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W stęp
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Prezentowane materiały edukacyjne, składające się z niniejszego przewodnika oraz płyty multimedialnej,
powstały z myślą o wsparciu nauczycieli i edukatorów ekologicznych podczas prowadzenia lekcji biologii,
zajęć terenowych czy zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w ramach działalności kółek zainteresowań
oraz akcji edukacyjnych, mających na celu zwiększanie poziomu wiedzy dotyczącej bioróżnorodności.
Płyta multimedialna oraz poradnik powstały w ramach projektu „O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia” realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, organizację wspierającą działania na rzecz ochrony żubra, w partnerstwie z Polskim
Związkiem Łowieckim. Projekt współfinansowany jest z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 w ramach Programu Operacyjnego (PL02) „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. 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 zawarte w tytule projektu wydaje się zabawne i wywołuje uśmiech na wielu twarzach, lecz
niestety rzeczywistość pokazuje, że dla dużej części społeczeństwa sarna i jeleń to osobniki różnej płci
należące do jednego gatunku, posiadające młode potocznie nazywane sarenkami lub jelonkami. Wniosek
z tego, że mimo coraz częściej i szerzej podejmowanego tematu bioróżnorodności, zarówno w aspekcie
różnorodności gatunków, które nas otaczają jak i konieczności ich ochrony, wiedza na ten temat jest
niewystarczająca. Zadziwiający jest fakt, że niski poziom wiedzy dotyczy znajomości gatunków roślin
i zwierząt pospolicie występujących w Polsce. Często ludzie lepiej rozpoznają gatunki egzotyczne niż te
spotykane w czasie spacerów, wycieczek czy wręcz podczas codziennej drogi do szkoły lub pracy.
Poszerzanie wiedzy o bioróżnorodności wymaga nie tylko nauczania o mnogości otaczających nas
gatunków ale również uświadamiania o ich funkcjonowaniu w skomplikowanej sieci zależności stanowiących ekosystem, gdzie utrata jednego gatunku może pociągnąć za sobą zagrożenie dla kolejnych –
ściśle z nim powiązanych. Konieczne jest także kształtowanie odpowiedniej świadomości społecznej
i rozsądnego podejścia do utrzymania różnorodności biologicznej na Ziemi. Sprzyja temu odpowiednio
prowadzona i atrakcyjna dla uczniów forma edukacji łącząca tradycyjne formy przekazywania wiedzy
z nowoczesną technologią multimedialną, sprzyjającą aktywności uczniów w czasie lekcji, wzbogaconą
o część praktyczną realizowaną również poza szkołą tj. zajęcia badawcze, terenowe, doświadczenia i obserwacje.
Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas płyta edukacyjna, przewodnik oraz konspekty lekcji
będą przydatnym i atrakcyjnym narzędziem ułatwiającym prowadzenie zajęć na temat różnych poziomów bioróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z jej genetycznym podłożem, które zwykle są mniej zrozumiałe i trudniej przyswajane przez uczniów.
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W stęp

Płyta ma interaktywny charakter i umożliwia przechodzenie „krok po kroku” do kolejnych
zagadnień. Prezentowany materiał jest podzielony na siedem sekcji i stwarza możliwość
wykorzystania w czasie zajęć całej sekcji tematycznej lub jej dowolnie wybranego fragmentu.

Wstęp
Prezentowane materiały edukacyjne składają się z płyty multimedialnej oraz przewodnika
dla nauczycieli. Poradnik zawiera opis zawartości tematycznej płyty, informacje o możliwościach jej wykorzystania, propozycje ciekawego przedstawienia tematów związanych
z różnymi poziomami bioróżnorodności (interaktywne plansze, animacje, dodatkowe informacje tzw. ciekawostki) oraz atrakcyjnych form pracy z uczniami (m.in. interaktywne
zadania i formy sprawdzenia wiedzy). Umieszczone są w nim również treści merytoryczne
odpowiadające tematyce poszczególnych sekcji zawartych na płycie a także gotowe scenariusze lekcji możliwe do realizacji zarówno w klasie jak i w terenie.
Materiały edukacyjne zawarte na płycie multimedialnej oraz w poradniku mogą być
wykorzystywane podczas lekcji biologii zarówno w szkole jak i w trakcie zajęć terenowych
czy pozalekcyjnych prowadzonych w ramach kółek zainteresowań oraz różnych innych
form edukacji z dziedziny biologii i ekologii.

Płyta multimedialna
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Cytując Konwencję o różnorodności biologicznej: różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących
na ziemi, w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach
ekologicznych, których są częścią; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku,
pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów.
Różnorodność biologiczna jest rozpatrywana na trzech poziomach:
• ponadgatunkowym (ekosystemowym) – zróżnicowanie na poziomie całych
ekosystemów;
• gatunkowym – zróżnicowanie gatunków żyjących na Ziemi;
• wewnątrzgatunkowym (genetycznym) – różnorodność osobników należących
do jednego gatunku, populacji
Aktualnie istotnym światowym problemem jest postępujący zanik bioróżnorodności. Faktem jest, że ginięcie gatunków występowało na naszej planecie od milionów lat
i obecnie Ziemia znajduje się w szóstym okresie wymierania. Jednak wcześniejsze masowe
wymierania organizmów żywych związane były z nagłymi zmianami warunków środowiskowych np. po uderzeniu asteroidy lub nagłej, intensywnej aktywności wulkanicznej, natomiast obecnie dzieje się to na skutek wyniszczającej działalności człowieka.
Żaden organizm występujący na Ziemi nie żyje oddzielnie, a wszystkie istnieją w skomplikowanej sieci zależności stanowiących ekosystem i utrata jednego gatunku może pociągnąć za sobą zagrożenie dla kolejnych ściśle z nim powiązanych. Utrzymanie różnorodności biologicznej jest istotne m.in. dlatego, że dobrobyt populacji ludzkiej jest ściśle
związany z usługami ekosystemowymi, czyli korzyściami czerpanymi z ekosystemów. Konieczne jest więc prowadzenie działań mających na celu ochronę bioróżnorodności na
każdym jej poziomie.
Jak powiedział Stavros Dimas Komisarz Unii Europejskiej ds. Środowiska, „Różnorodność biologiczna odzwierciedla bogactwo naturalne Ziemi, a także stanowi podstawę życia i dobrobytu całej ludzkości. Niestety, obecnie bioróżnorodność zanika na całym świecie w zastraszającym tempie. Można by rzec, że kasujemy zawartość twardego dysku natury, nie wiedząc
nawet jakie dane przechowuje”.
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Bioróżnorodność
Celem nauczyciela jest przybliżenie uczniom pojęcia „bioróżnorodność” oraz krótkie wprowadzenie do zagadnień omawianych w dalszych rozdziałach podręcznika
(różnorodność wewnątrzgatunkowa, międzygatunkowa i ponadgatunkowa; zagrożenia i ochrona bioróżnorodności). Poza wykorzystaniem treści zawartych w poradniku i na płycie edukacyjnej, proponujemy skorzystanie ze scenariusza lekcji
pt. „Człowiek i bioróżnorodność”.
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Termin „bioróżnorodność” powstał ze złożenia słów „biotyczny” lub „biologiczny” oraz
„różnorodność”. W najprostszym rozumieniu odnosi się on do wszelkiego bogactwa
i rozmaitości form życia na Ziemi.
Do tej pory udało się nazwać i skatalogować ok 1,605 mln gatunków zamieszkujących Ziemię, w tym: 1,1 mln zwierząt (spośród których przeważająca większość, bo
98% gatunków to bezkręgowce, głównie owady), 346 tys. roślin, 128 tys. grzybów,
22 tys. glonów i pierwotniaków oraz 6,7 tys. gatunków bakterii i archeonów (wg Global
Biodiversity Information Facility, 2015 r.). Oczywistym jest, że nie jest to pełen obraz
bioróżnorodności, albowiem wciąż odkrywane są nowe gatunki. Szacunki co do całkowitej ich liczby są bardzo różne, choć za najbardziej prawdopodobną uznaje się liczbę
10 do 15 milionów. Tak zwana „ukryta bioróżnorodność” to w większości gatunki tropikalnych stawonogów leśnych, mieszkańcy głębin oceanów a także niepoznane dotąd
grupy mikroorganizmów.
Mimo powszechnego przekonania o ogromie bogactwa przyrodniczego, warto zwrócić uwagę na fakt, iż samo sporządzenie Konwencji o różnorodności biologicznej
było reakcją na postępujący proces jej utraty. Wynika on w głównej mierze z degradacji siedlisk i stosowania przez ludzi praktyk niekorzystnych dla dalszego przetrwania
gatunków. Widząc skalę tych zjawisk, społeczność międzynarodowa uświadomiła sobie,
że poza niezaprzeczalną wartością gospodarczą, naukową, kulturową, a nawet estetyczną, zachowanie bioróżnorodności ma podstawowe znaczenie dla trwałości układów
podtrzymujących życie w biosferze. Kluczowym jest więc dokładne zrozumienie mechanizmów funkcjonowania bioróżnorodności na wszystkich poziomach jej zróżnicowania:
wewnątrzgatunkowym, międzygatunkowym i ponadgatunkowym, po to, by móc
skuteczne chronić jej trwałość i piękno.
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Różnorodność ponadgatunkowa
(ekosystemowa)
Ekosystem jest dynamicznym układem, na który składają się wszystkie ożywione
i nieożywione elementy środowiska połączone ze sobą różnymi relacjami. Dwoma
podstawowymi elementami składającymi się na ekosystem są:

R óżnorodność

Termin ekologia wprowadził w 1869 Ernst Haeckel dla określenia nauki
zajmującej się zależnościami między zwierzętami i otaczającym je środowiskiem. Znany badacz Charles J. Krebs definiuje ekologię jako naukę o zależnościach decydujących o liczebności i rozmieszczeniu organizmów, odpowiadającą na pytania: gdzie występują organizmy, w jakiej liczebności i dlaczego.
Różnorodność ponadgatunkowa (ekosystemowa) określa rozmaitość typów ekosystemów wyrażającą się zróżnicowaniem siedlisk i zachodzących w nich procesów ekologicznych, zasięgiem gatunków oraz funkcjami gatunków kluczowych w ekosystemach.
Pierwsza plansza w sekcji „Różnorodność ponadgatunkowa” zawiera zadanie interaktywne polegające na połączeniu podstawowych pojęć tj. ekosystem, biom, krajobraz, siedlisko z właściwymi krótkimi definicjami. Nieprawidłowe połączenie jest
komunikowane sygnałem dźwiękowym. Plansza może zostać wykorzystana zarówno do sprawdzenia wiedzy uczniów jak i przedstawienia ww. pojęć.

• biocenoza będąca zespołem populacji roślin, zwierząt oraz mikroorganizmów
zamieszkujących ten sam obszar i powiązanych ze sobą czynnikami ekologicznymi i zależnościami troficznymi (pokarmowymi)

1. Po właściwym przyporządkowaniu definicji lub użyciu przycisku „Dalej”
uruchamia się mapa świata z naniesionymi znacznikami prezentującymi
przykładowe biomy.
2. Po kliknięciu na znacznik otwiera się plansza z krajobrazem i przykładowymi
gatunkami zwierząt.
3. Po najechaniu myszką na rysunek zwierzęcia wyświetla się jego nazwa.

• biotop czyli nieożywione siedlisko kształtowane przez biocenozę inaczej środowiskowa część ekosystemu.

Ekosystem jako układ dynamiczny podlega stopniowym przeobrażeniom związanym
z powolnymi zmianami zachodzącymi na powierzchni planety np. wędrówkami kontynentów czy szybszymi zmianami warunków wskutek np. klęsk żywiołowych czy działalności człowieka. Przy powolnych zmianach występuje ewolucyjna adaptacja ekosystemu,
natomiast w przypadku szybkich zmian, a do takich można zaliczyć skutki działalności
człowieka, naturalna adaptacja jest niemożliwa co w efekcie prowadzi do zniszczenia
ekosystemu.
Jedną z podstawowych jednostek tworzących ekosystem jest populacja, czyli grupa
osobników tego samego gatunku występujących na danym terenie i wzajemnie na siebie
oddziałujących. Populację charakteryzują: liczebność, rozrodczość, śmiertelność, struktura wiekowa i płciowa, obszar występowania. O liczebności, rozmieszczeniu i procesach
zachodzących w populacji decydują cechy danego gatunku, właściwości biotopu i rodzaj
zależności (nieantagonistyczne - symbioza, komensalizm, antagonistyczne – np. konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo, alleopatia) z innymi populacjami danej biocenozy.
Rzadko może wystąpić brak wzajemnych oddziaływań tzw. neutralizm. Badaniem struktury złożonego układu jakim jest ekosystem zajmuje się ekologia.

ponadgatunkowa ( ekosystemowa )

Mapa przykładowych biomów ma na celu przedstawienie i ułatwienie zrozumienia ogromnego zróżnicowania warunków i form życia na Ziemi oraz stanowić punkt
wyjścia do dyskusji z uczniami na ten temat.

Z
Uczniowie podzieleni na grupy opracowują (opisują) wybrany biom zwracając uwagę na
różnorodność występujących gatunków zwierząt i roślin z uwypukleniem gatunków endemicznych, a następnie każda grupa przedstawia efekty swojej pracy (np. w formie prezentacji
multimedialnej jeśli jest taka możliwość). Jest to podstawą do zajęć i dyskusji na temat bioróżnorodności, sposobów przystosowania organizmów do warunków danego środowiska itp.

Ekosystemy na terenie Polski
„Kliknięcie” myszką na biało-czerwony znacznik lokalizujący Polskę przenosi użytkownika
do planszy przedstawiającej trzy powszechnie występujące w kraju ekosystemy: leśny,
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wodny i polny (rolniczy, agroekosystem). Należy podkreślić, że przedstawiony podział
jest dość ogólny i w wielu przypadkach ekosystemy te płynnie przechodzą jeden w drugi
bez wyraźnie zaznaczonej granicy. Dla każdego z wyodrębnionych ekosystemów przedstawiono (pojawiającą się po „kliknięciu” na nazwę ekosystemu) listę charakterystycznych
gatunków zwierząt. Celem planszy jest zapoznanie uczniów z różnorodnością i złożonością znanych wszystkim ekosystemów w dużej mierze na przykładzie gatunków pospolicie
występujących, prawdopodobnie w większości znanych i spotykanych w czasie spacerów,
wycieczek czy zajęć terenowych. Przedstawienie głównie gatunków pospolitych (znanych
większości osób) ma ułatwić uczniom wyobrażenie sobie i zrozumienie złożoności ekosystemów oraz powiązań w nich występujących. Nauczyciel może wykorzystać planszę
do sprawdzenia u uczniów znajomości tych gatunków, ich biologii i miejsca zajmowanego
w ekosystemie oraz poszerzać wiedzę na ten temat a także do ćwiczeń praktycznych np.
układania łańcuchów pokarmowych czy sieci troficznych w danym ekosystemie (powiązanie z tematem i planszą „Zależności troficzne”). Należy zwrócić uwagę na gatunki wykorzystujące więcej niż jeden ekosystem tzw. gatunki dwu lub wielosiedliskowe.

Z
Z podanej listy gatunków występujących w danym ekosystemie uczeń ma ułożyć łańcuch pokarmowy. Następnie łańcuchy zaproponowane przez uczniów można próbować zestawiać w sieci troficzne.

