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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

w odpowiedzialności za wspólne
dobro”

Grupa: dzieci w wieku 13-16 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:

� 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 korzystania z narzędzi budowlanych
� 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:

Wstęp do tematyki
spotkania

Uczestnicy zajęć spotykają się na miejscu
mających odbyć się zajęć plenerowych.
Przed rozpoczęciem spotkania
prowadzący rozwiesza po terenie kartki z
poniższymi informacjami. Zadaniem
uczestników jest odnaleźć kartki i zabrać
je ze sobą.

Zajęcia
ruchowe

5 min Wydrukować
informacje i
porozmieszcz
ać je po
terenie zajęć.



Partner merytoryczny : Mecenas główny akcji:

5

� Przykładowe informacje, które
warto umieścić na kartkach:

1. Lasy deszczowe zasiedla ponad połowa
gatunków występujących na Ziemi.

2. Aby ograniczyć śmiertelność zwierząt
na szosach, buduje się wzdłuż nich
ogrodzenia, a co jakiś czas przejścia:
podziemne (dla małych zwierząt, np.
płazów) lub nadziemne (dla dużych
zwierząt, np. jeleni). Zwróć na to uwagę,
jadąc autostradą.

3. Rozwój agresywnej mototurystyki
wodnej stanowi poważne zagrożenie dla
organizmów wodnych. Zakłócenia
akustyczne wypłaszają zwierzęta z ich
siedlisk, co ma szkodliwy wpływ na
populacje, np. występującego w Bałtyku
morświna zwyczajnego.

4. Żółw zielony to zagrożony gatunek,
który występuje w ciepłych morzach
strefy równikowej. Rozwój infrastruktury
turystycznej powoduje jednak kurczenie
się obszarów piaszczystych plaż,
koniecznych do wylęgu młodych żółwi,
więc gatunkowi temu, mimo ochrony,
grozi wyginięcie.

5. Produkcja niecertyfikowanego oleju
palmowego doprowadza do wylesień, a co
za tym idzie do utraty lasów deszczowych,
które są uznawane za najbogatsze pod
względem różnorodności biologicznej na
świecie. 27 mln ha zajmują światowe
plantacje palmy olejowej (powierzchnia
Polski to 31 mln ha).

6. Jeśli złowionych zostanie zbyt wiele ryb
z jednego łowiska, zabraknie
wystarczającej ilości dorosłych
osobników, które mogłyby wydać na
świat potomstwo i utrzymać zdrową
populację stada. Takie stado uznaje się
wtedy za przełowione.

7. Oceany odgrywają zasadniczą rolę w
zakresie dynamiki klimatu pochłaniając
93% ciepła gromadzącego się w ziemskiej
atmosferze oraz jedną czwartą dwutlenku
węgla (CO2) emitowanego do atmosfery.

8. Lasy naturalne tworzą jedne z
najbardziej różnorodnych ekosystemów
naszej planety. Są środowiskiem życia
blisko dwóch trzecich lądowych
gatunków roślin i zwierząt, stabilizują
klimat na Ziemi. Jednocześnie są jednym
z najbardziej zagrożonych obszarów
naszej planety.
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9. Każdej minuty do oceanów przedostaje
się równowartość ciężarówki plastiku.
Rozdrabnia się w środowisku morskim na
coraz to mniejsze elementy. Aż 700
gatunków morskich zwierząt pada ofiarą
plastiku. Myląc go z pożywieniem,
umierają z powodu zaburzeń trawienia
lub w wyniku uduszenia.

10. Islandia to kraj, który wykorzystuje
najwięcej energii geotermalnej na
świecie. Działa tam pięć dużych
elektrowni geotermalnych, które
dostarczają ponad 25% krajowej produkcji
energii elektrycznej. Dodatkowo gorąca
woda ogrzewa blisko 87% budynków w
kraju.

