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Co w zeszycie
Piasek jest materiałem powszechnie spotykanym i mającym wiele zastosowań.
Obcujemy z nim od najmłodszych lat – bawimy się nim w piaskownicy, leżymy
na nim na plaży, chodzimy po nim w sosnowym lesie, spotykamy go na każdej
budowie. Ile jednak o nim tak naprawdę wiemy?
W bieżącym numerze opowiemy Wam kilka historii o piasku – odpowiemy
sobie na pytanie, jak powstaje piasek, zajmiemy się warunkami, które muszą
zostać spełnione, aby można było zbudować z niego zamek na plaży oraz prześledzimy proces formowania piaszczystych wydm.
A na koniec – kilka interesujących doświadczeń z Ogólnopolskiego Konkursu
Nauk Przyrodniczych Świetlik – w sam raz na lato.
Zapraszamy do lektury!
DS
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Jak powstaje piasek?
Niewątpliwie najbardziej naturalnym materiałem i jednym z pierwszych, z którymi ma człowiek do czynienia od samych narodzin, jest woda. Kolejny, który
poznaliśmy bardzo wcześnie, to piasek – w piaskownicy czy na plaży - materiał, który już jako dzieci chętnie przesiewaliśmy i wsypywaliśmy do różnych
naczyń, robiąc nasze pierwsze eksperymenty fizyczne. Służył on nam także do
stawiania niezliczonych babek z piasku oraz budowania fortec i zamków. Czy
wiecie jednak, czym jest piasek i skąd się bierze?
Naturalny piasek tworzy się podczas rozpadu skał w wyniku ich wietrzenia oraz erozji. Najpierw od skał odrywają się duże bloki skalne, które powoli
rozpadają się na mniejsze. Kawałki skał wietrzeją. Jest to bardzo długotrwały
proces – trwa przez tysiące, a nawet miliony lat.
Wietrzenie – to różne procesy prowadzące do rozpadu mechanicznego
i rozkładu chemicznego skał. Zachodzą one pod wpływem energii słonecznej,
powietrza, wody i działania organizmów.
Wietrzenie fizyczne (mechaniczne) jest wywołane zmianami temperatury oraz związanymi z nimi zmianami objętości w stanie ciekłym i stałym.
Woda, która wpływa w zagłębienia skał, po zamarznięciu powiększa swoją
objętość, tym samym rozsadzając bloki skalne. Ten rodzaj wietrzenia przeważa w klimacie suchym (pustynnym).
Wietrzenie chemiczne to chemiczny rozkład skał spowodowany różnymi
procesami chemicznymi, takimi jak rozpuszczanie, utlenianie, redukcja oraz
hydroliza i hydratacja, zachodzącymi pod wpływem działania wody, tlenu,
dwutlenku węgla. Ten rodzaj wietrzenia przeważa w klimacie gorącym i wilgotnym.
Wietrzenie biologiczne zachodzi z pomocą organizmów żywych, jest
jednak zawsze albo wietrzeniem fizycznym (np. rozpychanie skał przez korzenie wrastające w szczeliny skalne), albo chemicznym (np. zamiana gipsu
w siarkę przez bakterie beztlenowe).
W wyniku wietrzenia powstaje zwietrzelina, czyli mniejsze lub większe
okruchy skalne, a także tworzą się przepiękne formy skalne w terenie – np.
grzyby skalne.

Fot. 1. Grzyb skalny powstały na solnisku Uyuni w Boliwii (3653 m n.p.m.).
Źródło: Wikipedia; Thomas Wilken, CC BY-SA 3.0
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Okruchy skalne są transportowane przez podmuchy wiatru lub zwierzynę,
a przede wszystkim przez wodę deszczową. W wyniku takiego przemieszczania
często trafiają do zbiorników wodnych. Strumieniami i rzekami są transportowane do mórz i oceanów. Podczas transportu obijają się o podłoże, dzieki
czemu zaokrąglają się ich krawędzie (kamienie zmieniają się w otoczaki),
a oderwane okruchy tworzą żwir (kawałki skał o średnicy 2-64 mm). W wyniku dalszego rozpadu żwiru powstaje piasek, czyli ziarna o średnicy ok. 0,05-2
mm. Ziarna o jeszcze mniejszej średnicy określane są jako muł lub glina.

Fot. 2. Otoczaki – kamienie wygładzone i o zaokrąglonych krawędziach, powstałych podczas transportu przez wodę. Źródło: Wikipedia; Steve Shattuck (Canberra, Australia), CC BY 2.0

Materiał skalny przetransportowany do morza lub oceanu zaczyna być szybciej
rozdrabniany ze względu na gwałtowne i silne działanie morskich fal oraz słonej
wody. A po rozdrobnieniu – wyrzucany jest przez te same fale na brzeg. Stąd tak
masowo występujące piaszczyste plaże wzdłuż brzegów mórz i oceanów.
Najbardziej powszechny jest piasek kwarcowy, zbudowany głównie z dwutlenku krzemu, SiO2. To właśnie on pozostaje w dużej ilości po długotrwałej
erozji i wielokrotnym dzieleniu się skał na mniejsze kawałki, gdyż kwarc ma
dużą odporność na czynniki chemiczne i mechaniczne. Ta specyficzna cecha
dwutlenku krzemu ma swoje źródło w jego budowie krystalicznej. Kwarc nie
jest jedynym składnikiem skał. Skały powstają ogólnie z gorącej magmy wypływającej z wnętrza Ziemi i zastygającej w kontakcie z chłodnym powietrzem
na jej powierzchni. Płynny dwutlenek krzemu jest transportowany jednocześnie z pozostałymi elementami, ale krystalizuje jako jeden z ostatnich.

Fot. 3. Piasek kwarcowy. Źródło: Wikipedia; Manfred Morgner CC BY-SA 3.0
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Fot. 4. Ziarna kwarcowe piasku widziane w obrazie skaningowego mikroskopu elektronowego.
Źródło: NASA; Domena publiczna

Choć kwarc jest głównym budulcem większości plaż, czasem jest on zmieszany z innymi składnikami, zwykle zmieniającymi jego zabarwienie. Brązowy
kolor większości piaszczystych plaż jest wynikiem działania tlenku żelaza, który
zabarwia kwarc na jasny brąz, oraz skalenia, który w swojej pierwotnej postaci
również jest brązowy. Czarny piasek powstaje pod wpływem erozji materiału
wulkanicznego, takiego jak lawa, skały bazaltowe i inne ciemne skały i minerały, i zazwyczaj znajduje się na plażach w pobliżu aktywnych wulkanów. Z kolei
różowe plaże na Bermudach powstają w wyniku nieustannego rozkładu jednokomórkowych organizmów z muszlami, zwanych otwornicami.

