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Od redakcji
Takao Ishikawa

Szanowni Czytelnicy,
czas wakacji dawno minął, szkoły 
pracują już pełną parą, a nowy rok 
akademicki jest tuż tuż. Właśnie 
w  takim momencie, na początku 
pięknej jesieni, oddajemy w  Pań-
stwa ręce numer 3/2015 kwartalni-
ka Edukacja Biologiczna i Środowi-
skowa. 
Na wydłużające się wieczory jesien-
ne mamy dla Państwa prawie 130 
stron lektury. Jak zwykle treści są 
podzielone na trzy działy: NAUKA, 
SZKOŁA i KRÓTKO. 
W  pierwszym z  nich znajdą Pań-
stwo artykuł o s*ngolipidach autor-
stwa mgr Weroniki Wronowskiej. 
Temat lipidów często w  biochemii 
uchodzi za dość skomplikowany, 
ale ten artykuł z pewnością rozbu-
dzi Państwa zainteresowanie tą nie-
zwykłą grupą związków organicz-
nych. Mgr inż. Krzysztof Kołątaj 
napisał z kolei artykuł o biologicz-
nych metodach zwalczania szkod-
ników w  uprawach pod osłonami. 
Jest to artykuł, który ukazuje mało 
znane oblicze gatunków szkod-
liwych grasujących po uprawach 
prowadzonych pod osłoną. Z pew-
nością dodatkowym atutem arty-
kułu są liczne fotogra*e ilustrujące 
szczegółowo opisywane szkodniki.
Oblicza medium – taki tajemni-
czy tytuł nosi artykuł autorstwa 

mgr  Magdaleny Lange. Polecam 
go wszystkim, którzy cenią sztukę, 
zastanawiają się nad jej znaczeniem 
we współczesnym świecie, a  także 
tym, którym nie jest obca współ-
czesna biologia. Zainteresowanym 
polecam także wcześniej opubli-
kowany na łamach EBiŚ artykuł pt. 
Laboratorium artysty – stworzenie 
bio-artu (EBiŚ 3/2014).
W  dziale SZKOŁA publikujemy 
dwa artykuły w  języku angielskim 
pt. Non-Formal Science Education 
Supports Schools in Poland oraz "e 
#rst chemical experiments in my 
life. Dobrym uzupełnieniem obra-
zu polskiego szkolnictwa nakreślo-
nego przez wcześniej wspomniane 
artykuły będzie praca pt. Przed-
szkolne kąciki przyrody – inicjaty-
wy i  dobre praktyki w  Polsce i  na 
świecie. Jestem pewien, że artykuły 
opublikowane w  dziale SZKOŁA 
będą inspirujące dla Czytelników 
na co dzień mających do czynienia 
z pracą dydaktyczną w szkołach.
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Do działu KRÓTKO zapraszam jak 
zwykle po ciekawe zadania, recen-
zje książek, a także zapowiedź kon-
ferencji „Między Biotechnologią 
a Ochroną Środowiska”. Jeśli komuś 
z Państwa umknęła wiadomość, że 
nie ma już świnki morskiej, ko-
niecznie proszę zajrzeć na sam ko-
niec bieżącego numeru EBiŚ!
I  na koniec – być może Państwo 
zastanawiają się, jaki ma związek 
okładka tego numeru z  publiko-
wanymi w  nim treściami publiko-
wanymi. Odpowiedź na to pytanie 
kryje artykuł pt. Między biologią 
a  astro#zyką. Gdy noce będą sta-
wać się coraz dłuższe, a  gwiazdy 
będą widoczne coraz wyraźniej na 
ciemnym niebie, czasem warto się 
zastanowić, skąd wzięło się życie na 
Ziemi.
Życzę Państwu pięknej i  owocnej 
jesieni!

Takao Ishikawa
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Molekularny s!nks,  
czyli o zagadkowych lipidach
Weronika Wronowska

Streszczenie:

S*ngolipidy to cząsteczki, których właściwości zmuszają 
naukowców do zrewidowania poglądów na temat meta-
bolicznych funkcji lipidów. Stosownie do swojej nazwy 
(przedrostek „s*ngo” pochodzi od legendarnego s*nksa) 
są one źródłem wielu zagadek. Odkrycia dokonane w cią-
gu ostatnich trzech dekad dowiodły ich kluczowej roli 
w sygnalizacji komórkowej oraz kontroli losów komórki. 
W artykule tym zostały przedstawione informacje na te-
mat struktury i  metabolizmu wybranych s*ngolipidów. 
W szczególności ujęty został przegląd współczesnej wie-
dzy na temat ich znaczenia dla prawidłowego funkcjono-
wania organizmów żywych oraz dla rozwoju wybranych 
chorób nowotworowych i neurodegeneracyjnych.

Słowa kluczowe: s*ngolipidy, ceramid, błona komórkowa, 

skóra, nowotwór, neurodegeneracja

otrzymano: 13.03.2015; przyjęto: 1.09.2015; opublikowano: 30.09.2015

Dlaczego s!ngolipidy uchodzą za tajemnicze?

Tytułowe s*ngolipidy (Sl) to grupa związków, które 
jako trzon zawierają cząsteczkę s*ngozyny (Sph). Po raz 
pierwszy opisał ją wybitny naukowiec Johann Ludwig 
Wilhelm =udichum, który badając biochemiczny skład 
mózgu scharakteryzował wiele nieznanych wcześniej 
cząsteczek. Czemu właśnie s*nks dał swoje imię nowo 
odkrytej grupie związków? S*ngozyna zawdzięcza na-
zwę nietypowej strukturze, stawiającej ją na granicy 
amin i alkoholi. W dziele pt. Traktat o Konstytucji Che-
micznej Mózgu (=udichum, 1884) wspomniany autor 
tak opisuje genezę nazwy badanej cząsteczki: „[...] dla 
upamiętnienie wielu zagadek, jakie przedstawiała dla 
badacza, dałem jej nazwę S*ngozyny”.

Przez kolejne dziesięciolecia s*ngolipidy opisywane 
były jako cząsteczki enigmatyczne nie tylko ze względu 
na niezwykłą budowę, lecz także, a może przede wszyst-
kim, z powodu nietypowych dla lipidów funkcji (Mer-
rill, 1997). S*ngolipidy pełnią różne funkcje na wielu 
poziomach organizacji żywych organizmów: 

• anatomicznym i  histologicznym, wzmacniając 
strukturę skóry (Holleran, 2006), stąd niektóre 
z nich znajdujemy w kosmetykach; 

• cytologicznym, wchodząc w  skład błon komór-
kowych (Brown, 2000), tu jako elementy tratw li-
pidowych mogą być odpowiedzialne za wnikanie 
wirusów do wnętrza komórek; 

• ostatecznie na poziomie molekularnym, uczest-
nicząc w przekazywaniu informacji w niektórych 
szlakach sygnalizacji komórkowej (Merrill, 2001).

Od ponad dwóch dekad wiadomo, że los komórki 
– wejście na ścieżkę samobójstwa (apoptozy), zatrzy-
manie lub wznowienie podziałów komórkowych, zależy 
od poziomu poszczególnych typów s*ngolipidów (La-
vieu, 2007). Cząsteczki te są również znane jako jedne 
z kluczowych dla rozwoju i leczenia wielu nowotworów 

(Ogretmen i Hannun, 2004). Zaburzenia szlaku meta-
bolicznego s*ngolipidów leżą także u  podłoża chorób 
neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera 
(He, 2010), czy stwardnienie rozsiane (Jana, 2010). Są 
też przyczyną niewłaściwego funkcjonowania układu 
immunologicznego, mogąc powodować rozwój np. reu-
matoidalnego zapalenia stawów (Maceyka, 2014). Choć 
w artykule tym opisano metabolizm oraz funkcje s*n-
golipidów jedynie w  komórkach zwierzęcych, należy 
pamiętać, że związki te są istotne dla funkcjonowania 
wszystkich organizmów.

Właściwości strukturalne  
– czyli coś dla fanów chemii organicznej

S*ngolipidy są de*niowane jako grupa złożonych 
lipidów zawierających osiemnastowęglowy nienasycony 
aminoalkohol – najczęściej właśnie s*ngozynę (tabe-
la 1). Jeśli do tej podstawowej struktury wiązaniem ami-
dowym zostanie dołączona reszta kwasu tłuszczowego, 
to powstanie ceramid (Cer) (tabela 1.III). Dalsze mody-
*kacje prowadzą do otrzymania całej rodziny bioak-
tywnych związków (ryc. 1) (Hakomori, 2007; Hunnun 
i  Obeid, 2008). Ceramido-1-fosforan (C1P) (tab. 1.IV) 
powstaje w wyniku fosforylacji pierwszej grupy hydrok-
sylowej ceramidu. Bardziej złożona jest cząsteczka s*n-
gomieliny (SM) (tabela 1.V), w której ta sama grupa ule-
ga estry*kacji fosforanem choliny. Ze względu na swoją 
hydrofobową naturę oraz obecność s*ngozyny i grupy 
fosforanowej, s*ngomielina zaliczana jest jednocześnie 
do s*ngolipidów i fosfolipidów. Za najbardziej skompli-
kowane uchodzą glikos*ngolipidy (GSL) (tabela 1.VI). 
W  związkach tych do bazowej cząsteczki ceramidu 
wiązaniem β-glikozydowym przyłączona jest jedna lub 
kilka reszt cukrowych. W  zależności od stopnia roz-
budowania fragmentu cukrowego wyróżniamy kilka 
grup glikos*ngolipidów. Monoglikoceramidy (inaczej: 

zgodność z PP – zob. s. 9

mgr Weronika Wronowska: nauczyciel mianowany,  
ekspert w zakresie biologii IBE; obecnie doktorant  
w zespole bioinformatycznym MIM UW;  
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
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cerebrozydy) zgodnie ze swoją nazwą zawierają tylko 
jedną resztę glukozy lub galaktozy. Z kolei di- i oligogli-
koceramidy mają odpowiednio więcej reszt cukrowych. 
Na szczycie strukturalnej komplikacji znajdują się gan-
gliozydy czyli glikos*ngolipidy zbudowane z ceramidu, 
fragmentu oligosacharydowego i  przynajmniej jednej 
reszty pochodzącej od kwasu sjalowego (www.lipid-
maps.org).

Jak powstaje lipidowy s!nks – metabolizm 
s!ngolipidów

Reakcje szlaku metabolicznego s*ngolipidów za-
chodzą w różnych przedziałach komórkowych. Dzięki 
temu możliwe jest kontrolowanie stężenia s*ngolipidów 
poszczególnych organellach. Należy tu zaznaczyć, że 

Ryc. 1. Główne typy s%ngolipidów

Oprac. własne.

Nazwa (skrót) Struktura Funkcja

S%ngozyna
(SPH)

apoptoza, zatrzymanie cyklu komórkowe-
go, senescencja komórkowa,

S%ngozyno-1-fosforan 
(S1P)

działanie anty-apoptyczne, mitogenne, 
pro-zapalne, migracja, proliferacja, stymu-
lacja wzrostu komórek, angiogeneza

Ceramid
(Cer)

apoptoza, różnicowanie, hamowanie 
wzrostu komórki, senescencja komórkowa, 
działanie pro-zapalne i antynowotworowe, 
budowanie warstwy rogowej skóry

Ceramido-1-fosforan 
(C1P)

działanie anty-apoptyczne, mitogenne, 
pro-zapalne, migracja komórek, prolifera-
cja,

S%ngomielina
(SM)

budowa błon biologicznych, tworzenie 
tratw lipidowych

Glikos%ngolipid
(GSL)

Rozwój mózgu, różnicowanie komórek ner-
wowych, regeneracja nuronów, tworzenie 
warstwy mielinowej, budowa tratw lipido-
wych, regulowanie aktywności receptorów 
błonowych, markery powierzchniowe, 
regulacja ruchliwości i adhezji komórek, 
receptory dla wielu patogenów

Tabela 1. Struktura i funkcje głównych typów s%ngolipidów

Oprac. własne.
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błony biologiczne nie mają jednolitego składu. Chociaż-
by z  całej puli komórkowej s*ngomieliny ok. 60–70% 
znajduje się w zewnętrznej warstwie błony komórkowej. 
Regulowanie poziomu s*ngolipidów w błonach pozwa-
la sterować ich płynnością i ruchliwością oraz tenden-
cją do tworzenia pęcherzyków (van Meer, Voelker i Fei-
genson, 2008).

Synteza ceramidu

Już z poprzedniego akapitu można wywnioskować, 
że głównym elementem w metabolizmie s*ngolipidów 
jest ceramid (ryc.  1) (Hunnun i  Obeid, 2002). Nawet 
kluczowa dla ich struktury s*ngozyna powstaje jedynie 
w wyniku katabolizmu ceramidu. Tworzenie ceramidu, 
będącego prekursorem wszystkich innych s*ngolipi-
dów, może przebiegać trzema szlakami (ryc. 2): 

• w ścieżce syntezy de novo jest on tworzony z prost-
szych cząsteczek – seryny i palmitoilo-CoA (Perry, 
2002); 

• druga droga to katabolizm złożonych s*ngolipi-
dów, głównie s*ngomieliny, bezpośrednio do cera-
midu (Shamseddine, 2015); 

• ostatecznie ceramid może powstawać w reakcjach 
szlaku nazywanego ratunkowym (ang. salvage 
pathway), w którym s*ngozyna pochodząca z roz-
kładu kompleksowych s*ngolipidów jest ponow-
nie wykorzystana do syntezy ceramidu (Kitatani, 
2008).

Powyższe ścieżki są związane z odpowiednimi prze-
działami komórkowymi. Synteza de novo zachodzi na 
cytoplazmatycznej powierzchni siateczki śródplazma-
tycznej. Hydroliza s*ngomieliny ma miejsce głównie 
w  błonie komórkowej, zaś szlak ratunkowy rozpoczy-
na się w lizosomach gdzie kompleksowe s*ngolipidy są 
trawione do s*ngozyny, która może być przetranspor-
towana do różnych przedziałów komórkowych. Reakcje 
opisanych szlaków są katalizowane enzymatycznie, co 
umożliwia dokładną kontrolę poziomu ceramidu i jego 
metabolitów w  komórce. Zwykle największy udział 
w  syntezie ceramidu ma szlak ratunkowy, stanowiący 
źródło 50–90% tego związku (Kitatani, 2008). W  ra-
mach badań nad szlakiem metabolicznym s*ngolipi-
dów nasz zespół opracował model matematyczny szcze-
gółowo opisujący zależności pomiędzy wymienionymi 
ścieżkami. Model ten uwzględnia zarówno kinetykę 

reakcji enzymatycznych, ich przyporządkowanie do 
różnych organelli, jak i kinetykę reakcji transportu me-
tabolitów. Warto zaznaczyć, że matematyczne modele 
obliczeniowe opisujące procesy metaboliczne stanowią 
doskonałe narzędzie do analizy procesów biologicznych 
w warunkach in silico (Wronowska i wsp., 2015). 

Synteza kompleksowych s!ngolipidów

Spośród wszystkich s*ngolipidów w  komórkach 
zwierzęcych najob*ciej występuje s*ngomielina, jej 
stężenie kilkukrotnie przewyższa poziom pozostałych 
s*ngolipidów. Również glikos*ngolipidy są licznie re-
prezentowane, stąd ich istotna rola w utrzymaniu właś-
ciwego poziomu ceramidu. Synteza złożonych s*ngoli-
pidów zachodzi w aparacie Golgiego (De Matteis, 2008; 
Merrill, 2011). Na cytoplazmatycznej powierzchni cy-
stern aparatu znajdują się enzymy – transferazy, odpo-
wiedzialne za dołączenie reszty cukrowej do ceramidu. 
Powstały cerebrozyd może być przeniesiony do wnętrza 
aparatu, gdzie łańcuch węglowodanowy ulega wydłu-
żeniu o  kolejne reszty (Halter, 2007). Z  kolei synteza 
s*ngomieliny w  całości przebiega wewnątrz cystern 
w  części cis aparatu Golgiego (Jeckel, 1990; Villani, 
2008). W obu przypadkach podstawą do produkcji jest 
ceramid. To, która cząsteczka powstanie ze wspólnego 
prekursora, zależy od metody jego transportu (Yama-
ji, 2008). Aby ulec przekształceniu w  glikos*ngolipid, 
ceramid musi być przetransportowany do aparatu Gol-
giego jako integralna część pęcherzyków błony siateczki 
śródplazmatycznej. Natomiast do produkcji s*ngomie-
liny ceramid jest przenoszony przez specy*czne białko 
transportujące CERT (ang. ceramide transfer protein) 
(Kudo, 2008). Głównym miejscem przeznaczenia SM 
i  GSL jest zewnętrzna warstwa błony komórkowej. 
Tra*ają tam jako fragmenty błon pęcherzyków; dzięki 
temu unikają kontaktu z „nieprzyjazną” im wodą.

Ryc. 2. Trzy ścieżki syntezy ceramidu

Ilustracja wykonana na podstawie:  
http://www.jci.org/articles/view/57144/%gure/1
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Ufosforylowane pochodne ceramidu i s!ngozyny  

Na koniec warto wspomnieć o  ceramido-1-fosfo-
ranie (C1P) i s*ngozyno-1-fosforanie (S1P) – cząstecz-
kach, do których powstania potrzebna jest grupa fosfo-
ranowa. Wprawdzie cząsteczka S1P nie jest zaliczana do 
s*ngolipidów (nie zawiera kwasów tłuszczowych), jed-
nak ze względu na swoje powiązanie funkcjonalne i me-
taboliczne, zwykle omawiana jest wspólnie ze s*ngoli-
pidami (Liu, 2011). S1P powstaje, gdy kinaza s*ngozyny 
(SK) ufosforyluje s*ngozynę (Pitson, 2011), zaś C1P jest 
tworzony przez kinazę ceramidu (CERK), dołączającą 
ortofosforan do ceramidowego rdzenia (Sugiura, 2002). 
Obydwie cząsteczki mają działanie antagonistyczne 
wobec swoich prekursorów (s*ngozyny i  ceramidu), 
dlatego też należy je uznać za bardzo ważne metabolity 
szlaku s*ngolipidowego (Chalfant i Spiegel, 2005).

Co robi? Co się z nim dzieje? Funkcje s!ngolipidów

Aby pojąć wszechstronność funkcji s*ngolipidów 
należy wyjaśnić ich działania na różnych poziomach 
organizacji ciała: (i) od budowy organów – skóry; (ii) 
poprzez wpływanie na właściwości błon komórkowych; 
(iii) po zadania na poziomie molekularnym – transduk-
cję sygnałów komórkowych. 

Skóra wiecznie młoda

Skóra, będąca największym z  organów naszego 
ciała, zbudowana jest z  wielu warstw. Najbardziej ze-
wnętrzną stanowi naskórek. Sam naskórek również 
można podzielić na warstwy. Raz jeszcze skierujemy 
uwagę ku najbardziej zewnętrznej, zbudowanej z mar-
twych komórek (keratynocytów) warstwie rogowej 
naskórka. Właśnie tu odnajdujemy duże ilości s*ngo-
lipidów, w  szczególności ceramidów. Warstwa rogowa 
naskórka przypomina mur chroniący wnętrze organi-
zmu, cegły to keratynocyty czyli płaskie, bezjądrzaste, 

wypełnione keratyną komórki, a  spoiwo nazywane 
cementem międzykomórkowym stanowi mieszanina 
kwasów tłuszczowych (15–25%), cholesterolu (25–35%) 
i  przede wszystkim ceramidów (40–50%). Główna rola 
„cementu” polega na ochronie głębiej położonych tka-
nek przed utratą wody, co pozwala na utrzymanie od-
powiedniej wilgotności skóry. Biosynteza ceramidów 
zachodzi w  komórkach warstwy kolczystej i  ziarnistej 
naskórka. Aby uniknąć wzrostu wewnątrzkomórkowe-
go stężenia ceramidu (co mogłoby doprowadzić do ak-
tywacji procesu samobójczej śmierci), komórki produ-
kują glikoceramidy, które po uwolnieniu do środowiska 
zewnątrzkomórkowego są hydrolizowane do ceramidu 
i reszt cukrowych (Coderch i wsp., 2003). Ogromne ilo-
ści takiej mieszaniny lipidów wytwarza naskórek pło-
du. Ta woskowata maź (łac. vernix caseosa), doskonale 
chroniąca delikatną skórę noworodków, zbudowana 
jest głównie z różnych typów ceramidu. Niestety zdol-
ność do syntezy ceramidów w skórze zmniejsza się wraz 
z wiekiem, a po 40 roku życia ich produkcja zazwyczaj 
całkowicie ustaje. Co gorsza, wiele czynników środo-
wiskowych powoduje zmniejszenie ilości ceramidów, 
a przez to znaczne osłabienie szczelności warstwy rogo-
wej naskórka. Ostatecznym rezultatem jest starzenie się 
skóry, utrata jej jędrności i elastyczności (Choi i Maiba-
ch, 2005).

Tratwy na lipidowym morzu – regulacja struktury błony 

komórkowej

Przez ponad 30 lat przyjmowano, że zapropono-
wany przez Singera i Nicolsona model półpłynnej mo-
zaiki doskonale opisuje strukturę błony komórkowej. 
Zgodnie z  nim błona przypomina morze ruchliwych 
lipidów, pośród których, niczym góry lodowe, pływa-
ją białka. Wyobrażenie to okazało się jednak mylne. 
W ciągu ostatniej dekady dowiedziono, że w pozornie 
chaotycznym oceanie można wyróżnić obszary silnie 

uporządkowane, wpływające na rozmieszczenie białek 
błonowych. Struktury te nazwano tratwami lipidowy-
mi. Mogą one stanowić od kilkunastu do kilkudziesię-
ciu procent powierzchni błony komórkowej. Z  czego 
zbudowane są tratwy? Dwa główne składniki to chole-
sterol i s*ngomielina. Obie cząsteczki są ściśle upako-
wane, tworząc w ten sposób obszar o podwyższonej gę-
stości. Systemy łączących się tratw pozwalają oddzielać 
enzymy błonowe o  przeciwstawnych właściwościach. 
Z drugiej strony, jeśli wewnątrz tratw uwięzimy wybra-
ne białka, ułatwi to tworzenie kompleksów białkowych 
z ich udziałem. W większości ścieżek sygnałowych ak-
tywacja receptorów polega na ich dimeryzacji lub też 
wymaga fosforylacji przez kinazy błonowe. Tratwy lipi-
dowe stanowią platformy ułatwiające tego typu oddzia-
ływania, odgrywają więc kluczową rolę w  transdukcji 
sygnałów (Lingwood i Simons, 2010).

Tratwy lipidowe zawierają także cząsteczki wy-
korzystywane przez wirusy do adhezji i  wnikania do 
komórek gospodarza. Na przykład wirus HIV w przy-
padku przeniesienia drogą płciową, aby efektywnie 
zainfekować organizm, musi przekroczyć barierę, jaką 
stanowi warstwa komórek nabłonkowych. W  przeci-
wieństwie do docelowych dla wirusa limfocytów T, na-
błonki nie eksprymują receptorów CD4+ i receptorów 
dla chemokin – białek pozwalających na wnikanie HIV 
do komórek. Okazuje się jednak, że alternatywnym 
receptorem dla HIV jest glikos*ngolipid – galaktozy-
loceramid (GalCer) – występujący głównie w tratwach 
lipidowych (Fittipaldi i  wsp., 2010). Co ciekawe, wiele 
wirusów, podobnie jak HIV, wykorzystuje s*ngolipidy 
do inwazji. Chociażby powszechnie znany wirus gry-
py swoim powierzchniowym białkiem HA (hemaglu-
tynina) przylega do gangliozydów eksponowanych na 
komórkach gospodarza. S*ngolipidów błonowych nie 
należy jednak kojarzyć tylko z infekcjami wirusowymi. 
Tratwy lipidowe, głównie zakotwiczone w nich ganglio-
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Wzrost stężenia wewnątrzkomórkowego ceramidu po-
woduje zatrzymanie cyklu komórkowego i może prowa-
dzić do aktywacji apoptozy, senescencji lub różnicowa-
nia się komórek. Dlatego właśnie ceramidy nazywane 
są lipidowymi supresorami nowotworów, z  kolei S1P 
– lipidem promującym nowotworzenie. Działanie ce-
ramidu polega na modelowaniu aktywności wybranych 
wewnątrzkomórkowych białek – kinaz i fosfataz. Te zaś 
oddziałują z komponentami różnych ścieżek sygnaliza-
cyjnych. Pośród licznych białek będących celem dzia-
łania ceramidu wymienię najważniejsze, wśród nich; 
kinazy (np. AKT, PKC, MAPK, c-RAF i PKCζ), fosfata-
zy, nazywane fosfatazami białkowymi aktywowanymi 
przez ceramid (PP1 i PP2a), oraz fosfolipazę D (Bikman 
i  Summers, 2011). Jak pojąć sens tej zawiłej białkowej 
wyliczanki? Do tej pory udało się zebrać i  wyjaśnić 
tylko jej fragmenty. Wiadomo, co powoduje ceramid 
– np. apoptozę; wiadomo, z jakimi białkami może od-
działywać np.  PP1; zwykle jednak nie wiadomo, jaki-
mi dokładnie szlakami przebiega informacja wnoszona 
przez ceramid (np. na jakim etapie aktywowana jest ka-
skada apoptyczna). Jednym z ciekawych i dość dobrze 
opisanych przejawów aktywności ceramidu jest hamo-
wanie aktywności telomerazy. Jest to białko wydłużają-
ce telomery, czyli końcowe odcinki chromosomu. Od-
budowywanie telomerów jest konieczne, gdyż ulegają 
one skróceniu przy każdym podziale komórkowym. 
Tak więc, aby komórka mogła pozostać w cyklu komór-
kowym i powtarzać podziały, konieczna jest aktywność 
telomerazy. Tymczasem ceramid hamuje ekspresję ge-
nów kodujących telomerazę; odbywa się to poprzez in-
aktywację czynnika transkrypcyjnego c-Myc. Przez to 
komórka zostaje zmuszona do wstrzymania podziałów. 
Oczywiście nie jest to kompletne wyjaśnienie, lecz tylko 
jeden z bardzo licznych mechanizmów zatrzymywania 
cyklu komórkowego (Wooten-Blanks i wsp., 2007).

zydy (najbardziej złożone spośród glikos*ngolipidów), 
są odpowiedzialne za wzajemną adhezję komórek, od-
działywania z komórkami układu immunologicznego, 
a także za różnicowanie i regenerację komórek układu 
nerwowego (Simons i Ehehalt, 2002).

S!ngolipidy rządzą – molekularna kontrola losów komórki

Zwykle myśląc o mechanizmach sterujących życiem 
komórki – kontroli cyklu komórkowego, regulacji eks-
presji genów, kontroli aktywności białek czy przetwa-
rzaniu sygnałów komórkowych – w  centrum uwagi 
stawiamy białka. Białka ze względu na swoją budowę 
i  różnorodność właściwości biochemicznych rzeczy-
wiście spełniają bardzo wiele funkcji. Jednak nie mają 
na nie wyłączności; od lat 90. XX wieku wiadomo, że 
s*ngolipidy uczestniczą w molekularnej kontroli losów 
komórki. Szczególna rola przypada S1P i  ceramidowi, 
które działają antagonistycznie. Ceramid powoduje 
uruchomienie mechanizmów wprowadzających ko-
mórkę na „ścieżkę zagłady”– apoptozy. Przeciwnie, S1P 
promuje przeżycie. Stąd stan równowagi pomiędzy S1P 
i Cer określa się angielskim terminem Cer/S1P-rheostat 
(opornik-Cer/S1P). Układ ten działa jak przełącznik 
odpowiadający na zmiany warunków otoczenia (Han-
nun i  Obeid, 2008). W  artykule tym ograniczę się do 
omówienia tych dwóch związków, gdyż spośród s*ngo-
lipidów są one najistotniejszymi modulatorami działa-
nia komórki. 

S1P – komórka będzie żyć

S1P działa w  dwojaki sposób: zewnątrzkomórko-
wo, jako wtórny przekaźnik, i  wewnątrzkomórkowo, 
regulując poziom ekspresji wybranych genów. Pierw-
szy z  wymienionych mechanizmów został dość do-
brze poznany, drugi wciąż pozostaje niejasny (Spiegel 
i Milstien, 2003). Jako wtórny przekaźnik S1P jest wy-

dzielany do środowiska pozakomórkowego. Najob*ciej 
występuje w osoczu krwi i  lim*e. W dużych ilościach 
jest produkowany przez czerwone krwinki, płytki krwi 
i komórki nabłonkowe wyściełające naczynia. Migrując 
wraz z krwią lub limfą S1P może się przyłączać do spe-
cy*cznych receptorów błonowych nazywanych S1PR 
(ang. Sphingosine-1-Phosphate Receptor) zaliczanych 
do receptorów typu GPCR (ang. G Protein-Coupled 
Receptor; receptory sprzężone z białkami G). Znanych 
jest pięć typów S1PR (S1PR1-5) występujących w  róż-
nych tkankach i  organach

 
(Rosen, 2009). Pobudzenie 

S1PR skutkuje aktywacją Rho-GTPases, w konsekwen-
cji dochodzi do pobudzenia wielu ścieżek sygnałowych, 
a  przy tym aktywacji m.in. białek Akt, MAPK, Rac1 
i  PKC, jak również uwalniania jonów Ca2+ (Mendel-
son, 2014). Działając poprzez poszczególne S1PR, S1P 
reguluje procesy angiogenezy, proliferacji oraz migra-
cji komórek. Ostateczny efekt działania S1P zależy od 
typu aktywowanego receptora. Przykładowo, S1PR1 
występuje powszechnie, szczególnie ob*cie w  mózgu, 
płucach, nerkach i  układzie krwionośnym. Receptor 
ten kontroluje rozwój naczyń krwionośnych oraz regu-
luje ich przepuszczalność (Sarkisyan, 2014). Inną znaną 
funkcją S1PR1 jest pobudzanie migracji limfocytów. 
Aktywacja receptorów typu pierwszego przez S1P jest 
niezbędna do uwolnienia limfocytów B i  T z  węzłów 
chłonnych (Cyster i Schwab, 2015). Jak nietrudno prze-
widzieć, zaburzenia wydzielania S1P oraz mutacje re-
ceptorów S1PR1-5 mogą stanowić przyczynę zarówno 
chorób autoimmunizacyjnych, jak i niedoborów odpor-
ności.

Ceramidy – lipid komórkowego samobójstwa 

Podczas gdy S1P wywołuje stan zapalny, skłania 
komórki do podziałów (proliferacji) i powoduje ich od-
porność na apoptozę, ceramid działa wręcz przeciwnie. 
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Chory przez s!ngolipidy

Oczywiście same s*ngolipidy nie są ani złe, ani tru-
jące, ani też nie wywołują chorób. Skoro jednak uświa-
domimy sobie, jak wiele funkcji spełniają one w naszym 
ciele, jasne się staje, że nawet drobne zmiany w szlakach 
metabolicznych s*ngolipidów mogą być krytyczne dla 
naszego zdrowia. Na początek przyjrzyjmy się choro-
bom nowotworowym. Skoro nowotwór (upraszczając) 
polega na nadmiernych, niekontrolowanych podziałach, 
w chorobie tej należy się spodziewać wzrostu poziomu 
s*ngolipidów promujących przeżycie komórek (S1P 
czy C1P), a zarazem spadku poziomu ich antagonistów 
(np. ceramidu i s*ngozyny). W tym przypadku „logika” 
nas nie zawodzi – w bardzo wielu nowotworach stwier-
dzono podwyższoną aktywność enzymu SK1, produku-
jącego S1P. Jednocześnie u wielu pacjentów, zwłaszcza 
z  nowotworami lekoopornymi, obserwuje się wzrost 
stężenia i  aktywności enzymu GCS (syntazy glukozy-
loceramidu). GCS powoduje znaczne obniżenie stęże-
nia ceramidu, zużywając go jako substrat do produkcji 
glikos*ngolipidów. Zgodnie z  przewidywaniami, tak 
zmienione komórki będą się lawinowo dzielić i unikać 
apoptozy (Ogretmen, 2004; Ponnusamy, 2010). Wprost 
przeciwnych zmian można się spodziewać u pacjentów 
dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi. Ob-
umieranie neuronów powinno wiązać się z  nagroma-
dzeniem sygnałów samobójczych proapoptycznych, 
i tak też jest. Chociażby w neuronach mózgowych osób 
chorych na Alzheimera dochodzi do wzrostu stęże-
nia ceramidów i s*ngozyny (oba lipidy maja działanie 
proapoptyczne); dzieje się tak w wyniku podwyższonej 
aktywności syntazy ceramidu (CerS1, 2 i 5). W choro-
bowo zmienionych komórkach następuje też wzmożony 
rozpad błonowej s*ngomieliny do ceramidu; jest to ko-
lejne źródło tego „lipidu śmierci”. Jednocześnie z neu-
ronów znika S1P, odpowiada za to nadaktywny w cho-

robie Alzheimera enzym – liaza s*ngozyno-1-fosforanu 
(LSP) (He, 2010). Już te dwa przykłady wskazują, w jaki 
sposób zaburzenie równowagi Cer/S1P może wytrą-
cić komórkę z  jej normalnego trybu życia, prowadząc 
do obumierania neuronów albo rozwoju nowotworu. 
Przytoczone choroby nie są jedynymi, których rozwój 
wiąże się z wadliwym metabolizmem s*ngolipidów. Li-
sta jest długa i zawiera tak znane schorzenia jak choćby 
cukrzyca, reumatyzm czy stwardnienie rozsiane.

Perspektywy

Naukowcy mają nadzieję, że poznanie właściwości 
s*ngolipidów pozwoli wyjaśnić naturę wielu dręczą-
cych ludzkość chorób. Nic więc dziwnego, że w ostat-
nich latach te enigmatyczne lipidy budzą ogromne 
zainteresowanie. Nadchodzące lata pokażą, czy rzeczy-
wiście rozwój lipidomiki przyczyni się do zrozumienia 
mechanizmów leżących u podstawy życia. Z pewnością 
największy problem może stanowić połączenie wszyst-
kich fragmentarycznych informacji w  logiczną całość. 
Do tego niezbędne będzie zastosowanie rozwiązań bio-
informatycznych, które pozwolą badać zjawiska biolo-
giczne z uwzględnieniem ich ogromnej złożoności.
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Molecular sphinx, the story of the enigmatic lipid

Weronika Wronowska

Sphingolipids are molecules molecules whose properties 
have forced scientists to reconsider their views on the 
metabolic function of lipids. According to its name (the 
pre*x “sphingo” comes from the legendary Sphinx) are 
the source of many puzzles. =e discoveries made in the 
last three decades have proven their key role in cell signal-
ing and control of cell fate. =is review article provides 
information on the structure and metabolism of chosen 
sphingolipids. In particular, the review of current knowl-
edge on their importance for the functioning of living 
organisms and the development of various disorders like 
cancer and neurodegeneration, has been included.

Key words: sphingolipids, ceramide, cell membrane, skin, can-

cer, neurodegeneration

Artykuł pomocny przy realizacji wymagań  

podstawy programowej

Biologia – IV etap edukacyjny, zakres rozszerzony: 

Cele kształcenia:

I. Poznanie świata organizmów na różnych poziomach organizacji 
życia. Uczeń przedstawia i wyjaśnia procesy i zjawiska biologiczne.

 Uczeń przedstawia związki między strukturą a funkcją na różnych 
poziomach organizacji życia.

III. Pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych. Uczeń 
rozumie i stosuje terminologię biologiczną.

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odczy-
tuje, selekcjonuje, porównuje i przetwarza informacje pozyskane z 
różnorodnych źródeł, 

V. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń 

- odnosi się krytycznie do przedstawionych informacji,

- oddziela fakty od opinii,
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I. Budowa chemiczna organizmów. Lipidy

1.3.1. Uczeń przedstawia budowę i znaczenie tłuszczów w organi-
zmach.

1.3.2. Uczeń rozróżnia lipidy (fosfolipidy, glikolipidy, woski i steroidy, 
w tym cholesterol), podaje ich właściwości i omawia znaczenie.

II.2. Budowa i funkcjonowanie komórki. Uczeń opisuje błony komórki, 
wskazując na związek między budową a funkcją pełnioną przez 
błony.
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Wstęp

Wolbachia została odkryta w 1924 roku w układzie 
rozrodczym komara brzęczącego Culex pipens. Nadano 
jej naukową nazwę Wolbachia pipientis. Na początku 
naukowcy szybko stracili nią zainteresowanie, bowiem 
okazało się, że bakteria nie jest odpowiedzialna za za-
każanie ludzi. W  ostatniej dekadzie docenili jednak 
feminizujące zdolności Wolbachia i nastąpił powrót do 
badań nad tym endosymbiontem. 

Wolbachia to jednokomórkowa bakteria zaliczana 
do riketsji (pałeczki), która zasiedla komórki narządów 
rozrodczych (jajniki, jądra) 
stawonogów (Wu i  wsp., 
2004). Przekazywana jest 
następnym pokoleniom 
wyłącznie przez matki 
w  cytoplazmie oocytów. 
Dążąc do zwiększenia suk-
cesu ewolucyjnego, bak-
teria manipuluje cyklem 
reprodukcyjnym stawo-
nogów na korzyść samic. 
Wolbachia może przetrwać 
w  organizmie samca, ale 
ze względu na niewiel-
ką zawartość cytoplazmy 
w  plemnikach nie może 
być za ich pośrednictwem 
rozprzestrzeniana (Wer-
ren i  wsp., 2008). Zatem 
celem bakterii Wolbachia 
jest uzyskanie jak najwięk-
szej liczby potomstwa płci 
żeńskiej w  następnym po-
koleniu (w  linii wertykal-
nej). Zainfekowanie bak-

otrzymano: 16.06.2015; przyjęto: 8.09.2015; opublikowano: 30.09.2015

terią może się odbywać również w  linii horyzontalnej 
(w  ramach pokolenia), ale dla procesów ewolucyjnych 
i zjawisk populacyjnych większe znaczenie ma przekaz 
z pokolenia na pokolenie (wertykalnie).

Szacuje się, że od 40 do 60% niektórych populacji 
stawonogów jest nosicielami Wolbachia. Naukowcy 
twierdzą, że jest jednym z najczęstszych zakażeń wśród 
stawonogów (Wool*t i  wsp., 2015). Zidenty*kowa-
no ją u  owadów (m.in. pluskwiaki, motyle, muchów-
ki, chrząszcze, błonkówki, wciornastki), skorupiaków 
(równonogi), a także u pajęczaków (zaleszczotki, rozto-
cze) (Warren i wsp., 2008) (ryc. 1).

Związek Wolbachia  
ze stawonogami 
– biologiczne konsekwencje 
Sandra Górska

mgr Sandra Górska: Katedra i Zakład Technologii Leków 
i Biotechnologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny 
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,  
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie:

Wolbachia to wewnątrzkomórkowa bakteria, która 
w  skomplikowany sposób wpływa na rozmnażanie sta-
wonogów. Stosuje ona szeroki wachlarz mechanizmów 
i  za ich pomocą manipuluje cyklem reprodukcyjnym 
swoich gospodarzy. Wolbachia wszelkimi sposobami sta-
ra się zmniejszać liczbę samców w populacji stawonogów 
na korzyść preferowanych samic, aby mogły przekazywać 
endosymbionta następnym pokoleniom w  cytoplazmie 
oocytów. Nadzwyczajne zdolności Wolbachia stały się 
ostatnio przedmiotem badań, ponieważ zdaniem na-
ukowców predyspozycje tej bakterii mogą być pomocne 
w walce z groźnymi chorobami przenoszonymi przez sta-
wonogi.

Słowa kluczowe: feminizacja, niekompatybilność cytoplazma-

tyczna, Wolbachia, partenogeneza, zabijanie samców

zgodność z PP – zob. s. 14

Ryc. 1. Występowanie Wolbachia u stawonogów

Źródło: oprac. własne.
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Strategie eliminacji samców

Wolbachia wykształciła następujące mechanizmy 
manipulacji procesami rozrodczymi swoich żywicie-
li: feminizacja, zabijanie samców, partenogeneza oraz 
niekompatybilność cytoplazmatyczna (Charlat i  wsp., 
2003).

Feminizacja

W  procesie feminizacji bakteria Wolbachia powo-
duje zmianę płci zarodka z  męskiej na żeńską. Obec-
ność bakterii w  jądrach powoduje przerost gruczołu 
wydzielającego androgeny, w  wyniku czego następuje 
zahamowanie jego funkcji rozrodczych. W ten sposób, 
bez zmiany genów, genetyczne samce rozwijają się jako 
samice. Zjawisko to zaobserwowano u  pluskwiaków, 
motyli i  równonogów. Badania przeprowadzane na 
niezainfekowanych kulankach wykazały, że o płci tych 
równonogów decydują chromosomy. W  przypadku,         
gdy kulanka posiadała męskie chromosomy, ale była za-
każona bakterią Wolbachia, przeważnie rodziła się jako 
samica (ryc. 2) (Moreira i wsp., 2009; Narita i wsp., 2007; 
Werren, 1997; Werren i wsp., 2008). 

Partenogeneza

Kolejny sposób endosymbionta na eliminację sam-
ców polega na zaburzeniu systemu determinacji płci 
u  gatunków haplo–diploidalnych, np.  u  pajęczaków, 
błonkoskrzydłych i wciornastków (Werren i wsp., 2008).

W niezakłóconym rozwoju, gdy owady nie są zainfe-
kowane Wolbachia, z zapłodnionych komórek jajowych 
(diploidalnych o  podwójnym zestawie chromosomów) 
rozwijają się samice, natomiast z  niezapłodnionych 
komórek jajowych (haploidalnych z  jednym zestawem 
chromosomów) partenogenetycznie rozwijają się sam-
ce (np.  trutnie). Obecność Wolbachia wywołuje zjawi-

sko telitokii (rodzaj partenogenezy żeńskiej), w  wyni-
ku której z niezapłodnionych jaj rozwijają się osobniki 
płci żeńskiej. W  trakcie oogenezy bakteria mody*ku-
je materiał genetyczny, i w  ten sposób doprowadza do 
podwojenia liczby chromosomów w  haploidalnym za-
rodku płci męskiej, z  którego powstanie diploidalna 
samica. Do zaburzeń cyklu komórkowego dochodzi na 
etapie anafazy lub telofazy (ryc. 3). Podczas anafazy nie 
wszystkie chromatydy rozchodzą się do przeciwległych 
biegunów komórki, a w trakcie telofazy następuje fuzja 
komórek. W wyniku tych zakłóceń dochodzi do odtwo-
rzenia diploidalności, więc z niezapłodnionych jaj po-
wstają samice (Gottlieb, 2002). 

Ryc. 2. Zjawisko 
feminizacji na 
przykładzie kulanek

Źródło: oprac. własne.

Ryc. 3. Partenogeneza 
żeńska u gatunków 
haplo-diploidalnych 
zainfekowanych przez 

Wolbachia

Źródło: oprac. własne.
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Zabijanie samców

Niechciane potomstwo płci męskiej Wolbachia 
usuwa już na etapie embrionalnym, co zaobserwowa-
no u  chrząszczy, muchówek, motyli oraz zaleszczot-
ków (Werren, 1997). W ten sposób endosymbiont dba 
o kondycję swoich żywicielek i zwiększa ich szanse na 
przeżycie. Uwalnia samice od potrzeby konkurowania 
z  samcami o  pożywienie i  często doprowadza do we-
wnątrzpłciowego kanibalizmu na korzyść młodych no-
sicielek bakterii Wolbachia. Ponadto usunięcie rodzeń-
stwa płci męskiej ogranicza ryzyko kojarzeń wsobnych 
skutkujących zmniejszeniem różnorodności genetycz-
nej populacji.

Niekompatybilność cytoplazmatyczna

Najczęstszym mechanizmem stosowanym przez 
bakterie Wolbachia w celu eliminacji samców jest nie-
zgodność cytoplazmatyczna (CI – cytoplasmic incom-
patibility). CI może być jednokierunkowa i  dwukie-
runkowa. CI jednokierunkowa występuje w krzyżówce 
zainfekowanego bakterią Wolbachia samca z niezainfe-
kowaną samicą, a  dwukierunkowa w  krzyżówce sam-
ca i  samicy zainfekowanych różnymi supergrupami 
(szczepami) bakterii z rodzaju Wolbachia. W obu tych 
przypadkach zarodki obumierają. CI stwierdzono u pa-
jęczaków, chrząszczy, muchówek, pluskwiaków, błon-
kówek, motyli oraz u równonogów. Niezgodność cyto-
plazmatyczna jest spowodowana opóźnieniem podziału 
komórki męskiej w stosunku do komórki żeńskiej pod-
czas mejozy. Komórka męska zostaje usunięta w  wy-
niku nieprawidłowego podziału, co skutkuje brakiem 
potomstwa (ryc. 4 C, D).

CI nie występuje w przypadku krzyżówki zainfeko-
wanej samicy z  niezainfekowanym samcem lub sam-
cem zainfekowanym tym samym szczepem Wolbachia. 
Brak niezgodności cytoplazmatycznej powoduje, że 

Ryc. 4. Rezultaty możliwych wariantów krzyżówek

Przypadek A: Krzyżówka – zainfekowana samica z niezainfe-
kowanym samcem (brak CI ) – powstaje płodne potomstwo;

Przypadek B: Krzyżówka – samica i samiec zainfekowani 
Wolbachia tym samym szczepem A (brak CI) – powstaje płod-
ne potomstwo;

Przypadek C: Krzyżówka – niezainfekowana samica skrzyżo-
wana z zainfekowanym samcem (CI) – brak potomstwa;

Przypadek D: Krzyżówka – samica i samiec zainfekowani Wol-
bachia dwoma różnymi szczepami A i B (CI) – brak potomstwa. 

Ryc. 5. Zjawisko 
możliwej specjacji 
spowodowanej przez 
Wolbachia
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nu w  jelitach i  przetransportowanie go do gruczołów 
ślinowych. Badania wykazały, że zakażone komary (A. 
aegyptii) nie są w  stanie przeżyć wystarczająco długo, 
aby przekazać wirusa wywołującego gorączkę denga 
(Lambrechts i wsp., 2015; Baldacchino i wsp., 2015). Po-
nadto u  zakażonych komarzyc giętkie kłujki sprawia-
ją, że nie mogą one przebić skóry i przekazać patogenu 
(ryc. 6). Z tego powodu samice komarów wymierają; nie 
są bowiem w stanie się wyżywić (McMeniman i wsp., 
2009; Moreira i wsp., 2009).

Podsumowanie

Pomimo wielu przeprowadzonych badań nie znamy 
na dzień dzisiejszy wszystkich mechanizmów, jakimi 
dysponuje Wolbachia. Możemy tylko przypuszczać, że 
w  przyszłości rozszyfrowanie tajemnic związku tego 
endosymbionta ze stawonogami może ukazać wiele 
nieznanych biologicznych konsekwencji. Jedną z moż-
liwości jest poznanie tej bakterii na tyle dobrze, by móc 
sterować np. sterylizacją komarów na żądanie. Dotych-
czasowe badania naukowe dowodzą, że bakteria może 

rodzi się potomstwo niezależnie od faktu, czy osobnik 
płci męskiej jest zainfekowany, czy też nie (ryc. 4 A, B), 
(Labrechts i wsp., 2015; Werren i wsp., 2008).

Zjawisko CI zapewnia reprodukcję tylko zainfeko-
wanych bakterią samic. W ten sposób Wolbachia hamu-
je rozwój potomstwa w populacji oraz przerywa prze-
pływ genów między populacjami zakażonymi różnymi 
szczepami bakterii Wolbachia. Konieczność krzyżowa-
nia się osobników zakażonych tym samym szczepem 
Wolbachia, na skutek powstania bariery rozrodczej, 
może zapoczątkować specjację (ryc. 5) (Futuyma, 2008; 
Werren i wsp., 2008). 

Wolbachia w walce z chorobami

Obecnie prowadzone są badania nad wykorzysta-
niem bakterii Wolbachia w walce z groźnymi chorobami 
przenoszonymi przez stawonogi. Zaobserwowano, że 
pojawienie się endosymbionta w populacji prowadzi do 
znacznego spadku liczby samców i znacznego skrócenia 
ich żywotności. Nie można jednak było tego odkrycia 
wykorzystać przy zwalczaniu wirusa denga, ponieważ 
bakteria, chociaż bardzo pospolita, niechętnie zasied-
lała komary Aedes aegyptii, odpowiedzialne za przeno-
szenie tego wirusa. Problem został rozwiązany przez 
międzynarodowy zespół naukowców Conor McMeni-
man z University of Queensland, który wytypował do 
tego zadania właściwy szczep Wolbachia, oznaczony 
jako wMel. Naturalnym żywicielem szczepów wMel jest 
muszka owocowa (Drosophila melanogaster). Naukow-
cy przez trzy lata prowadzili badania nad adaptacją 
tego endosymbionta do zasiedlenia w  narządach roz-
rodczych komara A. aegyptii. Badania zakończyły się 
powodzeniem, gdyż bakteria zainfekowała wszystkie 
hodowane w  tym laboratorium komary płci żeńskiej, 
wywołując zjawisko niezgodności cytoplazmatycznej. 
W następstwie zmniejszała się liczebność komarzej po-

pulacji. Po badaniach laboratoryjnych przeprowadzono 
próby wprowadzenia zainfekowanego endosymbion-
tem komara do środowiska naturalnego. 

Zdaniem naukowców, wyniki eksperymentów prze-
prowadzonych w  naturze (w  Australii i  Brazylii) są 
obiecujące. Jest nadzieja, że dalsze badania mogą po-
móc w opracowaniu sposobu na skuteczne zapobiega-
nie chorobom wirusowym, których wektorami zakaże-
nia są stawonogi (Labrechts i wsp., 2015; Werren i wsp., 
2008). Za przenoszenie wirusa denga odpowiedzialne 
są tylko samice komarów, ponieważ komary płci mę-
skiej nie kąsają. Robią to tylko komarzyce, więc w walce 
z chorobą skutki infekcji objawiające się skróceniem ży-
cia i pogorszeniem kondycji kłujek dotyczą jedynie ich. 
Z kolei zainfekowane samce nie mogą mieć potomstwa, 
jeżeli samice nie są zainfekowane (CI jednokierunko-
wa). Zdaniem naukowców, kombinacja tych cech może 
okazać się bardzo pomocna przy kontroli dzikich popu-
lacji komarów. 

Komarzyce, aby przenosić czynniki chorobotwórcze 
muszą mieć czas na zainfekowanie własnego organizmu 
oraz około dwóch tygodni na rozmnożenie się patoge-

Ryc. 6. Drogi 
oddziaływań 
Wolbachia 
w walce 
z komarami

Źródło: oprac. 
własne.
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of invertebrate biology. Nature Reviews Microbiology. 6: 741-751.
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scovery of Putative Small Non-Coding RNAs from the Obligate 
Intracellular Bacterium Wolbachia pipientis. PLoS One. 4:1-16.

Wu M, Sun LV, Vamathevan J, Riegler M, Deboy R, Brownlie JC, 
McGraw EA, Martin W, Esser C, Ahmadinejad N, Wiegand C, 
Madupu R, Beanan MJ, Brinkac LM, Daugherty SC, Durkin AS, 
Kolonay JF, Nelson WC, Mohamoud Y, Lee P, Berry K, Young 
MB, Utterback T, Weidman J, Nierman WC, Paulsen IT, Nelson 
KE, Tettelin H, O’Neill SL, Eisen JA (2004). Phylogenomics of the 
Reproductive Parasite Wolbachia pipientis wMel: A Streamlined 
Genome Overrun by Mobile Genetic Elements. PLoS Biol. 2:0331-
0333. 

pomóc w zapobieganiu chorobom wirusowym, ograni-
czać populacje stawonogów oraz wpływać na procesy 
powstawania nowych gatunków. Obecnie Wolbachia 
budzi wiele nadziei, lecz także obaw. Dalsze badania 
mogą pokazać, że ta mała bakteria ma duży wpływ nie 
tylko na stawonogi, ale też na wiele innych dziedzin na-
szego życia.
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Association of Wolbachia with Arthropods – the biological 

consequences

Sandra Górska

Wolbachia is an intracellular bacteria which in�uences 
the reproduction of arthropods in a complicated way. It 
uses a wide range of mechanisms to manipulate the re-
productive cycle of its hosts. Wolbachia by all means tries 
to reduce the number of males in the population of ar-
thropods for the bene*t of the preferred females, so that 
they can pass endosymbionts on to the new generations 
in the oocyte cytoplasm. Wolbachia extraordinary abili-
ties have lately become a subject of research, as according 
to scientists such predispositions of the bacteria can be 
helpful in battling serious diseases transmitted by arthro-
pods.

Key words: cyanopolyynes, dicyanopolyynes, interstellar mat-

ter, chemical evolution

Artykuł pomocny przy realizacji wymagań  

podstawy programowej

Biologia – IV etap edukacyjny (zakres rozszerzony)

Cele kształcenia:

I. Poznanie świata organizmów na różnych poziomach organizacji 
życia.

III. Pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych. Uczeń 
rozumie i stosuje terminologię biologiczną.

V.  Rozumowanie i argumentacja. 

Treści nauczania:

IV.3. Przegląd różnorodności organizmów. Bakterie. Uczeń przedsta-
wia rolę bakterii w życiu człowieka i w przyrodzie. 

VII.3. Ekologia. Zależności międzygatunkowe. Uczeń wykazuje rolę 
zależności mutualistycznych (fakultatywnych i obligatoryjnych 
jedno- lub obustronnie) w przyrodzie, posługując się uprzednio 
poznanymi przykładami.
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Len zwyczajny 
(Linum usitatissimum L.) 

