
Partner merytoryczny : Mecenas główny akcji:

1

Bioróżnorodność, czyli
w walce o utrzymanie
naturalnej równowagi

Konspekty cyklu trzech zbiórek harcerskich/zajęć
szkolno-pedagogicznych przygotowane przez pracowników
Fundacji Wspólny Nurt w ramach realizacji projektu akcji
pt. „Ratujemy Zielone Płuca Poznania. Edycja IV. Myślimy

(eko)logicznie”, której to mecenasem głównym jest Energa
Grupa Orlen.
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GARŚĆ INFORMACJI
NT. BIORÓŻNORODNOŚCI

Czym jest ta cała bioróżnorodność?

Bioróżnorodność to podstawowa cecha przyrody, która określa całe
otaczające nas bogactwo. Obejmuje różnorodność ekosystemów oraz
gatunków żywych organizmów. Im bardziej zróżnicowane jest środowisko
przyrodnicze, tym lepiej funkcjonuje, jest bardziej stabilne i odporne na
zachodzące zmiany.

Ziemski ekosystem jest jedną, wielką siecią połączeń, której my, jako ludzie,
także jesteśmy częścią. Każdy gatunek żyjący na Ziemi pełni ściśle określone
funkcje, które zapewniają stabilność całego systemu. Niektóre zwierzęta
zapylają kwiaty, inne spulchniają glebę, oczyszczają wodę czy stanowią bazę
pokarmową dla pozostałych gatunków. Drapieżniki z kolei pełnią funkcję
regulatora – utrzymują populacje zwierząt, którymi się żywią, w optymalnej
dla ekosystemu liczbie. Dzięki różnorodności biologicznej mamy dostęp do
czystej wody, powietrza, roślin i innych zasobów. Jakakolwiek zmiana w tej
delikatnej sieci połączeń jest zagrożeniem także dla nas.

Dlaczego różnorodność biologiczna jest tak istotna?

Różnorodność biologiczna powstała w wyniku 3,8 miliardów lat ewolucji
i jest niezbędna dla przeżycia rodzaju ludzkiego. Czerpiemy z natury wiele
podstawowych zasobów, takich jak żywność, materiały budowlane, energię
cieplną, tekstylia czy też substancje czynne wielu leków. Oprócz tego
przyroda spełnia inne zasadnicze funkcje, od zapylania roślin przez
filtrowanie powietrza, wody i gleby po ochronę przeciwpowodziową.

Życie na Ziemi w znanej nam formie byłoby niemożliwe bez tych
nieodzownych materiałów i usług. Niestety zbyt często zapominamy o tym,
ile zawdzięczamy naturze. Nasze uprzemysłowione społeczeństwa uważają
różnorodność biologiczną za rzecz oczywistą, postrzegając ją jako coś
darmowego iwiecznego.W rzeczywistości jednak coraz bardziej obciążamy
środowisko naturalne, a wiele aspektów ludzkich działań w ogromnym
stopniu zagraża istnieniu licznych gatunków.

Nie znamy dokładnej liczby gatunków występujących na Ziemi. Naukowcy
odnotowali około 8,7 mln rozmaitych gatunków żyjących na Ziemi, jednak
ich faktyczna liczba z pewnością znacznie przewyższa tę liczbę. Wiele z nich
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ma mikroskopijne rozmiary, a inne żyją głęboko pod powierzchnią ziemi.
Część z nich niestety wymiera, zanim jeszcze zostaną odkryte, a wyginięcie
każdego z nich jest stratą nieodwracalną!

Co zagraża bioróżnorodności?

Do najważniejszych czynników powodujących spadek bioróżnorodności
należą:

� zanikanie siedlisk i korytarzy ekologicznych;
� napływ obcych gatunków inwazyjnych;
� zmiany klimatu;
� zanieczyszczenie środowiska;
� nadmierna eksploatacja zasobów żywych.