Fot.5 Czarna plaża na Islandii. Źródło: Flickr

Istnieją także słynne białe plaże – np. na Hawajach – których głównym
budulcem są odchody papugoryb. Gatunki te gryzą i zeskrobują glony ze skał
i martwych koralowców swoimi papugowatymi dziobami, miażdżą niejadalny
materiał rafy wapniowo-węglanowej (wykonanej głównie ze szkieletów koralowców) w swoich jelitach, a następnie wydalają go w postaci piasku. Jednocześnie, pomagając w utrzymaniu zróżnicowanego ekosystemu raf koralowych,
każda papugoryba może produkować do 90 kilogramów białego piasku rocznie!
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Fot. 6. Dziób papugoryby (Bolbometopon muricatum) , dzięki któremu jest ona zdolna do kruszenia
nawet najtwardzych koralowców. Źródło: Wikipedia; Hectonichus, CC BY-SA 3.0

Zapewne każdy z Was nieraz spacerował po piasku lub budował z niego
różne formy architektoniczne. Gdy zdarzy się Wam to robić po raz kolejny,
wspomnijcie słowa ekolożki Rachel Carson: Na każdej krętej plaży, w każdym
ziarnku piasku kryje się historia Ziemi.
Referencje:
Encyklopedia PWN – on-line https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3996059
https://www.britannica.com/video/185632/formation-sand-quartz-role-processes-weathering-grains
Dagmara Sokołowska

Zamki z piasku
Piasek ma bardzo ciekawe własności mechaniczne, o czym wiedzą wszyscy
budowniczowie zamków na plaży. W zależności od stopnia sprasowania i ilości wymieszanej z nim wody można z niego uzyskać plastyczny i wytrzymały
materiał budowlany, płynną breję albo delikatną posypkę. Jak to możliwe, że
piasek ma tak różne własności w zależności od warunków? Czy istnieją idealne proporcje piasku i wody, umożliwiające zbudowanie wysokich i trwałych
konstrukcji? I dlaczego nie da się zbudować zamku z piasku pod wodą? Żeby
odpowiedzieć na powyższe pytania, przyjrzyjmy się bliżej siłom, które umożliwiają budowanie z niego różnych struktur.
Piasek należy do tak zwanych materiałów sypkich i składa się z ziaren mineralnych, głównie z kwarcu (SiO2). Suchy piasek nie jest dobrym materiałem
budowlanym. Jedyne, co można z niego zrobić, to mniejsze lub większe kopce.
Nie da się jednak usypać pryzmy piasku o dowolnym kształcie. Za jej charakterystyczną formę odpowiadają siła grawitacji oraz siła tarcia pomiędzy poszczególnymi ziarnami. W miarę dosypywania piasku, kopiec rośnie stopniowo, aż
do momentu, kiedy kąt nachylenia zbocza do poziomu osiągnie pewną wartość
krytyczną (od 30° do 40°). Po przekroczeniu tej wartości zbocze staje się niestabilne i dalsze dodawanie piasku powoduje obsuwanie się lawin. Krytyczny
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kąt nachylenia nazywa się kątem naturalnego zsypu i zależy od wielkości ziaren, ich formy oraz stopnia gładkości ich powierzchni. Im bardziej okrągłe i wypolerowane są ziarna, tym mniejsze jest tarcie pomiędzy nimi i w rezultacie,
tym mniejszy jest kąt naturalnego zsypu.

Rys. 1. Kąt naturalnego zsypu (źródło: commons.wikimedia.org)

Parametr ten jest ważny z punktu widzenia składowania różnych materiałów
sypkich (węgla, cementu, ziaren zbóż). Aby zapobiec niekontrolowanym lawinom, zaleca się składowanie materiałów w pryzmach o kącie nachylenia stoku
mniejszym o 5°−10° od kąta naturalnego zsypu.
materiał

kąt naturalnego zsypu

węgiel kamienny

25° − 35°

ruda żelaza

35° − 40°

piasek

30° − 40°

sól

25°

cement

30° − 40°

pszenica

27°

mąka pszenna

45°

Tab. 1. Przykładowe wartości kąta naturalnego zsypu dla różnych materiałów sypkich

Jeśli chcemy zbudować z piasku coś innego niż stożkowaty kopiec, musimy
oczywiście wymieszać go z wodą. Powstałą mieszaninę określa się jako mieszaninę wielofazową, ponieważ w jej skład wchodzą de facto trzy fazy: piasek
(ciało stałe), woda (ciecz) i powietrze (gaz). To właśnie obecność wody i powietrza powoduje, że piasek staje się lepszym materiałem budowlanym. Proporcje składników w tej mieszaninie muszą być jednak odpowiednio dobrane.
Jak każdy z nas wie, wody nie może być ani zbyt mało, ani zbyt dużo. Istnieją
więc pewne optymalne proporcje, pozwalające na konstruowanie wytrzymałych budowli z piasku. Naukowcy z uniwersytetów w Amsterdamie i Paryżu
przeprowadzili w 2012 roku badania z piaskiem o różnych rozmiarach ziaren
i wykazali, że najwyższe budowle uzyskuje się przy użyciu mieszaniny złożonej
w 99% objętości z piasku i w 1% z wody, przy czym należy mocno ubijać każdą
warstwę mieszaniny. Badacze ci budowali walcowate wieże o różnych średnicach i mierzyli ich maksymalną wysokość. Używając mieszaniny o idealnych
proporcjach, udało im się zbudować walec o promieniu 3,5 cm i wysokości 60
cm. Pomiary wykazały, że w optymalnych warunkach maksymalna wysokość
budowli z piasku jest proporcjonalna do promienia podstawy walca podniesionego do potęgi 2/3. Oznacza to, że w idealnych warunkach wieża z piasku
o promieniu 20 cm mogłaby osiągnąć prawie 2 m wysokości!
Na plaży nie mamy oczywiście do dyspozycji wiaderek z podziałką pozwalających na uzyskanie idealnego składu mieszaniny z odpowiednią precyzją.
Jednak z doświadczenia wiemy, że mieszanina piasku i wody jest dobrym bu-
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dulcem w bardzo szerokim zakresie proporcji wody do piasku. Z badań naukowych wynika, że zakres ten wynosi od 0,2% do 20%. Poniżej 0,2% mieszanina
jest zbyt sypka, a powyżej 20% - zbyt płynna, żeby móc z niej konstruować
budowle.
Zastanówmy się teraz, co powoduje, że po dodaniu wody ziarna piasku „kleją się” do siebie. Spróbuj najpierw zrobić prosty eksperyment: zamocz kciuk
i palec wskazujący w wodzie, po czym powoli rozsuń palce. Warstwa wody
pomiędzy palcami utworzy tak zwany mostek kapilarny. W miarę oddalania
palców mostek staje się coraz cieńszy, aż w końcu ulega przerwaniu.