– znana, a niezwyczajna roślina 

Aneta Adamczuk,  Irena Siegień,  Iwona Ciereszko

Streszczenie:

Len jest rośliną uprawianą na świecie od tysięcy lat. Spo-
śród ponad 200 gatunków z  rodziny Linaceae tylko len 
zwyczajny, z którego wyodrębniły się dwie formy użytko-
we: len włóknisty i oleisty, ma zastosowanie praktyczne. 
Surowiec pozyskiwany w  trakcie uprawy tego gatunku 
jest cenny dla gospodarki. Stanowi źródło naturalnego 
włókna do zastosowania w  przemyśle włókienniczym, 
budowlanym czy do produkcji pasz. Olej lniany jest na-
tomiast wykorzystywany w  przemyśle olejarskim, far-
maceutycznym czy lakierniczym. Badania prowadzone 
z  wykorzystaniem inżynierii genetycznej mają na celu 
poszukiwanie nowych zastosowań tej dobroczynnej ro-
śliny takich jak: opatrunki z włókien zmody*kowanego 
lnu o działaniu przeciwzapalnym czy olej o odpowiedniej 
proporcji kwasów tłuszczowych ω-3 i ω-6. Len jest także 
jednym z ponad trzystu gatunków roślin, u których udało 
się przeprowadzić procesy regeneracyjne w  warunkach 
in vitro. Pomimo wieloletnich doświadczeń nad regula-
cją procesów organogenezy i somatycznej embriogenezy 
w kulturach in vitro len nadal stanowi atrakcyjny mate-
riał badawczy m.in. ze względu na praktyczne możliwości 
wykorzystania.

Słowa kluczowe: len oleisty, len włóknisty, kultury in vitro, 

biotechnologia

otrzymano: 20.02.2015; przyjęto: 25.05.2015; opublikowano: 30.09.2015

Wprowadzenie

Nazwa rodzajowa Linum pochodzi od celtyckiego 
słowa lin – nić, nitka. Drugie słowo w nazwie gatunku 
usitatissimum, podane przez Karola Linneusza, oznacza 
bardzo użyteczny i bezpośrednio odnosi się do znacze-
nia lnu i jego szerokiego zastosowania. Pomimo tego, że 
historia uprawy jest długa, naukowcy i hodowcy nadal 
odkrywają jego nowe zastosowania. Lecznicze i  diete-
tyczne właściwości oraz stosowanie lnu w  przemyśle 
wymagają opracowywania ekologicznych i  innowacyj-
nych metod uprawy tego gatunku, zgodnych z wymo-
gami rolnictwa zrównoważonego. 

Charakterystyka gatunku

Rodzaj Linum L. należący do rodziny Linaceae to 
ponad 200 gatunków, spośród których tylko jeden: len 
zwyczajny ma zastosowanie praktyczne. Gatunek ten, 
należący do roślin jednorocznych, kwitnie od czerwca 
do lipca. Łodygi lnu są wzniesione, proste, cienkie, roz-
gałęzione u góry, kwiaty natomiast jasnoniebieskie lub 
białawe (fot. 1). Owocem jest niepękająca, pięciokomo-
rowa torebka nasienna, mieszcząca od 4 do 10 nasion 
koloru brunatnego. Formy krótkopędowe, wielkona-

sienne lnu uprawiane są głównie jako rośliny oleiste, 
długopędowe zaś, drobnonasienne, jako rośliny włók-
nodajne (Zając i wsp., 2012).

Len zwyczajny pochodzi prawdopodobnie od lnu 
wąskolistnego (Linum angustifolium Huds.), rosnącego 
w Europie Zachodniej i Południowej, w Azji Mniejszej, 
na Kaukazie i w Afryce Północnej (Millam i wsp., 2005; 
http://www.paz.most.org.pl/len/index.html). Wymaga-
nia glebowe lnu nie są zbyt wysokie, nieodpowiednie 
do uprawy są jednak gleby suche i piaszczyste, które źle 
utrzymują wilgoć, jak również gleby torfowe, wapienne 
oraz podmokłe. Najlepsze są gleby gliniasto-piaszczyste 
i piaszczysto-gliniaste, wszelkie nowiny, pastwiska, łąki 
mineralne oraz gleby poleśne. Len, w zależności od tem-
peratury i wilgotności podłoża, wschodzi średnio w cią-
gu 10 dni, a  okres wegetacji trwa 90–120 dni (http://
www.paz.most.org.pl/len/index.html). 

zgodność z PP – zob. s. 21

dr hab. Iwona Ciereszko: Zakład Fizjologii Roślin, Instytut 
Biologii, Uniwersytet w Białymstoku

mgr Aneta Adamczuk: Zakład Fizjologii Roślin, Instytut 
Biologii, Uniwersytet w Białymstoku

dr Irena Siegień: Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii, 
Uniwersytet w Białymstoku

Fot. 1. Kwitnący len zwyczajny (Linum usitatissimum L.)

Źródło: zdjęcia własne.
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Rys historyczny

Len zwyczajny jest jedną z  pierwszych roślin udo-
mowionych przez człowieka. Roślina ta pochodzi z ob-
szarów śródziemnomorskich. Ze źródeł historycznych 
wynika, że len uprawiano już ponad 6000 lat temu. 
Wyodrębniły się dwie formy lnu: len włóknisty, z któ-
rego pozyskiwany jest surowiec na tkaniny i dzianiny, 
oraz len oleisty, uprawiany przede wszystkim w  celu 
pozyskania nasion, bogatych w olej. Len włóknisty jest 
rośliną klimatu wilgotnego i umiarkowanego, uprawia-
ny przede wszystkim w  Europie (Francja, Hiszpania, 
Wielka Brytania, Ukraina, Rosja, Białoruś, Czechy, Bel-
gia i Węgry) oraz w Azji (głównie w Chinach) i Afry-
ce (Egipt). Oleista forma lnu uprawiana jest w krajach 
o suchym lub umiarkowanym klimacie przede wszyst-
kim w  Indiach, Argentynie, Południowej Rosji, USA, 
a szczególnie w Kanadzie, która jest największym pro-
ducentem i  eksporterem nasion tej rośliny na świecie 
(Burbulis i wsp., 2007). 

Uprawa lnu w Polsce miała duże znaczenie w okre-
sie po II wojnie światowej do lat 90. XX wieku (Heller, 
2012). Jeszcze w latach 70. XX wieku uprawa tej rośliny 
zajmowała powierzchnię ok. 130 000 ha. W latach 80. 
i 90. nastąpiło załamanie branży lniarskiej. Zamknięto 
większość zakładów produkujących włókno oraz wiele 
przędzalni i tkalni. Obecnie uprawa lnu w Polsce nabie-
ra większego znaczenia, zwłaszcza ze względu na coraz 
szersze możliwości jego wykorzystania. Z roku na rok 
następuje zwiększanie powierzchni plantacji lnu, które 
w roku 2009 wynosiły: dla lnu oleistego – 16 000 ha, dla 
lnu włóknistego – 19 000 ha (Zając i wsp., 2012).

Zmniejszenie wielkości upraw lnu, a także powszech-
ne stosowanie herbicydów, używanie kwali*kowanego 
materiału siewnego oraz wyższy poziom agrotechniki 
spowodowało zanik chwastów towarzyszących tej rośli-
nie. Na plantacjach lnu w Polsce nie zanotowano chwa-
stów zaliczanych do tzw. specjalistów lnowych, takich jak: 

lnicznik właściwy (Camelina alyssum (Mill.) =ell), życica 
lnowa (Lolium remotum Shrk.), sporek polny olbrzymi 
(Spergula arvensis L. spp. maxima) czy kanianka lnowa 
(Cuscuta epilinum (Weihe)) (Heller i Praczyk, 2007).  

Len – roślina cyjanogenna

Rośliny lnu charakteryzują się wysokim potencja-
łem cyjanogennym. Cyjanogeneza, zdolność uwalnia-
nia cyjanowodoru (HCN) z tkanek roślin, którego głów-
nym źródłem są glikozydy cyjanogenne, stwierdzono 
u  ponad 2650 gatunków roślin wyższych. Związkom 
cyjanogennym przypisuje się, poza rolą ochronną przed 
roślinożercami i atakiem patogenów, również inne waż-
ne funkcje w roślinach: wykorzystywanie w metaboli-
zmie pierwotnym, m.in. jako źródło azotu w  syntezie 
aminokwasów, czy rolę regulacyjną (sygnalną) HCN, 
uwalnianego w wyniku hydrolizy cyjanogenów w wielu 
procesach *zjologicznych (Siegień, 2007). Potencjał cy-

janogenny lnu zmienia się podczas kiełkowania, rozwo-
ju siewek i  późniejszym wzroście roślin (Niedźwiedź-
-Siegień, 1998). Len zawiera w tkankach wegetatywnych 
dwa cyjanoglikozydy należące do monoglikozydów: li-
namarynę i  lotaustralinę. W nasionach większości ba-
danych odmian stwierdzono przewagę diglikozydów 
cyjanogennych: linustatyny i  neolinustatyny, niektóre 
zawierały natomiast niewielką ilość  linamaryny (Oo-
mah i  wsp., 1992; Niedźwiedź-Siegień, 1998). Łączna 
zawartość cyjanoglikozydów znacznie wzrasta w okre-
sie wczesnego wzrostu siewek oraz przed rozpoczęciem 
kwitnienia (Niedźwiedź-Siegień, 1998).

Zastosowanie praktyczne lnu

Len zwyczajny jest ważną rośliną z  gospodarcze-
go i ekonomicznego punktu widzenia. Stanowi źródło 
włókien i  oleju mających zastosowanie w  wielu gałę-
ziach przemysłu (ryc. 1).

Ryc. 1. Wykorzystanie 
surowców pozyskiwanych z lnu 
zwyczajnego (typu oleistego 
i włóknistego)

Zmody%kowano wg Heller, 2012.
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Forma włóknista lnu to roślina włóknodajna wy-
korzystywana w całości razem z korzeniami. Tkaniny 
oraz dzianiny odzieżowe pochodzenia lnianego mają 
wiele cennych właściwości: są bardzo wytrzymałe, nie 
uczulają, nie elektryzują się, są ekologiczne, bakterio-
bójcze, „oddychają wraz ze skórą”, doskonale wchła-
niają pot, a  także stanowią dobry wymiennik ciepła, 
przez co w  okresie upałów ubrania lniane „chłodzą”. 
Włókno lniane stanowi surowiec do wyrobu materia-
łów domowego użytku (obrusy, serwety) i obiciowych, 
a  w  ostatnim czasie do nietekstylnego wykorzystania, 
np.  w  produkcji wykładzin podłogowych i  samocho-
dowych, a  także geowłóknin (Czemplik i Szopa, 2009; 
Heller, 2012). 

W  momencie pozyskiwania włókna z  rośliny po-
wstają odpady typu paździerzy (zdrewniała, połamana 
cześć rośliny), z których wytwarza się płyty lignocelu-
lozowe o podobnych właściwościach jak płyty wiórowe. 
Odpady, jakie powstają podczas roszenia lnu, a następ-
nie wytwarzania włókna, można wykorzystać do wyro-
bu wysokiej jakości papieru (Heller, 2012). 

Len oleisty uprawiany jest przede wszystkim ze 
względu na nasiona. Siemię lniane zawiera ponad 40% 
tłuszczu charakteryzującego się wysoką (91%) zawar-
tością nienasyconych kwasów tłuszczowych, które dzia-
łają antybakteryjnie. Szczególnie wysoka jest zawartość 
nienasyconych kwasów: α-linolowego (57%) i linoleino-
wego (16%) (Zuk i wsp., 2012). Oba kwasy wykazują ko-
rzystny wpływ na zdrowie człowieka, gdyż wspomagają 
procesy trawienne, wzmacniają i regenerują błony ślu-
zowe układu pokarmowego i oddechowego, skutecznie 
przeciwdziałają miażdżycy, zawałowi serca i  chorobie 
nadciśnieniowej. Olej wspomaga leczenie nadpobudli-
wości dziecięcej (zespół ADHD), a  także depresji, po-
nieważ zwiększa produkcję serotoniny i dopaminy (tzw. 
hormonów szczęścia) (Tolkachev i  Zhuchenko, 2000). 
Zastosowaniem przemysłowym lnu oleistego (w związ-

ku z wysoką zawartością nienasyconych kwasów tłusz-
czowych, które szybko utleniają się na powietrzu) jest 
produkcja lakierów, farb olejnych oraz linoleum. Od-
pady powstałe przy przerobie nasion oraz torebki na-
sienne (zawierające około 36% białka i około 7% tłusz-
czu) są przeznaczane na paszę (Tolkachev i Zuchenko,  
2000). 

Najnowsze osiągnięcia naukowe,  
mody!kujące właściwości lnu

Badania biotechnologiczne wykonywane z  zasto-
sowaniem technik inżynierii genetycznej mają na celu 
poszukiwanie nowych zastosowań tej dobroczynnej ro-
śliny i mogą w znaczny sposób przyczynić się do zwięk-
szenia uprawy lnu w Polsce. 

Uzyskano transgeniczny len ze zwiększoną produk-
cją �awonoidów (antyoksydantów chroniących rośliny 
przed czynnikami chorobotwórczymi i stresem oksyda-
cyjnym), który charakteryzuje nadekspresja trzech ge-
nów pochodzących z petunii ogrodowej (Petunia hybri-
da hort. ex Vilm) kodujących enzymy: syntazę chalkonu, 
izomerazę chalkonu i reduktazę dihydro�awonolu. Ce-
lem tej manipulacji było stworzenie lnu o zwiększonej 
zawartości przeciwutleniaczy i  jednocześnie odpor-
niejszego na choroby powodowane przez grzyby z  ro-
dzaju Fusarium (Lorenc-Kukuła i  wsp., 2005). Innym 
sposobem zwiększenia ochrony lnu przed infekcjami 
grzybiczymi była transformacja wykonana przy użyciu 
genu β-1,3-glukanazy pochodzącego z ziemniaka. Na-
dekspresja β-1,3-glukanazy spowodowała zwiększenie 
odporności na działanie patogenów wpływając bez-
pośrednio na ich rozwój, co było głównym powodem 
zmniejszenia częstości infekcji grzybami z rodzaju Fu-
sarium. Niektóre linie zmody*kowanego lnu charakte-
ryzowały się wyższą zawartością metabolitów wtórnych 
takich jak kwasy fenolowe, powstrzymujących wzrost 

patogenów (Wróbel-Kwiatkowska i  wsp., 2004; Czem-
plik i Szopa, 2009). 

Jakość włókien lnianych zależy od procesu roszenia 
(wstępnej obróbki słomy lnianej, mającej na celu od-
dzielenie włókien od części zdrewniałych rośliny. Tra-
dycyjne roszenie przeprowadza się przez rozściełanie 
słomy w polu lub moczenie w wodzie). Oprócz warun-
ków pogodowych, także skład chemiczny (duża ligni-
*kacja) łodyg lnu mają negatywny wpływ na tradycyj-
ny sposób roszenia. Rozwiązaniem tego problemu jest 
zmniejszenie syntezy ligniny w  roślinach lnu. W  tym 
celu zastosowano wyciszenie genu cad, odpowiedzial-
nego za aktywność dehydrogenazy alkoholu cynamo-
nowego, specy*cznego regulatora procesu ligni*kacji. 
Dodatkowo spowodowało to obniżenie ilości pektyn 
i hemiceluloz, co ułatwia ich degradację przez mikroor-
ganizmy w trakcie roszenia. Zastosowana mody*kacja 
miała również pozytywny wpływ na poprawę właści-
wości mechanicznych włókien lnianych ze względu na 
zwiększony stosunek zawartości celulozy do ligniny 
(Czemplik i Szopa, 2009).

Włókna lniane niskopektynowe i  niskoligninowe, 
zawierające wysokie stężenie przeciwutleniaczy, wyjąt-
kowo mocne i elastyczne, nie gniotą się tak jak „zwykłe” 
mogą posłużyć do produkcji nie tylko tekstyliów, ale są 
również idealnym materiałem na opatrunki przezna-
czone do leczenia i przyspieszania gojenia chronicznych 
ran powstałych na skutek owrzodzeń żylnych, miaż-
dżycy, zespołu stopy cukrzycowej i  odleżyn, a  także 
ran immunologicznych, hematologicznych i owrzodzeń 
nowotworowych (Czemplik i Szopa, 2009; Skórkowska-
-Telichowska i wsp., 2010). Tkanina z włókien „popra-
wionego lnu” wykorzystana w  opatrunkach, oprócz 
tego, że przyspiesza gojenie, zawiera też kannabidiol, 
działający przeciwbólowo (Styrczewska i  wsp., 2012). 
To samo włókno uzupełnione o polimer polihydroksy-
maślanu (dzięki wprowadzeniu genów pochodzących 
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z bakterii Ralstonia eutropha) staje się biodegradowal-
nym składnikiem biokompozytów, tak wytrzymałym 
jak typowe syntetyczne materiały używane do produk-
cji opakowań, klawiatur do komputerów czy desek roz-
dzielczych w samochodach (Wróbel, Zebrowski i Szo-
pa, 2004). W  badaniach z  wykorzystaniem metody in 
vitro zaobserwowano, że wzbogacone włókno posiada 
właściwości bakteriostatyczne, co daje nowe możliwo-
ści jego zastosowania do wytwarzania implantów orto-
pedycznych czy nici chirurgicznych (Czemplik i Szopa,  
2009).

Olej lniany zawiera wysoko nienasycone kwasy 
tłuszczowe ω-6 i ω-3, oba niezbędne w diecie człowieka. 
Niestety jest on bardzo wrażliwy na utlenianie, co po-
woduje powstawanie toksycznych pochodnych kwasów 
tłuszczowych. Zastosowanie kolejnej mody*kacji lnu 
miało na celu zwiększenie potencjału antyoksydacyj-
nego oraz poprawę stabilności i walorów zdrowotnych 
oleju lnianego. Wyciszenie genu syntazy chalkonu, spo-
wodowane częściowym przekierowaniem substratów 
biosyntezy �awonoidów na inne drogi szlaku fenylo-
propanoidowego, doprowadziło do akumulacji tanin, 
a tym samym do poprawy właściwości antyoksydacyj-
nych zmody*kowanego lnu (Zuk i wsp., 2012). Olej po-
zyskiwany z nasion genetycznie zmody*kowanego lnu 
zawiera sugerowaną przez Światową Organizację Zdro-
wia proporcję kwasów tłuszczowych ω-3 i  ω-6, dzięki 
czemu jest zdrowszy, a w związku z wyższym stężeniem 
przeciwutleniaczy odporny na utlenianie (Czemplik 
i Szopa, 2009; Zuk i wsp., 2012). 

Antybiotykooporność bakterii jest jednym z  naj-
większych zagrożeń dla ludzkiego zdrowia. Odkryte 
w XX wieku antybiotyki uratowały już życie i zdrowie 
wielu chorych. W  wyniku ich nadużywania dopro-
wadza się jednak do uodporniania wrażliwych na nie 
szczepów bakterii. Preparat wykazujący zahamowanie 
wzrostu drobnoustrojów, jak i działanie bakteriobójcze 

o  szerokim spektrum, pozyskiwany z  wytłoków zmo-
dy*kowanego genetycznie lnu może stanowić alterna-
tywę dla tradycyjnych antybiotyków. Specjalny lniany 
preparat do stosowania w dermatologii oraz jako suple-
ment diety wspomagający naturalną odporność zawiera 
szerokie spektrum związków antybakteryjnych i anty-
grzybiczych – fenylopropanoidów, aminokwasów siar-
kowych i  glutationu, karotenoidów i  poliamin. Takie 
spektrum związków daje ogromne możliwości przeciw-
działania infekcji bakteryjnej i grzybiczej (http://www.
medonet.pl/zdrowie-na-co-dzien,artykul,1672109,1,alte
rnatywny-antybiotyk,index.html).

Len w kulturach tkankowych in vitro

Oprócz przedstawionych powyżej aspektów prak-
tycznych wykorzystania lnu, roślina ta jest stosowana 
w badaniach biotechnologicznych, dotyczących możli-
wości regeneracyjnych tkanek w warunkach in vitro. 

Termin „roślinne kultury in vitro” obejmuje wiele 
procesów związanych z  utrzymaniem sterylnych ko-
mórek, tkanek, narządów i  ich części (zwanych eks-
plantatami) w  określonych warunkach chemicznych 
i *zycznych. Techniki in vitro (z  łac. w szkle) opierają 
się na procesach biologicznych prowadzonych poza or-
ganizmem w  warunkach laboratoryjnych. Materiałem 
wyjściowym kultur in vitro są wyizolowane fragmenty 
rośliny przeniesione na sztuczną pożywkę. W zależno-
ści od źródła eksplantatu wyróżnia się kultury: mery-
stemów, pylników i mikrospor, niezapylonych zalążków 
i zalążni, kalusa, zawiesin komórkowych, protoplastów, 
zarodków oraz organów roślinnych (http://www.wbp.
olsztyn.pl/~krist/skrypt/menu.php). Cel uprawy roślin-
nej in vitro zależy od jej zastosowania: 

1) cel poznawczy – w takich dziedzinach jak *zjolo-
gia czy genetyka roślin; tego typu kultury stosuje 
się na skalę laboratoryjną; 

2) cel praktyczny – szczególnie użyteczny w biotech-
nologii; kultury tego typu prowadzone są na skalę 
przemysłową. 

Zagadnienia dotyczące czynników wpływających 
na morfogenezę (suma procesów prowadzących do 
powstania rośliny, obejmujących organizację komórek 
w  tkanki, tkanek w  organy, organy w  cały organizm) 
w warunkach in vitro oraz zastosowania kultur in vitro 
zostały szerzej omówione w pracy przeglądowej Adam-
czuk i wsp. (2012). 

Len jest jednym z przeszło trzystu znanych gatun-
ków, u których udało się przeprowadzić procesy regene-
racyjne. Badania dotyczące regeneracji w kulturach in 
vitro w przypadku tej rośliny prowadzone są od wielu 
lat, a pierwsze doniesienia pochodzą z pracy Link i Eg-
gera (1946), w której przedstawiono wyniki badań do-
tyczących zdolności eksplantatów hipokotylowych do 
formowania pędów. Len zaliczany jest do gatunków 
odznaczających się dobrymi zdolnościami regenera-
cyjnymi, choć w głównej mierze zależy to od genotypu 
i rodzaju użytego eksplantatu. Umożliwiło to wykorzy-
stanie tej rośliny w pierwszych badaniach dotyczących 
kultur zarodków. Somatyczne zarodki (formowane 
z komórek somatycznych podczas procesu somatycznej 
embriogenezy przebiegającego w  warunkach in vitro) 
lnu uzyskano w  1986 roku z  niedojrzałych zarodków, 
w roku 1987 i 1992 – z protoplastów, a w roku 1996 – 
z  siewek rosnących in vitro (Dedičová i  wsp., 2000). 
W 1975 roku po raz pierwszy doprowadzono do rege-
neracji pędów z eksplantatów liścieniowych na pożyw-
ce Linsmayer i Skoog w obecności wysokiego stężenia 
kinetyny (Rybczyński, 1975). W kolejnych latach próby 
takie nie były podejmowane. W 2000 roku w pracy De-
dičová i  wsp. odnotowano, że w  prowadzonych bada-
niach nie udało się uzyskać takiej regeneracji. W ostat-
nich latach powiodła się próba stworzenia warunków 
umożliwiających kaulogenezę (organogenezę pędową 
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czyli proces formowania się związków pędów w kultu-
rze in vitro) na fragmentach liścieni w przypadku lnu 
włóknistego (Belonogova i  Raldugina, 2006) oraz lnu 
oleistego (Adamczuk i  wsp., 2014), chociaż wydajność 
tego procesu była niewielka (fot. 2). 

W regeneracji wielu gatunków roślin w warunkach 
in vitro wykorzystywane są najczęściej eksplantaty hi-
pokotylowe (Tavano i wsp., 2009). Wyniki wieloletnich 
badań nad lnem wskazują również na lepszą kauloge-
nezę z fragmentów hipokotyli niż liścieni (Yildiz i wsp., 
2010). 

Aktualne badania skupiają się na poszukiwaniu 
czynników wpływających na efektywniejszą organo-
genezę lnu w  warunkach in vitro. W  wielu doświad-
czeniach wykazano, że lepszą wydajność kaulogene-
zy z  fragmentów hipokotyli lnu można uzyskać przez 
zastosowanie różnego rodzaju czynników stresowych. 
Wykazano, że wysoka temperatura, stres solny czy de-
*cyt składników mineralnych w  pożywce przyczynia-
ją się do poprawy regeneracji pędów u  tego gatunku 
(Mundhara i Rashid, 2001). W innych badaniach stwier-
dzono, że skutecznym w tym procesie jest stres zalania 
(Yldiz i Ozgen, 2004), jak też długotrwały de*cyt jonów 
Ca2+ (Mundhara i Rashid, 2002). Zaobserwowano także 
poprawę zdolności morfogenetycznych w kulturach in 
vitro lnu poprzez dodanie do pożywki donorów tlenku 
azotu (NO) (Karla i Babbar, 2010). 

Kierunek morfogenezy w kulturach in vitro uzależ-
niony jest w dużym stopniu od rodzaju zastosowanych 
hormonów, jak też współdziałania między nimi. Ko-
ordynując wiele procesów, *tohormony mogą działać 
niezależnie od siebie, bądź też wzajemnie wzmacniać 
lub eliminować swoje efekty. Regulatorami wzrostu 
niezbędnymi do zainicjowania merystemów pędowych 
w kulturach in vitro są cytokininy, natomiast stymula-
cja regeneracji korzeni następuje w  obecności auksyn. 
Konsekwencją działania tidiazuronu (TDZ) – synte-

Fot. 2. Organogeneza pędowa lnu 
zwyczajnego (typ oleisty odm. 
Sza%r), indukowana na fragmentach 
liścieni (A) i hipokotyli (B) na pożywce 
zawierającej wyższe stężenie cytokininy 
(BA) w stosunku do auksyny (kwas 
2,4-dichlorofenoksyoctowy (2,4-D)) po 
30 dniach wzrostu w warunkach in vitro

Źródło: oprac. własne.

Fot. 3. Organogeneza pędowa (A, C) 
i korzeniowa (B, D) lnu zwyczajnego 
(typ oleisty odm. Sza%r), indukowana na 
fragmentach hipokotyli na pożywkach 
zawierających: wyższe stężenie 
cytokininy (BA) w stosunku do auksyny 
(2,4-D) – organogeneza pędowa, wyższe 
stężenie auksyny (NAA) w stosunku 
do cytokininy (BA) – organogeneza 
korzeniowa po 30 dniach wzrostu 
w warunkach in vitro

Źródło: oprac. własne.
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tycznej cytokininy mocznikowej na fragmenty hipoko-
tyli lnu było indukowanie organogenezy pędowej (Gairi 
i Rashid 2002). Najlepsze zdolności formowania pędów 
na eksplantatach liścieni i hipokotyli dwóch odmian lnu 
(Modran i  Selena) zaobserwowano natomiast na po-
żywkach z dodatkiem syntetycznej cytokininy – benzy-
loaminopuryny (BA) (Janowicz i Wojciechowski, 2009). 
Z drugiej strony, badania Bretagne i wsp. (1994) wyka-
zały, że kaulogeneza indukowana na hipokotylach lnu 
zachodzi intensywniej w obecności TDZ niż BA. Bur-
bulis i wsp. (2005) wskazują na to, że liczba pędów indu-
kowanych na kalusie jest ściśle uzależniona od składu 
pożywki i genotypu roślin. Badania dotyczące organo-
genezy korzeniowej wykazały, że formowanie korzeni 
na eksplantatach hipokotylowych lnu zachodziło na 
pożywce z  dodatkiem syntetycznej auksyny – kwasu 
α-na{ylooctowego (NAA, fot. 3 B, D). Efektywność tego 
procesu była jednak niższa niż organogenezy pędowej 
zachodzącej również na eksplantatach hipokotylowych 
(fot. 3; Siegień i wsp., 2013).  

Ze względu na fakt, że len jest ważną rośliną z go-
spodarczego punktu widzenia, kolejne lata badań mogą 
dostarczyć nowych danych, opisujących warunki sprzy-
jające efektywniejszej organogenezie. Kultury in vitro, 
jako jedna z gałęzi biotechnologii roślin, to stale rozwi-
jająca się dziedzina. Przemysł nasienny jest uznawany 
za innowacyjny sektor gospodarki. Obecne nakierowa-
nie przemysłu na zysk, przy równoczesnym zastosowa-
niu zrównoważonego rozwoju, stawia przed badaczami 
nowe i fascynujące wyzwania.
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Flax (Linum usitatissimum L.) – a plant with wide cognitive 

and practical application

Aneta Adamczuk,  Irena Siegień,  Iwona Ciereszko

Flax is an ancient crop plant cultivated around the world 
for thousands of years. Flax belongs to the family Lina-
ceae, with more than 200 species, and only one species 
– common �ax (Linum usitatissimum L.) has a  practi-
cal use. Two main products are obtained from �ax: oil, 
which is extracted from seeds, and *bers – produced 
from stem. Flax *bers are good source of natural *bers 
for use in the textile industry, construction industry or 
animal food production. Linseed oil plays an important 
role in food industry, pharmaceutics or in paint industry. 
Transgenic �ax plants, with various exogenous genes cre-
ate new products for di�erent applications, such as: �ax 
*bers with high antioxidant level to bandages production 
or oil with an appropriate proportion of ω-3 and ω-6 fatty 
acids. Flax has a  long history of research in plant tissue 
culture in vitro. It has been widely used for a range of ap-
plications and studies: tissue regeneration experiments, 
biotechnological studies and many basic developmental, 
biochemical or ecophysiological studies.

Key words: oil �ax, *ber �ax, in vitro cultures, biotechnology

Artykuł pomocny przy realizacji wymagań  

podstawy programowej

Biologia – IV etap edukacyjny, zakres podstawowy: 

Cele kształcenia:

I. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odbiera, 
analizuje i ocenia informacje pochodzące z róŜnych źródeł, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem prasy, mediów i Internetu. 

II.  Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wy-
jaśnia zaleŜności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje 
wnioski, ocenia i  wyraŜa opinie na temat omawianych zagadnień 
współczesnej biologii, zagadnień ekologicznych i środowiskowych.

Treści nauczania:

1.6. Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Uczeń podaje przykła-
dy wykorzystania badań nad DNA (sądownictwo, medycyna, 
nauka);

Biologia – IV etap edukacyjny, zakres rozszerzony: 

Cele kształcenia:

III.1. Pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych. Uczeń 
rozumie i stosuje terminologię biologiczną.

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń 
odczytuje, selekcjonuje, porównuje i przetwarza informacje po-
zyskane z różnorodnych źródeł, w tym za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych.

Treści nauczania:

8.7. Genetyka i biotechnologia. Biotechnologia molekularna, inży-
nieria genetyczna i medycyna molekularna. Uczeń przedstawia 
różnorodne zastosowania metod genetycznych, m.in. w krymi-
nalistyce i sądownictwie, diagnostyce medycznej i badaniach 
ewolucyjnych.
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Wprowadzenie

Ziemia nie zawsze była tętniącą życiem planetą, cia-
łem niebieskim będącym domem dla zdumiewającej 
liczby organizmów. Gdy powstawała, była kulą gazów 
o bardzo wysokiej temperaturze. Ochładzała się przez 
miliony lat, aż wreszcie osiągnęła temperaturę, w której 
woda przestała być parą i utworzyła praocean. Dopiero 
wtedy mogło zacząć powstawać na niej życie. Istnieją 
różne teorie próbujące wytłumaczyć, jak to się odby-
ło. Jednego z możliwych wyjaśnień dostarcza hipoteza 
panspermii, o której wspominał już Anaksagoras pięć 
wieków przed początkiem naszej ery, a  której formę 
współczesną nadał Svante Arrhenius (1908). Zakłada 
ona, że pierwsze organizmy znalazły się na Ziemi wsku-
tek przeniesienia z Kosmosu (np. w formie przetrwalni-
ków bakterii). Hipoteza ta nie wyjaśnia jednak samego 
powstania życia, a  jedynie sugeruje możliwość, w  jaki 
powstałe już gdzie indziej organizmy mogły znaleźć się 
na naszej planecie.

Choć nadal wiele pozostaje do wyjaśnienia, nauka 
przeszła długą drogę, próbując rozwikłać tajemnicę, 
jak rozpoczął się proces formowania życia na Ziemi. 
To, co dziś wydaje nam się oczywiste, kiedyś stanowiło 
nie lada zagadkę. Przykładowo, dopiero w  XIX wieku 
wykazano, że substancje organiczne można otrzymać na 
drodze syntezy z substancji nieorganicznych (Woehler, 
1828). W  tym czasie panowała też wywodząca się ze 
starożytności teoria samorództwa, czyli tworzenia się 
organizmów (również i tych złożonych, jak np. myszy) 
w  sposób samoistny. Ostatecznie obalił ją dopiero 
Pasteur (1864) dowodząc, że nawet mikroorganizmy 
nie powstają samoistnie, a  przenoszone są z  kurzem 
i jeśli użyje się naczyń zapobiegających dostaniu się ich 
do bulionu, ten pozostaje klarowny, a  nie zmętnieje, 
jak w  przypadku naczynia, które pozostanie otwarte. 
Kolejnym krokiem było przyjęcie poglądu, że życie 
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nie powstało od razu we wszystkich jego formach. 
W  pracy Karola Darwina „O  powstawaniu gatunków 
drogą doboru naturalnego, czyli o  utrzymaniu się 
doskonalszych ras w  walce o  byt” (1859) można 
przeczytać: „Prawdopodobnie wszystkie formy życia 
organicznego, jakie kiedykolwiek istniały na tej Ziemi, 
pochodzą od pierwotnej formy, w którą po raz pierwszy 
tchnięto życie (…). Jest coś wspaniałego w takiej wizji 
życia, (…) albowiem podczas gdy ta planeta krążyła 
zgodnie z  niezmiennym prawem grawitacji, z  tak 
prostych początków rozwinęły się nieskończone formy, 
najpiękniejsze i najcudowniejsze, i dalej się rozwijają”. 
Zanim jednak mogło do tego dojść, te pierwotne 
formy również musiały jakoś powstać, ewoluować 
z  form prostszych. Obecnie wśród naukowców 
najpowszechniejszy jest pogląd, że życie powstało 
samorzutnie w procesie ewolucji – najpierw chemicznej, 
a następnie biologicznej (np. Paleos, 2015).

Ewolucja chemiczna

Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) to ter-
min określający proces zmian, które zachodzą w  cza-
sie. Ewolucja chemiczna to formowanie się złożonych 
cząsteczek z  prostszych 
lub z  samych atomów, 
choć np.  dla astrono-
mów termin ten może 
oznaczać cykl przemian 
pierwiastków zachodzą-
cy we wnętrzach gwiazd. 
Cząsteczki te tworzą ma-
krocząsteczki oraz samo-

replikujące się większe 
systemy, aby następnie 
przejść do stadium ewolucji biologicznej, czyli tworze-
nia się pierwszych zdolnych do reprodukcji i przekazy-

Między biologią a astro!zyką 

– ewolucja chemiczna, cyjanopoliyny 
i dicyjanopoliyny

Urszula Szczepaniak

Urszula Szczepaniak: Zespół Astrochemii Laboratoryjnej, 
Zakład Fotochemii i Spektroskopii, Instytut Chemii Fizycz-
nej PAN; Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO), 
CNRS, Univ. Paris-Sud, Université Paris-Saclay, F-91405 
Orsay (France)

Streszczenie:

Wciąż nie wiadomo, jak powstało życie na Ziemi. Teorie, 
które próbują to wyjaśnić muszą brać pod uwagę nie tylko 
proces formowania się organizmów z dostępnych makro-
molekuł, takich jak aminokwasy czy zasady purynowe 
i pirymidynowe, lecz także tworzenie dużych i złożonych 
cząsteczek organicznych z cząsteczek prostychi niewielkich, 
czyli ewolucję chemiczną. Mogła ona zachodzić zarówno na 
młodej Ziemi, jak i w przestrzeni kosmicznej, skąd dopiero 
później prebiotyczne cząsteczki zostały przeniesione na po-
wierzchnię naszej planety. Badanie wydłużania łańcuchów 
cyjanopoliynów oraz dicyjanopoliynów – potencjalnie pre-
biotycznych cząsteczek wykrytych w przestrzeni między-
gwiazdowej – pozwala przyjrzeć się jednemu z możliwych 
etapów chemicznej ewolucji. Cząsteczki te są przedmiotem 
zainteresowania współczesnej astro*zyki i astrochemii.

Słowa kluczowe: cyjanopoliyny, dicyjanopoliyny, materia 

międzygwiazdowa, ewolucja chemiczna

zgodność z PP – zob. s. 27

Samoreplikujący się  

– zdolny do wytworzenia 

własnej kopii z ogólnie 

dostępnych materiałów 

Zainteresowani mogą sięgnąć 

do prac Oparina (np. Oparin 

i Gladilin, 1980) oraz Foxa 

(np. Fox, 1973), które dotyczą 

odpowiednio koacerwatów 

oraz minisfer – przykłado-

wych samoreplikujących się 

systemów.
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wania materiału genetycznego organizmów. W dalszej 
kolejności następuje wyodrębnianie się i specjalizowa-
nie gatunków.

Oprócz tego, jak materia nieożywiona przekształ-
ciła się w żyjące struktury, równie ważne jest, jak ato-
my i  proste cząsteczki nieorganiczne ewoluowały do 
złożonych cząsteczek organicznych – podstawowego 
budulca komórek – oraz skąd wzięły się one na Ziemi. 
Czy zostały przeniesione spoza naszej planety? Czy 
powstały tutaj? Niezależnie od tego, która z  teorii jest 
prawdziwa, we wszystkich, które są obecnie rozważane, 
ewolucja cząsteczek małych w  cząsteczki większe jest 
jednym z pierwszych etapów tworzenia się organizmów 
żywych. Możliwości zachodzenia takich procesów na 
naszym globie stanowią oddzielny przedmiot badań.

Naukowcy potra*ą określić przybliżony skład at-
mosfery Ziemi we wczesnych stadiach jej formowa-
nia. Wiedza ta pozwala odtworzyć podobne warunki 
w  laboratoriach. Wiemy, że w  pierwotnej, redukcyjnej 
atmosferze nie było tlenu (a więc i ochronnej warstwy 
ozonowej), który utleniałby powstające cząsteczki orga-
niczne. Obecne zaś prawdopodobnie były: wodór, para 
wodna, metan, amoniak oraz – w mniejszych ilościach 
– inne związki wodoru, azotu, węgla, tlenu, a także siar-
ki, jak również gazy szlachetne (Zahnle i  wsp., 2010). 
Atmosfera była bombardowana promieniowaniem ul-
tra*oletowym, a także poddawana gwałtownym i czę-
stym wyładowaniom elektrycznym, które mogły słu-
żyć za źródło energii do syntezy biologicznie ważnych 
cząsteczek. Podobne warunki próbowano wielokrotnie 
odtworzyć, począwszy od klasycznego eksperymentu 
Millera-Ureya (Miller i  Urey, 1959). Eksperyment ten 
w dużym uproszczeniu polegał na symulowaniu wczes-
nej atmosfery poprzez poddawanie mieszaniny pary 
wodnej, metanu, amoniaku i  wodoru wyładowaniom 
elektrycznym. Wskutek takiej procedury zaobserwowa-
no powstawanie m.in. 13 (a w innych wariantach ekspe-

rymentu, np. z użyciem innego źródła azotu czy węgla, 
nawet i  więcej) spośród 20 aminokwasów budujących 
białka w organizmach żywych, a  także zasad puryno-
wych i pirymidynowych (te jednak w pierwszych ekspe-
rymentach okazały się niestabilne). Głównym produk-
tem otrzymanym w  eksperymencie Millera-Ureya był 
kwas mrówkowy, a  po nim – najprostszy aminokwas 
– glicyna. Dalsze badania, w  zależności od wyboru 
składu mieszaniny symulującej pierwotną atmo- i  hy-
drosferę, doprowadziły do powstawania aminokwasów 
i cukrów, a nawet nukleotydów. Innym wariantem było 
zastąpienie w układzie eksperymentalnym wyładowań 
elektrycznych promieniowaniem UV. W każdym przy-
padku wyniki były zbliżone do oryginalnego doświad-
czenia, a czasami dostarczały również innych, bardziej 
złożonych produktów.

Pomimo wielkiej wagi uzyskanych w eksperymen-
cie wyników, trzeba jednak wziąć pod uwagę również 
jego krytykę – aminokwasy w organizmach żywych to 
w  zdecydowanej większości aminokwasy lewoskrętne 
(L), a  około połowa otrzymanych aminokwasów była 
prawoskrętna. Jednakże, całkiem prawdopodobne jest, 
że przewaga formy L ukształtowała się dopiero później, 
w wyniku ewolucji, w związku z innymi właściwościa-
mi izomerów optycznych np.  w  kontakcie z  promie-
niowaniem UV. Ponadto, należy pamiętać, że skład 
pierwotnej atmosfery nie jest jednoznacznie określony, 
w związku z czym nie można traktować tego ekspery-
mentu jako odtworzenia warunków panujących na Zie-
mi w którymkolwiek z okresów biogenezy – pozwala on 
jednak dostrzec możliwości, w jaki sposób kluczowe dla 
życia cząsteczki mogły powstać na powierzchni naszej 
planety.

Z drugiej strony, formowanie się tego typu cząste-
czek mogło zachodzić – i  prawdopodobnie zachodzi-
ło – w  przestrzeni międzygwiazdowej, skąd później 
zostały dostarczone na powierzchnię naszej planety. 

Jedna z  teorii zakłada, że cząsteczki organiczne po-
wstały w  przestrzeni kosmicznej i  dostały się na Zie-
mię na powierzchni komet, meteorów czy pyłu mię-
dzygwiazdowego, a  nawet mogły zostać przeniesione 
przez promieniowanie (Arrhenius, 1908). Powierzchnie 
wspomnianych obiektów (komety, meteory, pył mię-
dzygwiazdowy) mogły stanowić miejsce łączenia się 
atomów w  cząsteczki oraz cząsteczek małych w  czą-
steczki większe i bardziej skomplikowane. Istnieje wiele 
eksperymentów proponujących mechanizmy zachodze-
nia tych procesów.

Cyjanopoliyny i dicyjanopoliyny

Jednym z przykładów tworzenia w przestrzeni mię-
dzygwiazdowej długich łańcuchów na bazie atomów 
węgla może być powiększanie się łańcucha w  szeregu 
homologicznym cyjanopoliynów (cyjanopoliacetyle-
nów, HC

2n+1
N) czy dicyjanopoliynów (dicyjanopoliace-

tylenów, C
2n

N
2
). Związki te uważa się za prebiotyczne 

– czyli mogące prowadzić do powstawania cząsteczek 
istotnych dla rozwoju życia. Przedstawiciele jednego 
i drugiego szeregu należą do grupy cząsteczek wykry-
tych w  przestrzeni międzygwiazdowej, a  więc należą-
cych do jednych z najczęściej spotykanych we Wszech-
świecie związków chemicznych.

Cząsteczki o  stwierdzonym już lub dopiero postu-
lowanym znaczeniu dla astrochemii są wytwarzane 
i badane w laboratoriach, a dane na ich temat mogą słu-
żyć m.in. do identy*kacji nowych indywiduów w prze-
strzeni kosmicznej lub zasugerowaniu, jakie cząsteczki 
mogą tam powstawać. Ponadto, dane pochodzące z ob-
serwacji astronomicznych to często dane dotyczące ro-
tacyjnych poziomów energetycznych i dopiero pomiary 
w ziemskich laboratoriach dostarczają informacji o roz-
kładzie poziomów energetycznych odpowiadających in-
nym zakresom spektralnym. Przykładowo, cząsteczka 
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może być zidenty*kowana w widmie astronomicznym 
na podstawie obliczeń kwantowochemicznych przewi-
dujących z  dużą dokładnością rozkład jej poziomów 
energii rotacyjnej. Wytworzenie takiej cząsteczki w la-
boratorium pozwala na zbadanie jej właściwości w za-
kresie światła widzialnego (odpowiadającego różnym 
poziomom energii elektronowej), dzięki czemu można 
jej przypisać linie spektralne w widmie emisyjnym (zob. 

dodatek na końcu arty-
kułu) zarejestrowanym 
dla międzygwiazdowe-
go obłoku gazowego. 
Inny przykład to ba-
danie cząsteczek, które 
są niewykrywalne przy 
użyciu konkretnej tech-
niki (np. spektroskopii 

rotacyjnej – podstawo-
wej techniki detekcji 

indywiduów chemicznych w przestrzeni międzygwiaz-
dowej), a  prawdopodobnie znajdują się w  przestrzeni 
kosmicznej. Cząsteczki takie bada się na Ziemi i  uzy-
skane dane porównuje z danymi astronomicznymi za-
rejestrowanymi z użyciem mniej standardowych tech-
nik detekcji.

Najdłuższą cząsteczką z  grupy cyjanopoliynów 
i dicyjanpoliynów, której obecność w przestrzeni mię-
dzygwiazdowej została potwierdzona, jest HC

11
N (Bell 

i  wsp., 1982; Bell i  wsp., 1997). Dzięki wykorzystaniu 
technik pozwalających na tworzenie i  analizę takich 
cząsteczek np.  w  matrycach z  zestalonego gazu szla-
chetnego, naukowcom udało się pokazać, że dłuższe 
łańcuchy mogą powstawać na drodze przyłączania 
rozpowszechnionych w Kosmosie molekuł, jak np. ace-
tylen czy diacetylen, do krótkich łańcuchów, których 
istnienie w  przestrzeni kosmicznej również potwier- 
dzono.

Co istotne, cząsteczki te w znakomitej większości nie 
występują naturalnie na Ziemi. Dlatego też aby poddać 
je badaniom, trzeba najpierw znaleźć metodę ich two-
rzenia w ziemskich laboratoriach. Przykładowa metoda 
wytwarzania opartych na węglu łańcuchów zakończo-
nych z jednej strony grupą –CN, a z drugiej wodorem, 
lub zakończonych po obu stronach grupami –CN, to 
tzw. technika matrycowa. Polega ona na przygotowaniu 
mieszaniny z  odpowiednio wybranych prekursorów 
oraz gazu szlachetnego, 
następnie jej wymroże-
niu i  naświetleniu pro-
mieniowaniem ultra-
*oletowym. Cząsteczki 
prekursorów stanowią 
w  rzeczywistości jedy-
nie domieszkę – jest 
ich 500–1000 (a  nawet 
więcej) razy mniej niż 
dodawanego gazu. Mie-
szanina jest wymrażana 
na okienku depozycyj-

nym i  tworzy na nim 
tzw. matrycę. Okienko 
wykonane jest z  mate-
riału przezroczystego 
w  zakresie promienio-
wania, jakiego używa 
się do badania tak powstałych matryc – w przypadku 
opisywanych tu eksperymentów, jest to promieniowa-
nie ultra*oletowe, widzialne i podczerwone. Taką samą 
przepuszczalność dla promieniowania jak okienko ma 
używany gaz szlachetny (choć może to być również 
azot, parawodór albo inny gaz o  pożądanych właś-
ciwościach). Następnie, matrycę naświetla się pro-
mieniowaniem ultra*oletowym, np.  z  lasera lub lamp 
wyładowczych, które dostarcza energii do rozerwania 

istniejących w  prekursorach wiązań i  utworzenia re-

aktywnych indywiduów. Po niewielkim podniesieniu 
temperatury, o  ok. 10-20°C, matryca staje się nieco 
bardziej „miękka”, co pozwala na migrację uwięzio-
nych w niej cząsteczek (czyli prekursorów, które zosta-
ły poddane działaniu 
promieniowania) i  ich 
reagowanie ze sobą. 
Temperatura wymra-
żania takich matryc nie 
przekracza -200°C, więc 
tworzenie się większych molekuł nosi nazwę stymulo-
wanej ultra*oletem (jako że źródłem energii do prze-
prowadzenia reakcji jest promieniowanie ultra*oleto-
we) syntezy kriogenicznej. Technika matrycowa ma tę 
przewagę nad innymi technikami, że dzięki bardzo du-
żemu nadmiarowi gazu matrycowego badane cząsteczki 
(np. właśnie cyjanopoliyny i dicyjanopoliyny) są odse-
parowane – w matrycy powstaje ich wiele, jednak każda 
znajduje się we własnej „klatce”, oddzielona od innych 
kilkoma warstwami atomów/cząsteczek matrycy. Dzię-
ki temu otrzymywane dane spektroskopowe dotyczą 
cząsteczek danego związku, a nie ich kompleksów czy 
roztworów. Trzeba pamiętać, że przestrzeń kosmiczna 
jest obszarem o bardzo małej gęstości i cząsteczki tam 
obecne nie spotykają na swojej drodze innych molekuł 
niekiedy przez setki, tysiące, a nawet i dziesiątki tysięcy 
lat – opisana tu technika jest więc najlepszym obecnie 
osiągalnym przybliżeniem takich warunków.

Technika matrycowa była z  sukcesem stosowana 
do wytwarzania takich cyjanopoliynów jak HC

5
N czy 

HC
7
N. HC

5
N wykryto w zestalonym argonie domiesz-

kowanym mieszaniną HC
3
N/C

2
H

2 
(Coupeaud i  wsp., 

2006), jak również w  zestalonych: argonie, kryptonie 
oraz azocie zawierających jedynie HC

3
N (Crépin i wsp., 

2011). Te ostatnie eksperymenty doprowadziły rów-
nież do formowania się innych cząsteczek o znaczeniu 

Spektroskopia rotacyjna  

– dziedzina pozwalająca na  

badanie przejść między pozioma-

mi energii rotacyjnej (obrotowej) 

cząsteczki, podstawa identy%kacji 

substancji obecnych w przestrzeni 

kosmicznej, wykorzystuje widma 

w zakresie mikrofal. Aby cząstecz-

ka była widoczna w tym zakresie, 

musi mieć moment dipolowy, czyli 

niesymetryczny rozkład ładunków.

Prekursor – cząsteczka wyj-

ściowa, obecna na początku 

reakcji, przetwarzająca się w jej 

toku w inną substancję.

Okienko depozycyjne – 

płytka (najczęściej kryształ, 

np. z jodku cezu), trzymana 

w bardzo niskiej temperaturze, 

rzędu -250°C, na którą kieruje 

się mieszaninę gazów i na 

której w miarę zamarzania 

kolejnych warstw mieszaniny 

tworzy się matryca.

Parawodór – jedna z odmian 

spinowych wodoru, w której 

spiny są niesparowane (w prze-

ciwieństwie do orto-wodoru, 

w którym są one skierowane 

zgodnie).

Reaktywne indywidua  

– w tym wypadku mogą to być 

jony, rodniki, a także wysoko- 

energetyczne izomery danego 

związku.
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DODATEK

Podstawą spektroskopii jest oddziaływanie pro-
mieniowania elektromagnetycznego z materią. Próbka 
może pochłaniać część padającego na nią promienio-
wania absorbując fotony – jeśli te spełniają odpowied-
nie warunki określone przez tzw. reguły wyboru. Jeżeli 
energia padającego fotonu spełnia te warunki, wzbudza 
on cząsteczkę do stanu o wyższej energii elektronowej, 
z  którego następuje np.  emisja w  postaci �uorescencji 
lub fosforescencji. Schematycznie pokazuje to rys. 1 – 
na próbkę pada promieniowanie o  wysokiej energii 
(najczęściej używa się do tego typu doświadczeń pro-
mieniowania z  zakresu ultra*oletu, stąd też *oletowa 
strzałka na schemacie). Próbka po jakimś czasie emi-
tuje promieniowanie (w różnych kierunkach) w innym 
zakresie, o  nieco niższej energii, zazwyczaj z  zakresu 
widzialnego (stąd biała strzałka na schemacie). Docie-
ra ono do detektora i  poddawane jest analizie. Mówi-
my wtedy o widmie emisyjnym. Możliwe jest również 
naświetlanie próbki różnymi zakresami promieniowa-
nia, aby zbadać, które z nich powodują emisję – wtedy 
otrzymuje się sygnał w zależności od długości fali pada-
jącej – mówimy o widmie wzbudzenia.

dla astrochemii, tj. dinitryli: C
2
N

2
, C

4
N

2
, C

6
N

2
. Z kolei 

HC
7
N został ostatnio odkryty w  zestalonym argonie 

domieszkowanym HC
5
N i C

2
H

2
 (Couturier-Tamburelli 

i  wsp., 2014). Większość tych związków, podobnie jak 
cząsteczki HC

9
N i  C

10
N

2
, jest niestabilna w  typowych 

warunkach laboratoryjnych. Te ostatnie zostały jak do-
tąd wytworzone na Ziemi na kilka różnych sposobów, 
ale za każdym razem w roztworach (Cataldo, 2006; For-
te i wsp., 2013; Kroto i wsp., 1987; Wakabayashi i wsp., 

2012). Przykładowo, Wa-
kabayashi ze współpra-
cownikami (2012) otrzy-
mali H(CC)

n
CN (n = 3-6) 

stosując ablację laserową 
z  gra*tu w  ciekłym acetonitrylu. Otrzymane produk-
ty zostały chromatogra*cznie rozdzielone, a następnie 
zbadane przy użyciu różnych technik analitycznych, 
m.in. absorpcji UV oraz spektroskopii NMR. Tworze-
nie tych związków było również badane przez autorów 
przy użyciu dwóch różnych izotopów węgla. Ekspery-
ment udowodnił, że atomy węgla pochodzą zarówno 
z gra*tu, jak i z rozpuszczalnika. Inną ciekawą technikę 
otrzymywania związków ze wspomnianych szeregów 
homologicznych zaproponowali Schermann i  współ-
pracownicy (1997). Otrzymali oni cząsteczki C

n
N

2
 (n 

= 8-16) odparowując gra*t w  obecności cyjanogenu, 
a następnie wypłukując powstałe osady toluenem. Do-
piero w zeszłym roku (Szczepaniak i wsp., 2014) zostały 
przedstawione po raz pierwszy wyniki spektroskopowej 
charakterystyki (wibracyjnej – dotyczącej poziomów 
energii oscylacyjnej – i  elektronowej – dotyczącej po-
ziomów energii elektronowej) cząsteczek HC

9
N i C

10
N

2
 

w matrycach z gazu szlachetnego.
Wartym uwagi jest fakt, że minęło ponad 30 lat od 

wykrycia HC
9
N w przestrzeni międzygwiazdowej (Bro-

ten i wsp., 1978) do momentu, kiedy możliwe stało się 

otrzymanie tego związku w medium nieoddziałującym 
z  badanym związkiem i  umożliwiającym uzyskanie 
widm wzbudzenia oraz emisji (zob. dodatek na końcu 
artykułu) w dalekim ultra*olecie, tj. w medium innym 
niż rozpuszczalnik organiczny. C

10
N

2
, jako cząstecz-

ka nieposiadająca trwałego momentu dipolowego, nie 
jest możliwa do zaobserwowania przy użyciu spektro-
skopii rotacyjnej – podstawowej techniki używanej 
do identy*kacji indywiduów chemicznych obecnych 
w Kosmosie. Więcej o badaniu cząsteczek w przestrze-
ni międzygwiazdowej można przeczytać np. w artykule 
poświęconym chemii międzygwiazdowej (Kołos, 2006).