Liczba obciążeń wpływających na różnorodność biologiczną jest jeszcze
dłuższa i obejmuje takie działania, jak niszczenie i dzielenie ekosystemów,
zanieczyszczanie powietrza, wody i gleby, przeławianie oraz nadmierną
eksploatację zasobów naturalnych, lasów i gruntów.

Zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza mają wpływ na organizmy żywe.
Reakcja na wszelkie przeobrażenia w środowisku jest różna, zależnie od
gatunku. Począwszy od zmiany tempa wzrostu, reprodukcji, kończąc na
wymieraniu tych najbardziej wrażliwych.

Co zatem robić aby chronić bioróżnorodność?

Działaniami, jakie może podjąć każdy z nas to ograniczanie konsumpcji,
inwestowanie w odnawialne źródła energii, eliminowanie nieszczelnych
szamb, prawidłowa gospodarka odpadami, rezygnacja z plastiku,
oszczędzanie wody, ograniczenie nawożenia, obsadzanie brzegów rzek
i jezior drzewami i krzewami, korzystanie z niezanieczyszczających środków
czystości, ograniczenie zużywania wody pitnej, zmniejszanie spożycia
mięsa, segregowanie śmieci, redukowanie zużycia papieru, ograniczenie
przedostawania się leków do przyrody i wiele, wiele innych.
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SPOTKANIE NR 1.
„Bioróżnorodność, czyli miejsca

starczy dla każdego”

Grupa: dzieci w wieku 10-13 lat

Czas trwania zajęć: 1,5 godziny

Cel ogólny:

� Przybliżenie uczestnikom zajęć tematu szeroko rozumianej
bioróżnorodności, problemu jej zaniku oraz sposobów dbania o dobra
naturalne

Cele szczegółowe:

� Pobudzenie do pracy prawej oraz lewej półkuli mózgu dzieci
� Nauka pracy zespołowej
� Uwrażliwienie na negatywną ingerencję człowieka w przyrodę
� Nauka szacunku dla środowiska naturalnego
� Zwiększanie odpowiedzialności za dobrobyt środowiska naturalnego
� Kształtowanie postaw proekologicznych
� Nauka o ekosystemach oraz łańcuchach pokarmowych
� Nauka korzystania z narzędzi ogrodniczych
� Wsparcie poczucia własnej wartości przez wykonywanie aktywności

praktycznych
� Kształtowanie własnego zdania poprzez przeprowadzanie

podsumowań oraz ewaluacji

Scenariusz:

Elementy: Opis zajęć: Forma
pracy:

Czas
trwania:

Materiały/
Uwagi:

Czym jest ta cała
bioróżnorodność?

Uczestnicy zajęć zasiadają w kręgu.
Prowadzący wita uczestników.

Na białej tablicy typu whiteboard bądź na
brystolu A0 zostają zapisane hasła
„RÓŻNORODNOŚĆ” i „BIOLOGIA”. Tablice
bądź brystol umieszcza się w miejscu
widocznym dla wszystkich. Uczestnicy
robią szybką burzę mózgów i podają

Burza
mózgów

10 min Przygotować
whiteboard
bądź duży
brystol oraz
kolorowe
pisaki.
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słowa, z którymi kojarzą im się hasła
przewodnie. Liczy się pobudzenie do
pracy prawej półkuli mózgu dzieci.

Kiedy sieć skojarzeń będzie na tyle bogata
aby przejść do kolejnego punktu
spotkania, prowadzący zapisuje na tablicy
wielkie hasło „BIORÓŻNORODNOŚĆ”-
jako temat obecnych zajęć.

W świecie systemów
i łańcuchów

Bioróżnorodność to podstawowa cecha
przyrody, która określa całe otaczające
nas bogactwo. Obejmuje różnorodność
ekosystemów oraz gatunków żywych
organizmów. Im bardziej zróżnicowane
jest środowisko przyrodnicze, tym lepiej
funkcjonuje, jest bardziej stabilne i
odporne na zachodzące zmiany.