Zależności troficzne
Na strukturę troficzną ekosystemu składają się powiązania pokarmowe w jego obrębie.
Ze względu na rolę spełnianą w procesach energetycznych zachodzących w ekosystemie
wyróżnia się dwie grupy organizmów: producentów i konsumentów, przy czym spośród konsumentów wyodrębnia się grupę destruentów.
Pierwszy poziom troficzny stanowią producenci czyli organizmy autotroficzne,
fotoautotrofy (rośliny zielone, glony, bakterie fotosyntetyzujące) oraz chemoautotrofy
(bakterie chemosyntetyzujące), które w procesie fotosyntezy lub chemosyntezy wytwarzają ze związków nieorganicznych substancję organiczną. Kolejne poziomy troficzne
tworzą konsumenci – organizmy heterotroficzne, które pobierają gotową materię
organiczną, uzyskiwaną bezpośrednio lub pośrednio od producentów.
Z uwagi na sposób pobierania materii organicznej (bezpośredni lub pośredni) wyróżnia
się konsumentów I rzędu (zwierzęta roślinożerne) oraz konsumentów II i kolejnych
rzędów (zwierzęta mięsożerne odżywiające się konsumentami niższych rzędów). Wydzieloną grupę konsumentów, która w łańcuchach pokarmowych stanowi ogniwo łączące
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konsumentów z producentami, dzięki czemu możliwy jest
obieg materii w przyrodzie,
stanowią destruenci czyli
organizmy
saprofityczne
rozkładające szczątki roślinne
i zwierzęce do prostych związków nieorganicznych.
Organizmy
występujące
w ekosystemie powiązane są
ze sobą zależnościami pokarmowymi, które obrazują łańcuchy troficzne (pokarmowe)
przedstawiające kolejne fazy
przekształcania się biomasy
w przyrodzie. Łańcuchy troficzne składają się z kilku ogniw
(poziomów), których liczba
zwykle zwiększa się w miarę
powiększania się zasobności
ekosystemu. Łańcuchy pokarmowe danego ekosystemu
przeplatają się ze sobą tworząc
sieć troficzną (pokarmową),
w której jeden gatunek wchodzi w skład różnych łańcuchów
pokarmowych. Stopień złożoności sieci troficznej jest związany z występowaniem organizmów o różnych poziomach
troficznych, im większa różnorodność biologiczna w ekosystemie, przejawiająca się dużym
zróżnicowaniem gatunkowym, tym bardziej skomplikowana jest sieć pokarmowa.

Z
Zadanie polega na ułożeniu na interaktywnej planszy przedstawicieli wybranych gatunków polskiej fauny (przedstawionych z prawej strony planszy) we właściwych miejscach
sieci troficznej. Planszę obsługuje się przy pomocy myszki na zasadzie „złap, przesuń,
upuść”. Strzałki biegnące od jednego organizmu do drugiego obrazują kierunek przepływu energii w sieci troficznej.
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Systematyka organizmów

Gatunek oznacza grupę organizmów posiadających podobne cechy, zdolnych do
rozmnażania i dających płodne potomstwo. W systematyce organizmów gatunek
jest podstawową jednostką formalną (taksonomiczną) organizacji świata ożywionego stosowaną w hierarchicznej strukturze klasyfikacji biologicznej. Proces powstawania nowych gatunków biologicznych nazywany jest specjacją.

Gatunek endemiczny (endemit) – rzadko spotykany, charakterystyczny dla danego,
niewielkiego miejsca albo obszaru, występujący na ograniczonym obszarze i niewystępujący naturalnie w innych miejscach świata.
Różnorodność gatunkowa (międzygatunkowa) jest najczęściej kojarzona z bioróżnorodnością i określa liczbę gatunków występujących na danym obszarze lub w ekosystemie.
Mówiąc o różnorodności gatunkowej należy uwzględnić liczbę wszystkich gatunków czyli
tzw. bogactwo gatunkowe, ale również równomierność i częstość ich występowania oraz
ekologię.

Systematyka organizmów (systematyka biologiczna) jest najstarszą dziedziną nauk biologicznych, zajmującą się klasyfikowaniem, katalogowaniem oraz opisywaniem organizmów
w oparciu o badania ich różnorodności, pochodzenia i pokrewieństwa. Systematyka grupuje
organizmy w jednostki stanowiące taksony w hierarchicznej strukturze kategorii systematycznych, w wyniku czego powstaje układ systematyczny (system). Reguły klasyfikacji,
nazewnictwa systematycznego i hierarchizacji określa dział systematyki zwany taksonomią
natomiast relacje pokrewieństwa ewolucyjnego między taksonami – filogenetyka.
Taksonomia zwierząt, które są tematem przewodnim niniejszego opracowania, klasyfikuje zwierzęta żyjące współcześnie oraz wymarłe według zasad regulowanych przez
Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Zoologicznej (International Code of Zoological
Nomenclature – ICZN).
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SARNA I JELEŃ DWA OSOBNE GATUNKI

Ciekawostka
Najstarsze próby naukowego systematyzowania roślin i zwierząt sięgają czasów starożytnych. Pierwszy układ systematyczny zwierząt, oparty na cechach budowy zewnętrznej
stworzył Arystoteles, a jego uczeń Teofrast z Eresos sformułował różnice między światem
roślin i zwierząt. Znaczący wpływ na rozwój systematyki organizmów miał żyjący w XVIII w.
Karol Linneusz, który stworzył system klasyfikacji organizmów będący podwaliną współczesnej taksonomii oraz upowszechnił binominalne nazewnictwo gatunków.
Linneusz opisał kilkanaście tysięcy gatunków roślin i zwierząt obecnie oznaczonych
skrótem „L.” za łacińską nazwą taksonu. Nazwisko szwedzkiego przyrodnika występuje
także w epitetach gatunkowych wielu taksonów roślin i zwierząt np. biegacz Linneusza (Carabus linnaei). Na cześć Karola Linneusza nazwano również rodzaj Linnaea, do którego należy jego ulubiona roślina, rosnący w tundrze i tajdze zimoziół północny (Linnaea borealis).

Binarne nazewnictwo gatunków to zasada naukowego oznaczania gatunku z zastosowaniem dwuczłonowej nazwy, gdzie pierwszy człon jest nazwą rodzajową a drugi tzw.
epitet gatunkowy stanowi nazwę gatunkową.

Z
Zadanie polega na ułożeniu (przy pomocy myszki, na zasadzie „złap, przesuń, upuść”)
we właściwej kolejności (na stopniach piramidy) kategorii systematycznych klasyfikujących żubra (Bison bonasus).
W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi rozlega się sygnał dźwiękowy.

Różnorodność wewnątrzgatunkowa
Zadaniem nauczyciela jest przybliżenie uczniom zagadnień związanych z różnorodnością wewnątrzgatunkową. Ponieważ temat jest obszerny, zalecamy podzielić materiał na trzy lekcje, w których realizacji pomocna będzie niniejsza płyta edukacyjna:
1. „Przechowywanie i kodowanie informacji genetycznej.”
2. „Skąd się bierze zmienność genetyczna w obrębie gatunku?”
3. „Wyrażanie się zmienności genetycznej. Przepływ informacji genetycznej
od genu do białka.”
Poza wykorzystaniem treści zawartych w poradniku i na płycie edukacyjnej, proponujemy również skorzystać ze scenariusza lekcji pt. „Mutacje jako źródło różnorodności
wewnątrzgatunkowej”.
Zmienność jest podstawową cechą organizmów żywych i źródłem bioróżnorodności. Wywołana jest czynnikami genetycznymi oraz środowiskowymi.
Zmienność genetyczna – różnorodność genów lub alleli wynikająca z różnic w sekwencji DNA u organizmów jednego gatunku. Różnice w sekwencjach kodujących (genach) mogą powodować zmiany struktury syntetyzowanych białek lub czasu i miejsca ich
wytwarzania, co w efekcie prowadzi do różnic w fenotypie np. różne umaszczenie zwierząt, różna podatność na choroby. U podłoża zmienności genetycznej leżą rekombinacje
(w trakcie podziału mejotycznego) oraz mutacje. Zmienność genetyczna powoduje występowanie różnic fenotypowych w odniesieniu do danej cechy oraz zwiększa możliwości
przystosowawcze osobników. Zróżnicowanie genetyczne osobników w danej populacji
stwarza większe możliwości jej rozwoju i przetrwania.
Różnorodność wewnątrzgatunkowa (genetyczna) – określa zróżnicowanie pomiędzy osobnikami danego gatunku czy populacji, mające podłoże genetyczne.
Termin różnorodność wewnątrzgatunkowa odnosi się do bogactwa puli genowej
wszystkich osobników zaliczonych do danego gatunku. Jej istotą jest więc zmienność genetyczna, a najbardziej widocznym przejawem są różnice między reprezentantami różnych populacji, ras czy szczepów. Często dotyczą one cech związanych z budową ciała, fizjologią czy
behawiorem, a wynikają np. z adaptacji do życia w odmiennych warunkach środowiskowych.
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Zmienność genetyczna w obrębie gatunku nie musi być rozpatrywana jedynie poprzez
porównywanie ze sobą ras czy populacji – o jej istnieniu świadczą przecież cechy rozróżniające nawet blisko spokrewnione osobniki. O ile obserwując przedstawicieli
gatunków innych niż Homo sapiens, pewnych cech możemy nie dostrzegać, tak musimy
pamiętać, że zróżnicowanie, które dla naszego gatunku jest tak ewidentne, dotyczy również wszystkich innych taksonów.
Wreszcie, różnorodność wewnątrzgatunkowa to także różnice genetyczne nie mające odzwierciedlenia w cechach fenotypowych, ale pozwalające tworzyć tzw. „genetyczne odciski palca” osobników, lub też śledzić stopień pokrewieństwa między organizmami i populacjami.

Przechowywanie i kodowanie informacji genetycznej
(lekcja 1)
Poszukiwanie „źródła” zmienności wewnątrzgatunkowej, jakim jest informacja genetyczna, wymaga przyjrzenia się organizmowi na poziomie komórkowym. Dotyczy to zarówno organizmów jednokomórkowych, jak i wszystkich taksonów organizmów wielokomórkowych.
W przypadku zwierząt tkankowych (i roślin wyższych), wskazanie przez uczniów
miejsca, w którym zlokalizowana jest informacja genetyczna, warunkująca wystąpienie
konkretnej cechy organizmu (np. związanej z siłą mięśni, odpornością na urazy kostne
i stawowe czy łatwością uczenia się) często nie jest proste. Trudności pojawiają się również w zrozumieniu, że każda komórka jądrzasta posiada zestaw takich samych genów
a mimo to w organizmie występuje ogromne zróżnicowanie, zarówno morfologiczne jak
i funkcjonalne komórek oraz tkanek. W celu zobrazowania organizacji tkanek w ciele zwierzęcia przedstawiona została plansza z postacią żubra (s. 20). Plansza służy także przedstawieniu powiązania cechy (fenotyp) z jej podłożem genetycznym. Wychodząc od budowy zewnętrznej organizmu zwierzęcia uczeń może „wejść” coraz głębiej aż do poziomu
molekularnego i procesów genetycznych
zachodzących w komórkach.
Po „kliknięciu” na rysunek tkanki
otwiera się interaktywna plansza przedstawiająca budowę komórki zwierzęcej.
Należy zwrócić uwagę, że zależnie
od pełnionych funkcji komórki budujące
określony typ tkanki posiadają charakterystyczny kształt, wielkość a nawet ruchliwość, np.:
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• neurony to rozgałęzione komórki charakteryzujące się obecnością wypustek służących przewodzeniu impulsów elektrycznych
• miocyty tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej to długie, cylindryczne komórki, zespolone we włókna mięśniowe zdolne do aktywnego kurczenia się
• komórki nabłonkowe mogą przybierać kształt płaski, sześcienny lub cylindryczny
i specjalizować się w funkcji ochronnej, wydzielniczej, chłonnej a nawet odbieraniu
wrażeń zmysłowych
Omawiając organizm żubra można zaznaczyć, że identyczność składu tkankowego
ciał dwóch osobników jest tylko pozorna. Zwierzę może charakteryzować się indywidualnymi cechami dotyczącymi np. aktywności metabolicznej tkanki tłuszczowej
(wpływającej na tendencję do otyłości) czy też gęstości tkanki kostnej (warunkującej odporność na urazy).
Mimo wszystkich różnic związanych z morfologią i funkcją komórek budujących poszczególne tkanki, mają one jednak ważną wspólną cechę: posiadają jądro komórkowe,
stanowiące dla nich swoiste „centrum dowodzenia”. To w nim, w postaci tzw. genomu
jądrowego, zebrana jest większość informacji genetycznej. Pozostałą pulę tej informacji
stanowi genom mitochondrialny, obecny w mitochondriach rozsianych w cytoplazmie.
Co istotne, wszystkie komórki danego osobnika (za wyjątkiem gamet) zawierają
identyczne kopie informacji genetycznej. Nie ma znaczenia, czy pochodzi ona z komórek jądrzastych krwi, czy z włókien mięśniowych – zapis wszędzie jest taki sam i odnosi się
do funkcjonowania całego organizmu. Jest także unikalny dla danego osobnika (identyczny
materiał genetyczny posiadają tylko bliźnięta jednojajowe).
Obecność jądra komórkowego jest jedną z cech typowych dla komórek eukariotycznych. Informacji genetycznej pozbawione są jedynie erytrocyty u ssaków
i dojrzałe człony rurek sitowych u roślin okrytonasiennych. Z kolei w komórkach prokariotycznych, nie wyodrębniony w postaci jądra komórkowego, materiał
genetyczny jest obecny w cytoplazmie w postaci genoforu i plazmidów.
Plansza obrazująca budowę komórki zwierzęcej daje uczniom możliwość nauczenia
się lub przypomnienia, jakie organella w niej występują i jakie jest ich rozmieszczenie. Po najechaniu kursorem na organellum wyświetla się jego nazwa. Plansza może
posłużyć również do rozmowy z uczniami na temat różnic w budowie komórki
zwierzęcej i roślinnej.

– 17 –

O bioróżnorodności dla przyszłości –

czyli jak uczyć , że sarna nie jest żoną jelenia

R óżnorodność

wewnątrzgatunkowa

Budowa kwasu deoksyrybonukleinowego

W omówieniu zagadnień związanych z upakowaniem informacji genetycznej w jądrze komórkowym oraz sposobem jej kodowania wykorzystać należy interaktywną
planszę wejściową, widoczną poniżej. Pozwala ona rozwinąć każde z haseł wyróżnionych na seledynowym tle. W dalszej części lekcji 1 proponujemy nacisnąć
kursorem na pola „Chromatyna” a następnie „DNA”. Naciśnięcie na grafikę
przedstawiającą lupę pozwala przybliżyć obraz planszy, tak, by wszystkie zawarte na
niej elementy były dobrze widoczne.

￼
Konstrukcja planszy i powiązanie
przedstawianych informacji są oparte na ogólnie przyjętym założeniu, że
w procesach genetycznych najważniejszą rolę odgrywają trzy rodzaje cząsteczek: DNA, RNA i białko, a informacja
genetyczna w komórce, zgodnie z centralnym dogmatem biologii molekularnej, jest przekazywana od DNA przez
RNA do białka. Oczywiście wiadomo,
że w pewnych przypadkach możliwy jest przepływ w kierunku odwrotnym od RNA do
DNA w procesie zwanym odwrotną transkrypcją.

Replikacja

DNA

Transkrypcja

RNA
DNA

Odwrotna
transkrypcja
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Translacja

BIAŁKO
DNA

Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) zbudowany jest z cukru pentozy – deoksyrybozy, reszty fosforanowej oraz czterech zasad azotowych: dwóch purynowych –
adenina i guanina oraz dwóch pirymidynowych – tymina i cytozyna.
Deoksyryboza połączona z zasadą azotową tworzy nukleozyd, który w połączeniu
z resztą fosforanową nosi nazwę nukleotydu.
DNA występujący w komórkach ma strukturę podwójnej helisy składającej się
z dwóch oddzielnych nici polinukleotydowych połączonych ze sobą wiązaniami wodorowymi powstającymi pomiędzy zasadami azotowymi przeciwległych nukleotydów. Na zewnątrz helisy znajduje się szkielet fosforanowo-cukrowy (nici fosforanów deoksyrybozy
składające się z cukru deoksyrybozy i reszt fosforanowych) natomiast zasady azotowe skierowane są do wewnątrz i połączone są wiązaniami wodorowymi. Zasady azotowe łączą się
w pary według reguły zwanej komplementarnością zasad, takiej że adenina (A) zawsze
łączy się z tyminą (T) a cytozyna (C) z guaniną (G). W związku z powyższym kolejność ułożenia zasad (nukleotydów) na jednej nici determinuje ich kolejność na nici drugiej. Między
A i T występują podwójne wiązania natomiast między C i G potrójne. Nici komplementarne
są przeciwnie spolaryzowane (ukierunkowane), jedna ma kierunek 3’–5’ a druga 5’–3’. Nici
skręcają się wokół wspólnej osi tworząc strukturę nazwaną podwójną helisą.
Długość cząsteczki DNA zależy od liczby występujących w niej par zasad azotowych
(nukleotydów).
DNA nie jest jedynym kwasem nukleinowym obecnym w komórce. Drugim rodzajem
kwasu nukleinowego występującym w komórce jest RNA – kwas rybonukleinowy pełniący
istotne funkcje podczas wykorzystywania informacji zawartej w sekwencji DNA do syntezy
białek (informacje w sekcji „Budowa kwasu rybonukleinowego”, „Transkrypcja”, „Translacja”).
1.