Rys. 2. Mostek kapilarny

Takie mostki kapilarne tworzą się właśnie pomiędzy ziarnami piasku. Żeby
wyjaśnić charakterystyczny kształt, jaki przyjmuje powierzchnia wody w mostku kapilarnym, musimy zastanowić się nad siłami działającymi pomiędzy cząsteczkami wody, cząsteczkami wchodzącymi w skład powietrza i cząsteczkami
znajdującymi się na powierzchni ziaren piasku. Odziaływania te mają charakter
elektrostatyczny i powodują wzajemne przyciąganie się molekuł. Do opisu tych
sił używa się dwóch terminów: siły spójności (lub siły kohezji), występujące
pomiędzy cząsteczkami tej samej fazy i siły przylegania (lub siły adhezji), występujące miedzy cząsteczkami dwóch różnych faz.
Przeanalizujmy najpierw siły oddziaływań na powierzchni, gdzie woda styka się z ziarnkiem piasku, a następnie na powierzchni odgraniczającej wodę
i powietrze.
Powierzchnia ziaren piasku jest polarna dzięki obecności grup hydroksylowych (−OH), co umożliwia tworzenie wiązań z cząsteczkami wody.

Rys. 3. Powierzchnia ziarna piasku

Cząsteczki polarne to cząsteczki, w których ładunek elektryczny nie jest
rozłożony równomiernie w całej objętości. Można w nich wyróżnić bieguny
o różnoimiennych ładunkach. Przykładem cząsteczek polarnych są molekuły
wody, a także cząsteczki zawierające grupy hydroksylowe −OH, grupy aminowe −NH i wiele innych. Na skutek przyciągania między przeciwnymi ładunkami
elektrycznymi cząsteczki polarne przyciągają się wzajemnie.
Oddziaływanie pomiędzy grupami hydroksylowymi na powierzchni ziaren
piasku i cząsteczkami wody (siły przylegania) jest silniejsze niż przyciąganie
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pomiędzy cząsteczkami wody (siły spójności). Wypadkowa siła działająca na
cząsteczkę wody jest skierowana w stronę ziarna piasku. Mówimy w tej sytuacji, że woda zwilża powierzchnię ziarnka piasku.

Rys. 4. Siły przylegania na powierzchni styku wody i ziarna piasku są większe niż siły spójności
pomiędzy cząsteczkami wody, a te z kolei są większe niż siły przylegania na powierzchni styku wody
i powietrza

Sytuacja przedstawia się inaczej na powierzchni odgraniczającej wodę
i powietrze. Cząsteczki wody oddziałują silniej między sobą niż z cząsteczkami
wchodzącymi w skład powietrza. Siły spójności przeważają nad siłami przylegania i wypadkowa siła działająca na cząsteczkę wody znajdującą się w warstwie
graniczącej z powietrzem jest skierowana w głąb, prostopadle do powierzchni
styku wody z powietrzem. Zjawisko to nazywane jest napięciem powierzchniowym i powoduje, że powierzchnia wody zachowuje się jak napięta błona.
Charakterystyczny kształt mostka kapilarnego jest więc wypadkowym efektem działania sił spójności cieczy i sił przylegania pomiędzy cząsteczkami stykających się faz. Istnienie mostków kapilarnych pomiędzy ziarnami piasku powstrzymuje je przed staczaniem i wzmacnia w ten sposób spójność materiału,
co pozwala na formowanie z mokrego piasku różnych budowli.
W miarę zwiększania udziału procentowego wody w mieszaninie, początkowa liczba mostków zwiększa się, coraz mocniej spajając piasek. Następnie
poszczególne mostki zlewają się ze sobą, łącząc kilka ziaren jednocześnie. Takie wielokrotne połączenia są słabsze niż połączenia pomiędzy dwoma ziarnami
i w rezultacie osłabiają strukturę materiału. W końcu woda zaczyna szczelnie
wypełniać luki między ziarnami i piasek staje się płynny. To dlatego właśnie nie
można zbudować zamku z piasku pod wodą. Stabilność piaskowych konstrukcji
zapewniana jest przez mostki kapilarne, których istnienie zależy od jednoczesnej obecności wody i powietrza w przestrzeniach pomiędzy ziarnami. Tak więc
to nie sama woda, ale woda i powietrze pozwalają „sklejać” ziarna w konstrukcjach z piasku.

Rys. 5. W miarę dodawania wody zwiększa się liczba mostków kapilarnych, następnie sieć połączeń
rozrasta się, aż do momentu gdy mieszanina staje się płynną breją
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Trwałość budowli z piasku zależy od rodzaju użytego materiału, a także od
warunków pogodowych. W strefach klimatów umiarkowanych zamki z piasku
mogą przetrwać nawet parę miesięcy, jeśli tylko nie pada ulewny deszcz i nie
wieje zbyt mocny wiatr. Z kolei rzeźby z piasku zbudowane w zamkniętych pomieszczeniach mogą stać całymi latami pod warunkiem, że nikt ich nie dotyka.
Badania właściwości piasku nie służą wyłącznie zaspokajaniu naturalnej ciekawości budowniczych zamków na plaży. Dogłębne zrozumienie właściwości
mechanicznych materiałów sypkich oraz mieszanin wielofazowych jest bardzo
istotne w tak różnych dziedzinach badawczych jak przetwarzanie proszków
przemysłowych, produkcja farmaceutyków w tabletkach, nauka o żywności,
a także w modelowaniu zachowania gleb w celu zapobiegania osuwiskom.
Siła napięcia powierzchniowego, napięcie powierzchniowe i napięcie międzyfazowe
Cząsteczki cieczy przyciągają się wzajemnie. Siły działające na cząsteczkę
znajdującą się wewnątrz cieczy wzajemnie się równoważą. Cząsteczki wewnątrz cieczy mogą się w związku z tym swobodnie przemieszczać. Natomiast siły działające na cząsteczki znajdujące się na powierzchni, w warstwie
graniczącej z gazem, ciałem stałym lub inną cieczą nie są zrównoważone.
W rezultacie warstwa powierzchniowa cieczy jest napięta, tak jakby ciecz była
pokryta elastyczną błoną.
To charakterystyczne zachowanie cieczy w warstwie graniczącej z powietrzem lub innym gazem można opisać przy pomocy siły zwanej siłą napięcia
powierzchniowego . Siła ta jest styczna do powierzchni cieczy i dąży do
zmniejszenia pola tej powierzchni.
Napięciem powierzchniowym nazywa się stosunek siły napięcia powierzchniowego do długości L obrzeża powierzchni granicznej cieczy:

