
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzienniczek  

Polnej Bioróżnorodności 

 

 
Liga Ochrony Przyrody 

Okręg w Szczecinie 

 



Wprowadzenie 

 

Drogi miłośniku przyrody, bioróżnorodność jest jednym  

z podstawowych filarów rozwoju życia na Ziemi. Każdy jej element 

odgrywa ogromne znaczenie w funkcjonowaniu całej przyrody, w tym 

także ludzi.  

Niniejszy „Dzienniczek Polnej Bioróżnorodności” ma na celu 

udokumentowanie stanu zróżnicowania biologicznego organizmów  

w najbliższym otoczeniu adresatów. Jego zadaniem jest wskazanie, co 

wpływa na rozwój bioróżnorodności, jakie są jej zadania, a przede 

wszystkim: zagrożenia i sposoby ochrony bioróżnorodności. 

Dzienniczek zachęca do kreatywnej pracy, pogłębiania wiedzy, 

uważnych obserwacji przyrody oraz szukania zależności pomiędzy 

poszczególnymi elementami środowiska. Uświadamia potrzebę 

prowadzenia zrównoważonej gospodarki oraz kształtuje właściwą 

postawę proekologiczną. 

 

 

Życzymy dobrej zabawy w trakcie wypełniania 

„Dzienniczka”, ciekawych pomysłów i trafnych wniosków! 

  



Ja i moje otoczenie 

Powiedz nam, kim jesteś, czym się zajmujesz i gdzie mieszkasz! Czy jest to mała 

wieś pośród wielu pól? A może duże miasto otoczone lasami i użytkami 

zielonymi? Opisz krótko miejscowość, w której mieszkasz oraz środowisko, jakie 

ją otacza. 

 

 

  

Ja: 

Moje otoczenie: 



Co to jest bioróżnorodność?  

Zastanów się, co kojarzy Ci się ze słowem „bioróżnorodność”. Wszystkie 

skojarzenia zapisz poniżej. Możesz rozbudować schemat, jeśli masz dużo 

pomysłów! 

 

A teraz spróbuj stworzyć własną krótką definicję bioróżnorodności! 

 

 

 

 

 

 

 

Bioróżnorodność 

przyroda 

różność 

Bioróżnorodność to: 

 



Bioróżnorodność w krajobrazie 

Krajobraz tworzy wiele różnych elementów, które przybierać mogą rozmaite 

formy. Niektóre zajmują duże powierzchnie, niektóre występują pojedynczo  

a jeszcze inne rozciągają się wzdłuż długich linii. Zrób sobie małą wycieczkę po 

swojej okolicy i przypatrz się, co tworzy krajobraz w Twoim środowisku. Czy 

sprzyja to rozwojowi bioróżnorodności? Obserwacje zanotuj w tabeli. 

 

Rodzaj elementu Co tworzy? Jakie może pełnić 
funkcje dla 

bioróżnorodności? 

Obiekty liniowe 
Najczęściej stworzone są przez 

człowieka, ale mogą też 
występować naturalnie (np. 

cieki wodne). Przybierają 
długie, rozciągnięte i niezbyt 
szerokie formy, przecinające 

większe powierzchnie. 

  

Obiekty punktowe 
Niewielkie obiekty 

wyróżniające się formą i 
funkcją spośród otaczającego 

terenu. W krajobrazie 
pojawiają się najczęściej jako 
skutek oddziaływania różnych 
czynników (np. oczka wodne w 

zagłębieniach terenu). Mogą 
być naturalne jak i stworzone 

przez człowieka. 

  

Elementy obszarowe 
Zajmują duże połacie terenu, 
na którym mają niezmienny 
charakter. Stanowią swoiste 

tło dla innych elementów 
przyrodniczych. 

  



A teraz spróbuj stworzyć mapę swojej okolicy. Postaraj się jak najdokładniej 

zamieścić na niej zaobserwowane elementy krajobrazu. 

 

Czy w takim środowisku możliwy jest rozwój bioróżnorodności? Dlaczego? 

 

 



Czynniki kształtujące bioróżnorodność 

Ostoje bioróżnorodności w krajobrazie przybierają różne formy występowania, 

co udało Ci się już wcześniej zaobserwować. Różnią się między sobą również 

zajmowaną powierzchnią, rozproszeniem w ternie, składem gatunkowym. 

Wszystko to zależne jest od wpływu czynników siedliskowych:  

 ekologicznych – biotyczny i abiotycznych, 

 antropogenicznych. 