Z
Wykonanie papierowego modelu podwójnej
helisy DNA (opracowane na podstawie www.
sanger.ac.uk projekt Alex Bateman).
1. Przygotuj kartkę papieru zgodnie
ze wzorem.
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2.
3.
2. Na brzegach (na całej
długości kartki) wypisz
litery oznaczające zasady
azotowe kolejnych
nukleotydów twojej
sekwencji DNA:
A – adenina,
T – tymina, C – cytozyna,
G – guanina. Prawa
i lewa strona modelu
mają stanowić odbicia
4.
lustrzane.
3. Wypisz litery oznaczające komplementarne zasady
w polach po przekątnej od wcześniej wpisanych.
4. Pokoloruj pola zgodnie z zasadą:
A – zielony, T – czerwony, C – niebieski, G – żółty.
5. Złóż kartkę na połowę.
6. Ułóż kartkę pionowo i zegnij
pierwszy segment wzdłuż
poziomej linii a następnie
5.
go rozwiń.
Zegnij analogicznie każdy
następny poziomy segment
do końca kartki.
7. Obróć kartkę na drugą
stronę.

8. Zginaj kartkę według ukośnych linii.
9. Białe krawędzie bez wpisanych liter
zegnij do środka.

wewnątrzgatunkowa

8.

9.

10. Skręcając model składaj
go w taki sposób,
aby uzyskać harmonijkę.
10.

10. Rozłóż uzyskany cylinder.
11. Helisa jest gotowa.
11.
12.

7.

rys. K. Koebcke

6.
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Organizacja DNA w jądrze komórkowym
– chromatyna i stopnie jej kondensacji

Kalendarium
• 1865 – Grzegorz Mendel przedstawił zasady dziedziczenia opracowane na podstawie badań nad roślinami.
• 1869 – Johann Fredrich Miescher odkrył, że wyizolowany z jąder ludzkich komórek materiał nie jest białkiem, ponieważ zawiera fosfor i jest odporny na działanie pepsyny. Odkryta przez Miescher’a substancja określona mianem nukleiny,
dziś nosi nazwę kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA).

Plansza przedstawia stopnie kondensacji chromatyny, od budowy nici chromatynowej przez kolejne etapy jej kondensacji, do chromosomu. Najechanie myszką
na nazwę np. solenoid powoduje wyświetlenie ramki z informacją. „Kliknięcie” na
chromosom przenosi do sekcji zawierającej informacje o budowie i typach morfologicznych chromosomów oraz kariotypie.

• 1888 – Heinrich Wilhelm Waldeyer po raz pierwszy użył określenia chromosom
dla nazwania struktur występujących w jądrach komórkowych.
• 1915 – Tomas Morgan przedstawił chromosomową teorię dziedziczenia której
podstawowym założeniem było, że czynniki dziedziczności czyli geny są jednostkami materialnymi i znajdują się w chromosomach, w których są ułożone liniowo
i zajmują ściśle określone miejsca (tzw. locus).
• 1944 – Oswald Avery zidentyfikował DNA jako materiał genetyczny.
• 1951 – Erwin Chargaff przedstawił prawa dotyczące zawartości zasad azotowych w DNA zwane Regułami Chargaffa – wykazał że ilość adeniny jest równa
ilości tyminy a cytozyny ilości guaniny oraz, że kompozycja zasad azotowych
w DNA, czyli stosunek (A+T)/(G+C) jest różny u różnych gatunków.
• 1952 – Alfred Hensey i Martha Chase dowiedli, że nośnikiem informacji genetycznej jest wyłącznie DNA, a nie jak wcześniej sądzono chromosom.
• 1952 – Rosalind Wilkins i Maurice Franklin wykonali krystalograficzne zdjęcia
rentgenowskie DNA.
• 1953 – James D. Watson i Frances H.C. Crick odkryli „tajemnicę życia” czyli
w oparciu o dostępną wiedzę i zdjęcia wykonane przez Wilkins i Franklina, ustalili że DNA ma strukturę podwójnej helisy.
• 1961 – Marshall Nimberg, Har Khorana i Robert Holley rozszyfrowują kod
DNA, który zostaje całkowicie poznany w 1964 roku.
• 1988–2000 – prace nad sekwencjonowaniem ludzkiego genomu.
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U organizmów eukariotycznych DNA występuje w komórce na terenie jądra komórkowego oraz w cytoplazmie (mitochondria i plastydy w komórkach roślinnych) i ma strukturę
podwójnej helisy zbudowanej ze szkieletu fosforanowo cukrowego (cukier deoksyryboza
i grupa fosforanowa) oraz czterech zasad azotowych: adeniny, tyminy, guaniny i cytozyny.
Kwas deoksyrybonukleinowy w komórkach nie występuje samodzielnie, ale w połączeniu z białkami tworzy kompleks nukleoproteidowy zwany chromatyną. Ze względu
na stopień kondensacji chromatynę dzieli się na euchromatynę będącą mniej skondensowaną formą zawierającą dużą liczbę aktywnych genów oraz heterochromatynę – formę
silnie skondensowaną zawierającą w większości sekwencje niekodujące.
Nić chromatynowa zbudowana jest z części rdzeniowej – nukleosomu, utworzonego
z czterech rodzajów białek histonowych (H2A, H2B, H3, H4) oraz nawiniętego na nie
odcinka DNA składającego się z około 145 par zasad (pz). Rdzeń nukleosomu zawiera oktamer histonów, w centrum którego znajduje się tetramer H3-H4 a na zewnątrz dwa dimery
H2A-H2B. DNA nawinięte na histony spięte jest histonem H1 tzw. histonem łącznikowym
i tak utworzony kompleks nosi nazwę chromatosomu. Kolejne chromatosomy połączone
DNA łącznikowym tworzą nukleofilament – strukturę przypominająca sznur koralików.
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Kolejnym stopniem kondensacji jest solenoid powstający ze zwiniętych nukleofilamentów. Natomiast zwinięty solenoid razem z macierzą jądrową (sieć włókien białkowych
tworząca szkielet w jądrze komórkowym) tworzy pętle chromosomowe (pętla Laemmeliego). W efekcie dalszej kondensacji wyodrębnia się chromosom.
• Cząsteczka DNA w komórce człowieka ma długość ok. 2 m i jest upakowana w jądrze
komórkowym o średnicy 10 µm.
• Genom ludzki zawiera 3164,7 mln zasad nukleotydowych
• Całkowitą liczbę ludzkich genów szacuje się na ok. 30–40 tys.
• Najwięcej genów znajduje się w chromosomie 1 (2968), a najmniej w chromosomie
Y (321)

Chromosomy
Większość komórkowego DNA znajduje się w chromosomach.
Na początku XIX w biolodzy zauważyli wewnątrz jąder komórkowych roślin i zwierząt
małe struktury, które nazwano chromosomami (od greckiego chromo – barwa i soma – ciało), ponieważ dobrze barwiły się podczas przygotowywania preparatów mikroskopowych.
Badania wykazały, że wszystkie komórki organizmów eukariotycznych (z wyjątkiem
gamet – komórka jajowa i plemnik) zawierają zawsze taką samą, charakterystyczną dla
danego gatunku liczbę chromosomów wśród których obecnie wyróżnia się autosomy
(chromosomy nie różniące się u osobników różnych płci) oraz chromosomy płci (chromosomy X, Y u ssaków i Z, W u ptaków). Chromosomy płci powstały na drodze ewolucji
z autosomów. U gatunków rozdzielnopłciowych jedna płeć jest zwykle homogametyczna
(posiada dwa takie same chromosomy płci), druga heterogametyczna (posiada dwa różne chromosomy płci).
Chromosomy homologiczne, stanowiące parę, są takiej samej wielkości i kształtu
oraz zawierają taki sam zestaw genów. Wyjątkiem jest para chromosomów płci różniących
się od siebie budową, wielkością oraz zawartością loci genowych.
Występowanie chromosomów w parach homologicznych jest związane z rozmnażaniem płciowym. Komórki somatyczne zawierające pary chromosomów homologicznych
nazywane są diploidalnymi (2n chromosomów) natomiast komórki rozrodcze czyli gamety (komórki jajowe i plemniki) posiadające tylko po jednym chromosomie z każdej pary,
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określane są jako haploidalne (n chromosomów). Haploidalne gamety powstają z diploidalnych komórek prapłciowych w trakcie gametogenezy. Podczas mejozy liczba chromosomów w komórce jest redukowana o połowę.
Po połączeniu się dwóch haploidalnych gamet (czyli zapłodnieniu) odtwarza się pełna
liczba chromosomów, z których połowa pochodzi od matki a połowa od ojca i powstaje
diploidalna zygota. Procesy te pozwalają na utrzymanie stałej liczby chromosomów w komórkach organizmu w kolejnych pokoleniach.
Chromosomy są widoczne w jądrze tylko w trakcie podziałów komórkowych.
W okresie międzypodziałowym w jądrze komórkowym znajdują się gęsto upakowane nici
chromatynowe.
Nić chromatynową tworzy podwójna helisa DNA nawinięta na białka histonowe (tworząc nukleosomy). Przed podziałem (mitotycznym lub mejotycznym) komórka wchodzi
w fazę syntezy DNA czyli replikacji. Każda z nici chromatynowych występujących w jądrze komórkowym zostaje powielona (podwojona). W pierwszej fazie podziału komórkowego (zarówno mitozy jak i mejozy) czyli w profazie dochodzi do kontrolowanej przez
białka (histonowe i niehistonowe) kondensacji chromatyny, polegającej na tworzeniu kolejnych splotów o zwiększonych średnicach.
Na skutek kondensacji (pogrubiania) włókna chromatynowe skracają się i w efekcie
końcowym w jądrze komórkowym obserwuje się chromosomy. W metafazie widoczne
są chromosomy składające się z chromatyd siostrzanych połączonych w centromerze
(tzw. przewężeniu pierwotnym).
Budowa morfologiczna chromosomu:
• centromer dzieli chromosom na dwa ramiona (chromatydy) – dłuższe (q) i krótsze (p).
W zależności od stosunku długości ramion wyróżnia się chromosomy metacentryczne, submetacentryczne, akrocentryczne, telocentryczne
• na końcach chromatyd znajdują się obszary zwane telomerami, które chronią
chromosomy przed uszkodzeniami
• w niektórych chromosomach występuje przewężenie wtórne, a część ramienia
między tym przewężeniem i telomerem nosi nazwę satelity.
Kompletny zestaw, ułożonych w pary homologiczne, chromosomów komórki somatycznej organizmu, będący cechą charakterystyczną dla osobników tego samego gatunku
oraz płci nosi nazwę kariotypu. W kariotypie wyróżnia się autosomy (chromosomy nieróżniące się u osobników różnych płci) oraz chromosomy płci.
Kariotyp otrzymywany jest w wyniku badania cytogenetycznego i przedstawiany graficznie na idiogramach zwanych kariogramami.
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Jak tworzy się kariogram?
• wykonuje się preparat cytogenetyczny z jąder komórek znajdujących się stadium późnej profazy lub metafazy (kiedy chromosomy są skondensowane i najlepiej widoczne).
• barwi się preparat.
• po wybarwieniu analizuje się uzyskany wynik pod mikroskopem, wykonuje zdjęcia
wybarwionych chromosomów a następnie biorąc pod uwagę wielkość, morfologię, wzory prążkowe (przy barwieniu różnicującym) układa w pary homologiczne
• po ułożeniu w pary homologiczne, wykonuje się zdjęcie otrzymanego kariotypu

Barwienie chromosomów
Pozwala na ustalenie liczby chromosomów charakterystycznych dla danego gatunku,
ocenę morfologiczną chromosomów, ich identyfikację i ułożenie w pary homologiczne. Chromosomy homologiczne mają identyczne wielkość i kształt.
Barwienie konwencjonalne:
Z użyciem barwnika Giemzy – preparat cytogenetyczny zanurza się na kilka-kilkanaście minut w barwniku, następnie płucze wodą i suszy. Chromosomy barwią
się na kolor fioletowo-granatowy.
Barwienie różnicujące – metody prążkowe:
W sytuacji kiedy podobieństwo morfologiczne chromosomów z różnych par
uniemożliwia ich rozróżnienie stosuje się metody barwienia różnicującego . Metody
te wykorzystują różny stopień kondensacji chromatyny w chromosomie, powodujący różnice w wybarwianiu się euchromatyny i heterochromatyny.
Chromosom po wybarwieniu ujawnia unikalny wzór jasnych i ciemnych prążków. Chromosomy homologiczne mają ten sam układ prążków po wybarwieniu
i w związku z tym jest możliwa ich identyfikacja i ułożenie w pary homologiczne.
Barwienie fluorochromami – barwienie barwnikami fluorescencyjnymi. Odczyt wyniku wykonuje się w mikroskopie fluorescencyjnym, gdzie światłem lampy
fluorescencyjnej wzbudzane jest świecenie.

SEKWENCJA NUKLEOTYDOWA
Sekwencją nukleotydową nazywamy kolejność ułożenia nukleotydów w cząsteczce
DNA lub RNA stanowiącą informację genetyczną dla syntezy białek. Fragment sekwencji
nukleotydowej zawierający informację o pojedynczej cząsteczce białka lub kwasu rybonukleinowego to gen czyli podstawowa jednostka dziedziczności. Informacja zawarta w ge-
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nie zostaje odczytana w trakcie procesów nazywanych ekspresją genów i ujawnia się
w postaci określonej cechy organizmu. Kolejność ułożenia nukleotydów w każdym genie
jest inna i w związku z tym każdy z nich determinuje powstawanie innego białka. Pierwszym etapem odczytu informacji genetycznej zawartej w DNA jest transkrypcja, czyli
przepisanie kolejności ułożenia nukleotydów na cząsteczkę mRNA. Następnie zachodzi
proces translacji, czyli tłumaczenia sekwencji nukleotydowej mRNA na sekwencję aminokwasową syntetyzowanego białka.
Odczytanie całkowitej sekwencji genomu z dokładnością do jednego nukleotydu
oraz drobiazgowe porównywanie genomów między osobnikami stało się możliwe
dzięki wynalezieniu metody sekwencjonowania DNA
Kolejność nukleotydów w DNA determinująca sekwencję mRNA określa naturę
i funkcję powstającego białka. Cechy organizmu zależą od ilości, rodzaju oraz funkcji białek
kodowanych i odczytanych z sekwencji DNA obecnego w komórkach.

Z
Uczniowie zapisują stworzoną przez siebie lub podaną przez nauczyciela sekwencję
nukleotydową DNA. Następnie „przeprowadzają” transkrypcję, czyli przepisują sekwencję na mRNA (pamiętając, że w RNA zamiast tyminy występuje uracyl) a następnie na podstawie tabeli kodu genetycznego ustalają sekwencję aminokwasową.