Uczestnicy zostają podzieleni na mniejsze
3-4 osobowe grupy. Każda grupa
otrzymuje kolorową kartkę, materiały
plastyczne oraz informację, jaki zostaje jej
przydzielony ekosystem. Wszyscy
uczestnicy zajęć otrzymują od
prowadzącego zdjęcia/grafiki
konkretnych organizmów wraz z
nazwami. Prowadzący kładzie je na
środku sali.

Zadaniem grup jest utworzenie
odpowiednich do ekosystemów
łańcuchów pokarmowych poprzez
przyklejenie zdjęć/grafik organizmów
wraz z nazwami oraz narysowanie
odpowiednich strzałek, w jaki sposób
przebiega trajektoria konsumpcji.

Przykłady łańcuchów:
1. ŁĄKA- koniczyna – ślimak – żaba -

czapla
2. LAS- orzechy laskowe- wiewiórka-

kuna leśna- wilk – grzyby/bakterie
3. LAS- sosna – kornik – dzięcioł –

jastrząb – grzyby/bakterie
4. POLE UPRAWNE- ziemniaki –

stonka – biedronka – pająk –
grzyby/bakterie

5. POLE UPRAWNE- kapusta – ślimak
– jaszczurka – sokół

6. MORZE- sardynka – makrela –
dorsz – delfin

Zadanie nie należy do łatwych, dlatego
warto, aby opiekunowie/nauczyciele
wspierali uczestników podczas
wykonywania zadania.

Plakat 15 min Przygotować
zdjęcia/
grafiki
organizmów
wraz z
nazwami,
kolorowe
kartki, kleje,
nożyczki oraz
inne
materiały
plastyczne.

Sadzimy ogród
bioróżnorodności

Wprowadzenie przez prowadzącego w
tematykę zadania.

Zajęcia
plenerowe

1 godzina Przygotować
odpowiednią
ilość
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Uczestnicy przygotowują się do wyjścia
na zajęcia plenerowe. Prowadzący dzieli
uczestników na mniejsze grupy- max. 6-
osobowe.

Każda grupa otrzymuje 1 łopatę, duży
worek ziemi (w zależności od wielkości
donicy/skrzyni), styropian, folię
biodegradowalną, sadzonki roślin/ziół
(odpowiednie do sadzenia w danej porze
roku), 2 pary grabi, konewkę, tabliczki do
opisu nazw roślin/ziół oraz materiały
plastyczne do przyozdobienia.

Uczestnicy kolejno wykonują następujące
zadania:

1. Odpowiednie przygotowanie
donic/skrzyń

2. Wyłożenie donic/skrzyń
styropianem oraz folią

3. Zasypanie donic/skrzyń ziemią
4. Posadzenie roślin/ziół
5. Podlanie roślin/ziół
6. Opisanie tabliczek z nazwami

ziół/roślinek
7. Przyozdobienie donic/skrzyni

materiałów:
donice/skrzyn
ie, łopaty,
worki ziemi,
sadzonki
roślin/ziół,
styropian,
folię, grabie,
konewki,
tabliczki oraz
materiały
plastyczne.

Podsumowanie Dzieci po odbytych zajęciach
praktycznych zasiadają w kole.
Prowadzący pyta co dzieci wyniosły
z zajęć i jak się podczas konkretnych
aktywności czuły oraz co podobało/nie
podobało im się najbardziej.

Następnie spotkanie dobiega końca.

Ewaluacja 5 min

� Załącznik nr 1.- przykładowa realizacja zadania
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� Przydatne dodatkowe materiały:

1. Poradnik internetowy nt. tworzenia ogrodu bioróżnorodności-
https://andariegapolaca.com/2020/05/31/ogrod-bioroznorodny/

2. Broszura Informacyjna nt. ogrodów przyjaznych naturze-
https://pomorskieparki.pl/files/site-pzpk/download/564/ZPP-broszura-A4-
Tradycyjne-ogrody.pdf

3. Broszura informacyjna nt. inwazyjnych gatunków roślin w Polsce-
https://pomorskieparki.pl/files/site-pzpk/download/564/ZPP-broszura-A4-
Zamien-nawlocie.pdf