Napięcie powierzchniowe wyraża się w N/m.
W przypadku, gdy ciecz jest w kontakcie z ciałem stałym lub inną, niemieszającą się z nią cieczą, mówimy o napięciu międzyfazowym. Tym terminem
określa się również napięcie pomiędzy ciałem stałym i gazem.
Kształt, jaki przyjmuje kropla cieczy umieszczona na powierzchni ciała
stałego, zależy od napięcia powierzchniowego i napięcia międzyfazowego.

Rys. 6. Napięcie powierzchniowe na styku ciało stałe-ciecz (
i ciecz-powietrze ( )

), ciało stałe-powietrze (

)

Więcej o siłach spójności, siłach przylegania i napięciu powierzchniowym
zainteresowany Czytelnik może przeczytać między innymi w numerach 12,
20, 22, 27 i 37 Neutrina.
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Zainteresowanych Czytelników zachęcam do obejrzenia kilku krótkich filmów ilustrujących zachowanie mieszaniny wielofazowej składającej się z wody,
powietrza i szklanych kulek.
https://vimeo.com/showcase/3264861/video/119937492
https://vimeo.com/showcase/3264861/video/119941307
https://vimeo.com/showcase/3264861/video/119941305
https://vimeo.com/showcase/3264861/video/119941306
Katarzyna Cieślar

Wydmy – piaszczyste twory natury
Jedną z okazałych, rozległych form piaszczystych są wydmy. Czy to nad brzegiem morza, czy na rozległej pustyni, wydmy malują piękny, często zróżnicowany krajobraz. Na pustyni jest on zwykle czysty, niezakłócony żadną roślinnością, za to zachwycający kształtami (rys. 1). Nad brzegiem morza wydmy
tworzą formacje bardziej zróżnicowane pod względem biologicznym. Czy zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób powstają te piękne formy krajobrazu?

Rys. 1. Wydma sierpowata (barchan) na Pustyni Namib
(źródło: Wikipedia, autor: Anne97432, CC BY-SA 2.5)

Wydmy to kopce piasku usypanego przez wiatr. Zarówno nad brzegiem morza,
jak i na pustyni, powstają one w podobny sposób - na skutek nawiewania piasku
do osłoniętego obszaru za przeszkodą, taką jak kamień, muszla, kawałek drewna
lub niewielka roślina. Ziarenka piasku wędrują z miejsca na miejsce dzięki saltacji – pod wpływem podmuchów wiatru wykonują one niewielkie skoki nad powierzchnią piasku po torach balistycznych, a gdy opadają, uderzają w kolejne ziarenka, wybijając je w powietrze. Część ziarenek może się także toczyć po podłożu.
W ten sposób następuje kolektywne przemieszczanie całych mas piasku (rys. 2).

Rys. 2. Przemieszczanie się ziaren piasku – saltacja
i toczenie (źródło: NASA; domena publiczna)
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Wydma usypywana jest od strony nawietrznej, czyli od strony wiejącego
wiatru i najczęściej nie jest symetryczna (rys. 3). Po przeciwnej stronie (czyli
po zawietrznej) zbocze wydmy zapada się po pewnym czasie. Zawalenie zaczyna się wtedy, gdy kąt nachylenia zbocza wydmy po zawietrznej wynosi 30-34°
– zależy to od takich czynników, jak wielkość ziaren, prędkość wiatru, wilgotność. Klasycznym przykładem tego typu wydm jest barchan (rys. 1).

Rys. 3. Formowanie wydmy

Nad brzegiem morza czy oceanu wydmy tworzą się w kilku stadiach, charakterystycznych dla ich wieku i odległości od linii wody. Jak już wspomniano
w artykule Jak powstaje piasek, fale przypływów transportują i osadzają na
plażach duże ilości piasku. Gdy w trakcie odpływu piasek ten wysycha, podmuchy morskiego wiatru zaczynają go przenosić w głąb lądu. Najbliżej brzegu, na
przedpolu wydm tworzy się wydma pierwotna – w postaci zmarszczek lub
niewielkich, gładkich, piaszczystych pagórków (rys. 4). Zwykle nie jest ona
porośnięta żadną roślinnością, choć czasami pojawiają się na niej niewielkie
skupiska roślinności, odpornej na brak wody i duże zasolenie. Wydmy pierwotne mogą osiągnąć wysokość jednego metra.

Rys. 4. Zmarszczki (z lewej) i wydma pierwotna (z prawej). Po lewej – zdjęcie pochodzi z Las
Palmas de Gran Canaria (źródło: Flickr, autor: Alistar Young, CC BY 2.0), po prawej – wydma nad
Morzem Bałtyckim (źródło: Flickr, autor: Sergey Sokolov, CC BY-ND 2.0)

Dalej od plaży tworzy się tzw. wydma biała (rys.
5) – wyższa od pierwotnej (może osiągać nawet 5 m)
i nieco bardziej obficie porośnięta roślinnością, choć
jest to w dalszym ciągu bardzo ograniczony zbiór gatunków, typowo odpornych na brak wody.
Kolejnym stadium jest tzw. wydma żółta (rys. 6),
obficiej pokryta wyższą roślinnością. Jest to ostatnie
stadium wydm, które mogą się przemieszczać jako
całe formacje.