 

 

Czynniki ekologiczne (środowiskowe)  - 
warunki środowiska wpływające na 

występowanie i rozwój populacji oraz 
rozmieszczenie organizmów w biocenozach 

biotyczne (biologiczne) - 
wpływają na występowanie  
i rozwój gatunków poprzez 
wzajemne oddziaływanie  

na siebie różnych 
organizmów 

abiotyczne (fizyczne  
i chemiczne) - wpływ 

nieożywionych elementów 
środowiska przyrodniczego  
na występowanie i rozwój 

organizmów 

Czynniki atropogeniczne - związane 
są z działalnością i ingerencją człowieka  

w śrdowisko, mające bezepośrednie  
i pośrednie skutki.  



Postaraj się wymienić jak najwięcej czynników wpływających na kształtowanie 

się bioróżnorodności w środowisku, zaliczając je do odpowiedniej kategorii.  
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Obserwacje szczegółowe 

Wybierz się na jeszcze jedną wycieczkę. Tym razem postaraj się dokładniej 

przyjrzeć się otaczającej Cię przyrodzie. Postaraj się policzyć wszystkie 

napotkane gatunki roślin i zwierząt. Jeśli potrafisz – nazwij je! 

 

Wypisz zaobserwowane gatunki flory – drzew, krzewów, roślin zielnych, traw. 

Narysuj kilka z nich.  

 

 



Bioróżnorodność to nie tylko rośliny, ale także i dziko żyjące zwierzęta. Czy 

udało Ci się kiedyś jakieś spotkać w Twojej okolicy? A może ktoś z rodziny lub 

znajomych miał okazję je zauważyć? 

 

Wypisz gatunki zwierząt, jakie żyją w Twojej okolicy.  

 

   

Fot. A.Albińska 

Pośród zadrzewień śródpolnych schronienie znajduje 

wiele gatunków ptaków. 



Pamiętaj, że świat zwierząt to nie tylko gatunki dużej, dzikiej zwierzyny.  

To także bogactwo o wiele mniejszych organizmów – owadów! Pszczół, motyli 

czy mrówek. Sięgnij pamięcią do odbytych spacerów po okolicy i przypomnij 

sobie, jak wiele z nich udało Ci się spotkać.  

 

Wypisz zaobserwowane gatunki owadów. 

  

 

Owady pełnią niezwykle istotną rolę 

w kształtowaniu bioróżnorodności 
Fot. A.Albińska 



Oszacuj, których gatunków z zaobserwowanych organizmów w poszczególnych 

grupach było najwięcej. Wnioski przedstaw za pomocą wykresów. Pamiętaj, 

aby do wykresów dołączyć legendę. 

 

Rośliny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwierzęta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Owady 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy Twoim zdaniem w środowisku, w którym żyjesz jest duża bioróżnorodność? 

Uzasadnij swoją odpowiedź. 

 

   

 



Przypomnij sobie, w jakim siedlisku spotkano wszystkie wymienione wcześniej 

gatunki roślin i zwierząt. Czy było to: pole, łąka czy zadrzewienie? Zrób krótkie 

podsumowanie za pomocą poniższej tabeli. 

MIEJSCE 
OBSERWACJI 

ZAOBSERWOWANE GATUNKI 
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Owady zapylające 

Owady zapylające pełnią nieocenioną funkcję w procesie kształtowania się 

bioróżnorodności. To dzięki ich obecności i funkcjonowaniu w przyrodzie wiele 

gatunków dziko żyjących roślin jak i popularnych roślin uprawnych zostaje 

zapylona, przez co mogą dalej się rozmnażać i tworzyć nowe pokolenia,  

co zapewnia im przetrwanie w środowisku. Zapylacze wykonują więc bardzo 

odpowiedzialną pracę, lecz same także czerpią z niej korzyści. Z roślin, które 

zapylają, pobierają pyłek i nektar, które służą im za pokarm. Jest to 

współzależność, która wykształciła się w czasie ewolucji tysiące lat temu i od tej 

pory niezmiennie stanowi podstawę rozwoju życia na Ziemi i budowy siedlisk 

przyrodniczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musimy jednak pamiętać, że owady zapylające to nie tylko pszczoły! Prawdą 

jest, że pszczoła miodna jest jednym z najcenniejszych gatunkiem zapylaczy, 

zarówno dla roślin jak i człowieka, jednak dziesiątki innych gatunków owadów 

bierze udział w procesie zapylania. Do najważniejszych grup zapylających 

roślinę zaliczają się muchówki (Diptera) oraz błonkówki (Hymenoptera), ale 

również wiele gatunków z rzędu motyli (Lepidoptera). Zapylaniem zajmują się 

również niektóre gatunki chrząszczy i pluskwiaków.  