Dalsze perspektywy

Być może wytworzenie odpowiednio długich łańcu-
chów w laboratorium dostarczy danych pozwalających 
na ich zaobserwowanie w przestrzeni kosmicznej (takie 
sytuacje miały już miejsce w  przypadku różnych czą-
steczek – obserwacje w laboratoriach astrochemicznych 
dostarczały astronomom danych do identy*kacji tych 
związków poza Ziemią). Długie łańcuchy nie są jednak 
jedyną klasą związków stanowiących przedmiot zain-
teresowania współczesnej astrochemii, z których wiele 
można uznać za egzotyczne z punktu widzenia chemii 
„ziemskiej”. Obiektem badań są też jony, rodniki oraz 
inne (w wielu przypadkach nietrwałe w ziemskich wa-
runkach) połączenia atomów. Kolejne wyzwania stoją-
ce przed dzisiejszą astrochemią to tworzenie i badanie 
kolejnych, często coraz bardziej egzotycznych, przed-
stawicieli chemii pozaziemskiej oraz poszukiwanie me-
chanizmów powstawania tych cząsteczek. Choć wyniki 
prowadzonych badań są obiecujące i wciąż dostarczają 
nowych danych, a  prace nad zrozumieniem tych me-
chanizmów trwają od wielu lat, nadal wiele pozostało 
do odkrycia.

Ablacja laserowa – odparowy-

wanie materiału z powierzchni 

ciała stałego przy użyciu lasera 

jako źródła energii.

Rys. 1. Schemat powstawania 
widma emisji

Źródło: oprac. własne.
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Between biology and astrophysics – chemical evolution, 

cyanopolyynes and dicyanopolyynes

Urszula Szczepaniak

We still cannot explain the origins of life on Earth. =eo-
ries concerning this subject have to take into account not 
only the formation of organisms from available macro-
molecules such as amino acids or purine and pyrimidine 
nitrogen bases, but also the processes of forming large 
and complex molecules from small and simple ones. =at 
is, namely, chemical evolution. =is may have occurred 
both on the early Earth and in Space. As such, prebiotic 
molecules could have been delivered to the surface of our 
planet or formed directly on it. Studies of the elongation 
of cyanopolyynes and dicyanopolyynes – potentially pre-
biotic molecules that have been discovered in interstellar 
space – allow a  glimpse into one step of chemical evo-
lution. =ese molecules are of interest to modern astro-
physics and astrochemistry.

Key words: cyanopolyynes, dicyanopolyynes, interstellar mat-

ter, chemical evolution

Artykuł pomocny przy realizacji wymagań  

podstawy programowej

Biologia – IV etap edukacyjny (zakres rozszerzony)

Cele kształcenia:

I. Poznanie świata organizmów na różnych poziomach organizacji 
życia.

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. 

V.  Rozumowanie i argumentacja. 

Treści nauczania:

IX.  Ewolucja

5. Pochodzenie i rozwój życia na Ziemi. Uczeń: 

1) przedstawia, w jaki sposób mogły powstać pierwsze organizmy 
na Ziemi, odwo łując się do hipotez wyjaśniających najważniejsze 
etapy tego procesu: syntezę zwią z ków organi cz nych z nie-
organicznymi, powstanie materiału genetycznego („świat RNA”), 
powstanie komórki („koacerwaty”, „micelle lipidowe”).
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bez wątpienia wysoce efektywna, ponieważ przez cały 
rok dostarcza na rynek konsumencki dużą ilość towa-
ru, głównie w postaci licznych gatunków oraz odmian 
warzyw i roślin ozdobnych; zazwyczaj towar ten ma też 
wysoką jakość. Na początku XXI wieku, wraz ze wzro-
stem popularności upraw prowadzonych w szklarniach 
oraz w specjalnych tunelach foliowych, nastąpił rozwój 
niechemicznych metod ochrony roślin uprawianych 
wewnątrz tych obiektów. Stało się tak, ponieważ jed-
nym z podstawowych założeń w procesie rozwoju tech-
nologii produkcji roślinnej pod osłonami jest ograni-
czenie do minimum stosowania chemicznych środków 
ochrony roślin poprzez zastąpienie ich w sporej mierze 
metodami biologicznymi (Polar i Olbrycht, 2008). 

W  związku ze zwiększeniem troski o  bezpieczeń-
stwo żywności oraz o  środowisko, od 1 stycznia 2014 
roku we wszystkich rodzajach upraw obowiązuje bez-
względnie prowadzenie integrowanej ochrony roślin. 
Koncepcja dotycząca ochrony integrowanej została 
opracowana już w latach 50. XX wieku. Z czasem uzna-
no ją za metodę, która umożliwia uzyskiwanie wyso-
kich, cechujących się dobrą jakością plonów, przy jed-
noczesnej dbałości o  zdrowie człowieka i  środowisko 
naturalne, co z  kolei bezpośrednio łączy się z  maksy-
malnym ograniczeniem stosowania zabiegów chemicz-
nych w  walce ze szkodliwymi organizmami (Robak, 
2013). 

Podobnie jak w przypadku upraw polowych, sadów, 
a także plantacji krzewów jagodowych, w uprawach pod 
osłonami istnieje problem występowania rozmaitych 
gatunków szkodliwych *tofagów. Ich rozwojowi sprzy-
ja w głównej mierze temperatura wyższa od tej, która 
panuje na zewnątrz. Część z  nich poza szkodliwością 
bezpośrednią wykazuje szkodliwość typu pośredniego, 
która polega na przenoszeniu groźnych dla roślin pa-
togenów, w głównej mierze wirusów. Działalność tych 
organizmów, w szczególności będących wektorami wi-

Biologiczne metody zwalczania szkodników 
w uprawach pod osłonami 
Krzysztof Kołątaj

mgr inż. Krzysztof Kołątaj: doktorant w Katedrze Ento-
mologii Stosowanej na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechno-
logii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie

Streszczenie:

Na przestrzeni dwóch ostatnich dekad bardzo popularne w wielu 
państwach świata stały się uprawy prowadzone pod osłonami. 
Uprawiane są w ten sposób różne gatunki oraz odmiany warzyw, 
roślin ozdobnych, a nawet niekóre gatunki owoców. W dzisiej-
szych czasach wymagania konsumentów pod względem produk-
tów żywnościowych są zdecydowanie wyższe, niż w przeszłości, 
co z kolei zwiększa presję na producentów, aby ich produkty miały 
dobrą jakość i były wolne od uszkodzeń oraz zanieczyszczeń. 
Od początku stycznia 2014 roku wszyscy rolnicy i producenci 
zobowiązani są do prowadzenia integrowanej ochrony roślin. 
Oznacza to zdecydowane ograniczenie zużycia chemicznych 
środków ochrony roślin oraz jednoczesne zwiększenie udziału 
metod alternatywnych. Szklarnie, a także dosyć podobnie do 
nich działające tunele foliowe są miejscem występowania wie-
lu gatunków szkodliwych owadów, roztoczy, a także nicieni. 

Niektóre z tych szkodników, np. mszyce i mączliki, są w stanie 
przenosić różne wirusy roślin. W szczególności właśnie wektory 
wirusów stanowią spore zagrożenie dla upraw, toteż bardzo 
ważne jest, aby skutecznie je zwalczać, zanim wyrządzą istotne 
szkody gospodarcze. Biologiczne metody zwalczania szkodników 
oparte są na stosowaniu preparatów zawierających pożyteczne 
organizmy, takie jak roztocze z rodziny dobroczynkowatych, 
drapieżne owady, parazytoidy, a  także entomopatogeniczne 
nicienie oraz bakterie, w celu zredukowania poziomu ich po-
pulacji. Wykorzystywanie pożytecznych organizmów do walki 
ze szkodnikami w takich obiektach zamkniętych jak szklarnie 
przynosi satysfakcjonujące rezultaty i w związku z tym ma sze-
rokie perspektywy na przyszłość.

Słowa kluczowe: szklarnie, uprawy, szkodniki, wektory wirusów, 

biologiczne metody, pożyteczne organizmy, zwalczanie

zgodność z PP – zob. s. 38

Wprowadzenie

W  obecnych czasach sporą popularnością w  wielu 
państwach Europy oraz świata cieszą się uprawy pod 
osłonami. Znaczną ich część stanowią uprawy prowa-
dzone wewnątrz obiektów szklarniowych. Dzięki izola-
cji od warunków panujących na zewnątrz uprawa roślin 
możliwa jest praktycznie przez cały rok, szczególnie je-
śli obiekty te dodatkowo wyposażone są w profesjonal-
ne urządzenia regulujące parametry, m.in. wilgotność 
oraz temperaturę. Produkcja roślin pod osłonami jest 
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rusów roślin, może doprowadzić do wystąpienia znacz-
nych szkód w  uprawach, co w  konsekwencji wiąże się 
z  dotkliwymi stratami *nansowymi dla producentów. 
Ponadto w dzisiejszych czasach wymagania konsumen-
tów są zdecydowanie wyższe, niż dawniej; to z  kolei 
jeszcze bardziej zwiększa presję na plantatorów pod 
kątem tego, aby oferowane przez nich produkty były 
świeże i  wykazywały wysoką jakość. W  obliczu tych 
wszystkich problemów i  potencjalnych zagrożeń oraz 
powszechnego obowiązku prowadzenia integrowanej 
ochrony roślin bardzo istotną rolę w uprawach pod osło-
nami odgrywa wykorzystanie wszelkich pożytecznych 
organizmów w celu zwalczania agrofagów. Przez długi 
czas nie doceniano roli, jaką w procesie ograniczenia li-
czebności agrofagów odgrywają ich wrogowie natural-
ni, w  związku z  czym nie były rozważane możliwości 
wykorzystania ich do walki ze szkodnikami. Obecnie 
natomiast są już powszechnie dostępne różne bioprepa-
raty zawierające parazytoidy, organizmy drapieżne, jak 
również entomopatogeniczne nicienie oraz mikroorga-
nizmy bakteryjne. Zdolne są one do efektywnego ogra-
niczania liczebności wszystkich potencjalnych szkodni-
ków upraw pod osłonami (Polar i Olbrycht, 2008).

Ważniejsze gatunki szkodników upraw  
pod osłonami oraz ich szkodliwość

W  uprawach prowadzonych pod osłonami można 
spotkać wiele różnorodnych gatunków szkodliwych or-
ganizmów. Na skutek ich żerowania tworzą się różnego 
rodzaju uszkodzenia na roślinach, które w istotny spo-
sób wpływają na rozwój oraz zdrowotność tych roślin, 
co ostatecznie może przynieść wyraźne zmniejszenie 
plonów. Sposób żerowania oraz szkodliwość poszcze-
gólnych gatunków są w  dużej mierze uwarunkowane 
typem rozwoju osobniczego. Organizmy przechodzą-
ce rozwój z  przeobrażeniem niezupełnym, do których 

zaliczana jest znaczna część szkodników zasiedlają-
cych uprawy pod osłonami, charakteryzują się tym, 
że zarówno stadia młodociane, jak i dorosłe żerują na 
tych samych częściach roślin i  odżywiają się jednym 
rodzajem pokarmu. Tego zazwyczaj nie obserwuje się 
u organizmów o przeobrażeniu zupełnym. Inna istotna 
różnica między nimi polega na tym, że u organizmów 
o  przeobrażeniu niezupełnym szkodliwe są wszystkie 
stadia rozwojowe oprócz stadium jaja, podczas gdy 
u  tych z  przeobrażeniem zupełnym szkody o  znacze-
niu gospodarczym wyrządzają przeważnie tylko stadia 
larwalne. W zależności od typu aparatu gębowego że-
rowanie szkodników może odbywać się na zasadzie na-
kłuwania i wysysania soków roślinnych lub też poprzez 
zgryzanie fragmentów tkanki roślin (Rice Mahr i wsp., 
2001).

Szklarnie, a także tunele foliowe są miejscem wystę-
powania *tofagicznych roztoczy. Ich działalność prze-
ważnie nie prowadzi do szybkiego obumierania roślin, 
jednak poprzez żerowanie roztocze powodują wyraźne 
osłabienie ich kondycji i mogą istotnie przyczyniać się 
do zaburzeń w zawiązywaniu kwiatów lub tworzeniu się 
nasion. Jednym z najpowszechniej znanych przedstawi-
cieli szkodliwych roztoczy jest przędziorek chmielowiec 
(Tetranychus urticae) (fot. 1). Jest to gatunek wybitnie 
polifagiczny, mający spore znaczenie w uprawach pod 
osłonami, którego zakres roślin żywicielskich jest naj-
szerszy w  obrębie wszystkich gatunków rodziny przę-
dziorkowatych (Tetranychidae), zaobserwowano go bo-
wiem na setkach gatunków roślin. Zasiedlać może m.in. 
drzewa i krzewy owocowe, różne gatunki roślin ozdob-
nych oraz wiele gatunków roślin warzywnych; spotyka-
ny był nawet na kukurydzy oraz bawełnie (Van Leeuwen 
i wsp., 2010). Objawy obecności i żerowania przędziorka 
chmielowca, a także wielu innych przędziorków zauwa-
żalne są po obu stronach blaszki liściowej. Na dolnej 
stronie liści zaatakowanych roślin można dostrzec cha-

rakterystyczny delikatny oprzęd, tzw. pajęczynkę, którą 
przędziorki wytwarzają dzięki specjalnym gruczołom 
przędnym i  przy masowym ich wystąpieniu gęsto nią 
spowite mogą być całe rośliny. Ponadto na dolnej stro-
nie blaszek liściowych składane są z reguły duże ilości 
jaj tych roztoczy. Z kolei na górnej stronie liści w wy-
niku intensywnego żerowania przędziorków pojawiają 
się drobne, jasne przebarwienia, przypominające nieco 
mozaikę (Jakubowska, 2014). 

Innym przedstawicielem roztoczy, który może mieć 
znaczenie w uprawach pod osłonami jest roztocz cykla-
menowiec (Phytonemus pallidus), wywodzący się z ro-
dziny różnopazurkowców (Tarsonemidae). Gatunek ten 
podobnie jak przędziorek chmielowiec także jest polifa-
giem, jednak zakres jego roślin żywicielskich jest dużo 
węższy i  obejmuje wyłącznie rośliny ozdobne. Obser-
wowany był m.in. na chryzantemach, werbenach, aza-
liach, begoniach, fuksjach, cyklamenach, jak również na 

Fot. 1. Dorosły osobnik przędziorka chmielowca 
(Tetranychus urticae)

Na zdjęciu widoczny jest również fragment delikatnej pajęczynki, 
którą  roztocz ten wytwarza przy pomocy specjalnych gruczołów

Żródło: http://www.clemson.edu 
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petuniach. Żeruje na dolnej powierzchni najmłodszych 
liści, a  także na pąkach kwiatowych. W  konsekwencji 
może to doprowadzić do niewykształcenia się kwiatów, 
natomiast zaatakowane przez niego młode liście dosyć 
szybko ulegają odbarwieniu i  deformacji (Łabanowski 
i Soika, 2006).

W  uprawach pod osłonami występują także liczne 
gatunki szkodliwych owadów. Część z  nich przenosi 
różnego typu wirusy roślinne, które do wnętrza roślin 
dostają się w trakcie żerowania. Do owadów bardzo czę-
sto będących wektorami wirusów zaliczają się mszyce. 
Te niewielkich rozmiarów pluskwiaki o  dosyć zróżni-
cowanym w  zależności od gatunku ubarwieniu żyją 
zazwyczaj gromadnie, opanowując przeważnie młode, 
intensywnie rosnące części roślin. Tworzyć mogą za-
równo formy bezskrzydłe, jak i uskrzydlone. W trakcie 
żerowania nakłuwają tkankę i wysysają soki z komórek 
sitowych �oemu, a także z komórek miękiszowych, co 
istotnie zaburza przebieg ważnych dla roślin proce-
sów fotosyntezy, transportu asymilatów oraz oddycha-
nia komórkowego (Mrówczyński i  Wachowiak, 2009). 
Oprócz tego mszyce, szczególnie w przypadkach maso-

wego pojawu, produkują duże ilości lepkiej substancji, 
tzw. spadzi, bądź też rosy miodowej, którą w  głównej 
mierze stanowią cukry. Zatyka ona aparaty szparko-
we, znacznie utrudniając wymianę gazową, a ponadto 
stanowi dobre podłoże do rozwoju grzybów sadzawko-
wych, które wprawdzie nie są patogeniczne dla roślin, 
jednak rozwijając się na powierzchni liści, ograniczają 
dostęp światła, przez co dochodzi do zakłóceń fotosyn-
tezy (Murphy i wsp., 2006).

Jednym z najbardziej znanych gatunków mszyc, ja-
kie wyrządzają szkody w uprawach pod osłonami, jest 
mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana (Myzus persicae) 
(fot. 2.). Jest to polifag o bardzo szerokim zakresie żywi-
cieli, atakujący setki gatunków roślin z ponad 40 rodzin, 
w  tym także wiele roślin warzywnych i  ozdobnych. 
Swoją obecność, podobnie jak wiele innych mszyc, kon-
centruje głównie na młodych tkankach. Konsekwencją 
intensywnego żerowania są liczne deformacje, prze-
barwienia oraz zahamowanie wzrostu roślin (Shannag 
i  wsp., 2014). Mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana 
jest wektorem ponad 100 różnych wirusów roślinnych. 
Przenosi m.in. wirusa liściozwoju ziemniaka (PRLV), 
wirusa Y ziemniaka (PVY), wirusa mozaiki kala*ora 
(CaMV), wirusa mozaiki rzepy (TuMV), wirusa mo-
zaiki ogórka (CMV), a  także wirusa mozaiki arbuza 
(WMV). Zdolność przenoszenia wirusów mają zarów-
no dorosłe osobniki mszycy brzoskwiniowej, jak i sta-
dia młodociane (Kuhar i wsp., 2009).

Oprócz mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej po-
wszechnie spotykana jest też mszyca ziemniaczana smu-
gowa (Macrosiphum euphorbiae). Można ją stosunkowo 
łatwo rozpoznać dzięki wyraźnej, ciemnozielonej, po-
dłużnej smudze na odwłoku. Jest to zarazem jedna z naj-
większych mszyc atakujących rośliny rosnące w szklar-
niach oraz tunelach foliowych; długość ciała dojrzałych 
osobników wynosić może do 3,8 mm. Jej pierwotnym 
żywicielem jest róża, natomiast zakres żywicieli wtór-

nych obejmuje kilkaset różnych gatunków roślin. Mszy-
ca ziemniaczana smugowa jest wektorem m.in. wirusa 
żółtej mozaiki fasoli (BYMV) (Łabanowski, 2004).  

Ponadto w uprawach pod osłonami dosyć często wy-
stępują jeszcze inne gatunki mszyc. Są to m.in. mszyca 
szklarniowa wielożerna (Myzus ascalonicus) oraz mszyca 
ogórkowa (Aphis gossypii), będące jednymi z mniejszych 
owadów w  obrębie mszyc (długość ciała największych 
osobników oscyluje w okolicach 2 mm), a także mszyca 
ziemniaczana średnia (Aulacorthum solani). Wszystkie 
one zdolne są do przenoszenia różnych wirusów roślin 
(Ślusarski i wsp., 2013a; Ślusarski i wsp., 2013c). 

Obok mszyc, przedstawicielami pluskwiaków, któ-
rych często można spotkać w  tego rodzaju uprawach, 
są też mączliki oraz zmieniki. Powszechnie znanym 
szkodnikiem wielu roślin uprawianych w  szklarniach 
i  tym podobnych obiektach jest mączlik szklarnio-
wy (Trialeurodes vaporariorum) (fot. 3). Jest to bardzo 
niewielkich rozmiarów pluskwiak o  żółto-białawym 
zabarwieniu, którego osobniki dorosłe mają skrzydła. 
Żeruje zazwyczaj na spodniej stronie liści wysysając 
soki z  tkanki roślinnej. Charakterystycznym śladem 
obecności mączlika jest białawy mączysty nalot na 
powierzchni roślin; ponadto, podobnie jak mszyce, 
wydziela on spadź, na której mogą rozwijać się grzyby 
sadzakowe (Dankowska, 2004). Poza tym, że atakuje 
liczne rośliny uprawne, jest też powszechnie w  Polsce 
spotykany na wielu dziko rosnących roślinach. W temp. 
21°C rozwój jednego pokolenia mączlika szklarniowego 
trwa przeważnie 25–30 dni, natomiast przy 24°C okres 
ten wynosi ok. 22–25 dni, co oznacza, że w warunkach 
szklarniowych jest on w  stanie wytworzyć nawet do 
kilkunastu pokoleń w ciągu roku (Laznik i wsp., 2010). 
Mączlik szklarniowy może być nosicielem m.in. wirusa 
nekrozy pomidora (ToTV), toteż stanowi on spore za-
grożenie na plantacjach pomidorów (Pospieszny i wsp., 
2008).

Fot. 2. Mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana (Myzus 

persicae)

Źródło: http://entnemdept.u}.edu
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Dosyć istotne znaczenie w  uprawach pod osłona-
mi, szczególnie w uprawach takich gatunków roślin jak 
papryka, może mieć zmienik lucernowiec (Lygus rugu-
lipennis). Jest to pluskwiak wywodzący się z  rodziny 
tasznikowatych (Miridae), mający długość ciała 4,5–
6,5 mm. Jego ubarwienie jest dosyć zmienne, od zielon-
kawożółtego do czerwonobrązowego. Skrzydła pierw-
szej pary składają się z części skórzastej oraz błoniastej, 
natomiast skrzydła drugiej pary są w całości błoniaste. 
Szkodnik ten bytuje na liściach, wierzchołkach pędów, 
kwiatach, pąkach kwiatowych oraz na zawiązkach owo-
ców. Konsekwencją żerowania zmienika lucernowca 
może być przedwczesne opadanie pąków kwiatowych, 
deformacje i przebarwienia owoców, a także korkowa-
cenie oraz zamieranie tkanki w miejscach intensywnie 
przez niego nakłuwanych. Na papryce spotkać można 
także inne gatunki zmieników, np. zmienika ziemnia-
czaka (Lygus pratensis) lub też zmienika bylinowca (Ly-
gus lucorum); wystepują one jednak nieco rzadziej niż 

zmienik lucernowiec (Ślusarski i wsp., 2013d). Oprócz 
papryki owady te wyrządzać mogą dosyć dotkliwe 
szkody m.in. w  uprawach ogórka, gdzie na skutek ich 
działania dochodzi do więdnięcia i opadania młodych 
owoców oraz ich zawiązków, jak również do uszkodzeń 
w obrębie szczytowych części roślin (Robak i Szwejda, 
2006).

Inną grupę szkodników owadzich stanowią wcior-
nastki. Są to niewielkie owady o  podłużnym, spłasz-
czonym ciele, których postacie dorosłe są uskrzydlone. 
Skrzydła wciornastków pokryte są drobnymi włoskami 
tworzącymi tzw. frędzlę, dzięki której owady te zdolne 
są do lotu. Ważnym gatunkiem przynoszącym szkody 
w uprawach pod osłonami na niemalże całym świecie 
jest wciornastek tytoniowiec ("rips tabaci) (fot. 4). Po-
dobnie jak wcześniej przedstawione szkodniki, owad 
ten zaliczany jest do organizmów o  bardzo szerokim 
spektrum żywicieli. W obrębie własnego gatunku two-
rzy nawet rasy pokarmowe, które różnią się miedzy 
sobą niektórymi cechami morfologicznymi, np.  ubar-
wieniem. Spotykany jest m.in. na ogórku, porze, cebu-
li, kapuście, kala*orze, pomidorze, ziemniaku, tyto-
niu oraz na różnych roślinach ozdobnych, a  nawet na 
niektórych drzewach owocowych, np.  na brzoskwini. 
Na jego szkodliwe działanie narażone są jednak prze-
de wszystkim uprawy roślin z  rodziny kapustowatych 
(Brassicaceae) oraz czosnkowatych (Alliaceae). W  wy-
niku żerowania wciornastków na takich roślinach jak 
por czy cebula dochodzi do całkowitego zniszczenia 
warstwy komórek epidermy, co objawia się poprzez 
charakterystyczne bielenie liści oraz łusek. Rozmna-
ża się prawie wyłącznie poprzez partenogenezę, osob-
niki męskie spotykane są bardzo rzadko. W  warun-
kach szklarniowych może wytworzyć wiele pokoleń 
w  ciągu roku. Wciornastek tytoniowiec może być no-
sicielem niektórych wirusów roślin, np. wirusa brązo-
wej plamistości pomidora (TSWV). Zdolność prze-

noszenia wirusów posiadają jedynie stadia larwalne  
(Pourian i wsp., 2009). 

Innym groźnym dla upraw w wielu rejonach świa-
ta gatunkiem wciornastka jest wciornastek zachodni 
(Frankliniella occidentalis). Zasiedla rośliny warzywne, 
jak też większość gatunków roślin ozdobnych. Prowa-
dzi dosyć skryty tryb życia. Żerować może zarówno na 
liściach, jak i na kwiatach. Podczas pobierania pokarmu 
nakłuwa komórki epidermy oraz miękiszu, nie nakłuwa 
natomiast komórek sitowych �oemu w wiązkach prze-
wodzących. Jest to szkodnik kwarantannowy, co ozna-
cza, że w  przypadku każdego stwierdzenia jego obec-
ności w danej uprawie muszą być niezwłocznie podjęte 
wszelkie kroki mające na celu jego wyeliminowanie. 
Stadia larwalne wciornastka zachodniego przenosić 
mogą takie wirusy jak wirus pasiastości tytoniu (TSV), 
wirus brązowej plamistości pomidora (TSWV), czy 
też wirus nekrotycznej plamistości niecierpka (INSV) 
(Jeszke i wsp., 2012; Cloyd, 2009). 

Pośród szkodników upraw pod osłonami znajdują 
się niektórzy przedstawiciele rzędu muchówek. W przy-
padku tych owadów szkody o istotnym znaczeniu wyrzą-

Fot. 3. Mączlik szklarniowy (Trialeurodes vaporariorum)

Źródło: http://budujesz.info.

Fot. 4.  Dorosły osobnik wciornastka tytoniowca (Thrips 

tabaci) o ciemnym  ubarwieniu ciała  

Źródło: www.nogyo.tosa.pref.kochi.lg.jp
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dzają przeważnie tylko larwy, natomiast osobniki doro-
słe zwykle nie powodują większych strat. Jedną z grup 
muchówek zasiedlających rośliny uprawiane w  szklar-
niach oraz tunelach są miniarki. Ich nazwa wzięła się od 
tego, że larwy drążą charakterystyczne korytarze, tzw. 
miny, których kształt oraz wielkość nieznacznie różnią 
się w zależności od gatunku. Przykładowym gatunkiem 
jest miniarka warzywna (Liriomyza sativae) (fot. 5). 
Muchówka ta może występować w  różnych częściach 
świata na wielu roślinach warzywnych, a także ozdob-
nych. W Polsce znajduje się na liście organizmów kwa-
rantannowych, podlegających obligatoryjnemu zwal-
czaniu. Szkodliwość wykazują przede wszystkim larwy, 
które podczas żerowania wgryzają się tuż pod skórkę li-
ści i sukcesywnie się przemieszczają, wyjadając warstwę 
komórek miękiszu, co w efekcie powoduje powstawanie 
na liściach min (fot. 6). Konsekwencją minowania liści 
przez larwy jest wyraźne zmniejszenie ich powierzchni 
asymilacyjnej. Dorosłe samice tej muchówki podczas 
pobierania pokarmu także mogą powodować drob-
ne uszkodzenia blaszki liściowej. Mają one charakter 
punktowy i  w  nieznaczny sposób mogą wpływać na 

intensywność fotosyntezy. Miniarka warzywna nie jest 
gatunkiem łatwo poddającym się zwalczaniu, ponieważ 
wykształciła dosyć dużą odporność na insektycydy, to-
też istotną rolę w  skutecznym jej ograniczaniu mogą 
odegrać metody alternatywne (Basij i wsp., 2011).

Rośliny uprawiane w  warunkach szklarniowych 
mogą być atakowane przez niektóre gatunki szkodli-
wych motyli. W przypadku motyli, podobnie jak u mu-
chówek i wielu innych owadów przechodzących rozwój 
z  przeobrażeniem zupełnym, największe znaczenie 
gospodarcze mają ich larwy, tzw. gąsienice. Jednym 
z gatunków mogących przynieść istotne straty jest mól 
szklarniaczek (Opogona sacchari), zwany inaczej molem 
bananowym. On także należy w Polsce do organizmów 
kwarantannowych. Szkodliwość mola szklarniaczka 
polega na uszkadzaniu przez jego gąsienice różnych ga-
tunków roślin ozdobnych uprawianych w szklarniach. 
W klimacie tropikalnym oraz subtropikalnym wyrzą-
dza on natomiast szkody w uprawach bananów, trzciny 
cukrowej, a także ananasów (Vorsino i wsp., 2005).

Pod osłanami występują także szkodliwe gatunki 
chrząszczy. Spore znaczenie mają  opuchlaki należące 

do rodziny ryjkowcowatych (Curculionidae). Jednym 
z  bardziej znanych gatunków z  rodzaju opuchlaków 
jest opuchlak truskawkowiec (Otiorhynchus sulcatus) 
(fot.  7). Wyrządza on szkody w  uprawach truskawek 
oraz porzeczek, a ponadto uszkadza rosnące w szklar-
niach niektóre rośliny ozdobne, np. cyklameny. U opu-
chlaka truskawkowca szkodliwość wykazują zarówno 
larwy, które żerują na korzeniach, jak i dorosłe chrząsz-
cze, które z kolei niszczą nadziemne części roślin, przy 
czym szkody wyrządzane przez larwy są zazwyczaj zde-
cydowanie bardziej dotkliwe (Lola-Luz i wsp., 2005). 

Uprawy pod osłonami, w  szczególności takie, na 
których uprawiane są rośliny ozdobne, narażone są tak-
że na szkodliwe działanie *tofagicznych nicieni. Przy-
kładowym gatunkiem  nicieni przynoszących istotne 
straty gospodarcze jest węgorek chryzantemowiec (Ap-
helenchoides ritzemabosii). W Polsce od wielu lat jest to 
groźny szkodnik truskawki oraz chryzantemy, a także 
niektórych innych roślin ozdobnych (Chałańska i wsp., 
2013). U węgorka chryzantemowca da się zaobserwować 
pewien dymor*zm płciowy, samice osiągają bowiem 
nieco większe rozmiary od samców. Kształt ciała u obu 

Fot. 5. Dorosły osobnik miniarki warzywnej (Liriomyza 

sativae)

Źródło: http://entnemdept.u}.edu

Fot. 6. Miny na blaszce liściowej spowodowane przez larwy 
miniarki warzywnej (Liriomyza sativae)

Źródło: http://bugguide.net 

Fot. 7.  Opuchlak truskawkowiec (Otiorhynchus sulcatus) 
obgryzający liść.

Źródło: http://zielonestudio.info
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płci jest nitkowaty, charakterystyczną cechą jest wyraź-
ne wyodrębnienie części głowowej, ogon jest natomiast 
wydłużony i zakończony wyrostkiem z 2–4 drobnymi 
szczecinkami. Nicień ten żeruje, a  także rozmanaża 
się wewnątrz liści oraz pąków kwiatowych, powodu-
jąc niekiedy rozległe uszkodzenia (Łabanowski i  wsp.,  
2014).

Zastosowanie biologicznych metod zwalczania 
szkodników w uprawach pod osłonami

Intensywne zużycie chemicznych środków ochrony 
roślin niesie ze sobą poważne konsekwencje. Na sku-
tek skażenia gleby i  wód podziemnych toksycznymi 
substancjami zawartymi w  pestycydach dochodzi do 
znaczących zaburzeń równowagi środowiska, a ponad-
to stanowi to spore zagrożenie dla zdrowia ludzi. Co 
więcej, na przestrzeni lat u wielu gatunków szkodników 
doszło do wykształcenia się odporności na niektóre 
substancje czynne zawarte w środkach ochrony roślin, 
co zdecydowanie ogranicza skuteczność zabiegów che-
micznych. Na początku 2014 roku wszedł w życie przepis 
dotyczący powszechnego obowiązku prowadzenia inte-
growanej ochrony roślin. Oznacza to, że liczba zabie-
gów chemicznych wykonywanych w rolnictwie, a także 
ogrodnictwie musi zostać ograniczona wyłącznie do 
niezbędnego minimum przy jednoczesnym zwiększe-
niu udziału metod alternatywnych, do których zalicza-
ją się metody biologiczne. Szybki rozwój biologicznych 
metod ochrony roślin rozpoczął się już w  pierwszych 
latach XXI wieku wraz ze stopniowym wzrostem po-
pularności upraw pod osłonami. Izolacja od środowiska 
zewnętrznego, a także mniejsza z reguły powierzchnia 
w  porównaniu do wielkoobszarowch upraw polowych 
sprawiają, że zwalczanie szkodników w uprawach pod 
osłonami przy zastosowaniu metod biologicznych po-
tra* przynieść bardzo pożądane efekty. Biologiczne 

metody opierają się na różnych zabiegach agrotechnicz-
nych oraz biotechnicznych wykorzystujących pożytecz-
ne organizmy w postaci biopreparatów, co ma na celu 
zredukowanie populacji szkodników do poziomu po-
niżej progu szkodliwości gospodarczej (Augustyniuk-
-Kram, 2010). 

Wyróżnia się cztery strategie biologicznego zwal-
czania: 

• Pierwsza z nich jest to tzw. strategia klasyczna. Po-
lega na świadomej introdukcji obcego organizmu 
wrogiego wobec populacji konkretnego szkodnika 
lub też grupy szkodników w  tym celu, aby zado-
mowił się on na danym obszarze. Strategia ta wy-
wołuje efekt długotrwałej ochrony, lecz obarczona 
jest ryzykiem wystąpienia niepożądanych dla śro-
dowiska skutków, toteż w jej przypadku kluczowa 
jest dokładna znajomość biologii zarówno organi-
zmu introdukowanego, jak i zwalczanego. 

• Druga wyodrębniona strategia również polega na 
celowym wprowadzeniu do środowiska żywych 
organizmów będących biologicznymi czynnikami 
ochrony, z tą różnicą, że w tym przypadku dzieje 
się to przy założeniu zwielokrotnienia ich liczeb-
ności i tym samym wywołają efekt w określonym 
przedziale czasowym. Ten właśnie rodzaj strategii 
jest najczęściej wykorzystywany w uprawach pod 
osłonami. 

• Kolejna, trzecia strategia ochrony oparta jest na 
zastosowaniu żywych organizmów, bądź też nie-
których produktów ich metabolizmu w  postaci 
komercyjnie wyprodukowanych środków w takiej 
ilości, aby dało się uzyskać natychmiastowy efekt, 
podobnie jak przy prowadzeniu chemicznych za-
biegów ochrony roślin. 

• Ostatnia strategia to z  kolei tzw. zachowawcze 
zwalczanie biologiczne. Polega ona na stworzeniu 
i  utrzymywaniu w  agrocenozach dogodnych wa-

runków do życia i  rozwoju wrogów naturalnych 
szkodników (Augustyniuk-Kram, 2010). 

Aktualnie zarejestrowanych i dostępnych na rynku 
jest sporo różnego rodzaju biopreparatów, które moż-
na stosować w celu ochrony upraw w szklarniach oraz 
tunelach. Każdy biopreparat ma przypisaną określoną 
nazwę handlową. Ponadto do każdego takiego produk-
tu dołączona jest etykieta zawierająca szczegółową in-
strukcję dotyczącą sposobu jego użytkowania, której 
obowiązkowo należy przestrzegać, aby uzyskać odpo-
wiednie efekty. Już w  2005 roku w  krajach członkow-
skich OECD było zarejestrowanych około 214 biologicz-
nych środków ochrony roślin powstałych w większości 
na bazie entomopatogenicznych mikroorganizmów, 
wirusów oraz nicieni. Niewątpliwie świadczy to o tym, 
że długotrwałe niekiedy badania prowadzone w  wielu 
ośrodkach naukowych zakończyły się w  dużej mierze 
sukcesem, co pozwoliło wdrożyć uzyskane bioprepara-
ty do regularnej produkcji, a nastepnie wprowadzić je 
do obrotu (Martyniuk, 2011).

 Przykładowym dostępnym obecnie w  sprzedaży 
preparatem uzyskanym na bazie entomopatogenicz-
nych mikroorganizmów jest Dipel (fot.  8). Jest to bio-
insektycyd zawierający bakterie z gatunku Bacillus thu-
ringiensis var. kurstaki. Nie jest toksyczny dla zwierząt 
domowych i gospodarskich ani dla ludzi. Nie stanowi 
on żadnego zagrożenia także dla pożytecznej entomo-
fauny (Siara, 2012). Przeznaczony jest do zwalczania 
larw szkodliwych gatunków chrząszczy oraz motyli 
w różnego rodzaju uprawach, w tym także pod osłona-
mi. Dosyć często stosowany bywa również na większych 
powierzchniach, w wielu krajach używany jest bowiem 
do zwalczania zwójek w sadach (Dominik i Schöntha-
ler, 2012). Istotnym mechanizmem u bakterii z gatun-
ku Bacillus thuringiensis jest to, że zdolne są one syn-
tetyzować białkowe δ-endotoksyny o  owadobójczym 
działaniu, zwane w  skrócie toksynami Bt, które ufor-
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mowane są w postaci krystalicznych inkluzji. Inkluzje 
te stanowić mogą nawet do 25% suchej masy pojedyn-
czej komórki bakteryjnej. Toksyny Bt uaktywniają się 
wewnątrz przewodu pokarmowego owada (szkodnika). 
Na skutek ich działania dochodzi do perforacji ścianek 
jelita owada, co szybko powoduje jego śmierć (Sanchis 
i Bourguet, 2007).

Na rynku środków ochrony roślin istnieją liczne 
biopreparaty zawierające organizmy drapieżne. Wiele 
z nich przeznaczonych jest do zwalczania szkodników 
w  uprawach pod osłanami. Szkodliwe gatunki rozto-
czy, m.in. przędziorki, można z powodzeniem zwalczać 
używając biopreparatów zawierających drapieżne roz-
tocze z rodziny dobroczynkowatych (Phytoseiidae). Nie 
działają one w sposób natychmiastowy, toteż organizmy 
te należy zwykle wprowadzać dopiero po zauważeniu 
pierwszych oznak obecności szkodników. Dobroczynek 
szklarniowy (Phytoseiulus persimilis) (fot. 9) jest gatun-
kiem ściśle wyspecjalizowanym pokarmowo. Preparaty 
zawierające tego dobroczynka (np. Spidex) przeznaczo-
ne są do ochrony roślin wyłącznie przed przędziorkami, 
które stanowią w zasadzie jedyne źródło jego pokarmu. 
W warunkach klimatycznych Polski roztocz ten nie jest 
w stanie przetrwać zimy, a ponadto źle znosi niską wil-
gotność powietrza (Chorąży, 2014). 

Inaczej jest w  przypadku dobroczynka wielożer-
nego (Neoseiulus cucumeris), zwanego też dobroczyn-
kiem wciornastkowym. Nie wykazuje on konkretnej 
specjalizacji pokarmowej i  może być wykorzystywany 
do zwalczania nie tylko przędziorków, lecz także różno-
pazurkowców, szpecieli oraz wciornastków, które także 
stanowią dla niego pokarm. Gatunek ten należy wpro-
wadzać do upraw prewencyjnie, zanim nastąpi znaczny 
rozwój populacji szkodników. Dobroczynek wielożerny 
w przeciwieństwie do dobroczynka szklarniowego wy-
stępuje w Polsce w warunkach naturalnych, w handlu 
natomiast dostępny jest m.in. w  postaci preparatów 
=ripex lub =ripex Plus. Może on przynieść pożądane 
efekty nie tylko w ochronie upraw szklarniowych, lecz 
także upraw polowych (Chorąży, 2014). Istnieje jeszcze 
kilka innych gatunków dobroczynków powszechnie 
stosowanych w ramach biologicznej ochrony. Są to m.in. 
dobroczynek kalifornijski (Neoseiulus californicus), 
który może być stosowany do zwalczania przędziorków, 
różnopazurkowców oraz niektórych drobnych owadów, 
np.  wciornastków, a  także dobroczynek Amblyseius 

Fot. 8.  Bioinsektycyd 
Dipel przeznaczony 
do zwalczania gąsienic 
szkodliwych gatunków 
motyli.

Źródło: http://hydro-
-gardens.com

Fot. 9.  Dobroczynek szklarniowy (Phytoseiulus persimilis) 
atakujący i pożerający  przędziorka chmielowca

Źródło: http://www.przyjacielebonsai.home.pl

swirskii, dla którego źródłem pokarmu poza roztocza-
mi i wciornastkami mogą być też mączliki (Rhodes i Li-
burd, 2005; Doğramaci i wsp., 2013).

Innymi organizmami drapieżnymi mogącymi przy-
nieść dobre efekty w ochronie upraw pod osłonami są 
drapieżne wielożerne pluskwiaki z  rodziny dziubał-
kowatych (Anthocoridae). Dziubałeczek mączlikowy 
(Macrolophus caliginosus), a także dziubałeczek szklar-
niowy (Orius insidiosus) (fot. 10) mogą być skutecz-
nie wykorzystywane w  celu zwalczania przędziorków, 
wciornastków oraz mszyc. Pierwszy z  tych gatunków 
może ograniczać także liczebność mączlików; ponadto 
może się odżywiać również jajami szkodliwych motyli 
oraz larwami miniarek (Siara, 2012).

Istotną rolę w  ochronie roślin przed szkodnikami 
mogą odgrywać biopreparaty zawierąjące drapieżne 
muchówki. W celu zwalczania mszyc w uprawach pod 
osłonami z dobrym efektem zastosować można prysz-
czarka mszycojada (Aphidoletes aphidimyza). Jego dra-

Fot. 10. Dorosły osobnik dziubałeczka szklarniowego (Orius 

insidiosus) zjadający wciornastka 

Larwy tego pluskwiaka także mogą polować na roztocze i drobne 
owady o miękkim ciele 

Źródło: http:// www.bcpcertis.com
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pieżne larwy odżywiają się wieloma gatunkami mszyc 
żerującymi na różnych roślinach. W takich krajach jak 
Niemcy, Holandia, czy też Dania biopreparaty zawiera-
jące larwy tej muchówki wykorzystywane były do celów 
ochrony upraw już na początku lat 70. XX wieku. We-
wnątrz szklarni i  tym podobnych obiektów pryszcza-
rek mszycojad przy odpowiednich warunkach potra* 
utworzyć stałą populację, która może przetrwać także 
okresy zimowe (Alotaibi, 2008). 

Duże znaczenie w prowadzeniu biologicznej ochro-
ny roślin ma wykorzystanie preparatów zawierających 
pożyteczne parazytoidy. Parazytoid to organizm pa-
sożytniczy, który w  odróżnieniu od typowego paso-
żyta zawsze doprowadzi swojego żywiciela do śmierci, 
a  także przynajmniej jedno jego stadium rozwojowe 
jest wolno żyjące i bytuje poza żywicielem. Można na 
podstawie tego przyjąć stwierdzenie, że parazytoid jest 
formą pośrednią pomiędzy pasożytem a  drapieżni-
kiem. Do parazytoidów mających znaczenie w  ochro-
nie upraw pod osłonami zalicza się kilka gatunków 
błonkówek. Jednym z nich jest dobrotnica szklarniowa 

(Encarsia formosa). Wykorzystywana jest do zwalczania 
różnych gatunków mączlików. Podczas eksperymentów 
w  szklarniach, jakie zostały przeprowadzone w  latach 
80. XX wieku w  Holandii, wykazane zostało, że do-
brotnica szklarniowa nawet przy relatywnie niskich 
temperaturach (18°C podczas dnia i 7°C w nocy) może 
skutecznie działać niszcząc populacje mączlików paso-
żytując na ich larwach (De Vis i van Lenteren, 2008).

Innym gatunkiem pasożytniczej błonkówki, wyka-
zującym zbliżone działanie do dobrotnicy szklarniowej, 
jest osiec mączlikowy (Eretmocerus eremicus). Pre-
zentuje on równą skuteczność w  zwalczaniu mączlika 
szklarniowego (Trialeurodes vaporariorum), jak i mącz-
lika ostroskrzydłego (Bemisia tabaci), który w  Pol-
sce znajduje się na liście gatunków kwarantannowych 
(Soler i  van Lenteren, 2004). W  celach ochrony przed 
szkodliwym działaniem mączlików można też zastoso-
wać biopreparaty mieszane, w  skład których wchodzą 
osiec mączlikowy i dobrotnica szklarniowa. Tego typu 
rozwiązanie dobrze sprawdza się zarówno w uprawach 
warzyw, takich jak pomidor lub też ogórek, oraz w upra-
wach doniczkowych roślin ozdobnych (Siara, 2012).

Do skutecznego zwalczania miniarek w  uprawach 
roślin warzywnych oraz ozdobnych można wykorzy-
stywać biopreparaty zawierające wiechońkę miniarko-
wą (Diglyphus isaea). Błonkówka ta jest parazytoidem 
zewnętrznym. Pochodzi z  obszaru Europy, a  także 
północnej Afryki, lecz w  wyniku licznych introduk-
cji, jakich dokonywano w  takich krajach jak Kanada, 
Stany Zjednoczone, a  także Nowa Zelandia, znacznie 
rozszerzyła areał swojego występowania i  stała się ga-
tunkiem kosmopolitycznym. Samica wiechońki składa 
zazwyczaj jedno jajo (rzadko 2 do 5) na powierzchni 
ciała larwy miniarki lub też bezpośrednio obok niej. 
Następnie wylęga się larwa, która zewnętrznie żeruje na 
ciele żywiciela, doprowadzając go po niedługim czasie 
do śmierci (Bazzocchi i wsp., 2003). 

W  efektywnym zwalczaniu mszyc zasiedlających 
uprawy pod osłonami duże znaczenie ma mszycarz 
szklarniowy (Aphidius colemani) (fot. 12). Ta pasożyt-
nicza błonkówka należąca do rodziny mszycarzowa-
tych (Aphidiidae) jest parazytoidem ponad 40  gatun-
ków mszyc, w  tym bardzo szkodliwej w  szklarniach 
mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej, a także mszycy 
ogórkowej (Jandricic i  wsp., 2014). Samica mszycarza 
szklarniowego, podobnie jak czynią to samice innych 
mszycarzowatych, składa jaja do wewnątrz ciała mszy-
cy. W jednym osobniku mszycy, bez względu na liczbę 
złożonych przez samicę jaj, wylęga się tylko jedna larwa 
mszycarza. Przez cały okres swojego rozwoju żeruje ona 
w ciele mszycy i tam się też przepoczwarcza. Spasożyto-
wane mszyce jeszcze przez pewien czas żyją i funkcjo-
nują normalnie, po czym w  pewnym momencie tracą 
zdolność poruszania się, a  następnie pęcznieją i  przy-
bierają barwę od żółtej do beżowej, przekształcając się 
w ten sposób w tzw. mumie (fot. 13). Po krótkim cza-
sie z „mumii” wydostają się dorosłe mszycarze. Rozwój 
tego parazytoida jest zazwyczaj zdecydowanie szybszy 

Fot. 11.  Larwa pryszczarka mszycojada (Aphidoletes 

aphidimyza) polująca na mszyce

Źródło: http://web2.mendelu.cz

Fot. 12. Samica mszycarza szklarniowego (Aphidius 

colemani) składająca jaja do wewnątrz ciała mszycy

Źródło: http://bio-bee.ru
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od rozwoju mszycy, toteż błonkówka ta jest zdolna 
zniszczyć nawet do 100% osobników w danej populacji 
mszyc (Narewska, 2010).

W  ramach biologicznej ochrony roślin można wy-
korzystywać także dostępne na rynku środki zawiera-
jące entomopatogeniczne nicienie. Nicienie z  gatunku 
Steinernema feltiae (dostępne w postaci preparatu Ento-
nem) można zastosować w celu zwalczania wciornast-
ków, jak również larw szkodliwych muchówek – mi-
niarek oraz ziemiórek. Nicienie te aktywnie poszukują 
żywiciela i po jego znalezieniu szybko wnikają do wnę-
trza jego ciała. Następnie uwalniają żyjące w  ich ciele 
bakterie, które w ciągu kilku godzin zabijają szkodnika. 
Później nicienie te namnażają się i  rozwijają w  mar-
twym ciele gospodarza, po czym je opuszczają w celu 
poszukiwania kolejnych żywicieli. Aktywne stają się 
one w  temperaturze powyżej 8°C, natomiast bakterie, 
które uwalniają po wniknięciu do żywiciela toksycz-
ne substancje, wykazują dopiero przy temperaturze co 

najmniej 14°C. Nicienie wprowadza się do uprawy za-
zwyczaj poprzez wykonanie zabiegu opryskania roślin 
cieczą, która je zawiera. W  przypadku pojawu wcior-
nastków oraz miniarek zabieg przeprowadza się inter-
wencyjnie poprzez dokładne opryskiwanie całej po-
wierzchni liści. W przypadku żyjących w podłożu larw 
ziemiórek należy podlać rośliny preparatem bezpośred-
nio do doniczek lub można wykonać zwyczajny oprysk, 
który najlepsze efekty przyniesie wówczas, gdy zostanie 
przeprowadzony w fazie ukorzeniania się roślin (Ślusar-
ski i wsp., 2013a; Ślusarski i wsp., 2013b). 

Do zwalczania opuchlaków w  uprawach pod osło-
nami przeznaczone są biopreparaty zawierające ento-
mopatogeniczne nicienie z  rodzaju Heterorhabditis. 
Nicienie należące do gatunków Heterorhabditis megidis 
oraz Heterorhabditis bacteriophora należy wprowadzać 
doglebowo. Sposób ich działania zbliżony jest do tego, 
co obserwuje się u nicieni z gatunku Steinernema feltiae 
– po natra*eniu na larwę opuchlaka nicienie te wnikają 
przez naturalne otwory do jej wnętrza. Po wniknięciu 
do ciała larwy żywią się one jej tkankami oraz inten-
sywnie się namnażają, co w krótkim czasie doprowadza 
ją do śmierci, po czym opuszczają jej ciało. Preparaty na 
bazie nicieni przeznaczone do zwalczania larw opuchla-
ków (np. Larvanem) stosuje się w okresie późnowiosen-
nym oraz wczesnoletnim. Warunkiem uzyskania od-
powiedniej skuteczności takich zabiegów jest regularne 
ich powtarzanie każdego roku (Szepiela, 2011).
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Biological methods of pest control in greenhouse crops

Krzysztof Kołątaj

During last two decades crops provided in greenhouses 
became very popular in many countries in the world. In-
side these objects di�erent species and varieties of veg-
etables, ornamentals and even some fruit are cultivated. 
Nowadays the requirements of consumers regarded to 
food products are much higher than in the past what 
increases a pressure on the producers in order that their 
products have a good quality and are free of damage or 
contaminations. From the beginning of 2014 farmers and 
producers are obliged to provide the integrated plant pro-
tection. It refers to the limit of using chemical pesticides 
and to the increase of the share of alternative methods. 
Greenhouses and similar to them plastic tunnels are 
places of living to many di�erent species of harmful in-
sects, mites and nematodes. Some of these pests, for ex-
ample aphids or white�ies are able to transmit di�erent 
types of plant viruses. Especially virus vectors constitute 
a real threat to the crops and it is very important to con-
trol them until they cause signi*cant damage. Biologi-
cal methods of pest management are based on applying 
preparations containing bene*cial pest agents like phy-
toseiid mites, predatory insects, parasites, entomopatho-
genic nematodes or bacteria in order to reduce the level 
of populations of di�erent pests. =e use of pest agents 
to control harmful organisms in such objects like green-
houses brings satisfying results and has got wide perspec-
tives in future. 

Key words: greenhouses, crops, pests, virus vectors, biological 

methods, pest agents, control
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Wstęp 

Powszechne, nadmierne i  często nieuzasadnione 
stosowanie antybiotyków doprowadziło do zwiększe-
nia liczby mikroorganizmów, które stały się groźne dla 
człowieka. Kluczowym działaniem stało się więc okre-
ślenie determinant oraz sposobów szerzenia się opor-
ności na antybiotyki wśród bakterii. Mikroorganizmy 
mogą wykazywać oporność naturalną, która jest stałą 
cechą pewnej grupy bakterii (szczepu, gatunku), jak 
również oporność nabytą, która powstaje w  wyniku 
spontanicznych mutacji zachodzących w  genomie lub 
poprzez nabycie genu/zespołu genów od innych, opor-
nych bakterii (horyzontalny transfer genów lub rucho-
mych elementów genetycznych) (Kasprzykowska i  So-
bieszczańska, 2014).