4. Broszura informacyjna nt. ogrodów przyjaznych naturze-
https://pomorskieparki.pl/files/site-pzpk/download/564/ZPP-broszura-A4-
Tradycyjne-ogrody.pdf

7



Partner merytoryczny : Mecenas główny akcji:

8

SPOTKANIE NR 2.
„Bioróżnorodność, czyli w wodzie

też nas wielu żyje”

Grupa: dzieci w wieku 10-13 lat

Czas trwania zajęć: 1,5 godziny

Cel ogólny:

� Przybliżenie uczestnikom zajęć tematu szeroko rozumianej
bioróżnorodności, zwłaszcza w kontekście środowiska wodnego

Cele szczegółowe:

� Pobudzenie do pracy prawej oraz lewej półkuli mózgu dzieci
� Nauka pracy zespołowej
� Uwrażliwienie na negatywną ingerencję człowieka w przyrodę
� Nauka przyczyn oraz skutków zanieczyszczenia środowiska wodnego
� Nauka szacunku dla środowiska naturalnego
� Zwiększanie odpowiedzialności za dobrobyt środowiska naturalnego
� Kształtowanie postaw proekologicznych
� Wyrabianie ekologicznych nawyków poprzez naukę tworzenia

przyjaznych przyrodzie detergentów oraz kosmetyków
� Nauka gier ruchowych
� Wsparcie poczucia własnej wartości przez wykonywanie aktywności

praktycznych
� Kształtowanie własnego zdania poprzez przeprowadzanie

podsumowań oraz ewaluacji

Scenariusz:

Elementy: Opis zajęć: Forma
pracy:

Czas
trwania:

Materiały/
Uwagi:

Podsumowanie
poprzedniego
spotkania

Prowadzący pyta uczestników zajęć o
wrażenia z poprzedniego spotkania.
Ponadto prosi o przypomnienie terminu
„bioróżnorodność”.

Podsumo
wanie

5 min
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W obliczu ochrony
środowiska wodnego

Uczestnicy zostają podzieleni na mniejsze
zespoły (max. 4 os.). Otrzymują materiały
w postaci wydrukowanych grafik/zdjęć
określonych organizmów wodnych
zagrożonych ingerencją człowieka w
środowisko oraz zagrożenia ich istnienia.
Organizm oraz zagrożenie tworzą swoiste
pary, które to uczestnicy muszą w grupie
ze sobą połączyć.

Przykłady:

1. ŻÓŁW ZAWINIĘTY W SIATKĘ –
PLASTIKOWE JEDNORAZOWE
OPAKOWANIA

2. PTAK Z PIÓRAMI OBKLEJONYMI
ROPĄ – TRANSPORT MORSKI

3. WYSTĘPOWANIE SINIC –
ZANIECZYSZCZENIE ŚCIEKAMI

4. BLAKNIĘCIE RAF KORALOWYCH –
OCIEPLENIE KLIMATU

5. UMIERAJĄCE RYBY – OBECNOŚĆ
LEKÓW W WODZIE I ICH
NIEWŁAŚCIWA UTYLIZACJA

6. REGULACJA RZEK – POWODZIE
ORAZ SUSZE

Quiz, praca
zespołowa

10 min Przygotować i
wydrukować
grafiki/zdjęcia
organizmów
wodnych oraz
zagrożeń
ekologicznyc
h.

Przerywnik morski ZAŁOGA NA… MORZE-
Uczestnicy dobierają się w pary i stają w
odstępach. Jedna osoba stoi z przodu,
druga za nią. Na hasło „Załoga na morze!”
osoba z przodu rozstawia nogi, aby osoba
za nią przeszła pod nimi, obiegła osobę z
przodu i wskoczyła na nią „na barana”.
Przegrywa i odpada para, która zrobi to
najwolniej bądź się pomyli. Pomylić się
można, gdyż prowadzący podpuszcza
uczestników i mówi np. „Załoga na
mo…py!; na morz...ności!; na
m…andarynki!” itd.