Skąd się bierze zmienność genetyczna
wewnątrz gatunku?
(lekcja 2)
W omówieniu powyższych zagadnień pomocne będą plansze: „Replikacja”
i „Mutacje”. Każdą z nich otwiera się poprzez kliknięcie wyróżnionych haseł na
interaktywnej planszy wejściowej.
Genomy różnych osobników tego samego gatunku nie są identyczne. Dla przykładu, różnice w sekwencjach nukleotydowych dwóch przedstawicieli gatunku ludzkiego
wynoszą około 0,1%.
Każdy organizm dziedziczy swój materiał genetyczny od przodków. Organizmy rozmnażające się wegetatywnie (np. bakterie, glony, grzyby i pierwotniaki) wykorzystują strategię
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podziału własnych komórek w celu utworzenia osobnika potomnego. Wymaga to podwojenia materiału genetycznego tak, by mógł być precyzyjnie podzielony i przekazany do komórki potomnej. Proces podwajania DNA określa się mianem replikacji, a mechanizm jego
działania polega na dobudowaniu nowych łańcuchów DNA na matrycy starych nici, zgodnie
z regułą komplementarności zasad azotowych. Pomimo istnienia mechanizmów kontrolujących przebieg replikacji, czasem dochodzi do niekomplementarnego wprowadzenia jednego
lub kilku nukleotydów. Jeśli z jakichś przyczyn błąd nie zostanie usunięty przez komórkowe
systemy naprawcze, zostanie on utrwalony w komórce potomnej. Ocenia się, że błędy replikacyjne są głównym źródłem zmienności organizmów rozmnażających się wegetatywnie.
W przypadku rozmnażania płciowego na zróżnicowanie wewnątrzpopulacyjne (wewnątrz gatunkowe) wpływa więcej czynników. Zasadniczo cechy każdego osobnika warunkowane są przez geny odziedziczone po połowie od każdego z rodziców i przekazywane w gametach (komórka jajowa i plemnik). Zjawiskiem skutkującym zmianami w obrębie sekwencji
nukleotydowej, podobnie jak w przypadku rozmnażania bezpłciowego, są błędy replikacyjne, do którach dochodzi przed gametogenezą. Oprócz tego zmienność osobnicza jest
wynikiem procesu crossing-over zachodzącego w profazie I podziału mejotycznego (gametogeneza) polegającego na wymianie odcinków chromatyd chromosomów homologicznych.
W wyniku tej wymiany dochodzi do rekombinacji genów, czyli powstania nowych układów
genowych, w wyniku czego powstają osobniki potomne o innym układzie cech niż występujący u obojga rodziców. Również losowa segregacja (rozchodzenie się) chromosomów do
komórek potomnych – gamet oraz losowe łączenie się tych ostatnich w procesie zapłodnienia mają wpływ na występowanie różnic między przedstawicielami tego samego gatunku.
Plansza pt. „Replikacja” ma na celu
zapoznanie ucznia z przebiegiem
procesu replikacji. Symulacja procesu replikacji DNA obrazuje w sposób
schematyczny jej trzy główne etapy, natomiast zadanie dla uczniów,
otwierające się po naciśnięciu kursorem na pole „Sprawdź swoją wiedzę”, służy przyswojeniu sobie zasady przebiegu tego procesu.
Symulacja procesu replikacji:
w przebiegu replikacji wyróżnić można trzy etapy:
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2. elongację, w czasie której dochodzi do wydłużania nowych nici na oryginalnej matrycy (sekwencja powstająca na matrycy nici wiodącej ma charakter ciągły, natomiast na
matrycy nici opóźnionej powstają fragmenty Okazaki)
3. terminację, polegającą na kompletowaniu nowoutworzonych nici DNA

Z
zadanie dla uczniów polega na
naśladowaniu pracy polimerazy
DNA poprzez komplementarne
dobudowanie nukleotydów do
matrycowej nici DNA. Dobudowywanie odbywa się poprzez
przeciągnięcie nukleotydu kursorem z pola po prawej stronie
i umieszczenie go naprzeciwko
nukleotydu komplementarnego.
Poza błędami replikacyjnymi, pojawiającymi się spontanicznie („przez przypadek”), zmiany w sekwencji nukleotydowej mogą być indukowane działaniem czynników uszkadzających DNA (takich jak promieniowanie kosmiczne i UV, działanie substancji mutagennych lub
wolnych rodników tlenowych). Zarówno prawidłowe przechowanie jak i bezbłędne podwojenie materiału genetycznego wymaga więc ciągłej kontroli „stanu DNA” i w razie potrzeby
natychmiastowego uruchomienia komórkowych systemów naprawy. Dzięki nim, przeważająca większość zaistniałych zmian jest wyeliminowywana. Jednak od czasu do czasu systemy
te okazują się niewystarczające i dochodzi do powstania zmian o charakterze trwałym.
Trwałe zmiany w sekwencji DNA określone są mutacjami. Najczęściej spotykanym
typem mutacji są mutacje punktowe, polegające na zamianie, dodaniu lub utracie pojedynczego nukleotydu. Ich efekt może być różny i zależy od tego, czy i w jakim stopniu
mutacja powoduje zmianę w sposobie odczytywania sekwencji DNA:
Następnemu pokoleniu przekazywane są tylko mutacje obecne w gametach. Mutacje w pozostałych komórkach, tzw. komórkach somatycznych, chociaż mogą
mieć poważne konsekwencje dla organizmu (prowadząc np. do rozwoju nowotworu czy upośledzając funkcje życiowe) nie są przekazywane potomstwu.

1. inicjację, polegającą na rozpoznaniu miejsc rozpoczynających replikację i powstaniu
oczek replikacyjnych
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Mutacje punktowe maja efekt:
• szkodliwy, gdy powodują zakłócenia funkcjonowania organizmu (wywołując na
przykład choroby genetyczne),
• korzystny, gdy nadają organizmowi cechy adaptacyjne zwiększając jego przewagę
selekcyjną (np. odporność na antybiotyki u bakterii, tolerancja na herbicydy u roślin, ubarwienie maskujące lub wyższy poziom inteligencji u zwierząt). Korzystne
zmiany mają tendencję do utrwalania się, ponieważ organizm, który je dziedziczy
ma zwiększone szanse reprodukcji),
• obojętny, gdy nie wpływają znacząco na funkcjonowanie organizmu.
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Mutacja występująca w populacji z odpowiednio wysoką częstością i niewywołująca
niekorzystnych zmian dla organizmu skutkuje występowaniem polimorfizmu genetycznego. Polega on na występowaniu różnic (jedno lub kilku nukleotydowych) w sekwencjach DNA należących do osobników tej samej populacji czy gatunku, co przejawia się
ich zróżnicowaniem. Różnice te (polimorfizmy) dotyczą zarówno sekwencji kodujących
(znajdujących się w eksonach) jak i niekodujących (znajdujących się w intronach). Polimorficzne sekwencje DNA znalazły swoje zastosowanie m. in. w badaniach populacyjnych
(np. szacowanie poziomu zmienności genetycznej, badanie podobieństw między populacjami), identyfikacji osobniczej czy kontroli pochodzenia.

Zagadnienia dotyczące mutacji
punktowych obrazuje plansza
pt. „Mutacje”

Wyrażanie się zmienności genetycznej.
Przepływ informacji genetycznej od genu do białka

–

Najechanie kursorem na pola
„spontaniczne” i „indukowane” otwiera wyjaśnienie pojęć.

(lekcja 3)

–

Kliknięcie na pole „źródło
zmienności” otwiera planszę
pokazującą odmiany lisa pospolitego (rudego) warunkowane
wystąpieniem różnych mutacji
punktowych.

W omówieniu powyższych zagadnień pomocne będą plansze: „DNA”, „Transkrypcja”,
„RNA”, „Translacja”, „Białko” i „Mutacje”. Każdą z nich otwiera się poprzez kliknięcie
podświetlonego pola na interaktywnej planszy wejściowej. Ponieważ plansza „DNA” została
dokładnie omówiona w czasie lekcji 1, pozwolimy sobie ją w tym momencie pominąć.
Aby informacja genetyczna mogła ulec wyrażeniu się w postaci cech warunkujących
funkcjonowanie komórek (a więc i całego organizmu) musi zostać poddana procesom
służącym jej odczytaniu i przetłumaczeniu tak, by na jej podstawie mogły powstać białka.
To właśnie one, pełniące szereg funkcji – od budulcowych, po funkcje enzymatyczne i regulatorowe, są idealnym odzwierciedleniem zapisu DNA.

Lis pospolity (rudy) jest
szeroko rozpowszechnionym w Polsce drapieżnikiem. Typowe (dzikie)
umaszczenie jest w odcieniach koloru rudego.
Liczne odmiany barwne
będące efektem mutacji
w większości przypadków zostały utrwalone
przez człowieka w hodowli i takie zwierzęta są
utrzymywane na fermach
zwierząt futerkowych.

Wyrażanie się informacji genetycznej określa się mianem ekspresji genu.
• W pierwszym etapie, nazywanym transkrypcją, sekwencja nukleotydowa ulega
przepisaniu na sekwencję informacyjnego RNA (mRNA) stanowiącego tzw. „roboczą kopię” genu. Podobnie jak DNA, RNA posługuje się językiem nukleotydów,
choć sam zapis jest w pewnym stopniu zmodyfikowany.
• Następnie, w procesie translacji, dochodzi do przetłumaczenia zapisu RNA na
zupełnie nowy język – język aminokwasów budujących białka.
Reguła
dotycząca
kolejności
zdarzeń
w trakcie przepływu informacji genetycznej
(DNA  RNA  białko) funkcjonuje we wszystkich żywych komórkach. Jest tak fundamentalna,
że nazwano ją centralnym dogmatem biologii
molekularnej.
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Jedynym odstępstwem od centralnego dogmatu biologii molekularnej jest proces odwrotnej
transkrypcji przeprowadzany
przez retrowirusy.

O bioróżnorodności dla przyszłości –

czyli jak uczyć , że sarna nie jest żoną jelenia

Należy zaznaczyć, że tylko część informacji genetycznej, tzw. sekwencja kodująca, przechowuje
instrukcje dotyczące tworzenia białek. Transkrypcja odbywa się więc lokalnie, w obrębie genu i nie
dotyczy jednorazowo całego genomowego DNA.
W ciągu sekundy, w każdej komórce budującej organizm, zachodzą tysiące takich niezależnych od
siebie procesów.

Sekwencje niekodującego DNA
(do niedawna określanego jako
„śmieciowe DNA”), w przeważającej większości mają funkcję
nieznaną. Część z nich ma charakter regulatorowy.

Co więcej, mimo że wszystkie komórki organizmu eukariotycznego mają ten sam zestaw genów, są one zaprogramowane tak, by ekspresji ulegała tylko część z nich (i to ze
ściśle określoną wydajnością). Upraszczając, pewne geny są „włączane”, inne „wyłączane”,
co skutkuje chociażby tym, że komórki różnią się między sobą funkcją i morfologią. W zachowaniu tzw. profilu ekspresji poszczególnych genów uczestniczy wiele czynników regulujących wydajność transkrypcji i translacji (tzw. czynniki epigenetyczne).
Plansza pt. „Transkrypcja” stwarza możliwość odtworzenia:
• animacji obrazującej schematyczny przebieg transkrypcji
• nagrania audio, dedykowanego uczniom szkół ponadgimnazjalnych chcącym
zgłębić szczegóły dotyczące powstawania mRNA (ikona odtworzenia nagrania
audio znajduje się w lewym górnym rogu pola tekstowego).
Opis animacji transkrypcji:
Do podwójnej helisy DNA, tuż
przed tzw. miejscem startu transkrypcji, przyłączają się czynniki
transkrypcyjne (oznaczone na niebiesko) i polimeraza RNA (oznaczona na zielono).
Gdy do polimerazy dostarczona
zostanie energia w postaci cząsteczek ATP (oznaczone na czerwono), dochodzi do rozplecenia nici DNA a enzym zaczyna dobudowywać pre-mRNA
(w animacji podpisany ogólnie, jako RNA) na matrycy pojedynczej nici DNA.
Gdy polimeraza dotrze do miejsca terminacji transkrypcji, odłącza się od nici DNA. Oddysocjowaniu ulega też nowo powstały łańcuch pre-mRNA, a nici matrycy ponownie łączą
się tworząc dwuniciową helisę.
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Aspekt nie uwzględniony w animacji: cząsteczka pre-mRNA nie jest w pełni funkcjonalna. Aby móc uczestniczyć w translacji, musi odbyć się etap obróbki posttranskrypcyjnej, którego efektem jest uformowanie dojrzałego mRNA.
Nagranie audio: Transkrypcji podlega odcinek DNA od sekwencji określanej jako
promotor do sekwencji terminatora. Polimerazy zaczynają działać po rozpoznaniu kompleksu białek regulatorowych przyłączających się do DNA w pobliżu miejsca startu transkrypcji. Podczas transkrypcji polimeraza RNA buduje cząsteczkę RNA łącząc pojedyncze
rybonukleotydy zgodnie z zasadą komplementarności względem matrycowego DNA. Powstaje w ten sposób pre-mRNA, które następnie poddawane jest obróbce posttranskrypcyjnej zwiększającej stabilność i funkcjonalność transkryptu. Jednym z elementów takiej
obróbki jest też wycięcie sekwencji niekodujących – intronów. Obróbka posttranskrypcyjna prowadzi do utworzenia dojrzałego transkryptu (mRNA), który w dalszej kolejności
może zostać przetranspotrowany z jądra komórkowego do cytoplazmy.
Plansza pt. „RNA” obrazuje budowę cząsteczki RNA
RNA chemicznie różni się od DNA:
• zawiera rybozę, cukier różniący się od deoksyrybozy obecnością dodatkowej grupy –OH
• zawiera uracyl (U) tworzący
wiązania wodorowe z adeniną
(A). Od tyminy (T) rożni się on
tym, że nie zawiera grupy metylowej (–CH3)
• występuje w komórkach w postaci jednoniciowej

Plansza pt. „Translacja” stwarza możliwość odtworzenia nagrania audio, zawierającego szczegółowy opis mechanizmów związanych z tworzeniem białka (ikona odtworzenia nagrania audio znajduje się w lewym górnym rogu pola tekstowego). Co
więcej, w celu przypomnienia informacji na temat kodu genetycznego, możliwe jest
przeniesienie się z tego miejsca do planszy pt. „Kod genetyczny”, poprzez kliknięcie
na wyszczególnione pole „20 aminokwasów”.
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Informacja zawarta w mRNA jest odczytywana w postaci następujących po sobie
trójek nukleotydowych (kodonów), a relacje między aminokwasami a kodonami
dyktuje kod genetyczny.
Nagranie audio: Sekwencja nukleotydów mRNA jest zakodowaną informacją, która
według prostych reguł określa liczbę i kolejność aminokwasów w białku. Określony aminokwas kodowany jest przez trzy nukleotydy (kodon). Kodony czytane są kolejno, nie ma między
nimi przerw i nie zachodzą na siebie. Tylko cztery kodony nie kodują aminokwasów: kodon
AUG, który inicjuje translację (kodon START), oraz kodony „UAG”, „UGA” i „UAA”, które są
sygnałami do zakończenia translacji (kodon STOP). Inicjacja translacji ma miejsce, kiedy do
końca 5’ mRNA przyłączają się dwie podjednostki rybosomu oraz kompleks transportującego RNA (z sekwencją tzw. „antykodonu” komplementarnego do kodonu na mRNA) i aminokwasu odpowiadającego pierwszemu kodonowi. Kolejne aminokwasy transportowane do
rybosomu są przyłączane za pomocą wiązań peptydowych, proces wydłużania łańcucha aminokwasowego nazywany jest elongacją. Elongacja trwa aż do napotkania przez podjednostkę
rybosomu kodonu STOP. W tym momencie następuje terminacja translacji. Łańcuch polipeptydowy zostaje uwolniony do cytoplazmy, tRNA zostaje oddzielone od mRNA, a rybosom
rozpada się na podjednostki, które mogą zostać ponownie wykorzystane do inicjacji translacji
kolejnego mRNA. Powstałe łańcuchy polipeptydowe formują białka, poddawane są fałdowaniu i modyfikacjom posttranslacyjnym oraz przemieszczane do właściwej pozycji w komórce.

