jest niezwykle istotne, pozwala zachować równowagę
w środowisku. Im środowisko jest bardziej zróżnicowane, tym jest bardziej odporne i stabilne.
Wraz z jej utratą świat musi się mierzyć z wieloma problemami, na przykład: utrzymaniem
czystości wód i powietrza oraz żyzności gleb.
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