Rys. 5. Wydma biała – Lubiatowo, woj. pomorskie
(źródło: Wikipedia, Jan Jerszyński, CC BY-SA 2.5)
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Rys. 6. Wydma żółta (źródło: Flickr, autor: dynamomosquito, CC BY-SA 2.0)

Wydmy szare (rys. 7) to formacje bujnie porośnięte wieloma gatunkami roślin. W zagłębieniach pomiędzy ich pagórkami oraz na granicy pomiędzy
wydmami żółtymi i szarymi często pojawiają się obszary zastanej wody, gdyż
zagłębienia te sięgają lustra wody podpowierzchniowej. Wydmy szare są formacjami nieprzemieszczającymi się.

Rys. 7. Wydma szara (źródło: Pixabay, autor: Evgeni Tchekarski, do użytku publicznego)
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Ostatnie stadium ewolucji wydm stanowi wydma dojrzała (rys. 8), na
której, obok form trawiastych i roślinności zielnej, wyrastają także krzewy
i drzewa.

Rys. 8. Wydma dojrzała – w głębi zdjęcia (źródło: Pixabay, autor: Brigitte, do użytku publicznego)

Należy pamiętać, że w Polsce przebywanie na terenie wydm jest zabronione, gdyż podlegają one ochronie. Zwykle obszar wydm jest wyraźnie oddzielony od plaż ogrodzeniem, poza które nie należy wchodzić.
Dagmara Sokołowska
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Doświadczenia z konkursu Świetlik

Olejowy wulkan
Podczas doświadczenia można się
poplamić

Potrzebna pomoc
osoby dorosłej

Przygotuj:
¾¾ małą, szklaną buteleczkę po syropie
lub małą szklaną fiolkę po tabletkach
(buteleczka musi być wypłukana i wysuszona)
¾¾ wysokie, szklane naczynie, np. dzbanek na wodę; naczynie musi być przynajmniej dwa razy wyższe niż mała buteleczka lub fiolka
¾¾ olej spożywczy
¾¾ łyżeczkę płynu do mycia naczyń

¾¾ zimną wodę z kranu

Po wykonaniu doświadczenia spróbuj odpowiedzieć na pytania
dotyczące obserwacji. Koniecznie przeczytaj komentarz!

4.

Eksperyment:
Małą buteleczkę lub fiolkę po tabletkach napełnij
olejem aż po brzegi.
Wlej zimną wodę z kranu do wysokiego, szklanego naczynia. Nie wypełniaj naczynia po brzegi. Tafla
wody powinna znajdować się około 5 cm niżej niż
brzegi naczynia.
Butelkę z olejem delikatnie włóż do dzbanka z wodą,
otworem do góry.
Uwaga! Nie upuszczaj butelki – może to spowodować pęknięcie dzbanka lub butelki lub niepowodzenie eksperymentu.
Do dzbanka z wodą wlej łyżeczkę płynu do mycia naczyń.

1.
2.
3.

Obserwacje:
Co się dzieje z olejem po umieszczeniu buteleczki w wodzie?
Co się dzieje z olejem po dodaniu do wody płynu do mycia naczyń?
Czy olej wymieszał się z wodą, czy utworzył warstwę na powierzchni wody?

1.
1.

2.
3.

Komentarz:
Po umieszczeniu buteleczki z olejem w dzbanku z wodą, stanęła ona na dnie
dzbanka. Olej nie wypłynął z buteleczki pomimo tego, że ma gęstość mniejszą
niż woda, a buteleczka nie była zakręcona. Po dodaniu do wody łyżeczki płynu
do naczyń, płyn ten zaczął opadać. W chwili, gdy płyn dotarł do miejsca, w którym woda stykała się olejem, olej zaczął wypływać z buteleczki. Wypływający
olej unosił się.
Cząsteczki (drobinki) wody mocno się ze sobą przyciągają, ale słabo przyciągają się z drobinkami oleju. Dlatego olej i woda nie mieszają się ze sobą.
Dzięki temu tworzy się wyraźna granica w miejscach, w których woda styka
się z olejem. W naszym doświadczeniu woda blokuje w ten sposób otwór buteleczki i dlatego olej nie może z niej wypłynąć. Dodanie do wody płynu do
mycia naczyń (detergentu) powoduje zmniejszenie siły przyciągania pomiędzy
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drobinkami wody i rozluźnienie blokady na granicy oleju i wody. Dzięki temu
tworzy się tak jakby korytarz, którym olej może wypłynąć z butelki.
Podobnie jak w doświadczeniu woda nie miesza się z tłuszczem, którym
zabrudzone są np. naczynia. Dlatego, żeby pozbyć się pozostałości po jedzeniu
zawierającym tłuszcz, należy użyć detergentu, który zmniejszy siły pomiędzy
cząsteczkami wody i ułatwi mycie.

Woda i tkanina
Eksperyment najlepiej wykonywać
w łazience nad umywalką lub miską
Może być potrzebna pomoc drugiej
osoby

Przygotuj:

¾¾ dwa kompresy z gazy opatrunkowej 7,5 cm × 7,5 cm
¾¾ szklankę
¾¾ kran z wodą
¾¾ umywalkę
¾¾ talerz lub miskę
¾¾ łyżeczkę
¾¾ kilka wykałaczek
¾¾ nożyczki

Zadanie:
Rozpakuj oba kompresy z gazy i rozłóż je tak, aby otrzymać dwie pojedyncze warstwy.
2. Przetnij każdy kompres na pół, tak by powstały łącznie
cztery prawie kwadratowe kawałki gazy.
1.

Eksperyment 1:
Połóż wszystkie cztery kawałki gazy jeden na drugim. Potrzebna pomoc osoby dorosłej
2. Połóż je płasko na dłoni i zmocz pod bieżącą wodą. Cała
gaza musi być dokładnie zmoczona.
3. Napełnij szklankę do pełna wodą.
4. Dokładnie rozprostuj zmoczoną gazę, naciągając jej brzegi.
5. Nałóż naprężoną gazę na szklankę tak, by gaza przylepiła się do boków szklanki i była naprężona nad otworem
szklanki. Gaza powinna przylgnąć do tafli wody w szklance.
Może się także utworzyć pomiędzy nimi pęcherzyk powietrza, ale lepiej, gdy jest jak najmniejszy.
6. Gaza nie może się zwijać, musi być rozciągnięta na płasko
nad całym otworem szklanki.
7. Jedną ręką mocno złap za szklankę, jednocześnie obejmując dłonią gazę
przylepioną do szklanki.
8. Drugą rękę połóż na gazie, zakrywając otwór szklanki.
9. Szybkim ruchem nad umywalką lub miską obróć szklankę
do góry dnem. Po obróceniu szklanka nie może być pochylona pod kątem, ale musi być odwrócona dokładnie dnem
do góry.
10. Odsuń rękę, która zakrywała otwór szklanki.
1.