11. W samej Europie od zapylania przez
owady uzależnione jest ponad 4000
odmian warzyw. Gdyby owady zapylające
zniknęły, dla świata oznaczałoby to
katastrofę nie tylko ekologiczną -
załamałaby się produkcja żywności.

12. Rzeka pozbawiona naturalnych
meandrów, wypłyceń, piaszczystych
wysp, stromych skarp, a także roślinności
i zadrzewień nadrzecznych - staje się
kanałem bez życia niosącym brudną
wodę.

13. Zwłaszcza zimą, być może w jeszcze
większym stopniu niż w innych porach
roku, należy za wszelką cenę unikać
przeszkadzania zwierzętom, gdy
spacerujemy na świeżym powietrzu. Jeśli
je wypłoszymy z ich schronienia,
zaskoczymy w czasie poszukiwań
pożywienia lub jeżeli wybudzimy je ze snu
zimowego, grozi im zużycie skromnych
zapasów energii na ucieczkę lub ukrycie
się. A to może skończyć się dla nich
śmiercią!

14. Podczas podróży spożywając produkty
spożywcze na miejscu, wspieramy
rolników, którzy uprawiają lub hodują
lokalne gatunki i ograniczamy
zanieczyszczenia spowodowane
transportem. Pomagamy gospodarce
lokalnej i wspieramy różnorodność
biologiczną!

15. Wprowadzanie zwierząt egzotycznych
do środowiska naturalnego – celowo lub
przez przypadek – może powodować
poważne problemy. Niektóre z nich (np.
papużki faliste, żółwie wodne itp.)
doskonale się aklimatyzują i zaczynają
intensywnie się rozmnażać. Niektóre
gatunki egzotyczne – z powodu braku
naturalnych drapieżników regulujących
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ich populacje w środowiskach, z których
gatunki owe pochodzą – tak się
rozprzestrzeniają, że zagrażają gatunkom
rodzimym.

O współczesnych
wyzwaniach
i dbałości
o zróżnicowanie
biologiczne

Uczestnicy kończą na ten moment zajęcia
w plenerze i udają się do budynku.

Prowadzący prosi uczestników, którym
udało się zdobyć kartki o odczytanie ich
na głos, aby informacje na nich zawarte
dotarły do wszystkich uczestników zajęć.

Następnie zachęca młodzież do dyskusji
w celu znalezienia jednego wspólnego
mianownika dla wszystkich informacji
zawartych w zadaniu wyżej.

Celem jest znalezienie słowa:
„bioróżnorodność” oraz jej synonimów i
słów bliskoznacznych.

Dyskusja
tematyczn
a

15 min

Przerywnik ruchowy
o tematyce
zagrożonych
gatunków

� „Pif paf- tygrys trup”

Rozpoczęcie gry poprzedza gawęda na
temat problemu zaniku bądź zagrożenia
wyginięciem niektórych gatunków
zwierząt spowodowanego
kłusownictwem oraz nielegalnym
polowaniom.

Uczestnicy zajęć stają w kręgu.
Prowadzący stoi w środku i wskazuje
kogoś z kręgu, mówiąc „pif”- imitując
dzień wydobywającego się pocisku z
broni palnej. Osoba wskazana
automatycznie kuca. Tymczasem osoby
po jej lewej i prawej stronie toczą
pojedynek kłusowniczy i jak najszybciej
odpowiedzieć muszą „paf”. Przegrywa i
odpada osoba, która powiedziała za późno
bądź się pomyliła. Tymczasem osoba,
która kucała wstaje, a gra toczy się do
wyeliminowania wszystkich uczestników,
poza dwoma ostatnimi, którzy zostają
zwycięzcami.

Gawęda,
gra

10 min

Budowa hotelu dla
owadów
pożytecznych

Każdy uczestnik ma do wykonania jeden
hotel dla owadów pożytecznych. Do jego
zbudowania potrzebuje: młotek,
gwoździe, nożyce/sekator oraz taker.