Owady zapylające pojawiają się 

nie tylko na polach i łąkach, ale też w przydomowych ogródkach. 

Fot. A.Albińska 



Korzystając z własnej wiedzy lub dostępnych źródeł informacji postaraj się 

opisać rzędy owadów odgrywających kluczowe znaczenie w zapylaniu roślin. 

 

Zastanów się, w jaki sposób rośliny wabią owady? Jakie cechy posiadają rośliny 

owadopylne?  

Błonkoskrzydłe 

Hymnoptera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchówki 

Diptera 

Motyle 

Lepidoptera 

 



Ochrona owadów zapylających 

Obecnie obserwuje się coraz większy spadek populacji owadów zapylających. 

Szczególnie cierpią na tym pszczoły. Wykorzystując swoja wiedzę  

i spostrzeżenie z obserwacji opisz, co dziś zagraża owadom zapylającym.  

Które z tych zagrożeń jest najistotniejsze? Dlaczego? 

 

W jaki sposób możemy chronić owady zapylające? Przedstaw swoje propozycje. 

  

Zagrożenia dla owadów 
zapylających: 

Najbardziej niebezpieczne 
jest: 

 



Ochrona 
gatankowa 

Całkowita: 

 

Częściowa: 

 

Ochrona gatunkowa 

Ochrona gatunkowa jest jedna z form ochrony przyrody w Polsce. Ma za 

zadanie nie tylko zapewnić przetrwanie poszczególnych gatunków roślin 

zwierząt czy grzybów, ale także siedlisk, w których występują oraz zachować 

różnorodność gatunkową i międzygatunkową. Jest to więc jedno  

z podstawowych narzędzi ochrony bioróżnorodności w Polsce. Jednocześnie 

istniejąca różnorodność przyrodnicza jest ostoją dla zagrożonych gatunków 

objętych ochroną. 

 

Ochrona gatunkowa dzieli się na dwie podstawowe kategorie: ochrona 

gatunkowa częściowa i ochrona gatunkowa całkowita. Czy potrafisz wskazać, na 

czym polegają te dwa typy ochrony? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czy w czasie spacerów po okolicy udało Ci się zaobserwować gatunki rzadkie 

lub chronione? W jakich siedliskach się pojawiały? Czy ich populacja była duża? 

Swoje spostrzeżenia zapisz poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie działania są zakazane względem gatunków chronionych, czego nie wolno 

robić?  

  

 

 



Czy chwasty niszczą bioróżnorodność? 
 

Określenie „chwasty” kojarzy nam się bardzo negatywnie. W powszechnej 

świadomości chwast to roślina niechciana, uciążliwa, trudna do 

wyeliminowania. Utrudnia pracę w polu i zagraża uprawom. Tymczasem 

obecność chwastów w różnych ekosystemach ma pozytywny wpływ zarówno 

na zachowanie różnorodności biologicznej, jak i dla gospodarki rolnej, ale także 

dla człowieka jako organizmu. 

Chwasty bardzo szybko potrafią adaptować się do warunków środowiskowych, 

w tym także do rodzaju uprawy rolnej czy sposobu prowadzenia prac polowych. 

Potrafią być więc utrapieniem niejednego rolnika. Z drugiej jednak strony ich 

zdolność do przetrwania w trudnych warunkach jest niezwykle pożądana 

względem zachowania różnorodności biologicznej w środowisku.  

W bioróżnorodności bowiem im więcej gatunków – tym lepiej! A chwasty są 

takim rodzajem roślin, o których występowanie nie musimy się martwić. 

Ponadto potrafią wytworzyć nasiona przystosowane do długiego okresu 

spoczynku. Oznacza to, że nowa roślina wykiełkuje z nich dopiero, gdy warunki 

środowiskowe będą temu sprzyjać. 

System korzeniowy chwastów najczęściej jest mocno rozbudowany, w wyniku 

czego usunięcie tych roślin jest trudne. Ma to też jednak pozytywny wydźwięk – 

ich korzenie spulchniają glebę, poprawiając w niej warunki powietrzne. Może to 

też wpływać na lepsze ukorzenienie roślin uprawnych. Niektóre chwasty 

wykazują też działanie allelopatyczne w stosunku do wybranych upraw, właśnie 

w obrębie sfery korzeniowej. Poprzez wydzielanie substancji allelopatycznych 

mogą stymulować kiełkowanie uprawianych roślin. Substancje te mogą też 

stanowić bazę pokarmową dla mikroorganizmów glebowych. Obecność 

chwastów wśród upraw może przeciwdziałać erozji wodnej i wietrznej  

w okresie, kiedy pola nie są użytkowane. Ponadto akumulują w sobie w czasie 

rozwoju substancje pokarmowe, dzięki czemu po przeoraniu część z nich 

powraca do środowiska glebowego i mogą zostać wykorzystane do budowy 

biomasy następnych upraw. 

