
Różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) to zróżnicowanie życia na Ziemi, całkowita 

zmienność życia na wszystkich poziomach jego organizacji. Różnorodność gatunków i form 

żywych, które powiązane są ze sobą skomplikowanymi zależnościami odżywiania się, 

zachowań, rozmnażania. Częścią tej skomplikowanej sieci powiązań są również ludzie – 

niszcząc inne gatunki, niszczymy sami siebie. Dodatkowo nie potrafimy przewidzieć przyszłej 

wartości jakiegokolwiek gatunku. Wiele leczniczych gatunków wymiera, zanim ich właściwości 

zostaną odkryte, a może to być przecież nowe lekarstwo na ebole lub AIDS czy raka. 

Dlaczego gatunki wymierają? 
Bo stanowią atrakcyjne źródło pokarmu dla człowieka, są atrakcyjnymi towarami handlowymi 
(pamiątki z wakacji), są konkurencyjne wobec gospodarki człowieka (wilk i owce), mają często  
(pechowo dla swojego istnienia) niewielką tolerancję na zmiany warunków środowiska,  
występują w specyficznych środowiskach lub w miejscach izolowanych przestrzennie które 
człowiek łatwo zakłóca lub niszczy, maja utrudnione możliwości migracji z zagrożonych miejsc 
(a takich człowiek czyni coraz więcej), często są pozbawione mechanizmów obronnych wobec 
gatunków obcych wprowadzanych przez człowieka, czasem posiadające wspólną niszę 
ekologiczna z innym, prężnym gatunkiem wprowadzanym przez człowieka, bywają bytami o 
wąskich wymaganiach pokarmowych (np. odżywiające się tylko jednym gatunkiem rośliny) i 
pozbawione elastyczności w przestawianiu się na inne źródła pokarmu giną, giną migrując 
sezonowo po zagrożonych szlakach, do zagrożonych siedlisk (jak bociany do których sportowo 
strzelają niektóre ludy nie tylko Afryki). 
 
Największe zagrożenia bioróżnorodności to:  

 Zanikanie naturalnych siedlisk życia, 

 pojawiające się agresywne gatunki obce, 

 nadmierna „cywilizacyjna” eksploatacja przyrody, 

 skażenia środowiska, 

 zaśmiecanie terenów przyrodniczych, 

 szybkie zmiany klimatu, 

 intensywne rolnictwo nadmiernie ekspansywne, wielkoobszarowe, nadmiernie 
schemizowane, 

 nadmierna eksploatacja lasów – szczególnie w strefach tropikalnych i na wyspach. 
 
Czy wiecie, że do dnia dzisiejszego wycięto ponad połowę lasów deszczowych świata! Lasy 
wycina się dla drewna, ale również dla uzyskania nowej ziemi pod rolnictwo. Tak jest nie tylko 
w Ameryce, Azji czy Afryce. Lasy są również bogactwem naszego kontynentu. W Europie 
naturalny las liściasty to najbogatsza w gatunki formacja strefy umiarkowanej. Jednak takich 
lasów zostało już skrajnie niewiele. W Europie intensywna gospodarka leśna, nastawiona na 
zysk i sprzedaż drewna, prowadzi do powstawania ubogich gatunkowo monokultur, nie 
mających wiele wspólnego z prawdziwym lasem takim jak np. Puszcza Białowieska. Dlatego 
trzeba zrobić wszystko co w naszej mocy by ten „cud europejskich lasów” ocalić nie tylko w 
granicach rezerwatu i Parku Narodowego. 
 
W oparciu o materiały Ośrodka Edukacji ŹRÓDŁA z Łodzi    
 