1.
2.

Obserwacja:
Czy woda wylewa się ze szklanki przez gazę?
Co się stanie, gdy lekko przechylisz szklankę na bok?
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3.

Co się stanie, gdy przesuniesz nieco dłoń trzymającą szklankę i przestaniesz przytrzymywać gazę przylepioną do ścianek?
Eksperyment 2:
Przygotuj kilka wykałaczek.
Powtórz pierwszą część eksperymentu tak, by szklanka z wodą była odwrócona do góry dnem.
Przebij gazę wykałaczką i wepchnij ją do szklanki tak, żeby całkowicie do
niej wpadła. Pamiętaj, że szklanka nie może być pochylona. Jeżeli masz
z tym problem poproś o przytrzymanie szklanki drugą osobę.
Powtórz to z pozostałymi wykałaczkami.

1.
2.
3.
4.

Obserwacja:
Czy w czasie przebijania gazy woda wylewa się przez otwór, przez który
wkładasz wykałaczkę?
2. Czy ilość dziur zrobionych wykałaczkami wpływa na utrzymywanie wody
w szklance?
3. Co się dzieje z wykałaczką w szklance?
1.

1.
2.
3.

Eksperyment 3:
Powtórz pierwszą część eksperymentu z trzema warstwami gazy.
Powtórz to samo z dwiema, a następnie z jedną warstwą gazy.
Za każdym razem możesz spróbować przebić się wykałaczkami przez gazę.

Obserwacja:
Czy woda wylewa się ze szklanki, gdy otwór zakryty jest mniejszą liczbą
warstw gazy?
2. Czy woda wylewa się, gdy lekko przechylisz szklankę na bok?
1.

Komentarz:
Woda składa się z cząsteczek. Cząsteczki to podstawowy budulec większości
substancji. Cząsteczki wewnątrz różnych substancji przyciągają się z różną
siłą. W ciałach stałych, czyli w substancjach twardych, takich jak np. stół,
szklanka czy kartka papieru, siły te są największe. Na przykład w szkle cząsteczki przyciągają się bardzo mocno, przez co szkło nie rozpływa się. Cząsteczki cieczy, czyli np. wody również się przyciągają, ale słabiej niż w ciałach
stałych. Gdy położysz na płaskiej powierzchni kroplę wody, to nie rozdzieli się
ona na kilka kropel, ale zachowa swój kształt. Kroplę jednak łatwo jest rozmazać palcem. Dzieje się tak dlatego, że siły trzymające kroplę w całości nie są aż
takie duże. Siły, którymi przyciągają się cząsteczki substancji nazywamy siłami spójności. Siły spójności na powierzchni cieczy nazywamy siłami napięcia
powierzchniowego. Dzięki napięciu powierzchniowemu powierzchnia wody
tworzy błonę, po której mogą chodzić niektóre owady, takie jak np. nartnik.
Siły spójności na powierzchni wody są na tyle duże, że owad nie przebija tafli
wody i nie może zatonąć.
Gdy szklankę z wodą przechylisz do góry dnem, woda wyleje się z niej.
Inaczej jednak się dzieje, gdy otwór w szklance przykryty jest mokrym materiałem. Materiał zbudowany jest z na przemian poukładanych nitek, tworzących
oczka. Woda zatrzymuje się w oczkach pomiędzy nitkami materiału dzięki siłom spójności. Gdy zmoczysz gazę i popatrzysz na nią, możesz zauważyć, że
krople wody utrzymują się w jej oczkach. To między innymi siły spójności nie
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pozwalają na to, by woda wypłynęła ze szklanki przykrytej namoczoną gazą
oraz by do środka dostało się powietrze, gdy szklankę obrócimy do góry dnem.
Gdy otwory w materiale utrzymującym wodę są bardzo małe (czyli przy
czterech warstwach gazy), cząsteczki wody na tyle mocno się przyciągają siłami spójności, że woda nie wypływa. Gdy zmniejszasz ilość warstw gazy, wielkość otworów się powiększa i krople wody przestają się utrzymywać na otworach, dlatego woda może zacząć wyciekać. Wszystko zależy od wielkości oczek
w materiale gazy. Czasami jednak nawet w pojedynczej warstwie gazy oczka
są na tyle małe, że woda nie wycieknie ze szklanki, ponieważ będzie utrzymywana siłami spójności.

Tańczące bańki
Eksperyment najlepiej wykonywać
w łazience

1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

Przygotuj:

pół szklanki wody
płyn do mycia naczyń
łyżeczkę
słomkę do napojów
zimową pięciopalczastą rękawiczkę

Zadanie:
Do wody wlej około łyżeczki płynu do mycia naczyń.
Dobrze wymieszaj, ale zrób to powoli, żeby mieszanina się nie spieniła.
Eksperyment - część 1:
Włóż jeden koniec słomki do wody z płynem.
Wyjmij słomkę. Powoli i delikatnie dmuchnij przez drugi koniec tak, by
powstała bańka.
Spróbuj strzepnąć bańkę ze słomki tak, by spadła na jakiś przedmiot w łazience, np. na kafelki, umywalkę lub wannę, czy brodzik.
Spróbuj strzepnąć bańkę ze słomki na swoją rękę.
Obserwacja:
Czy bańka utrzymała się po zetknięciu z przedmiotem lub podłogą?
Jaki kształt ma bańka po zetknięciu z przedmiotem lub podłogą?
Czy bańka utrzymała się po zetknięciu z Twoją ręką?
Eksperyment - część 2:
Ubierz rękawiczkę na jedną rękę.
Ponownie włóż jeden koniec słomki do wody z płynem, a następnie zrób
bańkę mydlaną.
Spróbuj strzepnąć bańkę ze słomki, tak by spadła na rękawiczkę.
Obserwacja:
Czy bańka utrzymała się po zetknięciu z rękawiczką?
Jaki kształt ma bańka leżąca na rękawiczce?
Czy bańkę dało się odbić ręką w rękawiczce?