PŁYNĄ STATKI Z BANANAMI-
Uczestnicy stają w kole i łapią się za
ramiona. Każdy swoją prawą nogę
przekłada przez lewą nogę swojego
sąsiada, który stoi po prawej stronie.
Uczestnicy zaczynają powtarzać słowa
piosenki: „Płyną statki z bananami w siną
dal, łabidudajdaj, łabidudaj. A stary
ładować śpiewa tak- łabidudajdaj,
łabidudaj. Podaj, podaj, podaj mi proszę
moje kalosze. Podaj, podaj, podaj mi
proszę moje kalosze.”, itd. Podczas
śpiewania piosenki uczestnicy ruszają co
raz to szybciej biodrami w prawo, w lewo,
w przód i w tył, itd. I tak do znudzenia!

Gry
ruchowe

10 min

Detergenty przyjazne
całej przyrodzie

Uczestnicy zostają podzieleni na 3 grupy
zajęciowe. Co 20 min zmieniać będą

Majsterka 1 godzina Przygotować
3 stanowiska
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stacje zajęciowe. Podczas zajęć stworzą
ekologiczne, hipoalergiczne, przyjazne
przyrodzie i środowisku wodnemu
detergenty oraz kosmetyki: przyjazne
mydełka, sympatyczne antyperspiranty
oraz niezawodne spryskiwacze.

PRZYJAZNE MYDEŁKA:
� Przygotowanie narzędzi: garnek,

szklaną miskę, silikonową
szpatułkę, silikonowe foremki (np.
na babeczki)

� Przygotowanie składników:
kostkę bazy glicerynowej (około
250g), olejki eteryczne, barwniki
oraz naturalne elementy
dekoracyjne (np. suszone kwiaty)

� Zagotowanie 2l wody w garnku;
włożenie do niego miski z
pokrojoną bazą glicerynową;
mieszanie bazy szpatułką

� Dodanie barwnika, dodanie olejku
(max. 1-2 kropelek), dodanie
dodatków dekoracyjnych

� Wlanie płynnej gliceryny do
foremek

� Pozostawienie do zastygnięcia na
około 24h

SYMPATYCZNE ANTYPERSPIRANTY:
� Przygotowanie składników (na 1

osobę): 4 łyżki sody oczyszczonej,
1 łyżka wody utlenionej, 3 łyżki
nierafinowanego oleju
kokosowego oraz kilka kropli
olejku eterycznego

� Połączenie ze sobą sody, wody
utlenionej oraz oleju kokosowego

� Dodanie olejku eterycznego
� Przełożenie masy do małego

słoiczka z wieczkiem (np. po
kremie)

� Pozostawienie do zastygnięcia w
zimnym miejscu (np. w lodówce)
na 24h

NIEZAWODNE SPRYSKIWACZE:
� Przygotowanie składników: 1

szklanka octu, 2 szklanki wody,
sok z wyciśniętej połowy cytryny,
kilka kropki olejku eterycznego

� Zmieszanie składników i przelanie
ich do pojemnika ze
spryskiwaczem

� Gotowy do użycia środek do
czyszczenia umywalki, wanny,
kabiny prysznicowej, płyty
indukcyjnej, okien, luster i szkła.

Po zakończonych zajęciach dzieci
pomagają prowadzącym w posprzątaniu
stanowisk.

łącznie z
materiałami
oraz
zabezpieczyć
obecność na
każdym
stanowisku
opiekuna/
nauczyciela.
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Podsumowanie Dzieci po odbytych zajęciach
praktycznych zasiadają w kole.
Prowadzący pyta co dzieci wyniosły
z zajęć i jak się podczas konkretnych
aktywności czuły oraz co podobało/nie
podobało im się najbardziej.

Następnie spotkanie dobiega końca.