KOD GENETYCZNY
Plansza na płycie zawiera informacje dotyczące kodu genetycznego oraz tabelę
z rozpisanym kodem (kodony i kodowane przez nie aminokwasy). Cechy kodu genetycznego odczytywane są przez lektora.
Funkcją DNA w organizmie jest kodowanie informacji o białkach budujących komórkę
oraz enzymach regulujących jej funkcjonowanie. Informacje te są zapisane za pomocą ułożenia kolejnych nukleotydów w łańcuchu, a sposób zapisu nosi nazwę kodu genetycznego.
Informacja zawarta w kolejności nukleotydów może ulegać tłumaczeniu na kolejność ułożenia aminokwasów w białku. Jednostka kodująca pojedynczy aminokwas składa się z trzech
sąsiadujących nukleotydów i nosi nazwę kodonu. Różne kombinacje czterech nukleotydów
(zawierających adeninę, tyminę, cytozynę lub guaninę) tworzą 64 możliwe kodony (triplety),
wyznaczające 21 aminokwasów. Każdy z kodonów odpowiada tylko jednemu aminokwasowi.
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Jednak cztery kodony nie kodują aminokwasów, ale pełnią specjalne funkcje: triplet
AUG koduje aminokwas metioninę oraz wyznacza początek sekwencji kodującej białko,
jest to tzw. kodon start, natomiast trzy triplety UAG, UAA i UGA nie wyznaczają żadnego aminokwasu, ale sygnalizują zakończenie transkrypcji są to tzw. kodony stop.
Cechy kodu genetycznego
1. Trójkowy – trzy leżące obok siebie nukleotydy tworzą podstawową jednostkę informacyjną (triplet, kodon) i kodują jeden aminokwas.
2. Niezachodzący – kodony nie zachodzą na siebie. Każdy nukleotyd wchodzi w skład
tylko jednego kodonu. Pierwszy kodon koduje jeden aminokwas a następny kodon
zaczyna się dopiero od czwartej zasady.
3. Bezprzecinkowy – trójki nukleotydów nie są od siebie oddzielone żadnymi cząsteczkami i pomiędzy kodonami nie ma zasad niepodlegających translacji.
4. Zdegenerowany – kilka trójek (różniących się na ogół tylko trzecim nukleotydem)
może kodować ten sam aminokwas.
5. Uniwersalny – taki sam u wszystkich organizmów.
Możliwość śledzenia przebiegu ekspresji genów zamyka
plansza pt. „Białko”. Obrazuje
ona schemat budowy białek,
ze wskazaniem na występowanie struktur pierwszego i wyższych rzędów.

Obecność grafik przedstawiających poszczególne tkanki ma za zadanie zasugerować, że właśnie białka są ich podstawowym budulcem. To dzięki ich szczególnym
właściwościom wynikającym z zapisu w DNA, możemy obserwować tak dużą różnorodność budowy i funkcji komórek.
W celu podsumowania lekcji 3, a także usystematyzowania wiadomości z poprzednich lekcji, proponujemy powrócić do planszy pt. „Mutacje”. Po naciśnięciu na pole
„Efekty mutacji”, otworzy się plansza prezentująca skutki mutacji punktowych
(oznaczonych kolorem czerwonym), widoczne na poziomie DNA, mRNA i aminokwasu. Planszę tę można dokładnie prześledzić z uczniami.
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bioróżnorodności

Zagrożenia bioróżnorodności

Delecja jednego nukleotydu powoduje przesunięcie ramki odczytu trójek nukleotydowych. Powstaje całkowicie zmieniony łańcuch aminokwasowy. Utworzone na
jego podstawie białko będzie dysfunkcyjne. Może to powodować poważne zaburzenia w funkcjonowaniu komórki i całego organizmu (choroby genetyczne, nowotwory)
lub wyraźne, aczkolwiek neutralne zmiany fenotypowe (np. odmiany barwne).

Celem jest zaznajomienie uczniów z problematyką związaną z wymieraniem gatunków w dziejach Ziemi. Płyta edukacyjna będzie pomocna w scharakteryzowaniu
najistotniejszych zjawisk przyczyniających się do współczesnego wymierania. Na zakończenie warto nadmienić, że aby przeciwdziałać utracie bioróżnorodności, poza
ograniczeniem szkodliwej działalności człowieka, ważne jest skuteczne monitorowanie stanu zagrożenia gatunków. W tym celu tworzy się tzw. czerwone listy i czerwone
księgi gatunków. Poza wykorzystaniem treści zawartych w poradniku i na płycie edukacyjnej, proponujemy skorzystanie z zadania domowego dla uczniów oraz scenariusza lekcji pt. „Wymieranie gatunków”.

Wymieranie gatunków
Mutacja zmiany sensu powoduje zamianę jednego aminokwasu w łańcuchu polipeptydowym. Zwykle ma charakter neutralny, może jednak nieznacznie modyfikować poziom ekspresji (jak w przypadku polimorfizmu SNP) lub funkcję białka.

Mutacja nonsensowna powoduje utworzenie jednego z kodonów warunkujących
STOP translacji. Łańcuch aminokwasowy ulega więc skróceniu, co przekłada się na
modyfikację funkcji tworzonego białka. Najczęściej ma charakter neutralny lub niekorzystny (choć łagodniejszy niż mutacja z przesunięciem ramki odczytu).

Mutacja cicha to zmiana pojedynczego nukleotydu niepowodująca modyfikacji sekwencji aminokwasowej. Jako polimorfizm SNP, może w niewielkim stopniu modulować poziom ekspresji genu, w którym się lokalizuje (przyczyniając się do zwiększenia
lub zmniejszenia ilości powstającego białka).
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Proces powstawania i wymierania gatunków roślin i zwierząt trwa od momentu pojawienia się życia na Ziemi. Dane paleontologiczne wskazują, że wiek większości obecnie
znanych gatunków nie przekracza kilku milionów lat, a do czasów nowożytnych przeżyło
tylko kilka-kilkadziesiąt milionów gatunków, spośród około pół miliarda zamieszkujących
kiedykolwiek naszą planetę. Utrata tak wielkiej liczby gatunków (a następnie wykształcenie nowych, kolonizujących opustoszałe nisze ekologiczne) wiązała się z wystąpieniem co
najmniej pięciu okresów gwałtownych wymierań, spowodowanych działaniem globalnych czynników środowiskowych (np. regresji morskich, zmian klimatycznych, wzmożonej aktywności wulkanów, katastrof kosmicznych).
Masowe wymierania w dziejach Ziemi:
• ordowickie – ok. 438 mln lat temu, wyginęło 25% rodzin
• dewońskie – ok. 367 mln lat temu, wyginęło 19% rodzin
• permskie – ok. 250 mln lat temu, wyginęło 54% rodzin
• triasowe – ok. 213 mln lat temu, wyginęło 23% rodzin
• kredowe – ok. 65 mln lat temu, wyginęło 17% rodzin
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Zjawisko współczesnego wymierania gatunków bywa określane mianem szóstej katastrofy. Szacuje się, że w skali roku wymiera ok. 27 tysięcy gatunków (Wilson, Różnorodność życia, 1999 r.) a tempo wymierania jest wyższe od naturalnego nawet
1000 razy (Millennium Ecosystem Assessment, 2005 r.). Spośród wszystkich dotychczasowych masowych wymierań, współczesne przebiega najszybciej, a jego dynamika ciągle wzrasta. Co ważne, u podłoża tego procesu nie leżą globalne czynniki środowiskowe
a działalność człowieka. Do najbardziej niekorzystnych działań człowieka zaliczyć można:
• przekształcanie i fragmentację siedlisk (np. poprzez wycinanie lasów, zmiany stosunków hydrologicznych, zanieczyszczanie środowiska, rozwój transportu i rolnictwa intensywnego, postępująca urbanizacja)
• nadmierną eksploatację gatunków (bezpośrednie zabijanie organizmów uznanych
za „szkodliwe” lub użytkowe)
• introdukcję obcych organizmów inwazyjnych (konkurujących o pokarm lub
stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla gatunków rodzimych)

Najbardziej zagrożone wyginięciem są populacje zamieszkujące
izolowane środowiska (np. wyspy)

Często utrata kilku gatunków jest konsekwencją wymarcia jednego, lecz o istotnym
znaczeniu ekologicznym. Proces ten określa się mianem kaskady wymierania a gatunek
kluczowy dla funkcjonowania ekosystemu – gatunkiem zwornikowym.
Punktem wyjścia do scharakteryzowania współczesnych zagrożeń różnorodności biologicznej jest grafika przedstawiająca tzw. diabelski kwartet wymierania gatunków. Grupuje on cztery najistotniejsze zjawiska przyczyniające się do zaniku gatunków:
• wtórne wymieranie po zniknięciu gatunku zwornikowego
• destrukcja siedlisk
• tępienie i nadmierna eksploatacja gatunków
• rozprzestrzenianie się obcych gatunków inwazyjnych
Szczegółowy opis powyższych czynników rozwija się
po kliknięciu grafik przestawiających zwierzęta: dzięcioła dużego, wodniczkę, wilka
szarego, dorsza bałtyckiego
i szopa pracza.
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Każda z plansz zawiera krótką charakterystykę zjawiska (najistotniejsze pojęcia zostały wytłuszczone) oraz daje możliwość odtworzenia nagrania audio. Ikona odtwarzania nagrania audio umieszczona jest w prawym górnym rogu zdjęcia, a informacje w nim zawarte uszczegóławiają problem, zwykle na przykładzie konkretnego
gatunku zwierzęcia (widocznego na rycinie). Jedynie nagranie audio odtwarzane na
planszy pt. „Gatunki inwazyjne” nie dotyczy pojedynczego gatunku, ma natomiast
za zadanie przedstawić przyczyny i konsekwencje zawleczenia obcych gatunków do
nowych ekosystemów. Ponadto, plansza pt. „Zmiana lub zanikanie siedlisk” zawiera
animację opisującą przyczyny zanikania siedlisk oraz ilustrującą proces fragmentacji
siedliska wynikający z rozwoju rolnictwa i transportu.
Nagranie audio: Dzięcioł
czarny jest największym europejskim przedstawicielem dzięciołów.
Jego występowanie związane jest
z obecnością zarówno starych
drzew, w których wykuwa dziuple,
jak i młodszych stadiów rozwojowych lasu, bogatych w mrówki
stanowiące jego pokarm. W Europie środkowej i zachodniej, najczęściej wykuwa dziuple w bukach, co prawdopodobnie wynika
z faktu, że ich gładka kora utrudnia dostęp do dziupli naziemnym drapieżnikom, takim jak kuna leśna. Co więcej, trwałość
dziupli wykuwanych w bukach jest prawie 10-krotnie większa niż w przypadku dziupli
wykuwanych w drzewach iglastych. Można zatem stwierdzić, że buk zwyczajny dla
dzięcioła czarnego jest gatunkiem zwornikowym.
Ponadto, dziuple wykuwane przez dzięcioła czarnego stanowią podstawowe miejsce
gniazdowania kilku innych gatunków ptaków, co sprawia, że gatunek ten również jest
zwornikiem. Jednym z gatunków silnie zależnych od aktywności dzięcioła jest najmniejszy europejski gołąb – siniak Columba oenas. Gatunek ten jest objęty ścisłą
ochroną i nie dziwi fakt, że dla utrzymania jego populacji najistotniejsza jest ochrona
dziuplastych drzew i zachowanie jak największych powierzchni starych drzewostanów
będących siedliskiem dzięcioła.
Nagranie audio (animacja): Niekorzystny wpływ na stan siedlisk mogą wywierać
zasadnicze zmiany środowiskowe, takie jak na przykład ocieplenie klimatu, lub też
zmiany o charakterze lokalnym. Zanieczyszczenie i eutrofizacja wód, zakwaszenie gleb,
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skażenie środowiska substancjami toksycznymi, pestycydami i zanieczyszczeniami ropopochodnymi, likwidowanie zadrzewień śródpolnych, osuszanie terenów podmokłych, a nawet
zmiana dotychczasowego systemu upraw (np. rezygnacja z wypasu owiec na tatrzańskich
halach) – to wszystko nie sprzyja utrzymywaniu różnorodności biologicznej. Gatunki giną!
Co więcej, siedlisko nie musi być całkowicie zniszczone, żeby dany gatunek przestał w nim
występować. Niebezpieczna jest także fragmentacja siedlisk. Następuje ona, gdy duże
obszarowo siedliska są rozdrabniane w wyniku działalności rolniczej lub innych zmian cywilizacyjnych, takich jak rozbudowa gęstej sieci dróg, autostrad i innych szlaków komunikacyjnych. Stopień takiej fragmentacji faworyzuje niektóre gatunki kosztem innych. Dominować
zaczynają te, które dobrze sobie radzą w strefie brzeżnej siedliska, a także gatunki wysoce
mobilne, mogące przemieszczać się między poszczególnymi płatami siedlisk.
Nagranie audio (zdjęcie): Wodniczka to gatunek
niewielkiego ptaka wędrownego z rodziny trzciniaków, żyjący
głównie w Europie środkowo-wschodniej. Od lat 60 obserwuje się drastyczny spadek jego
liczebności, a w wielu rejonach
nawet całkowity zanik. Jest to
spowodowane przede wszystkim
zanikiem torfowisk niskich i łąk
bagiennych – człowiek osusza tereny podmokłe i reguluje rzeki, zaś łąki bagienne, na
których zaniechano wypasu bydła lub wykaszania zarastają trzciną i krzewami.
Obecnie, na całym świecie żyje już zaledwie ok. 20 tys. par tego gatunku, przy czym
w Polsce gniazduje 25 % światowej populacji. Na terenie Polski wodniczka jest
więc objęta ścisłą ochroną gatunkową. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu obserwowano
gniazdowanie wodniczki niemal na całym niżu, wzdłuż dolin rzecznych, nad zalewami
i na podmokłych łąkach. Niestety większość tych stanowisk zanikła, a ostatnie
ostoje wodniczki obserwuje się na północy kraju, głównie na bagnach biebrzańskich i w dolinie Narwi.
Nagranie audio: Wilk na terenie Polski od wieków był zwierzęciem uznawanym
za szkodnika, zarówno przez część myśliwych jak i właścicieli gospodarstw posiadających żywy inwentarz.
W XX wieku jego populacja ulegała ciągłym fluktuacjom, a swoje maksimum osiągnęła
w latach 50-tych. W tym okresie zwierzęta te uznano za szkodniki i w 1955 roku wdrożono program tępienia wilków. Wilki zabijano wszystkimi dostępnymi metodami,
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a za zabite osobniki wypłacano
nagrody. Doprowadziło to do
drastycznej redukcji ich liczebności. W połowie lat 60 liczba
wilków była szacowana na 60
osobników bytujących w mniej
dostępnych terenach na wschodzie Polski.
Po koniec lat 60 XX wieku pojawiły się postulaty zmiany statusu wilka. Przyrodnicy zwracali
uwagę, że dalsze uznawanie wilków za szkodniki i tępienie doprowadzi do całkowitego wyginięcia tego gatunku na terenie Polski. Postulaty te zostały uwzględnione w 1975 roku, kiedy zmieniono status wilków ze szkodnika na gatunek łowny. Na
wilki można było polować tylko z bronią palną, a w 1981 roku wprowadzono w całym
kraju okres ochronny w czasie rozrodu. Zmiana statusu i kontrolowanie pozyskania
spowodowało ponowny wzrost liczebności wilków i ich ekspansję terytorialną. W 1995
roku wilki objęto ochroną gatunkową we wszystkich za wyjątkiem 3 województw,
a w 1998 roku ochronę rozszerzono na cały kraj. Dziś w Polsce żyje około 850 osobników wilka a większość danych wskazuje, że populacja jest stabilna pomimo iż jej
przetrwanie jeszcze niedawno stało pod znakiem zapytania.
Nagranie audio: Dorsz
to jedna z najliczniej pozyskiwanych ryb w Morzu Bałtyckim.
Żyje w dość chłodnych, słonych
wodach morskich i oceanicznych, żerując głównie przy dnie.
Starsze osobniki skrywają się
pośród wraków, głazów i w innych podwodnych kryjówkach.
W Bałtyku, zdolność do rozrodu
dorsz osiąga dopiero w 3–4 roku
swojego życia a dla rozwoju ikry i narybku niezwykle istotne jest odpowiednie zasolenie
i natlenienie wody.
Polowanie na tura było
Jako gatunek dominujący, dorsz jest jednym z najgłówną przyczyną jego całważniejszych ogniw bałtyckiego łańcucha pokarkowitego wyginięcia.
mowego. Wszystkożerny, żywi się bezkręgowcami
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i rybami, limitując ich liczebność. Reguluje m.in. liczebność szprota, jest także naturalnym hamulcem zakwitów alg. Nietrudno więc przewidzieć, że zmniejszanie się
populacji dorsza, powodowane niesprzyjającymi warunkami naturalnymi i jego zbyt intensywnymi połowami (szczególnie nielegalnymi), może mieć bardzo niekorzystny wpływ
na układ całego bałtyckiego ekosystemu i zachodzących w nim procesów. Z tego powodu, pomiędzy organizacjami rybackimi i ekologicznymi od wielu lat toczy się
spór. Naukowcy oraz pozarządowe organizacje działające na rzecz ochrony środowiska
wciąż apelują o radykalną ochronę dorsza w Bałtyku, oceniając stan jego zasobów jako
najniższy od wielu lat. Szczególne kontrowersje dotyczą polskiego rybołówstwa, jako że
osiąga ono najlepsze wyniki połowowe dorsza ze wszystkich krajów nadbałtyckich.
Nagranie audio: Człowiek
od zawsze, zmieniając miejsce
pobytu, zabierał ze sobą zwierzęta lub rośliny niezbędne do
przetrwania w nowych warunkach. W czasie tych wędrówek
przenosił też niektóre gatunki
przypadkowo.
Obce inwazyjne gatunki zwierząt, roślin lub grzybów niosą
z sobą ryzyko zaburzeń w lokalnych, ewolucyjnie ustabilizowanych
ekosystemach.
Ponieważ nie posiadają w nowym środowisku naturalnych wrogów, mogą rozmnażać się
w sposób niekontrolowany, stając się śmiertelnym zagrożeniem dla innych gatunków.
Zwierzęta mogą przenosić czynniki zakaźne, przed którymi lokalna fauna nie będzie
potrafiła się obronić. Z kolei inwazyjne gatunki roślin stanowią szczególny problem na
obszarach chronionych, wypierając rodzime gatunki, dla których utworzono te obszary.
Introdukcje, o groźnych dla lokalnych biocenoz skutkach, nie muszą oznaczać przenoszenia zwierząt z odległych regionów geograficznych. Przykładem jest zarybienie rodzimymi gatunkami Dwoistego Stawu Gąsienicowego w Tatrach polskich, które zmieniło
pierwotną strukturę planktonu jeziorka i stało się to przyczyną likwidacji jedynej w polskiej części Tatr reliktowej populacji skrzelopływki bagiennej Branchinecta paludosa.
Inwazje biologiczne stanowią obecnie jedno z głównych zagrożeń dla różnorodności biologicznej. Dlatego też w ostatnich latach coraz częściej podejmuje się działania zmierzające do bezpośredniej eliminacji gatunków stanowiących najpoważniejsze
zagrożenie.
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Informacje uzupełniające:
• Po wprowadzeniu w nowe miejsce, większość obcych gatunków ginie. Szacuje się, że jedynie 10% osobników jest w stanie utworzyć trwałe populacje, a tylko 1% odnosi sukces na tyle duży, że ich obecność staje się
problemem.
• Prognozuje się, że nawet niewielkie zmiany klimatu Polski mogą ułatwiać
ekspansję śródziemnomorskich, a nawet południowoamerykańskich gatunków obcych.
• Obce gatunki mogą być intensywnymi drapieżnikami i roślinożercami, a nawet nosicielami groźnych pasożytów (lub same mogą być pasożytami). Niejednokrotnie konkurują z rodzimymi gatunkami o pokarm, miejsca rozrodu,
światło czy wodę. Zdarza się też, że krzyżują się ze spokrewnionymi gatunkami rodzimymi.
• Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przyrody, celowy transport osobników inwazyjnych i ich wprowadzenie do środowiska podlega karze aresztu lub grzywny.
• W XVIII i XIX wieku funkcjonowały tzw. towarzystwa aklimatyzacyjne
zajmujące się celowymi introdukcjami obcych gatunków dla „wzbogacenia”
rodzimej przyrody.

