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pojęcia z bioróżnorodności ”

Wstęp

P

rzedstawiamy państwu poradnik, który jest uzupełnieniem płyty multimedialnej przygotowanej w ramach projektu „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że
sarna nie jest żoną jelenia”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów
wspólnie z Polskim Związkiem Łowieckim. Celem projektu jest zwiększenie świadomości
społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu
ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.
Pytanie postawione w tytule projektu tylko z pozoru może wydawać się niepoważne. Okazuje
się, że dla dużej części naszego społeczeństwa, niezależnie od wieku, sarna i jeleń do przedstawiciele tego samego gatunku (czyli przysłowiowy mąż i żona). Świadczy to o niskim poziomie wiedzy
o różnorodności biologicznej. A w szczególności o niskim poziomie wiedzy o gatunkach, które żyją
w polskich lasach, na polach, w miastach, wszędzie wokół nas. Ten fakt potwierdzili na podstawie
obserwacji empirycznych studenci z Koła Naukowego Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prowadzili oni wśród dzieci w wieku przedszkolnym
badania ankietowe, które pozwoliły określić umiejętność rozpoznawania różnych gatunków zwierząt. Okazało się, że dzieci dużo więcej problemów mają z rozpoznawaniem zwierząt żyjących
w Polsce, a stosunkowo lepiej znają faunę egzotyczną. Dlaczego tak się dzieje? W czasie edukacji
przedszkolnej i szkolnej zbyt mały nacisk kładziemy na pokazywanie przyrody, która nas otacza.
Na rozpoznawanie poszczególnych gatunków roślin i zwierząt, które możemy spotkać w czasie
wycieczek terenowych krótszych i dłuższych. Wreszcie brakuje nauki o wzajemnych zależnościach
panujących w środowisku przyrodniczym, tym które nas otacza i jest na wyciągnięcie ręki. Dlatego
też przygotowując płytę multimedialną oraz niniejszy podręcznik, chcieliśmy wspomóc nauczycieli
szkół podstawowych i wyposażyć w narzędzie umożliwiające bądź ułatwiające prowadzenie zajęć
na te tematy. Wyjątkowym pomysłem na realizowanie tej tematyki jest współpraca pomiędzy nauczycielami i myśliwymi. Na bazie doświadczenia dydaktycznego nauczycieli i wiedzy tzw. „terenowej” myśliwych, można zbudować i zaplanować nie tylko kształcące zajęcia dla dzieci, ale również
takie, w których będą chętnie uczestniczyły i bawiąc się – uczyły.
Nasz poradnik składa się z dwóch części. W pierwszej opisujemy materiały dydaktyczne zawarte
na płycie multimedialnej. Czyli krok po kroku przedstawiamy zawartość tematyczną płyty, wyjaśniamy jak z niej korzystać, a także sugerujemy jak przedstawiać uczniom zawarte na płycie informacje.
Proponujemy również pomysły na współpracę między nauczycielami i myśliwymi. W drugiej części
podręcznika prezentujemy przykładowe, gotowe scenariusze lekcji, do przeprowadzenia kameralnego i terenowego (wszystkie scenariusze lekcji przygotowane w ramach projektu można znaleźć na
stronie internetowej projektu www.sarnazjeleniem.smz.waw.pl w zakładce MATERIAŁY).
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Płyta multimedialna – krok po kroku

M

ateriały zawarte na płycie mogą służyć do pracy na lekcji, do pracy własnej uczniów
bądź dla nauczycieli w trakcie przygotowywania zajęć (gotowe, dokładnie rozpisane
scenariusze zajęć). Wykorzystanie jej w czasie zajęć z dziećmi powinno je zainteresować
tematem i „wciągnąć” do zabawy. Płyta ma charakter interaktywny i prowadzi użytkownika krok po kroku w kolejne zagadnienia. Całość wieńczy rozdział poświęcony sprawdzaniu zdobytej wiedzy – znajdują się tam quizy i zagadki.
Pracę z płytą rozpoczynamy od planszy zawierającej menu.

P lansza „N ajważniejsze

pojęcia z bioróżnorodności ”

Plansza „Najważniejsze pojęcia
z bioróżnorodności”

T

a pierwsza plansza zawiera
definicje i wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu bioróżnorodności. Jest to swojego
rodzaju „słowniczek” terminów,
które mogą być przydatne zarówno w pracy z płytą, jak i w prowadzeniu zajęć o tej tematyce. Na
planszy znajdują się różne elementy środowiska, które możemy kliknąć. Pojawia się wtedy krótki opis
danego hasła, który jest zobrazowany poprzez sylwetki zwierząt, roślin i innych składników środowiska przyrodniczego.
Naczelnym hasłem na tej stronie jest samo pojęcie BIORÓŻNORODNOŚĆ (inaczej różnorodność biologiczna) czyli zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji.

Definicja

Znajdujemy tu następujące punkty, które po kliknięciu skierują nas do kolejnych podstron:
• najważniejsze pojęcia z bioróżnorodności
• poziomy bioróżnorodności
• funkcjonowanie ekosystemów
• ochrona zwierząt
• sprawdź swoją wiedzę
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Słownikowa definicja słowa różnorodność jest wszystkim dobrze znana i rozpoznawalna.
Oznacza wielość, bogactwo, rozmaitość. I tak też rozumiemy to pojęcie z przedrostkiem
bio-. Dotyczy ono zróżnicowania życia na Ziemi na bardzo różnych poziomach jego organizacji. W powszechnym użyciu znalazło się od około połowy lat 80-tych XX wieku. Najbardziej znana, podstawowa definicja bioróżnorodności powstała na Szczycie Ziemi w Rio
de Janeiro w 1992 roku. Określono ją wtedy jako: „zmienność żywych organizmów
zamieszkujących wszystkie środowiska oraz zmienność systemów ekologicznych,
których częścią są te organizmy, przy czym tak ujęta zmienność obejmuje różnorodność wewnątrzgatunkową, międzygatunkową i różnorodność ekosystemów”.
Szczyt Ziemi (angl. Earth Summit) w 1992 roku to inaczej Konferencja Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju. Efektem spotkania w Brazylii przedstawicieli rządów
172 krajów było przyjęcie czterech dokumentów o znaczeniu międzynarodowym. Były to:
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Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Agenda 21
Deklaracja dotyczącą kierunku rozwoju, ochrony i użytkowania lasów
Konwencja o różnorodności biologicznej

P lansza „N ajważniejsze
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To pojęcie jest jednocześnie bazą do omawiania wszystkich innych zagadnień, które poruszamy w ramach naszego programu multimedialnego, ale też wypadkową i wynikiem
wszystkich pozostałych tematów. Jest punktem wyjścia do wszelkich rozważań ale też klamrą spinającą te przeróżne motywy dotyczące żywych organizmów i zależności pomiędzy
nimi. Zgodnie z teorią holistyczną, wszelkie obserwowane zjawiska tworzą hierarchicznie
złożoną, dynamiczną całość. Takie też podejście wydaje się być najtrafniejszym w przypadku nauczania o bioróżnorodności, czyli skomplikowanej wielkiej całości. Jak zakłada holizm (od gr. holos – całość), pogląd wprowadzony przez Jana Smutsa na początku XX wieku, całości nie możemy sprowadzać tylko do sumy jej składowych części. Wymagane jest
spojrzenie dużo szersze, pozwalające dostrzegać przede wszystkim dynamiczne procesy
stanowiące o zależności pomiędzy organizmami żywymi i środowiskiem. Choć istotne dla
żywych organizmów różne składowe możemy wyodrębnić (np. atmosfera, hydrosfera, litosfera, geosfera, itp.) to ich granice się zacierają, ale zależności pozostają nierozerwalne.
Patrząc na krajobraz możemy wydzielić jego poszczególne, integralne części, ale
należy pamiętać, że stanowią one nieprawdopodobnie skomplikowany i dynamiczny układ. I taki klucz do poznawania i nauczania bioróżnorodności należy przyjąć.
Ale żeby trochę zaburzyć to holistyczne spojrzenie – należy podkreślić, że bez znajomości części składowych systemu, nie będziemy w stanie wskazywać sieci wzajemnych
powiązań i zależności. Ujęcie całościowe nie należy do łatwych w zastosowaniu w dydaktyce. Niedawna jeszcze metodyka nauczania w naszym kraju sugerowała dochodzenie
do bardziej skomplikowanych, systemowych zagadnień poprzez rozbieranie ich „na części” i dokonywanie analizy. Choć takie analityczne ujęcie było raczej statyczne, wydaje się
obecnie, że dla lepszego przekazania wiedzy z zakresu bioróżnorodności należy z niego