Elementy składowe hoteli:
klepki/deseczki do budowy hotelu,
trzcina, gałązki, siano, nawiercone talarki
drewna do wypełnienia hotelu oraz siatka
(np. metalowa), aby zabezpieczyć
wypełnienie przed wypadnięciem.
Wypełnienie zależy od posiadanych
materiałów.

Zajęcia
plenerowe

1 godzina Przygotować
odpowiednią
ilość
materiałów:
młotki,
gwoździe,
nożyce/sekat
ory, takery,
klepki/desecz
ki, gałązki,
siano, talarki
oraz siatka.
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Uczestnicy kolejno wykonują następujące
zadania:

1. zbicie gwoźdźmi klepek/deseczek
w kształt domków/hoteli

2. zamocowanie siatki na tyle
domku, aby wypełnienie nie
wypadło

3. przygotowanie wypełnienia- np.
docięcie, nawiercenie

4. wypełnienie hoteli

Przykładowa realizacja zadania w
załączniku nr 1.

Podsumowanie Uczestnicy po odbytych zajęciach
praktycznych zasiadają w kole
dyskusyjnym. Prowadzący pyta co
młodzież wyniosła z zajęć i jak się podczas
konkretnych aktywności czuła 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. Broszura informacyjna nt. owadów zapylających w ogrodzie-
https://pomorskieparki.pl/ebook/?file=/files/site-
pzpk/download/23765/Owady-zapylajace-w-ogrodzie_opt.pdf

2. Propozycje przepisów na potrawy rybne z Marine Stewardship Council-
https://www.msc.org/pl/co-ty-mozesz-zrobic/przepisy-kulinarne

3. Propozycja zdobycia odznak skautowych z WWF-
https://www.wwf.pl/earth-tribe

4. Pakiet informacyjny nt. ochrony lasów naturalnych z Greenpeace-
https://www.greenpeace.org/poland/tag/lasy/
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SPOTKANIE NR 2.
„Bioróżnorodność, czyli w jaki
sposób dbamy o przyrodę na
poziomie instytucjonalnym”

Grupa: dzieci w wieku 13-16 lat

Czas trwania zajęć: 1,5 godziny

Cel ogólny:

� Przybliżenie uczestnikom zajęć tematu szeroko rozumianej
bioróżnorodności, zwłaszcza w kontekście europejskiego programu
obszarów objętych ochroną Natura 2000

Cele szczegółowe:

� Nauka pracy zespołowej
� Uwrażliwienie na negatywną ingerencję człowieka w przyrodę
� Nauka szacunku dla środowiska naturalnego
� Zwiększanie odpowiedzialności za dobrobyt środowiska naturalnego
� Nauka podstawowych informacji na temat prawnych

i instytucjonalnych sposobów ochrony bioróżnorodności (m.in.
europejski program Natura 2000)

� Kształtowanie postaw proekologicznych
� Kształtowanie kompetencji dyskusyjnych oraz nauka formułowania

argumentów
� 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”, zagrożeń oraz
przykładowych form jej ochrony.

Podsumo
wanie

5 min
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Ustawa o ochronie
przyrody- czyli co
robi prawo w
zakresie
bioróżnorodności

Uczestnicy zostają podzieleni na mniejsze
zespoły (max. 6 os.) i przyporządkowują
definicje do odpowiednich form ochrony
przyrody. Aby wykonać zadanie
korzystają z Ustawy o ochronie przyrody z
16 kwietnia 2004 (dostępna w Internecie
m.in. na stronie Ministerstwa Środowiska,
http://www.mos.gov.pl)

Zadaniem uczestników jest
przyporządkowanie nazwy formy ochrony
przyrody (zespół przyrodniczo-
krajobrazowy, pomniki przyrody,
specjalne obszary ochrony siedlisk,
ochrona gatunkowa, obszar specjalnej
ochrony ptaków, rezerwat, park
narodowy) oraz opisu znajdującego się
poniżej.