Z
Wskaż skąd pochodzi
i w jakich okolicznościach
introdukowano do Polski
inwazyjny gatunek rośliny
lub zwierzęcia, wybrany
spośród listy znajdującej
się obok. W jakich środowiskach
najczęściej
występuje? W jaki sposób
wpływa na lokalną bioróżnorodność?

Rośliny

Zwierzęta

rdestowiec ostrokończasty

szrotówek kasztanowcowiaczek

barszcz Sosnowskiego

ślinik luzytański

nawłoć późna

rak pręgowany

nawłoć kanadyjska

norka amerykańska

niecierpek gruczołowaty

ashworthius sidemi (nicień)

czeremcha amerykańska

żółw czerwonolicy

dąb czerwony

jenot

klon jesionolistny

wiewiórka szara

ambrozja bylicolistna

szop pracz

kolczurka klapowana

jeleń sika
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Czerwone listy i księgi gatunków
W sytuacji nasilającej się utraty różnorodności biologicznej, kluczową rolę pełni monitorowanie stanu jej zagrożenia. Groźba masowego zaniku gatunków roślin i zwierząt skłoniła
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN, obecnie Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) do zainicjowania programu tzw. Czerwonej Listy. Polega
on na tworzeniu ogólnoświatowego rejestru gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem, dostarczającego informacje o stanie ich zagrożenia (ocenianego na podstawie przyjętych przez IUCN kategorii). Rejestr ten publikowany jest w postaci czerwonych list,
zawierających obszerny spis gatunków (w tym takich, których ekologia nie została jeszcze
w pełni opisana) oraz czerwonych ksiąg, będących opracowaniami zawierającymi możliwie pełną dokumentację przyrodniczą i opis gatunków.
Czerwona Lista opublikowana w 2012 roku zawierała spis 63 837 gatunków,
z których 19 817 uznano za zagrożone wyginięciem (a 3 947 za krytycznie zagrożone). Jak się okazuje, większość zagrożonych gatunków, bo aż 41%, stanowią
płazy, 33% – koralowce, 30% – drzewa iglaste, 25% – ssaki, a 13% – ptaki (The
IUCN Red List of Threatened Species, wydanie z 2012 r.).
Publikacja ogólnoświatowych czerwonych list i ksiąg skłoniła naukowców zajmujących
się problematyką ochrony przyrody do tworzenia analogicznych opracowań poświęconych
poszczególnym krajom. W dziedzinie zagrożenia rodzimej fauny, za najdokładniejszą publikację tego typu uznaje się Czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce,
opracowaną w 2002 r. przez zespół Instytutu Ochrony Przyrody PAN współpracujący
z naukowcami z całego kraju. Uwzględnia ona aż 2769 gatunków. Ten sam instytut wydał
także Polską Czerwoną Księgę Zwierząt, której najnowsze, dwutomowe wydanie prezentuje 236 ginących gatunków bezkręgowców i 130 gatunków kręgowców. Poza opisem
biologii i oceną stopnia zagrożenia gatunku, w księdze zawarto mapy przedstawiające jego
rozmieszczenie, prognozę dotyczącą przyszłych zmian populacji oraz propozycje efektywnych sposobów ochrony.
Spośród opracowań dotyczących stanu zagrożenia flory Polski, największą liczbę gatunków zawiera Czerwona lista roślin i grzybów Polski opracowana przez Instytut Botaniki im. prof. W. Szafera PAN. Łącznie znalazły się na niej 3123 taksony roślin naczyniowych, wątrobowców i glewików, porostów, glonów, grzybów i śluzowców, występujących
w XIX i XX wieku na terenie Polski (trzecie wydanie z 2006 r.). Z kolei Polska Czerwona
Księga Roślin wydana w 2014 r. (wydanie trzecie) przez Instytut Ochrony Przyrody PAN
zawiera dokładny opis 370 zagrożonych gatunków paprotników i roślin nasiennych.

– 44 –

Ochrona bioróżnorodności
Omawiając rozdział „ochrona bioróżnorodności”, nauczyciel ma na celu zaznajomienie ucznia z najważniejszymi działaniami na rzecz ochrony różnorodności biologicznej,
a także z podmiotami, które te działania realizują. Zadaniem nauczyciela jest ponadto
zasugerowanie, że każdy może w sposób czynny uczestniczyć w ochronie bioróżnorodności. Poza wykorzystaniem treści zawartych w poradniku i na płycie edukacyjnej,
proponujemy skorzystanie z trzech zadań domowych dla uczniów oraz scenariusza
lekcji pt. „Restytucja gatunku na przykładzie żubra”.
Powszechnie znaną konsekwencją działalności człowieka jest postępujące zanieczyszczenie środowiska, w którym żyje. Problemy związane z zanieczyszczeniem gleb, wód oraz
atmosfery, a w ostatnich latach także groźba zmian klimatycznych, przeniknęły już do
świadomości ludzkiej i wiele uwagi poświęca się próbom przeciwdziałania tym zjawiskom.
Duża grupa osób podziela więc pogląd, że dbałość o czystość środowiska jest wystarczającym środkiem do zatrzymania wyrządzanych w nim szkód. Obserwując problem kurczenia się różnorodności biologicznej widzimy, że przekonanie to jest fałszywe. Pogorszenie
się kondycji świata przyrodniczego, przejawiające się między innymi masowym wymieraniem gatunków, ma o wiele bardziej skomplikowane podłoże i wymaga systemowych
działań podejmowanych na rzecz trwałego zachowania różnorodności biologicznej
na wszystkich jej poziomach, a nawet restytucji elementów utraconych. Niezbędne
jest zachowanie zarówno ekosystemów bogatych i zróżnicowanych, jak i ubogich, a także
tych elementów, które do tej pory były niedocenione lub nawet świadomie niszczone.
Istotne znaczenie ma także zachowanie bogactwa ekosystemów użytkowanych gospodarczo, w tym tradycyjnych ras i odmian zwierząt hodowlanych oraz roślin użytkowych.
Do najistotniejszych działań na rzecz ochrony bioróżnorodności należą:
• tworzenie instrumentów prawnych, administracyjnych i finansowych zapewniających ochronę przyrody in situ i ex situ
• edukacja społeczna i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju w swoim otoczeniu
• zachęcanie społeczeństwa do włączania się w inicjatywy oddolne i działalność organizacji pozarządowych o profilu proekologicznym
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• wspieranie ośrodków realizujących ochronę gatunkową ex situ oraz prowadzących
badania naukowe skoncentrowane na reintrodukcji gatunków oraz monitorowaniu ekosystemów
Do przybliżenia działań związanych z ochroną bioróżnorodności wykorzystać można makietę, prezentującą w widoku z góry wycinek krajobrazu obejmującego obszary zurbanizowane, rolnicze oraz naturalne. Czternaście spośród wszystkich elementów zawartych na makiecie ilustruje wybrane formy ochrony bioróżnorodności
oraz działania zmierzające do jej kształtowania. Najechanie kursorem na poszczególne elementy pozwala otworzyć okno zawierające krótki opis. Zadaniem nauczyciela jest ustne rozwinięcie każdego z zagadnień.

Elementy zaznaczone na interaktywnej makiecie to (od lewej strony):
Instytut naukowy  prowadzenie badań populacyjnych
Jednostki naukowe, których
celem jest prowadzenie badań populacyjnych, skupiają się
przede wszystkim na długookresowym monitorowaniu
stanu elementów różnorodności biologicznej. Informacje uzyskiwane z monitoringu są następnie katalogowane
w specjalnych bazach danych
oraz przetwarzane i udostępniane w przystępnej formie wszystkim zainteresowanym podmiotom. Badania mogą dotyczyć
tylko wybranych populacji i gatunków, lub też obejmować całe układy ekosystemowe. Danymi szczególnie interesującymi są liczebność populacji w różnych warunkach środowiskowych (pozwalająca oceniać na przykład wpływ zmian klimatycznych) i krajobrazowych
(świadcząca m.in. o wpływie antropogenizacji). Ocenie poddaje się także poziom zróżnicowania genetycznego populacji zamieszkujących różne regiony geograficzne. Jest on badany
w oparciu o specjalne markery genetyczne (głównie markery mikrosatelitarne) zawarte w genomowym DNA lub też o sekwencję mitochondrialnego DNA. Jeśli to możliwe, najświeższe
dane porównuje się z danymi pochodzącymi z materiałów archiwalnych. Ocena genetyczna
populacji pozwala wyrokować na przykład o przemieszczaniu się konkretnych subpopulacji
gatunków a także krzyżowaniu się lokalnych populacji z przybyłymi z odległych terytoriów.
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Sejm  polityka proekologiczna
Jest to długookresowa działalność państwa (lub grupy państw, na przykład w ramach
Unii Europejskiej) polegająca na wprowadzaniu regulacji prawnych oraz dokumentów
o charakterze strategicznym, mających zapewnić ochronę środowiska przyrodniczego
(a więc i bioróżnorodności) oraz wspierać racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych
i umiejętne kształtowanie ekosystemów. Więcej informacji znaleźć można w sekcji „Regulacje prawne dotyczące ochrony bioróżnorodności”.
Szkoła  edukacja proekologiczna
Jej celem jest upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, propagowanie wśród obywateli konkretnych postaw
korzystnych dla środowiska naturalnego oraz wychowywanie młodych pokoleń
w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego. Działania te prowadzone są
przez szkoły, uczelnie wyższe, specjalistyczne placówki edukacyjne (np: arboreta, ogrody
zoologiczne lub placówki związane z parkami narodowymi), szereg organizacji pozarządowych (NGO), a także przez Ministerstwo Środowiska.
Czy w trakcie dotychczasowej edukacji uczniowie korzystali z lekcji poświęconej
bioróżnorodności prowadzonej przez przedstawicieli NGO? Czy mieli możliwość
wyjazdu na tzw. „Zieloną Szkołę”? A może przyłączyli się do organizacji jednej
z ogólnopolskich akcji popularyzujących ochronę przyrody (np. w obchodach Dnia
Ziemi)? Jeśli nie – warto to zmienić i zainicjować w swojej szkole realizację takich
przedsięwzięć.
Ogród zoologiczny  ochrona gatunkowa ex situ
Ochrona ex situ (łac. ex situ – poza miejscem), oznacza otoczenie ochroną określonego
gatunku w miejscu innym niż pierwotne miejsce jego występowania. Najczęściej polega
na przeniesieniu osobników do środowiska sztucznie stworzonego, w którym muszą być
otoczone stałą opieką człowieka (w ten typ ochrony zaangażowane są głównie ogrody
botaniczne i zoologiczne, gdzie dodatkowo prowadzone są badania naukowe oraz próby rozmnażania osobników) lub też do ekosystemu zastępczego zapewniającego warunki
zbliżone do naturalnych (na przykład na terenie parku narodowego).
Najczęściej, do ogrodów zoologicznych odławia się młode zwierzęta porzucone
przez rodziców, lub chore, które nie poradziłyby sobie w naturalnym środowisku
bytowania.
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Odrębnym działaniem wspierającym zachowanie populacji roślin i zwierząt ex situ jest
archiwizowanie materiału genetycznego zwierząt (w postaci gamet, krwi lub fragmentów
tkanek) oraz roślin (w postaci nasion, pyłku) w tzw. bankach genów i bankach nasion.
Działalność tego typu w Polsce prowadzi m. in. Krajowy Bank DNA Roślin, Grzybów
i Zwierząt przechowujący materiał pochodzący z Instytutu Botaniki PAN w Krakowie,
Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Na
uwagę zasługują także inicjatywy takie jak Leśny Bank Genów Kostrzyca (prowadzący
jednocześnie liczne programy edukacyjne i zapewniający możliwość zwiedzania) a także
Lokalny Bank Genów w Pokrzydowie (umożliwiający rolnikom i działkowiczom dostęp
do starych odmian roślin uprawnych) czy Bank Genów Żubra utworzony w Katedrze
Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW. W niedługim czasie powstać ma także
Bank Zasobów Genetycznych działający przy warszawskim ZOO.
Budynek z panelami słonecznymi na dachu  zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój to koncepcja rozwoju gospodarczego, który zaspokaja
obecne potrzeby społeczeństwa, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Wymaga więc uświadomienia sobie, że zasoby naturalne są
ograniczone (co skłania do oszczędnego gospodarowania), a środowisko przyrodnicze jest
wrażliwe na wpływ działalności człowieka pozbawionej refleksji nad skutkami swoich działań (nadmierna eksploatacja gatunków, zanieczyszczanie środowiska itp.).
W realizację idei zrównoważonego rozwoju może włączyć się każdy uczeń, poprzez
przestrzeganie następujących zasad:
Jestem odpowiedzialny za los
przyszłych pokoleń:
• segreguję odpady
• oszczędzam wodę i energię
elektryczną
• nie marnuję żywności
• oszczędzam papier

Dla “orłów”:
• sadzę drzewa
• stosuję alternatywne źródła energii
i przekonuję do nich rodziców
• wolę rower i środki komunikacji
miejskiej niż samochód
• dzielę się swoją wiedzą z innymi

Stare drzewo  pomnik przyrody
Pomniki przyrody to jedna z dziesięciu form ochrony przyrody realizowanych
w Polsce na mocy Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. Są to elementy przyrody
ożywionej (pojedyncze krzewy i drzewa odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością,
niezwykłym kształtem, a także zabytkowe aleje drzew) i nieożywionej (największe głazy
narzutowe oraz interesujące formy powierzchni ziemi np. wodospady, źródła, przełomy
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rzeczne, jaskinie) o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej.
Centralny rejestr form ochrony przyrody, dzięki któremu w łatwy sposób można zlokalizować obiekty podlegające ochronie prawnej znajdujące się w najbliższym otoczeniu znajduje się pod adresem: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/.