skorzystać. Bo nie będziemy w stanie uczyć o zależnościach w przyrodzie, jeśli nie przekażemy wcześniej rzetelnych podstaw o jej elementach składowych. Pokazujmy więc najpierw gatunki i ich przystosowania oraz wymagania ekologiczne. Na bazie tych informacji
będziemy mogli zacząć budować przeogromną piramidę (sieć) zależności.
A jak sprawić, by nauka o gatunkach i ich wymaganiach środowiskowych nie była
nudna i monotonna? Przede wszystkim zachęcamy do skupienia się na faunie krajowej.
Na gatunkach, które uczeń może bez trudu dostrzec w swoim bezpośrednim otoczeniu
(zarówno w mieście jak i na wsi), ale też na gatunkach, które są mało znane. Pierwsza
grupa gatunków, czyli tych żyjących blisko człowieka, będzie stosunkowo łatwa do przedstawiania. Bazując na wiedzy i obserwacji uczniów, rozwijamy i systematyzujemy
wiedzę o trybie życia, potrzebach środowiskowych, sposobie odżywiania i innych ważnych bądź ciekawych cechach gatunków. Zwracamy też uwagę na cechy
pozwalające na rozpoznawanie gatunku lub jeśli to możliwe oznaczanie płci czy wieku.
Co do gatunków rzadziej spotykanych, bądź w ogóle nieznanych uczniom, warto szukać
ciekawostek, specyficznych przystosowań do różnych środowisk itp. I zawsze starać się
o danym gatunku opowiadać tak, aby uwypuklać jego potrzeby ekologiczne oraz miejsce
i rolę w ekosystemie (czyli to co ogólnie nazywamy niszą ekologiczną). Tylko wtedy będziemy w stanie pójść krok dalej – i zacząć wprowadzać uczniów w świat wzajemnych
zależności panujących w przyrodzie. Właśnie na przykładzie poznanych już gatunków
możemy szukać podstawowych zależności w ekosystemach, czyli relacji troficznych.
Właśnie łańcuchy czy sieci pokarmowe pokazują najlepiej złożoność i wewnętrzne powiązania składników poszczególnych ekosystemów. Dlatego też sugerujemy, aby korzystanie z płyty multimedialnej oraz realizowanie wszelkich zajęć dydaktycznych dotyczących różnorodności biologicznej zaczynać od przeglądu i omówienia gatunków zwierząt
charakterystycznych dla różnych ekosystemów.
Dlaczego zagadnienia związane z różnorodnością biologiczną stały się ostatnio popularne
i coraz więcej się o nich słyszy? Dlaczego ochrona bioróżnorodności jest ważna? Powodów jest
kilka. Po pierwsze jeśli już dostrzegamy jak skomplikowaną siecią połączone są poszczególne
składowe ekosystemów, czy ekosystemy pomiędzy sobą, łatwo możemy dojść do wniosku,
że usunięcie któregoś z elementów tej układanki może mieć poważne konsekwencje. Również dla człowieka, ponieważ jesteśmy częścią tej ekologicznej całości. Możemy również zaszkodzić sobie, bo korzystamy z zasobów przyrodniczych i to w stopniu jaki trudno wyrazić
w wielkościach stosowanych w ekonomii. To co człowiek wykorzystuje bazując na bioróżnorodności to tzw. usługi bądź świadczenia ekosystemowe. Dzielimy je na zaopatrzeniowe, regulacyjne, kulturowe i wspomagające. Takie antropocentryczne podejście powoduje nawet wycenę tych usług na 33 tryliony dolarów amerykańskich (dwukrotnie więcej
niż wartość produktu narodowego brutto Stanów Zjednoczonych). Największy udział w tej
kwocie (ponad połowę) stanowi wycena wartości związanych z tworzeniem gleby. Warto
podkreślić, ze różnorodność biologiczna jest w glebie większa niż w pozostałych
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Ta ostatnia pozycja definiuje pojęcie różnorodności biologicznej, a także określa zasady ochrony i korzystania z zasobów przyrody. Każdy z krajów uczestniczących w konferencji zobowiązany został do wdrażania własnych strategii, planów bądź programów
dotyczących ochrony różnorodności biologicznej. Celem nadrzędnym konwencji, oprócz
zachowania bioróżnorodności było również zrównoważone z niej korzystanie oraz sprawiedliwy podział korzyści wynikających z korzystania z zasobów genetycznych. Pojawia
się tu nowa definicja znaczenia gatunków. Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku gatunki
dzielono na szkodniki, pożyteczne oraz zwracano uwagę na rzadkie i zagrożone wyginięciem. W Konwencji stwierdzono równe znaczenie i cenność wszystkich gatunków
zamieszkujących naszą planetę.

Jak uczyć o bioróżnorodności?

O bioróżnorodności dla przyszłości –

czyli jak uczyć , że sarna nie jest żoną jelenia

częściach ekosystemów. W glebie żyje ponad jedna czwarta wszystkich ziemskich gatunków (na obszarze równym stadionowi piłkarskiemu organizmy żyjące w glebie produkują każdego roku materię organiczną równą masie 25 samochodów). Pozostałe usługi ekosystemowe, uszeregowane wg wyceny ekonomicznej to: rekreacja, obieg składników pokarmowych,
dostarczanie wody i regulacja jej obiegu, regulacja klimatu (temperatura i opady), tworzenie
siedlisk przyrodniczych, zapobieganie powodziom i huraganom, żywność i włókno, zasoby
genetyczne, bilans gazów atmosferycznych, zapylanie i inne. Nie potrafimy przewidzieć przyszłej wartości jakiegokolwiek gatunku i jego ewentualnej użyteczności dla człowieka. Jedną
z dziedzin, która obecnie czerpie ogromne korzyści z bioróżnorodności, jest medycyna i farmakologia. Nasz wiedza o możliwości wykorzystania zwierząt i roślin w tych dziedzinach jest
wciąż stosunkowo niewielka. Wiele leczniczych gatunków wymiera, zanim ich właściwości
zostaną odkryte. Oprócz tych czysto pragmatycznych powodów potrzeby ochrony bioróżnorodności pozostają jeszcze czysto estetyczne czy duchowe wartości. Chcemy, aby piękno
przyrody, którą możemy oglądać dziś, zostało zachowane w pełni dla przyszłych pokoleń.
Ochrona różnorodności biologicznej jest niezwykle ważna, zarówno w skali globalnej
jak i lokalnej. Naukowcy podają, ze jeśli nie zatrzymamy tempa degradacji zasobów przyrodniczych, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat utracimy ponad 10% naturalnych siedlisk
(w tym np. ponad 60% istniejących raf koralowych, uważanych za środowiska o najwyższej
bioróżnorodności na naszej planecie). A tempo tej utraty gwałtownie rośnie od połowy XX
wieku. Szacuje się, że jest od stu do tysiąca razy większe, niż w poprzednich epokach i w najbliższym półwieczu może jeszcze wzrosnąć co najmniej tysiąc razy. Może to mieć również
bezpośredni wpływ na populację ludzką, naukowcy stwierdzili, że spadek bioróżnorodności
może nasilać występowanie groźnych chorób (liczba ludzi stale rośnie, w niektórych miejscach planety duże zagęszczenia sprzyjają przenoszeniu patogenów, a utrata gatunków może
powodować wzrost populacji gatunków, które są wektorami chorób).
Bardzo ważne jest, aby pamiętać że ochrona różnorodności biologicznej musi odbywać się w sposób kompleksowy, czyli na wszystkich jej poziomach: od genetycznego,
przez gatunkowy do ekosystemowego.
Zgodnie z zaleceniami Konwencji o różnorodności biologicznej ochronie powinno
podlegać całe bogactwo przyrodnicze występujące na naszej planecie. Jest to jednak bardzo kosztowne, szczególnie przy zastosowaniu czynnych metod ochrony. Dlatego też naukowcy wydzielają grupy gatunków i ekosystemów o wysokich priorytetach ochronnych.
Należą do nich te składniki różnorodności biologicznej, które występują rzadko i w różny
sposób są zagrożone wyginięciem lub trwałym przekształceniem ze względu na działalność człowieka. Identyfikacja priorytetowych obiektów i działań ochronnych musi być dokonywana w różnej skali: lokalnej, regionalnej, krajowej oraz międzynarodowej.
Porównując bogactwo przyrodnicze Polski do innych krajów Unii Europejskiej lista
obiektów i działań o charakterze priorytetowym jest bardzo długa.
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Jak wiadomo stan różnorodności biologicznej determinują zarówno warunki fizyczno-geograficzne jak i nasilenie oddziaływań człowieka, w tym podejmowanych przez niego działań ochronnych. Jeżeli różnorodność biologiczną oceniać stopniem zachowania
pierwotnie występujących gatunków oraz zbiorowisk, a także ras i form roślin i zwierząt
użytkowych, to można przyjąć, że Polska należy do krajów o dużym bogactwie przyrodniczym. Sytuacja pod tym względem jest jednak silnie zróżnicowana regionalnie. Istnieją
rejony (np. północno-wschodnia część kraju) o dobrze zachowanej przyrodzie, gdzie dość
licznie występują gatunki, które w pozostałych częściach Europy są silnie zagrożone lub
wymarłe. Są jednak rejony (silnie zurbanizowane lub o intensywnym rolnictwie), gdzie
postępuje degradacja przyrody i ubożenie składu gatunkowego.
Kolejne hasło w naszym słowniczku to EKOLOGIA, czyli nauka zajmująca się badaniem powiązań między organizmami żywymi a środowiskiem oraz wzajemnymi zależnościami pomiędzy organizmami.

Definicja
Termin ekologia (z greckiego oikos – dom i logos – słowo, nauka) pojawił się w połowie
XIX wieku za sprawą Ernesta Haeckela, który w ten sposób zaczął nazywać dział nauki
zajmującej się zależnościami między zwierzętami a otaczającym je środowiskiem,
zarówno ożywionym jak i nieożywionym. Dziś jest to szeroka gałąź nauki, łącząca
w sobie oprócz biologicznych aspektów interakcji w środowisku również aspekty filozoficzne, nawet metafizyczne i dotyczące egzystencji człowieka jako elementu przyrody. Należy pamiętać, że błędnie w języku potocznym używamy terminu ekologia czy ekologiczny w odniesieniu do ochrony środowiska przyrodniczego, czy produktów „przyjaznych”
środowisku. Nauka o ochronie środowiska i negatywnych skutkach działalności człowieka
to sozologia. Zajmuje się ona również opracowywaniem sposobów minimalizacji bądź eliminacji zagrożeń dla środowiska przyrodniczego.
Podstawową jednostką wykorzystywaną w ekologii jest populacja. Posiada ona swoje
charakterystyczne cechy, opisujące jej funkcjonowanie wewnętrzne, interakcje ze środowiskiem czy z innymi gatunkami. Ekologia zajmuje się więc strukturą populacji (wiekową,
płciową, przestrzenną), rozrodczością i śmiertelnością, dyspersją (czyli powiększaniem
zasięgu występowania) oraz innymi jej parametrami (np. strukturą socjalną, czyli wzajemnymi interakcjami pomiędzy osobnikami należącymi do jednej populacji).

Jak uczyć?
Ekologia, obok tytułowej bioróżnorodności, to najważniejszy dla naszych rozważań termin, określający zjawiska zachodzące w przyrodzie. Zjawiska, które są kluczowe dla zrozumienia różnorodności świata przyrody i ścisłych zależności w nim panujących. Większość zagadnień prezentowanych na płycie znajduje wspólny mianownik w obszarze
funkcjonowania pojęcia ekologia.
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Nauka ekologii to ciągłe przypominanie o wzajemnych zależnościach. W każdym ekosystemie te zależności możemy przedstawić w postaci trzech najważniejszych procesów:
krążenie materii, przepływ energii, regulacja ekologiczna.

Krążenie materii

KONSUMENCI

producenci

związki
NIEorganiczne

destruenci

rys. K. Koebcke

W tzw. łańcuchu pokarmowym materia nieorganiczna zostaje przetworzona w materię
organiczną (biomasę) za sprawą producentów. Są to organizmy samożywne, najczęściej
rośliny lub glony. Następnie materia trafia do kolejnych ogniw łańcucha – konsumentów
(najpierw roślinożerców, potem drapieżników). Ostatecznie martwa materia organiczna
zostaje ponownie rozłożona przez destruentów na składniki nieorganiczne. Dlatego też
należy podkreślać, że materia krąży w ekosystemie w obiegu zamkniętym.
Warto podkreślać, że łańcuch pokarmowy jest tylko wycinkiem większej całości, czyli
wszystkich zależności troficznych panujących w ekosystemie. Określamy je mianem sieci
pokarmowej (troficznej). Podobnie jak w przypadku łańcucha pokarmowego, strzałki na
schemacie skierowane są od producenta do konsumenta, od konsumenta niższego rzędu
do konsumenta wyższego rzędu, itd. Na rysunku przedstawiono przykładową sieć pokarmową z ekosystemu polnego. W rzeczywistości sieci te mogą być bardzo rozbudowane, ich wielkość i skomplikowanie zależą od bogactwa gatunkowego danego ekosystemu,
a w szczególności od liczby gatunków poszczególnych poziomów troficznych.