Horyzontalny transfer genów polega na przeniesie-
niu materiału genetycznego z  jednego  organizmu do 
drugiego, przy czym uzyskane geny zostają utrwalone 
w genomie. Zjawisko to pełni olbrzymią rolę w zmien-
ności genetycznej bakterii w obrębie jednego gatunku, 
a  jednocześnie zapewnia tej grupie organizmów szyb-
kie tempo ewolucji (Kasprzykowska i  Sobieszczańska, 
2014). Wyróżnia się trzy rodzaje horyzontalnego trans-
feru genów (ryc. 1.):

1) Transformacja – pobieranie zewnątrzkomórko-
wego DNA przez kompetentne komórki bakte-
ryjne (posiadające odpowiednie receptory oraz 
białka chroniące pobrane DNA przed degradacją 
i  umożliwiające jego integrację z  DNA biorcy). 
Fragmenty DNA pobrane z  otoczenia tra*ają do 
cytoplazmy i mogą być włączane do genomu biorcy 
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Streszczenie:

Gronkowce to grupa bakterii wchodzących w  skład na-
turalnej mikro�ory człowieka i  zwierząt, zasiedlających 
w  szczególności ich skórę oraz błony śluzowe. Jednak 
powszechne stosowanie środków przeciwbakteryjnych 
w terapii zakażeń gronkowcowych i w hodowli zwierząt 
gospodarskich zwiększa liczebność i sprzyja utrzymywaniu 
się w środowisku mikroorganizmów opornych na działa-
nie antybiotyków. Pojawienie się oporności na metycylinę 
w komórkach bakteryjnych jest wynikiem nabycia genu 
mecA lub mecC, będących częścią większych struktur 
zwanych kasetami chromosomowymi (SSC). SCC mogą 
nieść również inne geny warunkujące oporność na różne 
antybiotyki oraz zjadliwość, a bakterie przyjmujące kasetę 
mogą uzyskiwać nowe cechy. MRS związane ze zwierzętami 
mają ograniczoną zdolność do przystosowywania się do 
kolonizacji ludzi i rozprzestrzeniania w populacjach ludz-
kich, przypuszczalnie jednak mogą stanowić zagrożenie 
dla zdrowia publicznego.

Słowa kluczowe: antybiotyki, gronkowce, metycylina, opor-

ność, zwierzęta domowe i hodowlane

zgodność z PP – zob. s. 47

na zasadzie rekombinacji homologicznej (stopień 
homologii między obcym materiałem genetycz-
nym a  DNA biorcy musi wynosić przynajmniej 
75%) lub ulec degradacji (Kasprzykowska i  So-
bieszczańska, 2014; Kunicki-Gold*nger, 2006).

2) Transdukcja – przekazywanie materiału gene-
tycznego za pomocą wektora – bakteriofaga (faga, 
wirusa bakteryjnego). 
a) Bakteriofag łączy się z  receptorem na po-

wierzchni komórki bakteryjnej, a  następnie 
wprowadza do jej wnętrza swój materiał gene-
tyczny. DNA bakterii ulega degradacji, a przy 
wykorzystaniu procesów metabolicznych ko-
mórki gospodarza następuje replikacja fago-
wego DNA i powstawanie białek wirusowych 
tworzących kapsydy wirionów potomnych. 
Po złożeniu nowych bakteriofagów komórka 
ulega lizie, a wirus ulega uwolnieniu (cykl li-
tyczny). Do główki wirionu podczas procesu 
składania zamiast DNA bakteriofaga przypad-
kowo włączony może zostać fragment DNA 
bakterii. Uwolniony bakteriofag nie ma wów-
czas zdolności do replikacji, ale może infeko-
wać kolejne bakterie i w ten sposób przenosić 
geny pomiędzy różnymi komórkami bakteryj-
nymi.  

b) Po wprowadzeniu do komórki bakterii mate-
riał genetyczny faga może również ulegać in-
aktywacji, a następnie integracji z DNA gospo-
darza i wspólnie z nim podlegać replikacji, nie 
powodując przy tym lizy komórki (cykl lizoge-
niczny). Indukowany profag odłączając się od 
genomu bakterii może przypadkowo wyciąć 
niewielkie fragmenty DNA gospodarza, a na-
stępnie infekując inne bakterie przenosić uzy-
skane geny do kolejnych komórek (Kunicki-
-Gold*nger, 2006; Winter i wsp., 2000).

mgr Ida Małyszko:  
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3) Koniugacja – bezpośredni, jednokierunkowy 
transfer materiału genetycznego z  jednej komór-
ki (dawca) do drugiej (biorca) poprzez mostek 
koniugacyjny. Najczęściej koniugacja jest związa-
na z  przekazywaniem plazmidów (pozachromo-
somalne, koliste cząsteczki dwuniciowego DNA 
zdolne do samodzielnej replikacji), episomów (pla-
zmidy mające zdolność do integracji z chromoso-
malnym DNA) oraz transpozonów koniugacyjnych 
(Schlegel, 2008). Plazmidy często nadają bakteriom 
cechy selekcyjnie korzystne, gdyż mogą nieść m.in. 
geny kodujące oporność na antybiotyki i jony me-
tali ciężkich czy geny odpowiedzialne z produkcję 
bakteriocyn; ponadto mogą efektywnie przenosić 
informację genetyczną nawet między niespokrew-
nionym gatunkami bakterii (Włodarczyk, 2002). 
Innymi elementami, które mogą ulegać przenosze-
niu, są sekwencje insercyjne (IS) i transpozony. IS to 
krótkie fragmenty DNA otoczone z obu stron przez 
sekwencje odwrócone i  zawierające gen kodujący 
transpozazę – enzym umożliwiający przenoszenie 
się w dowolne miejsce w genomie. Bardziej skom-
plikowaną strukturę mają transpozony. Mogą się 
one składać z  genów odpowiedzialnych za trans-
pozycję i znajdujących się po obu stronach krótkich 
sekwencji odwróconych (transpozony niezłożone) 
lub genów niezwiązanych z  transpozycją otoczo-
nych dwoma IS (transpozony złożone). Klasyczne 
transpozony, które zwykle są zintegrowane z pla-
zmidem lub chromosomem, mogą się przemiesz-
czać (transpozycja) tylko w  obrębie DNA jednej 
komórki, zaś transpozony koniugacyjne – pomię-
dzy różnymi komórkami. Transfer ruchomych 
elementów genetycznych nie jest ograniczony wy-
łącznie do transformacji – może on zachodzić także 
w pozostałych rodzajach horyzontalnego transferu 
genów (Brown, 2008; Schlegel, 2008).

Antybiotykooporność jest ogromnym problemem 
współczesnego świata i nie ogranicza się wyłącznie do 
określonych gatunków bakterii ani wybranych grup 
antybiotyków (dotyczy zarówno najstarszych anty-
biotyków, np.  penicyliny należącej do antybiotyków 
β-laktamowych, jak i  stosunkowo niedawno wpro-
wadzonych do użycia, np.  daptomycyny z  grupy lipo-
peptydów). Powszechność występowania oporności na 
antybiotyki o różnych mechanizmach działania wśród 

bakterii należących do różnych grup, np. Staphylococ-
cus aureus (gronkowciec złocisty), Streptococcus pneu-
moniae (dwoinka zapalenia płuc), Psueudomonas aeru-
ginosa (pałeczka ropy błękitnej), Klebsiella pneumoniae 
(pałeczka zapalenia płuc), Neisseria meningitidis (dwo-
inka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych), Entero-
coccus faecalis (paciorkowciec kałowy), wynika przede 
wszystkim z  niewłaściwego stosowania antybiotyków 
– do leczenia infekcji wirusowych czy jako czynnika 

Ryc. 1.  Sposoby przekazywania DNA między bakteriami 

A) transdukcja; B) transformacja; C) koniugacja; D) transpozon niezłożony i proces translokacji. 

Źródło: oprac. na podstawie Murray P, Rosenthal KS, Pfaller MA (2009). Clinical Microbiology. Philadelphia: Elsevier. 
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przyspieszającego przyrost masy ciała u  zwierząt  ho-
dowlanych oraz ich nadużywania w lecznictwie i wete-
rynarii (Markiewicz i Kwiatkowski, 2001; Bayer i wsp., 
2012)

Antybiotyki β-laktamowe swoją nazwę zawdzięcza-
ją obecności w  cząsteczce pierścienia β-laktamowego, 
odpowiadającego za ich antybakteryjne właściwości. 
Niektóre antybiotyki z tej grupy (np. penicylina, feno-
ksymetylopenicylina) mogą być wytwarzane w  środo-
wisku naturalnym przez grzyby z rodzaju Penicillium, 
Cephalosporium i  Aspergillus oraz niektóre bakterie 
z rodzaju Streptomyces, Nocardia, Pseudomonas, Gluco-
nobacter, Agrobacterium i Acetobacter.

Działanie antybiotyków β-laktamowych wiąże się 
z hamowaniem syntezy bakteryjnej ściany komórkowej, 
więc ich skuteczność ogranicza się wyłącznie do komó-
rek rosnących. Antybiotyk trwale łączy się z  białkami 
PBP (Penicillin Binding Proteins – białka wiążące pe-
nicylinę) i blokuje ich aktywność enzymatyczną, przez 
co uniemożliwia zakończenie ostatniego etapu syntezy 
mureiny i ostatecznie doprowadza do rozpadu komórki 
(Markiewicz i Kwiatkowski, 2001).

Jednym z  najpoważniejszych problemów związa-
nych z terapią przy użyciu β-laktamów jest stały wzrost 
oporności bakterii na te antybiotyki w  wyniku wy-
kształcenia odpowiednich strategii obronnych:

1) mody*kacja białek PBP w kierunku obniżenia ich 
powinowactwa do antybiotyków β-laktamowych,

2) wytwarzanie β-laktamaz – enzymów hydrolizują-
cych pierścień β-laktamowy,

3) aktywne wypompowywanie antybiotyku z  wnę-
trza komórki,

4) ograniczenie przepuszczalności osłon komórko-
wych (Markiewicz i Kwiatkowski, 2001).

Kiedy w  1959 roku wprowadzono do lecznictwa 
nowy, półsyntetyczny antybiotyk β-laktamowy  nale-
żący do grupy penicylin o wąskim spektrum działania 

– metycylinę (ryc. 2.) – sądzono, że problem zakażeń 
powodowanych przez oporne na penicylinę gronkow-
ce został zażegnany. Nieoczekiwanie już w  1961 roku 
pojawił się pierwszy przypadek metycylinoopornego 
Staphylococcus aureus (MRSA – methicillin-resistant 
S. aureus) (Jevons i wsp., 1961).

W  ostatnich latach zauważono obecność niebez-
piecznego trendu, który przypuszczalnie może stano-
wić  zagrożenie dla zdrowia publicznego, a mianowicie 
powstawanie i  rozprzestrzenianie się różnych klonów 
bakteryjnych opornych na metycylinę – szczegól-
nie MRSA, związanych ze zwierzętami gospodarski-
mi (LA-MRSA – livestock-associated MRSA) i  MRSP 
(methicilin-resistant Staphylococcus pseudinermedius) 
(Guardabassi i wsp., 2013).

Pojawienie się oporności na metycylinę w  komór-
kach bakteryjnych jest wynikiem nabycia kasety chro-
mosomowej (ryc. 3.), która podobnie jak inne ruchome 

elementy genetyczne może być wymieniana między 
przedstawicielami tego samego gatunku, rodzaju, a na-
wet mniej spokrewnionym bakteriami. Bakterie przyj-
mujące kasetę mogą uzyskiwać nowe cechy, gdyż może 
ona przenosić geny warunkujące oporność na różne an-
tybiotyki, jak również zjadliwość. Kasetę u Staphylococ-
cus aureus (SCC), na której zlokalizowane są geny mecA 
oraz mecC determinujące oporność na metycylinę, sta-
nowi fragment DNA o wielkości 21–67 kpz (Katayama 
i wsp., 2000; Ito i wsp., 2001).

Typowanie gronkowców opornych na metycylinę

Czynnik determinujący pojawienie się u  mikroor-
ganizmów określonej cechy zazwyczaj wywodzi się od 
pojedynczego organizmu, który proliferując tworzy 
kolonię klonów posiadających identyczne cechy jak 
komórka macierzysta (tzw. klonalność). Mikroorga-

Ryc. 2.  Schemat budowy cząsteczki 
antybiotyku β-laktamowego – 
metycyliny

Źródło: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
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nizmy klonalne są identyczne lub blisko spokrewnio-
ne z  komórką źródłową i  charakteryzują się jednako-
wymi właściwościami. Gronkowce zasiedlające różne 
środowiska i  obszary geogra*czne charakteryzują się 
znacznym zróżnicowaniem, co pozwala klasy*kować 
je do wielu typów i szczepów. Typowanie izolatów oraz 
określanie stopnia ich pokrewieństwa pozwala nie tylko 
na kontrolę rozprzestrzeniania się gronkowców wywo-
łujących infekcje, lecz także na śledzenie drogi rozpo-
wszechniania się antybiotykooporności u tej grupy bak-
terii (Międzobrodzki i wsp., 2008).

Szczepy oporne na metycylinę mogą być typowane 
zarówno za pomocą metod fenotypowych, jak i mole-
kularnych. Metody fenotypowe polegają przede wszyst-
kim na określaniu charakterystycznych cech mikro-
organizmów, specy*cznych reakcji biochemicznych, 
wrażliwości na antybiotyki i  fagi oraz zdolności do 
produkcji toksyn. Natomiast bardziej zaawansowane 
techniki opierają się na wykrywaniu zmian genetycz-

nych przy pomocy następujących technik: elektroforezy 
żelowej w zmiennym polu elektrycznym (PFGE), MLST 
(Multilocus Sequence Typing), typowaniu SCCmec czy 
genu spa (Leonard i Markey, 2008).

PFGE

Klasyczna elektroforeza pozwala na szybką sepa-
rację różnych makrocząsteczek. Polega na przemiesz-
czaniu się makrocząsteczek (np.  białek) obdarzonych 
ładunkiem pod wpływem przyłożonego pola elektrycz-
nego. Prędkość przemieszczania się makrocząsteczki 
zależy od jej rozmiaru, kształtu, ładunku, a także opo-
ru środowiska. Klasyczna technika analityczna wyko-
rzystywana do separacji makrocząsteczek takich jak 
kwasy nukleinowe – elektroforeza żelowa – może być 
niewystarczająca przy rozdziale dużych fragmentów 
DNA, które przy zastosowaniu tej metody zazwyczaj 
migrują razem i są widoczne w żelu w postaci pojedyn-
czego prążka. Rozwiązaniem tego problemu jest zasto-

sowanie metody PFGE (pulsed-#eld gel electrophoresis). 
Połączenie PFGE z  trawieniem materiału genetycz-
nego za pomocą enzymów restrykcyjnych umożliwia 
uzyskanie fragmentów DNA o  wielkości ok. 0,5–1000 
kpz. Mieszanina reakcyjna jest poddawana rozdziało-
wi elektroforetycznemu, polegającemu na wymuszonej 
w zależności od wielkości zmiany kierunku wędrówki 
cząsteczek DNA pod wpływem zmieniającego się pola 
elektrycznego. Takie postępowanie pozwala na uzyska-
nie specy*cznych wzorów restrykcyjnych będących od-
zwierciedleniem organizacji chromosomu bakteryjnego 
i pozwala na typowanie oraz różnicowanie nawet nie-
związanych ze sobą szczepów bakteryjnych (Leonard 
i Markey, 2008). PFGE to uznawana za  „złoty standard” 
i bardzo popularna metoda, jednak bez należytej stan-
daryzacji trudno porównywać otrzymane dane i  uzy-
skać pełną powtarzalność wyników (Sabat i wsp., 2006). 

MLST i SCCmec

Analiza MLST (multilocus sequence typing) polega 
na sekwencjonowaniu fragmentów siedmiu genów me-
tabolizmu podstawowego, obecnych w  każdej komór-
ce i niezbędnych do jej funkcjonowania (housekeeping 
genes) o długości ~450–500 par zasad znajdujących się 
na chromosomie bakteryjnym: arcC, aroE, glpF, gmk, 
pta, tpi i yqiL (Maiden i wsp., 1998). Wybrana długość 
fragmentów DNA pozwala na precyzyjne sekwencjono-
wanie obu nici przy zastosowaniu jednej pary starterów 
i zapewnia odpowiedni stopień zróżnicowania sekwencji 
umożliwiający identy*kację wielu różnych alleli w ob-
rębie populacji. Zastosowanie tej metody umożliwia nie 
tylko określenie przynależności gatunkowej badanych 
szczepów w  oparciu o  analizę zestawionych sekwencji 
wszystkich fragmentów genów metabolizmu podsta-
wowego, lecz pozwala ona także na określenie pokre-
wieństwa między organizmami wyłącznie na podstawie 
sekwencji pojedynczych genów (Urwin i Maiden, 2003).

Ryc. 3.  Schemat budowy kasety SCCmec

ccrA2, ccrB2 – geny kodujące rekombinazę; IS431 – sekwencja insercyjna; J1, J2, J3 – regiony towarzyszące; mecA – gen kodujący oporność na 
metycylinę; mecI, mecR1 – geny regulatorowe; orfX – otwarta ramka odczytu; pUB110 - plazmid ; Tn554 – transpozon. 

Źródło: oprac. na podst. http://www.staphylococcus.net
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Jak już wspomniano, geny mec, kodujące oporność 
na metycylinę, są częścią większych struktur zwanych 
kasetami chromosomowymi (SSC; staphylococcal cas-
sette chromosome). Tego typu mobilne struktury są 
podobne do plazmidów, jednak w  przeciwieństwie do 
niech nie mają zdolności do autonomicznej replikacji. 
Kasety zawierające gen mecA lub mecC (SSCmec), jak 
i nieposiadające tego genu (non-mecSCC) są klasy*ko-
wane na podstawie różnic w obrębie genów budujących 
ten odcinek, w szczególności genów mec i rekombinaz 
(ccr) uczestniczących w przemieszaniu się kasety i ota-
czających gen mec (Baba i wsp., 2002; Ito i wsp., 2003; 
Gill i wsp., 2005). Na podstawie zestawienia sekwencji 
kompleksu genów ccr i mec wyróżnia się jedenaście ty-
pów (I-XI). Ponadto w kasetach SCCmec występują re-
giony towarzyszące: J1, J2 i J3, które mogą zawierać sek-
wencje niekodujące, pseudogeny, sekwencje insercyjne, 
plazmidy i transpozony. Na podstawie różnic w regio-
nach J kilka można dodatkowo wyróżnić kilka podty-
pów kaset SCCmec (Lim i wsp., 2003; Vanderhaeghen 
i wsp., 2013).

W 2002 roku opisano system, w którym klony MRSA 
mogą być opisywane przy pomocy pro*lu MLST szcze-
pu w połączeniu z fenotypem oporności na antybiotyki 
oraz typem SCCmec (Enright i wsp., 2002). System ten 
umożliwia z dużym prawdopodobieństwem określenie, 
ile razy mogło dojść do przekazania SCCmec w  ob-
rębie określonej linii czy kompleksu klonalnego (Feil 
i Enright, 2004).

Typowanie genu spa

Typowanie genu spa (spa typing) jest techniką kom-
plementarną do analizy MLST. Metoda ta opiera się na 
sekwencjonowaniu krótkich sekwencji repetytywnych 
(short sequence repeat, SSR) w obrębie polimor*cznego 
regionu X genu kodującego białko A odpowiedzialne za 
wiązanie immunoglobulin i  osłabienie reakcji odpor-

nościowej. Ten specy*czny region został wybrany do 
analiz ze względu na często zachodzące w nim sponta-
niczne mutacje, jak również znaczne prawdopodobień-
stwo utraty lub nabycia całych sekwencji repetatyw-
nych. Gen spa składa się z głównie z liczących 24 zasady 
powtórzeń, których różne warianty są ściśle skorelowa-
ne z patogennością i wirulencją bakterii (Frenay i wsp., 
1996).

Metoda ta została zastosowana w  badaniach doty-
czących gronkowców izolowanych od niektórych zwie-
rząt towarzyszących człowiekowi: świń (Voss i  wsp., 
2005), kotów, psów (Strommenger i  wsp., 2006) oraz 
koni (Moodley i  wsp., 2006), co pozwoliło wyciągnąć 
wnioski na temat podobieństwa �ory bakteryjnej czło-
wieka i zwierząt. W pewnych przypadkach sekwencjo-
nowanie genu spa może być również wykorzystane do 
identy*kacji szczepów, które są nierozróżnialne za po-
mocą PFGE (Moodley i wsp., 2006). Identy*kacja i sek-
wencjonowanie genu spa umożliwia szybkie typowanie 
izolatów MRSA. Metoda ta jest szybsza i  tańsza niż 
MLST, jednak jej możliwości w wykrywaniu różnic są 
znacznie niższe niż w przypadku PFGE (Shopsin i wsp., 
1999).

VNTR

VNTR (variable number tandem repeats) to meto-
da polegająca na analizie krótkich, powtarzających się 
w danym locus sekwencji o zmiennej liczbie tandemo-
wych powtórzeń, która została opracowana m.in. do 
identy*kacji szczepów w obrębie Staphylococcus aureus. 
Podczas sekwencjonowania genomów wielu szczepów 
S.  aureus udało się zidenty*kować kilka zmiennych 
powtórzeń występujących w  tandemach, które mogą 
służyć do typowania drobnoustrojów w  obrębie tego 
gatunku (Sabat i wsp., 2003; Hardy i wsp., 2004). Suge-
ruje się, że metoda ta daje dobre wyniki w  badaniach 
polegających na różnicowaniu szczepów i  pozwala na 

śledzenie rozmieszczenia zakażeń endemicznych i epi-
demicznych (Hardy i wsp., 2006). Technika VNTR cha-
rakteryzuje się wyższą specy*cznością, uniwersalnością 
i czułością niż PFGE, ponadto posiada znaczny poten-
cjał różnicujący, więc może być stosowana również 
przy identy*kacji prawie identycznych pod względem 
genetycznym szczepów bakteryjnych (Zaluga i  wsp.,  
2013).

MLVA

MLVA (multiple-locus variable number tandem re-
peats analysis) jest rozszerzeniem metody VNTR (Zalu-
ga i wsp., 2013). Analiza MLVA oparta jest na jednoczes-
nej ampli*kacji loci siedmiu genów o  zróżnicowanej 
liczbie tandemowych powtórzeń: sspA, spa, sdrC, sdrD, 
sdrE, clfA i  clfB. MLVA odpowiada złożonej reakcji 
PCR (multiplex PCR), a  analiza amplikonów odbywa 
się za pomocą standardowej elektroforezy żelowej (Sa-
bat i wsp., 2006). Dzięki temu MLVA uzyskuje większy 
potencjał dyskryminacyjny niż w  przypadku innych, 
standardowych metod typowania bakterii, takich jak: 
AFLP, MLST, rep-PCR czy PFGE i  może być dobrym 
narzędziem do identy*kacji praktycznie niezróżnico-
wanych genetycznie izolatów (van Belkum, 2007).

Występowanie i epidemiologia gronkowców 
opornych na metycylinę u zwierząt

Zwierzęta domowe

Koagulazo-dodatni Staphylococcus pseudinterme-
dius jest jednym z najważniejszych patogenów infekują-
cych psy i koty. Pierwsze doniesienia na temat występo-
wania tej bakterii u psów i ludzi w Ameryce Północnej 
oraz u  kotów w  Ameryce Południowej pojawiły się 
w 1999 roku (Gerstadt i wsp., 1999; Gortel i wsp., 1999; 
Lilenbaum i wsp., 1999).



Metycylinooporne gronkowce izolowane od zwierząt – potencjalne zagrożenie dla ludzi  | Monika Drężek, Ida Małyszko | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2015 44

N
A

U
K

A
K
R
Ó
T
K
O

S
Z
K
O
Ł
A

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | ebis@ibe.edu.pl | © for the article by the Authors 2015 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2015

Szczepy MRSP (methicilin-resistant Staphylococ-
cus pseudintermedius) wykazujące oporność na więk-
szość środków przeciwbakteryjnych rozprzestrzeniły 
się u psów na całym świecie począwszy od roku 2006, 
a występowanie MRSP wśród izolatów klinicznych stale 
rośnie (Perreten i wsp., 2010; Bemis i wsp. 2009).

Zwiększające się rozprzestrzenienie MRSP obser-
wowane w ostatnich latach wynika z wielokrotnego na-
bycia odrębnych SCCmec przez dwa główne typy w li-
niach Staphylococcus pseudintermedius: ST68-SCCmec 
V (głównie Ameryka Północna) oraz ST71-SCCmec 
II-III (zasięg globalny) (Perreten i  wsp., 2010; Kadlec 
i wsp., 2010). Niemniej jednak pojawiły się również do-
niesienia o kolejnych liniach MRSP, takich jak ST4, ST5 
i ST95 w Chinach (Feng i wsp., 2012) oraz ST106 w Nor-
wegii (Osland i wsp., 2012).

Duży problem mogą stanowić również inne wielo-
lekooporne szczepy gronkowców, w tym MRSI (methi-
cilin-resistant Staphylococcus intermedius). Z  badań 
przeprowadzonych w Pensylwanii wynika, że 1/4 szcze-
pów koagulazo-dodatnich gronkowców izolowanych 
od chorych zwierząt wykazuje oporność na metycylinę. 
Większość lekoopornych izolatów pochodzących od 
zwierząt z  ropnym zapaleniem skóry i  zewnętrznego 
przewodu słuchowego niepoddającym się leczeniu sta-
nowili przedstawiciele trzech gatunków: Staphylococcus 
aureus (41%), Staphylococcus schleiferi (40%) oraz Stap-
hylococcus intermedius (16%) (Gri�eth i wsp., 2008).

Pierwszy przypadek MRSI opisano po raz pierwszy 
w latach siedemdziesiątych w USA, a w kolejnych latach 
stwierdzono obecność takich szczepów również w Eu-
ropie. Po wnikliwych analizach okazało się, że mogą 
one wykazywać oporność na większość antybiotyków, 
przenosić się ze zwierząt na człowieka, a także rozprze-
strzeniać się klonalnie. Przypuszczalnie MRSI mogą 
stanowić więc zagrożenie nie tylko dla zwierząt, ale 
również dla ludzi (Loe�er i wsp., 2007).

Zwierzęta hodowlane

Chociaż bakterie z  gatunku Staphylococcus sciuri 
uważa się za nieszkodliwe komensale, w  rzeczywisto-
ści mogą być one rezerwuarem genów warunkujących 
zjadliwość, oporność na różne czynniki czy również 
zdolność do tworzenia bio*lmu i produkcji toksyn od-
powiedzialnych za zespół wstrząsu toksycznego. Z tego 
względu niezbędnym krokiem stało się określenie zna-
czenia medycznego i  weterynaryjnego tego gatunku 
(Nemeghaire i wsp., 2014a). 

Obiektem badań prowadzonych w  Belgii były 
oporne na metycylinę Staphylococcus sciuri (MRSS – 
methicilin-resistant Staphylococcus sciuri) izolowane od 
zdrowych kurcząt. Spośród wszystkich wyizolowanych 
szczepów 31% stanowiły MRSS, z czego większość izo-
latów posiadała SCCmec typu III lub nieokreślonego 
typu. Wyizolowane szczepy były wielolekoooporne i za-
wierały szeroką pulę genów warunkujących zjadliwość 
i  oporność, które mogą być transferowane do innych 
gronkowców, jak na przykład S.  aureus. (Nemeghaire 
i wsp., 2014b).

Staphylococcus aureus stanowi czynnik etiologiczny 
mastitis u bydła. Występowanie MRSA u krów opisano 
po raz pierwszy w 1972 roku (Devriese, 1975). Osobniki 
chorujące na mastitis wydają sie najbardziej prawdo-
podobnym siedliskiem MRSA. Może to być związane 
z transferem MRSA za pomocą mokrych rąk mleczarzy 
skolonizowanych lub zainfekowanych przez tę bakterię 
oraz stosowaniem antybiotyków nieodznaczających 
się skutecznością w leczeniu zapalenia wymienia (Lee, 
2003).

Badania prowadzone w Holandii koncentrowały się 
na metycilinoopornych gronkowcach występującego 
u bydła mlecznego i wykazały obecność MRSA u 3,9% 
badanych krów. Wszystkie izolaty MRSA określono jak 
PVL (leukocydyna Pantona i  Valentine’a) – ujemne – 

należały one do związanego ze zwierzętami gospodar-
skimi kompleksu klonalnego 398 i w większości stano-
wiły typ spa t011. U żadnego z badanych izolatów nie 
stwierdzono występowania genu mecC (van Duijkeren 
i wsp., 2014).

Znaczne nagromadzenie infekcji powodowanych 
przez MRSA zostało udokumentowane u koni w szpi-
talach weterynaryjnych Ameryki Północnej (Weese 
i  wsp., 2004), Japonii (Shimizu i  wsp., 1997), Irlandii 
(O’Mahony i  wsp., 2005), Wielkiej Brytanii (Baptiste 
i wsp., 2005) oraz Austrii (Cuny i wsp., 2006). Za głów-
ną drogę transmisji zakażenia wśród zwierząt uważa 
się obecność drobnoustrojów na rękach personelu we-
terynaryjnego. Jednak ważnym źródłem infekcji może 
być również zanieczyszczenie środowiska szpitalnego 
(Weese i wsp., 2004).  Należy jednak zauważyć, że po-
ziom zakażenia MRSA koni jest niewysoki – w szpitalu 
weterynaryjnym w Austrii wyniósł mniej niż 1% (Cuny 
i  wsp., 2006), zaś w  Ameryce Północnej niecałe 5% 
wszystkich zanotowanych przypadków (Weese i  wsp., 
2005b).

Podczas badań dotyczących występowania MRSP 
u koni prowadzonych w Kanadzie stwierdzono wystę-
powanie tylko jednego takiego izolatu wśród 5 wyi-
zolowanych szczepów. Otrzymany izolat został zakla-
sy*kowany jako typ dt11a – dominujący klon MRSP 
izolowany od psów w Ameryce Północnej. MRSP rzad-
ko bywa izolowany od koni, a rola tych bakterii w wy-
woływaniu chorób nie jest w  tym przypadku jasna, 
jednak ze względu na zdolność do wywoływania zaka-
żeń oportunistycznych nie powinny być one pomijane 
w tego typu analizach (Weese i wsp., 2005b).

MRS występujące u zwierząt a zdrowie człowieka

Największe zagrożenie dla zdrowia człowieka sta-
nowi Staphylococcus aureus, który zwykle kolonizu-
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je skórę i  błony śluzowe jako niegroźny komensal, ale 
może stawać się również szkodliwym patogenem. Sza-
cuje się, że ok. 20–30% populacji ludzkiej jest stałymi 
nosicielami przynajmniej jednego szczepu tej bakterii, 
ok. 30% to nosiciele okresowi (Wertheim i wsp., 2005). 
U nosicieli, mimo obecności bakterii, nie stwierdza się 
objawów chorobowych, jednak są oni bardziej narażeni 
na różne zakażenia odgronkowcowe. Szczepy S. aureus 
są jedną z głównych przyczyn zakażeń szpitalnych oraz 
pozaszpitalnych (Diekema i wsp., 2001) i poza nieznacz-
nymi zmianami skórnymi mogą być czynnikiem etio-
logicznym ropni, zaraźliwego liszajca gronkowcowego 
czy zespołu oparzonej skóry (SSSS – staphylococcal scal-
ded skin syndrome) u noworodków (Cole i Gazewood, 
2007), a  rozprzestrzeniając się w organizmie powodo-
wać mogą poważne konsekwencje w postaci zapalenia 
wsierdzia, płuc, kości i  szpiku kostnego, jak również 
sepsy (Schito, 2006). S.  aureus ma istotne znaczenie 
jako ludzki patogen nie tylko ze względu na zdolność do 
wywoływania zakażeń zagrażających życiu, ale przede 
wszystkim z  uwagi na olbrzymi potencjał do rozwoju 
oporności na antybiotyki.

Już wiele lat temu sugerowano, że psy i koty mogą 
być rezerwuarem chorobotwórczych gronkowców 
(Mann, 1959). Inne doniesienia wskazują, że hodowcy 
bydła i trzody chlewnej znajdują się w grupie zwiększo-
nego ryzyka kolonizacją nosa przez MRSA (Voss i wsp., 
2005). O  znaczeniu zwierząt jako rezerwuaru MRSA 
u ludzi mogą świadczyć badania prowadzone przez Ma-
nian (2003) dotyczące nawracającego zakażenia MRSA 
u pacjenta z cukrzycą i jego żony. Izolaty pobrane z noz-
drzy psa, nosa oraz ran badanych osób wykazywały 
identyczny pro*l w PFGE. Nawrót zakażeń i kolonizacji 
nosa tej pary został zatrzymany dopiero po skutecznym 
zwalczeniu MRSA z nozdrzy psa.

W  przeciwieństwie do małych zwierząt, szczepy 
MRSA u koni często różnią się od typowych szczepów 

MRSA w szpitalach, co wskazuje na ograniczoną drogę 
transmisji (O’Mahony i wsp., 2005; Cuny i wsp., 2006). 

S. pseudintermedius jest rzadką przyczyną zakażeń 
u  ludzi. We Francji gatunek ten stanowił jedynie ok. 
0,06% gronkowców koagulazo-dodatnich izolowanych 
z materiału klinicznego  (Mahoudeau i wsp., 1997). Spo-
radyczne zakażenia MRSP odnotowano jedynie w USA 
i Europie (Kempker i wsp., 2009, Stegmann i wsp., 2010). 
Nie można jednak wykluczyć, że w wyniku niedokład-
nych wyników badań otrzymywanych przez zastosowa-
nie w diagnostyce medycznej testów aglutynacji latek-
sowej, część wyizolowanych szczepów MRSP nie zostaje 
wykrytych lub błędnie zaklasy*kowanych do MRSA 
(Pottumarthy i wsp., 2004).

MRS związane ze zwierzętami mają ograniczoną 
zdolność do przystosowywania się do kolonizacji ludzi 
i rozprzestrzenianie w populacjach ludzkich. Mimo to 
doszło do powstania nowej grupy gronkowców me-
tycylinoopornych – PA-MRS (pet-acquired methicilin 
resistant staphylococci), podobnie jak miało to miejsce 
w przypadku CA-MRSA (community-acquired MRSA), 
powstałych w wyniku pobrania przez MSSA (methici-
lin-suspectible Staphylococcus aureus) kasety, w  której 
znajduje się gen kodujący oporność na metycilinę (Ka-
tayama i wsp., 2000).
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Methicilin-resistant staphylococci isolated from animals  

– potential danger for humans

Monika Drężek, Ida Małyszko

Staphylococcus sp. is a group of bacteria which belongs to 
the natural micro�ora of humans and animals, and main-
ly they live on skin and mucous membranes. However, 
common using of antimicrobial agents in the treatment 
of staphylococcal infections and in livestock animals, 
increases the number of antibiotics-resistant microor-
ganisms and favors their existence in the environment. 
Emergence of resistance to methicillin in bacterial cells 
is the result of acquisition of the mecA and mecC genes 
which are a part of the larger structure called staphylo-
coccal chromosome cassette (SCC). SCC can also carry 
other genes with are cause of resistance to various anti-
microbial agents, as well as virulence genes and bacteria 
which are able to host cassette can gain new features. MRS 
associated with animals have limited ability to adapt to 
people colonization and to spread in human populations, 
however, they could possibly endanger the public health.

Key words: antibiotics, companion animals, livestock, methi-

cilin, resistance, staphylococci
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Artykuł pomocny przy realizacji wymagań  

podstawy programowej

Biologia – IV etap edukacyjny (zakres rozszerzony)

Cele kształcenia:

I. Poznanie świata organizmów na różnych poziomach organizacji 
życia.

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. 

III. Pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych. Uczeń 
rozumie i stosuje terminologię biologiczną.

V.  Rozumowanie i argumentacja. 

Treści nauczania:

IV.3. Przegląd różnorodności organizmów. Bakterie. 

3. Uczeń wyjaśnia, w jaki sposób bakterie mogą przekazywać sobie 
informację genetyczną w procesie koniugacji.

4. Uczeń przedstawia rolę bakterii w życiu człowieka i w przyrodzie 
(przede wszystkim w rozkładzie materii organicznej oraz w krąże-
niu azotu).

5. Uczeń wymienia najważniejsze choroby bakteryjne człowieka 
(gruźlica, czerwonka bakteryjna, dur brzuszny, cholera, wąglik, 
borelioza, tężec), przedstawia drogi zakażenia bakteriami oraz 
przedstawia podstawowe zasady pro%laktyki chorób bakteryj-
nych.

IX.2. Ewolucja. Dobór naturalny. 

1. Uczeń wykazuje rolę mutacji i rekombinacji genetycznej w 
powstawaniu zmienności, która jest surowcem ewolucji.

Monika Drężek jest bene%cjentem projektu „Stypendia dla doktorantów 
województwa podlaskiego”. Projekt jest współ%nansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa, środ-
ków budżetu województwa podlaskiego. Realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, 
Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji.



Zupełnie inna chemia  | Marcin M. Chrzanowski | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2015 48

N
A

U
K

A
K
R
Ó
T
K
O

S
Z
K
O
Ł
A

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | ebis@ibe.edu.pl | © for the article by the Authors 2015 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2015

Rotaxane or pseudo-rotaxane?

That is the question!

 (Ashton i wsp., 1998)

O chemii supramolekularnej

Co mają ze sobą wspólnego fotochromizm, mezo-
fazy, sensory skażeń, żywice jonowymienne, nanoob-
wody i komputer chemiczny? Łączy je to, że wszystkie 
działają w  oparciu o  rozumienie i  stosowanie zjawisk 
oraz procesów należących do szeroko pojętej chemii su-
pramolekularnej. Tej nowej gałęzi wiedzy chemicznej, 
która rozwija się w  bardzo szybkim tempie i  znajduje 
nowe zastosowania praktyczne, dał początek Charles 
J. Pedersen, publikując w latach 60. XX wieku prace na 
temat eterów koronowych. Ze względu na niezwykle 
interdyscyplinarny charakter tej dziedziny niektórzy 
proponują używać jako bardziej adekwatnego określe-
nia nauka supramolekularna zamiast chemia supramo-
lekularna (Pietraszkiewicz, 1997). 

O  wielkości zainteresowania tą dziedziną wiedzy 
niech świadczy skala jej obecności w największej skarb-
nicy informacji na świecie – Internecie; oto rezultaty, 
jakie dało wpisanie do popularnej wyszukiwarki inter-
netowej1 kilku haseł:

hasło liczba wyników

„supramolecular chemistry” 480 000

„coordination chemistry”
+ „co-ordination chemistry”

2 100 000

supramolecular 2 770 000

Warto dodać, że wpisanie pokrewnego hasła nano-
technology zrzuca podobną liczbę wyników, co – dla 
przykładu – nazwa kultowego zespołu "e Beatles.

1   Użyto wyszukiwarki Google, „badanie” przeprowadzono 26.08.2015. 

otrzymano: 4.07.2015; przyjęto: 15.09.2015; opublikowano: 30.09.2015

Laureat Nagrody Nobla Jean-Marie Lehn pisał, że 
chemia supramolekularna, to „chemia poza cząsteczką” 
(ang. chemistry beyond the molecule), której obiektem 
zainteresowań są jednostki supramolekularne posia-
dające cechy cząsteczki, a  jednocześnie składające się 
z cząsteczek (Lehn, 1993).

Chemików supramolekularnych w  szczególny 
sposób inspiruje przyroda – jednym z  dwóch głów-
nych nurtów chemii supramolekularnej, obok chemii 
nowych materiałów, jest biomimetyka. Komórki or-
ganizmów żywych osiągnęły niezwykłą sprawność 
w wytwarzaniu energii i kontrolowaniu jej przepływu. 
Obserwacja i naśladowanie tych procesów może pozwo-
lić na rozwinięcie technologii ograniczających zużycie 
energii i materiałów, a w konsekwencji na zredukowanie 
obciążenia środowiska naturalnego przy jednoczesnym 
zwiększeniu wydajności pracy. Ponadto warto zauwa-
żyć, że większość szeroko uznanych modeli powstania 
i ewolucji życia opiera się na koncepcji samoorganiza-
cji układów cząsteczkowych (koacerwaty, minisfery 
itp.). Chemia molekularna podchodzi do organizmów 
żywych jako do wysoko zorganizowanych układów 
molekularnych, które w bardzo wydajny sposób wyko-
nują wysoko wyspecjalizowane zadania o  ogromnym 
stopniu złożoności. Ciekawą ilustracją problematyki 
samoorganizacji może być wirus mozaiki tytoniowej, 
supramolekularny układ złożony z  2130 identycznych 
jednostek białkowych i RNA. Poprzez zmianę czynni-
ków *zykochemicznych może on zostać rozłożony na 
elementy składowe; jak wykazano, proces ten można 
w pełni odwrócić in vitro (Butler, 1997). 

[There is] Plenty of Room at the Bottom 
(Feynmann, 1959)

Jak pokazują liczne badania, kontynuowanie przez 
naukę drogi „z góry na dół”, czyli miniaturyzacji ukła-

Zupełnie inna chemia 

– czyli o niektórych metodach 
wykorzystywanych w chemii 
supramolekularnej

Marcin M. Chrzanowski

Streszczenie:

Chemia supramolekularna zajmuje się układami cząsteczek 
wzajemnie sprzężonych. W układach takich poszczególne 
cząsteczki nie są połączone wiązaniami kowalencyjnymi. 
W niektórych przypadkach – układach splecionych – dodat-
kowo to, co je ze sobą wiąże, to tzw. wiązania mechaniczne, 
oparte o powstanie zawady przestrzennej. Zawada prze-
strzenna, czyli fragment cząsteczki mający dużą objętość, 
blokuje układ w taki sposób, że aby go rozdzielić trzeba 
wpierw rozerwać wiązanie kowalencyjne którejś z cząste-
czek wchodzących w skład układu. Przykładami związ-
ków sprzężonych, omówionych w publikacji, są katenany, 
rotaksany oraz pseudorotaksany. Związki takie stanowią 
podstawę budowy tak zwanych maszyn molekularnych, 
w których dopatruje się przyszłości projektowania nowo-
czesnych materiałów. W publikacji opisano przykładowe 
metody tworzenia związków sprzężonych oraz sposoby 
działania wybranych maszyn molekularnych.

Słowa kluczowe: chemia supramolekularna, maszyny moleku-

larne, makrocykl, rotaksan, pseudorotaksan, katenan
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dów makroskopowych, nie jest już dalej możliwe (przy-
kładem niech będzie prawo Moore’a dotyczące minia-
turyzacji procesorów komputerowych2). Obserwacja 
mikrostruktur biologicznych sugeruje inny kierunek 
rozwoju – „z  dołu do góry” (ang. bottom-up), a  za-
tem zwrot ku maszynom molekularnym, podobnym 
w działaniu do maszyn w makroskali, ale lepiej wyko-
rzystującym dostarczaną im energię. Występujące w or-
ganizmach żywych organella komórkowe funkcjonują 
jak mini-elektrownie (mitochondria), pompy (wodnicz-
ki), czy taśmy produkcyjne (rybosomy). W skali poje-
dynczych cząsteczek za przykład takich maszyn niech 
posłużą cząsteczki hemu, chloro*lu, kobalaminy (wita-
miny B

12
), czy oksygenaz, takich jak cytochrom P450. 

Wytwarzanie i udoskonalanie urządzeń analogicz-
nych do wyżej opisywanych wymaga, po pierwsze, po-
znania specy*ki układów w nanoskali, po drugie zaś– 
wypracowania procedur umożliwiających skuteczną 
i możliwie najprostszą syntezę komponentów cząstecz-
kowych, które mogą posłużyć do budowy urządzeń mo-
lekularnych. „Paliwem” dla tych komponentów mogą 
być elektrony, fotony, bodźce magnetyczne lub reakcje 
chemiczne. Niezależnie od sposobu dostarczania „pa-
liwa” istotną właściwością urządzeń molekularnych, 
podobnie jak urządzeń makroskopowych, jest zdolność 
do kontrolowanego ruchu, chociażby w  tak prostych 
postaciach jak ruch wahadłowy, rotacyjny czy liniowy. 
Zdolność takiego zachowania wykazują m.in. rotaksa-
ny i  katenany, mogące funkcjonować jak wahadłowce 
czy windy molekularne.

Szczególną trwałość wykazują urządzenia moleku-
larne zawierające skompleksowany jon metalu; opierają 
się bowiem wpływowi rodników w  stopniu wyższym 
niż układy niezawierające metali. Zauważalnym ogra-

2 Gordon Moore (jeden z założycieli *rmy Intel®) podał, że biorąc 
pod uwagę odpowiedni czynnik wzrostu ekonomicznego, liczba 
elementów w układzie scalonym będzie się podwajać co roku.

niczeniem możliwości kontroli ruchu w  układach po-
zbawionych stabilizujących ładunek jonów metali jest 
tworzenie się jonorodników (w ruchu kontrolowanym 
reakcjami utleniania-redukcji), prowadzące do uszko-
dzenia lub zniszczenia układu.

Ponadto zastosowanie odpowiednich jonów metali 
poprzez mody*kację właściwości π-donorowych lub 
π-akceptorowych kompleksów ułatwia syntezę żąda-
nych układów dzięki wykorzystaniu zjawiska samoor-
ganizacji, a  dokładnie tzw. efektu matrycowego (tem-
platowego).

Na potrzeby niniejszej publikacji warto przytoczyć 
de*nicję makrocyklu przyjętą przez Międzynarodową 
Unię Chemii Czystej i Stosowanej (International Union 
for Pure and Applied Chemistry, IUPAC): „Makrocykl 
jest cykliczną makrocząsteczką lub makromoleku-
larnym cyklicznym fragmentem cząsteczki” (IUPAC, 
1997). Obecnie w praktyce używa się terminu „ligand 
makrocykliczny” dla oznaczenia każdej cyklicznej 
cząsteczki, która posiada co najmniej trzy potencjalne 
atomy elektronodonorowe w pierścieniu zawierającym 
od dziewięciu atomów wzwyż (Milgrom, 1997). Warto 
nadmienić, że pierwszym syntetycznym makrocyklem 
(w rozumieniu de*nicji IUPAC-u przytoczonej wyżej) 
niezawierającym heteroatomów w  pierścieniu był po-
kazany na ryc. 1 Exalton®, cykliczny keton, czynnik za-
pachowy piżma, otrzymany w 1926 roku przez Ružičkę 
(Ružička i wsp., 1926).

Supramolekularne układy splecione, czyli słowo 
o chemii topologicznej

Poszukiwania w  zakresie biomimetyki prowadzą 
naukowców do projektowania i  konstruowania ukła-
dów połączonych mechanicznie, a nie stricte chemicz-
nie. Układy takie można uzyskać poprzez wykorzy-
stanie oddziaływań związanych z  włączaniem jonów 
metali przejściowych, ligandów organicznych, oddzia-
ływań donor-akceptor, sił kulombowskich, oddziały-
wań stakingowych π−π, hydro*lowo-hydrofobowych, 
czy wreszcie wiązań wodorowych (Balzani i wsp., 2005). 
Istnieje wiele rodzajów tego typu struktur; na potrze-
by niniejszej publikacji zostanie skrótowo omówionych 
kilka rodzajów, ze względu na ich szczególną trwałość 
(brak tendencji do dysocjacji), która odróżnia je od in-
nych tego typu układów. Są to rotaksany wraz z pseu-
dorotaksanami, katenany oraz zbudowane z tych ukła-
dów wahadłowce molekularne3. Ścieżki syntezy zostaną 
opisane dla najważniejszych typów rotaksanów i kate-
nanów, posiadających ewentualnie cechy wahadłowca 
molekularnego. Zasadę budowy trzech podstawowych 
układów można ilustrować uproszczonym schematem 
(ryc. 2).

Ryc. 2. Zasada budowy pseudorotaksanów, rotaksanów 
i katenanów

 Źródło: oprac. własne.

3 Z ang. molecular shuttle. Nazwa „katenan” pochodzi od łac. cate-
na „łańcuch”, „rotaksan” zaś od łac. rota „koło” i axis „oś”.

Ryc. 1.  Exalton® 

(cyklopentadekanon) – 
cykliczny piętnastowęglowy 
keton o wzorze sumarycznym 
C

15
H

28
O

Źródło: oprac. własne.
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Nawleczenie struktury cyklicznej na cząsteczkę sta-
nowiącą „oś” to pierwszy krok do budowy rotaksanu – 
powstaje wówczas pseudorotaksan (po lewej na ryc. 2), 
który dopiero po zamknięciu grupami blokującymi na 
obu końcach, zapobiegającymi ześliźnięciu się struktu-
ry cyklicznej, staje się rotaksanem właściwym (w środ-
ku na ryc. 2). Jeżeli zaś oba końce osi złączy się ze sobą, 
może powstać katenan (po prawej na ryc. 2). 

Rotaksany lub katenany wyposażone w miejsca do-
kujące dla nawleczonej na oś struktury to wspomniane 
wyżej wahadłowce molekularne.

Synteza katenanów

O  syntezie molekularnych układów splecionych 
zaczęto mówić już na początku XX wieku; najczęściej 
przytaczanym przykładem jest seminarium późniejsze-
go noblisty Richarda M. Willstättera w Zurychu w 1912 
(Schill, 1971). Rotaksany i katenany zaczęto świadomie 
syntetyzować w  latach 70. XX wieku. Pierwszy rotak-
san dla celów czysto syntetycznych otrzymali Harrison 
i  Harrison4 (1967), jednak jeszcze w  1960 roku nie-
oczyszczony katenan otrzymał Wasserman na drodze 
tzw. syntezy statystycznej (Wasserman, 1960), a  na-
stępnie wraz z Frischem, zauważył, że lepiej przebiega 
sytneza z  użyciem cząsteczki organicznej, np.  benze-
nu, jako templatu, wspominając jedynie o ewentualnej 
możliwości zastosowania w przyszłości metalu w cha-
rakterze matrycy (Frisch i Wasserman, 1961). 

Związki makrocykliczne otrzymuje się najczęściej 
wykorzystując efekt templatowy. Templatem (matrycą) 
jest jon lub cząsteczka, która ułatwia ułożenie się prze-
strzenne reagentów w  taki sposób, aby możliwe było 
efektywne połączenie reaktywnych końców cząsteczki 
(makrocyklizacja). 

4 S.  Harrison i  I. T. Harrison zaproponowali dla niego nazwę 
hooplane („hulahopan”), od ang. hula hoop – „hula hop” (Har-
rison i Harrison, 1967).

Metody templatowe Sauveage’a

Dwa typy syntezy katenanów na matrycy miedzio-
wej przeprowadzonej przez Suavage’a i współpracowni-
ków (Dietrich-Buchecker i  wsp., 1983; Dietrich-Buch-
ecker i  wsp., 1984; Sauvage, 1990) ukazano w  sposób 
ogólny na ryc. 3.

Ścieżka B wydaje się wprawdzie prostsza, ale wy-
maga jednoczesnego połączenia ośmiu centrów re-
akcyjnych (B: aa + aa + bb + bb), podczas gdy ścieżka 
A  wymaga wcześniejszej syntezy makrocyklu (ryc.  3), 
za to zamknięcie się drugiego pierścienia wymaga połą-
czenia tylko czterech grup funkcyjnych (A: aa + bb), co 

jest statystycznie łatwiejsze do uzyskania (czyli bardziej 
prawdopodobne) (Gerbeleu i wsp., 1999).  

Metoda π−π templatowa Stoddarta

Metoda templatowa opracowana przez Stoddarta 
(Ashton i wsp., 1989) opiera się wprawdzie także na wy-
korzystaniu efektu templatowego, z tą różnicą, że:

• matrycą nie jest metal ani cząsteczka organiczna, lecz 
funkcję templatu pełnią oddziaływania π−π pomię-
dzy odpowiednimi fragmentami cząsteczki (ryc. 4.)

• templat nie zawsze ulega eliminacji i może się stać 
elementem pożądanego produktu.

Ryc. 3. Synteza katenanów na matrycy miedziowej przeprowadzonej przez Suavage’a i współpracowników. 

Kolorem pomarańczowym oznaczono templat (matrycę Cu2+)

 Źródło: Dietrich-Buchecker i wsp., 1984, zmody%kowany.
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cymi się fragmentami osi. Za przykład niech posłuży 
rotaksan zbudowany przez Markiesa i współpracowni-
ków (Markies i wsp., 1998), pokazany na ryc. 6. 

Metoda nawlekania i blokowania (ang. threading-stoppering)

W przypadku tej strategii syntetycznej można wy-
różnić dwa etapy. Pierwszym jest formowanie się pseu-
dorotaksanu (nawlekanie, threading), oparte na samoor-
ganizacji, czyli samorzutne przewlekanie się pierścienia 
przez oś. Drugi etap to blokowanie osi z  dwóch stron 
(stoppering) dużymi grupami organicznymi. 

Synteza rotaksanów

Cztery główne drogi, jakimi można podążyć w syn-
tezie rotaksanów, to:

• metoda zaciskowa (ang. clipping), 
• metoda zatrzaskowa (ang. snapping), 
• metoda nawlekania i blokowania (ang. threading-

-followed-by-stoppering),
• metoda prześlizgiwania się pierścienia (ang. slip-

ping).
We wszystkich przypadkach syntezy rotaksanów za-

sadnicze znaczenie ma wielkość blokujących grup koń-
cowych i, oczywiście, średnica pierścienia. Poglądowo 
cztery wspomniane metody przedstawiono na ryc. 5.

Poniżej omówiono skrótowo każdą z metod przed-
stawionych na ryc. 5.

Metoda zaciskowa (clipping) 

Jeżeli element liniowy (oś) jest w stanie zorganizo-
wać element precykliczny (niedomknięty pierścień) 
dookoła centrum templatującego, to mamy do czynie-
nia z metodą zaciskową (clipping) – ryc. 5. z lewej.

Metoda zatrzaskowa (snapping)

Istotą tej metody jest zastosowanie gotowego kom-
ponentu liniowego (osi) z  grupami końcowymi, który 
ulega rozłączeniu w  ten sposób, aby dać pierścieniowi 
możliwość uformowania kompleksu z  oboma łączą-

Ryc. 4. Oddziaływanie π−π między cząsteczką cykliczną 
templatem stanowiącym część cząsteczki liniowej

Źródło: Busch i wsp., 1996.

Ryc. 5. Schematyczne przedstawienie czterech możliwych dróg syntezy rotaksanów

 Źródło: oprac. własne.



Zupełnie inna chemia  | Marcin M. Chrzanowski | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2015 52

N
A

U
K

A
K
R
Ó
T
K
O

S
Z
K
O
Ł
A

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | ebis@ibe.edu.pl | © for the article by the Authors 2015 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2015

Metoda prześlizgiwania się pierścienia (ang. slipping) przez 

„hantle”5, czyli oś wcześniej już zablokowaną grupami 

końcowymi

Wraz z powstaniem tej nowej strategii narodziła się 
wątpliwość: „Rotaksan czy pseudorotaksan? Oto jest 
pytanie!” (Ashton i wsp., 1998). Przykładem wykorzy-
stania powyższej metody może być synteza rotaksanu 
opisana w  pracy Ashtona. Wykorzystano tu wiązania 
wodorowe [N+–H···O] i  [C–H···O], dopełnione oddzia-
ływaniem π−π pomiędzy cząsteczką eteru koronowego, 
DB24C8 (dibenzo[24]korony[8]6) a  jonem dibenzylo-
amoniowym oznaczonym za pomocą granatowej kulki. 
Syntezę rotaksanu ukazano na ryc. 7.