U w ag a!
Wbrew powszechnemu przekonaniu, to nie dąb Bartek (ok 654 lat) rosnący
koło Zagnańska jest najstarszym dębem w Polsce. Obecnie sądzi się, że jest nim
Dąb Bolesław rosnący w Lesie Kołobrzeskim (805 lat). Z kolei za najstarsze drzewo
w Polsce uważa się cis pospolity z Henrykowa Lubańskiego liczący 1274 lata!
Ludzie zakładający budki lęgowe dla ptaków  działalność NGOs
Popularny skrót NGO odnosi się do organizacji pozarządowej (ang. non-government
organization), mającej działać na rzecz wybranego interesu i nie w celu osiągnięcia zysku.
Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest ponad 140 tysięcy organizacji pozarządowych
(www.bazy.ngo.pl; 2015 r.). Wiele z nich zajmuje się problematyką ochrony bioróżnorodności, koncentrując swe działania na:
• poznawaniu problemów bioróżnorodności oraz im przeciwdziałaniu
• edukacji społecznej
• próbach wywierania wpływu na sprawujących władzę
Organizacje pozarządowe mogą poruszać szeroki wachlarz zagadnień związanych
z bioróżnorodnością, lub też specjalizować się tylko w ochronie określonej grupy zwierząt.
Mogą mieć zasięg lokalny lub międzynarodowy. Działając na płaszczyźnie międzynarodowej, często zrzeszają się w unie (np. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN),
przez co uczestniczą w inicjowaniu zakrojonych na szeroką skalę badań bioróżnorodności
oraz mają realny wpływ na politykę rządów całego świata.

Z
Wybierz z listy (poniżej) jedną organizację pozarządową oraz przygotuj notatkę na temat jej działalności. W jaki sposób możesz wspierać jej działania?
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• Fundacja Akcja Bałtycka
• Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
• Fundacja Ekologiczna ARKA
• Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
• Fundacja Nasza Ziemia
• Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku
• Greenpeace Polska
• Liga Ochrony Przyrody
• Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
• Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
• Ornitologiczna Grupa Robocza Doliny Górnej Wisły CZAPLON
• Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
• Polski Związek Łowiecki
• Porozumienie na rzecz Ochrony Mokradeł
• Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła
• Stowarzyszenie Miłośników Żubrów
• Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
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inwentaryzację stanowisk lub liczenie i obrączkowanie osobników (np. w ramach „Akcji
Bałtyckiej”). Częstym działaniem podejmowanym przez NGOs jest także usuwanie stanowisk roślin silnie inwazyjnych (np. nawłoci kanadyjskiej).
Warto zapamiętać, że 5 grudnia to Dzień Wolontariusza. Można na ten czas zaplanować wraz z uczniami ciekawą akcję ekologiczną o charakterze wolontariackim.
Obszar rolniczy (pole, pastwiska)  rolnictwo ekologiczne
Jednym z najważniejszych wyznaczników rolnictwa ekologicznego jest wykorzystywanie
przyjaznych środowisku praktyk gospodarowania. Dzięki wyeliminowaniu technik szkodliwych, a także stosowaniu metod ochrony gleb i wód, powstrzymywane są procesy degradacji siedliska rolniczego a obszary upraw ekologicznych pozwalają przetrwać wielu
gatunkom i stanowią ważne ośrodki ekspansji tych organizmów na sąsiednie tereny.
Istotnym aspektem związanym z rolnictwem jest ochrona starych odmian roślin
uprawnych a także cennych ras i odmian zwierząt gospodarskich (m. in. bydła, koni
i owiec), których niska liczebność powoduje zagrożenie ich wyginięcia. Najlepszą metodą
ochrony jest zachowanie ich w gospodarstwach rolniczych, szczególnie ekologicznych,
agroturystycznych, lub położonych na obszarach chronionych. Obecnie na terenie Polski
istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do uprawy starych odmian roślin i hodowli
zwierząt gospodarskich zagrożonych wyginięciem, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

• WWF Polska
Na świecie znanych jest około 7617 ras zwierząt gospodarskich. Ponad 500 z nich
to rasy wymarłe.
Tabliczka „NATURA 2000”  ochrona obszarowa wynikająca z dyrektyw UE
Celem programu Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Obecnie,
ochroną w ramach sieci Natura 2000 objęte jest około 18 % powierzchni Polski. Wbrew
częstemu przekonaniu, na terenach tych dopuszcza się realizację wszelkich inwestycji,
o ile nie wpływają one negatywnie na chronione tam gatunki lub siedliska. Inwestycje szkodliwe mogą być realizowane tylko pod warunkiem, że nie istnieją rozwiązania alternatywne. Więcej informacji znaleźć można w sekcji „Regulacje prawne dotyczące ochrony
bioróżnorodności”.

Granica parku narodowego  ochrona obszarowa wynikająca z polskich aktów
prawnych

Grupa ludzi na łące  inwentaryzacja gatunków

Wilk  ochrona gatunkowa in situ

Działając pod sztandarem organizacji pozarządowych można włączyć się w szereg akcji
ekologicznych, na przykład mających na celu pomoc w monitoringu gatunków poprzez

Ochrona in situ (łac. in situ – w miejscu), to ochrona gatunku realizowana w jego naturalnym środowisku życia. Może mieć charakter bierny lub czynny (np. wykorzystujący prak-
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Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 2004 roku, park narodowy to „obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega
cała przyroda oraz walory krajobrazowe”. Na jej mocy dotychczas powołano 23 parki
narodowe których łączna powierzchnia stanowi około 1% powierzchni Polski. Więcej informacji znaleźć można w sekcji „Polskie parki narodowe”.
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tyki mające na celu tworzenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk). Odbywa się ona
przede wszystkim w rezerwatach i parkach narodowych, a towarzyszy jej wprowadzenie
całkowitego zakazu pozyskiwania osobników lub dostosowanie rozmiarów pozyskania do
możliwości ich reprodukcji.
Żubr  reintrodukcja gatunku
Reintrodukcja polega na ponownym wprowadzeniu osobników danego gatunku w miejsce, z którego został on całkowicie wytępiony. Jako świadome działanie, ma ona na celu odbudowanie jego populacji. Odbudowa populacji określa się mianem restytucji gatunku.
Przykładem udanych reintrodukcji prowadzonych na terenie Polski jest reintrodukcja żubra oraz sokoła wędrownego (wyginął w Polsce w latach 60-tych XX wieku,
a dzięki programowi jego reintrodukcji od 1998 roku ponownie gniazduje w Polsce).
Obecnie realizowanych jest kilkanaście programów restytucji roślin i zwierząt poprzez
reintrodukcję (np. reintrodukcja susła moręgowanego w województwie opolskim oraz
dolnośląskim).

Żubr (Bison bonasus Linnaeus, 1758)
Jest największym obecnie żyjącym, lądowym ssakiem zamieszkującym kontynent
europejski. Gatunek ten przez wieki zamieszkujący lasy Eurazji, na początku dwudziestego stulecia stanął na skraju zagłady. Na wolności żyły wtedy tylko dwie populacje żubrów: nizinna (podgatunek nizinny) w lasach białowieskich oraz kaukaska (podgatunek kaukaski) w rejonie gór Kaukazu. Populacja białowieska szybko
zmniejszała się i w 1919 roku przestała istnieć, niedługo później podobny los spotkał populację żyjącą w górach Kaukazu, która wygasła w 1927 roku.
W sierpniu 1923 roku, z inicjatywy polskiego zoologa Jana Sztolcmana zostało założone Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubrów z siedzibą we Frankfurcie
nad Menem. W 1924 roku organizacja ta przeprowadziła spis wszystkich żubrów
znajdujących się w parkach i ogrodach zoologicznych Europy. Okazało się, że ocalało jedynie 66 osobników, 33 samce i 33 samice a po wyodrębnieniu z tej grupy
osobników o niepewnym pochodzeniu pozostały 54 żubry (29 samców i 25 samic), które zostały zarejestrowane w Księdze Rodowodowej. Księga Rodowodowa
Żubrów jest rejestrem, w którym umieszczone są wszystkie osobniki urodzone
w niewoli. Od 1946 roku Księga jest prowadzona i wydawana w Polsce.
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Główne cele działalności Towarzystwa Ochrony Żubrów zakładały rozmnażanie
żubra i rozprzestrzenienie gatunku, a w przyszłości wprowadzenie go do dużych
kompleksów leśnych. Po zakończeniu II Wojny Światowej Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubrów praktycznie przestało istnieć. W 1966 roku, podczas
kongresu Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, powołano działającą do dziś
Bison Specialist Group SSC/IUCN zajmującą się restytucją i ochroną żubra.
Przeprowadzony proces restytucji gatunku można podzielić na dwa etapy.
Pierwszy, obejmował okres zwiększania liczebności żubrów poprzez rozmnażanie
zwierząt w ogrodach zoologicznych i parkach a drugi rozpoczął się w 1952 roku
wypuszczeniem na wolność w zachodniej części Puszczy Białowieskiej pierwszych
żubrów należących do linii białowieskiej. Następnym krokiem było utworzenie
w Bieszczadach wolnych stad żubrów należących do linii białowiesko-kaukaskiej.
Obecnie w Polsce żubry należące do linii białowieskiej żyją w ośrodkach hodowli
zamkniętej i półwolnej (Białowieża, Niepołomice, Pszczyna, Smardzewice, Gołuchów, Międzyzdroje), stadach wolnych (Puszcza Białowieska, Puszcza Borecka,
Puszcza Knyszyńska, woj. zachodniopomorskie) oraz ogrodach zoologicznych. Natomiast zwierzęta należące do linii białowiesko-kaukaskiej bytują w wolnożyjących
stadach w Bieszczadach.
Wszystkie obecnie żyjące żubry są potomkami 12 założycieli z których jedenastu
reprezentowało podgatunek nizinny (Bison bonasus bonasus), natomiast jeden był
przedstawicielem podgatunku kaukaskiego (Bison bonasus caucasicus). Żubry należą do dwóch linii genetycznych: nizinnej (białowieskiej) i nizinno-kaukaskiej (białowiesko–kaukaskiej).
Żubr w swojej historii przeszedł przez tzw. wąskie gardło inaczej zwane efektem szyjki od butelki (ang. bottleneck) będące zjawiskiem polegającym na znaczącym ograniczeniu liczebności populacji lub gatunku, utrzymującym się przez
pewien czas. Stan ten może być wywołany działalnością człowieka (nadmiernymi
polowaniami, zniszczeniem lub fragmentacją siedlisk, kłusownictwem) katastrofami ekologicznymi oraz chorobami. Konsekwencją przejścia gatunku lub populacji przez wąskie gardło jest ograniczenie puli genowej i spadek zmienności genetycznej na skutek zmniejszenia się liczby osobników biorących udział
w rozrodzie. Populacja o niskiej zmienności genetycznej jest bardziej narażona na
wyginięcie, w związku ze zmniejszonymi zdolnościami adaptacyjnymi, rozrodczymi oraz zwiększoną częstością ujawniania się genów letalnych.
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Mimo sukcesu reintrodukcji wciąż istnieje wiele zagrożeń dla żubra i w związku
z tym istnieje konieczność dalszej aktywnej ochrony tego gatunku oraz podejmowania działań hodowlanych mających na celu utrzymanie zmienności genetycznej
gatunku. W stosunku do żubra stosowana jest zarówno ochrona in situ jak i ex situ.
W Polsce żubr podlega ochronie prawnej już od XVI wieku. Początkowo na mocy
dekretów królewskich, a w okresie rozbiorów ukazów carskich. Mocą specjalnego
rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 12.10.1938
r. żubr podlegał ścisłej ochronie. Obecnie żubr podlega w Polsce ścisłej ochronie
gatunkowej na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października
2014 roku. Jest również, zgodnie z Konwencją Berneńską, objęty ochroną na terenie całego kontynentu europejskiego, a także gatunkiem priorytetowym wymienionym w Dyrektywie Siedliskowej Unii Europejskiej (97/62/EWG). Żubr jest gatunkiem wpisanym do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych wydawanej przez
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN). Lista gatunków
zagrożonych wyginięciem jest stale aktualizowana, pojawiają się na niej kolejne pozycje a w przypadku wielu stopień zagrożenia rośnie. Natomiast żubr jest jednym
z nielicznych gatunków, którego stopień zagrożenia zmniejszył się dzięki prowadzonym działaniom mającym na celu jego ochronę.

Myśliwy  regulacja liczebności populacji
Precyzyjna regulacja liczebności populacji dotyczy głównie zwierzyny łownej. Na liście
zwierząt łownych znajdują się m.in. gatunki inwazyjne (np. jenot, norka amerykańska
czy szop pracz), mogące zagrażać rodzimej bioróżnorodności. Odstrzał osobników często
jest jedynym sposobem ograniczania ich niekontrolowanego przyrostu.
Natomiast problem kształtowania przez łowiectwo populacji tzw. „zwierzyny grubej”
(łoś, jeleń, dzik, muflon) budzi pewne kontrowersje. Warto zaprezentować uczniom dwa
punkty widzenia i przeprowadzić dyskusję.
(1) Regulacja realizowana przez łowiectwo częściowo naśladuje dobór naturalny, kiedy
to w typowych dla naszych lasów warunkach niedoboru dużych drapieżników, w ich rolę
wcielają się myśliwi. Plany łowieckie (tzw. „zrównoważone łowiectwo”) są dostosowane do liczebności zwierzyny, struktury wieku i płci osobników oraz potrzeb dużych drapieżników obecnych w ekosystemie. Ich ustalenie wiąże się z koniecznością prowadzenia
stałego monitoringu różnych gatunków zwierząt.
(2) Z drugiej strony, poza wpływem drapieżników, to czynniki środowiskowe są głównym elementem regulującym naturalną liczebność populacji. Zbyt duża populacja ma ogra-
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niczone możliwości odżywiania, przez co spada jej płodność i maleje przyrost naturalny.
Okres zimy ogranicza rozród i eliminuje najsłabsze osobniki. By temu przeciwdziałać myśliwi dokarmiają zwierzęta i przez te działania zwiększają populacje dzikich zwierząt.

Polskie parki narodowe

Z
Makieta przedstawia mapę Polski z lokalizacją 23 parków narodowych. Zadanie dla
uczniów polega na umieszczeniu logotypów parków narodowych we właściwej lokalizacji geograficznej. Najechanie kursorem na logotyp powoduje pojawienie się okna
z nazwą parku narodowego. Błędne wstawienie logotypu sygnalizowane jest poprzez
odgłos klaksonu.

Z
• Rozpoznaj, co widnieje na logotypach poszczególnych parków narodowych. Jak sądzisz, dlaczego wybrano właśnie ten symbol?
• Do tej pory w Polsce utworzono 23 parki narodowe i trwają prace nad ustanowieniem kolejnych: Jurajskiego Parku Narodowego, Turnickiego Parku Narodowego,
Mazurskiego Parku Narodowego oraz Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry.
Wybierz jeden z nich i uzasadnij, dlaczego warto go utworzyć. Zaprojektuj logotyp
wybranego przez siebie parku.