Rys. Schemat obiegu materii w przyrodzie

Przepływ energii
Energia, w odróżnieniu od materii przepływa przez ekosystem, który pod względem energetycznym jest układem otwartym. Wymaga stałego dopływu energii z zewnątrz. Producenci korzystają z energii świetlnej i w procesie fotosyntezy wytwarzają związki organiczne.
Z nich korzystają zarówno producenci jak i konsumenci, w procesie oddychania komórkowego uwalniając energię potrzebną do wszystkich procesów życiowych. Na każdym kolejnym poziomie troficznym następują straty energii (np. w postaci ciepła, czy wykonanej pracy), dlatego też łańcuchy pokarmowe mają skończoną długość (kilku poziomów troficznych).

Kolejne hasła ze słowniczka:
(Z gr. bios życie i koinós wspólny) to zbiór wszystkich żywych organizmów danego
środowiska (żyjąca część ekosystemu). Należy podkreślać, że wszystkie te organizmy
powiązane są ze sobą siecią połączeń i zależności, oraz wspólnie funkcjonując utrzymują ekosystem w stanie równowagi (homeostaza ekosystemu). Przy omawianiu terminu biocenoza
warto zwracać uwagę, że tworzą ją organizmy bardzo różnorodne, wyglądające i funkcjonujące inaczej. Mówimy o zróżnicowaniu wielkości – od mikroorganizmów w glebie, ściółce,
podszycie, przez bezkręgowce (owady, pajęczaki, pierścienice) aż do kręgowców (których
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BIOCENOZA

Rys. Przykładowa sieć pokarmowa w ekosystemie polnym
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rozmiary też są bardzo zróżnicowane – od płazów, gadów, ptaków i drobnych gryzoni po
duże ssaki kopytne, jak jeleń czy żubr). Podobne różnice w wielkości możemy pokazywać
na przykładzie roślin (od traw i niewielkich roślin zielnych do potężnych drzew). Mówimy
o zróżnicowanym sposobie odżywiania się – królestwo roślin jako organizmy samożywne
i królestwo zwierząt jako organizmy cudzożywne. Dalsze cechy biocenozy wynikają z kolejnych podziałów (np. na producentów i konsumentów) bądź innych cech organizmów, które
omówione będą w dalszej części poradnika.

szar występowania), zagęszczenie, rozmieszczenie przestrzenne. Na wszystkie te cechy
wpływ mają zarówno warunki abiotyczne jak i biotyczne. Procesy zachodzące w populacji
zależą od wchodzących w jej skład osobników, ale także od zależności z innymi populacjami tego samego gatunku oraz populacjami innych gatunków. W nauczaniu podstawowym
wskazujemy jako populację przedstawicieli danego gatunku, zamieszkujących łatwą do
zdefiniowania przestrzeń, np. populacja wiewiórki w parku, populacja karasia w stawie,
populacja zająca na polu, itp.

BIOTOP

EKOSYSTEM

To wszystkie nieożywione elementy ekosystemu, stanowiące środowisko życia
biocenozy. Zespół czynników abiotycznych (światło, energia cieplna, woda, tlen, dwutlenek węgla, azot itp.) ulega przekształceniom pod wpływem działalności występujących
w nim organizmów żywych. Wszystkie elementy biotopu wpływają na organizmy w nim
występujące. Powoduje to wykształcenie się odpowiednich przystosowań u tych organizmów Dobrym przykładem są przystosowania zwierząt do życia w środowisku wodnym
(biotop wodny), takie jak oddychanie skrzelami, płetwy, błony pławne spinające palce itp.
Podobnie w biotopach lądowych możemy pokazywać odpowiednie przystosowania – do
życia w wysokich partiach gór, do życia w środowiskach suchych czy wilgotnych.

Połączone wzajemnymi zależnościami wszystkie elementy środowiska (ożywione
i nieożywione) tworzą kompletny, dynamiczny układ nazywany ekosystemem.

GATUNEK
Grupa organizmów, które mogą się rozmnażać ze sobą i dawać płodne potomstwo (czasem ta definicja uzupełniana jest o posiadanie wspólnych cech, podobieństwa).
Gatunek to podstawowa jednostka formalna organizacji świata ożywionego (takson)
w hierarchicznej strukturze klasyfikacji biologicznej. Takie miejsce gatunku w systematyce
wprowadził Karol Linneusz w XVIII wieku, choć już w IV w.p.n.e. pojęcie gatunku stosował Arystoteles. Od czasów Linneusza stosowana jest łacińska nomenklatura binominalna.
Każdy gatunek posiada odrębną nazwę, składającą się z nazwy rodzajowej, pisanej wielką
literą i nazwy gatunkowej pisanej małą literą (np. Rana temporaria – żaba trawna). W literaturze naukowej po nazwie gatunku podaje się również nazwisko osoby, która po raz
pierwszy opisała gatunek i rok, w którym tego dokonała (np. Anas platyrhynchos Linnaeus,
1758 – kaczka krzyżówka) W języku polskim stosowane są zarówno nazwy dwuczłonowe
(np. stonka ziemniaczana) jak i jednoczłonowe (np. lis).

POPULACJA
Jest to grupa osobników tego samego gatunku występująca na danym terenie
i wzajemnie na siebie oddziałująca. Jest to jednocześnie jedna z podstawowych jednostek ekosystemu, którą charakteryzuje ekologia. Wyróżniamy następujące cechy populacji:
liczebność, rozrodczość, śmiertelność, struktura płciowa, struktura wiekowa, areał (ob-
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Biotop + biocenoza = ekosystem
Na płycie multimedialnej przedstawiono trzy różne ekosystemy: leśny, polny (rolniczy)
i wodny. Podział ten jest ogólny i w wielu przypadkach nieostry. Często różne ekosystemy
płynnie przechodzą jeden w drugi. Ale dla potrzeb nauczania na poziomie podstawowym
taki podział na trzy najbardziej charakterystyczne (i bardzo różne) ekosystemy pozwala
zwracać lepszą uwagę uczniów na różnorodność biologiczną. Do każdego z ekosystemów przyporządkowano charakterystyczne gatunki zwierząt. Gatunki są tak dobrane,
aby z jednej strony pokazywać złożoność i różnorodność poszczególnych ekosystemów
i odpowiednie przystosowania do życia w nich a z drugiej strony w większości są to gatunki pospolite, które najczęściej możemy spotkać w czasie wycieczek terenowych. Praca
teoretyczna w klasie z wykorzystaniem płyty multimedialnej ma przygotować uczniów do
obserwacji w terenie. Warto podkreślać, że istnieje duża grupa gatunków, które wykorzystują więcej niż jeden z ogólnie przez nas określonych ekosystemów. Mówimy wtedy
o gatunkach dwu- lub wielośrodowiskowych. Ale proponujemy, aby informacje o takich
gatunkach wprowadzać po uprzednim opanowaniu przez uczniów wiedzy o gatunkach
typowych dla wybranych trzech ekosystemów.

DRAPIEŻNICTWO
Sposób odżywiania się organizmów, polegający na zabijaniu ofiary (drapieżnik).
Jest to przykład antagonistycznej zależności pomiędzy gatunkami. Zarówno drapieżnik jak i jego ofiara wytworzyli szereg przystosowań do tej zależności. U drapieżników
występują dobrze rozwinięte narządy zmysłów odpowiedzialne za lokalizowanie ofiary (wzrok, słuch, węch) oraz cechy umożliwiające skuteczne jej schwytanie (kamuflaż,
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zdolność szybkiego biegu, silne szczęki, ostre zęby, pazury itp.). Istnieje wiele sposobów polowania, od pogoni za ofiarą, przez czekanie w zasadzce, aż do wytwarzania
pułapek (np. sieci pająków). Niektóre drapieżniki polują samotnie (np. ptaki drapieżne),
inne w grupach (np. wilki). Podobnie u ofiar można wyróżnić szereg cech przystosowujących zwierzęta do unikania drapieżników: słuch, węch, zdolność ucieczki, kamuflaż,
maskowanie się, stadny tryb życia, ubarwienie ostrzegawcze czy wręcz wprowadzające
drapieżnika w błąd. Przy omawianiu poszczególnych gatunków zwierząt warto zawsze
zwrócić uwagę na cechy umożliwiające polowanie lub ucieczkę przed drapieżnikiem.
Dlatego w naszym programie multimedialnym w kartach dotyczących krótkiej charakterystyki poszczególnych gatunków znajdują się dwie kluczowe informacje, pozwalające
umiejscowić gatunek w sieci zależności troficznych: czym się odżywia i „przed kim ucieka”. Kolejny raz na podkreślenie zasługuje fakt, że chcemy pokazywać te przystosowania
na przykładzie gatunków krajowych.

SAMOŻYWNOŚĆ
Jest to sposób odżywiania się organizmów, polegający na samodzielnym wytwarzaniu związków organicznych potrzebnych do życia. W ten sposób odżywiają się
rośliny, ale też organizmy należące do protistów i bakterii. Jak wspomniano przy omawianiu zagadnienia przepływu energii przez ekosystem, energia świetlna pochodząca ze
słońca wykorzystywana jest w procesie fotosyntezy do tworzenia związków organicznych,
które potem mogą być spalane. Dlatego też organizmy samożywne pełnią w łańcuchach
i sieciach pokarmowych rolę producentów.

PRODUCENT
Jest to organizm samożywny, zdolny do wytwarzania związków organicznych.
Zawsze pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowego, dzięki zdolności przekształcania związków nieorganicznych w organiczne, które następnie mogą być wykorzystywane przez
konsumentów (organizmy cudzożywne). W zaproponowanych w naszym programie multimedialnym ekosystemach producentami są przede wszystkim rośliny, a w ekosystemie
wodnym – glony.