� Obszar wyznaczony, zgodnie z
przepisami prawa Unii
Europejskiej, do ochrony populacji
dziko występujących ptaków
jednego lub wielu gatunków, w
którego granicach ptaki mają
korzystne warunki bytowania w
ciągu całego życia, w dowolnym
jego okresie albo stadium
rozwoju.
[OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY
PTAKÓW]

� 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.
[PARK NARODOWY]

� Fragmenty krajobrazu
naturalnego i kulturowego
zasługujące na ochronę ze
względu na ich walory widokowe
lub estetyczne.
[ZESPOŁY PRZYRODNICZO-
KRAJOBRAZOWE]

� Chroni okazy gatunków oraz
siedliska i ostoje roślin, zwierząt i
grzybów.
[OCHRONA GATUNKOWA]

� Obejmuje obszary zachowane w
stanie naturalnym lub mało
zmienionym, ekosystemy, ostoje i
siedliska przyrodnicze, a także
siedliska roślin, siedliska zwierząt i
siedliska grzybów oraz twory i
składniki przyrody nieożywionej,

Praca z
tekstem,
praca z
ustawą

20 min Nazwy oraz
odpisy warto
wydrukować
przed
zajęciami.

Jeśli nie ma
możliwości
wydruku
ustawy, warto
zachęcić
uczestników,
aby odnaleźli
ustawę na
swoich
urządzeniach
mobilnych.
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wyróżniające się szczególnymi
wartościami przyrodniczymi,
naukowymi, kulturowymi lub
walorami krajobrazowymi.
[REZERWAT PRZYRODY]

� Pojedyncze twory przyrody żywej i
nieożywionej lub ich skupiska o
szczególnej wartości
przyrodniczej, naukowej,
kulturowej, historycznej lub
krajobrazowej.
[POMNIKI PRZYRODY]

� Chronione na mocy przepisów Unii
Europejskiej (Dyrektywy
Siedliskowej) najcenniejsze
przyrodniczo obszary zawierające
siedliska gatunków roślin i
zwierząt (poza ptakami) objętych
ochroną na całym obszarze Unii.
[SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
SIEDLISK]

Warto czy nie warto?
- symulacja

Propozycja programowa przygotowana
na podstawie: U źródeł natury. Natura
2000 i inne formy ochrony przyrody –
materiały dla nauczycieli. Praca zbiorowa,
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”,
Łódź 2009.

� Materiał informacyjno-
dydaktyczny dla prowadzącego:

Natura 2000 to europejski system
ochrony siedlisk i gatunków roślin i
zwierząt mających znaczenie dla ochrony
bioróżnorodności. Celem sieci jest
powstrzymanie wymierania gatunków
zwierząt i roślin na obszarze Unii
Europejskiej oraz ochrona pełnego
spektrum różnorodności biologicznej.

Wprowadzana jest w państwach
członkowskich i akcesyjnych UE. Polska
włączyła się do sieci Natura 2000 w maju
2004, wraz z wejściem do Unii
Europejskiej.

Korzyści związane z istnieniem obszaru
Natura 2000 to np.: zachowanie
bioróżnorodności, czystsze środowisko,
promocja regionu (np. chroniony, rzadki
gatunek może być wykorzystywany jako
marka promująca lokalne produkty),
możliwość rozwoju turystyki
przyrodniczej (agroturystyki),
produkcji ekologicznej, możliwość
skorzystania z dopłat za
prowadzenie określonych zabiegów
rolniczych (np. z programów

Debata 1 h Pytania
pomocnie
można jak
najbardziej
modyfikować
bądź
dodawać
nowe
propozycje.

Warto
również
wydrukować
je dla każdej
grupy, aby
miały one do
nich
łatwiejszy
dostęp.
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rolnośrodowiskowych), zwiększenie
przywiązania do swojego regionu.

---------------------------------------------------------

Zadanie ma na celu przeprowadzenie
ogólnej debaty nt. projektu wybudowania
autostrady przebiegającej przez obszar
objęty ochroną Natura 2000. Zadaniem
ogólnym jest przedstawienie argumentów
każdej ze stron i podjęcie wspólnej
decyzji.