Regulacje prawne dotyczące
ochrony bioróżnorodności
Grafika otwierająca plansze dotyczące ochrony bioróżnorodności przedstawia trzy
sowy. Każda z nich ma apaszkę: z flagą Polski, z flagą UE lub z rysunkiem Ziemi.
Kliknięcie na daną sowę otwiera planszę ze szczegółowym opisem najważniejszych
regulacji prawnych o zasięgu ogólnopolskim, europejskim lub globalnym.
Aktem prawnym, który w sposób najdokładniejszy odnosi się do kwestii ochrony bioróżnorodności w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. „Zachowanie różnorodności biologicznej, w tym zapewnienie ciągłości istnienia
wszystkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami” jest tu wymienio-
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ne jako jeden z sześciu głównych celów ochrony przyrody
w Polsce. Aby ten cel zrealizować, proponuje ona wdrożenie dziesięciu form ochrony
przyrody, spośród których
największe znaczenie mają
ochrona gatunkowa roślin,
zwierząt i grzybów, parki narodowe, rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe, obszary
Natura 2000 oraz użytki ekologiczne.
Ustawa o ochronie przyrody nie zawiera szczegółowej listy gatunków roślin i zwierząt
objętych ochroną. Ustalenie jej leży w gestii Ministra Środowiska. Obowiązujące listy gatunków objętych ochroną ścisłą, częściową a także wymagających ustalenia stref ochrony
ustanowiono Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z dnia 6 października 2014 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin z dnia 9 października 2014. Ponadto, rozporządzenia te określają właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków
zakazy i odstępstwa od zakazów.
Potrzeba ochrony środowiska przyrodniczego, a więc i różnorodności biologicznej,
jest uwzględniona także w wielu innych dokumentach. Nawet najważniejszy z obecnie
obowiązujących aktów prawnych – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (artykuł 5). Ponadto, zalecenia i wskazania
dotyczące ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej, zawierają
następujące dokumenty o charakterze strategicznym:
• Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej na lata 2014–2020
• Polityka leśna państwa
• Długookresowa i średniookresowa strategia rozwoju kraju (strategia rozwoju kraju 2020 i 2030)
• Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary
wiejskie
• Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030
• Strategia rozwoju transportu do 2020 roku
• Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020
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• Strategia bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
• Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
do roku 2020
Celem powyższych Strategii jest osiągnięcie trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski odbywające się z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska, przy
racjonalnym wykorzystywaniu zasobów naturalnych, a także przy zachowaniu wysokiego poziomu różnorodności biologicznej oraz trwałości i równowagi procesów
przyrodniczych.
Omawiając
europejskie
regulacje prawne dotyczące
ochrony
bioróżnorodności
należy zacząć od wyjaśnienia, czym jest dyrektywa UE
i w jakim zakresie jest ona
aktem wiążącym dla krajów
członkowskich.
Dyrektywa jest jednym
z instrumentów prawnych służącym realizowaniu polityki UE
w państwach członkowskich.
Po jej uchwaleniu na poziomie
europejskim musi zostać włączona przez państwa członkowskie, w tym Polskę, do prawa krajowego. Jest ona wiążąca
w całości, więc nie może być stosowana w sposób niepełny, wybiórczy lub częściowy.
Charakteryzuje się jednak elastycznością stosowania: nakłada obowiązek osiągnięcia celu,
ale zostawia państwom swobodę w jego realizacji.
Do najważniejszych dyrektyw Unii Europejskiej nakładających na kraje członkowskie
obowiązek dbałości o stan bioróżnorodności należą:
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia)
• Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa)
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r.
w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
(ramowa dyrektywa wodna)
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• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/35/WE z dnia 21 kwietnia
2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca
2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska
morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej)
W dziedzinie ochrony różnorodności biologicznej największe znaczenie mają dyrektywa ptasia oraz dyrektywa siedliskowa, na mocy których powołano obszary Natura 2000.
Celem programu Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.
Poza dyrektywami, Rada Europejska zatwierdza też dokumenty strategiczne dotyczące ochrony różnorodności biologicznej, podpisywane następnie przez ministrów ochrony środowiska państw członkowskich. Obecnie obowiązującym jest Unijna strategia
ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., opublikowana w maju
2011 r. Celem przewodnim tego dokumentu jest powstrzymanie utraty różnorodności
biologicznej i degradacji ekosystemów w Unii Europejskiej do 2020 r. oraz zwiększenie
wkładu UE w zapobieganie stratom różnorodności biologicznej na świecie.
Globalna
ochrona
różnorodności biologicznej wymaga wdrażania
przez możliwie największą
liczbę państw skoordynowanej polityki ekologicznej.
Koordynacja ta jest możliwa
dzięki przestrzeganiu międzynarodowych porozumień i umów (konwencji).
Do najważniejszych konwencji i porozumień ratyfikowanych przez Polskę należą:
•

Konwencja o różnorodności biologicznej (CBD) (sporządzona w Rio de Janeiro w 1992 r.
i ratyfikowana przez Polskę w 1996 r.). Dodatkowo, do Konwencji zostały przyjęte dwa
protokoły: Protokół Kartageński o bezpieczeństwie biologicznym, regulujący warunki
transgranicznego przemieszczania żywych zmodyfikowanych genetycznie organizmów,
oraz Protokół z Nagoi dotyczący warunków uczciwego i sprawiedliwego podziału
korzyści wynikających z wykorzystania zasobów bioróżnorodności.
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Konwencja o różnorodności biologicznej niesie przesłanie, że konieczność ochrony
bioróżnorodności jest wspólną sprawą całej ludzkości.
•

•

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe,
zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (konwencja ramsarska,
ratyfikowana przez Polskę w 1978 r.).
Konwencja o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego (konwencja paryska, ratyfikowana przez Polskę w 1976 r.)

Konwencja paryska ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
o wyjątkowej wartości, m.in. poprzez nadawanie międzynarodowego statusu ochrony i wpisanie na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Do tej pory na liście tej znalazło się 13 obiektów znajdujących się w Polsce,
w tym Puszcza Białowieska.
•

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (konwencja
bońska, ratyfikowana przez Polskę w 1996 r.)

Ochrona dzikich zwierząt migrujących jest szczególnie trudna, ponieważ znaczna liczba osobników cyklicznie przekracza granice jurysdykcji jednego państwa. Dlatego też,
dla celów ich ochrony konieczne są zgodne wysiłki wszystkich państw w których te
zwierzęta przebywają.
•
•

Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych (konwencja berneńska, ratyfikowana przez Polskę w 1995 r.)
Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi roślinami i zwierzętami gatunków
zagrożonych wyginięciem (konwencja waszyngtońska CITES; ratyfikowana
przez Polskę w 1989 r.)
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Często słyszy się o przemycie osobników zagrożonych wyginięciem lub handlu częściami ich ciał. Nawet pamiątki, które przywozimy z egzotycznych krajów mogą pochodzić od gatunków zagrożonych!
Konwencja waszyngtońska ma na celu ochronę gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem w skali świata poprzez kontrolę międzynarodowego handlu żywymi zwierzętami i roślinami, a także ich częściami i produktami pochodnymi, takimi jak
np.: wyroby skórzane, drewniane, kości, muszle, nasiona, produkty żywnościowe lub
medyczne. Polska ratyfikując konwencję została zobowiązana m. in. do ustanowienia
krajowych przepisów prawnych określających wysokość kar za handel lub przetrzymywanie okazów i produktów pochodzących od gatunków zagrożonych.
•
•

Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (konwencja helsińska, ratyfikowana przez Polskę w 1999 r.)
Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (konwencja
karpacka, ratyfikowana przez Polskę w 2006 r.)

Jak zobaczyć DNA?
Etap I – Izolacja
Płyta zawiera animację przedstawiającą proces izolacji DNA z komórki zwierzęcej.

Izolacja DNA
Izolacja kwasów nukleinowych jest pierwszym etapem badań genetycznych.
W przypadku izolacji DNA z komórek eukariontów można uzyskać w jednej probówce tzw. całkowity DNA tzn. pochodzący z jądra komórkowego oraz cytoplazmy czyli z mitochondriów i plastydów (w przypadku komórek roślinnych). Materiał do izolacji muszą
stanowić komórki, w których znajduje się DNA. Jeśli izolowany ma być DNA jądrowy to
materiałem muszą być tkanki zawierające komórki jądrzaste. Istnieje wiele metod izolacji
kwasów nukleinowych stosowanych w zależności od rodzaju tkanki używanej do ekstrakcji, jednak wszystkie polegają na zniszczeniu struktur komórkowych i wyodrębnieniu materiału genetycznego z mieszaniny zanieczyszczeń i inhibitorów reakcji enzymatycznych.
Materiał do izolacji DNA z komórek zwierzęcych mogą stanowić:
• krew obwodowa (elementy morfotyczne zawierające jądro komórkowe)
• komórki nabłonka (jamy ustnej – ślina, wymaz z jamy ustnej, układu wydalniczego
– mocz, przewodu pokarmowego – kał)
• komórki naskórka i twory skórne
• włosy z cebulkami (istotna jest cebulka włosowa!)
• tkanki miękkie (np. serce, wątroba, nerka, mięśnie)
• tkanki twarde (substancja gąbczasta kości, szpik kostny, elementy chrzęstne)

Izolacja DNA z komórek roślinnych w warunkach szkolnych, domowych
Materiał do izolacji mogą stanowić warzywa lub owoce np. cebula, pomidor, zielony groszek, kiwi.
Materiały: woda (100 ml), sól kuchenna NaCl (1 łyżeczka) , płyn do mycia naczyń (1 łyżeczka), schłodzony alkohol (np. denaturat), sól do zmiękczania mięsa lub świeży sok z kiwi albo ananasa, lejek i bibuła do filtrowania (np. filtr do kawy), opcjonalnie mikser, blender lub moździerz.
1. Wybrany owoc lub warzywo należy obrać, pokroić w małe kawałki i rozdrobnić
(za pomocą moździerza lub blendera) w celu zniszczenia ścian komórkowych.
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2. Przygotować roztwór wody, detergentu (płyn do mycia naczyń) oraz soli kuchennej, ostrożnie mieszając, aby się nie spienił. Roztwór ma za zadanie spowodować
rozpad błon komórkowych.
3. Zalać rozdrobniony homogenat przygotowanym roztworem i umieścić w temp.
60°C na 10–15 min. w łaźni wodnej (lub garnku z wodą o odpowiedniej temperaturze) lub kuchence mikrofalowej.
4. Przesączyć substancję przez sączek z bibuły filtracyjnej lub filtr do kawy uważając,
aby piana nie dostała się do przesączu.
5. Dodać sól do zmiękczania mięsa lub świeży sok z kiwi albo ananasa i pozostawić
na 5 min.
Sól do zmiękczania mięsa oraz sok z kiwi i ananasa zawierają proteazy, które trawią
białka.
U w a g a : w przypadku izolacji DNA z kiwi lub ananasa należy pominąć krok nr 5,
ponieważ owoce te zawierają proteazy.
6. Ostrożnie i powoli (po ściance naczynia) dodać taką samą objętość wcześniej
schłodzonego alkoholu tak aby alkohol utworzył warstwę na przesączu.
7. Stężony alkohol powoduje wytrącenie DNA z roztworu wodnego w postaci galaretowatych nitek, które można nawinąć na drewniany patyczek lub uchwyt od
szczoteczki do mycia probówek.
Należy pamiętać, że wyizolowany w ten sposób DNA nie jest czysty, zawiera pozostałości organelli komórkowych, białka oraz RNA.

J ak

zobaczyć

DNA?

Nośnik – żel agarozowy
Agaroza otrzymywana jest przez oczyszczenie agaru, który jest naturalnym polisacharydem, zbudowanym z cukrów prostych będących pochodnymi galaktozy. Agar izolowany ze
ścian komórkowych krasnorostów z rodzajów Gelidium, Ahnfeltia, Gracillaria i Pterocladia składa
się z dwóch frakcji: agarozy i agaropektyny, częściowo zestryfikowanych kwasem siarkowym.
Agaroza w podwyższonej temperaturze (>85°C) łatwo rozpuszcza się w roztworach
wodnych a po schłodzeniu do temperatury pokojowej tworzy żel. Jest to proces odwracalny (zjawisko histerezy czyli przemiany fazowej ciało stałe-ciecz). Żel agarozowy stanowi
podłoże do elektroforetycznego rozdzielania kwasów nukleinowych (DNA, RNA) i białek.
Wykorzystywany jest również do przygotowywania pożywek do hodowli bakterii w laboratoriach mikrobiologicznych oraz kultur in vitro w laboratoriach biotechnologicznych.

Ciekawostka
Agar jest naturalnym zamiennikiem żelatyny i znajduje swoje zastosowanie również w kuchni oraz
przemyśle spożywczym, przy wytwarzaniu m. in. galaretek, dżemów, deserów. Używany jest
również w farmacji jako środek przeczyszczający, ograniczający apetyt (pęcznieje w przewodzie
pokarmowym), żelujący, w chemii np. w ogniwach galwanicznych i kluczach elektrolitycznych.
Sposób wykorzystania agaru przy wytwarzaniu pożywek do hodowli bakterii opracował
w XIX w. Walther Hesse, asystent Roberta Kocha. Historia głosi, że pomysł na użycie agaru do wytwarzania pożywek podsunęła Waltherowi żona Angelina, kiedy zabrała na piknik
galaretki i puddingi, które nie roztapiały się na słońcu, dzięki zastosowaniu przez nią agaru
sprowadzanego w owych czasach z Indii Wschodnich.

Etap II – Elektroforeza
Elektroforeza – metoda rozdziału cząsteczek kwasów nukleinowych lub białek w nośniku w polu elektrycznym na podstawie ich wielkości, ładunku i kształtu.
Rozdział cząsteczek DNA w polu elektrycznym jest możliwy z uwagi na to, iż cząsteczki te nie są elektrycznie obojętne. Cząsteczki DNA posiadają na swojej powierzchni ujemny ładunek i w polu elektrycznym w nośniku migrują w kierunku elektrody posiadającej
ładunek przeciwny – czyli od katody do anody.
Do przeprowadzenia rozdziału elektroforetycznego potrzebne są:
• nośnik – żel
• bufor – elektrolit, służący do przygotowania żelu oraz wypełniający urządzenie
w którym znajduje się żel
• źródło pola elektrycznego – zasilacz
• urządzenie do przeprowadzenia elektroforezy – tzw. tank
• bufor obciążający – zwiększający gęstość próbki oraz zabarwiający ją
• barwnik umożliwiający wizualizację DNA w żelu np. bromek etydyny
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Przeprowadzenie rozdziału elektroforetycznego (fotografie poszczególnych etapów znajdują się na płycie edukacyjnej w sekcji „Jak zobaczyć DNA” – Elektroforeza – Laboratorium)
1. Przygotowanie żelu agarozowego:
a. Rozpuszczenie odpowiedniej ilości (w zależności od żądanej zawartości agarozy w żelu) agarozy w buforze w podwyższonej temperaturze (np. w kuchence
mikrofalowej)
b. Ostudzenie i dodanie barwnika – bromku etydyny
c. Wylanie żelu do wcześniej przygotowanych „saneczek” i umieszczenie grzebienia
umożliwiającego uzyskanie studzienek do nałożenia próbek (po zestaleniu się żelu)
2. Umieszczenie żelu w aparacie do elektroforezy (tzw. tanku) wypełnionym buforem (tym samym, co użyty do przygotowania żelu)
3. Nałożenie za pomocą pipety automatycznej próbek do studzienek powstałych po
wyjęciu grzebienia z zestalonego żelu

– 63 –

O bioróżnorodności dla przyszłości –

czyli jak uczyć , że sarna nie jest żoną jelenia

W stęp

4. Włączenie zasilacza i prowadzenie rozdziału przez odpowiedni czas
5. Wizualizacja cząsteczek po elektroforezie – podświetlenie żelu: lampa UV.
Przed nałożeniem próbek do studzienek w żelu dodaje się bufory, które zwiększają
gęstość próbek umożliwiając właściwe ich umiejscowienie, czyli opadnięcie na dno studzienki oraz zabarwiają próbkę, co umożliwia obserwację migracji cząsteczek w nośniku
podczas elektroforezy. Dodanie buforu jest konieczne z uwagi na to, że próbka DNA jest
lżejsza od buforu (wypływa na powierzchnię) oraz bezbarwna. Dzięki dodaniu takiego
buforu próbka opada na dno studzienki oraz jest widoczna w żelu w trakcie elektroforezy.
Wizualizację cząsteczek kwasu nukleinowego
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Ryc. Wizualizacja cząsteczek DNA w świetle UV
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Uw aga: bromek etydyny jest
substancją toksyczną – mutagenną
i jego stosowanie wymaga zachowania
środków ostrożności.
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