CUDZOŻYWNOŚĆ
Jest to sposób odżywiania się organizmów, polegający na pobieraniu związków
organicznych z otoczenia. Może on polegać na zjadaniu innych organizmów w całości
(np. żmija zygzakowata) bądź tylko ich części (np. zwierzęta roślinożerne, takie jak sarna
czy jeleń). Organizmy cudzożywne zaliczamy w łańcuchu pokarmowym do kategorii konsumentów.
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KONSUMENT
To organizm cudzożywny, odżywiający się producentami bądź innymi konsumentami. Zaliczamy do niego więc zarówno roślinożerców jak i mięsożerców. Zwierzęta odżywiające się roślinami (np. gryzonie) bądź martwą materią organiczną (np. żuk leśny czy
żuk gnojowy) określamy mianem konsumentów I rzędu. Kolejne poziomy troficzne to
konsumenci II rzędu, III rzędu, itd.

FAUNA
Jest to ogólne określenie na wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze. Możemy
mówić o faunie Polski, faunie Mazowsza, faunie jakiejś krainy geograficznej, czy wreszcie
o faunie miejsc które odwiedzamy w czasie wycieczki terenowej: parku, lasu, pola uprawnego, stawu bądź rzeki. Na naszej płycie multimedialnej przedstawiono wybrane gatunki
zwierząt z trzech różnych ekosystemów: lasu, terenów rolniczych i środowiska wodnego.

FLORA
To pojęcie określa ogół gatunków roślin występujących na danym obszarze. Możemy je
stosować podobnie jak w przypadku fauny.

NISZA EKOLOGICZNA
Jest to zespół czynników środowiska wykorzystywanych przez poszczególne gatunki. Pojęcie dość trudne do wytłumaczenia uczniom, często mylone z jakąś określoną
przestrzenią w ekosystemie.

DESTRUENT
Destruent (inaczej reducent) to organizm cudzożywny, rozkładający martwą materię organiczną na związki nieorganiczne. Ostatnie ogniwo łańcucha pokarmowego.

GATUNEK OBCY
To każdy organizm pochodzący z innego ekosystemu lub obszaru geograficznego.
Pojęcie ostatnio bardzo istotne w kontekście ochrony zasobów przyrodniczych. Gatunki
obce mogą wyrządzać sporo szkód w rodzimych ekosystemach, powodując zachwianie
naturalnej równowagi biologicznej.
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Konwencji
o różnorodności biologicznej
wyróżniono
trzy jej poziomy:
genetyczny, gatunkowy i ekosystemowy (rys.).

Rys. Przykłady
różnorodności
biologicznej na
różnych poziomach
organizacji

POZIOMY

genetyczny

gatunkowy

ekosystemowy
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Plansza „Funkcjonowanie
ekosystemów”

PRZYKŁADY
fot. Mieczysław Hławiczka, Tomasz Różycki, Zbigniew Ryś

W

pojęcia z bioróżnorodności ”

T

utaj znajdziemy wszystkie podstawowe informacje o gatunkach zwierząt najbardziej
charakterystycznych dla trzech rodzajów ekosystemów, które na potrzeby naszego
projektu nazwaliśmy:
• ekosystem leśny
• ekosystem polny (krajobrazu rolniczego)
• ekosystem wodny
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O bioróżnorodności dla przyszłości –

czyli jak uczyć , że sarna nie jest żoną jelenia

P lansza „N ajważniejsze

Dla każdego z ekosystemów wybrano około 30 gatunków zwierząt. W zdecydowanej
większości są to tak dobrane gatunki, aby uczeń miał szansę spotkać je w czasie wędrówek czy zajęć terenowych. Jednocześnie staraliśmy się wybrać gatunki będące na różnych poziomach troficznych, tak aby konsekwencją zapoznania się z nimi była możliwość
wykorzystania tych gatunków do układania zależności pokarmowych w ekosystemie (gra
edukacyjna w zakładce „Sprawdź swoją wiedzę”.
W planszy możemy kliknąć „Ekosystem polny” aby zobaczyć animacje dotyczące kolejnych poziomów bioróżnorodności.

pojęcia z bioróżnorodności ”

Plansza „Ochrona zwierząt”

Są to:

• poziom genetyczny
To poziom zmienności genetycznej w obrębie populacji, określany różnorodnością
genów lub ich alleli. Większa różnorodność na poziomie genetycznym skutkuje większą
zmiennością fenotypową i powoduje większe możliwości adaptacyjne osobników. W przypadku zmian w środowisku jest wtedy większe prawdopodobieństwo wystąpienia u osobników cech umożliwiających lepsze przystosowanie do tych zmian. Na pulę genową w danej populacji mają wpływ takie czynniki, jak: mutacje, dobór naturalny, dryf genetyczny,
izolacja, migracje z genetycznie innych grup, wielkość populacji.

• poziom gatunkowy
Jest to poziom najczęściej utożsamiany z różnorodnością biologiczną. Określa on liczbę gatunków na określonym obszarze bądź w określonym ekosystemie. W najprostszym
ujęciu wszystkie gatunki, niezależnie od liczebności ich populacji, zagęszczenia czy rozmieszczenia wnoszą równy wkład na poczet różnorodności. W bardziej skomplikowanym
ujęciu, różnorodność gatunkowa powinna uwzględniać: bogactwo gatunkowe (wyrażone
liczbą wszystkich gatunków), równomierność i częstość występowania gatunków oraz ich
ekologię.

• poziom ekosystemowy
Określa zróżnicowanie siedlisk i procesów ekologicznych w nich zachodzących oraz
powiązanych z nimi zasięgów gatunków oraz funkcji gatunków kluczowych w ekosystemach (różnorodność strukturalna, funkcjonalna). Często poziom ekosystemowy utożsamiany jest nie tylko z ekosystemami, ale również z każdym ponadgatunkowym poziomem
(zbiorowisk, zgrupowań, itp.).

T

u znajdziemy informacje o różnych sposobach i metodach ochrony zwierząt w Polsce. Może ona być wykorzystywana na zajęciach teoretycznych poświęconych temu
zagadnieniu, ale przede wszystkim polecamy ją jako wstęp do planowania i realizacji zajęć
terenowych wspólnie z myśliwymi.
Pierwsza podstrona zawiera krótki opis trzech głównych metod ochrony:
•
•
•

ochronę gatunkową (prawną)
ochronę obszarową
ochronę czynną

Ten ostatni sposób ochrony omówiony jest szerzej, mamy do wyboru cztery podstrony:
•
•
•
•

– 18 –

przykłady ochrony czynnej
dokarmianie zwierząt
tworzenie siedlisk do życia
co może zrobić każdy
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O bioróżnorodności dla przyszłości –

czyli jak uczyć , że sarna nie jest żoną jelenia

P lansza „S prawdź

swoją wiedzę ”

„Łańcuchy pokarmowe”

Plansza „Sprawdź swoją wiedzę”

Druga gra polega na konstruowaniu łańcuchów pokarmowych w trzech różnych ekosystemach: polnym, leśnym i wodnym. Uczeń ma za zadanie umieszczenie w okienkach symbolizujących kolejne ogniwa łańcucha pokarmowego zdjęcia bądź nazwy gatunków.

W tej zakładce umieszczono dwie gry interaktywne:
•
•

quiz „Dopasuj męża do żony”
quiz „Łańcuchy pokarmowe”

„Dopasuj męża do żony”
Po kliknięciu na ten tytuł wchodzimy do planszy, na której pojawia się zdjęcie gatunku, dla
którego musimy dobrać „parę”, czyli osobnika z tego samego gatunku, ale przeciwnej płci.
Po dokonaniu prawidłowego wyboru pojawia się plansza, na której musimy dopasować
odpowiednią nazwę gatunku, któremu szukaliśmy „męża/żony”. Ta prosta gra musi być
poprzedzona zapoznaniem się z gatunkami i ich sylwetkami przedstawionymi w zakładce
„Funkcjonowanie ekosystemów”. Dopasowując do siebie zdjęcia różnej płci uczniowie
uczą się jak odróżniać samca od samicy poszczególnych gatunków naszej fauny krajowej
oraz zapamiętują u których gatunków występuje dymorfizm płciowy. Druga część zabawy
sprawdza umiejętność odpowiedniego nazywania gatunków widocznych na zdjęciach.
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Poniższa tabela pokazuje możliwe do ułożenia łańcuchy pokarmowe. Należy podkreślać, że nie są to wszystkie czy jedyne słuszne kombinacje. Jest to tylko wybrana część
istniejących w poszczególnych środowiskach zależności troficznych, dobrana tak, aby
w miarę łatwo uczniowie mogli konstruować poprawne łańcuchy. W tej grze również
warto korzystać z wiadomości zawartych w opisach gatunków w zakładce „Funkcjonowanie ekosystemów”
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czyli jak uczyć , że sarna nie jest żoną jelenia

P lansza „S prawdź

swoją wiedzę ”

Tabela. Spis możliwych do ułożenia łańcuchów pokarmowych w grze „Łańcuchy pokarmowe”,
w rozbiciu na trzy różne ekosystemy.

Środowisko wodne
1
ośliczka, komar,
rozwielitka
ośliczka, komar,
rozwielitka
ośliczka, komar,
rozwielitka
ośliczka, komar,
rozwielitka
ośliczka, komar,
rozwielitka
ośliczka, komar,
rozwielitka
ośliczka, komar,
rozwielitka
krzyżówka, czernica,
komar, ośliczka

komar, ośliczka

zatoczek rogowy
zatoczek rogowy

2

Środowisko polne

3

4

5

płoć, lin, karaś

szczupak

wydra, bielik

płoć, lin, karaś

bielik

okoń

czapla, perkoz
dwuczuby
szczupak

okoń

wydra, bielik

płoć, lin, karaś

okoń

szczupak

płoć, lin, karaś

okoń

wydra, bielik

płoć, lin, karaś

zaskroniec

czapla, bielik

traszka grzebieniasta,
kumak nizinny, żaba
wodna,
świtezianka
błyszcząca (larwa),
pływak żółtobrzeżek
płoć, okoń,

czapla,
zaskroniec

bielik

żaba wodna

czapla, zaskroniec bielik

zaskroniec

czapla, bielik

płoć, pływak
żółtobrzeżek

okoń

szczupak

sarna, zając,
kuropatwa, polnik,
mysz polna, wróbel
polnik, mysz polna,

wydra, bielik

wydra, bielik

bielik
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1

wydra, bielik

2

3

4

lis

myszołów, pustułka,
łasica
kret

dżdżownica ziemna,
chrabąszcz majowy
świerszcz polny, konik bażant, kuropatwa,
brunatny, dżdżownica jaszczurka zwinka
ziemna
wróbel, trznadel
sroka

lis, myszołów

świerszcz polny,
pająk krzyżak
konik brunatny,
bielinek kapustnik, paź
królowej
świerszcz polny,
pająk krzyżak
konik brunatny,
bielinek kapustnik, paź
królowej