Prowadzący dzieli uczestników na pięć
grup. Każda grupa zajmuje inne
stanowisko według poniższych
wytycznych. Po przygotowaniu przez
grupy argumentów rozpoczyna się
oficjalna debata.

1. INWESTORZY:

Inwestorzy, chcą wybudować autostradę
przebiegającą przez las na obszarze
chronionym w ramach sieci Natura 2000.

Szukając argumentów do dyskusji, warto
odpowiedzieć sobie na następujące
pytania:
• Czy po realizacji inwestycji możliwe
będzie uzyskiwanie dochodów?

• Czy w związku z realizacją inwestycji
konieczne będzie przeprowadzenie
kosztownych analiz (np. oceny wpływu
inwestycji na istniejący obszar chroniony)
lub poniesienie ewentualnych kar?

• Czy realizacja inwestycji w pobliżu/na
terenie obszaru chronionego może
wywołać protesty społeczne?

• Czy realizacja przedsięwzięcia wpłynie
na lokalny rynek pracy?

• Czy możliwa i ekonomicznie zasadna
byłaby zmiana lokalizacji inwestycji?

2. MIESZKAŃCY:

Mieszkańcy zamieszkują obszar chroniony
w ramach sieci Natura 2000, w którym
planowana jest inwestycja.

• Jakie korzyści można czerpać z
bogactwa przyrodniczego regionu?

• Czy można popularyzować turystykę
przyrodniczą i agroturystykę w tym
regionie?
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• Czy realizacja przedsięwzięcia wpłynie
na stan środowiska, w którym żyją
mieszkańcy?

• Czy realizacja przedsięwzięcia wpłynie
na codzienne życie i lokalny rynek pracy?

3. DZIAŁACZE NGO (tj. organizacji
pozarządowych):

Działacze zainteresowani są
zachowaniem bioróżnorodności i
aktywnie działają na rzecz ochrony
przyrody.

• Jak realizacja przedsięwzięcia wpłynie
na zmiany w stanie siedlisk i chronionych
gatunków występujących na obszarze
chronionym? Czy może spowodować ich
degradację i utratę?

• Jak realizacja przedsięwzięcia wpłynie
na różnorodność biologiczną i
zachodzenie procesów ekologicznych?

• Czy możliwe jest jednoczesne
zachowanie walorów przyrodniczych i
zrealizowanie inwestycji?

• Czy możliwa jest lokalizacja inwestycji w
innym miejscu?

• Czy możliwa jest satysfakcjonująca
kompensacja przyrodnicza inwestycji?

4. WŁADZA SAMORZĄDOWA:

Rolą władzy samorządowej jest dbanie o
dobro gminy i jej mieszkańców.

• Czy sytuacja ekonomiczna gminy po
zrealizowaniu inwestycji poprawi się?

• Jak realizacja przedsięwzięcia wpłynie
na stan środowiska gminy?

• Jak realizacja przedsięwzięcia wpłynie
na codzienne życie mieszkańców i na
lokalny rynek pracy?

• Jak realizacja przedsięwzięcia wpłynie
na wizerunek gminy?

5. SĘDZIOWIE DYSKUSJI:

Ich zadaniem jest monitorowanie debaty i
ewentualne reagowanie. Ponadto
kontrolują to co dzieje się na polu
dyskusyjnym, oceniają argumenty każdej
ze stron oraz na sam koniec (po
przeanalizowaniu argumentów) opiniują i
wydają decyzję o wybudowaniu bądź
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niewybudowaniu autostrady.