Rotaksany i katenany jako urządzenia 
molekularne

Większość skonstruowanych dotąd urządzeń mo-
lekularnych opiera się na rotaksanach, katenanach 
i strukturach pokrewnych, których konstrukcja i właś-
ciwości mechaniczne związane z ruchem, są względnie 
łatwe do wyobrażenia i schematycznego przedstawienia. 
Szczególny charakter takim układom nadają oddziały-
wania niekowalencyjne z  tzw. miejscami rozpoznania 
(ang. recognition places lub recognition sites), zwanymi 
inaczej miejscami dokowania (ryc. 8). 

Do spowodowania kontrolowanych ruchów mecha-
nicznych w obrębie tych struktur konieczna jest odpo-
wiednia stymulacja z zewnątrz. Kluczowym elementem 

5 Angielskie piśmiennictwo stosuje dokładnie termin dumbbell.
6 Eter Koronowy to makrocykliczny polieter. W  skład cząstecz-

ki wchodzą atomy węgla, wodoru i  tlenu. W eterze koronowym 
każdy z  atomów tlenu znajduje się pomiędzy fragmentem ety-
lenowym (–CH

2
–CH

2
). Nazwa  dibenzo[24]korona[8] oznacza, 

że w strukturze są 24 atomy w pierścieniu tworzącym „koronę”, 
a  osiem z  nich to atomy tlenu. Przedrostek dibenzo- znacza, że 
w  strukturze cząsteczki znajdują się dwie grupy pochodzące 
strukturalnie od benzenu. 

Ryc. 6. 
Rotaksan 
otrzymany 
przez 
Markiesa 
i wsp.

Źródło: Markies 
i wsp., 1998, 
zmody%kowany

Ryc. 7. 
Schemat 
syntezy 
rotaksanu 
opisany 
w pracy 
Ashtona

Źródło: Ashton 
i wsp., 1998, 
zmody%ko-
wany.

Ryc. 8. Schemat 
budowy wahadłowca 
molekularnego opartego 
o strukturę rotaksanu

Źródło: oprac. własne.
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rozważań nad urządzeniami molekularnymi jest za-
chodzący w ich obrębie ruch. Jego najbardziej interesu-
jące podstawowe rodzaje to: ruch rotacyjny, czyli obro-
towy (ang. pirouetting) i translacyjny, czyli wahadłowy 
lub liniowy (ang. shuttling), pokazane schematycznie na 
ryc. 9.

W przypadku układów, w których możliwy jest ruch 
jednego lub drugiego rodzaju pomiędzy miejscami do-
kowania (stacjami), mówi się o wahadłowcach moleku-
larnych (ang. molecular shuttles). Mogą one posiadać 
charakter zarówno rotaksanu, jak i katenanu, co poka-
zano na rycinie 10.

Kontrola ruchu

Stacje, zawarte w strukturze wahadłowca, mogą być 
identyczne lub różne od siebie. W pierwszym wypadku 
ustala się stan równowagi dynamicznej pomiędzy prze-
bywaniem ruchomej obręczy (makrocyklicznego toru-
sa) w bliskości stacji. W drugim zaś – rotaksan istnieje 
w postaci dwóch konformerów topologicznych; chętniej 
zajmowany przez obręcz jest ten obszar, który oferuje 
silniejsze oddziaływania niekowalencyjne.  

Na zmianę pozycji obręczy wpływa przyłożenie 
bodźca: chemicznego, elektrochemicznego lub fotoche-
micznego. Ten właśnie bodziec zmusza obręcz do zmia-
ny stacji na drodze ruchów Browna. Proces ten można 
odwrócić poprzez zastosowanie bodźca przeciwnego. 
Takie reakcje na wymienione bodźce wykazują tzw. 
przełączniki molekularne (ang. molecular switches). 
U  podstaw samych mechanizmów przełączania mogą 
leżeć odwracalne reakcje chemiczne takie jak: protona-
cja-deprotonacja (przyjęcie bądź oddanie jednego lub 
kilku jonów H+), reakcje utleniania-redukcji (przyjęcie 

bądź oddanie jednego lub kilku elektronów) czy izome-
ryzacja (zmiana kształtu cząsteczki). 

Układy oparte na rotaksanach 

Pierwszym wahadłowcem molekularnym, opartym 
o  strukturę rotaksanu, w  którym istniała możliwość 
kontrolowanego ruchu, był układ opisany w 1994 roku 
przez Bissella i Stoddarta (Bissel i wsp., 1994).

Pojedynczy rotaksan jako wahadłowiec molekularny  

– ruch kontrolowany chemicznie

Jako przykład wahadłowca, w którym ruch kontro-
lowany jest przez reakcje kwasowo-zasadowe i utlenia-
nia-redukcji, niech posłuży rotaksan skonstruowany 
przez Ashtona i  współpracowników (Ashton i  wsp., 
1998). Strukturę wahadłowca razem z przedstawieniem 
poglądowym zasady jego działania zobrazowano na 
ryc. 11. 

W  strukturze występują trzy nadmiarowe ładunki 
dodatnie, a  dla wzbudzenia ruchu potrzebny jest je-
den proton („paliwo” molekularne). Wahadłowiec zło-
żony jest z  przypominającej swoim kształtem hantle 
cząsteczki, na którą nawinięty jest torus (makrocykl) 
w postaci dibenzo[24]korony[8], DB24C8, posiadającej 
właściwości elektrodonorowe. W  obrębie cząsteczki 
liniowej występują dwa miejsca dokowania: fragment 
amoniowy (NH

2
+, AMH) i  bipirydylowy (BPM), któ-

ry ma właściwości akceptora elektronów. Pomiędzy 
pierścieniem eterowym a  „stacją” amoniową wystę-
pują wiązania wodorowe, zaś w przypadku fragmentu 
bipirydylowego są to oddziaływania z  przeniesieniem 
ładunku (CT). Mechanizm ruchu makrocyklu DB24C8 
pomiędzy stacjami dokującymi przedstawiono schema-
tycznie na ryc.  12. Dla układu tego istnieją więc dwie 
możliwe formy – z fragmentem eterowym na centrum 
ammoniowym (stan 1), bądź też na drugim centrum – 
bipirydylowym (stan  2). Pierwszy rodzaj oddziaływań 

Ryc. 9. Dwa rodzaje ruchów 
pierścienia w rotaksanie

Źródło: oprac. własne.

Ryc. 10. Wahadłowce molekularne 
oparte o rotaksan (u góry) oraz 
o katenan (u dołu)

 Źródło: oprac. własne.
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(z  centrum amoniowym) jest znacznie silniejszy niż 
drugi (z  fragmentem bipirydylowym), więc rotaksan 
jako taki występuje w  postaci jednego izomeru trans-
lacyjnego (z  możliwych dwóch) z  eterem koronowym 
znajdującym się na stacji AMH.

Deprotonacja centrum amoniowego przy użyciu za-
sady powoduje stuprocentowe przemieszczenie się toru-
sa DB24C8 na jednostkę BPM poprzez ruchy Browna. 
Proces powyższy jest w pełni odwracalny, mimo że two-
rzą się produkty uboczne („spaliny” molekularne, ang. 
molecular waste). Efekt powrotu pierścienia do pozycji 

Ryc. 11. Rotaksan 
skonstruowany 
przez Ashtona 
i wsp.

Źródło: oprac. 
własne.

Ryc. 12. Schemat 
działania 
wahadłowca 
skonstru- 
owanego przez 
Ashtona

Źródło: oprac. 
własne.

wyjściowej można uzyskać także poprzez użycie bodźca 
w postaci redukcji centrum bipirydylowego, która znosi 
oddziaływania przeniesienia ładunku (CT). Bistabil-
ność opisanego układu może w praktyce oznaczać jego 
binarność logiczną (układ zerojedynkowy), co może 
być wskazaniem do użycia takich urządzeń w  prze-
twarzaniu informacji. Układy polistabilne (z  kilkoma 
stacjami) otwierają jeszcze ciekawsze perspektywy, ze 
względu na możliwość operowania w  zakresie logiki 
wielowartościowej. 

Winda molekularna

Badania omawianego układu doprowadziły do 
skonstruowania tzw. windy molekularnej7 (ang. mo-
lecular elevator) (Badjic i  wsp., 2004). Trzy rotak-
sany o  wspólnej grupie blokującej w  postaci jądra 
tris(dibenzyloamoniowego) tworzą swoisty „trójnóg”, 
po którym porusza się platforma złożona z jądra trife-
nylenowego spinającego trzy etery koronowe DB24C8 
(ryc. 13). Każdy z „*larów” trójnogu zawiera dwa miej-
sca dokowania, czyli stacje, na różnych wysokościach.

Analogicznie jak w  przypadku prostego rotaksanu 
omówionego wcześniej, jedna stacja jest tworzona przez 
jednostkę amoniową, a druga przez bipirydylową. Od-
działywania i mechanizm sterowania w oparciu o reak-
cje z kwasem i z zasadą są takie same jak w poprzednim 
przypadku, z tą różnicą, że pomiędzy jednostkami ete-
rowymi ruchomej platformy a fragmentami amoniowy-
mi „*larów” występują dodatkowo słabe oddziaływania 
stakingowe π−π (ryc. 14).

Układy oparte na katenanach

Wahadłowce molekularne oparte na katenanach 
mogą być podzielone ze względu na to, czy dany układ 
zawiera jony metalu, czy nie. Zatem można wymienić: 
układy niezawierające jonów metali (typu Stoddarta), 
układy zawierające jeden jon metalu (typu Sauvage’a), 
układy zawierające dwa identyczne lub dwa różne jony 
metali (typu Daszkiewicza). Poniżej zostaną pokrótce 
omówione 2 typy: 1) niezawierające jonów metali, oraz 
2) zawierające dwa jony różnych metali w  strukturze 
(heterodinuklearne).

7 W języku angielskim na trójdzielny element spinający trzy rotak-
sany, czyli trójnóg (ang. tripod) używa się słowa rig, dosł. „plat-
forma (wiertnicza)”, zatem platforma nieruchoma. Na określenie 
platformy ruchomej, czyli „podłogi windy”, używa się po angiel-
sku słowa platform. 
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Ryc. 13. Schemat 
budowy windy 
molekularnej

Źródło: Badjic i wsp., 
2004, zmody%ko-
wany.

Ryc. 14. Schematyczne zobrazowanie 
mechanizmu ruchu windy molekularnej

Źródło: Badjic i wsp., 2004, zmody%kowany.

Molekularne wahadłowce katenanowe  

niezawierające jonów metali

Przykład katenanowego wahadłowca molekularne-
go może stanowić układ stworzony przez Balzaniego 
i  Asakawę (Asakawa i  wsp., 1998), pokazany schema-
tycznie na ryc. 15. Układ ten jest złożony z symetrycz-
nego pierścienia tetrakationowego, zawierającego dwie 
akceptorowe grupy bipirydylowe (oznaczone na ryc. 15 
fragmentami z podwójnym ładunkiem dodatnim) oraz 
niesymetrycznego pierścienia zawierającego dwie różne 
grupy donorowe: tetratiofulwalenową (TTF) i 1,5-diok-
syna{alenową (DON).

Wyjściowym stanem stabilnym jest ten, w  którym 
pierścień otacza grupę TTF, będącą lepszym donorem 
elektronów (stan 1). Pod wpływem bodźca elektroche-
micznego utlenieniu ulega jednostka TTF, tracąc swoje 
właściwości donorowe; wówczas pierścień wędruje na 
pozycję wyznaczoną przez grupę DON, a  układ prze-
chodzi do stanu 2. Powrót do stanu 1 spowodowany jest 
przez odwracalną redukcję grupy TTF. 

Wahadłowce katenanowe heterodinuklearne

Ciekawym z  punktu badania ruchu obiektem jest 
katenan o  dwóch różnych jonach metalu zawartych 
w jednostkach cyklidenowych pierścienia bismakrocy-
klicznego8, oznaczonych kolorem niebieskim i  niebie-
skozielonym na ryc.  16 (Korybut-Daszkiewicz i  wsp., 
2004). 

Taki kompleks występuje w dwóch możliwych sta-
nach – bogate w  elektrony π pierścienie benzenowe 
pozostają w  sąsiedztwie jednego lub drugiego metalu 
(w tym wypadku chodzi o miedź i nikiel), w zależności 
od ich stopnia utlenienia, co widać na ryc. 17.

8 Określenie pierścień bismakrocykliczny odnosi się do cząsteczki 
makrocyklicznej zawierającej w  swej strukturze dwie jednostki 
monomakrocykliczne.
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Ryc. 15. Mechanizm ruchu 
wahadłowca opartego na 
strukturze katenanu

Źródło: oprac. własne.

Ryc. 16. Wahadłowiec katenanowy otrzymany przez 
Korybut-Daszkiewicza

Źródło: Korybut-Daszkiewicz i wsp., 2001, zmody%kowany.

Za stan wyjściowy (stan 1) można uznać taki, 
w  którym oba fragmenty benzenowe otaczają nikiel 
na drugim stopniu utlenienia. Pod wpływem bodźca 
elektrochemicznego (odpowiedni potencjał elektroche-
miczny), utlenieniu ulega miedź, przechodząc z drugie-
go na trzeci stopień utlenienia. Wówczas staje się atrak-
cyjniejsza elektrostatycznie dla bogatych w elektrony π 
fragmentów aromatycznych eteru koronowego, który 

przemieszcza się na centrum miedziowe, uwalniając 
stację niklową (stan 2). Przy jeszcze bardziej dodat-
nim potencjale uwolniony nikiel przechodzi na trzeci 
stopień utlenienia, co powoduje, że fragment eterowy 
z powrotem zajmuje stację niklową (stan 3). Reakcja jest 
w  pełni odwracalna – wywołanie ruchu przeciwnego 
(od stanu 3 do stanu 1) także wymaga przyłożenia od-
powiedniego potencjału ujemnego.

Samoorganizacja na powierzchni złota

Osadzanie struktur rotaksanowych i katenanowych 
na elektrodzie złotej otwiera możliwość analizy elektro-
chemicznej zachowania się w różnych warunkach ukła-
dów splecionych (przykładowo analizy ruchu poszcze-
gólnych elementów układu względem siebie).

Dwa główne typy utrzymywania makromolekuł 
na stałej powierzchni polegają na tworzeniu warstw 
Langmuira-Blodgett lub samozorganizowanych mono-
warstw metal–tiol (self-assembled monolayers, SAMs). 
Szczególnie dogodnie osadza się molekuły organiczne 
na powierzchni złota. W odpowiednio dobranych wa-
runkach można na niej osadzać na przykład gęsto upa-
kowane warstwy rotaksanowe poprzez kowalencyjne 
wiązanie makromolekuł z powierzchnią przez atom lub 

Ryc. 17. Mechanizm 
ruchu wahadłowca 
opartego na 
strukturze katenanu 
heterodinuklearnego

Źródło: oprac. własne.



Zupełnie inna chemia  | Marcin M. Chrzanowski | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2015 57

N
A

U
K

A
K
R
Ó
T
K
O

S
Z
K
O
Ł
A

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | ebis@ibe.edu.pl | © for the article by the Authors 2015 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2015

atomy siarki. W  tym celu cząsteczkę organiczną mo-
dy*kuje się tak, aby otrzymać odpowiednie pochodne 
siarkowe, na przykład tiole (zawierające w swojej struk-
turze wiązanie –SH).

Zarówno w przypadku osadzonych na powierzchni 
złota rotaksanów, jak i katenanów obserwuje się pewne 
ograniczenie ruchu w obrębie ich struktury w porówna-
niu z ich zachowaniem, kiedy znajdują się w roztworze.

Katenan Lu

Przykładem konstrukcji katenanu wykorzystującej 
powierzchnię złota może być struktura uzyskana przez 
Lu i współpracowników (Lu i wsp., 1993). Poddali oni 
ditiolową (SS) pochodną hydrochinonu działaniu cy-
klofanu biswiologenowego (CBPQT4+), robiąc użytek 
z  efektu templatowego opartego o  oddziaływania do-
norowo-akceptorowe, oddziaływania π−π i  procesy 
przeniesienia ładunku pomiędzy reagującymi cząstecz-
kami. Pochodna ditiolowa SS „przewlekała się” przez 
cykliczną cząsteczkę CBPQT4+, a  następnie reagowała 
z powierzchnią złota, dając molekułę, którą można roz-
patrywać jako katenan. Ilustruje to ryc. 18.

Ryc. 18. Schemat otrzymywania struktury katenanowej na elektrodzie złotej

Źródło: Lu i wsp., 1993, zmody%kowany.

Rotaksan Stoddarta

Stoddart i  współpracownicy (Tseng i  wsp., 2004) 
osadzili warstwę rotaksanów na elektrodzie złotej. Ro-
taksany tworzyły na powierzchni samozorganizowane 
warstwy za pomocą wiązania disiarczkowego (ryc. 19). 
Pod wpływem przyłożonego potencjału jednostka ma-
krocykliczna CBPQT4+ przemieszczała się pomiędzy 
dwoma miejscami dokowania: jednostką tetratiofulwa-
lenową (TTF) i 1,5-dioksyna{alenową (DNP). Stanem 

Ryc. 19. Mechanizm ruchu 
pierścienia makrocyklicznego 
w obrębie struktury rotaksanu 
otrzymanego przez Stoddarta 
i współpracowników

Źródło: Tseng i wsp., 2004,  
zmody%kowany.
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Ryc. 20. Dwa możliwe sposoby osadzenia na elektrodzie złotej niklowego kompleksu 
tetraazamakrocyklu otrzymanego przez Korybut-Daszkiewicza i Chrzanowskiego

Źródło: Więckowska i wsp., 2007, zmody%kowany.

wyjściowym jest ten, w  którym pierścień otacza jed-
nostkę TTF. Jako wynik reakcji utlenienia obserwuje 
się szybki ruch pierścienia ku drugiej stacji (DNP). Ten 
izomer translacyjny jest metastabilny, ale może istnieć 
przez krótki okres (rzędu sekundy), nawet jeżeli jed-
nostka TTF powróciła do formy neutralnej (a więc stała 
się bardziej „atrakcyjnym” miejscem dokowania). Po-

Ryc. 21. Pseudorotaksan 
Chrzanowskiego 
i Korybut-Daszkiewicza

Źródło: Więckowska i wsp., 
2007, zmody%kowany.

wrót do stanu wyjściowego (procesy relaksacji) zacho-
dzą samoistnie na drodze ruchów Browna.

Pseudorotaksan Daszkiewicza i Chrzanowskiego

Chrzanowski i  Korybut-Daszkiewicz otrzymali 
pseudorotaksan osadzony na warstwie złota. Związek  
może przyjąć jedną z dwóch orientacji – może być przy-

łączony do powierzchni elektrody złotej przez jeden lub 
dwa atomy siarki, jak widać na ryc.  20 (Więckowska 
i wsp., 2007).

Pseudorotaksan powstał, gdy na związek ditiolowy 
osadzony na elektrodzie złotej „nawlókł się” bismakro-
cykl homodinuklearny (ryc.  21) (Więckowska i  wsp, 
2007).



Zupełnie inna chemia  | Marcin M. Chrzanowski | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2015 59

N
A

U
K

A
K
R
Ó
T
K
O

S
Z
K
O
Ł
A

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | ebis@ibe.edu.pl | © for the article by the Authors 2015 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2015

Podsumowanie

Ostatnie kilkadziesiąt lat to czas, w  którym opra-
cowano rozmaite nowoczesne metody otrzymania czą-
steczek sprzężonych. W  metodach tych wykorzystuje 
się templaty oraz nowe techniki syntezy chemicznej. 
W  przyszłości naukowcy będą zapewne chcieli two-
rzyć związki chemiczne o  określonych z  góry właści-
wościach *zycznych i chemicznych. Przykładem może 
być komputerowe modelowanie układów z  wykorzy-
staniem techniki QSAR (ang. quantitative structure-
-activity relationship), czyli analiza ilościowej zależ-
ności pomiędzy strukturą a  aktywnością, stosowane 
coraz powszechniej do prognozowania toksyczności 
substancji. Wahadłowce molekularne – zarówno opar-
te na katenanach, jak i na rotaksanach – pod wpływem 
przyłożonych bodźców mogą wykazywać zdolność do 
kontrolowanego ruchu. Wspomniana możliwość kon-
troli ich ruchu stwarza perspektywę wykorzystania ich 
jako części składowych urządzeń i maszyn w nanoska-
li. Przykładowo skonstruowanie układów elektronicz-
nych o rozmiarze nanometrów jest pierwszym krokiem 
w  budowie komputera molekularnego. Podstawowym 
elementem układów elektronicznych jest tranzystor. 
Upraszczając, można powiedzieć, że tranzystor służy 
jako przełącznik – na żądanie przepuszcza prąd albo go 
blokuje. Z milionów tranzystorów gęsto upakowanych 
na płytkach z krzemu powstają procesory. Przełącznik 
może być także cząsteczką organiczną o rozmiarach na-
nometrów. Ogromna liczba takich gęsto upakowanych 
przełączników na odpowiednio dobranej powierzchni 
mogłaby więc służyć za rodzaj nanoprocesora kompu-
terowego.

Związki reprezentujące typy opisane w  publikacji 
posłużą w przyszłości do budowy molekularnych ukła-
dów zwanych maszynami, stanowiących sedno zainte-
resowań nanotechnologii. 
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A completely di4erent chemistry  

– novel methods in supramolecular chemistry

Marcin M. Chrzanowski

=e main scope of supramolecular chemistry are sys-
tems consisting of assembled molecular components. In 
such systems particular molecules are not bonded with 
the covalence bond. =ey are mechanically interlocked 
which is due to existence of a molecular hindrance. =is 
hindrance is a bulky part of one or both molecules con-
stituting the molecular unit.  Although the main role in 
such system play noncovalent interactions the assembling 
is stable and to dissociate it one of the covalent bonding 
within one of the system components has to be broken. 
Exemplary supramolecular assemblies taken into account 
in this publication are catenanes, rotaxanes and pseudo-
rotaxanes. =ose systems constitutes the base to synthe-
size so-called molecular machines which are told to be 
the future of new materials production. Exemplary syn-
thesis paths of the assembled molecules as well as mecha-
nism of their operation has been characterized.

Key words: supramolecular chemistry, molecular machines, 

macrocycle, rotaxane, pseudo-rotaxane, catenane

Artykuł pomocny przy realizacji wymagań  

podstawy programowej

Chemia – IV etap edukacyjny (zakres rozszerzony)

Cele kształcenia:

II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania 
problemów.

 Uczeń rozumie podstawowe pojęcia, prawa i zjawiska chemicz-
ne; opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i ich 
związków chemicznych; dostrzega zależność pomiędzy budową 
substancji a jej właściwościami  fizycznymi i chemicznymi; stawia 
hipotezy dotyczące wyjaśniania  problemów chemicznych i 
planuje eksperymenty dla ich weryfikacji; na ich podstawie 
samodzielnie formułuje i uzasadnia opinie i sądy.

Treści nauczania:

3. Wiązania chemiczne. Uczeń:

2) stosuje pojęcie elektroujemności do określania (na podstawie 
różnicy elektro ujemności i liczby elektronów walencyjnych 
atomów łączących się pierwiastków) rodzaju wiązania: jonowe, 
kowalencyjne (atomowe), kowalencyjne spolaryzowane (ato-
mowe spolaryzowane), koordynacyjne;

7) opisuje i przewiduje wpływ rodzaju wiązania (jonowe, kowalen-
cyjne, wodorowe, metaliczne) na właściwości  fizyczne substancji 
nieorganicznych i organicznych.

6.  Reakcje utleniania i redukcji. Uczeń:

1)  wykazuje się znajomością i rozumieniem pojęć: stopień utlenie-
nia, utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja;

2) oblicza stopnie utlenienia pierwiastków w jonie i cząsteczce 
związku nieorganicznego  i  organicznego;

3) wskazuje utleniacz, reduktor, proces utleniania i redukcji w poda-
nej reakcji redoks.
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Wprowadzenie

Termin „medium” można rozumieć na różne sposo-
by, w zależności od dziedziny nauki, która się nim zaj-
muje, jak i tematyki oraz celu rozważań. Przykładowo, 
omawiając „media drukowane”, „medium telewizji”, 
„medium malarstwa”, kulturoznawcy i  socjologowie 
mają na myśli substrat materiału – wydruk na papierze, 
farbę olejną czy system nadawania i  odbioru sygnału 
telewizyjnego – dzięki któremu myśli, obrazy i dźwięki 
są przechowywane i  transmitowane z  jednego miejsca 
lub przedziału czasowego w inny. (Faulstich i Rückert, 
1993). Z  kolei dla biologów medium to pożywka, śro-
dowisko eksperymentu, doświadczenia laboratoryj-
nego; dla nich media stanowią odpowiednio dobrane 
substancje odżywcze, sole, witaminy i mikroelementy, 
niezbędne np.  do namnażania in vitro, wyizolowania 
i  utrzymania przy życiu hodowli linii komórek, tka-
nek, organizmów (Kunicki-Gold*nger, 1998, 52-54). Te 
dwa odmienne znaczenia mają wspólną genezę, zaczęły 
się od siebie oddzielać dopiero w  połowie XIX wieku, 
a w połowie XX – dynamicznie „klonować” w nowe: in-
ter-, hiper-, trans-media (Miczka, 2001, 15-24). Bio-art, 
używając środków biologicznych jako medium arty-
styczne (Bakke, 2010, 146), ponownie spaja te znaczenia.

Pojęcie „medium” w kulturze i w nauce

Pojęcie „medium” wywodzi się z  łaciny. Z  jednej 
strony oznacza „środek, pośrednika przekazu”, z  dru-
giej – „coś znajdujące się pomiędzy” (Mersch, 2010, 17). 

Według Merscha termin „medium” początkowo 
obrał sobie trzy kierunki znaczeniowe, które domino-
wały w kolejnych fazach jego rozwoju. Pierwszy, trwa-
jący do XVIII wieku, znany już w czasach antycznych, 
dotyczy teorii postrzegania (Mersch, 2010, 17). Druga 
teoria, dotycząca obszaru lingwistyki, pojawiła się na 

otrzymano: 25.03.2015; przyjęto: 3.09.2015; opublikowano: 30.09.2015

początku XIX wieku wraz ze wzrostem znaczenia języ-
ka jako wyraziciela myśli. Trzecia wiąże się z dominują-
cą rolą, jaką w kształtowaniu się pojęcia „medium” od-
grywał od połowy XIX stulecia postęp technologiczny. 
Media zaczęto wówczas opisywać w kategoriach prze-
kazu, rejestracji oraz odtwarzania (Mersch, 2010, 17). 
Jak pisze Andrzej Wołodźko w artykule „Edukacja czy 
manipulacja medialna”: 

(…) rozpatrywanie medialności w rozumieniu estetycznym 

(teoria postrzegania) ma przede wszystkim odniesienie 

do sztuki, gdzie przekaz koncentruje się na postrzeganiu 

i przedstawianiu za pomocą symboli treści niejednoznacz-

nie interpretowanych. Językowa analiza przekazu, precyzyj-

ne dociekania znaczeń lingwistycznych zainspirowały ludzi 

do naukowego, matematycznego oglądu rzeczywistości 

i prób zmian materii ożywionej i nieożywionej (Wołodźko, 

2011). 

To nie jedyne rozumienie terminu „medium”. Jak 
wskazuje Mersch, inaczej termin „medium” pojmo-
wany był w *zyce. Rozwój optyki w XVII wieku zwią-
zał go z  technikami wykorzystywanymi do przekazu 
obrazu i  dźwięku, z  kolei *zycy wieku XVIII używali 
tego terminu w  odniesieniu do energii magnetycznej 
lub do charakteryzowania pierwiastków i  materiałów. 
Mianem „medium” określano również osoby będące 
pośrednikami pomiędzy żywymi a duchami zmarłych, 
co upowszechniło się w Renesansie, by później stracić 
na popularności wraz z  pojawieniem się reformacji, 
a następnie powrócić w okresie romantyzmu (Mersch, 
2007, 11-18). Dzisiejsze „medium” to przede wszystkim 
nośnik (kanał, materiał czy urządzenie) przekazujący 
odbiorcom określone treści przy użyciu słów, dźwię-
ków i  obrazów, a  także umożliwiający im wykonywa-
nie czynności intelektualnych i manualnych. W takim 
rozumieniu pojęcie łączy w sobie właściwości technolo-
giczne (materialne) z funkcjami społecznymi.

W *lozo*i naturalnej XVII i początku XVIII wie-
ku, której przykładem są prace Francisa Bacona i Isaaca 

Oblicza medium

– kiedy pożywka hodowlana staje się 
artystycznym komunikatem

Magdalena Lange

Streszczenie:

Nauka i sztuka przyglądały się sobie od zawsze. Inspira-
cją dla sztuki stała się biologia i biotechnologia, a artyści 
z pracowni przenieśli się do laboratoriów. Wykorzystanie 
w sztuce narzędzi biotechnologii, dotąd wykorzystywanych 
jedynie przez naukowców, oraz materiałów tradycyjnie ko-
jarzonych z badaniami naukowymi i medycyną sprawiły, że 
sztuka i nauka zaczęły posługiwać się wspólnym językiem. 
Niniejszy tekst traktuje o jednym z ważniejszych dla sztu-
ki pojęć, a mianowicie o pojęciu „medium”. Mówi o jego 
drodze przebytej od pojmowania tradycyjnego, czyniące-
go zeń: „pośrednika przekazu”, przestrzeń pozwalającą na 
transmisję czegoś między dwoma punktami, „medium” 
będącego środowiskiem doświadczenia laboratoryjnego, 
aż do XIX- i XX-wiecznego rozumienia, kiedy to, również 
pod wpływem sztuki, komunikacyjne i biologiczne pojęcie 
„medium” zaczęto ponownie rozważać równolegle. Artykuł 
traktuje również o znaczeniu pojęcia „medium” w bio-arcie, 
a co za tym idzie w sztuce współczesnej, a także o patrzeniu 
na sztukę jako medium dla biotechnologii i odwrotnie.

Słowa kluczowe: bio-art, biotechnologia, sztuka, medium

zgodność z PP – zob. s. 66

mgr Magdalena Lange: Instytut Filozo%i, Uniwersytet 
Jagielloński, Kraków.
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Newtona, „medium” oznaczało materialną przestrzeń 
pozwalającą na transmisję czegoś pomiędzy dwoma 
punktami. Bacon analizował sposoby, na jakie różne 
media, np. powietrze czy woda, przenoszą dźwięk, za-
pach, oraz to, jak warunkują one przenikalność mag-
netyczną. Z kolei Newtona zajmował m.in. wpływ me-
dium na zjawisko załamania światła (Robertson, 2011, 
122; Kierul, 1996, 52).

Pod koniec XVIII wieku koncepcja medium jako 
środka transmisji lub komunikacji została podjęta przez 
nauki społeczne. „Ciało ludzkie jest naszym medium 
komunikacji ze światem zewnętrznym” – tak w swojej 
politycznej rozprawie z  1798 roku termin opisywał *-
lozof William Godwin (Godwin, 1798, przedruk 1976). 
W  początkach XIX wieku Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel opisał różne dziedziny sztuki, m.in. architekturę, 
muzykę, poezję, jako różne media pozwalające twór-
com, jednostkom odzwierciedlić swój udział w absolu-
cie (Hegel, 1964)1. Wiążąc termin „medium” z potrzebą 
opisania zjawisk związanych z  ludzkim ciałem, uczeni 
z XVIII i początków XIX wieku przypisywali medium 
możność transformacji witalnej (Mersch, 2010, 11-17). 
Analizując sztukę w kategoriach perspektywy medium, 
Hegel twierdził jednocześnie, że takie omówienie było 
możliwe jedynie z perspektywy stanu „post-medialno-
ści” – stanu, w którym myślenie *lozo*czne pozwoliło 
duchowi przedstawić siebie samemu sobie poza ograni-
czeniami określonych mediów2. Niemiecki *lozof uwa-

1 Tekst Wykładów o estetyce został opublikowany po śmierci auto-
ra, w 1841 roku. Por. G.W.F. Hegel, Estetyka, tłum. A. Landman, 
J. Grabowski, t. 1, Kraków 1964.

2 „Heglowski duch absolutny, będący syntezą i  jednością tego, co 
subiektywne i obiektywne, podmiotowe i przedmiotowe zarazem, 
posiada wymiar nieskończony. Przejawia się jednak w  ograni-
czonej ludzkiej skończoności i  poprzez nią się manifestuje jako 
samoświadoma ludzka psychika, zdolna ujmować myślowo ze-
wnętrzne względem niej przedmioty, jak również bezpośrednio 
w introspekcji doświadczać, pojmować i analizować samą siebie. 
Będąc żywym procesem rozwijającego się bezustannie samopo-

żał, że sztuka jest ograniczona przez swoją zależność od 
uchwytywanych zmysłowo materialnych przedmiotów. 
Jego lekceważenie materii ma długi *lozo*czny rodo-
wód, mający swój początek w  starożytności. Według 
Danto: 

Hegel był %lozo%cznym idealistą, co oznaczało, że postrze-

gał wszechświat jako duchowy, od początku do końca. Do-

strzegał wprawdzie możliwość myślenia w medium materii 

i to faktycznie wyraża jego koncepcja sztuki, ale uważał, że 

to ogranicza sztukę i ją zniekształca, gdyż ze swojej natury 

musi ona tkwić w medium materii (Danto, 2006).

Z powyższych opisów wynika, że „medium” miało 
z  reguły dwa odniesienia. Z  jednej strony konkretne 
medium pozwoliło na wykonanie określonej czynno-
ści, było komunikacją między jednostkami, umożliwiło 
przemieszczenie podmiotu z  jednego miejsca w  dru-
gie. Z drugiej strony ta konkretna czynność była sama 
w sobie rozumiana jako medium lub też była środkiem 
służącym przedstawieniu wartości, dopełnieniu cało-
ści. Przykładowo, komunikacja między podmiotami 
była medium służącym zmianom, tworzeniu mądrości, 
z kolei przemieszczanie przedmiotów z jednego miejsca 
w drugie było medium rozwoju przemysłu, generowa-
ło wynalazki. Parafrazując Hegla, częściowe samo-
-odzwierciedlenie Ducha, powstałego dzięki różnym 
mediom artystycznym, to środek, dzięki któremu Duch 
wyniósł siebie do poziomu post-medium, w którym był 
w stanie w pełni się rozpoznać. Można zatem dostrzec, 
że powyższa zdolność medium była często odczyty-
wana jako środek służący rozwojowi, tworzeniu, jako 
czynnik indukujący ewolucję. 

I  tak, „medium”, jako warunek do stworzenia ży-
cia i przemian, przenosi zagadnienie na obszar biologii 
i rozważań o żywych organizmach. 

znania, duch absolutny urzeczywistnia się w trzech kolejno nastę-
pujących po sobie etapach i  formach samoprezentacji: w sztuce, 
religii i *lozo*i” (Chmielowski, 2011, 30).

Medium biologiczne

Francuski przyrodnik Jean-Baptiste Lamarck 
w  swojej *lozo*i zoologii twierdził, że życie organi-
zmów toczy się na obszarze mediów, czyli obecnych na 
ziemi środowisk gazów, cieczy i ciał stałych oraz świat-
ła. Środowisko i  proporcje między poszczególnymi 
mediami zmieniały się. Obszar na ziemi, początkowo 
zajęty przez morze, częściowo wypiętrzał się w  masy-
wy górskie. Zmiany te wywarły presję na organizmach 
żywych. Lamarck utrzymywał, że długotrwały wysiłek 
(jak pisał: „siła dążności do doskonalenia się”) dane-
go gatunku włożony w pozostanie w zmieniającym się 
i  zmiennym środowisku, kończył się stworzeniem no-
wego gatunku organizmów. Według francuskiego ba-
dacza zmiany w  mediach i  organizmach sprzęgały się 
zwrotnie. Zmiany w komponentach środowiska wymo-
gły procesy w organizmach, a te przyczyniły się do tych 
zmian w mediach, które indukowały w nich przemiany 
(Lamarck, 1964, s. 84-136).

Równocześnie pojawiły się głosy innych uczonych, 
którzy uważali związki przyczynowe między mediami 
i żywymi organizmami za bardziej złożone, twierdząc, 
że media nie powinny być rozumiane jako coś odręb-
nego, gdyż współtworzą one żywy organizm (Holmes, 
1963, 371). I  tak XIX-wieczny *zjolog Claude Bernard 
głosił, że płyny w ciele służą jako „medium wewnętrzne” 
(fr. milieu intérieur, łac. medium organismi internum), 
które chroni komórki przed wpływem zewnętrznych 
mediów, takich jak woda czy powietrze, zapewniając 
homeostazę organizmu, czyli zdolność utrzymywania 
stałości parametrów wewnętrznych. Stałość ta była dla 
niego warunkiem niezależnej egzystencji ustroju. Ko-
mórki organizmów wielokomórkowych żyją w  swoim 
własnym środowisku, izolującym je od świata otacza-
jącego, w którym zachodzą nieustannie zmiany wrogie 
organizmowi, zdolne do zakłócenia jego czynności i za-
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grażające jego życiu. Tym środowiskiem wewnętrznym 
jest płyn zewnątrzkomórkowy. Wypełnia on wszystkie 
szczeliny międzykomórkowe (płyn śródmiąższowy), 
naczynia krwionośne (osocze krwi), naczynia limfa-
tyczne (limfa) i inne.

Z  tej perspektywy medium nie było kanałem mię-
dzy dwoma punktami, a  raczej powierzchnią, dzię-
ki której organizm związany był ze zmiennymi si-
łami na świecie, świat natomiast związany był z  tak 
zwaną dynamiką witalną organizmu (Holmes, 1963,  
369-376).

Z  końcem XIX wieku biolodzy – badający orga-
nizmy wywołujące choroby zakaźne takie jak wąglik 
– zaczęli opisywać pożywki (medium) umożliwiające 
hodowlę bakterii (Kunicki-Gold*nger, 1998, 52-54). 
Niektóre z tych uniwersalnych, jak się okazało, mediów 
pozwoliły rozwijać się większości rodzajów bakterii. 
Przykładem takiej pożywki jest opracowany w  1877 
roku przez Ludwika Pasteura „bulion odżywczy” (bazą 
pożywki jest wygotowana, odwirowana, prze*ltrowana 
przez jałową bibułę wołowina) (Kędzia, 1990, 76). Me-
dia służyły też i służą wyizolowaniu określonego typu 
mikroorganizmów. 

Szeregu syntetycznych mediów z  końca XIX i  po-
czątku XX wieku wciąż używa współczesna biotech-
nologia. Media pozostają podstawowym, i  często nie-
zbędnym, elementem wielu eksperymentów. Pożywka 
w  hodowli komórkowej i  tkankowej stanowi podsta-
wowe środowisko wzrostu, które powinno jak najlepiej 
zastępować środowisko naturalnego występowania ko-
mórek. Stanowi źródło substancji odżywczych, w  tym 
cukrów, aminokwasów, witamin, minerałów, lecz tak-
że, poprzez właściwy skład, odpowiada za zachowanie 
pożądanego pH i osmolalności. Optymalny dobór me-
dium hodowlanego stanowi kluczowy krok w procesie 
zapoczątkowania i  prowadzenia hodowli komórkowej 
(Kunicki-Gold*nger, 1998, 52-54). 

W  laboratorium termin „medium” oznacza więc 
np. ciało stałe zawierające składniki odżywcze niezbęd-
ne dla organizmów prokariotycznych jak Escherichia 
coli, lub płyny niezbędne w hodowli wielu komórek ssa-
ków, takie jak MEM (ang. minimal essential medium). 
MEM jest jedną z  podstawowych pożywek, jej skład 
opracował amerykański *zyk i  patolog Harry Eagle 
w połowie ubiegłego wieku. Zawiera ono sole nieorga-
niczne, aminokwasy, pirogronian sodu, a ponadto taką 
zawartość jonów węglanowych, która wymagana jest do 
prowadzenia hodowli. Podobnie wykorzystywana jest 
też bogatsza, m.in. w witaminy, pożywka DMEM (ang. 
Dulbecco’s modi#ed Eagle’s medium), pierwotnie uży-
wana do hodowli embrionów mysich. Kolejnym przy-
kładem jest RPMI – medium hodowlane opracowane 
w Roswell Park Memorial Institute jako wynik mody*-
kacji innej pożywki (McCoy’s). Pożywka RPMI, dzięki 
swojemu zasadowemu pH, nadaje się do hodowli wielu 
rodzajów komórek ssaków, zarówno rosnących w  za-
wiesinie, jak i w postaci monowarstwy (ang. monolayer).

Grupując, biologia opracowała w laboratorium róż-
ne pożywki, określając je w zależności od funkcji jako: 

• proste; 
• wzbogacone; 
• wybiórcze (selektywne), zawierające elementy 

(np.  określone antybiotyki) pozwalające rosnąć 
tylko niektórym mikroorganizmom czy komór-
kom; 

• różnicujące; 
• transportowe;
• transportowo-wzrostowe. 
Z  kolei, ze względu na konsystencję pożywki, po-

wstał podział na stałe (dodany do pożywki agar: w stę-
żeniu: 0,5–1,0% – podłoże półpłynne; 1,5–3,0% – pod-
łoże stałe) i płynne (Kunicki-Gold*nger, 1998). 

Z biologicznego punktu widzenia, choć media istot-
nie mogą wpływać na ruch składników odżywczych, 

witamin czy innych substancji pomiędzy dwoma punk-
tami, znaczenie medium będącego środowiskiem bądź 
rozpuszczalnikiem jako środka transmisji czy komuni-
kacji wydaje się drugorzędne. 

Znaczenie kulturowe i biologiczne

Chociaż kulturowe i  biologiczne rozumienie me-
dium miało wspólny początek w  *lozo*i naturalnej 
późnego XVII wieku, te dwa znaczenia rozwijały się 
niezależnie od siebie w XIX i XX wieku. Jednak w ostat-
nich latach reprezentanci nauk społecznych i humani-
stycznych zaczęli równolegle rozważać biologiczne i ko-
munikacyjne znaczenia mediów. Podczas gdy naukowcy 
dziedzin społecznych i  humanistycznych rozważają 
sztukę i biologię jednocześnie, poprzez rozumienie tej 
pierwszej jako medium dla drugiej (Mitchell, 2005, 
205), współczesny „witalistyczny” (dotyczy to prac op-
artych na mokrych-biologicznych mediach, gdzie pre-
zentowane, a nie reprezentowane, są żywe obiekty) opis 
mediów, autorstwa profesora historii sztuki W.J.T. Mit-
chella, zakłada tendencję odwrotną (Bakke, 2010, 146-
189). 

Mitchell skupia swoją uwagę na bio-arcie. Twierdzi 
on, że „medium” powinno być rozumiane nie jako coś 
„pomiędzy nadawcą i  odbiorcą”, a  raczej jako coś, co 
„stanowi i zawiera”; innymi słowy medium to „system 
i  środowisko”. Zatem, obiekt medialny, np.  obraz, po-
winien być rozpatrywany jako „zamieszkały w mediach 
w sposób, w jaki organizmy zamieszkują naturalne śro-
dowisko”. 

Bio-art wykorzystuje rodzaj ucieleśnionego zaan-
gażowania dzieła sztuki w celu wzbudzenia w odbior-
cy poczucia „stawania się medium” – czyli poczucia, 
że ciało może stać się środowiskiem dla innych form 
życia. Dobrym przykładem ilustrującym to założenie 
jest interaktywna praca niemieckiej artystki Beatriz 
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da Costa Transgenic Bacteria Release Machine (2001–
2003), w  której każdy z  elementów po kolei przenosi 
funkcję bycia medium na następny, a kierunek przeka-
zywania nie jest jedynie jednostronny. Na pracę skła-
da się rozbudowane urządzenie, maszyna pozwalająca 
zwiedzającemu na naciśnięcie przycisku, który loso-
wo indukuje otwarcie wieka jednego z umieszczonych 
w  maszynie szalek Petriego (cylindrycznego naczynia 
laboratoryjnego, wykonywanego ze szkła lub przezro-
czystych tworzyw sztucznych, używanego do hodowli 
mikroorganizmów np.  bakterii, grzybów lub linii ko-
mórkowych ssaków (Kunicki-Gold*nger, 1998, 52-54). 
Na jednej szalce prowadzona była hodowla zmody*ko-
wanej genetycznie bakterii E. coli. Naciskając przycisk, 
odbiorca bierze udział w  pewnego rodzaju rosyjskiej 
ruletce, pozostawiając losowi to, czy przestrzeń galerii 
zostanie wystawiona na działanie bakterii, czy też nie. 
Należy jednak pamiętać, że jest to działanie jedynie po-
budzające wyobraźnię zwiedzającego, gdyż hodowane 
na pożywce bakterie nie mają możliwości opuszcze-
nia szalki Petriego, a dla niej samej środowisko galerii 
jest niebezpieczne, zakłócające namnażanie. Mimo to 
prawdopodobnie niejeden ze zwiedzających zawahał 
się przez moment przed naciśnięciem przycisku, nim 
zdecydował się „uwolnić” bakterie w przestrzeń galerii. 
Poprzez umożliwienie zwiedzającemu naciśnięcia czer-
wonego przycisku praca Transgenic Bacteria Release 
Machine wykorzystuje równocześnie cielesne zdolności 
odbiorcy, zdolność ciała ludzkiego do bycia medium 
w biologicznym znaczeniu tego słowa. Praca nie pozo-
stawia odbiorcy w odległości od siebie, ale zachęca do 
obejrzenia jej i wpłynięcia na nią *zycznie (w tym wy-
padku naciśnięcia przycisku lub rezygnacji z naciśnię-
cia). Odbiorca może teoretycznie stać się biologicznym 
medium dla bakterii. Pracą zapraszającą zwiedzającego 
do stawania się medium jest projekt australijskiego du-
etu z  Tissue Culture and Art Project (Hodowle Tkan-

kowe i Sztuka). Projekt Disembodied Cuisine (Kuchnia 
Odcieleśniona) był poczęstunkiem – kolacją, podczas 
której zwiedzający zostali ugoszczeni stekiem (fot.  1) 
(Franczak, 2013). Tkanka stanowiąca porcję mięsa była 
wyhodowaną przez artystów na rusztowaniu biopoli-
merowym tkanką mięśni szkieletowych żaby (z komó-
rek pobranych poprzez biopsję od zwierząt) (fot. 2, 3).

Przykładem, w którym odbiorca wpłynął na kształt 
pracy jest, przytaczany przeze mnie w poprzednim ar-
tykule (Laboratorium artysty – stworzenie bio-artu), 
projekt Eduardo Kaca. Artysta zaprojektował gen Ge-
nesis. Biblijną frazę z  Księgi Rodzaju „Niech człowiek 
panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, 

i nad wszystkimi zwierzętami poruszającymi się po zie-
mi” („Let man have dominion over the *sh of the sea, 
and over the fowl of the air, and over every living thing 
that moves upon the earth”) Kac przełożył na alfabet 
Morse’a. Uzyskany ciąg znaków przepisał odpowiednio 
na zasady azotowe wchodzące w skład DNA i uzyskał 
w ten sposób fragment kodujący tę informację. Zapro-
jektowany w  ten sposób gen został wprowadzony do 
genomu bakterii, ampli*kowany jako jej część, a  pro-
dukt pokazany był jako klip wideo w galerii; wizja była 
dostępna dla odbiorcy za pomocą Internetu. Zapro-
jektowany gen był zmieniany przez każdego spośród 
publiczności internetowej obserwującej transgeniczny 

Fot. 1. 
Disembodied 

Cuisine 
Installation, 
The Tissue 

Culture & Art 

Project 

Fot.: Axel Heise
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genom poprzez skupienie „światła ultra*oletowego” na 
jego wybranych częściach. Światło ultra*oletowe wy-
woływało mutacje transgenicznego genomu. Zmiany 
dokonane przez UV w genomie bakterii Kaca przepisa-
no i wyrażono za pomocą alfabetu Morse’a, a następnie 
przetłumaczono na język angielski, otrzymując frazę: 
„Let aan have dominion over the *sh of the sea and over 
the fowl of the air and over every living thing that ioves 
ua the earth” (Lange, 2014).

Podsumowanie

Możliwe, że dzięki pracom bio-artu, poprzez wzbu-
dzenie w odbiorcy „ucieleśnionego” poczucia istnienia 
różnych funkcji pełnionych przez media w  badaniach 
laboratoryjnych i rozwoju biotechnologii (maszyna Be-
atriz da Costa, stek przygotowany przez Tissue Culture 
and Art Project), wyposaża się go w szansę zrozumie-
nia potencjalnej zmiany swojego stanowiska odnośnie 
działań we współczesnej biologii. Zamiast zachęcać do 
abstrakcyjnych re�eksji na powyższy temat, wymie-
niane przykłady prac pozwalają na doświadczenie by-
cia elementem wewnątrz problematyki biotechnologii. 
Bycie wewnątrz tego tematu stanie się byciem medium 
dla tej problematyki, a nie tylko re�eksją na jej temat. 
Innymi słowy, takie prace jak prace Transgenic Bacte-
ria Release Machine, Disembodied Cuisine, Genesis po-
magają odbiorcy, który staje się elementem środowiska 
i medium dla całej sytuacji, zaangażować się w biotech-
nologię. Założeniem projektu Disembodied Cuisine była 
krytyka praktyk laboratoryjnych, tak zwane „odtajnie-
nie” procedur biotechnologicznych i  praktyk medycz-
nych, które ukrywają swoje właściwe o*ary. W  przy-
padku powyższego projektu należy jednak zwrócić 
uwagę, że prowadzenie hodowli tkankowej, wyhodowa-
nie „steków” było możliwe dzięki pożywkom, których 
składnikiem są białka zwierzęce. Jak zauważa Monika 

Bakke, działania na rzecz ochrony jednych form ży-
cia (np.  uratowanie żaby) w  istocie nie są pozbawione 
przemocy wobec innych, a to, co wydaje się pozytywną 
zdobyczą biotechnologii, ma jednak swą ciemną stronę 
(Bakke, 2010, 186).

Przywołane przykłady podkreślają również rolę bio-
-artu w  sztuce, której istotą nie jest jedynie klasyczne 
ujęcie piękna. Nie oznacza to jednak, że prace bio-artu 
nie dają okazji do oceny piękna prac; szereg z nich skła-
nia zarówno do oceny, jak i do krytycznej re�eksji. Za-
równo ocena, jak i re�eksje mogą być konsekwencją do-
świadczania prac bio-artu, których głównym zadaniem 
jest umożliwienie odbiorcy zaznania jednoczesnego 
poczucia aktywności i bierności – stawania się medium. 
To doświadczenie stawania się medium nawołuje do 
ponownego przemyślenia zarówno funkcji „mediów” 
w sztuce i natury sztuki jako medium.

Osadzenie terminu „medium” między przeciwle-
głymi lustrami, jakimi są jego geneza oraz jego funk-
cjonowanie w  różnych dziedzinach nauki, pozwala 
multiplikować jego oblicze, które *nalnie może pomóc 
określić jego obraz i funkcję w bio-arcie. 
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Wykorzystane w artykule fotogra%e – za zgodą The Tissue Culture and Art 
Project.

Faces of „medium” – when the „culture medium” becomes 

an artistic communication

Magdalena Lange

Science and art observed themselves for ages. In the 
twentieth century these two *elds have frequently began 
to combine their forces, biology became the inspiration 
for art. Artists have moved to the labs. In art the use of 
biotechnology tools, so far used only by scientists, and 
materials traditionally associated with experiments and 
medicine made the art and science began to use a com-
mon language. =is text deals with one of the important 
art concepts, namely the concept of “medium”. =e text 
analyzes the journey of the concept “medium”, from 
the understanding traditional doer him an agency by 
which something is conveyed, or transferred between 
two points, “medium” in biology “culture medium” or 
“growth medium”, until the nineteenth and twentieth-
century understanding of when, also under the in�uence 
of art, communication and biological concept of “me-
dium” started to consider parallel. =is text talks about 
all these considerations, the importance of the concept 
of “medium” in bio-art, and thus in contemporary art, 
about looking at art as a medium for biotechnology and 
vice versa.

Key words: bio-art, biotechnology, art, medium

Artykuł pomocny przy realizacji wymagań  

podstawy programowej

Przyroda – IV etap edukacyjny (przedmiot uzupełniający)

Cel: Rozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez 
i ich wery%kowaniu za pomocą obserwacji i eksperymentów. 

B. Nauka i technologia. 16. Nauka i sztuka.



Non-Formal Science Education Supports Schools in Poland | Urszula Poziomek, Elżbieta Barbara Ostrowska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2015 67

SZ
KO

ŁA
N
A
U
K
A

K
R
Ó
T
K
O

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | ebis@ibe.edu.pl | © for the article by the Authors 2015 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2015

Non-Formal Science Education 
Supports Schools in Poland
Urszula Poziomek, Elżbieta Barbara Ostrowska

Summary:

Non-formal education centres in Poland have signi*cant 
potential and o�er a variety of extra activities for groups 
of pupils supervised by a teacher. =e centres’ educational 
activities are not subject to the regulations of the o�cial 
education system as are schools. =e Science Section of the 
Educational Research Institute (IBE) conducted a  study 
entitled “Best practices in non-formal science education. 
A survey of the o�er of science activities”. =e main objec-
tive of the study was to determine how the science activi-
ties o�ered by centres of non-formal education to groups 
of pupils supervised by teachers can contribute to promot-
ing and developing scienti*c reasoning, a skill included in 
the science core curriculum. =e *rst stage of the study was 
conducted in 348 centres, while 50 centres participated in 
the second stage, a more in-depth study. A result of the 
study was the development of a national database of non-
formal education centres. =ey o�er support to teachers 
in implementing the requirements of the science core cur-
riculum in their teaching and promote examples of good 
practices in this area. =e majority of centres that took 
part in the research study applied methods of scienti*c 
reasoning in groups and stimulated pupils to be active 
and motivated =e classes develop pupils’ research skills 
as well as their social skills, including communication and 
presentation techniques. In this way, the activities support 
the implementation of core curriculum requirements.