 



Nie można też zapominać, iż wiele chwastów wykazuje działanie lecznicze! 

Takie gatunki jak skrzyp polny czy rumianek są powszechnymi i bardzo cennymi 

składnikami mieszanek ziołowych, lecz i samodzielnie wpływają pozytywnie  

na ustrój człowieka. Przykładów takich roślin jest oczywiście o wiele więcej.  

W dawnych czasach zioła, a więc chwasty, pełniły jedną z najcenniejszych ról  

w medycynie, nie tylko tej ludowej. Obecnie coraz częściej przypominamy sobie 

o dobroczynności, jaka płynie ze stosowania naparów ziołowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj przykłady innych chwastów – ziół, o których wiadomo, że wykazują 

działanie lecznicze!  

 

Mak polny stosuje się w medycynie, 

kosmetologii i sztuce kulinarnej. 

Fot. A.Albińska 



Jak widać, obecność chwastów  naszym środowisku jest dość kontrowersyjna. 

Wszystko zależy od punktu widzenia. Dla rozwoju i utrzymania 

bioróżnorodności chwasty mają nieocenione znaczenie. Podkreśla się także ich 

pozytywną rolę w medycynie. Dla rolników jednak mogą być sporym 

problemem. 

Postaraj się wypisać pozytywne i negatywne aspekty występowania chwastów 

na terenach rolniczych i w uprawach. 

 

Co można zrobić, aby te negatywne strony miały szansę dać pozytywny efekt? 

   



Bioróżnorodność a człowiek 

Człowiek jest częścią środowiska. Żyje w nim, korzysta z jego zasobów, 

naturalnym jest, że w pewnym stopniu je przekształca. Niestety, coraz 

intensywniejszy tryb życia przekłada się także na coraz większą ingerencję  

w środowisko oraz wpływ na bioróżnorodność. 

Napisz, jakie korzyści czerpie człowiek ze środowiska o wysokim stopniu 

bioróżnorodności. Napisz także, w jaki sposób ograniczenie zróżnicowania 

biologicznego wpłynie na życie człowieka. 

 

Duża 
bioróżnorodność 

Mała 
bioróżnorodność 



Remizy śródpolne 

Forma bioróżnorodności w postaci  remiz śródpolnych pełni niezwykle ważną 

rolę w utrzymywaniu zróżnicowania przyrodniczego. Remizy to rodzaj 

niewielkich zadrzewień lub zakrzewień. Często występują spontanicznie  

w przyrodzie, mogą też być ukształtowane i pielęgnowane przez człowieka. 

Wypisz w kilku punktach czynniki, jakie wpływają na prawidłowe 

funkcjonowanie i utrzymywanie remiz śródpolnych. Opisz ich wpływ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remizy śródpolne oprócz bazy pokarmowej dla zwierząt i miejsca rozwoju 

różnego typu organizmów pełnią cenne funkcje w środowisku. Spróbuj 

pomyśleć, w jakich miejscach najlepiej lokalizować nowe remizy śródpolne  

i jaką funkcję będą wtedy pełnić. 

Lokalizacja Funkcja 

  

 



Bioróżnorodność – zagrożenia i rozwój 

Zastanów się, jakie istnieją zagrożenia dla rozwoju różnorodności. Możesz 

przeprowadzić wspólnie z rodziną burzę mózgów, aby wspólnie odnaleźć 

czynniki, które mogą spowodować spadek bioróżnorodności na terenie,  

w którym żyjecie oraz jakie może mieć to skutki dla środowiska. Wnioski zapisz 

poniżej. 

Czynniki powodujące ograniczenie 
bioróżnorodności 

Skutki 

  



A teraz spójrz na to z drugiej strony. Czy można podjąć jakieś działania, aby 

zwiększyć bioróżnorodność w Twojej okolicy? Co można zrobić, aby ułatwić 

rozwój roślin i zwierząt? W tabelce krótko opisz proponowane działania oraz 

ich pozytywny wpływ na bioróżnorodność w Twoim środowisku. 

Działania wspomagające wzrost 
bioróżnorodności 

Pozytywny wpływ 

  



Zastanów się, co można zmienić w Twojej okolicy, aby zwiększyła się jej 

bioróżnorodność. Przygotuj projekt zagospodarowania terenu wraz z krótkim 

opisem. Pamiętaj jednak, że człowiek także jest elementem środowiska i musi 

korzystać z jego zasobów! 