Podsumowanie Prowadzący pyta co młodzież wyniosła 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. U źródeł natury. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody – materiały
dla nauczycieli. Praca zbiorowa, Ośrodek Działań Ekologicznych
„Źródła”, Łódź 2009.
http://natura2000.zrodla.edu.pl/pliki/scenariusze1.pdf

2. Formy ochrony przyrody- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
https://www.gov.pl/web/gdos/formy-ochrony-przyrody
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SPOTKANIE NR 3.
„Bioróżnorodność, czyli ochrona

przyrody w praktyce”

Grupa: dzieci w wieku 13-16 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-
Wielkopolski Park
Narodowy oraz
obszar Natura 2000
„Ostoja
Wielkopolska”

Trasa: 12,2 km, 3,5 h

OdMosiny doPuszczykówka

Trasa biegnie od stacji kolejowej w
Mosinie niebieskim szlakiem, okrążą
polodowcowe jezioro Kociołek wzdłuż
prawego brzegu, dalej czerwonym
szlakiem wzdłuż prawego brzegu jeziora
Góreckiego, przecina szosę Jeziory-
Puszczykowo, dalej biegnie szlakiem
czerwonym, następnie żółtym aż do stacji
Puszczykówko.

Wycieczka
krajoznaw
czo-
przyrodnic
za

W przypadku
dojazdu
samochodem
lub
autokarem
trasę można
skrócić do
10,5 km
rozpoczynają
c na parkingu
Osowa Góra
(punkt 2),
skręcić z
powrotem w
stronę Mosiny
w punkcie 7 i
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(Mapa poglądowa trasy- załącznik nr 1.)

� Materiał informacyjno-
dydaktyczny dla prowadzącego:

W krajobrazie tego parku
charakterystycznymi elementami są
polodowcowe wały (ozy), wzniesienia,
pagórki (kemy), głazy narzutowe, rynny,
które wypełnia woda 11 jezior.

Tereny te w znacznym stopniu są
zalesione i wyróżniają się bogactwem
flory (około 1100 gatunków roślin
naczyniowych).

Wśród drzew dominuje sosna zwyczajna,
tworząca bory sosnowe i sosnowo -
dębowe bory mieszane. Są też kwaśne i
świetliste dąbrowy, grądy (lasy dębowo-
grabowe), łęgi wiązowo-jesionowe, olsy
oraz zarośla łozowe.
Występuje tu także rzadkie w kraju
drzewo - jarząb brekinia (brzęk) oraz relikt
z epoki lodowcowej zimoziół północny.

Faunę reprezentuje ponad 40 gatunków
ssaków (sarny, jelenie, dziki, lisy, kuny,
borsuki,), około 220 gatunków ptaków
(perkozy dwuczube, cyranki, krzyżówki,
kania czarna, błotniak stawowy).

poruszać się
ścieżką
wzdłuż szosy
Poznańskiej,
skręcić w
prawo na
kolejnym
skrzyżowaniu
( z ulicą Piotra
Czajkowskieg
o) i poruszać
się drogą aż
do parkingu z
początku
trasy.

� Załącznik nr 1- propozycja trasy wycieczki:
https://pl.mapy.cz/s/mazeremudo
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Źródła:
� https://wfos.gdansk.pl/bioroznorodnosc-dlaczego-tak-wiele-od-niej-

zalezy/?fbclid=IwAR3q9H1VG5y3mK15Nr_smjWpaYzWz67qM_r7X6IfCZqIfD
RYht6KlxHacJ8

� https://www.wwf.pl/aktualnosci/rozwiazania-sa-w-przyrodzie-jak-ratuje-
nas-roznorodnosc-
biologiczna?fbclid=IwAR0XF03TDD5tY0lPGlP6_BquraKOVKkFYLQlyb-
SpY2rSShWMlj9MD2YPVU

� U źródeł natury. Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody – materiały dla
nauczycieli. Praca zbiorowa, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Łódź
2009.

� msc.org

� wwf.pl

� greenpeace.pl

� www.polska.travel

� zpppn.pl

� kierunkowo.pl

� wielkopolskipn.pl

� ine.eko.org.pl

� regionwielkopolska.pl

� wielkopolska.travel