jaszczurka
zwinka,

pustułka, bocian
biały

bażant,
kuropatwa,

lis, myszołów

świerszcz polny,
pająk krzyżak
konik brunatny,
bielinek kapustnik, paź
królowej

ropucha szara

bocian biały

żuk gnojowy

lis

bocian biały
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W spółpraca

nauczycieli z myśliwymi

Środowisko leśne
1

2

3

dzik, jeleń, żubr

wilk

nornica ruda, mysz
leśna
nornica ruda, mysz
leśna
kornik drukarz

kuna leśna, puszczyk,
żmija zygzakowata,
dzik
wilk

poproch cetyniak,
barczatka sosnówka
poproch cetyniak,
barczatka sosnówka,
mrówka rudnica
poproch cetyniak,
barczatka sosnówka,
mrówka rudnica
poproch cetyniak,
barczatka sosnówka,
mrówka rudnica
poproch cetyniak,
barczatka sosnówka,
mrówka rudnica
zięba
poproch cetyniak,
barczatka sosnówka,
mrówka rudnica
wstężyk gajowy, żuk
leśny
wstężyk gajowy, żuk
leśny

dzięcioł duży,
kowalik, sikora
bogatka
borowiaczek

gołębiarz, kuna
leśna

żaba trawna

żmija
zygzakowata

4

Współpraca nauczycieli z myśliwymi
Dwa słowa o łowiectwie

Ł

owiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy Prawo
łowieckie, oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami
w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

puszczyk

Celem łowiectwa jest:

padalec

jeż

wałęsak leśny

żaba trawna

żmija
zygzakowata

wałęsak leśny

kowalik, sikora
bogatka, zięba,
kos

gołębiarz, kuna
leśna

gołębiarz, kuna leśna
kowalik, sikora
bogatka, zięba

gołębiarz, kuna
leśna

jeż
kos

gołębiarz, kuna
leśna
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5

1. ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
2. ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
3. uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi
środowiska przyrodniczego;
4. spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.
(źródło: USTAWA z dnia 13 października 1995 r. «Prawo łowieckie»)
W Polsce organizacją zrzeszającą wszystkich myśliwych jest Polski Związek Łowiecki
(PZŁ). Do podstawowych zadań realizowanych przez PZŁ, zapisanych w jego statucie, należą:
• prowadzenie gospodarki łowieckiej (czyli działalności w zakresie ochrony, hodowli
i pozyskiwania zwierzyny)
• troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie
środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych
i innych zwierząt dziko żyjących
• pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa
• ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych
• czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Zrzeszenia prawa, zasad etyki,
obyczajów i tradycji łowieckich
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•
•
•
•
•
•
•

czyli jak uczyć , że sarna nie jest żoną jelenia

prowadzenie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego
organizowanie szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego
prowadzenie i popieranie działalności wydawniczej i wystawienniczej o tematyce
łowieckiej
współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi
wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną
prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych
realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska

W statucie PZŁ znajdujemy również wskazania ważne dla realizacji naszego projektu.
Do zadań koła łowieckiego (podstawowej jednostki organizacyjnej związku) należą również:
• utrzymywanie dobrych stosunków z ludnością zamieszkałą na terenach dzierżawionych obwodów oraz propagowanie wśród niej idei łowiectwa i ochrony środowiska
• współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży
z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska
przyrodniczego
Dlatego też poszczególne koła w miarę możliwości realizują różnego rodzaju projekty angażujące dzieci i młodzież. Do projektów o zasięgu ogólnopolskim możemy zaliczyć akcje „Ożywić pola”
czy „Myśliwi – dzieciom,
dzieci – zwierzętom”.
Głównymi zadaniami tych
przedsięwzięć jest zaangażowanie młodzieży i ludności miejscowej w proekologiczne działania, czyli
tzw. czynną ochronę przyrody. Prowadzone są akcje np. tworzenia remiz
śródpolnych (wysp drzew
i krzewów w otwartym
krajobrazie
rolniczym)
poprzez sadzenie nowych
roślin i pielęgnację już istniejących. Innym ważnym
elementem są śródpolne
oczka wodne. Poprzez
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W spółpraca

nauczycieli z myśliwymi

tworzenie nowych czy dbanie o już istniejące zapewniane są miejsce do życia dla zwierząt nie tylko związanych ze środowiskiem wodnym, ale też korzystających z oczek jako
wodopojów. Wszystkie akcje poprawiają warunki bytowania bardzo różnych gatunków
zwierząt: zajęcy, kuropatw, bażantów, saren, ptaków śpiewających, ptaków wodno-błotnych itd. Co roku programowi „Ożywić pola” patronuje inny gatunek, na którego
ochronę zwraca się szczególną uwagę np. trznadel, sarna, cietrzew, kaczka. W ostatniej
edycjach akcji „Ożywić pola” wzięło udział blisko 630 szkół i ponad 450 kół łowieckich.
Co roku uczestniczy w niej od 15 do 30 tysięcy uczniów oraz tysiące nauczycieli, rodziców, myśliwych i leśników.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.ozywicpola.pl/

Jak współpracować?
W ramach realizacji projektu „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia” chcemy pokazać jak skutecznie wykorzystać współpracę z myśliwymi w realizacji celów dydaktycznych związanych z zagadnieniami przyrody i jej ochrony.
Poniżej przedstawimy kilka wskazówek, w jaki sposób najefektywniej wykorzystać możliwości wspólnego działania.
Sukces wspólnych zajęć zależy od umiejętnego wykorzystania wiedzy i doświadczenia
myśliwych. Pierwszym etapem powinno być ustalenie zakresu i podziału obowiązków.
Należy wspólnie przeanalizować zaprezentowane w naszym poradniku i na płycie CD
konspekty i wybrać te, których realizacja jest możliwa. Precyzyjne wskazanie potrzeb oraz
ocena możliwości realizacji konspektu pomogą w zaplanowaniu działań. Nauczyciel odpowiada za wprowadzenie w temat zajęć – myśliwy organizuje część terenową. Trzeba
pamiętać aby nie dublować przekazywanych dzieciom informacji. Warto omówić temat
bezpieczeństwa dzieci w czasie działań terenowych (odpowiedzialność dorosłych).
Kilka sugestii dla nauczyciela, który będzie współpracował z myśliwymi:
• w ramach realizacji zajęć terenowych należy korzystać z doświadczenia myśliwych
• należy dawkować uczniom kontakt z myśliwym – tak aby nie stał się stałym elementem zajęć, w taki sposób, aby jego obecność dodatkowo koncentrowała
uczniów
• dobrym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy długofalowej i prowadzenie
wspólnie zajęć cyklicznych (np. dokarmianie zwierzyny w paśnikach). Myśliwi
mogą współpracować ze szkołą w ramach np. dokarmiania ptaków (zakup lub
wykonanie karmnika – przekazanie karmy, itp.)
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•
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wspólnie z Kołem Łowieckim można organizować różne przedsięwzięcia – wycieczki terenowe, projekty typu nagrywanie filmu przyrodniczego, konkursy,
itp. Myśliwi mogą udostępniać swoje kwatery terenowe, sponsorować nagrody, a przede wszystkim dzielić się swoją wiedzą o środowisku przyrodniczym
i zwierzętach
warto korzystać z szerokiej gamy wydawnictwa PZŁ, w tym skierowanym do
dzieci i młodzieży. PZŁ wydał książki edukacyjne dla trzech grup wiekowych: kolorowanka dla dzieci w klasach 1–3 , zeszyt edukacyjny dla dzieci w klasach 4–6 oraz
podręcznik przeznaczony dla młodzieży w gimnazjum. W czasie realizacji zajęć
z przyrody pomocne będą materiały dostępne na PLATFORMIE EDUKACYJNEJ
w serwisie internetowym Polskiego Związku Łowieckiego (www.pzlow.pl). Można tam znaleźć m. in. 34 interaktywne gry edukacyjne, poruszające zagadnienia
z zakresu ochrony przyrody, w tym dotyczące: dokarmiania zwierzyny, zwalczania
kłusownictwa, problematyki szkód łowieckich czy wsiedleń zwierząt do łowiska.

W spółpraca

•
•

dzieci i młodzież nie potrafią rozpoznawać wielu podstawowych gatunków roślin
i zwierząt,
dzieci i młodzież z terenów rolniczych oraz małych miejscowości nie znają zależności pomiędzy gatunkami, ale potrafią te gatunki rozpoznawać.

Kilka poniższych sugestii kierujemy głównie do myśliwych, którzy będą brali udział
w zajęciach dydaktycznych w terenie:
•

•
•
•
•

•
•

•
•

do celu zajęć dochodzimy przez cały czas ich trwania, najłatwiej jest aby to uczniowie sami go odkryli (jeżeli uczeń sam odkryje główną myśl zajęć – zapamięta ją na
dłużej)
im ciekawsze zajęcia lub bardziej oryginalne tym łatwiej jest osiągnąć zakładany
efekt (czyli przekazać zamierzone treści)
warto stworzyć harmonogram czasowy – bez niego możemy nie zdążyć zrealizować zakładanego materiału oraz możemy nie osiągnąć zamierzonego efektu
ramy czasowe na poszczególne działania należy dostosować do wieku uczestników, zgrania grupy oraz złożoności problemu
wybór właściwych narzędzi dydaktycznych jest podstawą do przeprowadzenia
ciekawych zajęć, forma zajęć powinna uwzględniać aktywizację uczniów poprzez
czynny udział w zajęciach
innowacyjne techniki (pytania, dyskusje, zagadki, quizy, symulacje, gry, itp.) – pozwalają zachęcić uczniów do większego zaangażowania się w zajęcia
tematyka oraz słownictwo muszą być dostosowanie do wieku uczestników, warto
ustalić z nauczycielem, jakich odpowiedzi udzielać w danej grupie, na tzw. trudne
pytania (np. o zabijanie zwierząt)
należy używać języka zrozumiałego dla danej grupy wiekowej – staramy się nie
używać za dużo języka łowieckiego (gwary), choć o niej samej opowiadać warto
dzieci i młodzież z terenów rolniczych oraz małych miejscowości ma zupełnie inną
wiedzę na temat przyrody niż młodzież w terenach miejskich
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nauczycieli z myśliwymi

polecane strony internetowe:
www.pzlow.pl
www.bioroznorodnosc.edu.pl
www.pzlow.pl
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konspekty zajęć do płyty

Co

Co kto je?

kto je ?

Kryteria sukcesu (czyli po czym uczeń pozna, że osiągnął cel lekcji):
Zajęcia terenowe:
Zajęcia w klasie:



Zakres materiału z płyty:

• Przyporządkuje na podstawie opisu organizmy ze względu na sposób odżywiania się
do dwóch grup (samożywne i cudzożywne)
• Przyporządkuje na podstawie opisu organizmy cudzożywne do czterech grup
(roślinożerne, drapieżne, padlinożerne i destruentów)
• Wymieni cechy wspólne i różnice pomiędzy poznanymi sposobami odżywiania się
organizmów.