Ewaluacja 5 min

� Przydatne dodatkowe materiały:

1. Artykuł nt. oszczędzania wody-
http://www.gzk.wielka-wies.pl/warto-wiedziec/jak-oszczedzac-wode-w-
domu/

2. Artykuł Aquanet nt. wody-
https://www.aquanet.pl/pij-z-kranu/

3. Broszura nt. dobrych praktyk względem rzek-
https://www.kp.org.pl/pdf/2017-08-01_dobre_praktyki_utrzymania_rzek.pdf

4. Artykuł naukowy nt. obecności środków farmaceutycznych
w środowisku wodnym-
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-
39e0ca51-fa9c-4ea4-9d82-71694a22a2d3
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SPOTKANIE NR 3.
„Bioróżnorodność, czyli ochrona

przyrody w praktyce”

Grupa: dzieci w wieku 10-13 lat

Czas trwania zajęć: w zależności od sposobów dojazdu

Cel ogólny:

� Przybliżenie uczestnikom zajęć tematu szeroko rozumianej
bioróżnorodności, zwłaszcza w kontekście jej ochrony
instytucjonalnej

Cele szczegółowe:

� Nauka sposobów instytucjonalnej ochrony przyrody w Polsce
� Nauka sposobów ochrony bioróżnorodności w Polsce i w Europie
� Wsparcie motoryczne poprzez organizację zajęć w plenerze
� Poznawanie różnorodnych zjawisk świata przyrody w naturalnym

środowisku
� Kształcenie umiejętności obserwacji przyrody
� Nauka szacunku dla środowiska naturalnego
� Zwiększanie odpowiedzialności za dobrobyt środowiska naturalnego
� Kształtowanie postaw proekologicznych

Scenariusz:

Elementy: Opis zajęć: Forma
pracy:

Czas
trwania:

Materiały/
Uwagi:

Wycieczka-
Rogaliński Park
Krajobrazowy oraz
obszar Natura 2000
„Ostoja Rogalińska”

Trasa: 7,4 km, ok 2h

Od Pałacu w Rogalinie do Puszczykówka

Trasa poprowadzona czerwonym szlakiem
Osowa Góra – Sulęcinek.

(Mapa poglądowa trasy- załącznik nr 1.)

� Materiał informacyjno-
dydaktyczny dla prowadzącego:

Wycieczka Trasę można
skrócić do 6
km kończąc
na parkingu
w
miejscowości
Niwka Stara
(punkt 5) lub
do 3,5 km
kończąc na
parkingu w
Rogalinie
(punkt 3).
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Partner merytoryczny : Mecenas główny akcji:

Trasa biegnie przez Rogaliński Park
Krajobrazowy. Park leży w okolicach
Rogalina, kilkanaście kilometrów na
południe od Poznania. Skarbem Parku są
dęby, nadwarciańskie łęgi i liczne
starorzecza Warty. Śmiało można
powiedzieć, że tutejsze skupisko dębów
szypułkowych jest jednym z największych
i najcenniejszych w Europie.

Różnorodność siedlisk odzwierciedla
bardzo zróżnicowana fauna Parku. W
lasach, które zajmują prawie połowę
powierzchni Parku, żyją duże ssaki łowne
– jelenie, sarny i dziki, w Warcie i jej
starorzeczach można spotkać wydry i
bobry. Występują też gady – jaszczurka
zwinka oraz żmija zygzakowata.
Najliczniej reprezentowane są jednak
ptaki (220 gatunków), z których wiele
gnieździ się na terenie Parku, m.in.:
żurawie, sójki, wilgi, krogulce, myszołowy,
kanie, dzięcioły, słowiki.

Na terenie Parku istnieją dwa rezerwaty:
„Krajkowo” i „Goździk Siny w Grzybnie”,
chroniące tereny najcenniejsze
przyrodniczo.

Po drodze oprócz bogatych walorów
przyrodniczych można podziwiać także
Pałac w Rogalinie, Rogalińskie Dęby oraz
zwiedzić pracownię literacką Arkadego
Fidlera.

� Załącznik nr 1- propozycja trasy wycieczki:
https://pl.mapy.cz/s/lasonalete
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Partner merytoryczny : Mecenas główny akcji:
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