Komentarz:
Bańka mydlana to cieniutka warstwa wody wymieszanej z detergentem,
tworząca balonik wypełniony w środku powietrzem. W tym przypadku jako
detergent został użyty płyn do mycia naczyń, ale detergentami są też mydła,
proszki do prania itp. Bańki mydlane zwykle szybko pękają. To, jak długo bańka nie pęka zależy od wielu czynników. Na przykład od tego, jaki jest stosunek
ilości wody do detergentu, czyli ile detergentu wlaliśmy do danej ilości wody.
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To, czy bańka szybko pęknie, czy nie, zależy też od tego, czego ona dotyka.
Bańki mydlane są bardzo „wrażliwe” na zabrudzenia i tłuszcz, które powodują
ich rozerwanie.
Zwykle bańka mydlana w zetknięciu z podłożem może od razu pęknąć lub
utworzyć kształt półkuli (połówki pomarańczy). Zależy to od tego jak bardzo
przedmiot jest czysty. Nawet dobrze wyczyszczona powierzchnia może mieć
mikroskopijne zabrudzenia, które zniszczą bańkę. Pamiętaj, że niektórych zabrudzeń nie da się zobaczyć gołym okiem, a jedynie pod mikroskopem. To, czy
bańka pęknie, czy nie, zależy również od faktury przedmiotu, czyli kształtu
powierzchni przedmiotu – czy jest ona chropowata, czy gładka itp.
Gdy bańka spadnie na podłogę czy umywalkę, od razu pęka. Może także
przez pewien czas się utrzymywać, tworząc kształt półkuli, gdyż brzeg bańki
dobrze przylega do gładkiej powierzchni. Gdy bańka spadnie na twoją rękę,
zwykle od razu pęka, bo twoje ciało pokrywa cieniutka warstewka tłuszczu,
który produkowany jest przez twoją skórę w celu zabezpieczenia jej przed
czynnikami zewnętrznymi, takimi jak suche powietrze czy mróz.
Sytuacja zmienia się całkowicie, gdy bańka spadnie na rękawiczkę. Po dotknięciu jej zachowuje kształt kulisty i daje się odbijać jak piłka. Dlaczego tak
się dzieje? Jeżeli przyjrzysz się rękawiczce z bliska, to zobaczysz, że odstają od
niej małe „włoski” – są to włókna, z których zrobiona jest rękawiczka. Tworzą
one fakturę powierzchni rękawiczki. Dzięki nim bańka nie może przylgnąć do
rękawiczki jak do gładkiej powierzchni i nie może utworzyć półkulistego kształtu.
Bańki mydlane można tworzyć na różne sposoby i z różnymi detergentami
lub środkami chemicznymi. Jednym ze sposobów jest dodanie gliceryny do roztworu wody i detergentu. Glicerynę można kupić w aptece, sprawia ona, że woda
z bańki wolniej paruje, dzięki czemu minie więcej czasu, zanim bańka pęknie.
Możesz także wspólnie z rodzicami poszukać w Internecie przepisów na
najbardziej wytrzymałe bańki i spróbować je wytworzyć

Bańka w bańce

Eksperyment najlepiej wykonywać
w łazience

¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

Przygotuj:

pół szklanki wody
płyn do mycia naczyń
łyżeczkę
słomkę do napojów
płaski duży talerz lub inny przedmiot o płaskiej, gładkiej powierzchni np. szklaną deskę do krojenia

Zadanie:
Do szklanki wypełnionej do połowy wodą wlej jedną łyżeczkę płynu do
mycia naczyń.
2. Dobrze wymieszaj łyżeczką płyn z wodą. Rób to powoli, żeby mieszanina
jak najmniej się spieniła.
1.

Eksperyment 1:
Postaw przed sobą talerz lub inny przedmiot
o płaskiej powierzchni. Powierzchnia musi być
ustawiona poziomo.
2. Jeden koniec słomki włóż do wody z płynem.
3. Wyjmij słomkę. Pochyl się nad talerzykiem tak, by
zmoczony koniec słomki znalazł się kilka centymetrów nad talerzem.

1.
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4.
5.

1.
2.
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Dmuchaj bardzo powoli przez niezmoczony koniec słomki, żeby utworzyć
bańkę. Spróbuj to zrobić tak, aby powstająca bańka mydlana od razu zetknęła się z powierzchnią talerza.
Powtórz to kilka razy. Po każdej bańce dokładnie wycieraj talerzyk do sucha ręcznikiem papierowym.
Obserwacja:
Czy bańka utrzymała się po zetknięciu z powierzchnią?
Jeśli tak, to jaki miała wtedy kształt?

Eksperyment 2:
Zwilż talerz. W tym celu na talerz wylej jedną łyżeczkę przygotowanego
płynu do robienia baniek i palcami rozprowadź płyn po całym talerzu.
2. Gdy płynu jest za mało, by zwilżyć cały talerz, wlej na niego kolejną łyżeczkę i ponownie rozprowadź płyn palcami.
3. Na tak przygotowaną powierzchnię wydmuchaj bardzo powoli bańkę
mydlaną. Zrób to w ten sam sposób jak w eksperymencie 1, starając się,
aby bańka była jak największa i nie pękała.
4. Jeśli bańka pękła, spróbuj bardziej zwilżyć talerz przygotowanym płynem.
1.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

Obserwacja:
Czy bańka utrzymała się po zetknięciu z talerzem?
Jeśli tak, to jaki miała wtedy kształt?
Eksperyment 3:
W tej części doświadczenia także użyj zwilżonego talerza.
Tak jak to opisano w eksperymencie 2 zrób dużą bańkę na talerzu.
Ponownie zanurz koniec słomki w płynie.
Ostrożnie przebij się słomką przez pierwszą bańkę i spróbuj wewnątrz niej
zrobić kolejną.
Staraj się zrobić drugą bańkę, tak by nie zetknęła się z pierwszą.
Ponownie wyjmij słomkę z bańki i znów zanurz jej koniec w płynie.
Ostrożnie przebij się słomką przez obie bańki i wewnątrz drugiej spróbuj
zrobić trzecią.
Jeśli zewnętrzna bańka jest naprawdę duża, możesz spróbować zrobić wewnątrz trzech baniek jeszcze kolejne – czwartą, piątą itd.