Plansza 1 – najważniejsze pojęcia z bioróżnorodności

Bezpośrednie nawiązania do treści nauczania z PP:
• wskazuje organizmy samożywne i cudzożywne oraz podaje podstawowe różnice
w sposobie ich odżywiania się (4.5 PP)

Niezbędne pomoce:
• słownik języka polskiego
• encyklopedia
• karty pracy: Czego potrzebuje roślina?, Podział na grupy organizmów,
Schemat odżywiania się organizmów.

Pośrednie nawiązania do treści nauczania z PP:
• przedstawia proste zależności pokarmowe zachodzące między organizmami
lądowymi / występującymi w środowisku wodnym, posługując się modelem
lub schematem (4.6/4.12 PP)

Przebieg zajęć
Wstęp:

• wskazuje organizmy samożywne i cudzożywne oraz podaje podstawowe różnice
w sposobie ich odżywiania się (4.5 PP)
• wskazuje organizmy roślinożerne, drapieżne, padlinożerne i destruentów
oraz podaje podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się

• Nauczyciel nawiązuje do tematu lekcji, w którym znajduje się znane uczniom słowo
jeść, które jednak na potrzeby lekcji powinno być lepiej określone.
• Uczniowie w parach próbują stworzyć definicję czasownika jeść, w tym czasie jedna
z par odszukuje definicję tego czasownika w słowniku. Po pewnym czasie wylosowane
przez nauczyciela pary czytają swoje definicje a następnie para ze słownikiem odczytuje definicję słownikową (jeść – spożywać pokarmy).
• Czynności zostają powtórzone dla słowa pokarm (pokarm – to, czym żywią się
organizmy).
• Nauczyciel zwraca uwagę, że słownik języka polskiego jest dla przyrodnika za mało
dokładny i poznane w nim definicje są od siebie zależne. Dlatego wyświetla na tablicy lub czyta definicję z encyklopedii. (Jedzenie – spożywanie pokarmów, czyli substancji
ważnych dla zachowania zdrowia i rozwoju organizmu tzw. składników odżywczych, które:
dostarczają budulca dla organizmu, pomagają regulować procesy zachodzące w organizmie,
służą jako „paliwo” dostarczające energii.)

– 30 –

– 31 –

Niezbędne umiejętności – uczeń:
• wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie
domowym (1.c PP dla klas I–III)
• obserwuje wszystkie fazy rozwoju rośliny (3.1 PP)

Cele lekcji – uczeń:

konspekty zajęć do płyty

Co

Przebieg zajęć

kto je ?

Czego potrzebuje roślina?

Część zasadnicza:

6
5

© [Jehsomwang / Fotolia]

1. Głosowanie
• Uczniowie za pomocą dowolnej techniki głosują wybierając odpowiedzi TAK lub
NIE dla pytania Czy rośliny jedzą?
2. Czego potrzebuje roślina
• Nauczyciel informuje uczniów, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna
i niejednoznaczna i żeby jej udzielić trzeba się zastanowić, skąd roślina bierze
składniki pokarmowe niezbędne do życia. W tym celu uczniowie przypominają
sobie z poprzednich lat nauki, co się dzieje z rośliną w jej poszczególnych etapach
rozwoju (wykonują w parach kartę pracy Czego potrzebuje roślina).
3. Dyskusja
• Uczniowie na podstawie wykonanego ćwiczenia dyskutują nad swoimi odpowiedziami na pytania Co robi roślina? Co roślina je – skąd czerpie składniki pokarmowe?
• Nauczyciel steruje dyskusją, naprowadza na konkluzję, że rośliny z pomocą niezbędnych im do życia czynników same wytwarzają sobie pożywienie i tłumaczy,
że w związku z tym organizmy te nazywa się samożywnymi (warto uzupełnić
uczniom informację, że poza roślinami umiejętność te posiadają również niektóre
bakterie).
4. Podział na grupy organizmów
• Nauczyciel zadaje pytanie: Co z pozostałymi organizmami – co one jedzą – skąd
czerpią składniki odżywcze? Aby odpowiedzieć na to pytanie nauczyciel rozdaje
kartki organizmów (po jednej dla każdego ucznia). Uczniowie swobodnie chodzą
po klasie, odczytują informacje zawarte na swoich kartkach i na ich podstawie
dzielą się na grupy organizmów o podobnym sposobie odżywiania się. Nauczyciel
pod koniec zadania sprawdza skład grup i informuje wszystkich uczniów jak każda
z grup się nazywa (roślinożercy, drapieżniki, padlinożercy).

4
3
1

2

Pod każdym etapem należy podać jego kolejny numer (1–6).
Uzupełnij tabelę dotyczącą ponumerowanych na rysunku etapów rozwoju
rośliny.
Etap

Co robi roślina?

Czego potrzebuje?

Podsumowanie:
Uczniowie uzupełniają schemat porządkujący materiał lekcji (Schemat odżywiania się organizmów). Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania.

– 32 –

– 33 –

konspekty zajęć do płyty

Co

Podział na grupy organizmów

Jestem bakterią, która odżywia się odchodami zwierząt i rozkłada
zawarte w nich substancje.

Instrukcja dla nauczyciela: Wiersze należy rozciąć i rozdać uczniom, dbając, by 4 grupy
odżywiania się organizmów cudzożywnych były mniej więcej równo reprezentowane w klasie.
W przypadku większej liczby uczniów, należy rozdać zdublowane wiersze.

Jestem bakterią i odżywiając się rozkładam substancje, z których
zbudowane są pancerze chrząszczy.

Jestem bażantem i przede wszystkim lubię jeść ziarna i owoce.
Jestem gąsienicą bielinka kapustnika i najchętniej zjadam liście kapusty.
Jestem żubrem i zjadam olbrzymie ilości traw i roślin zielonych.
Jestem jeleniem szlachetnym i jem najlepsze pędy drzew i krzewów.
Jestem ziębą i najchętniej zjadam nasiona i owoce.
Jestem nornicą i najwięcej zjadam korzonków, pędów i liści.
Jestem poprochem cetyniakiem i jem igły sosnowe.
Jestem wstężykiem gajowym i najchętniej zjadam rośliny oraz glony.

Jestem grzybem który żywi się piórami zgubionymi przez ptaki i przez
to je rozkłada.
Jestem grzybem, który rośnie na połamanych starych gałęziach
i je rozkłada.
Jestem bakterią, która podczas odżywiania się szczątkami organizmów
rozkłada je na prostsze.
Jestem bakterią i potrafię rozkładać ściany komórkowe roślin
na prostsze substancje.
Jestem grzybem który rośnie na odchodach zwierząt i rozkłada zawarte
w nich substancje.
Jestem bakterią, która odżywia się grzybem, który rozkłada stare kości
na prostsze substancje.

Jestem wilkiem i poluję na jelenie i sarny.
Jestem jaszczurką i najchętniej poluję na bezkręgowce (owady i pajęczaki).
Jestem borowcem wielkim i zjadam wielką ilość złapanych w locie owadów.
Jestem padalcem i najchętniej poluję na ślimaki bez skorup.
Jestem żmiją i jako doskonały łowca chwytam i zjadam drobne gryzonie.
Jestem jastrzębiem gołębiarzem i żeby zjeść gołębia chwytam go w locie.
Jestem puszczykiem i poluję przede wszystkim na małe ssaki, ptaki i inne
zwierzęta.
Jestem jeżem i dobrze poluję na dżdżownice i owady, ale dam też sobie
radę z jaszczurką!
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C zym

Schemat odżywiania się organizmów

Czym zajmuje się ekologia?
Zajęcia terenowe:
Zajęcia w klasie:

Uzupełnij schemat o odpowiednie nazwy grup organizmów.

ORGANIZMY
Skąd czerpią pożywienie – materię organiczną, którą się odżywiają?

zajmuje się ekologia ?



Zakres materiału z płyty:
Plansza 1 – najważniejsze pojęcia z bioróżnorodności

Bezpośrednie nawiązania do treści nauczania z PP:
Same sobie tworzą
materię organiczną,
są...

Korzystają z wytworzonej
przez innych (cudzej) materii
organicznej, są...

......................................

...............................................

• rozpoznaje w terenie przyrodnicze (nieożywione i ożywione) (…) składniki
krajobrazu i wskazuje zależności między nimi (4.1 PP)

Pośrednie nawiązania do treści nauczania z PP:

Co jedzą?
• proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu (5.3 PP)

Zjadają głównie rośliny, są to...
.................................................
Zjadają głównie organizmy inne
niż roślinne, są to...
.................................................
Zjadają szczątki różnych
organizmów rozkładając je
na prostsze substancje, są to...
.................................................
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Niezbędne umiejętności – uczeń:
• wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie
domowym (1.c PP dla klas I–III)

Cele lekcji – uczeń:
• rozumie ekosystem, jako sumę powiązań między składnikami ożywionymi
i nieożywionymi danego środowiska
• udowadnia na przykładach kruchość ekosystemów
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konspekty zajęć do płyty

Kryteria sukcesu (czyli po czym uczeń pozna, że osiągnął cel lekcji):
• Określi na podstawie obserwacji, opisu lub zdjęcia biotop i biocenozę dla danego
środowiska
• Znajdzie i opisze powiązania między poszczególnymi elementami ekosystemu
• Wyjaśni, czym zajmuje się ekologia
• Poda przykłady różnych ekosystemów (od 3 do 5)

Niezbędne pomoce:
• karta Zając pyta

Przebieg zajęć
Wstęp: Co to jest ekologia – burza mózgów
Uczniowie proponują różne definicje, nauczyciel je podsumowuje i jeśli ich definicja nie
posiada biologicznego ujęcia, nauczyciel informuje uczniów, że w rzeczywistości ekologia
ma szersze znaczenie, które poznają na niniejszej lekcji.

Część zasadnicza:
I. Bajka o Złotobrzuchach
Przed odczytaniem historii nauczyciel prosi uczniów, by słuchali bardzo uważnie, jeśli
chcą mogą robić sobie notatki w trakcie słuchania, jednak tekst zostanie przeczytany
jednokrotnie bez powtarzania. Nauczyciel wolno i wyraźnie czyta:
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C zym

zajmuje się ekologia ?

