
Temat: Omawiamy różnorodność biologiczną. Zagrożenia i ochrona różnorodności 

biologicznej. 

 

Teoria: 

1. Różnorodność biologiczna 

Pod pojęciem różnorodności biologicznej kryje się całe bogactwo życia na Ziemi: 

świat zwierząt, roślin, grzybów, bakterii i protistów. Zróżnicowanie przyrody żywej dotyczy 

wszystkich poziomów jej organizacji, a więc ekosystemowego, gatunkowego 

i genetycznego.  

 



Różnorodność ekosystemów spotykanych na świecie jest ogromna. Należą do nich 

ekosystemy lądowe, morskie i słodkowodne. Ekosystemy różnią się od siebie pod względem 

składu gatunków i ich liczby, czyli pod względem różnorodności gatunkowej. 

Różnorodność gatunkową określa się na podstawie liczby gatunków przypadających 

na jednostkę powierzchni. Najmniej gatunków występuje na terenach pustynnych. 

Największe bogactwo gatunków cechuje wilgotny las równikowy oraz rafy koralowe. 

Różnorodność genetyczna dotyczy zróżnicowania genetycznego osobników 

należących do populacji jednego gatunku. Przedstawiciele tego samego gatunku różnią się 

wyglądem, zachowaniem oraz właściwościami fizjologicznymi i biochemicznymi. Duże 

zróżnicowanie genetyczne warunkuje prawidłowy rozwój populacji i czyni ją odporną na 

niekorzystne czynniki zewnętrzne, również chorobotwórcze. 

2. Sposoby użytkowania ekosystemów 

Różnorodność biologiczna jest źródłem zasobów, dzięki którym zaspokajamy 

podstawowe potrzeby życiowe. 

 

3. Wykorzystywanie gospodarcze ekosystemów 

Bardzo mało ekosystemów na Ziemi pozostaje pod niewielkim wpływem człowieka. 

Są to ekosystemy naturalne, np. lasy objęte ochroną ścisłą. W inne ekosystemy człowiek po 

części ingeruje, np. kosi łąki. Jeszcze inne tworzy w celu użytkowania, np. pola uprawne, 

sad, staw rybny hodowlany. 



 

4. Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną 

Na terenach intensywnie użytkowanych przez człowieka różnorodność biologiczna 

drastycznie spada. 

Do najważniejszych przyczyn jej utraty można zaliczyć: 

- niszczenie i przekształcenie naturalnych siedlisk, np. wycinanie lasów, osuszanie lub 

nawadnianie terenów itp.; 

- rozwijający się transport lądowy i morski, który powoduje wzrost śmiertelności gatunków, 

które wędrują; 

- zanieczyszczenia chemiczne środowiska; 

- rabunkowe pozyskiwanie zwierząt (niekontrolowane odłowy); 

- wprowadzenie do środowiska naturalnego gatunków obcych, które wypierają gatunki 

rodzime. 

5. Ochrona różnorodności biologicznej 

Ochrona różnorodności biologicznej to działania podejmowane w celu zachowania 

wszystkich elementów przyrody w miejscach ich naturalnego występowania. 



Najlepszą formą ochrony różnorodności  biologicznej są formy ochrony obszarowej, 

np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego 

krajobrazu, ponieważ pozwalają one na zachowanie całych ekosystemów. 

Ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem reguluje prawo o gatunkowej ochronie 

roślin, zwierząt i grzybów. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania 

dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, a także otoczenie właściwą 

opieką. Zagrożony gatunek może być objęty ochroną ścisłą lub ochroną częściową. Istotą 

ścisłej ochrony gatunkowej jest zakaz niszczenia, zrywania, ścinania oraz pozyskiwania 

organizmów z naturalnych środowisk. Ochroną częściową objęto gatunki mające znaczenie 

gospodarcze (lecznicze i przemysłowe). 

Dość skuteczną formą ochrony gatunków zagrożonych i ginących jest przeniesienie 

ich do sztucznie stworzonych siedlisk – takie działania podejmują ogrody botaniczne 

i ogrody zoologiczne. 

Inną metodą ochrony różnorodności biologicznej są banki genów, będące zbiorami 

nasion i pyłku roślin, plemników i komórek jajowych zwierząt, próbek DNA lub tkanek. 

 

Temat oraz wykonane zadania (nie przepisuj teorii!!!) zapisz w zeszycie, zrób zdjęcie i wyślij na adres 

mailowy biologia.sps40@o2.pl. 

W razie jakichkolwiek problemów pisz na wskazany adres a ja postaram się pomóc.  

Jestem dla Was dostępna od 8:00 do 14:00 

 

Ankieta 

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie i odesłanie odpowiedzi na adres e-mail zamieszczony powyżej. 

 

Pytanie nr 1.  

Czy zadania wykonałeś/aś: 

A) Samodzielnie 

B) Z niewielką pomocą członków rodziny 

C) Z dużą pomocą członków rodziny 

 

  

mailto:biologia.sps40@o2.pl


Zadanie 1. 

Różnorodność biologiczną można rozpatrywać na kilku poziomach. Wpisz przy każdej 

definicji właściwy poziom różnorodności biologicznej wybrany z ramki (pomoże Ci 

punkt 1 w części teoretycznej – Różnorodność biologiczna). 

 

 

I. Bogactwo gatunków organizmów występujących na Ziemi - 

…………………………………………………………………………………………... 

II. Zróżnicowanie osobników w obrębie gatunku, zależne od kombinacji genów - 

………………………………………………………………………………………… 

III. Bogactwo ekosystemów, siedlisk życia organizmów - 

…………………………………………………………………………………………... 

 

Zadanie 2. 

Wymień 4 formy ochrony obszarowej (pomoże Ci punkt 5 w części teoretycznej – 

Ochrona różnorodności biologicznej). 

- 

- 

- 

- 

 

*różnorodność ekosystemowa; *różnorodność gatunkowa; *różnorodność genetyczna. 