Key words: non-formal science education, scienti*c method, 

educational reform, science core curriculum
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Introduction 

=e results of international studies (PISA and 
TIMSS), as well as Polish research, indicate that pupils 
from Polish schools are better able to apply scienti*c 
reasoning than they were before 2009 [1]. In the PISA 
study, scienti*c reasoning is understood as:

• Identifying scienti*c issues
• Explaining phenomena scienti*cally
• Using scienti*c evidence [2].
=e signi*cant improvement in the average results 

of Polish lower secondary school (ISCED 2) pupils in 
international surveys is considered a success for Polish 
education. In an important international Pearson rank-
ing, Poland improved its position from 16th in 2012 to 
10th in 2014 [3]. =is success may be the e�ect of core 
curriculum reform, which took place in Poland in 2009. 
=e reform focuses on the application of the scienti*c 
method during science classes. =rough the objectives 
(learning outcomes), teaching content and recommen-
dations included in the new science curriculum (NSC), 
the requirement to carry out experiments, observations 
and measurements during science classes was intro-
duced.

The scienti!c method  
in the Polish core curriculum

=e skills de*ned in the curricular learning out-
comes, usually very complex, are essential in science ed-
ucation and the implementation of research. =ese skills 
determine the critical and creative approach to science 
education, needed at every stage of learning, as well as in 
the life of a mature and responsible citizen. While ana-
lysing the learning outcomes, it should be noted that they 
are expanded and taken to a higher level of complexity in 
the next stage of learning, and they refer in particular to 
several basic skills of scienti*c education, such as: the use 
of di�erent sources of information, planning and carry-
ing out experiments and observations, collecting the re-
sults and analysing, which includes *nding correlations 
and determining cause-and-e�ect relations. =ese aims 
are shared in all four science subjects, although they are 
formulated di�erently in the curriculum of each one (bi-
ology, chemistry, physics, and geography).

Direct recommendations for having pupils observe, 
measure and experiment have been included in teach-
ing guidelines. Examples are listed in Table 2.

Such a  detailed set of research activities was not 
previously included in the former core curriculum or 
in the examination standards, which had only general 
guidelines for carrying out experiments, observations, 
and measurements.

Non-Formal Science Education in Poland

In Poland, there is a  di�erent de*nition of non-
formal science education compared to other countries. 
For example, in the United Kingdom and United States, 
non-formal science education is learning science out-
side of a formal classroom setting – so it could still be 
taking place ‘in school’.  

mgr Urszula Poziomek: researcher in the Science  
Section of the Educational Research Institute (Instytut 
Badań Edukacyjnych), biology teacher in LXXV Secondary 
School (Jan III Sobieski) in Warsaw

dr Elżbieta Barbara Ostrowska: leader of the Science 
Section of the Educational Research Institute (Instytut 
Badań Edukacyjnych). Since 2000 secretary of PISA research 
programme. At present she is director of the polish edition 
of PISA 2015. She is occupied with the problems concerning 
measuring of scienti%c and humanistic thinking skills of 
students.
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In general, non-formal science education can be de-
*ned as education/training/learning in the *eld of sci-
ence, which does not lead directly to a quali*cation and 
which is implemented in the programs of di�erent enti-
ties (e.g., employers, non-governmental organisations, 
as well as universities, schools, and individuals).

Similarly, de*nitions of non-formal education/
learning may be found in di�erent publications, for ex-
ample:

Non-formal learning occurs in a planned but highly adaptable 

manner in institutions, organisations, and situations beyond 

the spheres of formal or informal education. It shares the cha-

racteristic of being mediated with formal education, but the 

motivation for learning may be wholly intrinsic to the learner 

[4].

Non-formal learning consists of learning embedded in plan-

ned activities that are not explicitly designated as learning, but 

which contain an important learning element. Non-formal le-

arning is intentional from the learner’s point of view [5].

=e success of Polish 15-year-olds is a source of joy, 
yet the Educational Research Institute (IBE) also moni-
tors the educational processes in lower and upper sec-
ondary schools, including through a  long-term study 
entitled Laboratory of "inking [6], and also analyses 
teaching methods and the impact of classes on pupils’ 
competences. =e results of such studies show that dur-
ing classes, pupils are insu�ciently involved in carrying 
out experiments, making observations and measure-
ments, and they rarely participate in outdoor classes. 
Teachers list such factors as: overcrowded classes, too 
few didactic lessons and insu�ciently equipped labs as 
the main reasons for this state of a�airs. What is more, 
teachers themselves have problems in applying the sci-
enti*c method or promoting team work among pupils 
in practice [7]. One of the important ways of support-
ing teachers in solving such problems is – apart from 

Third educational stage (ISCED 2) Fourth educational stage, basic (ISCED 3)
Fourth educational stage, extended 
(ISCED 3)

1
Knowledge of biological diversity and 
basic processes. [I]

Knowledge of the world of organisms at 
the di�erent organisational levels of living 
things. [I]

2
Knowledge of human health determi-
nants. [V]

Greater depth of information on the con-
struction and functioning of the human 
body. [II]

3
Knowledge of biological research metho-
dology. [II]

Deeper knowledge of biological research 
methodology. [III]

4
Exploration, use, and creation of informa-
tion. [III]

Exploration, use, and creation of informa-
tion. [I]

Exploration, use, and creation of informa-
tion. [IV]

5 Reasoning and argumentation. [IV] Reasoning and argumentation. [II] Reasoning and argumentation.[V]

6
Attitudes towards nature and the natural 
environment. [III]

Attitudes towards nature and the natural 
environment.[VI]

Table 1. List of educational aims in the subject of biology, ISCED 2 and ISCED 3 (basic and extended level)

Subject Examples of the required experiments, observations and measurements

Nature (ISCED 1) A pupil observes all stages of plant development and documents the observations.

Biology 
A pupil carries out observations: the phenomena of plasmolysis and deplasmolysis (e.g., in cells of the epidermis in 
an onion storage leaf)..

Chemistry The pupil designs and carries out an experiment to compare  the chemical activity of metals, e.g., copper and zinc. 

Physics The pupil determines the weight of an object using a bilateral lever, another body of known weight and a ruler. 

Table 2. Examples of the required experiments, observations, measurements, and tests included in the core curriculum of 
science at ISCED 1 (nature), ISCED 2 (Physics) and ISCED 3 for the extended level (Biology, Chemistry)
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relevant forms of professional development – broadly 
opening schools to non-formal science education. 

Best practices in non-formal science education 
– the research question and de!nition of best 
practices

=e Educational Research Institute prepared a study 
entitled Best Practices in Non-Formal Science Education. 
Survey of the O6er of Science Activities on the operation 
of non-formal education centres conducting science ac-
tivities for groups of pupils supervised by teachers. 

=e research study de*ned non-formal education 
centres as  non-governmental organisations, univer-
sities, research centres of the Polish Academy of Sci-
ences (PAN), science centres, industrial centres in-
cluding research centres and educational institutions, 
as well as centres operated by individuals (e.g., private  
museums).

=e purpose of the study was to obtain information 
about the manner in which science activities o�ered by 
non-formal education centres to groups of pupils su-
pervised by teachers can contribute to promoting and 
developing scienti*c reasoning. As a  consequence of 
obtaining such information, examples of good prac-
tices in this area were selected. =e results of the study 
will be used to promote methodological, programmatic 
and organisational solutions conducive to developing 
the skills of scienti*c reasoning, and therefore consis-
tent with the premises of the new science curriculum in 
Poland. In this study, best practices are understood as 
activities and their determinants (institutional, organ-
isational, and *nancial), which:

• allow for the formulation of research procedures 
and their testing within the scope described in the 
learning outcomes, recommended experiments 
and observations of the new science curriculum;

• refer to skills important in science education – related 
to scienti*c reasoning, such as planning and con-
ducting experiments and observations, formulating 
conclusions, determining cause-and-e�ect relations, 
distinguishing opinions from facts, or supporting 
one’s own position with substantive arguments.

=is way of organising and conducting classes en-
sures that pupils actively acquire the knowledge and 
skills needed to make rational decisions in private and 
social life. =e skills developed by working with the re-
search method are universal and useful in many other 
*elds of science and life.

Methodology

=e study consisted of two stages. In the *rst stage 
(provision of data about 348 science education centres), 
two objectives were met:

• a picture was obtained of non-formal science edu-
cation in Poland with special attention given to the 
consistency of activities undertaken by non-formal 
education centres with the teaching objectives of 
the new science curriculum;

• a set of criteria were developed to select those cen-
tres, which could potentially contribute to shaping 
and developing the skills of scienti*c reasoning, 
for the second stage of the study. 

=e second stage consisted of an in-depth analysis 
of best practices in the area of science education, with 
special attention given to activities supporting the im-
plementation of the educational objectives of the new 
science curriculum and addressed to groups of pupils 
supervised by teachers. 

=e second stage included 50 science centres (Fig-
ure 1), which were chosen on the basis of several criteria, 
for example the preferred methods of work with pupils 
and relating their work to the new curriculum.

In each centre, the following activities were con-
ducted for the study:

• observation of two science activities using activity 
observation instructions by a  trained observer – 
a  teacher familiar with the NSC – observation of 
non-engaged pupils;

• conducting in-depth interviews with persons re-
sponsible for the professional and administrative 
operations of a  centre, according to an interview 
scenario by an experienced moderator – individual 
in-depth interview – IDI;

• evaluation of classes with respect to their utility in 
the teaching of science and development of pupils’ 
interests in the subject – questionnaire study of the 
teacher/group supervisor and pupil/class partici-
pants;

Figure 1. Location of 50 centres where qualitative studies 
were conducted. 
Legend:  – one centre;  – several centres in one location.
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• analysis of the didactic materials used by the centre 
during the observed activities with respect to their 
relation to the teaching objectives described in the 
NSC, performed according to a form analysing the 
didactic materials completed by a trained observer 
– a teacher familiar with the science curriculum;

• analysis of the centres’ documents constituting 
the basis for the conducted activities (programme 
documents) with respect to their relation to the 
teaching objectives, described in the science cur-
riculum, performed according to a form analysing 
programme documents completed by a  trained 
observer – a teacher familiar with the science cur-
riculum.

Table 3 presents the research tools and examples of 
data collected during the study.

Results

=e picture of non-formal science education that 
emerges from the qualitative research can be sum-
marised in three words: passion, holism, practice.

• =e passion and commitment of employees of the 
non-formal education centres are their most im-
portant assets and largely determine the success 
of the actions taken, including educational ac-
tivities focused on pupils under the supervision of  
a teacher.

• =e holistic view of science and teaching pupils 
“in the context” by showing cause-and-e�ect rela-
tions are key elements of teaching in the non-for-
mal education centres. =is aspect distinguishes 
them from traditional school teaching.

• Aiming to test theoretical knowledge and use ac-
quired skills in practice allows pupils to perceive 
the elements of science in everyday life. =is is one 
of the most important objectives of the centres 

Research method Research tool Examples of data collected

observation of two 
science activities

Lesson observation 
sheet

The level of teachers’ and pupils’ activity; whether the educator formulated goals, carried out 
observations, experiments, allowed questions to be asked, formulated an opening question.

individual in-depth 
interview

Interview question-
naire 

Thematic scope and forms of classes; target groups, recipients of classes; the learning objec-
tives of classes; developing and promoting the o�er of classes; forms of evaluation.

evaluation of 
classes

Teacher survey* 
Which subject/subjects was/were supported by the classes; which skills can the pupils im-
prove during the classes; do classes accomplish the goals written in the science core curricu-
lum?

Survey for primary 
school pupils

During the classes, did the pupils feel as if they were a scientist/researcher, did they under-
stands everything that was said during the classes?

Survey for lower 
and upper secon-
dary school pupils

Were the exercises performed during the classes boring or interesting for the pupils; which 
skills can the pupils improve during these classes?  

analysis of the 
didactic materials 
and programme 
documents

Analysis form for 
didactic materials

Does the material contain: the general and speci%c goals of classes conducted with the use 
of the didactic material; description of expected results of classes – especially pupils’ skills 
associated with scienti%c reasoning; how clear and understandable are the instructions for 
pupils?

Analysis form for 
programme docu-
ments

The relationship between the analysed document and the goals de%ned in the science core 
curriculum; the program assumptions of the centre and ensuring conditions for learning 
important skills in science education – for example, the use of natural conditions for scienti-
%c observation.

Table 3. The approach and focus of the approach, with examples of the types of data collected (e.g., what did the observer 
focus on during the observations of the lesson?)

* All of the surveys asked mostly closed-ended, multiple choice questions.

(which is also compatible with the guidelines of the 
new Polish science curriculum).

=is study provides the basis for formulating a hy-
pothesis that the sector of non-formal education centres 
in Poland has signi*cant potential and could be an en-
riching supplement to the formal education sector [8].

=e potential power of the non-formal education 
sector is related to slightly di�erent features than those 
characterising the operation of schools. Non-formal 
education centres rely on the potential of other insti-
tutions – including universities and academic centres, 
State Forest and National Park units, or non-govern-
mental organisations. In this way, they acquire access 
to resources and potential not o{en encountered in 
schools. Among the most important are:

• scienti*c and didactic personnel: employees in-
volved in research activities with up-to-date 
knowledge in the sciences, as well as access to new 
publications and scienti*c discoveries;

• infrastructure and equipment: access to modern 
equipment and infrastructure (e.g., laboratories) 
and the potential (and justi*cation) to invest in 
such resources;

• scienti*c aids, museum exhibits;
• natural resources: access to parks, nature reserves, 

reservoirs, bird habitats, etc.;
• the possibility of conducting business activities 

and investing in the development of their units;
• the possibility of applying methods and activities 

other than those conducted in the school teaching 
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of the sciences, using their own ideas or models 
from the di�erent sources [8].

=e non-formal education centres have various as-
pirations; however, they have a  common purpose of 
operation: they aim to popularise the sciences or a se-
lected area of science. Among their remaining aspira-
tions, they have speci*c objectives o{en related to the 
characteristics of the centre or the ideas of its founders 
and employees:

• to awaken pupils’ interest in science, showing sci-
ence as useful in every-day life;

• to expand and systematise the knowledge of pu-
pils, breaking down erroneous beliefs and miscon-
ceptions about the natural world;

• to show the natural world as a  complex whole, 
which may be viewed from various perspectives;

• to enable pupils to independently study and expe-
rience the natural environment;

• to bring local natural resources, culture and so-
ciety closer together within the context of science 
education [8]. 

It is worth noting that such aspirations are (partial-
ly) consistent with the learning outcomes de*ned in the 
new Polish curriculum – this is a signal that the non-
formal education sector and schools may have common 
objectives. 

In relation to the educational system, the centres 
usually adopt one of two strategies:

• cooperation and support of schools;
• separateness based on the principle of contrast 

with the school. 
=ese two di�erent strategies simultaneously 

di�erentiate the approach to the new science cur-
riculum. For the *rst group, the NSC is an important 
point of reference to which the centres adapt their of-
fer. For the second group, the NSC is only a source of 
information about the level of knowledge that they 

can expect from pupils at a  given educational stage 
and the extent to which their o�er exceeds the school  
programme [8]. 

One of purposes of the study was to identify exam-
ples of best practices of science activities implemented 
by non-formal education centres. 

Best practices were found in four areas:
1. administration and *nancing,
2. organisation of the centre’s activities,
3. performance of activities,
4. didactic and programme materials.
It should be emphasised, however, that the adopted 

categorisation is arbitrary – in reality, these areas are 
inter-connected and pervade each other.

A detailed description of the study and best practic-
es can be found in the report of the study [8]. Examples 
of  good practices are presented in Table 3.

General conclusions and recommendations

According to the qualitative study, non-formal sci-
ence education may be described in three words: pas-
sion, holism and practice. In order to improve the e�ec-
tiveness of the cooperation between non-formal science 
education centres with the formal education system, it 
may be useful to consider the following activities:

Table 3. Examples of good practices

Area in which the centre provides 
an example of good practice

Justi%cation

1. Administration and %nancing 
2. Organisation 
3. Performance of activities 
4. Didactic and programme ma-

terials

1) maintaining statistics of groups visiting the centre;
2) securing feedback from group supervisors after each activity; the activities rely on the provisions 

of the NSC and supplement the school programme;
3) selection of persons conducting the activities solely among experts and science enthusiasts; com-

pliance of observed activities with the NSC teaching objectives and the potential of teaching skills 
related to scienti%c reasoning;

4) compliance of didactic materials with the general requirements of the NSC.

• to take the centres into account in the new Polish 
science curriculum requirements; 

• to create a  database – a  portal presenting basic 
information about non-formal education centres 
with the ability to browse it according to selected 
criteria1;

• to promote, among teachers, the possibility of 
supplementing the school education programme 
with the o�er of the centres (for example, within 
the scope of conducting experiments as required 
in the NSC).

=e combination of formal and non-formal edu-
cational activities for young people at the school level 
may o�er a  chance for developing integrated regional 
science education, which is both attractive and e�ec-
tive for learners. =e integration of two tracks of science 
education – at school and in non-formal science educa-
tional centres – seems to be particularly valuable in the 

1 =e Map is available on the Internet, where the locations of over 
340 centres are indicated, with addresses and websites providing 
broad information about the o�er of science classes. =e map 
features three types of centres – those participating in the *rst 
stage of the study, those in the second stage of the study, and the 
ones that submitted their data a{er the study and were added to 
the map. =e map constitutes an open tool; the centres that con-
duct science classes for groups of pupils under the supervision of 
teachers may provide information via e-mail (opep@ibe.edu.pl) 
along with basic information [11]. 
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context of introducing a modern national quali*cations 
system in Poland, based on learning outcomes and its 
tool, the Polish Quali*cations Framework [9].

The impact of conducted research

=e popularisation of study results, conclusions and 
recommendations resulted in cooperation of the Sci-
ence Section of IBE with:

• =e Ministry of the Environment, within the scope 
of developing the evaluation criteria for competi-
tion applications submitted to the National Fund 
for Environmental Protection and Water Manage-
ment by centres of non-formal science education. 
In the proposal  of  changes  to the evaluation cri-
teria,  the  importance  of  the  scienti*c  method  in 
submitted projects was emphasised;

• =e Association Partnership for the Barycz Val-
ley, where a  cooperation project between schools 
and non-formal education centres has been imple-
mented, which complies with the recommenda-
tions formulated on the basis of study results.

=e materials collected in the study were used to 
prepare a guidebook for teachers entitled 

Science subjects outside school, or how to use, con-
sciously and reasonably, the o6er of non-formal science 
education available in an electronic version on the web-
site of the Educational Research Institute. =is publica-
tion o�ers teachers much information, for example, on 
how to assess the classes of non-formal centres, espe-
cially their  usefulness in implementing the science cur-
riculum. 

Recommendations for centres of non-formal science 
education have been prepared in a publication entitled 
"e subject of science outside of school. Recommenda-
tions for non-formal science education centres, available 
in an electronic version, like the guidebook for teachers.

=e Science Section is open to cooperate with and 
support non-formal science education centres in Po-
land, as well as in other countries, in helping to prepare 
their o�ers, both for schools and adult recipients – par-
ticipants of the process of lifelong learning.
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The !rst chemical experiments in my life

Simple chemistry demonstrations and chemical experiments for pupils of Polish 
primary schools as sophisticated didactic method of the popularization of chemistry 
and induction of chemistry fascination in children based on inquiry approach

Małgorzata Krystyna Krzeczkowska,  Kamil Jurowski, Anna Jurowska, Danuta Ryniewicz, Grażyna Jurowska

Summary:

First chemical experiments can be very useful for children 
in their future chemical education. Due to this fact, we 
conducted simple chemical experiments with pupils (475 
children aged: 5–13 years) of two primary schools in Poland 
from di�erent regions (Małopolska and Świętokrzyskie 
voivodeship) and tested their knowledge before (pre-test) 
and a{er chemical experiments (post-test). =e idea of the 
project was to attract pupils’ interest and provide them 
with knowledge of selected physicochemical properties of 
components and simple chemical compounds according 
to chosen elements of an Inquired Based Science Educa-
tion (IBSE) idea. Special attention was paid to the applica-
tion of commonly used chemical substances in everyday 
life (e.g. vinegar, baking soda etc.). For veri*cation of the 
increase of the knowledge we applied two types of evalua-
tion tools : 1) pre-tests and post-tests of subject knowledge, 
in order to see what pupils had gained from the experience, 
and 2) drawing exercises which represent experimental 
observations and chemical reaction e�ects (heat, light) 
from the pupils’ point of view. In this article we describe 
the chemical experiments presented during the course of 
the project, interpretation of the obtained results and  the  
project evaluation.

Key words: Inquired Based Science Education, primary schools, 

chemical experiments, statistical analysis
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1. Introduction

Babies are born learners, and on the other hand – 
children are curious about everything. “How the world 
works?” is the most popular children’s question (Nelson, 
2009), the answer is “Children work on it” (Schweingru-
ber, Duschl, and Shouse, 2007). =ey want to explore, 
discover, develop or ask questions, touch, control, cre-
ate, wonder and learn as well (Clandinin and Connelly, 
1996; Hendrix, 1961). It is well known, that learning by 
children with the use of all senses gives them pleasure 
(Roussou, 2004; Tizard and Hughes, 2008; Gelman and 
Brenneman, 2004). =erefore, they want to repeat and, as 
a consequence of their mastery, they gain con*dence and 
willingness to learn. It is obvious that the more curious 
a child is, the more he/she learns (Piaget, 1959). Children 
are not afraid of making mistakes (Tavris and Aronson, 
2008), they act without risking too much (Sfard, 1998). 
Children instinctively know what kind of method is best 
for them to learn. From the researcher’s point of view, ev-
eryday activities play an important role in encouraging 
exploration and curiosity in young children and help-
ing them becoming experimental persons (Kang et al., 
2009). Bent’s words: “[children] have it in their bones to 
enjoy science” are still in�uential (Steiner, 1989).

Exploring, questioning and having a  good time is 
more important than memorizing facts. =e questions 
such as “how?” and “why?”, giving proper opportuni-
ties to explore and discover, should be raised (Biddulph, 
Symington, and Osborne, 1986). Signi*cant factors in 
ongoing learning are: 1) listening to children and an-
swering their questions (Punch, 2002); 2) letting sup-
porting children feel comfortable when doing something 
new, being active and open (Felder and Silverman, 1988); 
3) encouraging children to analyze their own questions 
and work towards an independent answer (Crandall et 
al., 1965). All children activities based on their creativ-
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ity which is a key point in learning. Some of the works 
by Lois Holzman are dedicated to play and creativity. 
She links her ideas to Vygotskian opinion about more 
holistic view of learning process and development. Vy-
gotsky argues that social interaction between child and 
adult (teacher) is the main source for the development of 
advanced mental functions (Holzman, 2000).

1.1. Inquiry Based Science Education (IBSE) 

Observation, experimental study of cause and e�ect 
and creative experimentation are the basic method in 
science education of learning about the world around us 
(Kolb, 1984). Doing chemical experiments engages chil-
dren in both hands on and minds on learning. A simple 
science experiment is an opportunity to introduce the 
concepts of observation, prediction and testing (Hod-
son, 1988). Science experiments should be organically 
included in certain teaching/learning methods. One 
of these methods is Inquiry Based Science Education 
(IBSE), which has a strong motivational e�ect (Keys and 
Bryan, 2001). 

Among di�erent European projects funded within 
the 7th Framework Program, the majority is dedicated 
to IBSE methodology. =e main purpose of ICASE, 
PROFILE, ENGINEER, PARSEL, PROFILES, Pathway, 
PRIMAS, Pollen, PRI-SCI-NET, Fibonacci, ESTAB-
LISH, SAILS and S-TEAM projects is to encourage and 
promote inquiry in the classroom. Some details about 
chosen project are presented in Table 1.

=ere are many di�erent de*nitions of “inquiry”. 
Among them is the one created by Linn and others: 
in the context of IBSE, it can be de*ned as intentional 
process of diagnosing problems, critically thinking of 
experiments, distinguishing alternatives, planning in-
vestigations, researching conjectures, searching for in-
formation, constructing models, debating with peers, 
and forming coherent conclusions (Linn et al., 2004). 

Table 1. Short characteristic of chosen European projects.

Name of project / 
acronym 

Web page / goals / to whom is addressed

PATHWAY

www.pathway.lds.org

Pathway is a low-cost educational opportunity that combines online courses with local gatherings. Participants 
gain valuable skills that will serve them though tout their lives.
For students

FIBONACCI

www.%bonacci-project.eu

The Fibonacci project aims at a large dissemination of inquiry-based science and mathematics education (IBSME) in 
Europe, through the tutoring of institutions in progress (universities, teachers training centers, research institutions, 
etc.), by institutions with high recognition in science education. 
For teachers

PRIMAS

www.primas-project.eu

Primas aims to e�ect change across Europe in the teaching and learning of mathematics and science by supporting 
teachers to develop inquiry-based learning pedagogies so that in turn, pupils gain %rst-hand experience of scienti-
%c inquiry.
For teachers

S-TEAM

www.s-teamproject.eu

S-team is helping to improve science teaching and learning in schools across Europe and beyond, by helping tea-
chers and pupils to use inquiry-based methods. These methods can increase motivation, curiosity and achievement 
in science.
For teachers and students

POLLEN

www.ec.europa.eu

To stimulate and support science teaching and learning in primary schools children observe, question and under-
stand the world, sourrounds them, make experiments, develop scienti%c reasoning. Though hands-on, inquiry- and 
innovative-based science education.
For students

PRI-SCI-NET

www.prisci.net
Pri-Sci-Net is about promoting inquiry-based learning in science at primary schools. The aim is to provide training 
and professional support to teachers to help them to use inquiry-based learning in science in schools.
For teachers

1.1.1. The idea of IBSE

IBSE is an approach to learning and teaching science 
that comes from understanding of how pupils learn the 
nature of science inquiry and from focusing on basic 
content to be learned (Narode, 1987). Due to the fact 
that IBSE can also be divided into pupil and teacher 
activities it is possible to *nd in literature the terms 
like: Inquiry Based Science Learning (IBSL) and Inquiry 
Based Science Teaching (IBT). =e activities of teachers 

and pupils are closely linked; hence Inquiry Based Sci-
ence Education (IBSE) is a broader term which connects 
these two types of activities.

IBSE can engage children in the investigative nature 
of science, helps them to put materials into a meaning-
ful context, develops critical thinking and supports 
positive attitudes toward science (Rakow, 1986; Kyle 
Jr, 1985). According to IBSE children progressively de-
velop key scienti*c ideas through learning how to in-



The "rst chemical experiments in my life | M.K. Krzeczkowska,  K. Jurowski, A. Jurowska, D. Ryniewicz, G. Jurowska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2015 75

SZ
KO

ŁA
N
A
U
K
A

K
R
Ó
T
K
O

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | ebis@ibe.edu.pl | © for the article by the Authors 2015 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2015

vestigate and build their knowledge and understanding 
of the world around them. =ey use skills employed 
by scientists such as raising questions, collecting data, 
reasoning and reviewing evidence in the light of what 
is already known, drawing conclusions and discussing 
results. =is learning process is wholly supported by an 
inquiry-based pedagogy, where pedagogy is taken to 
mean not only the act of teaching but also its underpin-
ning justi*cations (Qualter, 2014). 

Many articles showed that inquiry based learning 
(IBL) have the potential to overcome learning prob-
lems and to motivate students. It is obvious di�erent 
approaches to an IBL-oriented teaching and learning 
culture are necessary. =anks to this, everyone (every 
teacher) can *nd an appropriate way to foster an IBL 
teaching and learning culture in their community. 
Walker and Colburn (Colburn 2000; Walker 2007) give 
an overview on the problems teachers see with the use 
IBL. =ey can be divided into two groups: problems re-
lated to the school environment and problems related 
to the individual teacher. Teachers with a stronger be-
lief that students bene*t from IBL are more likely to be 
positive oriented towards IBL (Colburn, 2000; Walker 
2007).

=ere are *ve types of inquiry-based activities de-
scribed by Wenning (2005). =e chosen types of activi-
ties that are most appropriate for use in primary school 
are described below. Interactive discussion/Interactive 
demonstration: the teacher is in charge of posing the 
question or conducting the demonstration and manipu-
lating a scienti*c apparatus. =e interactive discussion 
is a  form of the inquiry-based method of ‘teaching by 
questioning’. Teachers interactively ask questions and 
guide the students’ discussion. =e main problem here 
is the keep in the balance between not saying too much 
and not answering too soon while at the same time 
keeping track of time and not letting students go astray 

into unrealistic and unpro*table directions. In the dem-
onstration teachers interactively ask probing questions 
about what will happen (prediction) or how something 
might have happened (explanation), and help the stu-
dents to reach conclusions in a scienti*cally correct way. 
In the literature you can *nd a similar theme called dia-
logic teaching. Robin Alexander has written about how 
dialogic teaching in science is a good way for students to 
reveal their understanding and teachers to build on this 
(Alexander, 2008). 

In both methods, the inquiry part lies in the respons-
es and explanations from provided by students. Guided 
discovery: same as the interactive demonstration, but in 
this case the students carry out the experiment intro-
duced to them by the teacher. It is the traditional student 
laboratory work, mostly in the form of cookbook labs or 
work driven by step-by-step instructions. Usually, this 
concerns a group activity that is simultaneously carried 
out by the whole class with a strong focus on verifying 
information that had been previously communicated 
during classes. 

=e strong component of IBSE methodology is 5E 
learning cycle: engagement, exploration, explanation, 
extension and evaluation (Bybee et al., 2006; Crowther, 
1999). Many scienti*c studies con*rm the positive im-
pact of 5E learning cycle on students’ achievement in 
science school subjects. Modeling science teaching 
through learning cycle lessons, suggest active partici-
pation of students in teaching learning process which 
results in the creation of knowledge by students them-
selves. =e science teacher who uses this method merely 
acts as a  facilitator rather than a  dispenser of knowl-
edge. =e non-use of the method may be attributed 
to lack of detailed knowledge of the procedure for its 
use. =e teachers who knew about it may not have been 
taught how to use it and so could not use it for teaching. 
It is obvious that people tend to teach in the same way 

that they were taught (Cakiroglu, 2006).It is known that 
the use of this 5E cycle requires additional e�ort. It is 
not just about inventing scienti*c problem and prepare 
the lesson plan according to the rules 5E, but securing 
the necessary reagents, equipment and materials to the 
experimental part of lesson. 

1.1.2. Why to begin to use the IBSE method at the primary level?

IBSE is worldwide popular due to the fact that it cov-
ers current views on learning and current views on what 
children should learn in order to be prepared for life in 
the rapidly changing world of dynamic technological 
development. Moreover, there are a lot of arguments for 
using IBSE, e.g.:

• it is consistent with current views on what children  
should learn during the preparation for living in 
the modern world;

• it is consistent with current views on the learning 
process;

• it is consistent with current views on what children 
should learn.

Based on Piaget’s ideas (1959), children work things 
out for themselves from an early age – through repeated 
actions. Furthermore, children o{en formulate ideas 
that stay in con�ict with the scienti*c ones because they 
are based on young children’s obviously limited experi-
ence and reasoning. Additionally, IBSE can constitute 
a  very valuable tool for children’s education, because 
children develop ideas about the world around them, no 
matter if they are taught science or not. 

=eir ideas resulting from reasoning may be un-
scienti#c; however they need to be taken seriously; 
moving towards more scienti*c ideas means using 
the skills of scienti*c inquiry. Attitudes develop early, 
moreover developing and changing science skills and 
ideas contributes to developing habits of learning and  
re�ection. 
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=e new General Education Core Curriculum intro-
duced to Polish schools in 2009 clearly emphasizes the 
necessity of forming students research attitudes for ex-
ample through the knowledge of research methodology 
(“Student plans, performs and documents observations 
of simple scienti*c experiments; formulates research 
problems, hypotheses and veri*es them through obser-
vations and experiments; determines the conditions of 
experiments, di�erentiates between the control and test 
sample, draw conclusions from the observations and 
experiments carried out”). Achievement of these objec-
tives is possible through the application of appropriate 
teaching methods, in particular the method of teaching 
through discovery / scienti*c inquiry. Similarly, in the 
lower secondary school (ISCED 2) curriculum it is rec-
ommended to introduce new knowledge on the basis of 
students’ everyday experiences.

Polish science teachers should be experienced in the 
*eld of IBSE and project-based teaching and learning. It 
is important not only to some European projects, but it 
is also a crucial part of the success of the new curricu-
lum reform in Poland. It is necessary to adopt an IBSE 
methodology which motivates students to get involved 
in their own knowledge construction (Krzeczkowska, 
2011), (Maciejowska and Krzeczkowska, 2013). But on 
the other hand many evidence suggest one of the criti-
cal factors in�uencing a prospective teacher’s intentions 
and abilities to teach science as inquiry, is the teacher’s 
complex set of personal beliefs and views about teach-
ing and of science (what a  teacher knows about his or 
her subject matter; in addition to what he or she knows 
about what science is and what science is not; and what 
a  teacher knows of reformed-based pedagogical strat-
egies). Teachers mentioned about the risk of creating 
inquiry-based lessons and problem with equipment and 
costs. Many of them did not feel fully equipped with 
enough of an arsenal of strategies and techniques to 

successfully conduct inquiry-based instruction (Craw-
ford, 2007). 

1.2. How to !nd good solution  

to learning chemistry at primary schools?

Research reveals that young children do not think 
so creatively or critically when adults tell them what to 
do. Simple instructions like “It works this way...” appear 
to deter children from investigating and testing ideas of 
their own. Children spontaneously invent experiments 
in their play. Cook and others suggest that basic scien-
ti*c principles help very young brains to learn about the 
world (Cook et al., 2011).

In 1985 Bent wrote a Provocative Opinion column 
for the Journal of Chemical Education entitled “Let’s 
Keep Chemistry Out of Kindergarten”, however in our 
opinion (and also other investigators) it was not appro-
priate idea. As it was described few years later by Steiner 
(1989), chemistry should not be taught at any level by 
rote learning, with demonstrations that do not work, 
with dry texts, with an incomprehensible curriculum, 
and by teachers who cannot teach. A well-done elemen-
tary/primary school curriculum might even help pupils 
to appreciate chemistry in spite of the presence of these 
pitfalls in high school and college, because they will 
know there is more to the *eld than theory and calcula-
tions.

A quote by Beta “Curiosity is a call from knowledge’s” 
can be a clue how to *nd good solution in learning chem-
istry at primary/elementary school level (Beta, 2011).  
=e curiosity can be described as a hunger for knowledge 
and play a crucial role in the acquisition of information, 
but its underlying mechanisms are not well understood 
(Kang et al., 2009). Moreover, curiosity is the most su-
per*cial of all the emotions (McNay, 1985). Curiosity 
changes its object perpetually and it also has an appe-

tite which is very sharp, but very easily satis*ed (Burke, 
1958/1757). It has been identi*ed as a driving force in 
child development and as one of the most important 
spurs to educational attainment (Stern, 1973). 

Due to the fact that a  majority of elementary and 
lower secondary school teachers (in Poland also) tend 
to use textbooks alone as their informational source 
for materials in science education it is very important 
to apply and design the experiments on science lessons 
(Davis and George, 1997). Hence, the suitable experi-
ments and materials are very important for initiation of 
chemistry fascination in pupils of primary/elementary 
schools (Borer, 1977; Robinson, 1992). However, it is 
not easy task for teachers due to the requirements like: 
1) application of chemicals used in daily life; 2) safety of 
experiments; 3) presenting experiments in the interest-
ing and attractive way.

In Polish schools the chemistry lessons begins at the 
level of secondary school, so the *rst six years in prima-
ry/elementary schools are devoid of this subject. Only 
some topics on science lessons (4st–6st classes) are relat-
ed to chemistry, so the appropriate experiments accord-
ing to IBSE method can be very valuable tool for the 
popularization of chemistry and initiation of chemistry 
fascination in children at primary/elementary school  
level. 

2. Method

=e aim of the research was to teach pupils (from 
two public urban State Primary Schools in Poland) se-
lected chemical information about chemical elements 
and chemical compounds by simple experiments. 
A pre-test/post-test format and drawing exercises were 
used for the statistical evaluation of the student’s ex-
amination. Below we described details of idea of inves-
tigated studies.
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2.1. Participants (characteristic of experimental groups)

Participants included 475 children aged: 5–13 years 
(the average age = 92.6 months; SD = 5.8). All investigat-
ed children (pupils) came from the public urban State 
Primary Schools from full-day state-funded classrooms 
in a  single school. In our studies we made researched 
two groups of pupils, from di�erent geographical re-
gions: 

• 1st group: the pupils from a  Primary school in 
a  small city – the 8th State Primary School in 
Skarżysko-Kamienna (Świętokrzyskie region) Po-
land; 

• 2nd group: the pupils from a Primary school in a big 
city – the 90th State Primary School in Kraków 
(Małopolska region) Poland.

Di�erences in the level of participants are the same 
due to the fact that in all classes the same curriculum 
(program) is applied. We had a similar number of boys 
and girls in each class. In both schools we investigated 
subgroups of 1st–3rd grade classes and also subgroups of 
4th–6th grade classes. Before the start of the study the 
children were asked to complete a  questionnaire that 
included demographic information, such as birth date, 
gender and ethnicity.

Table 2. shows all the participants characteristics by 
conditions.

2.2. Study design and procedure

An attempt was made to present chemistry as an ex-
act science rather than as “magic”, so our experiments 
were chosen to accomplish this goal. All the experi-
ments were made according to the principle: low-cost 
and easily obtainable chemicals from “daily life”. Safety 
and simplicity were the two major issues. Hence, all of 
the participants used the lab coat, goggles and gloves.

=e goals of the project were accomplished in parts 
presented below:

Table 2. Children characteristics, 
by conditions

*due to the fact that a participant 
did not mark (an empty answer)

**e.g. national minorities (Jew, 
Gipsy)

Primary School
the 8 State Primary School 

in Skarżysko-Kamienna
the 90 State Primary School  

in Kraków

Level of education
1st - 3rd classes

n = 118
1st - 3rd classes

n = 116

(%) n Missing* (%) n Missing*

Gender 116 2 116 0

Boy 47 51

Girl 53 49

Race/ethnicity 118 0 116 0

European 97 100

Asian 3 0

Other** 0 0

Child’s Age (in months) 118 0 116 0

60 – 84 35 37

84 – 108 33 34

108 – 120 32 29

Level of education
4th - 6th classes

n = 122
4th - 6th classes

n = 119

(%) n Missing* (%) n Missing*

Gender 122 0 117 2

Boy 55 56

Girl 45 44

Race/ethnicity 120 2 116 3

European 100 98

Asian 0 0

Other** 0 2

Child’s Age in Months 121 1 117 2

120 – 132 34 33

132 – 144 31 36

144 –156 35 31

1) pre-test of subject knowledge;
2) introduction to chemistry as a semi-lecture by the 

application of a PowerPoint presentation prepared 
suitable for pupils in all grades;

3) demonstrations and experiments with children 
participation;

4) post-test of subject knowledge (as the pre-test, 
although however with changed order of que-
stions);

5) drawing exercises representing observation of the 
experiments;

6) evaluation of the project by statistical analysis.



The "rst chemical experiments in my life | M.K. Krzeczkowska,  K. Jurowski, A. Jurowska, D. Ryniewicz, G. Jurowska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2015 78

SZ
KO

ŁA
N
A
U
K
A

K
R
Ó
T
K
O

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | ebis@ibe.edu.pl | © for the article by the Authors 2015 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2015

2.2.1. Pre-test 

=e pre-test was made using questions related to the 
experiments. It was a single test (A, B, C or D), as a one-
tier item with the con*dence scale including informa-
tion about chemical elements, chemical compounds and 
its properties or applications. =e con*dence scale was 
added in order to help us to understand the robustness 
of the pupils’ misconceptions and to indicate whether 
or not children are thoughtfully choosing distractors 
that represent their ideas. For 1st–3rd grade classes we 
proposed original approach – the scale with “   ” 
range (Fig. 1).

For older pupils (4th–6th grade classes) the 0−100% 
scale was used (Fig. 2), rather than a Likert scale (Matell 
and Jacoby, 1971) in order to achieve interval values for 
the analyses of the pupils’ con*dence. 

Because each of the seven items has an associated 
con*dence tier, the total scores were calculated from 0 
to 7. =e questions were formulated correctly and un-
sophisticatedly, to have the certainty that the pupils 
understand their content, based on the experience of 
Authors. Table 3 shows detailed questions according to 
experimental activities.

Fig. 1. The example of a question in the pre-test for 1st–3rd grade classes with the original 
con%dence scale (“   ” range).

Fig. 2. The example of a question in the pre-test for 4th–6th classes with the con%dence scale (%).

Table 3. Detailed questions* according to experimental activities

* The correct answers are red and bolded.

Question Chemical didactics activities

What temperature has liquid nitrogen? Underline appropriate answer.
A. -200 °C        B. 0 °C        C. 25 °C        D. 200 °C

- the concept of temperature and temperature scale
- observation of physical properties of liquid nitrogen
- the safety during experiments

What elements does air consist of? Underline appropriate answer.
A. nitrogen     B. oxygen      C. nitrogen and oxygen      D. carbon dioxide

- the concept of air 
- observation of physical properties of elements from 

the air

What we breathe in? Underline appropriate answer.
A. nitrogen     B. oxygen     C. nitrogen and oxygen     D. carbon dioxide

- the concept of breathe in
- the concept of oxygen role

What we breathe out? Underline appropriate answer.
A. nitrogen B. oxygen  C. nitrogen and oxygen  D. carbon dioxide

- the concept of breathe in
- identi%cation of carbon dioxide by lime water

What was the reason for the Hindenburg crash? Underline appropriate answer.
A. burning hydrogen        B. burning oxygen  
C. burning nitrogen              D. two answers are true

- observation of chemical properties of hydrogen
- the role and application of hydrogen in daily life
- the safety during experiments

The combustion of the magnesium in oxygen exempli*es the reaction in which 
emits a lot of (underline appropriate answer):
A. light      B. heat     C. light and heat     D. nothing

- light and heat as symptoms of the chemical reactions
- the safety during experiments

What pH have following chemicals used in daily life: saturated water, vinegar, solu-
tion of baking soda, distilled water? Underline appropriate answer.
A. saturated water is acidic, distilled water is neutral, solution of baking soda 
and vinegar are basic
B. saturated water, vinegar are acidic, distilled water is neutral, solution of ba-
king soda is basic
C. saturated water, vinegar are basic, distilled water is neutral, solution of ba-
king soda is acidic
D. vinegar is acidic, distilled water is neutral, solution of baking soda and 
saturated water are basic

- the concept of pH of solutions
- the characteristics of chemicals from daily life (vine-

gar, baking soda, saturated water)
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Moreover, the questions were designed according to 
the grade and knowledge of children. Perhaps most of 
the questions are related with knowledge unknown to 
pupils, but most of them seems to be intuitive or well-
known from the general life (e.g. What elements does 
the air consist of?; What do we breathe in/out?). =e pre-
test results did not a�ect how the children were assigned 
to the class. 

2.2.2. Semi-lecture

To introduce pupils to experiments, a  semi-lecture 
(15 minutes) was made. =is lecture represented one 
of *ve typical kinds of IBSE activates described above 
(interactive discussion). =is form of teaching was pre-
pared according to the pupils’ knowledge about science 
and nature. =e lecture contained important topics for 
experiments, e.g.: 1) Important questions: what and 
why?; 2) What is chemistry?; 3) What is a chemical ele-
ment?; 4) What are the chemical compounds?; 5) What 
is a chemical reaction?. All the slides of semi-lecture are 
available in Supplementary material 1. A{er the lecture 
there was a  short break (10 minutes) when the pupils 
could have a  rest. =e lecture gave chemistry teacher 
who had experience with work with young students. 

2.2.3. Demonstrations and experiments

A{er the break the pupils watched the experiments 
as interactive demonstrations, which were not safe for 
children to carry out for themselves (e.g. with liquid ni-
trogen). =is activity also represented one of *ve typi-
cal kinds of IBSE activates described above. A{er the 
demonstrations the children were randomly assigned to 
a small group (with the teacher’s help) and carried out 
experiments with the assistance of the teacher. Teachers 
gave children verbal instruction, an example of the next 
IBSE activity called “guided discovery”. Each child was 
removed from his or her classroom to participate in the 

intervention group in order to reduce contamination 
from classroom materials, peers, and adults. In Table 4 
we present all the experiments with its kind – demon-
stration or/and self-experiment.

All the chemical experiments 1–6 were picked due 
to the fact that they are: 1) simple, 2) cheap, 3) spectacu-
lar and 4) relative safety and also according to chemical 
didactics activities from Table 2. All of these chemical 
experiments are described with details in Supplemen-
tary material 2.

2.2.4. Post-test

A{er the experimental part, the children were ex-
amined by post-test (similar to the pre-test, but with 
a  di�erent order of questions). All were analogous to 
those described in the pre-test.

2.2.5. Drawing exercises 

In order to check the most interesting experiments, 
pupils had to make appropriate drawings. =is task was 
intended to check what kind of observation a{er experi-
ments is the easiest to be memorized by the pupils and 
what kind of observation they can visualize by drawing. 
Pupils’ drawings are a very useful method to monitor 
the development a child goes through. Drawing should 
be part of the school’s daily routine, since it is through 
drawing that children can make their thoughts and 
intentions known (Machioldi, 1988). =e observation 
identi*ed that children would have added more details 
to their drawings if they had more time. So this part 
of meeting was strictly time-de*ned but without limi-
tation of materials of drawing. Very important for our 
studies is fact, that the age of pupils was: 5 - 9 years for 
1st - 3rd classes and 10 - 13 years for 4th - 6th classes, be-
cause this correspond with stages that children follow 
when developing their drawing skills (Lowenfeld, 1957; 
Edwards, 1999) – Table 5.

2.2.6. Statistical analysis techniques 

Both reliability and validity must be considered dur-
ing the development process (Wren and Barbera, 2013; 
Arjoon et al., 2013). =e reliability and validity of the 
data produced by an assessment are analogous to the 
concepts of accuracy and precision, and both must be 
considered when analyzing pupils’ responses as elicited 
by the assessment (Carmines and Zeller, 1979). Given 
that several types of validity and reliability exist, careful 
decisions were made to determine which types would be 
best suited for the development of the project. 

Questionnaire measures are routinely used in di-
dactics research as measures of knowledge status and 
the quality of research. =e theory which underlies the 
use of questionnaires as instruments of measurement is 

Table 4. Chemical experiments applied in the project

Title of chemical experiment
demonstra-

tion
self-made 

experiment

1.
The studies of physical pro-
perties of liquid nitrogen

+ -

2.
The freezing of the banana 
in liquid nitrogen

+ -

3.
The investigation of breat-
hed out air products using 
the lime-water

- +

4.

Hindenburg crash – movie 
and visualization of the 
airship model by burning of 
balloon with hydrogen

+ -

5.
Reaction of burning magne-
sium in air

- +

6.

Studies on pH of chemicals 
used in daily life (vinegar, 
baking soda solution, soap, 
saturated water) by paper 
strips

+ +
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predominantly psychometric (Kline, 1986) and follow-
ing this tradition the measurement properties of such 
questionnaires are reported as indices of reliability and 
validity. =e reliability coe�cient (for example, Cron-
bach’s α) estimates the degree of measurement error in 
the data, and hence the reproducibility of the measure-
ments. Validity refers to the degree to which the ques-
tionnaire measures what is intended to be measured, 
and this is usually inferred from the degree to which the 
questionnaire agrees with other criteria.

Reliability and validity of measurement are, of 
course, paramount for good-quality data, but the de-
gree to which a measurement instrument is capable of 
discerning di�erences between individuals is also a fun-
damental aspect of measurement theory (Hand, 1996).  
A questionnaire that failed to distinguish real di�erenc-
es would be unlikely to be valid, and hence discrimina-
tion is a necessary but not su�cient condition of validity. 

=e calculation was carried out by using Excel 2010 
and Origin Pro9.1 so{ware licensed by the Jagiellonian 
University in Kraków, Poland. 

2.2.6.1. Cronbach α

Cronbach α (*rst named alpha) is a  coe�-
cient of internal consistency described *rst by 
Cronbach in 1951 (Cronbach, 1951). It is com-
monly used as an estimate of the reliability of  
a psychometric test for a sample of examinees. =e gen-
erally accepted standard for high reliability of a  mea-
sure is α ≥ 0.70; however, α is not necessarily the most 
appropriate measure of reliability for all assessments, 
including concept inventories (Cronbach and Meehl, 
1955). Hence, additional measures of reliability for all 
the assessments, including reliability (Ferguson-δ) were 
examined. 

2.2.6.2. Ferguson-δ 

Ferguson-δ is a measure of the discrimination of the 
overall test scores, (i.e., it re�ects the extent to which 
children earn scores compared to the range of total 
possible scores) and it is expected to be δ ≥ 0.90 (Kline, 
1986). Given that δ was large for both samples, it can 
be said that pupils earned a variety of scores across the 

possible ranges for both the total score (0 − 7) and aver-
age con*dence (0% − 100%). It is also important that, an 
instrument with a low δ would have many pupils clus-
tered within just a  small portion of the total possible 
range of scores; such a low discrimination would be less 
useful to educators.

2.2.6.3. Kolmogorov–Smirnov test

=e Kolmogorov–Smirnov test (K–S test) is a non-
parametric test of the equality of continuous, one-di-
mensional probability distributions that can be used to 
compare a sample with a reference probability distribu-
tion (one-sample K–S test), or to compare two samples 
(two-sample K–S test). =e Kolmogorov–Smirnov sta-
tistic quanti*es a  distance between the empirical dis-
tribution function of the sample and the cumulative 
distribution function of the reference distribution, or 
between the empirical distribution functions of two 
samples. =e two-sample K–S test is one of the most 
useful and general nonparametric methods for compar-
ing two samples, as it is sensitive to di�erences in both 
location and shape of the empirical cumulative distri-
bution functions of the two samples (Massey Jr, 1951). 

=e general linear model function in the Statistica 
10.0 program was used to perform the t test calcula-
tions. Di�erences between groups were accepted as sta-
tistically signi*cant for p-values ≤i0.05.

2.2.6.4. Data analysis 

=e data were analyzed based on answers from pre- 
and post-test. All questionnaires were coded and ana-
lyzed using own prepared excel macros. =e drawings 
were analyzed based on advices from articles related to 
chemical comics and cartoons (Szuman, 1990; Wallon 
et al., 1993). 

Table 5. Drawing development in children 
according to age 

Based on (Lowenfeld, 1957; Edwards, 1999).

Level of 
education

1st - 3rd classes 4th - 6th classes

Child’s Age  
in Months

60-84
5-7

84-108
7-9

108-120
9-10

120-132
10-11

132-144
11-12

144-156
12-13

Betty  
Edwards 
Creative  
and Mental 
Growth

The 
Landscape

The 
stage 
of 
com-
plexity

The stage of re-
alism

The crisis period

Viktor  
Lowenfeld 
Creative  
and Mental 
Growth

The sche-
matic 
stage

The gang stage - the daw-
ning realism

The pseudo-  
naturalistic stage
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3. Results

3.1. Pre-test vs post-test 

A  pre-test – post-test format was used for the sta-
tistical evaluation of the pupil’s examination (experi-
mental group). However a control group does not exist 
due to the kind of research, because there is not pos-
sible to check the knowledge of pupils without any ex-
periments (in Poland chemistry is not a subject in State 
Primary School). =e evaluation was made in May/June  
2014. 

school classes
items / 
con%-
dence

pre-test post-test t-test

Min. Max.
Mean 
(SD)

Med. αe δf Min. Max.
Mean 
(SD)

Med. αe δf Di�. t

SPSa 8
1st-3rd

(n = 118)

Itemsc 0 5
2.4 

(0.3)
2 0.72 0.90 2 7

4.9 
(0.2)

4 0.73 0.96 2.5* 5.3

Conf.d 0 100
41.6 

(21.2)
50 0.97 0.98 0 100

69.7 
(23.6)

50 0.91 0.95 28.1* 12.2

SPSb 
90

1st-3rd

(n = 116)

Itemsc 0 6
2.8 

(0.4)
2 0.71 0.92 2 7

5.0  
(0.3)

3 0.78 0.99 2.2* 2.7

Conf.d 0 100
43.8 

(21.2)
50 0.95 0.94 0 100

68.4 
(20.4)

50 0.94 0.98 24.6* 9.3

SPSa 8
4th-6th

(n = 122)

Itemsc 0 5
3.1  

(0.3)
2 0.72 0.93 1 7

5.8  
(0.3)

5 0.79 0.94 2.7* 3.1

Conf.d 6.9 95.4
54.4 
(20.1)

56.8 0.93 0.98 11 93.7
51.8

(20.9)
59.7 0.98 0.97 2.6* 3.2

SPSb 
90

4th-6th

(n = 119)

Itemsc 0 6
2.8 

(0.2)
3 0.71 0.92 1 7

6.1 
(0.3)

5 0.73 0.97 3.3* 4.1

Conf.d 5.4 96.4
55.6

(23.4)
53.9 0.97 0.98 18 98.7

68.4 
(20.4)

60.7 0.99 0.95 12.8* 23.1

Table 6. Descriptive statistics for both the pre-test 
and post-test pupil’s samples according to 1st–3rd 

and 4th–6th classes.
a the 8 State Primary School in Skarżysko-Kamienna.

b the 90 State Primary School in Kraków.

c Each correct item response awarded a pupils 1 point for a total 

possible score of 0 - 7. 

d Summary statistics based on the distribution ofpupils’ average 

con%dence ( -100%, -50%, -0%) response for 7 items.

e Cronbach α 

f Ferguson δ 

*p < 0.001

Table 6 show the descriptive statistics for both the 
pre-test and post-test pupil’s samples according to 1st–
3rd and 4th–6th classes.