Obserwacja:

Czy udało ci się zrobić bańki jedna w drugiej tak, by się nie stykały?
Co się działo z zewnętrzną bańką, gdy do jej środka wdmuchiwano drugą
bańkę?
Co się stało, gdy bańki się ze sobą zetknęły?
Ile najwięcej baniek jedna w drugiej udało ci się zrobić?

Komentarz:
Bańka mydlana to jakby balonik składający się z mieszaniny wody i detergentu, wypełniony w środku powietrzem. Do doświadczenia użyto detergentu z płynu do mycia naczyń. Detergenty znajdują się we wszystkich środkach czyszczących, takich jak mydła, proszki do prania czy szampony. Z nich
wszystkich również można robić bańki. Detergenty to aktywne substancje
środków czyszczących czyli takie, które odpowiadają bezpośrednio za czysz-
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czenie. W środkach czyszczących poza środkami aktywnymi znajdują się też
inne substancje. Na przykład zapachowe i nabłyszczające, które powodują, że
płyn ładnie pachnie, a umyte płynem naczynia lśnią po wysuszeniu. Gdy wiele
baniek połączy się ze sobą, powstaje piana, którą zwykle obserwujesz, używając środków czyszczących.
Detergenty pomagają w czyszczeniu, bo między innymi zmiękczają wodę.
Jeżeli zanurzysz palce w wodzie i potrzesz o siebie, a następnie zanurzysz je
w wodzie z rozpuszczonym detergentem, poczujesz wyraźną różnicę. Woda
z płynem do mycia naczyń wydaje się delikatniejsza, bardziej miękka i jedwabista. Dzięki temu błona mydlana zbudowana z mieszaniny wody i detergentu
może się naciągać do dużych rozmiarów.
Bańki mydlane są bardzo wrażliwe na dotyk. Zwykle po zetknięciu z jakimś
podłożem od razu pękają. Spowodowane jest to zanieczyszczeniami, takimi jak
kurz, zabrudzenia czy drobiny tłuszczu, które mogą znajdować się na przedmiotach. Na pękanie ma także wpływ chropowatość powierzchni. Na czystej
płaskiej powierzchni bańka może przyjąć kształt półkuli (połówki pomarańczy),
ale zwykle szybko pęka.
Sytuacja zmienia się, gdy powierzchnia zostaje zwilżona płynem, z którego
jest zrobiona bańka. Wtedy brzegi bańki bardzo dobrze przylegają do podłoża i dodatkowo bańka nie ma bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami.
Dlatego może dłużej utrzymać się w całości. Dodatkowo podłoże, na którym
powstaje bańka, jest zwilżone i bańka nie musi go już nawilżać. Dzięki temu
więcej płynu zostaje na to, by tworzyć samą bańkę i może ona być większa.
Jeśli chcesz zrobić drugą bańkę w środku pierwszej, musisz tę pierwszą
przebić. Gdy robisz to ostrożnie czystą słomką, bańka zewnętrzna nie pęka.
Powierzchnia bańki dobrze przylega do słomki. Gdy spróbujesz przebić bańkę
np. palcem lub brudną słomką, od razu pęknie. Jeżeli w bańce robisz kolejną,
mniejszą, to zewnętrzna bańka powiększa się. Dzieje się tak dlatego, że cały
czas wdmuchujesz do środka powietrze. Z każdą następną tworzoną bańką
wszystkie zewnętrzne zwiększają swoją objętość, czyli ilość powietrza, jaką
w sobie mieszczą.
Profesjonalni bańkarze potrafią wyprodukować bańki, które utrzymują się
bardzo długo i są wyjątkowo wytrzymałe. To, jak długo bańka nie pęknie, zależy od wielu czynników, np. od rodzaju detergentu lub od ilości detergentu
rozpuszczonego w szklance wody. Do wody z detergentem można też dodać
trochę cukru lub gliceryny (glicerynę można kupić w aptece). Są to substancje,
które spowalniają parowanie wody, przez co minie więcej czasu zanim bańka
pęknie. Jednak, żeby cukier lub gliceryna zadziałały, nie można ich dodać ani
za mało, ani za dużo.
Jeśli chcesz, wspólnie z rodzicami poszukaj w Internecie przepisów na najbardziej wytrzymałe bańki i spróbuj wytworzyć je w domu.
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Międzynarodowy Festiwal Rzeźb z Piasku
Od wielu lat w wielu miejscach na całym świecie
organizowane są festiwale i konkursy rzeźbienia
w piasku. Tradycyjnie zaczynano od rywalizacji
w budowaniu zamków z piasku, jednak obecnie
można na nich podziwiać całe bogactwo rzeźb różnego typu. Czasami trudno uwierzyć, że te ogromne i skomplikowane formy powstały z tak delikatnego, sypkiego materiału. Ich przygotowanie
wymaga ogromnej wyobraźni, niezwykłego kunsztu i pracowitości
Większe festiwale odbywają się w Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Indiach, Indonezji, Japonii, Pakistanie, Turcji, Rosji, a w Europie:
w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii i Holandii, przyciągając zarówno rzesze rzeźbiarzy – amatorów i profesjonalistów, jak i tłumy widzów, w tym
turystów. Wybierając się w wakacyjną podróż, warto
Goa Sand Art. Festival,
sprawdzić, czy w okolicach naszego pobytu lub trasy
(zdjęcie: Public Domain)
dojazdowej taki festiwal nie jest organizowany.
Największe wydarzenie tego typu, zwane Międzynarodowym Festiwalem Rzeźb z Piasku (FIESA), organizowane jest od roku
2003 w Pera w Portugalii. Rozciąga się ono na powierzchni 15 000 m2 i co
roku gromadzi ok. 60 artystów, którzy zużywając 35 000 ton piasku, tworzą
kilkadziesiąt rzeźb. Każdego roku proponowany jest inny temat wiodący festiwalu, od mitologii i zaginionych światów, poprzez świat ożywiony aż po wielkie
odkrycia, filmy i postaci Hollywood oraz cuda świata. Czterokrotnie (w latach
2013-2016) twórcy festiwalu proponowali tematy związane z muzyką.

FIESA 2009: Odkrycia. Na tylnym planie w centralnej części zdjęcia widać wyrzeźbioną twarz Alberta Einsteina (zdjęcie: RHaworth, CC BY-SA 3.0)
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