 

  

 

 



Krzyżówka 

 

1. Inaczej strefa ochronna. 

2. Motyle, rząd owadów. 

3. … gatunkowa, częściowa lub całkowita. 

4. Niewielkie zadrzewienie śródpolne. 

5. Rząd owadów Diptera 

6. Grupa krzewów w rzędzie 

7. Wydzielina roślin wabiąca owady. 

8. Rodzaj czynników środowiskowych. 

9. Wietrzna lub wodna. 

10. Niezbędna do życia. 

11. Środki chwastobójcze. 

12. Tworzą ją fitocenoza, biocenoza i mikrobiocenoza. 

13. Zapylają rośliny. 

14. Rodzaj antropogenicznych czynników kształtujących środowisko. 

15. Motyl nocny. 

  

 1.          

 2.             

 3.         
 4.        

 5.          
 6.          

 7.        

 8.           
 9.        

 10.      
 11.           

 12.           
 13.       

 14.           

 15.     



Słowniczek ważnych pojęć: 

 Agroekosytemy – ekosystemy w pełni wytworzone i podtrzymywane 

przez człowieka, gdzie swój główny udział mają rośliny uprawne  

i zwierzęta hodowlane. Najczęściej w skład agroekosystemów wchodzą 

duże obszary intensywnie użytkowanych pól rolniczych i gospodarstw 

wiejskich. 

 

 Allelopatia – wzajemne oddziaływanie organizmów między sobą, 

głównie ze względu na wydzielane substancje chemiczne lub produkty 

rozkładu, może mieć pozytywny lub negatywny wpływ w zależności od 

oddziaływujących na siebie organizmów. 

 

 

 Biocenoza – zespół populacji różnych żywych organizmów; składają się 

na nią fitocenoza (zbiorowisko roślinne), zoocenoza (populacja zwierząt) 

 i mikrobiocenoza (populacja mikroorganizmów). 

 

 Biotop – środowisko życia organizmów, składa się z elementów 

nieożywionych, lecz może być zmieniany przez biocenozę. 

 

 

 Entomogamia – owadopylność, jeden ze sposobów zapylania 

oznaczający zapylanie kwiatów przez owady przenoszące pyłek; 

 

 Korytarz ekologiczny - ciąg dzikiej roślinności, który łącząc się z innymi 

pasami roślinności, tworzy sieć, stanowiącą schronienie dla zwierząt  

i będącą swoistym szlakiem komunikacyjnym dla wielu gatunków roślin  

i zwierząt. 

 

 

 Miedza – niezaorany pas terenu oddzielający od siebie pola uprawne, 

jest jednym z najcenniejszych elementów w krajobrazie rolniczym pod 

względem utrzymania bioróżnorodności obszarów wiejskich. 



 Monokultura – system uprawy, w której przez dłuższy czas, często też na 

dużych powierzchniach, uprawia się tylko jeden gatunek roślin lub rośliny 

o podobnych wymaganiach glebowych. Powoduje to nie tylko 

ograniczenie bioróżnorodności na danym obszarze, ale często także 

oznacza szybkie wyjałowienie gleb. 

 

 Populacja – zespół organizmów jednego gatunku żyjących w danym 

czasie w określonym środowisku. 

 

 

 Remiza śródpolna – obszary o niewielkiej powierzchni pokryte drzewami, 

krzewami i inną roślinnością, które mają zapewnić warunki osłonowe  

i żerowe dla dziko żyjących zwierząt 

 

 Siedlisko -  zespół czynników abiotycznych, które panują w określonym 

miejscu, wpływających na rozwój poszczególnych organizmów oraz ich 

populację; określa warunki istnienia typów zbiorowisk roślinnych  

na danym obszarze i związanych z nimi zgrupowań zwierzęcych. Siedlisko 

danego gatunku to przestrzeń, w której ten gatunek występuje. 

 

 

 Strefa buforowa – pas roślinności, oddzielający od siebie różne 

ekosystemy, mający na celu ochronę wrażliwego środowiska przed 

wpływem negatywnych czynników zewnętrznych. W krajobrazie 

rolniczym strefa buforowa najczęściej chroni cieki i zbiorniki wodne przed 

napływem składników trujących lub biogennych z pól uprawnych. 

 

 Żywopłoty – pas zakrzewień złożony z rosnących w grupie kilku krzewów, 

stosowany w celach ochrony przyrody, tworzy korytarz ekologiczny 

pomiędzy różnymi biotopami. 

  



Notatki 
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