=e pre-test and post-test were also evaluated using 
response curves. Response curves relate the percentage 
of pupils with their response choices for an individual 
question. Fig. 3 A–D depicts the response chart for all 
the questions for 1st–3rd grade classes and Fig. 4 A–D. 
depicts the response chart for all questions for all 4th–6th 

grade classes. 
According to gender and age of pupils in relation to 

pre-test and post-test results, we show student’s correct 
answers in according to the percentage of gender and 

age of pupils for an individual question – Fig. 5 A (pre-
test) and Fig. 5 B (post-test).

3.2. Pupils’ works (drawing)

Additionally an analysis of pupil’s drawings was 
made. =is exercise was made to: 1) check what kind of 
observation a{er the experiments is the easiest to the 
memorize by the pupils, 2) Which experiment(s) was/
were most interesting; and 3) what kind of observation 
they can visualize by drawing. Moreover, this exercise 
was made to *nd the most interesting experiments – 
Fig. 6. A–D.
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Fig. 3. Box chart for response for all the questions in 1st - 3rd grade classes

A. pre-test and B. post-test results for the 8 State Primary School in Skarżysko-Kamienna (n = 118); 

C. pre-test and D. post-test results for the 90th State Primary School in Kraków (n = 116); the correct answers: 1 – A, 2 – C, 3 – C, 4 – D, 5 – A, 6 – C, 7 – B.



The "rst chemical experiments in my life | M.K. Krzeczkowska,  K. Jurowski, A. Jurowska, D. Ryniewicz, G. Jurowska | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2015 83

SZ
KO

ŁA
N
A
U
K
A

K
R
Ó
T
K
O

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | ebis@ibe.edu.pl | © for the article by the Authors 2015 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2015

Fig. 4. Box chart for response for all the questions in 4th - 6th grade classes

A. pre-test and B. post-test results for the 8 State Primary School in Skarżysko-Kamienna (n = 122); 

C. pre-test and D. post-test results for the 90th State Primary School in Kraków (n = 119); 

the correct answers: 1 – A, 2 – C, 3 – C, 4 – D, 5 – A, 6 – C, 7 – B.
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Fig. 5. Box charts for response for all 
the questions according to gender 
and age of pupils

A. pre-test and B. post-test.
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Fig. 6. Pupils’s drawings of: 

A – experiment 6. (“ocet” means 
“vinegar”, “woda” means “water” 
and “mydło” means “soap”); 

B – experiment 4. (“pu0” means 
“poof”); 

C – experiment 2. and 

D – experiment 5.

4. Discussion

4.1. Analysis of the descriptive statistics and pre-test/post-test 

results

=e analysis of the Table 3 indicates that both the 
minimum and maximum scores reveal neither a ceiling 
e�ect nor a �oor e�ect in either sample, i.e., few pupils 
in post-test earned scores of 7 (meaning the questions 
were too easy) or 0 (meaning the questions were too 
hard). On the other hand, the median scores for both 
pre-test and post-test for all kinds of school are very 
similar, suggesting that the questions are di�cult for 
pupils. However, basis of Kolmogorov−Smirnov test of 
normality, pre-test and post–test for both kind of pupils’ 
total scores (D = 0.121, p < 0.01) and average con*dence 

(D = 0.069, p < 0.01) distributions lack normality (data 
not shown). 

Despite the di�culty of the instrument, many pupils 
felt con*dent about their responses. Pupils’ high con*-
dence, but low scores, demonstrates that the questions 
in the test measure incorrect and strongly held pupils’ 
knowledge. =is kind of phenomena, where there is pu-
pils’ high con*dence but low performance is known as 
Dunning-Kruger e�ect (Kruger and Dunning, 1999). 
=e explanation of this e�ect is that individuals who are 
unsuccessful at a task lack the metacognitive skills that 
enable them to recognize their poor performance. In 
other words - pupils’ high con*dence of their responses, 
even when those responses are incorrect, provides the 
evidence that the pupils believe strongly in the respons-
es they chose and provides response process validity 

for pre/post-test response options. In summary, highly 
skilled individuals may underestimate their relative 
competence, erroneously assuming that the tasks that 
are easy for them are also easy for others.

In Table 5. Cronbach-α test e�ects can be found. 
=e generally accepted standard of high reliability of 
a measure is α ≥ 0.70, but due to the fact that, α is not 
necessarily the most appropriate measure of reliability 
for all the assessments, including concept inventories, 
we decided also to additional measures of reliability by 
Ferguson-δ test. =is kind of a measure of discrimina-
tion of the overall test scores, (i.e., it re�ects the extent 
to which pupils earn scores compared to the range of 
total possible scores) and is expected to be δ ≥ 0.90. 
Given that δ was large for both samples, it can be said 
that pupils earned a variety of scores across the possible 
ranges for both the total score (0−7) and average con*-
dence (according to - -  scale for 1st - 3rd classes and 
0%−100% scale for 4th - 6th classes). 

=e di�erence between means is statistically signi*-
cant for each groups (see Table 3), revealing substan-
tial improvement (i.e., knowledge gain) in test scores. 
=e overall mean pre-test score (percentage correct) is 
39.60 percent, compared with the mean post-test score 
of 77.85 percent. =is di�erence between the pre-test 
and post-test mean equals 38.25 percent. Given the sig-
ni*cant paired-sample t tests, it can be conclude that 
pupils’ knowledge was greater at the end of the experi-
ments than at the beginning of the project. 

=e analysis according to self-con*dence (Table 3.) 
indicates that in all situations (except one group) the re-
sults a{er experiments are higher than before. Hence, 
the self-con*dence increases a{er the experiments.

=e analysis of the results presented on the Figs. 
3–4 indicates important information according to age 
and region where the pupils come from. From an age 
point of view, for the majority of young pupils (1st -3rd 
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classes) the pre-test was di�cult, however one ques-
tion was not very hard – especially question 4. (What 
we breathe out?). =is observation seems to be dictated 
with the fact that this information could be gained as 
the fact “known from daily life”. =e post-test results 
indicate that a{er experiments the questions were much 
easier for most pupils, although some of them still had 
problems with appropriate answers. Question 3 could 
be an example (What do we breathe in?), where some 
pupils match “oxygen” and question 6 ("e e6ects of 
combustion of the magnesium in oxygen) where pupils 
did not know also about heat e�ect. For older pupils (4th 

- 6th classes) pre-test and post-test was much easier in 
relation to young pupils (1st - 3rd classes) what is natural 
due to their knowledge and experimental problems met 
during science lessons. 

From the regional point of view, there were no big 
di�erences between compared groups. It seems that 
there is no evidence suggesting that regional di�erences 
between pupils exist in Poland. Both groups of pupils 
- from a  small city (Skarżysko-Kamienna) and a  big 
city (Kraków) possess the same level and comparable 
knowledge. Also, no essential di�erences in knowledge 
level were found according to di�erent regions of Po-
land. =is can be the e�ect of the standardization of 
the education program in Poland for Primary Schools 
pupils.

On the other hand, very interesting results can be 
obtained by analysis of correct answers according to 
gender and age of pupil’s (Fig. 5 A-B). In most cases in 
pre-test (Fig. 5 A) the correct answers were chosen by 
male than female. According to age, it is possible to ob-
serve positive tendency according to age. However, ac-
cording to post-test results (Fig. 5 B) it is not possible to 
*nd any signi*cant correlations. Probably in this situa-
tion if the sample was larger or the age range greater it 
will be possible to observe something more. 

4.2. Analysis of pupil’s drawings

=e analysis of Fig. 6 A – D indicates that the draw-
ings: 1) express the most interesting and also easy to 
the memorize experiments and also 2) drawings con-
tained information about chemical reactions e�ects 
(e.g. “poofs”). =e most frequently repeated drawing was 
an experiment about the freezing of a banana in liquid 
nitrogen (32% of drawings), Hindenburg crash (18% of 
drawings), and burning magnesium (11 % of drawings). 
Probably this was connected with the fact, that for the 
pupils it was much unsuspected that liquid nitrogen can 
be used to freeze banana – e.g. “It is incredible that one 
can freeze the banana in this way” or “It is unimaginable 
that it is possible”. On the other hand, the Hindenburg 
crash can be explained in easy but very spectacularly 
way – e.g. “Is it true that this airship catches #re as this 
balloon?” =e drawing about studies on pH of chemi-
cals used in daily life was very interesting (Fig. 6 A), 
probably it was connected with the scale of colours of 
indicator papers (children worship colours). For a  few 
pupils this experiment was very interesting due to the 
fact that there were used chemicals used in common 
life. =e burning magnesium (Fig. 6 D) was also men-
tioned by the pupils as very sophisticated due to the fact 
that a small piece of magnesium in �ame gives a lot of 
light. Some pupils correlated the e�ect of this reaction 
as the example of magic taken from Harry Potter series 
books - the charm - “a light-creation spell”.

It must be emphasized that the criterion of the 
choice of pupils can depend not from only idea of ex-
periment but also can be connected with technical and 
artistic interest of pupils. 

4.3. Relation between score changes and the practical activities

=ere are plenty of di�erent opinions about the ap-
plication of IBSE methodologies. Some researches es-

tablished that if the students use active methodologies 
they would improve their scienti*c competences; on the 
other hand, there are some that do not see the potential 
in the application of these methodologies. Many of the 
reasons for implementing IBSE in the primary school 
also apply to secondary schools science. One reason fol-
lows from experience and research showing that the de-
velopment of scienti*c ideas, skills and attitudes begins 
in the earliest years and is well advanced by the time 
students leave primary school.

Analysis of pre-test and post-test results according 
to self-made experiments indicates that there is a large 
increase of the knowledge. Probably, this observation 
can be connected with engagement and memorable mo-
ments in experiments. Hence, self-made experiments 
can be very useful and might support learning and pu-
pils recall. Because before chemical experiments pupils 
made pre-test questions, these questions could overfeed 
into the memory (even subconsciously) what made pos-
sible to answer the questions a{er the realization of the 
experiment. Hence, based on mentioned facts, there is 
a large increase of the knowledge.

5. Conclusions and future directions

=is article describes the application of IBSE meth-
od as a  sophisticated didactic tool for popularization 
of chemistry and initiation of chemistry fascination in 
pupils of the Polish primary/elementary schools. To our 
knowledge, this is the *rst study, in which young pupils 
participated according to the IBSE method. =e analysis 
of obtained results shows that well-designed experiments 
are suitable for all groups and were interesting. Due to 
the fact that the experiments were simple, the substantial 
advantage of the project was to popularize the chemis-
try as not complicated subject. Moreover, the introduc-
tion of chemistry to pupils was obtained, because most 
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of participants, a{er experiments and demonstrations, 
asked many times whether in the future they will be able 
to take part in this kind of investigation in the future, 
what is linked to engagement and excitement – key ideas 
in motivation (Gasiul, 2007; Mietzel, 2002). 

=is kind of working with school pupils opened the 
possibility to develop di�erent skills, especially in 5E 
learning cycle model context. Which skills can be de-
veloped using IBSE in the teaching process? It is obvious 
that authentic learning begins with questions. Two of 
*ve elements emerged during this meeting: 

• Engagement: 
a) asking question such as ‘why did this happen?’ 
b) showing interest in the topic 

• Exploration: 
a) becoming a good listener 
b) sharing ideas.

Activity in form of questions plays an important 
role in the teaching process: as a  conversation starter 
and a  kind of an – engagement. Teachers should use 
questions to stimulate children’s’ inquiry, to investigate 
“correct” answers, to help pupils describe observations, 
explain procedures, make predictions and to encourage 
them to re�ect on what they have learned. 

Attitude research revealed that before the child be-
gins to talk (children manipulate objects), at the end of 
the pre-school age children’s questions with the same 
result has cognitive curiosity. While growing, children 
gradually lose their curiosity, attitude research and 
creativity. What shall we do about it?, What happens 
when you… , I’m wondering how you got… , Why do you 
think so?, Why does… , What do you think will happen if 
you… , Do you think you can… Probably, it is because of 
age di�erences or educational system stopping children 
thinking like this.

Additionally, the proposed types of teaching and 
learning experiences provide an opportunity for devel-

oping the ability to learn throughout life, critical think-
ing skills, and teaching cooperation. 

Properly selected measures and di�erent ways to 
display the world to the children are closer, more un-
derstandable, and thus the gained knowledge and skills 
become a  permanent part of the pupils’ knowledge 
(Naylor and Keogh, 1999; Gatt and Armeni, 2014).

According to obtained results, the idea of our proj-
ect was fully realized. We showed that there is no dif-
ference in knowledge level between schools in small 
city (Skarżysko-Kamienna) and big city (Kraków). Us-
ing post-test we showed, that a{er experiments pupils 
show the greater knowledge. Moreover, the increase of 
the knowledge is correlated with the increase in self-
con*dence. Additionally, analysis of pupils’ drawings 
indicated that most of pupils can at this stage describe 
observations – what symptoms of chemical reactions 
(e.g. light, heat) occurs (e.g. application of onomatopoe-
ic expressions in drawings). =is kind of activity con-
ducted by us in school, was used to inspire and provoke 
teachers to consider their own approaches to teaching 
and learning process based on IBSE elements. We en-
couraged preschool teachers to observe what children 
were doing, saying, and noticing during meeting. =us 
is very essential to pay attention on the formation of the 
science subjects didactics (Brown, 2005; Szewczuk 2013; 
Dobrosz-Teperek and Dasiewicz, 2009; Budniak, 2014).

In the fast developing society, IBSE helps to support 
students in developing some key competences. Teachers 
should remember that employers would expect today’s 
students – future employee to be able to solve non-rou-
tine problems, and actively discuss problems with col-
leagues.

All of the elementary school teachers of science/na-
ture that participated in the project have included, to 
some extent, the chemistry topics in their schedule of 
classes for the incoming year. We have been in contact 

with all of them and we will also help them in the fu-
ture. All of the teachers can bring their current classes 
to visit the Department of Chemical Education, the De-
partment of Inorganic Chemistry (Coordination Chem-
istry Group) and Department of Analytical Chemistry 
(Toxicological and Pharmaceutical Analysis Group) at 
the Faculty of Chemistry at Jagiellonian University in 
Kraków to see spectacular demonstrations and very in-
teresting chemistry experiments. 

At present, we are in the planning phase for the new 
projects connected with other schools for the nearest 
summer and winter semesters. Anyone interested in 
participation in our new projects should write to the 
corresponding author - we are open for new coopera-
tion’s. 
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Czynna ochrona przyrody  
w edukacji ekologicznej
Monika Pietraszko

Streszczenie:

Celem pracy jest przedstawienie czynnej ochrony przy-
rody jako nowego elementu edukacji ekologicznej. Au-
torka w swojej pracy starała się zaprezentować przykłady 
działań prowadzonych w ramach czynnej ochrony przy-
rody oraz możliwości ich zastosowania w  kształceniu 
prośrodowiskowym dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych.

Słowa kluczowe: edukacja ekologiczna, ochrona przyrody

otrzymano: 14.04.2015; przyjęto: 20.08.2015; opublikowano: 30.09.2015

Wprowadzenie

Rozważania nad miejscem czynnej ochrony przyro-
dy w edukacji ekologicznej trzeba rozpocząć od genezy 
zrównoważonego rozwoju oraz edukacji ekologicznej, 
czyli miejsca gdzie społeczeństwa zaczęły odczuwać 
potrzebę dbania o  środowisko przyrodnicze, w  któ-
rym żyją. Aby zrozumieć w  pełni znaczenie wszyst-
kich działań mających na celu edukację ekologiczną 
społeczeństw, należy uświadomić sobie, że środowisko 
przyrodnicze od początku istnienia ludzkości decydo-
wało o jej bytowaniu. Jednak wraz z rozwojem osiadłej 

wiekiem, społeczeństwem a  przyrodą. Ukazuje ona 
zależność człowieka od środowiska, ale także uczy 
odpowiedzialności za zmiany dokonywane w  środo-
wisku (Kiełczewski, 1999). Międzynarodowa strategia 
edukacji ekologicznej mówi nie tylko o edukacji dzieci 
i młodzieży, ale całych społeczeństw. Jest ona wówczas 
procesem otwartym, w którym społeczeństwo przyswa-
ja sobie wiedzę, opanowuje umiejętności i nabywa do-
świadczenia. Społeczeństwo w  ten sposób edukowane 
kształtuje wolę działania w celu rozwiązywania proble-
mów środowiskowych.

W  procesie edukacji ekologicznej konieczne jest 
poznanie i  zrozumienie zależności, jakie występują 
między ekologią, ekonomią, skutkami degradacji śro-
dowiska, stylem życia, jaki reprezentujemy jako spo-
łeczeństwo, oraz tym, jakie zachowania nie szkodzą 
środowisku. Edukacja ekologiczna ma więc pobudzać 
świadomość ekologiczną, kształtować postawy proeko-
logiczne, wpływać na formowanie wzorów postępowa-
nia zgodnego z poszanowaniem środowiska naturalne-
go (Sobczyk, 2000). Powinna zatem nie tylko wzbudzać 
smutek i  odpowiedzialność za to, co człowiek już 
zniszczył, lecz także powinna kształtować optymizm 
i  stałą chęć do działania w  ramach walki o  przyrodę  
i środowisko. 

Cele edukacji ekologicznej

Cele stawiane przed edukacją ekologiczną przez róż-
nych autorów (Baczała i wsp., 1996; Górka i wsp., 1998; 
Kiełczewski, 1999) zwykle pokrywają się z zaleceniami 
deklaracji opracowanej w trakcie obrad Szczytu Ziemi 
w Rio de Janeiro w 1992 roku – Agendy 21. Celem tej 
deklaracji było powstrzymanie degradacji środowiska 
naturalnego na świecie w wyniku wspólnego działania 
kręgów politycznych, prawodawców, działaczy społecz-
nych i zwykłych ludzi (Trząski, 2003).

mgr Monika Pietraszko:  
Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców,  
Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski;  
Stowarzyszenie Dziewięćsił

gospodarki rolniczej środowisko przyrodnicze uległo 
przekształceniu. Towarzysząca wzrostowi liczby ludno-
ści zwiększająca się ingerencja człowieka w  otaczające 
go środowisko spowodowała degradację przyrody i licz-
ne katastrofy ekologiczne. Zjawiska te doprowadziły do 
protestów ekologów i dyskusji nad stanem środowiska. 
Bezpośrednim tego efektem stało się opracowanie przez 
ONZ i wprowadzenie do światowego słownictwa poję-
cia ekorozwoju. Pierwszy raz tego terminu „ekorozwój” 
użyto na międzynarodowej konferencji w Sztokholmie 
w 1972 roku, a jego znaczenie skonkretyzowano w 1975 
roku na III Sesji Zarządzającej Programu Narodów 
Zjednoczonych do Spraw Środowiska (UNEP). Ekoroz-
wój określano wówczas jako przebieg rozwoju gospo-
darczego, który w  istotny i  nieodwracalny sposób nie 
naruszałby środowiska życia człowieka. Rozwój ten nie 
prowadziłby do degradacji biosfery, a  godziłby prawa 
przyrody, ekonomii i kultury (Kozłowski, 1996).

Od 1975 roku, kiedy podjęto pierwszą próbę zde*-
niowania pojęcia rozwoju zrównoważonego, powstało 
wiele różnych de*nicji. Uwzględniały one rozwój go-
spodarczy i  ekonomiczny, który pozwoliłby na zacho-
wanie stanu środowiska umożliwiającego zaspokajanie 
potrzeb następnych pokoleń (także kulturowych, este-
tycznych, moralnych) (Hopfer, 1992; Dubel, 1996; Fie-
dor, 2002; Kiss i Shelton, 1993). Najpełniejsza wydaje się 
de*nicja przedstawiająca rozwój zrównoważony jako 
ten, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich 
ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie eko-
systemu Ziemi bez zagrożenia możliwości zaspokojenia 
potrzeb przyszłych pokoleń, bez przekraczania granic 
pojemności ekosystemu (Stappen, 2006).

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna, zwana także edukacją śro-
dowiskową, kształtuje obraz relacji pomiędzy czło-
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oraz kształcenia ogólnego (Dz.  U. z  2012 r., poz. 977) 
nie przewidziano przedmiotów integrujących zdobytą 
wiedzę, opierając model kształcenia wyłącznie na po-
dejściu multidyscyplinarnym.

Normy postępowania dydaktycznego: systematycz-
ność, poglądowość, trwałość, operatywność wiedzy 
oraz wiązanie teorii z  praktyką w  pełni obowiązują 
w edukacji ekologicznej. Szczególnie ważna wydaje się 
zasada poglądowości, która w  kształceniu ekologicz-
nym polega na wykorzystaniu zjawisk przyrodniczych 
i ich przedstawieniu w bezpośrednim kontakcie z przy-
rodą lub z zastosowaniem różnorodnych środków mul-
timedialnych. Z tą zasadą wiąże się również umiejętne 
wiązanie teorii z praktyką. Chodzi tu o poznanie zja-
wisk i  procesów na konkretnych przykładach, takich 
które sami doświadczymy lub obejrzymy (Kozaczyński, 
2003).

Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest 
dobór właściwej metody nauczania. Cichy (1984) dzieli 
metody nauczania na: 

• badawcze – polegają na stworzeniu uczniom sy-
tuacji problemowej, organizują proces poznawczy 
w terenie; dzięki temu młodzież poznaje rzeczywi-
stość przyrodniczą w środowisku (naturalnym lub 
sztucznie stworzonym); 

• obserwacyjne – polegają na obserwowaniu elemen-
tów środowiska, okazów fauny i �ory; 

• słowne – przekazują informacje, wyjaśniają, stano-
wią podstawę obserwacji i pracy badawczej.

Mając do wyboru metody podające i  poszukujące, 
powinniśmy decydować się przede wszystkim na te 
drugie (Lenart i Kafel, 1996). Pobudzają one aktywność 
uczniów, są atrakcyjne dydaktycznie i ułatwiają osiąga-
nie zarówno celów kształcących, jak i wychowawczych 
(Kozaczyński, 2003). Metody poszukujące wspierane 
aktywizującymi sposobami kształcenia takimi jak: za-
jęcia prowadzone w terenie, grupowa analiza problemu, 

Sobczyk (2000) jako główne cele edukacji ekolo-
gicznej podaje m.in.: nauczanie gospodarowania środo-
wiskiem naturalnym w  sposób zrównoważony, wpro-
wadzanie w  życie nowych technologii w  celu lepszej 
ochrony środowiska, nauka oszczędnego korzystania 
z  dóbr środowiska przyrodniczego, kształtowanie do-
brych nawyków ekologicznych i  postawy współodpo-
wiedzialności za stan przyrody oraz wdrażanie umie-
jętności myślenia, które całościowo obejmowałoby 
rozumienie potrzeb człowieka i przyrody. Kozaczyński 
(2003) natomiast pogrupował cele stawiane edukacji 
ekologicznej w zasadnicze trzy typy: 

1) cele emocjonalne (obejmujące wartości ekologicz-
ne), 

2) cele poznawcze (obejmujące wiedzę o środowisku, 
jego ochronie, zagrożeniach, lecz także umiejęt-
ności intelektualnego rozwiązywania problemów 
ekologicznych), 

3) umiejętności praktyczne, umożliwiające rozwią-
zywanie zadań dotyczących środowiska.

Proces edukacji ekologicznej w dużej mierze reali-
zowany jest w  szkołach. Rola szkoły w  kształtowaniu 
pozytywnych postaw uczniów względem przyrody 
i problemów związanych z jej ochroną jest bardzo duża 
(Hłobił, 2010). 

Według dokumentu „Przez edukację do zrów-
noważonego rozwoju: Narodowa Strategia Eduka-
cji Ekologicznej” (2001) do poszczególnych etapów 
kształcenia powinny należeć różne zadania edukacji 
ekologicznej. W  wychowaniu przedszkolnym przede 
wszystkim: wyzwalanie chęci i  tworzenie umiejęt-
ności obserwowania środowiska naturalnego. Nale-
ży kształtować tu wrażliwość na piękno środowiska 
naturalnego, lecz także na szkody mu wyrządzone. 
W  wychowaniu przedszkolnym powinno się również 
uczyć szacunku dla innych istot, kształtować nawy-
ki i  zachowania proekologiczne, lecz także oddziały-

wać na styl życia i  świadomość ekologiczną rodziców  
(Hłobił, 2010).

Kształcenie w szkołach podstawowych i ponadpod-
stawowych powinno opierać się na kształtowaniu czło-
wieka świadomego swojej jedności ze środowiskiem 
przyrodniczym i społeczno-kulturowym. Ma ono roz-
wijać umiejętności obserwowania środowiska i groma-
dzenia o  nim informacji. Uczniowie powinni poznać 
prawa i współzależności rządzące przyrodą, a także za-
chodzące między człowiekiem i  środowiskiem, w któ-
rym on żyje. Kształcenie proekologiczne na tym etapie 
ma obejmować także rozwijanie umiejętności rozwią-
zywania problemów zgodnie z wiedzą i  świadomością 
ekologiczną. Powinno pobudzać wrażliwość na piękno 
przyrody, poprzez które mogłoby kształtować postawy 
szacunku wobec życia i zdrowia własnego oraz innych 
istot żywych (Hłobił, 2010). Edukacja ekologiczna ucz-
niów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 
powinna się opierać w  głównej mierze na aktywnych 
metodach dydaktycznych przeprowadzanych na zaję-
ciach w terenie.

Metody osiągania celów

W jaki sposób jednak realizować cele i zadania edu-
kacji ekologicznej, by efekty kształcenia były jak najlep-
sze? Podejście multidyscyplinarne zakłada nasycenie 
treściami ekologicznymi wielu przedmiotów. Jednak 
nauczanie oparte na tym modelu zostało ocenione jako 
mało efektywne (Cichy, 1998). Podejście interdyscy-
plinarne proponuje jeden przedmiot, który scalałby 
zdobyte przez uczniów wiadomości i w sposób spójny 
przedstawiałby zagadnienia. Rozwiązanie „przedmiotu 
scalającego” zalecane jest także przy modelu multidy-
scyplinarno-integrującym jako uzupełniające i podno-
szące efekty kształcenia (Cichy, 1996). W  najnowszej 
podstawie programowej wychowania przedszkolnego 



Czynna ochrona przyrody  w edukacji ekologicznej | Monika Pietraszko | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2015 91

SZ
KO

ŁA
N
A
U
K
A

K
R
Ó
T
K
O

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | ebis@ibe.edu.pl | © for the article by the Authors 2015 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2015

czy wspólna praca nad projektem badawczym – dają 
nieskończoną liczbę możliwości prowadzenia interesu-
jących dla ucznia zajęć. Metoda tworzenia i pracy nad 
projektami również wydaje się wartościowa ze względu 
na uniwersalny charakter, możliwy do przeprowadze-
nia w  każdych warunkach i  na każdym etapie kształ-
cenia. 

Czynna ochrona przyrody

Aby właściwie umiejscowić czynną ochronę przyro-
dy w edukacji ekologicznej, określić jej cele i znaczenie, 
należy przedstawić związane z nią podstawowe pojęcia. 
Tradycyjnie rozumiana ochrona przyrody polegała na 
zakazie lub ograniczeniu eksploatacji niektórych ga-
tunków roślin i zwierząt (ochrona gatunkowa) oraz na 
zachowaniu małych izolowanych obszarów pierwotnej, 
naturalnej lub mało przekształcającej przyrody (np. re-
zerwaty i  pomniki przyrody) (Trząski, 2003). Jednak 
ochrona przyrody może być także aktywnie prowadzo-
na w  miejscach cennych przyrodniczo, w  celu ochro-
ny zagrożonych gatunków fauny i �ory. Taka ochrona 
przyrody, która podejmuje niezbędne działania w celu 
przywrócenia zniszczonych siedlisk, poprawy stanu 
danej populacji, jest nazwana czynną ochroną przyro-
dy. Możemy ją podzielić w zależności od miejsca dzia-
łania na ochronę in situ, czyli w  miejscu naturalnego 
występowania gatunków, siedlisk przyrodniczych oraz 
składników przyrody nieożywionej, oraz ex situ, czyli 
poza środowiskiem naturalnego występowania gatun-
ków, siedlisk przyrodniczych oraz składników przyrody 
nieożywionej (np.  w  ogrodzie botanicznym, ogrodzie 
zoologicznym, muzeum). Poniżej w punktach przedsta-
wiono wybrane formy ochrony przyrody realizowane 
w ramach ochrony in situ oraz ex situ mogące znaleźć 
zastosowanie również jako metody do realizowania ce-
lów edukacji ekologicznej. Tworząc podział metod oraz 

de*nicje korzystano z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
roku o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 11 lipca 
2014 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowi-
ska oraz niektórych innych ustaw oraz z pracy Symoni-
des (2007).

1. Reintrodukcja gatunku

Reintrodukcja gatunku jest jednym z działań czyn-
nej ochrony przyrody mającym na celu przywrócenie 
gatunku środowisku, w którym niegdyś był obecny, ale 
na skutek jego przekształceń (np.  likwidacja bazy po-
karmowej, miejsc schronienia itp.) wyginął. Osobniki 
danego gatunku wprowadzamy w jego historyczne sta-
nowiska w celu zwiększenia populacji, co bezpośrednio 
przyczynia się do zwiększenia szans przeżycia gatunku 
i chroni go przed wymarciem. Reintrodukcję prowadzi-
my również w celu zwiększenia efektywności ochrony 
gatunków, lecz także w celu przywrócenia naturalności 
ekosystemom, które ją utraciły. 

Przykładem jest projekt reintrodukcji popielicy Glis 
glis, prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ochro-
ny Przyrody Salamandra z  Poznania (http://www.sa-
lamandra.org.pl/popieliceochrona.html). W  trakcie 
realizacji projektu prowadzono cykl zajęć dla dzieci 
i młodzieży dotyczących biologii i ekologii ssaków oraz 
sposobów ich ochrony. Uczestnicy projektu mieli oka-
zję nie tylko poznawać biologię i ekologię ssaków, lecz 
również mieli szansę wziąć czynny udział w  procesie 
przygotowywania rzadkich gatunków do przeniesienia 
w dawne siedlisko. Mogli na własne oczy zobaczyć, na 
czym polega praca biologa, jak kontroluje się budki, jak 
je się tworzy i po co się to robi. Aktywnie mogli uczest-
niczyć w procesie tworzenia sztucznych schronień dla 
popielic.

Projekty reintrodukcji gatunków zwierząt opierają 
się na wyłapaniu części populacji ze środowiska natu-
ralnego, hodowli i wypuszczenia do siedlisk historycz-

nych. Podczas tego procesu możliwy jest udział dzieci 
i młodzieży w samym procesie odławiania zwierząt (ob-
serwacja pracy osób wykwali*kowanych, pomoc w no-
szeniu pułapek, towarzyszenie przy procesie sprawdza-
nia).

Hodowla zwierząt w ośrodkach daje możliwość pro-
wadzenia w nich zajęć terenowych. Zajęcia takie powin-
ny być prowadzone z udziałem dzieci (pomoc w karmie-
niu, zbieraniu orzechów, pomoc w tworzeniu skrzynek 
i klatek, a także bezpośrednia obserwacja zwierząt).

 2. Przesadzenie/przesiedlenie

Przesiedlanie zwierząt czy przesadzanie roślin to 
przenoszenie osobników z obszaru zagrożonego znisz-
czeniem na obszar niezagrożony, na ogół w obrębie are-
ału występowania gatunku, w celu jego ochrony przed 
wymieraniem lub poprawy stanu ochrony. 

Przykładem tego typu działań są liczne akcje prze-
noszenia płazów w alternatywne miejsca rozrodu, po-
moc w pokonywaniu barier (drogi, autostrady, osiedla 
ludzkie). Co roku płazy wędrują z miejsc zimowania do 
zbiorników wodnych, by znaleźć partnera do rozrodu 
i  złożyć skrzek. Często ich drogi migracji przecinają 
drogi stworzone przez człowieka. Podczas tego procesu 
płazy masowo giną pod kołami samochodów. Jest wie-
le przykładów przenoszenia płazów przez duże kom-
pleksy drogowe. Jednym z nich jest akcja przenoszenia 
płazów przez pracowników i  studentów Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w okolicach drogi ekspreso-
wej S7 obok Pasłęka. Podczas tylko jednego roku akcji 
przeniesiono wiosną 2011 roku ponad 2000 osobników1. 
Jednak płazy nie giną tylko na drogach ekspresowych 
czy autostradach. Często ten problem dotyczy również 
aglomeracji miejskiej, np.  Wrocławia. Na terenie tego 
miasta studenci Studenckiego Koła Naukowego Herpe-

1 Por. http://wnos.uwm.edu.pl/news/405/czytaj/441/zielono-mi 
-czyli-pocaluj-zabke-w-lapke.html
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tologów z Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadza-
ją akcje bezpiecznego przenoszenia płazów podczas ich 
wędrówek np. w okolicy kąpieliska „Morskie Oko”. 

Pomoc w przenoszeniu płazów może być celem po-
średnim prowadzonych zajęć w terenie. Cel bezpośred-
ni to wzbudzenie świadomości ekologicznej u uczestni-
ków, zdanie sobie sprawy z problemu, jakim są bariery 
antropogeniczne, i  stworzenie poczucia odpowiedzial-
ności za los dzikich zwierząt w miastach.

3. Wspomaganie rozmnażania się gatunku na stanowiskach 

naturalnych

W przypadku roślin wspomaganie rozmnażania się 
gatunku na stanowiskach naturalnych obejmuje działa-
nia sprzyjające produkcji nasion i  przygotowanie bez-
piecznych miejsc do kiełkowania. 

W  przypadku zwierząt wspomaganie to odbywa 
się najczęściej poprzez budowę sztucznych miejsc lęgo-
wych oraz dokarmianie zwierząt.

Przykładem projektu prowadzonego w  przypadku 
zwierząt jest „Chatka dla Puchatka czyli zbuduj domek 
dla zwierzaka”, prowadzony przez Studenckie Koło 
Naukowe Zoologów i  Ekologów z  Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu. Polegał on na tworzeniu 
sztucznych schronień dla zwierząt przez dzieci ze szko-
ły podstawowej. Dzieci tworzyły budki dla zwierząt za-
mieszkujących ich bezpośrednie sąsiedztwo. Schronie-
nia były dekorowane adekwatnie do zamieszkujących 
je gatunków, a następnie tra*ały w pobliże szkół, gdzie 
posłużą jako pomoce dydaktyczne w zajęciach przyrody.

Efektem takich działań może być np.  wzbudzenie 
troski o stan najbliższego środowiska, twórcze podejście 
do problemu braku schronień dla zwierząt i wspólne jego 
rozwiązanie, a także zdobycie wiedzy na temat zwierząt 
żyjących w sąsiedztwie i poznanie ich preferencji sied-
liskowych. Możliwość wykorzystania zainstalowanych 
w okolicy szkoły budek motywuje do prowadzenia ob-

serwacji przyrodniczych. Świadomość częściowego na-
prawienia strat wyrządzonych przez człowieka motywu-
je do dalszych działań ochroniarskich.

4. Ochrona siedliska gatunku

Ochrona siedlisk gatunków roślin obejmuje zabiegi 
zmierzające m.in. do zachowania lub odtwarzania właś-
ciwych dla gatunku warunków świetlnych, właściwości 
gleby lub własności *zykochemicznych wody i stosun-
ków wodnych. Może być realizowana np. poprzez ko-
szenie lub wypas. Ochrona siedlisk zwierząt obejmuje 
m.in.: sadzenie roślin żywicielskich ułatwiających żero-
wanie niektórym owadom.

Przykładem działań prowadzonych w celu ochrony 
siedliska motyli był projekt: „Ochrona SOO Modrasz-
ki w  Opocznie przed roślinami inwazyjnymi”. Projekt 
polegał na usunięciu zarastających łąkę krzewów oraz 
roślin inwazyjnych2. Kolejnym projektem mającym na 
celu poprawę jakości siedlisk, nie tylko modraszków, 
lecz także innego rzadkiego gatunku motyla – przeplat-
ki aurinii (Euphydryas aurinia) był projekt „Trwałe za-
chowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 
2000 w  Południowo Zachodniej Polsce”, prowadzony 
przez Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia w  latach 
2007–2013. Najważniejszymi zadaniami projektu było 
oczyszczanie łąk z podrostów drzew i krzewów, a także 
edukacja przyrodnicza oraz wsparcie działań rolników 
na trudnych w uprawie podmokłych łąkach3. 

Modraszki (motyle należące do rodziny modraszko-
watych Lycaenidae) to motyle związane swoim cyklem 
rozwojowym z łąkami i porastającymi je odpowiednimi 
gatunkami roślin żywicielskich. Jeżeli rośliny te zosta-
ną wyparte z  łąk poprzez rośliny inwazyjne takie jak 
np.  nawłoć czy rdestowce, dochodzi do drastycznych 
zmian w siedlisku. Jeżeli zabraknie roślin żywicielskich 

2  Por. http://www.kp.org.pl/pdf/minifundusz_pdf_wer2.pdf
3  Por. http://www.motyle.natura2000.pl

dla larw modraszków, na łąkach zabraknie także tych 
pięknych i rzadkich motyli.

Do pomocy przy wykaszaniu i  usuwaniu siewek 
drzew i  krzewów można zatrudnić do pomocy mło-
dzież w  wieku szkoły ponadpodstawowej. Tego typu 
działania, oprócz poznania właściwości danych *toce-
noz, stwarzają możliwości wypracowywania potrzeby 
dbania o środowisko.

Kolejnym przykładem działań mających na celu po-
lepszenie warunków bytowania zwierząt była kampania 
powadzona przez Greenpeace „Zaadoptuj pszczołę”. 
Polegała ona na stworzeniu hoteli dla owadów zapyla-
jących w różnych miastach w Polsce na podjętej na sze-
roką skalę edukacji społeczeństwa. Celem prowadzo-
nych działań było uświadomienie ludziom, jak ważne są 
owady zapylające i jak dużo im zawdzięczamy. Dlatego 
istotnym elementem kampanii było sadzenie roślin ży-
wicielskich dla owadów zapylających w miastach4. Od-
biorcami projektu nie były zatem tylko dzieci, lecz także 
całe lokalne społeczności.

W sadzeniu roślin żywicielskich dla owadów zapy-
lających mogą brać udział dzieci, i młodzież w każdym 
wieku. Zakładanie przyszkolnych ogródków lub mini 
ogrodów na parapetach jest wartościowym działaniem 
dydaktycznym mającym na celu budowanie u dzieci po-
trzeby dbania o środowisko, troski o zwierzęta w zmie-
niającym się za sprawą człowieka otoczeniu. Tego typu 
ogródki, mogą zostać wykorzystane do prowadzenia 
obserwacji nie tylko botanicznych, lecz także fauni-
stycznych. Ważne jest również to, że dzieci uczą się od-
powiedzialności i systematyczności w podjętej pracy.

5. Ochrona siedlisk przyrodniczych

W Polsce, tak jak w całej Unii Europejskiej, wystę-
pują jeszcze formy ochrony przyrody, które obejmują 

4  Por. http://www.adoptujpszczole.pl/zlote-pszczoly
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swoim zakresem nie tylko konkretny gatunek, lecz całe 
siedliska. Lista chronionych siedlisk przyrodniczych jest 
zawarta w  Dyrektywie Siedliskowej, a  same siedliska 
są chronione w ramach sieci obszarów „Natura 2000”. 
Jednym z coraz rzadszych siedlisk są murawy kseroter-
miczne. Ich zagrożenie wynika ze zmieniającej się na 
przestrzeni ostatnich dekad formy użytkowania grun-
tów: najbardziej niebezpieczne dla muraw jest porzu-
canie ekstensywnego wypasu oraz uruchomiona w ten 
sposób sukcesja naturalna, prowadząca do zarastania 
muraw czy ich zaorywanie i  przekształcanie w  pola 
uprawne. W Polsce w latach 2010–2013 stosowana była 
czynna ochrona tych siedlisk na dużą skalę w projekcie 
„Ochrona muraw kserotermicznych w  Polsce – teoria 
i  praktyka”, prowadzonym przez Klub Przyrodników. 
W  ramach projektu na ośmiu obszarach, gdzie chro-
nione są murawy kserotermiczne, wykonywano szereg 
działań zapobiegających ich zarastaniu, np. wycinanie 
podrostów drzew i krzewów czy prowadzenie wypasu. 
Co ważne, podczas projektu organizatorzy angażowali 
w działania ochronowe lokalne społeczności5.

Kolejnym dobrym przykładem, realizowanym jed-
nak na mniejszą skalę, był projekt ochrony muraw kse-
rotermicznych w  rezerwacie Murawy Dobromierskie, 
prowadzony przez Studenckie Koło Naukowe Ochrony 
Przyrody Uniwersytetu Łódzkiego6.

Udział w  działaniach mających na celu oczyszcze-
nie miejsc takich jak polany kserotermiczne wiąże się 
z  wyjściem w  teren i  pracą *zyczną. W  zależności od 
wieku uczestników i  ich możliwości pomoc osobom 
prowadzącym może przyjmować różnoraką formę. 
Może polegać na wykaszaniu, oczyszczaniu terenu 
z  chwastów (zadanie dla młodzieży) lub na zbieraniu 
śmieci na danym terenie (zadanie dla dzieci). Zajęcia 
takie dają również możliwość obserwacji w miejscu na-

5 Por. http://www.murawy-life.kp.org.pl/index.php
6 Por. http://www.kp.org.pl/ pdf/ minifundusz_pdf _wer2.pdf

turalnego występowania rzadkich gatunków roślin i ich 
zbiorowisk. Celem tego typu zajęć jest zbudowanie po-
trzeby dbania o środowisko przyrodnicze.

6. Ochrona terenów zielonych w miastach

Przykłady działań to projekty rewitalizacji parków 
miejskich i ogrodów oraz projekty rekultywacji terenów 
pokopalnianych, zalesianie wyrobisk i hałd górniczych. 
Świetnym przykładem może być postawa mieszkańców 
Miechowa, którzy wspólnie opracowali koncepcje za-
gospodarowania oraz rewitalizacji Parku Miejskiego. 
Mieszkańcy wraz z  przedstawicielami Fundacji MiLA 
pracowali wspólnie, korzystając z  metody Project for 
Public Spaces. W małych grupach odwiedzili oni park, 
by ocenić jego stan pod kątem bezpieczeństwa, komfor-
tu, wyglądu, dostępności dla różnych grup społecznych, 
dostępnej oferty i  witalności społeczno-gospodarczej, 
a  następnie zaproponować działania, które przyczyni-
łyby się do uatrakcyjnienia parku7. Następnie wybrano 
najlepsze propozycje zmian, które były bazą wyjściową 
do przygotowania projektu architektonicznego Parku.

Tak jak w  przypadku projektów mających na celu 
poprawę stanu siedlisk, udział w tego typu działaniach 
uczy uczestników odpowiedzialności za stan środowi-
ska, w  którym żyją, wyrabia potrzebę dbania o  przy-
rodę. Udział dzieci i młodzieży w rewitalizacji parków 
miejskich, zieleńców przyszkolnych jest szczególnie 
ważne, ponieważ wpływa na formowanie postawy od-
powiedzialności i szacunku wobec najbliższego otocze-
nia.

7. Uprawa zachowawcza gatunku (rośliny)

Uprawa zachowawcza roślin to tworzenie i  utrzy-
mywanie kolekcji oraz rozmnażanie roślin w ogrodzie 

7 Por. http://www.mila.org.pl/pl/partycypacja-ddd/296-mieszkan-
cy-miechowa-wspolnie-opracowali-plan-rewitalizacji-parku-
miejskiego-28-29-06-2014

i  przygotowanie materiału do wsiedlania na stanowi-
skach naturalnych lub zastępczych. Przykładami ta-
kich działań są projekty mające na celu rozmnożenie 
określonych gatunków roślin (prowadzone na przykład 
przez Lasy Państwowe czy ogrody botaniczne). Nadleś-
nictwo Żołędowo (RDLP Toruń) w  latach 2010–2013 
prowadziło projekt uprawy cisa pospolitego (Taxus 
baccata) na terenach położonych poza granicami re-
zerwatów, gdzie cis ten był chroniony. Leśnicy w  celu 
odtworzenia właściwego stanu lokalnych siedlisk przy-
rodniczych prowadzili zbiór nasion cisów rosnących 
na terenie rezerwatów przyrody: „Cisy Staropolskie 
im. Leona Wyczółkowskiego w  Wierzchlesie” w  Nad-
leśnictwie Zamrzenica oraz „Cisy nad Czerską Strugą” 
w Nadleśnictwie Woziwoda. Następnie prowadzili pro-
dukcję sadzonek oraz zakładali uprawy zachowawcze 
stanowiące archiwum genotypów drzew wchodzących 
w  skład rezerwatów. Tworzenie bazy nasiennej tego 
cennego gatunku pozwoli w przyszłości na utrzymanie 
populacji cisa w tamtejszych lasach8. 

W  przypadku upraw zachowawczych wartościowe 
są wycieczki do miejsc uprawy gatunków rzadkich i za-
grożonych wyginięciem. Również prace związane z sa-
dzeniem roślin w  środowisku naturalnym wydają się 
cenne ze względu na kontakt uczestników z  przyrodą 
w terenie, dają ogromne możliwości angażowania dzie-
ci, młodzieży czy dorosłych w  czynną ochronę rzad-
kich gatunków. Zajęcia te, podobnie jak przedstawione 
w wyżej wymienionych projektach, mają duże znacze-
nie w  procesie kształtowania postaw emocjonalnych 
wobec stanu środowiska przyrodniczego. Dodatkowo 
sukcesy w  prowadzonych uprawach motywują uczest-
ników do innych działań ochronowych.

8 Por. http://www.zoledowo.torun.lasy.gov.pl/restytucja-cisa-
-pospolitego1#.VTSurFDnHUo
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8. Hodowla zachowawcza gatunku (zwierzęta)

Hodowla zachowawcza gatunków krajowych lub 
egzotycznych zagrożonych w ich naturalnym środowi-
sku bądź zwierząt udomowionych, stanowiących dzie-
dzictwo kulturowe, jak stare rasy gospodarskie. Przy-
kładem tego typu działań jest projekt hodowli konika 
polskiego: „Dajmy sobie pracę – Ekoszansa” w Ośrodku 
Resocjalizacji w Gajkach9. Działania w ramach projektu 
miały na celu aktywizację i  resocjalizację podopiecz-
nych ośrodka. Mieli oni szansę w  aktywny sposób 
uczestniczyć w  hodowli zwierząt tej rasy. Opiekowali 
się hodowanymi konikami, brali udział w lekcjach jeź-
dziectwa oraz uczestniczyli w  hipoterapii. Co ważne, 
jednym z  efektów projektu było nabycie umiejętności 
jazdy konnej, które zwiększało poczucie własnej warto-
ści podopiecznych.

Praca przy hodowli i opiece nad stadem może słu-
żyć jako efektywna metoda wspomagająca motywację 
do działania, samokontroli, systematyczności i  odpo-
wiedzialności. Pomoc przy hodowli ras zachowawczych 
może zostać wykorzystana do zajęć edukacji ekologicz-
nej i  zrównoważonego rozwoju prowadzonych w  spe-
cjalnych placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich. 
Hodowle konika polskiego dają szerokie możliwości 
wspomagania procesów kształcenia i resocjalizacji osób 
poprzez naukę jazdy konnej, hipoterapię. Ważnym 
efektem tego typu działań jest wzbudzenie odpowie-
dzialności osób wobec środowiska i emocjonalnej więzi 
z przyrodą poprzez bezpośredni kontakt z zagrożonymi 
rasami zwierząt. 

Kolejnym przykładem łączenia hodowli zachowaw-
czej gatunku oraz procesu resocjalizacji i edukacji eko-
logicznej był Projekt „Czarna Owca. Skazani na ochro-
nę przyrody”, realizowany przez Polskie Towarzystwo 
Przyjaciół Przyrody z  Wrocławia oraz Zakład Karny 

9 Por. http://www.farmer.pl/biznes/ronictwo-ekologiczne/konik-
-polski-w-gajkach,8470.html

w  Wołowie w  przy udziale Inicjatywy Samorządo-
wej „Razem” oraz Inspektoratu Służby Więziennej we 
Wrocławiu10. Projekt ten zakładał resocjalizację więź-
niów poprzez hodowlę rasy zachowawczej owiec oraz 
prace na rzecz środowiska przyrodniczego oraz rolni-
ctwo. Skazani biorący udział w  projekcie mieli szansę 
nabyć nowe, użyteczne na rynku pracy umiejętności. 
Dodatkowo proces resocjalizacji prowadzony w  opar-
ciu o ochronę przyrody miał na celu wypracowanie do-
brych postaw i praktyk ludzi opuszczających więzienia. 
Był to przykład projektu przynoszącego korzyść więź-
niom, środowisku naturalnemu oraz społecznościom 
lokalnym. 

*

Działania prowadzone w  ramach czynnej ochrony 
przyrody, przez swój niepowtarzalny charakter i specy-
*kę mogą zostać wykorzystane w  ramach dydaktycz-
nych metod badawczych czy obserwacyjnych. Wielu 
autorów wskazuje na fakt, że edukacja ekologiczna 
powinna przebiegać w  terenie, w  danym środowisku 
i  spełniać jego potrzeby (Kozaczyński, 2003). Wydaje 
się, że najlepiej spełniają potrzeby środowiska przyrod-
niczego właśnie działania w  ramach czynnej ochrony 
przyrody. Przedstawione projekty oraz propozycje ich 
zastosowania w edukacji ekologicznej to zaledwie wy-
cinek z ogromnej puli możliwości, jakie daje ta forma 
ochrony przyrody. Metoda projektów, także uczniow-
skich, pozwala na kształcenie, które nie tylko będzie 
celem samym w sobie, lecz także będzie dążyło do roz-
wiązania konkretnego problemu przyrodniczego. Kon-
struktywne cele projektów, naocznie rehabilitujące stan 
środowiska, są świetnym narzędziem w rękach eduka-
torów ekologicznych. Jak pisze Ochenduszko (1993): 
„Istotne jest, aby cele edukacji ekologicznej zostały 

10 Por. http://czarnaowca.pronatura.org.pl/*les/Czarna%20
owca.%20Skazani%20na%20ochrone%20przyrody..pdf

przełożone na język konkretów mających zastosowa-
nie w codziennych działaniach ucznia”. W myśl tej idei 
działania polegające na poznawaniu najbliższego śro-
dowiska, znalezienia przyczyn jego degradacji i uczest-
nictwo w próbie jego regeneracji są szczególnie ważne 
w edukacji ekologicznej, ponieważ stanowią konkretny 
cel, a efekty działań są dla ucznia wręcz namacalne.

Miejsce czynnej ochrony przyrody w edukacji 
ekologicznej

Jakie jest więc miejsce czynnej ochrony przyrody 
w edukacji ekologicznej? Zakładając, że głównym celem 
edukacji ekologicznej jest kształtowanie pozytywnych 
postaw wobec środowiska przyrodniczego poprzez od-
działywanie na jednostkę określonymi bodźcami (środ-
kami dydaktycznymi) (Frątczak, 1980), możemy uznać 
działania te za środki kształtowania tychże postaw. 
Formy czynnej ochrony przyrody, jakie przedstawio-
no w niniejszej pracy, mają duże znaczenie w kształto-
waniu odpowiednich postaw emocjonalnych uczniów. 
Frątczak (1981) pisze, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na kształtowanie w edukacji ekologicznej takich 
postaw emocjonalnych jak: wrażliwość na środowisko 
przyrodnicze i  szacunek wobec niego, poczucie odpo-
wiedzialności za stan oraz pomnażanie zasobów śro-
dowiska przyrodniczego. Jak twierdzi Sobczyk (2000), 
proces nauczania ekologii powinien być ciekawy, ra-
cjonalny, prowadzony w  duchu nadziei z  ukierunko-
waniem na kreowanie pozytywnych postaw. Powinien 
być poparty przykładami z życia, traktującymi o prob-
lemach własnego regionu. Aktywizując uczniów do 
działań w  ramach czynnej ochrony przyrody (takich 
jak np. budowa sztucznych schronień dla zwierząt czy 
oczyszczanie muraw kserotermicznych) jesteśmy w sta-
nie przeprowadzić zajęcia edukacyjne, które sprostają 
tym wymaganiom. 
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Metody dydaktyczne występujące w  ramach czyn-
nej ochrony przyrody to: wykład, dyskusja nad prob-
lemem, pokaz, zajęcia terenowe, czynny udział w pro-
wadzeniu badań. Kolejnym plusem przemawiającym 
za wprowadzeniem działań ochronowych do edukacji 
ekologicznej jest fakt, że każde z proponowanych dzia-
łań zawiera wiele metod dydaktycznych jednocześnie, 
a przez to jest w stanie lepiej dotrzeć do uczniów o róż-
nych typach uczenia się. Wszystko to sprawia, że czynna 
ochrona przyrody może stać się wartościowym elemen-
tem kształcenia ekologicznego nie tylko uczniów i  ich 
rodziców, lecz także grup lokalnych i społeczeństw.

W świetle ostatnich badań, mówiących o poziomie 
wiedzy ekologicznej studentów kierunków pedago-
gicznych, którzy w przyszłości staną przed wyzwaniem 
edukowania ekologicznego społeczeństw oraz uczniów 
szkół ponadpodstawowych, którzy są bezpośrednimi 
odbiorcami edukacji ekologicznej, niepokojący jest fakt 
zadziwiająco małej wiedzy i świadomości ekologicznej 
(Hłobił, 2010; Kozaczyński, 2003). Po czyjej stronie 
leży wina, nie jest istotne. Ważne jest to, w jaki sposób 
można tę sytuację zmienić. Może lekarstwem na niski 
poziom wiedzy ekologicznej stanie się aktywny udział 
dzieci, młodzieży, a także dorosłych w ochronie przyro-
dy, szczególnie tej najbliższej. 
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Active protection of nature in the ecological education

Monika Pietraszko

=e aim of this paper was to show active nature protection as 
a new element of environmental education. =e author tries 
to present examples of activities carried out under active con-
servation and the possibility of their use in pro-environmental 
education of children, junior and adults.