Przebieg zajęć
Część zasadnicza (cd.):
Bajka o Złotobrzuchach

Złotobrzuchy to było piękne miasteczko, które nadal leży na małym wzgórzu. Dawniej
było otoczone z jednej strony przez bagniste zarośla, a z drugiej przez lasy. Mieszkańcy
byli w tamtych czasach bardzo dumni ze swojego miasteczka, a w szczególności z tego,
że było to jedyne w regionie miejsce, gdzie o poranku można było usłyszeć piękny śpiew
złotobrzuszka śpiewającego, który gniazdował w okolicznych lasach. Do miasta jeździli
wówczas turyści, by zjeść romantyczne śniadanie przy jego śpiewie, a w sklepach z pamiątkami można było kupić magnesy, koszulki, czy torby ze złotobrzuszkiem, a także płyty z nagraniami jego śpiewu. Można też było tam znaleźć pełną ofertę różnorodnych środków odstraszających komary… no właśnie: komar – to jedyna rzecz, na którą wszyscy
okrutnie narzekali. No może jeszcze na ciągły brak miejsc w małych miejskich hotelikach.
Radni miasta zastanawiali się, co z tym problemem zrobić i w końcu postanowili rozwiązując problem upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu.
Teraz Złotobrzuchy są puste, piękny hotel niszczeje, sklepiki pozamykano, a mieszkańców
o poranku nie budzi już śpiew złotobrzuszka.

• Wylosowani uczniowie odpowiadają na zadawane przez nauczyciela pytania/zadania:
1. Co przyciągało do miasta turystów?
2. Czemu zawdzięcza nazwę miasto?
3. Podaj trzy produkty, które można było kupić w sklepie z pamiątkami.
4. Opisz dawne położenie i otoczenie Złotobrzuchów.
• Uczniowie stawiają hipotezę dotyczącą pomysłu, który mieli radni, a który doprowadził
do takiego rozwoju wydarzeń. Po krótkim czasie na zastanowienie nauczyciel zbiera
i notuje kilka z uczniowskich hipotez, a następnie odczytuje kolejny fragment historii:
Radni postanowili osuszyć bagna na których lęgły się komary i wybudować w tym miejscu nowy duży hotel. Jak postanowili – tak zrobili.

• Uczniowie stawiają hipotezę dotyczącą biegu wydarzeń, który od realizacji pomysłu radnych doprowadził do końca historii. Po krótkim czasie na zastanowienie nauczyciel zbiera i notuje kilka z uczniowskich hipotez, a następnie odczytuje ostatni fragment historii:
Hotel był piękny, jednak bardzo szybko okazało się, że złotobrzuszki coraz rzadziej
śpiewały, a w lesie można było znaleźć coraz mniej ich gniazd. Ornitolodzy się temu nie
dziwili, złotobrzuszki bowiem najchętniej żywią się komarami. Gdy osuszono bagna nie
miały co jeść i przestały gniazdować w pobliskich lasach.
Teraz Złotobrzuchy są puste, piękny hotel niszczeje, sklepiki pozamykano, a mieszkańców
o poranku nie budzi już śpiew złotobrzuszka.
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C zym

Przebieg zajęć

zajmuje się ekologia ?

Przebieg zajęć

Część zasadnicza (cd.):

Podsumowanie:

• Uczniowie poszukują morału do historii.
• Nauczyciel definiuje uczniom ekologię, jako naukę zajmującą się zależnościami
w środowisku i współtworzy z uczniami schemat:

Wszyscy uczniowie równocześnie odpowiadają na pytania prawda czy fałsz, wybraną
przez nauczyciela techniką (kierowanie rąk w określoną stronę, wstawanie-siadanie, itp.).

ORGANIZMY

zależności

ŚRODOWISKO

• Nauczyciel informuje, że takie środowisko, w którym zachodzą określone zależności nazywa się ekosystemem.

II. Co się składa na ekosystem?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las, w którym znajduje się moja działka to ekosystem. (Prawda)
Moja działka w lesie to ekosystem. (Fałsz)
Ryby w stawie to element biotopu. (Prawda)
Woda w stawie to ekosystem. (Fałsz)
Do ekosystemu nie należy polowanie lisa na zająca. (Fałsz)
Łąka to przykład ekosystemu lądowego. (Prawda)
Pole to przykład ekosystemu lądowego. (Prawda)
Jezioro to przykład ekosystemu wodnego. (Prawda)
Las nad morzem i las wysoko w górach to ten sam ekosystem. (Fałsz)

Pary uczniowskie otrzymują kartę Zając pyta i ustalają odpowiedzi. Nauczyciel zbiera
i weryfikuje odpowiedzi uczniów, a następnie dopytuje się, czy mają pomysł z jakiego
powodu pytania są w taki sposób zapisane (dlaczego jedno jest wyróżnione na środku,
a pozostałe znajdują się albo z jednej, albo z drugiej strony).
Uczniowie powinni dojść do tego, że:
• główne pytanie dotyczy specyficznego środowiska w którym żyje zając (nauczyciel
przypomina, że nazywamy to ekosystemem),
• pytania po lewej stronie zająca dotyczą organizmów znajdujących się w tym ekosystemie (np. nikt nie odpowiedział, że zając ucieka przed rekinami) – nauczyciel informuje, że wszystkie te organizmy to biotop tego ekosystemu,
• pytania po prawej stronie zająca dotyczą nieożywionych elementów środowiska
w tym ekosystemie (np. nikt nie odpowiedział, że śpi na półce skalnej) – nauczyciel
informuje że wszystkie te elementy to biocenoza tego ekosystemu
Uczniowie tworzą wspólnie z nauczycielem notatkę:

EKOSYTEM
określony wspólnymi
powiązaniami, obszar
o charakterystycznych
cechach

=

BIOCENOZA
nieożywione
elementy środowiska
charakterystyczne
dla ekosystemu
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+

BIOTOP
wszystkie, powiązane
ze sobą organizmy
zamieszkujące
ekosystem
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Na czym polega
bioróżnorodność?

zając pyta:
© [Andrii_Oliinyk / Fotolia]
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Zajęcia terenowe:
Zajęcia w klasie:
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czym polega bioróżnorodność ?



Zakres materiału z płyty:
Plansza 2 – poziomy bioróżnorodności

Pośrednie nawiązania do treści nauczania
z PP – uczeń:
• obserwuje i nazywa typowe organizmy lasu, łąki, pola uprawnego (4.3 PP)
• przedstawia proste zależności pokarmowe zachodzące między organizmami
lądowymi / występujące w środowisku wodnym, posługując się modelem
lub schematem (4.6/4.12 PP)

Niezbędne umiejętności – uczeń:
• opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące
i w zbiornikach wodnych (6.2 PP dla 1–3)

Cele lekcji – uczeń:
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Gdzie żyję?

Co

ę?
pij
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opiek się
uję?

Co

jem
?

d kim
Prze kam?
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• definiuje i rozróżnia poziomy bioróżnorodności
• podaje przykłady ingerencji człowieka w ekosystemy, skutkujące zmniejszaniem
bioróżnorodności

Kryteria sukcesu (czyli po czym uczeń pozna, że osiągnął cel lekcji):
• Na podstawie obserwacji zdjęć lub opisów określi poziom bioróżnorodności
(wewnątrzgatunkowej, międzygatunkowej, ekosystemowej)
• Poda 2–3 przykłady działań człowieka zmniejszających bioróżnorodność
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Na

czym polega bioróżnorodność ?

Przebieg zajęć

Niezbędne pomoce:

Podsumowanie – Uczniowie kończą zaczęte przez nauczyciela
zdania:

• karty

Przebieg zajęć
Wstęp:
Uczniowie próbują własnymi słowami zdefiniować słowo różnorodność. Nauczyciel prosi, aby uczniowie opisali na czym polega różnorodność ich klasy, na czym polega różnorodność poruszających się po ulicach samochodów, itp.
Nauczyciel informuje, że dalsza część lekcji pozwoli na poznanie możliwości opisywania
różnorodności świata żywego, czyli bioróżnorodności.

•
•
•
•
•
•
•

Na dzisiejszej lekcji dowiedziałem/am się, że ….
Dzięki dzisiejszej lekcji zrozumiałem/am, że ….
Od dzisiaj będę wiedzieć, że bioróżnorodność oznacza…
Bioróżnorodność wewnątrzgatunkowa to np. ….
Bioróżnorodność międzygatunkowa to np. ….
Bioróżnorodność ekosystemowa to np. ….
Człowiek zmniejsza bioróżnorodność na przykład …

Część zasadnicza:
I. Stacje różnorodności
Nauczyciel dzieli klasę na 6 zespołów (po 3–5 uczniów) i wydziela w klasie przestrzeń
na 3 podwójne stanowiska. Każda para zespołów spędza przy stanowisku 2–3 minuty
wykonując zadania dla danego stanowiska. Kartkę ze swoimi odpowiedziami zabierają
do kolejnego stanowiska. Po trzech przejściach, każda z grup ma trzy karty z trzech
stanowisk różnorodności: wewnątrzgatunkowej, międzygatunkowej, ekosystemowej.
Po zakończeniu pracy nauczyciel pisze na tablicy nazwy trzech poziomów bioróżnorodności, a następnie prosi, by do każdej z nich kolejno każda grupa podeszła i przytwierdziła swoją definicję. Uczniowie siadają w ławkach, nauczyciel podsumowuje pracę i notuje
z uczniami ostateczne definicje bioróżnorodności.

II. Co by było gdyby…
Nauczyciel prosi, aby uczniowie w parach dokończyli zdania.
• Gdyby wszystkie drzewa w lesie były jednego gatunku, to zwierzęta w lesie...
• Gdyby w lasach nie było wilków, to dziki i jelenie…
• Gdyby do polskich stawów zaczęto wpuszczać amerykańskie żółwie, to polskie żółwie…
• Gdyby człowiek zamienił wszystkie łąki na trawniki, to niektóre ptaki…
Nauczyciel omawia z uczniami wpływ człowieka na bioróżnorodność.
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Na

czym polega bioróżnorodność ?

Stacja:

Karta dla grupy do stacji:

Na czym polega poziom bioróżnorodności
wewnątrzgatunkowej?

Na czym polega poziom bioróżnorodności
wewnątrzgatunkowej?

Przyjrzyj się dwóm obrazkom młodych zwierząt. Jedna z grup jest bardzo różnorodna wewnątrzgatunkowo, a druga niewiele. Wykonaj zadania
na swojej karcie pracy.

Uzupełnij tabelę zróżnicowania osobników i weź w kółko nazwę gatunku
o większej bioróżnorodności wewnątrzgatunkowej, a następnie zaproponuj
definicję tego terminu.

