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Opis spotkania:  

Zróżnicowana obecnie różnorodność biologiczna organizmów żywych wynika przede wszystkim 

z przystosowania się do środowiska przyrodniczego organizmów w których żyją. Dzięki nieustannie 

zachodzącym procesom ewolucji i specjacji, w każdym niemal miejscu możemy podziwiać zróżnicowanie nie 

tylko gatunków, lecz także zbiorowisk, siedlisk czy całych ekosystemów. Różnorodność biologiczna jest więc 

szczególną wartością całej żywej przyrody. Niestety w obecnym czasie dochodzi do masowej degeneracji 

różnorodności biologicznej na skutek nieustannych zmian zachodzących w środowisku. W historii Ziemi wielkie, 

masowe wymieranie gatunków miało miejsce sześć razy. Do ostatniego jednak przyczynił się człowiek i jego 

działalność, która na wielką skalę zmieniła środowisko przyrodnicze Ziemi. Główną przyczyną ginięcia 

poszczególnych gatunków  jest utrata siedlisk. Na zagarniętych i przekształconych przez ludzi terenach wiele 

organizmów nie potrafi żyć - ukryć się, rozmnażać, ani znaleźć pokarmu. Zagrożenie wynikające z utraty 

siedliska dotyczy ponad połowy gatunków, które obecnie giną.  

Podczas przygotowywanych zajęć uczestnicy 

 zapoznają się ze zróżnicowaniem, i sposobem badań różnorodności biologicznej 

 wspólnie zidentyfikują jakie są współczesne problemy zachowania bioróżnorodności oraz sposoby jej 
ochrony na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.  

 zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi porostów jako z przykładową grupą bardzo 
interesujących a jednocześnie zagrożonych organizmów.  

 zapoznają się z metodami morfologicznymi i chemicznymi stosowanymi w identyfikacji porostów; 

 zaobserwują i poznają najważniejsze cechy budowy kwiatów zapylanych przez różne organizmy żywe 
a także przez wiatr i wodę oraz nauczą się dopasowywać budowę kwiatów do zwierząt ich zapylających. 

 poznają przykłady gatunków roślin o różnej strategii zapylania (kwiaty oferujące pokarm, naśladowcze 
i pułapkowe), występujące w poszczególnych ekosystemach.   

 zaobserwują i poznają najważniejsze gatunki drzew, krzewów, krzewinek i pnączy krajowej flory 
i zapoznają się z metodami oznaczania gatunków drzew 

 zapoznają się z terminologią botaniczną w tym z naukowymi nazwami gatunków  

 zaobserwują zmienność cech morfologicznych roślin drzewiastych na żywych  eksponatach 
  