Grupa zwierząt A

Cecha

Grupa zwierząt A

Grupa zwierząt B

© [Andrey Kuzmin / Fotolia]

Nazwa gatunku
Czym pokryte ciało?
Długość pokrycia ciała
Wzór pokrycia ciała
Barwa pokrycia ciała
Wielkość osobników

Grupa zwierząt B

Inne elementy
odróżniające osobniki

© [Africa Studio / Fotolia]

Różnorodność wewnątrzgatunkowa to:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Na

czym polega bioróżnorodność ?

Stacja:

Karta dla grupy do stacji:

Na czym polega poziom bioróżnorodności
MIĘDZYgatunkowej?

Na czym polega poziom bioróżnorodności
MIĘDZYgatunkowej?

Przyjrzyj się fragmentom trzech rożnych łąk. Są one mniej lub bardziej
różnorodne międzygatunkowo. Wykonaj zadania na swojej karcie pracy.

A

Uzupełnij tabelę wpisując w każdą z komórek od 1 do 3 plusów, gdzie 3 plusy oznaczają największą różnorodność. Swoją decyzję dla każdego wiersza
tabeli uzasadnij. Weź w kółko, tę łąkę która ma największą różnorodność
międzygatunkową, a następnie zaproponuj definicję tego terminu.

Cecha

Łąka A
Łąka B
Łąka C
+ / ++ / +++ + / ++ / +++ + / ++ / +++

Uzasadnienie

Liczba kształtów
kwiatów

B

Liczba kształtów
liści
Liczba gatunków
roślin
Liczba gatunków
motyli

C
Różnorodność międzygatunkowa to:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

© [drubig-photo / Fotolia]
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Na

czym polega bioróżnorodność ?

Stacja:

Karta dla grupy do stacji:

Na czym polega poziom bioróżnorodności
ekosystemowej?

Na czym polega poziom bioróżnorodności
ekosystemowej?

Folder A

Uzupełnij tabelę wpisując wymagane informacje i decydując o poziomie różnorodności ekosystemowej opisanych regionów (wpisując w ostatniej kolumnie od 1 do 3 plusów, gdzie 3 plusy oznaczają największą różnorodność).
Następnie zaproponuj definicję bioróżnorodności ekosystemowej.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego miasteczka. Okoliczne lasy są pełne
różnych gatunków grzybów, a jeziora różnych gatunków ryb. Wszystkie jeziora słyną ze swojego błękitnego koloru wody, a wszystkie lasy znajdujące
się między jeziorami to wieloletnie bory sosnowe. Zapraszamy do krainy
zieleni i błękitu!

Folder

Nazwy
Reklamowa
wspomnianych
nazwa krainy
ekosystemów

Liczba
ekosystemów

Różnorodność
ekosystemowa

A

Folder B
Zapraszamy do odwiedzenia naszego miasteczka. Okolice są bardzo ciekawe ze względu na różnorodność występujących tu ptaków bagiennych.
Wszystkie bagna są nieruszone ręką człowieka od dziesiątków lat, są podmokłe i trudne do przebycia – zapraszamy do Polskiej amazonii!

Folder C
Zapraszamy do odwiedzenia naszego miasteczka. Na wchód od miasteczka leżą porozdzielane łąkami lasy iglaste i liściaste. Na zachód przepływa przez dwa jeziorka wartka rzeka, a na północ znajduje się duże jezioro.
Okolice doskonale nadają się do uprawiania kolarstwa górskiego, surfingu
i kajakarstwa – zapraszamy do krainy aktywności!
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B
C

Różnorodność ekosystemowa to:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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J ak

Jak chronić przyrodę?
Zajęcia terenowe:
Zajęcia w klasie:

chronić przyrodę ?

Kryteria sukcesu (czyli po czym uczeń pozna, że osiągnął cel lekcji):



Zakres materiału z płyty:
Plansza 4 – ochrona zwierząt

Bezpośrednie nawiązania do treści nauczania z PP:

• Poda różnice między ochroną czynną, gatunkową i obszarową
• Rozpozna na podstawie opisu formę ochrony przyrody
• Wymieni 3–4 przykłady ochrony gatunkowej, obszarowej i czynnej

Niezbędne pomoce:
•
•
•
•

karty pracy Problemy do rozwiązania,
nakrętki z plastikowych butelek (lub np. drewnianych klocków),
komputer lub inne źródła dotyczące przyrody najbliższego regionu,
przygotowana lista problemów przyrodniczych w najbliższej okolicy.

• wymienia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce (7.4 PP)
• proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu (5.3 PP)

Pośrednie nawiązania do treści nauczania z PP:
• podaje przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których zaszły korzystne
i niekorzystne zmiany pod wpływem działalności człowieka (5.4 PP)

Przebieg zajęć
Wstęp:
Czy warto chronić przyrodę?

Niezbędne umiejętności – uczeń:
• rozpoznaje w terenie przyrodnicze (nieożywione i ożywione) oraz antropogeniczne
składniki krajobrazu i wskazuje zależności między (4.1 PP)

Cele lekcji – uczeń:
• wymienia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce (7.4 PP)
• proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu (5.3 PP)
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Nauczyciel zadaje pytanie i pozwala na krótką dyskusję. Po zakończeniu dyskusji nauczyciel przeprowadza pokaz (lub uczniowie wykonują w grupach pokaz równolegle z nauczycielem). Pokaz polega na ułożeniu z nakrętek od butelek piramidy o podstawie 6 nakrętek.
Nauczyciel tłumaczy, że podstawa symbolizuje producentów materii organicznej, kolejne
poziomy podstawy to konsumenci, a na jej szczycie gatunek najsilniej czerpiący od pozostałych – człowiek. Nauczyciel opowiada o tym, że człowiek realizując swoje potrzeby
bardzo często zagraża występowaniu niektórych gatunków (nauczyciel wysuwa kilka nakrętek z piramidy u jej pierwszych pięter), a w niektórych przypadkach doprowadza do
miejscowego, lub całkowitego wyginięcia (nauczyciel wyjmuje z piramidy jedną z nakrętek, jeśli piramida się nie zawali za pierwszym razem – czynność powtarza). Nauczyciel
z uczniami komentuje pokaz, odnosząc go do kruchości ekosystemów i zależności człowieka od ich funkcjonowania.
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Przebieg zajęć

J ak

chronić przyrodę ?

Problemy do rozwiązania

Część zasadnicza:
I. Problem  działanie
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, a następnie przydziela im teksty i prosi o zaproponowanie rozwiązań opisanych w nich problemów. Uczniowie prezentują swoje pomysły. Nauczyciel omawia ich propozycje i logiczne działania przyporządkowuje do form
ochrony przyrody prawnej (gatunkowej i obszarowej) oraz biernej i czynnej.

II. Ochrona przyrody w mojej okolicy
Uczniowie wspólnie z nauczycielem zastanawiają się, sprawdzają w źródłach, jakie formy
ochrony można spotkać w najbliższej okolicy.

III. Jak mogę czynnie chronić przyrodę?
Uczniowie podają na prośbę nauczyciela problemy przyrodnicze, z którymi boryka się
okolica szkoły, lub region. W przypadku braku pomysłów nauczyciel naprowadza na pozycje z przygotowanej przez siebie wcześniej listy. Uczniowie mają minutę na samodzielne zaproponowanie pomysłów na realne do podjęcia przez szkołę działania rozwiązujące, lub łagodzące wypisane problemy. Następnie przedstawiają sobie nawzajem
w parach wyniki. Zadaniem pary jest wybrać spośród swoich propozycji dwie najlepsze
(pomocne dla środowiska i realne do zrealizowania). Wybrane przez nauczyciela pary
prezentują swoje propozycje.

Podsumowanie – Uczniowie kończą zaczęte przez nauczyciela
zdania:
Walizka, Szuflada, Kosz. Uczniowie na koniec zapisują na małych karteczkach informacje
z lekcji, które:
• zabierają ze sobą – ich zdaniem są warte zapamiętania i będą z nich korzystać (walizka),
• przechowują na później – ich zdaniem nie są w tej chwili takie ważne (szuflada)
• są do wyrzucenia – ich zdaniem nie będą nigdy potrzebne (kosz).
Przy wyjściu z klasy nauczyciel stawia 3 pudełka z podpisami walizka, szuflada, kosz,
a uczniowie wychodząc z klasy wrzucają swoje kartki do odpowiednich pudełek. Analiza
zawartości pudełek jest dla nauczyciela podstawą oceny skuteczności lekcji.
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(Obszarowa)
Przeczytaj tekst o problemie i zaproponuj co najmniej jeden sposób jego
rozwiązania.

Sensacyjne znalezisko
Trzy klasy z naszej szkoły poszły rozpoznawać gatunki zwierząt występujących na okolicznych mokradłach, których w naszym regionie jest dużo.
Nasza klasa znalazła na jednym z mokradeł muszelki malusieńkiego, ale uroczego ślimaka – poczwarówki jajowatej. Nie mogliśmy w to uwierzyć, bo
wyczytaliśmy w kluczu do oznaczania, że jest to gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem i występuje bardzo rzadko. Martwi nas tylko to, że nasze
miasto ma się rozrastać i bagna mają być osuszane…

(Gatunkowa)
Przeczytaj tekst o problemie i zaproponuj co najmniej jeden sposób jego
rozwiązania.

Omyłkowe strzelanie
Badania populacji łyski w Polsce dowodzą, że jej liczebność przez ostatnie
dziesięć lat maleje. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że zanikają
jej naturalne środowiska, zagraża jej nowy (wprowadzony do środowiska
przez człowieka) drapieżnik i jest ona podatna na choroby ptasie. Łyska
jest też jednym z łownych gatunków ptaków. Polowania na łowne gatunki
wodnych ptaków powodują, że niejednokrotnie myśliwi zabijają osobniki innych – skrajnie zagrożonych gatunków, gdyż w locie ich sylwetki są bardzo
zbliżone.
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P lansza „N ajważniejsze

Problemy do rozwiązania (cd.)
(Czynna)
Przeczytaj tekst o problemie i zaproponuj co najmniej jeden sposób jego
rozwiązania.

Jak pomóc żabom?
Na wiosnę płazy z miejsc zimowego spoczynku muszę dotrzeć do zbiorników
wodnych, w których odbywają gody i składają skrzek. Tuż pod miastem jest
u nas staw i co roku na drodze przy stawie można zobaczyć mnóstwo martwych żab, które zginęły pod kołami pojazdów. A przecież każda z nich miała
dać życie nowym żabom! Zastanawiam się, jak temu zapobiec, bo choć nie
wszyscy lubią żaby za ich wygląd, to są to bardzo ważne zwierzęta dla człowieka. W lecie są one bardzo żarłoczne i w ciągu doby zjadają mniej więcej
tyle samo szkodników upraw, co ptaki!
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pojęcia z bioróżnorodności ”