Key words: the ecological education, nature conservation
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Przedszkolne kąciki przyrody 
– inicjatywy i dobre praktyki  
w Polsce i na świecie
Ewelina Kurowicka

Streszczenie:

Zakładanie kącików przyrody wewnątrz i  zewnątrz bu-
dynku przedszkolnego to ważny element przyrodniczej 
edukacji przedszkolnej. Celem niniejszego artykułu jest 
ukazanie inicjatyw podjętych na rzecz istnienia kącików 
oraz wypracowanych w  tym zakresie dobrych praktyk. 
Zaprezentowano w nim wyniki analizy materiałów infor-
macyjnych, która miała na celu zidenty*kowanie różnych 
form propagowania idei przedszkolnych kącików przy-
rody (w Polsce i zagranicą) oraz wskazówek przydatnych 
do prowadzenia takich kącików. Wśród tych pierwszych 
wyodrębniono: działalność NGO, współpracę między 
przedszkolami i innymi instytucjami, leśne przedszkola, 
akcje crowdfundingowe, blogi nauczycieli. Do licznych 
dobrych praktyk sprzyjających zakładaniu kącika zali-
czono m.in. prowadzenie hodowli roślin i zwierząt, dzię-
ki której najmłodsi będą mogli poznać, jak rozwijają się 
żywe organizmy. 

Słowa kluczowe: kącik przyrodniczy, dziecko, przedszkole, 

crowdfunding, fundacja, program, blog

otrzymano: 20.07.2015; przyjęto: 12.09.2015; opublikowano: 30.09.2015

• Norwegia – 58% dzieci w  wieku 0–6 lat korzysta 
z internetu (Guðmundsdóttir i Hardersen, 2011);

• Finlandia – 74% siedmiolatków korzysta z dostępu 
do sieci (Pääjärvi, 2011);

• Wielka Brytania – w zjednoczonym królestwie we-
dług przeprowadzonych badań w  2012 roku 87% 
dzieci w wieku 5–7 lat wie, jak korzystać Internetu; 
analogicznie w 2007 roku ten odsetek wynosił 68% 
(Ofcom, 2012);

• Niemcy – 21% 6–7-latków oraz  48% 8–9-latków 
używa Internetu „co najmniej rzadko”;

• Holandia – 78% holenderskich przedszkolaków 
jest już „online”, a odsetek dzieci poniżej roku ży-
cia korzystających z internetu wynosi 5% (Brouwer 
i wsp., 2011);

• Polska – jak wynika z  badania przeprowadzone-
go w  październiku 2010 roku na 616 rodzicach 
i dzieciach w trzech grupach prawie 23% 3–6-lat-
ków, 35% 7–9-latków, a  także  62% 10–14-latków 
korzysta z  Internetu codziennie (Megapanel PBI/
Gemius, 2010). 

Trend wzmożonej aktywności w  sieci potwierdza-
ją badania przeprowadzone na innych kontynentach, 
w szczególności w krajach rozwiniętych. W południo-
wej Korei, gdzie dostęp do Internetu jest najbardziej 
upowszechniony 93% 3–9-latków korzysta z  Internetu 
przeciętnie 8–9 godzin w  tygodniu (Jie, 2012). W Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki 25% 3-latków korzysta 
codziennie z  Internetu. Odsetek ten wynosi 50% dla 
5-latków oraz 70% dla dzieci w wieku lat ośmiu (Gut-
nick i wsp., 2011). W Australii  79% dzieci pomiędzy 5. 
a 8. rokiem życia korzysta z Internetu w domu (Austra-
lian Bureau of Statistics, 2012). 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przed-
szkolnego (MEN, 2012) zaleca, by „co najmniej jedną 

lic. Ewelina Kurowicka:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wprowadzenie

Dziecko już od najmłodszych lat należy uczyć 
szacunku do tego, co je otacza, czyli m.in. do przyro-
dy, a  także troski i  odpowiedzialności za środowisko 
przyrodnicze, w  tym rośliny oraz zwierzęta. Edukacja 
powinna zmierzać nie tylko do zapoznawania dzieci 
z wiedzą encyklopedyczną, ale również do praktyczne-
go wyjaśniania zależności występujących w  ekosyste-
mach. W tym kontekście dobrym rozwiązaniem w edu-
kacji przedszkolnej jest tworzenie kącików przyrody, 
zarówno w budynku przedszkola, jak i na zewnątrz. 

Jest to szczególnie wartościowe w  przypadku pro-
wadzenia zajęć z wykorzystaniem kącików „zewnętrz-
nych”. Wskazuje się bowiem, iż współcześnie, gdy życie 
zawodowe nabiera szybszego tempa, rodzice spędzają ze 
swoimi dziećmi coraz mniej czasu i  rzadko wychodzą 
z nimi na dwór, co z kolei prowadzi do nadwagi i ogól-
nego pogorszenia stanu zdrowia współczesnych kilku-
latków (Oblacińska, 2013, s. 9). Ponadto, zauważa się, że 
aktualny obraz dzieciństwa od pewnego czasu znacznie 
uległ zmianie; wielu współczesnych dorosłych w dzie-
ciństwie wspinało się na drzewa, łapało żaby, zbierało 
jagody, budowało forty czy choćby babki z piasku1, co 
coraz rzadziej można zaobserwować u obecnych dzieci. 
W świetle badań przeprowadzonych przez Komisję Eu-
ropejską znacząco rośnie odsetek dzieci w wieku 6–7 lat, 
które korzystają z Internetu. W badaniach przeprowa-
dzonych w 2005 roku wynosił on 34%, a w 2008 wzrósł 
do 42% (Holloway i  wsp., 2013). Bardziej szczegółowe 
dane dotyczące poszczególnych krajów, uzyskiwane 
w ostatnich latach w ramach różnych badań, przedsta-
wiały się następująco:

1 Tak podnoszą m.in. członkowie organizacji Green Hearts, 
np.  w  tym materiale informacyjnym: http://www.greenheart-
sinc.org/uploads/25_Easy_Nature_Play_Ideas_for_Early_Child-
hood_Centers_-_website_version.pdf
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Promocja i wsparcie NGO

Jedną z takich form jest propagowanie idei tworzenia 
kącików przyrody i wspieranie jej realizowania przez or-
ganizacje pozarządowe. Na terenie Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki Północnej wyróżnia się w tym zakresie 
fundacja Green Hearts (tłum. Zielone Serca). Celem tej 
organizacji pożytku publicznego jest odnowienie więzi 
między dzieckiem a przyrodą2. Zakłada ona, że poprzez 
zabawę na świeżym powietrzu i obcowanie z przyrodą 
możliwe jest wpojenie dzieciom zasad i wartości doty-
czących zachowań pro-środowiskowych, co w rezultacie 
przełoży się na ich funkcjonowanie w dorosłym życiu. 
Organizacja zachęca przedszkola do tworzenia ogród-
ków warzywnych, budowania i zawieszania domków dla 
ptaków oraz do zabaw na świeżym powietrzu. Jako przy-
kład takiej aktywności podaje choćby zwyczajne kopa-
nie dołów, które podczas deszczu zamienią się w kałuże, 
oraz wykorzystania piasku razem z wodą do tworzenia 
z nich ciekawych budowli i *gur3.

Do promowania idei kącików przyrody przyczy-
nia się również amerykańska fundacja Success for All, 
która dąży do doskonalenia i upowszechnienia progra-
mów edukacyjnych w celu ułatwienia równego dostępu 
ludziom ze wszystkich środowisk do wiedzy4. Wspiera 
w ten sposób nauczycieli dostarczając im materiały po-
mocne w  tworzeniu kącików przyrody w  przedszko-
lach. Dba także o  właściwe przeszkolenie pedagogów, 
dając im dostęp do materiałów instruktażowych, ksią-
żek, poradników, a także pomoc on-line ze strony spe-
cjalistów5. Dzięki temu nauczyciele mogą urozmaicić 
zajęcia nowo poznanymi metodami pracy z  wykorzy-

2 http://www.greenheartsinc.org/About_Us.html
3 http://www.greenheartsinc.org/uploads/25_Easy_Nature_Play_

Ideas_for_Early_Childhood_Centers_-_website_version.pdf
4 http://www.successforall.org/About-Us/Our-Mission/
5 http://www.successforall.org/Early-Childhood/Powerful-Instru-

ction/KinderCorner/

piątą czasu (w  przypadku młodszych dzieci – jedną 
czwartą czasu) dzieci spędzały w ogrodzie przedszkol-
nym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry 
i  zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przy-
rodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i  ogrodni-
cze)”. Zewnętrzne kąciki przyrody doskonale nadają się 
do realizacji części tych zaleceń.

Zarówno w Polsce, jak i na świecie można zaobser-
wować różnego rodzaju inicjatywy na rzecz tworzenia 
w przedszkolach kącików przyrody. W artykule tym, po 
krótkim przybliżeniu idei takich kącików w  perspek-
tywie pedagogicznej, przedstawione zostaną wyniki 
analizy materiałów informacyjnych, mającej na celu 
poznanie różnych przykładów takich inicjatyw i  ich 
typologizację, a  także uporządkowanie dobrych prak-
tyk i wskazówek, proponowanych przez osoby promu-
jące tę ideę. W przypisach przywołane są adresy stron 
internetowych oraz publikacji, stanowiących źródło  
informacji.

Przedszkolne kąciki przyrody w perspektywie 
pedagogicznej

Dzieci w  okresie przedszkolnym bezpośrednio 
obserwując przyrodę dostrzegają jej urok i  walory 
estetyczne. Frątczakowie wskazują, że „przyroda jest 
pomocnikiem w rozbudzaniu nowych zaciekawień i za-
interesowań dziecka” (Frątczak i Frątczak, 1991, s. 16). 
Przeżyte doświadczenia skłaniają do zadawania rozma-
itych pytań i szukania odpowiedzi. 

Dzieci w  tym wieku są niezwykle ciekawe świata, 
który je otacza. Zarazem najskuteczniej uczą się po-
przez rozwiązywanie napotkanych problemów. Waż-
nym zadaniem nauczyciela jest więc stwarzanie sytuacji 
skłaniających do szukania różnych rozwiązań i pomoc 
w  zrozumieniu zjawisk zachodzących w  przyrodzie, 

która ulega ciągłym zmianom zgodnie z nadchodzący-
mi porami roku. 

Zadanie to ułatwiają właśnie odpowiednio prowa-
dzone dydaktyczne kąciki przyrodnicze. Emilia i  Jan 
Frątczakowie de*niują taki kącik jako: 

wydzielone miejsce (przestrzeń) w budynku przedszkolnym lub 

poza nim, które jest wyposażone w  celowo dobrane obiekty 

przyrodnicze i urządzenia służące do obserwacji przyrody i jej 

rejestracji, klasy*kowania okazów (…), a także miejsce upraw 

roślin i chowu zwierząt (…) [oraz] magazyn materiału przyrod-

niczego do różnych zajęć dydaktycznych (Frątczak i Frątczak, 

1991, s. 19-20). 

Z  de*nicji tej wynika, że kącik taki nie może być 
wyłącznie dekoracją sali, lecz powinien spełniać funk-
cje poznawcze i kształtowania postaw. Co więcej, ma on 
umożliwiać aktywną rolę przedszkolaków w  procesie 
poznawczym. 

Należy zauważyć, że aby skutecznie korzystać z idei 
kącików przyrody, niezbędne jest odpowiednie przy-
gotowanie nauczycieli przedszkolnych. Poza zainspi-
rowaniem ich do tworzenia i  prowadzenia kącików, 
konieczne jest kształcenie ich umiejętności w  zakre-
sie pracy metodą badawczą, w tym m.in. prowadzenia 
z dziećmi eksperymentów przyrodniczych. Ważne jest 
też pogłębianie wiedzy nauczycieli dotyczącej hodowli 
zwierząt i uprawy roślin. Kandydaci na wychowawców 
przedszkolnych i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
powinni zgłębiać „podstawy wiedzy o środowisku przy-
rodniczym, uwzględniających bezpośrednie poznawa-
nie i badanie przyrody” (Domka, 1998, s. 104). 

Ruch tworzenia kącików przyrody

Obecnie dynamicznie rozwija się ruch tworzenia ką-
cików przyrody, zarówno za granicą, jak i w Polsce. To 
ciekawe i warte uwagi zjawisko przybiera różne formy.
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staniem ciekawych pomocy dydaktycznych. Prowadzo-
ny przez fundację program „kącików przyrody” ma na 
celu rozwijanie wśród dzieci ważnych umiejętności, 
prawidłowych postaw społecznych oraz wiedzy nie-
zbędnej w późniejszym okresie kształcenia, z naciskiem 
na pogłębianie umiejętności językowych oraz czytania 
i pisania. Włączenie w ten proces kontaktu z przyrodą 
umożliwia szybsze przyswajanie wiedzy, lepszą koncen-
trację przedszkolaków oraz zwiększa efektywność na-
uki (Chambers i wsp., 2010).

Z  kolei w  Polsce w  1994 roku Mira Stanisławska-
-Meysztowicz założyła Fundację Nasza Ziemia. Głów-
ną misją tej organizacji jest podniesienie świadomości 
ludzi na temat ochrony środowiska naturalnego oraz 
zachęcanie do przedsięwzięć mających na celu podnie-
sienie poczucia odpowiedzialności za przyrodę. Dzia-
łalność fundacji, poza gospodarką odpadami, obejmuje 
również edukację przyrodniczą i  ekologiczną. Do jej 
celów należą m.in.: promowanie edukacji ekologicznej 
i ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, współ-
praca z  różnymi organizacjami krajowymi i  zagra-
nicznymi, zachęcanie lokalnych społeczności do dzia-
łań wpisujących się w  misję tej organizacji6. Fundacja 
współpracuje ze szkołami, przedszkolami, a  także sa-
morządami i innymi instytucjami, realizując programy, 
w których zawarte są elementy edukacyjne. Inspiruje do 
działań dotyczących doświadczania przyrody, obser-
wowania jej w kontakcie bezpośrednim. W poniższym 
zestawieniu zamieszczone są przykładowe programy 
i działania z nimi związane, obejmujące również two-
rzenie kącików przyrody, realizowane przez fundację 
we współpracy z  przedszkolami. Zamierzeniem tych 
działań było pogłębienie relacji między dzieckiem 
a otaczającą go przyrodą oraz umożliwienie przedszko-
lakom bliższego poznania zwierząt w  ich naturalnym 
środowisku.

6 http://naszaziemia.pl/o-fundacji/

Fundacja Nasza Ziemia prowadzi razem z *rmą =e 
Boeing Company akcję ekologiczną o nazwie „Program 
Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Ogród – 
ostoja zwierząt”7. Program ma na celu propagowanie 
zrównoważonego rozwoju, a  także przekonanie spo-
łeczeństwa do troszczenia się o przyrodę. Zaproszenie 
do uczestnictwa w nim jest skierowane do przedszkoli 
i szkół. W ramach tego przedsięwzięcia fundacja organi-
zuje szkolenia dla nauczycieli, dzięki którym otrzymują 
oni pakiet materiałów edukacyjnych do przeprowa-
dzania zajęć. Istotnym elementem działalności jest też 
tworzenie ogrodów (przy wybranych placówkach przed-
szkolnych bądź szkolnych), które pełnią funkcję dydak-
tyczną. Ogród ma stanowić przyjazne środowisko życia 
dla ptaków, motyli czy innych zwierząt. Na jego tere-

7  http://www.ogrodostojazwierzat.pl/informacje.php

nie nauczyciele mają możliwość przeprowadzania zajęć 
z użyciem otrzymanego dzięki programowi wyposaże-
nia dydaktycznego przeznaczonego do obserwowania 
obiektów przyrodniczych i zjawisk. Program znacząco 
przyczynia się do tworzenia kącików przyrody, zwłasz-
cza poza budynkiem przedszkola (w ogrodzie). 

Współpraca przedszkoli i instytucji

Inną formą rozwijania się ruchu przedszkolnych 
kącików przyrody jest tworzenie ich we współpracy 
przedszkoli z wyspecjalizowanymi w zakresie ochrony 
przyrody instytucjami. Wartym odnotowania przykła-
dem współdziałania w zakresie tworzenia takich kąci-
ków jest współpraca Miejskiego Przedszkola nr 17 im. 
Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie z Ligą Ochro-
ny Przyrody. Instytucje te realizują projekt pt. „Nasz 

Zestawienie 1. Programy realizowane przez Fundację Nasza Ziemia we współpracy z przedszkolami.

Żródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Fundacji Nasza Ziemia, http://naszaziemia.pl/programy/ dostęp [28.07.2015]

Nazwa programu Cele Działania

„Kluby Naszej Ziemi”
- poprawa i ochrona środowiska lokalnego (np. sa-

dzenie drzew, tworzenie przyjaznych zwierzętom 
ogrodów)

- organizowanie edukacyjnych wycieczek, zbiera-
nie zużytych baterii, przeprowadzanie ekspery-
mentów i doświadczeń (np. na temat warunków 
niezbędnych roślinom do życia)

- organizowanie różnych konkursów 

„Z Kujawskim pomagamy 
pszczołom”

- kształtowanie wśród ludzi postawy przyjaznej 
środowisku

- zachęcanie do działań na rzecz ochrony zwierząt, 
zwłaszcza pszczół

- edukowanie dzieci na temat życia pszczół oraz 
produktów, które otrzymywane są dzięki ich pracy

- tworzenie ogrodów sprzyjającym pszczołom 
i innym zwierzętom

„Klimatolubne  
przedszkolaki”

- przekazywanie i utrwalanie pozytywnych wzor-
ców zachowań dotyczących ochrony środowiska, 
zwiększanie poziomu wiadomości w tym zakresie

- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia inte-
resujących i kształcących zajęć z obszarów eduka-
cji ekologicznej, szkolenia

- opracowywanie konspektów zajęć na temat 
oszczędzania energii, zmian klimatycznych

- przeprowadzanie w ramach projektu zajęć poka-
zowych z edukacji ekologicznej w przedszkolach
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przedszkolny kącik przyrody”8. Jego założeniem jest 
organizowanie sytuacji sprzyjających dziecku, by mo-
gło poznawać piękno otaczającej przyrody – włącza-
nie dzieci do różnego rodzaju zajęć odbywających się 
w  kącikach przyrody, wykorzystywanie okazów przy-
rodniczych jako środków dydaktycznych oraz aktywny 
udział w  eksperymentach i  doświadczeniach. Głów-
nymi celami przedsięwzięcia są: zapoznawanie dzieci 
z bogactwem regionu i kraju, rozwijanie przyrodniczej 
świadomości, a  także umacnianie emocjonalnej więzi 
ze środowiskiem przyrodniczym. Projekt zakłada ak-
tywizowanie dziecka do gromadzenia różnych okazów 
przyrodniczych i  organizowanie wystaw w  kącikach 
przyrodniczych. 

W  Niepublicznym Przyrodniczo-Ekologicznym 
Przedszkolu „Smykoludki” w  Poznaniu w  salach dy-
daktycznych mieszczą się laboratoria oraz kąciki do-
świadczalne. Pozwalają one dzieciom na uzyskiwanie 
odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania poprzez 
doświadczanie i  eksperymentowanie. Innowacyjnie 
wyposażone sale zaopatrzone są w  multimedialny 
sprzęt. W Przedszkolu prowadzone są zajęcia przyrod-
niczo-ekologiczne ukierunkowane na wszechstron-
ny rozwój dzieci. W  placówce funkcjonuje „kalendarz 
przyrodnika”, zgodnie z  którym obchodzi się m.in.: 
Dzień Ligi Ochrony Przyrody, Międzynarodowy Dzień 
Ptaków, Dzień Zwierząt Laboratoryjnych, Dzień Lasu, 
Dzień Leśnika i  wiele innych9. Przedszkole realizuje 
projekt „Ziemia”, który umożliwia najmłodszym po-
znanie otaczającej przyrody. W  specjalnie przystoso-
wanych salach laboratoryjnych dzieci mogą odkrywać 
tajemnice natury. Ponadto Przedszkole „Smykoludki” 
współpracuje z kołami naukowców, które wspomagają 
organizowanie przyrodniczych projektów. Liczne pro-

8 http://www.lopczestochowa.pl/konkursy-2014-2015/nasz-przed-
szkolny-k%C4%85cik-przyrody-mp-17/

9 http://www.smykoludki.pl/kalendarz.php

jekty realizowane przez to przedszkole nakierowane są 
na wdrażanie dzieci do dbałości o środowisko oraz za-
poznawanie ich z wieloma przyrodniczymi zjawiskami 
w praktyczny sposób. 

Istnieją też obecnie duże możliwości współpracy 
i  wymiany doświadczeń edukacyjnych między przed-
szkolami z  różnych krajów. Stwarzają je m.in. progra-
my edukacyjne prowadzone przez Unie Europejską. 
Poprzez jeden z nich – SOCRATES-COMENIUS – za-
istniała współpraca przedszkoli z czterech różnych kra-
jów na płaszczyźnie wymiany doświadczeń związanych 
z  edukacją środowiskową ich wychowanków. W  pro-
gramie wzięły udział przedszkola z: Niemiec (Wesse-
ling), Szwecji (Luna), Francji (Montpellier), Polski 
(Bydgoszcz). Głównym celem realizowanego projektu 
było upowszechnienie wiedzy na temat wody i roli, jaką 
pełni ona w tworzeniu się życia na ziemi oraz ćwiczenie 
umiejętności poznawczych wśród przedszkolaków10. 
Dzięki realizacji projektu dzieci mogły przekonać się, 
jak wielką rolę woda pełni w naszym otoczeniu. Podczas 
przeprowadzonych eksperymentów i  obserwacji kąci-
ków przyrody w przedszkolach dzieci przekonały się, że 
jest ona źródłem życia dla wszelkich zwierząt i  roślin. 
Na terenie kącika w bydgoskim przedszkolu stworzono 
także grupowe akwarium, hodowle kwiatów oraz eks-
perymentowano z wodą w różnych stanach skupienia.

Przedszkola w lesie

Interesującą formą realizowania idei kącików przy-
rody są przedszkola, które – można tak to określić – 
w  całości są takimi kącikami, gdyż tworzone są w  la-
sach. Pomysły takie można spotkać przede wszystkim 
w Niemczech. Przykładem jest Przedszkole Przyrodni-
cze „Am Waldsee” w Bröthen. Placówka jest położona 
w  lesie sosnowym i  ma w  swym wyposażeniu zada-

10 http://www.przedszkole-zrodelko.pl/k lub_euro/edu_euro.
php?go=edu_euro_wspolpraca

szony taras, na którym można obserwować przyrodę 
i  eksperymentować w  każdych warunkach pogodo-
wych. Dzieci poprzez zabawę na świeżym powietrzu, 
na placu zabaw zlokalizowanym w lesie mogą uczyć się 
szacunku do zwierząt i roślin. Przedszkole „Am Wald-
see” poprzez umożliwienie dzieciom bezpośredniego 
obcowania z przyrodą uwrażliwia najmłodszych na jej 
piękno, a dzieci uczą się taktownego zachowania w le-
sie, nie naruszającego praw zwierząt. Dzięki lokalizacji 
w lesie, przedszkole to pozwala dzieciom na „czyste do-
świadczanie” środowiska naturalnego. W  pobliżu pla-
cówki znajduje się płytkie jezioro, przy którym można 
prowadzić ciekawe eksperymenty, by ułatwić dzieciom 
zrozumienie naturalnych procesów. Dzieci na organi-
zowanych wycieczkach mogą za pomocą lup dokony-
wać wnikliwych obserwacji. 

W  Niemczech leśne przedszkola znajdują się tak-
że w Saksonii, m.in. w Dreźnie, Görlitz i Moritzburgu 
(Winkler, 2009). Nie mają one trwałych budynków. 
Przeważnie konstruuje się zadaszoną chatkę ochrania-
jącą przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. 
Założeniem takiego rozwiązania jest to, że poprzez co-
dzienne przebywanie w  zdrowym leśnym środowisku 
dzieci nabywają sprawności *zycznej i  są zahartowa-
ne. Ponadto twórczość i  aktywność dzieci rozwijana 
jest za sprawą zabawek samodzielnie konstruowanych 
z naturalnych okazów przez dzieci. W znaczący sposób 
usprawnia to motorykę, rozwija wyobraźnię i kreatyw-
ność. 

Angażowanie obywateli przez crowdfunding

Ciekawą formą rozwijania idei przedszkolnych ką-
cików przyrody jest angażowanie społeczeństwa do 
wspólnego *nansowania takich miejsc poprzez crowd-
funding, czyli *nansowanie inwestycji przez obywateli. 
W taki sposób zarazem rozpropagowano i  zaczęto re-
alizować tę idęę w przedszkolu samorządowym w Ka-



Przedszkolne kąciki przyrody – inicjatywy i dobre praktyki  w Polsce i na świecie | Ewelina Kurowicka | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2015 100

SZ
KO

ŁA
N
A
U
K
A

K
R
Ó
T
K
O

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | ebis@ibe.edu.pl | © for the article by the Authors 2015 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2015

dzidle. Pomysł polegający na stworzeniu tam trasy 
spacerowej z kącikami przyrody i miejscami aktywne-
go odpoczynku w  trakcie zabawy został zgłoszony do 
projektu „To dla mnie ważne”, prowadzonego wspólnie 
przez Fundację Aviva oraz portal crowdfundungowy 
„Wspieram.To”. Na portalu tym internauci decydują, 
na co chcą przeznaczyć pieniądze. Pomysł stworzenia 
w przedszkolu w Kadzidle ścieżki z kącikami wsparło 
wielu internautów, dzięki czemu zostanie on zrealizo-
wany z zebranych w ten sposób funduszy oraz dodatko-
wych pieniędzy od fundacji. Jak wskazali wnioskodaw-
cy, inicjatywa ta ukierunkowana jest na zainteresowanie 
dzieci przyrodą i  otaczającym ich środowiskiem, tak 
aby zachęcić je do poznawania jej za pomocą zmysłów, 
oraz aktywne uczestnictwo w  akcjach ekologicznych, 
tak aby nauczyć dzieci odpowiedzialności za otaczają-
cą przyrodę. Trasa spacerowa obejmować ma 11 przy-
stanków i  została zaprojektowana w  taki sposób, aby 
umożliwić dzieciom obserwację zjawisk zachodzących 
w przyrodzie o każdej porze roku. Na każdym przystan-
ku przedszkolaki napotkają na całkiem inne elementy, 
powiązane ze sobą tematycznie. W „ścieżce edukacyj-
no-przyrodniczej” przedszkola w Kadzidle znajdziemy 
stację informacyjną, wyznaczająca najmłodszym obo-
wiązujące tam normy i standardy zachowania. Na trasie 
będzie można zobaczyć wiele gatunków roślin, krze-
wów i warzyw. Dzieci znajdą tam także mały zbiornik 
wodny, plac zabaw oraz stację doświadczeń, umożliwia-
jącą dokonywanie pomiarów znalezionych gatunków 
roślin11.

Blogi nauczycieli

Jeszcze inną formą, która sprawia, że ruch ten się 
rozwija, jest działalność internetowa nauczycieli pasjo-
natów. Przykładem tego są blog i  strona na Twitterze 

11  http://przedsamkadz.edupage.org/news/

nauczycielki z  australijskiego przedszkola, działającej 
pod hasłem „Let the Children Play”.

Pedagog ten stara się przeciwdziałać nadmiernemu 
formalizowaniu programów wychowania przedszkol-
nego, twierdząc, że najwięcej o dzieciach możemy do-
wiedzieć się poprzez zabawę.

Dzieląc się własnymi doświadczeniami oraz do-
starczając inspiracji, porad i  informacji, autorka bloga 
pomaga rodzicom i  nauczycielom przywrócić znacze-
nie roli, jaką pełni zabawa w życiu przedszkolnym. Na-
uczyciel ten pokazuje np., w jaki sposób z naturalnych 
surowców można stworzyć wyjątkowy kącik przyrod-
niczy w sali dydaktycznej. Zebrane w lesie gałązki mogą 
zostać użyte do stworzenia wyjątkowego drzewa genea-

logicznego, z naturalnych materiałów warto zrobić tak-
że wiele ciekawych zabawek.

Praktyczne wskazówki

Dobrych praktyk w zakresie prowadzenia kącików 
przyrody dostarczają m.in. wspomniane wyżej organi-
zacje propagujące tę ideę. Kącik przyrody może powstać 
na zewnątrz przedszkola, w przyległym do niego ogro-
dzie, a także wewnątrz placówki. Inspirację do tworze-
nia kącika warto czerpać z wielu źródeł. 

Poniższe zdjęcia prezentują kąciki przyrody we-
wnątrz i  zewnątrz budynku Przedszkola Akademia 
Młodego Człowieka w Siedlcach.

Kącik badawczo-
przyrodniczy w sali  
przedszkolnej, 
zawierający m.in. 
mikroskop, zlewki, 
probówki, lupy, naturalne 
okazy przyrodnicze, 
zdjęcia
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Ciekawym i  innowatorskim pomysłem wydaje się 
skonstruowanie drzewa rodzinnego umieszczonego 
w doniczce zrobionej z gliny. Na naturalnych gałązkach 
drzewka można umieścić fotogra*e rodziny dziecka12.

Jak wskazują Frątczakowie w  tworzeniu kącików 
przyrody ważne jest korzystanie z  materiałów, które 
najmłodsi mogą dotknąć i  doświadczyć.  Dzięki temu 
łatwiej im zrozumieć otaczający świat i  go pokochać. 
Do tego celu można wykorzystać okazy naturalne takie 
jak: szyszki z lasu czy kamyki znalezione na zewnątrz. 
Dzieci lubią przynosić do sali przedszkolnej rzeczy 
takie jak: kamienie, patyki i  różne „skarby natury”. 
Nauczyciel nie powinien ograniczać tego rodzaju ak-
tywności13. Współczesne podejście zakłada aktywny 
udział wychowanków przy tworzeniu kącików przy-
rody w  przedszkolach.  W  ten sposób dziecko wnosi 
wkład własny w tworzenie kącika przyrody, co pozwala 
mu być dumnym ze znalezienia różnych okazów przy-
rodniczych. Nowoczesnym rozwiązaniem mogącym 
usprawnić funkcjonowanie kącika przyrody wydaje się 
podział tego miejsca na strefę obserwacji, która polega 
na badaniu, pozyskiwaniu i dzieleniu się zdobytą wie-
dzą, oraz obszar, w którym będą one mogły wykorzy-
stać w praktyce zdobytą wcześniej wiedzę14. Obserwacja 
jest istotnym punktem nauki w przedszkolu, więc kącik 
przyrody pełni w  niej bardzo ważną funkcje umożli-
wiającą interaktywną naukę. 

Warto uzupełnić kącik naturalnymi przedmiotami, 
takimi jak kamienie, magnesy, latarki. Nauczyciel po-
winien zachęcić dzieci do aktywnego działania w two-
rzeniu kącika przyrody poprzez przynoszenie własnych 
rzeczy i propagowanie dzielenia się nimi w grupie. Inte-

12 http://www.letthechildrenplay.net/2010/12/point-preschool-use-
-of-natural.html

13 http://www.rainydayprek.com/195/why-create-a-science-corner-
-in-your-preschool-program/

14 http://www.kindergarten-lessons.com/kindergarten-science-
-center.html

resującym pomysłem jest stworzenie akwarium w sali. 
Poprzez obserwację rybek dzieci mogą zobaczyć na 
własne oczy żywe istoty15. 

Kącik przyrody powinien stać się miejscem do-
świadczeń, w  którym wykorzystuje się coraz to nowe 
elementy, których dostarcza nam natura. W zależności 
od pory roku i przeznaczenia przedmiotem ekspozycji 
w kącikach przyrody mogą być:16

15 http://education.seattlepi.com/ideas-handson-science-projects-
-kindergarten-*rst-grade-6903.html

16 E. Połomka, Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych, Przed-
szkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie. Dostęp: 11.08.2015 
http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=142:edukacja-ekologiczna-dzieci-przed-
szkolnych

• prace plastyczne stworzone z naturalnych surow-
ców;

• książki i czasopisma przyrodnicze dla dzieci;
• warzywa i  owoce rosnące zebrane z  ogródka 

przedszkolnego;
• utrwalone na nośnikach danych nagrania z odgło-

sami ptaków, gadów płazów i innych zwierząt;
• okazy przyrodnicze martwe i żywe;
• dekoracje wykonane z ekologicznych materiałów;
• ulotki i plakaty informujące o ciekawych parkach 

przyrody znajdujących się w najbliższej okolicy. 
Kącik przyrody powinien być wyposażony w  stałą 

i  czasową hodowlę roślin i  zwierząt. Pozwala to dzie-
ciom dostrzegać, w  jaki sposób rozwija się dany orga-

Ogród przedszkolny 
prowadzony przez dzieci 
i nauczycieli z Przedszkola 
Akademia Młodego 
Człowieka w Siedlcach
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nizm, jak rośnie i co jest mu potrzebne do życia (Pija-
nowska, 2005/2006). Ułatwia im też zrozumienie reguł 
postępowania z  żywymi organizmami. Dzięki temu 
przedszkolaki już od najmłodszych lat dowiadują się, 
jak ważny wpływ rośliny mają na człowieka, dlaczego 
należy dbać o zwierzęta i w jaki sposób prawidłowo to 
można robić.

Należy pamiętać, by kącik przyrody rozwijał w dzie-
ciach następujące umiejętności:17

• chęć poznawania nowych materiałów, obiektów 
i działania na nich celem obserwacji efektów tych 
czynności;

• włączenie wszystkich zmysłów w lepsze poznawa-
nie organizmów, obiektów i wydarzeń;

• opisywanie, porównywanie i klasy*kowanie cech 
obserwowanych przedmiotów i zdarzeń;

• umiejętność zadawania pytań dotyczących obiek-
tów i wydarzeń umiejscowionych wokół nich;

• używanie prostych urządzeń takich jak lupa, me-
trówka celem dokładniejszych obserwacji;

• współpraca z innymi dziećmi; 
• dzielenie się pomysłami i słuchanie innych osób.

Podsumowanie 

Wykorzystanie w  niniejszym artykule głównie 
materiałów ze stron internetowych było podyktowane 
chęcią analizy przykładów dobrych działań w  obsza-
rze przedszkolnych kącików przyrody. Istnieje bowiem 
wiele praktyk, zarówno w Polsce, jak i za granicą, z któ-
rych nauczyciele mogą czerpać inspiracje do realizo-
wania idei kącików przyrody. Tworzone są one m.in. 
w  celu ochrony dzieci przed zbyt wczesnym zetknię-
ciem ze światem wirtualnym oraz zapewnienia im kon-
taktu z przyrodą. 

17 http://www.rbaeyc.org/resources/Science_Article.pdf

Kącik przyrody to miejsce, gdzie dziecko może 
dotknąć, poczuć, zaobserwować  naturalne zjawiska 
występujące w przyrodzie. Istnieje szereg działań, któ-
re z  powodzeniem  można by wprowadzić polskich 
przedszkolach.  Ważną kwestią jest możliwość wyko-
rzystania wspomnianych praktyk i  wskazówek oraz 
ich implementacji w  codziennym funkcjonowaniu 
placówek edukacyjnych. Dobrym przykładem w  tym 
obszarze jest Przedszkole Przyrodnicze „Am Wald-
see” w Bröthen w Niemczech. Zlokalizowanie placówki 
na terenie leśnym jest interesującym pomysłem, który 
z  powodzeniem mógłby zostać zaadaptowany do pol-
skich warunków. W  upowszechnianiu idei tworzenia 
kącików przyrody ważna jest działalność organizacji 
pozarządowych, takich jak amerykańskie Green He-
arts. Trudno obecnie w Polsce znaleźć fundacje zajmu-
jące się głównie zbliżaniem kontaktu dzieci z przyrodą; 
najczęściej są to organizacje zajmujące się ogólnie poję-
tą ekologią i ochroną środowiska, a działalność wśród 
dzieci traktują jako cel poboczny swojej instytucji. 
Z pewnością w Polsce przydałaby się jednostka zajmu-
jąca się propagowaniem tworzenia kącików przyrody na 
rzecz walki z rosnącym uzależnieniem od Internetu już 
kilkuletnich dzieci. Szanse na zmianę w  tym zakresie 
dają programy organizowane przez Unie Europejską, 
takie jak SOCRATES-COMENIUS, dzięki którym Pol-
skie przedszkola mogą współpracować z zagranicznymi 
jednostkami i czerpać od nich najlepsze wzorce.

Podsumowując, autor uważa, że w  związku z  po-
stępującym trendem spędzania przez kilkulatków co-
raz więcej czasu w sieci istnieje konieczność tworzenia 
kącików przyrody w przedszkolach jako metody prze-
ciwdziałania temu zjawisku. W  artykule wymieniono 
także szereg dobrych praktyk i wskazówek pomocnych 
w tworzeniu kącików w przedszkolu.

Zdaniem autora wszystkie z  nich z  powodzeniem 
można wdrożyć w polskich placówkach, a cześć zosta-

ła już z powodzeniem zaimplementowana. Ewentualną 
barierą do zmian mogą być braki *nansowe lub nieko-
rzystna lokalizacja (brak zieleni na terenie przedszko-
la). Istnieje jednak szereg organizacji, takich jak wspo-
mniana fundacja, założona przez podmiot komercyjny, 
do których można się zwrócić o niezbędne środki.
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Kindergarten science corners  

– initiatives and good practices in Poland and in the World

Ewelina Kurowicka

Organizing science corners inside and outside the build-
ing of kindergarten is an important part of environmen-
tal education. =e purpose of this article is to present the 
initiatives and good practices in the *eld of creating such 
corners. =e author presented results of the analysis of 
information materials, trying to identify good tips and 
propagate the idea of the formation of the science cor-
ners. =e article indicates the forms of initiatives aimed 
at creating a closer relation between children and natural 
environment taken by di�erent people both from Poland 
and abroad: NGOs activity, collaboration between kin-
dergartens and other institutions, forest kindergartens, 
crowdfunding actions, teacher blogs. Good practices con-
ducive to the establishment of the corner include among 
others conducting plant and animal breeding, through 
which the youngest will be able to know how to develop 
living organisms.

Key words: science corner, child, kindergarten, crowd-
funding, foundation, program, blog
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Czynna ochrona nietoperzy 
– istotny element edukacji 
ekologicznej społeczeństwa

– artykuł informacyjno-poradnikowy

Monika Pietraszko, Marcin Warchałowski

Wstęp

W artykule tym zwracamy uwagę na potrzebę edu-
kacji w  zakresie wiedzy o  nietoperzach, zwierzętach 
nieznanych i źle kojarzonych w społeczeństwie. Naszym 
zdaniem, lepszą metodą takiej edukacji jest zaangażo-
wanie uczniów w  czynną ochronę nietoperzy, aniżeli 
tylko bierne przekazywanie wiedzy. Czynna ochrona 
przyrody daje szanse na zastosowanie metod kształ-
cenia zarówno poszukujących, jak i  aktywizujących. 
Przedstawiamy tu przykłady projektów edukacyjnych, 
w których zastosowano różne metody dydaktyczne. 

nowią cenną kryjówkę dla nietoperzy, także w okresie 
zimowego spoczynku (Hebda i  Nowak. 2002; Ciecha-
nowski i wsp., 2006; Warchałowski i wsp., 2013; War-
chałowski i Pietraszko, 2014). Nietoperze odnotowywa-
ne są też w  ziemiankach (Olszewski, 2013), studniach 
(Ignaczak, 2009), szczelinach bloków z  wielkiej płyty 
(Bihari, 2004), czy w kanalizacji burzowej (Wojtaszyn 
i wsp., 2008). 

Nietoperze to ważny element każdego ekosystemu, 
także tego „miejskiego”. Jako organizmy owadożerne, 
regulują ilość owadów w  środowisku, także tych, któ-
re są dla człowieka uciążliwe, jak np. ćmy, komary czy 
meszki. Ssaki te incydentalnie stanowią pokarm dla 
innych zwierząt drapieżnych takich jak np. sowy, kuny, 
czy koty domowe. 

W  Polsce wszystkie gatunki nietoperzy objęte są 
ochroną bierną. Są chronione na mocy ustawy o ochro-
nie zwierząt i  rozporządzenia Ministra Środowiska 
w  sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dodatkowo, 
chronione są na mocy Dyrektywy siedliskowej oraz 
wielu konwencji międzynarodowych, np.  Konwencji 
Bońskiej czy porozumienia EUROBATS. W  naszym 
kraju istnieją też parki narodowe, które zostały utwo-
rzone w  celu ochrony nietoperzy. Przykładem takiego 
parku jest Ojcowski Park Narodowy, w logo którego od-
najdziemy nietoperza (ryc. 1). 
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Nietoperze i ich ochrona – wprowadzenie

Nietoperze – przerażające, krwiożercze bestie, 
wplątujące się we włosy potwory, wampiry. Kiedyś ssa-
ki te podejrzewano nawet o  zjadanie wosku ze świec 
w  kościołach (Marszałek, 2009).  Wiele osób właśnie 
w  ten sposób kojarzy słowo „nietoperz”. Owiane ta-
jemnicą, rzadkie, niedostępne, są tematem wielu mitów 
i  ludowych przesądów, obiektem ludzkich uprzedzeń. 
Niesprawiedliwa i krzywdząca jest taka ocena tych fa-
scynujących nocnych ssaków. 

Ich rząd w  systematyce określa się mianem Chi-
roptera, co w  języku greckim oznacza „rękoskrzydłe”. 
Współcześnie na świecie opisanych jest ponad 1000 
gatunków nietoperzy. Zasiedlają one wszystkie konty-
nenty z  wyjątkiem Antarktydy. Dzięki obecności bło-
niastych skrzydeł potra*ą świetnie latać. W przestrzeni 
orientują się za pomocą wzroku i  echolokacji. Wbrew 
utartym opiniom nie wszystkie żywią się krwią. Jedynie 
trzy gatunki nietoperzy z podrodziny wampirowatych, 
występujące w Ameryce Południowej i Środkowej, ży-
wią się krwią kręgowców. Istnieją też nietoperze, które 
odżywiają się owocami i nektarem lub, tak jak krajowe 
gatunki, bezkręgowcami. Istnieją też gatunki polujące 
na drobne kręgowce, np.  ryby (Sachanowicz i  Ciecha-
nowski, 2008).

W faunie polskiej obecnie wyróżnia się dwadzieścia 
pięć gatunków nietoperzy.  Różnorodność zajmowa-
nych przez nietoperze kryjówek jest ogromna. Mogą 
to być obiekty naturalne, takie jak jaskinie, szczeliny 
skalne, dziuple czy przestrzenie pod korą starych drzew 
(Russo i  wsp., 2004; Ruczyński i  Bogdanowicz, 2005). 
Jednak są gatunki, które zaadoptowały się także do ży-
cia w  siedliskach stworzonych przez człowieka takich 
jak osady i miasta. Często obiekty pochodzenia antro-
pogenicznego, takie jak np.  strychy kościołów, szkół, 
zamków czy obiektów militarnych (schrony, forty), sta-
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Ryc. 1. Logo 
Ojcowskiego Parku 
Narodowego
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Ochrona przyrody to jednak nie tylko regulacje 
prawne, to także, a  może przede wszystkim działania 
podejmowane w celu ochrony pojedynczych gatunków, 
czy też całych ekosystemów. Mówimy wówczas o czyn-
nej ochronie przyrody. Polega ona na poprawie warun-
ków siedliskowych chronionych gatunków, np. poprzez 
wieszanie sztucznych schronień, zamykanie specjalny-
mi kratami zimowisk nietoperzy w celu ich ochrony itp. 

Kluczowym czynnikiem wspierającym ochronę 
przyrody jest edukacja ekologiczna (Sutherland, 2000).  
Polskie badania poziomu wiedzy na temat nietoperzy nie 
są reprezentatywne. Pokazują jednak, że ci, którzy brali 
w nich udział, wiedzą o tych zwierzętach bardzo mało. 
Jak wynika z badań ankietowych zrealizowanych wśród 
144 mieszkańców 12 wsi przylegających do Mazowie-
ckiego Parku Krajobrazowego, aż 21% ankietowanych 
uznało, że nietoperze są rodzajem ptaków, a aż 44% nie 
potra*ło prawidłowo wskazać, czym żywią się nietope-
rze; badanie potwierdziło też, że dość silnie zakorzenio-
ne jest przekonanie, iż nietoperze wkręcają się we włosy 
(Lesiński i Cieślak, 2002). Podobne badania ankietowe 
były wcześniej prowadzone w Poznaniu (Kepel, 1996). 
Ich wyniki były zbieżne z tymi przedstawionymi w pra-
cy Lesińskiego i Cieślaka. Podkreślmy jednak raz jesz-
cze, że przywołane badania były prowadzone na mało 
licznych, niereprezentatywnych próbach; co więcej, do-
tyczą one sytuacji sprzed kilkunastu lat. Aktualnie bra-
kuje wiarygodnych wyników badań na ten temat. Mimo 
to wydaje się, że aby skutecznie podejmować społecznie 
działania na rzecz ochrony nietoperzy, potrzebne jest 
edukowanie społeczeństwa w tym zakresie.

Metody dydaktyczne a edukacja ekologiczna

Obecnie prowadzi się wiele akcji informacyjnych, 
projektów naukowych czy edukacyjnych, w  których 
jednym z celów jest podniesienie poziomu wiedzy spo-

łeczeństwa na temat nietoperzy – ich trybu życia, diety 
i znaczenia w ekosystemie. Działania te prowadzone są 
przez wiele instytucji i często różnią się pod względem 
zastosowanych w  nich metod nauczania. Należy bo-
wiem pamiętać, że każdy proces dydaktyczny opiera się 
na metodach, które mają służyć osiąganiu celów takich 
jak: nabycie wiedzy, doświadczeń, ewolucji poglądów 
i przekonań. Według Okonia (1998) metoda dydaktycz-
na to sposób pracy nauczyciela z  uczniem stosowany 
w konkretnym celu. Powinien on umożliwiać uczniom 
opanowanie wiedzy wraz z  umiejętnością posługiwa-
nia się nią w praktyce, a także pozwalać na rozwijanie 
zdolności i  zainteresowań. W  edukacji ekologicznej 
rolę nauczyciela przejmuje każdy, kto podejmuje trud 
przekazania wiedzy przyrodniczej innym. Warto zatem 
pokazać różnorodność metod dydaktycznych wykorzy-
stywanych w różnych typach działań mających na celu 
poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat nietoperzy 
oraz walkę z błędnymi przekonaniami i uprzedzeniami 
do tych rzadkich i chronionych zwierząt.

Klasy*kację przywoływanych metod dydaktycz-
nych ze zmianami przyjęto za Szloskiem (1995) oraz 
Bortnowskim (2001), komentarze metod przytoczono 
za Bernacką (2001).

Metody podające – np. otwarte wykłady

Do tych najbardziej popularnych metod nauczania 
możemy zaliczyć: opowiadanie, pogadanka, wykład, 
opis. Są to jedne z  najczęściej stosowanych metod dy-
daktycznych w  edukacji szkolnej. Metody podające 
są często stosowane jako podstawa, występują często 
w konstrukcji lekcji jako pierwsze, stanowią bazę wyj-
ściową do dalszych działań. Metody podające powinny 
występować w procesie edukacji obok metod poszuku-
jących – dających szansę w  sposób aktywny nabywać 
wiedzę. Takie połączenie metod zostało z powodzeniem 
wykorzystane przez Fundację im. Zo*i Kossak w Gór-

kach Wielkich podczas projektu: „Nietoperz – fajny 
zwierz”, realizowanego od kwietnia do października 
2014 roku. Odbiorcami projektu były dzieci i młodzież, 
a także każdy, kto był zainteresowany tematem ochrony 
nietoperzy. Było to możliwe dzięki cyklowi otwartych 
wykładów pt. „Wieczory z  Gackiem”. Oprócz wykła-
dów organizatorzy przeprowadzili również warsztaty 
plastyczne oraz konkurs plastyczny o tej samej tematyce 
(Jonderko i Mysłajek, 2014).

Oczekiwanym efektem metod podających jest prze-
de wszystkim: pozyskanie nowych informacji, szybkie 
uzyskanie ogólnego poglądu na dany temat (Bernacka, 
2001). Jeśli jednak obok metod podających skorzysta się 
także z innych metod, liczba możliwych do osiągnięcia 
efektów zdecydowanie się zwiększa.

Metody problemowe – np. badania studentów

Szczególne miejsce wśród metod przekazywania 
wiedzy przyrodniczej zajmują metody bazujące na 
stworzeniu i analizie problemu. Można tu zaliczyć m.in. 
dostrzeganie i formułowanie problemu, obserwację, po-
miar, interpretację danych, analizę i syntezę wyników. 
Metody problemowe świetnie komponują się z projek-
tem badawczym, dając nieograniczone szanse samoroz-
woju oraz samodzielnego nabywania wiedzy poprzez 
czynny udział w pracach badawczych i samym procesie 
nauczania. Ponadto, jak twierdzi Bernacka (2001), me-
tody problemowe pozwalają na twórcze podejście do 
problemów oraz na aktywne i kreatywne poszukiwanie 
nowych rozwiązań. Są to efekty szczególnie cenne dla 
jakości i efektywności samej ochrony przyrody.

Metody problemowe są często wykorzystywane 
podczas kształcenia studentów. Jest to dość popularna 
metoda, pozwalająca na uzyskanie konkretnych, uży-
tecznych naukowo danych. W  ten sposób pozyskane 
wyniki są często podstawą do stworzenia pracy na stu-
dencką konferencję naukową. Konferencje poruszają-
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ce m.in. tematykę ochrony przyrody, teriologii (nauki 
o ssakach) czy chiropterologii są chętnie organizowane 
przez wiele uczelni wyższych w Polsce, m.in. przez Uni-
wersytet Wrocławski. W 2015 roku już po raz trzeci zor-
ganizowano tam Ogólnopolską Studencką Konferencję 
Teriologiczną, na której aż sześć referatów dotyczyło 
nietoperzy, ich biologii, ekologii, zagrożeń (https://si-
tes.google.com/site/konferencjateriologiczna/). Należy 
pamiętać, że edukacja ekologiczna, w  tym edukacja 
chiropterologiczna powinna występować na każdym 
etapie kształcenia i docierać do jak najszerszego grona 
odbiorców. Ponadto warto zwrócić uwagę, że konferen-
cje naukowe, w tym te studenckie, są szansą na wymianę 
poglądów, kontakt i integrację środowiska naukowego. 
Dają też możliwość przedstawienia wyników własnych, 
często pierwszych w karierze naukowej badań. 

Metody eksponujące – np. „zobaczyć na żywo”

Jako metody eksponujące Szlosek (1995) podaje te, 
które przedstawiają dane zagadnienie  w  sposób ak-
tywny, np.  poprzez pokaz, *lm dydaktyczny czy eks-
pozycję. Są to jedne z  najbardziej popularnych metod 
dydaktycznych stosowanych w  edukacji przyrodniczej 
społeczeństwa. Często tego typu metody są stosowa-
ne w  muzeach przyrodniczych, a  także w  działaniach 
podejmowanych przez organizacje pozarządowe zaj-
mujące się edukacją przyrodniczą. Metody eksponu-
jące były wykorzystywane m.in. przez organizatorów 
„Nocy Nadodrza” – ulicznego święta jednej z  wroc-
ławskich dzielnic organizowanego przez EkoCentrum 
wrocławskiej Fundacji EkoRozwoju. Podczas tego 
wydarzenia można było poznać nietoperze, ich biolo-
gię i  ekologię, porozmawiać z  chiropterologiem (pro-
fesjonalnym znawcą nietoperzy), ale także na własne 
oczy zobaczyć żywego nietoperza oraz brać udział 
w  procesie jego karmienia (http://www.fer.org.pl/in-
dex_news.php?dzial=2&kat=16&art=235#a1). Ekspozy-

cja uwzględniająca zaprezentowanie żywych nietope-
rzy, które w szczególny sposób oddziałuje na odbiorcę. 
Nietoperze te często pochodzą z interwencji, a więc są 
to osobniki poszkodowane w  wypadkach, posiadają 
uszkodzone skrzydła lub są zbyt słabe aby egzystować 
bez pomocy ludzi. 

Metody eksponujące wykorzystywali również 
Członkowie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony 
Nietoperzy, którzy brali udział w Pikniku Naukowym 
organizowanym 9 maja w Warszawie przez Polskie Ra-
dio i Centrum Nauki Kopernik. Na wystawie dotyczą-
cej nietoperzy, można było zobaczyć gatunki z krótkimi 
opisami, sylwetki tych zwierząt w  skali czy przykłady 
zajmowanych przez nie siedlisk oraz gatunków owa-
dów, którymi się żywią. Tak samo jak w  przypadku 
„Nocy Nadodrza” bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszyła się możliwość zadania pytania i  rozmowy ze 
specjalistą chiropterologiem (http://nietoperze.pl/news/
nietoperzowe-dzia-ania-piknikowe). 

Bernacka (2001) jako główne efekty kształcenia moż-
liwe do osiągnięcia za pomocą metod eksponujących 
wymienia m.in. rozwijanie wrażliwości oraz wyrobie-
nie umiejętności wczuwania się w sytuacje i problemy 
innych. Kontakt z poszkodowanymi nietoperzami, taki 
jak w przypadku wyżej wymienionej „Nocy Nadodrza” 
z pewnością pozwolił uczestnikom wydarzenia na roz-
winięcie przeżyć moralnych i estetycznych, a co za tym 
idzie wzrost wrażliwości na los tych zwierząt.

Metody praktyczne – np. montowanie budek

Jedne z  najbardziej aktywnych i  wymagających 
czynnego uczestnictwa metody dydaktyczne możemy 
zakwali*kować do metod praktycznych. Ćwiczenia dy-
daktyczne, laboratoria, ćwiczenia techniczne, takie jak 
wykonywanie map, rysunków, a  także wykonywanie 
konkretnych czynności związanych z  czynną ochroną 
przyrody, takich jak konstruowanie sztucznych schro-

Fot. 1 i 2. Wieszanie budek w Parku Południowym 
(Wrocław)

Fot.: Nikodem Mazur
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perzy, przekazywali wiedzę, edukowali i  uwrażliwiali 
mieszkańców na zagrożenia, jakie grożą ich pożytecz-
nym sąsiadom.

W przypadku metod praktycznych należy pamiętać, 
że w sposób szczególny pozwalają one na wykorzystanie 
nabytej wiedzy w  praktyce. Bernacka (2001) dodatko-
wo jako jeden z najważniejszych efektów możliwych do 
osiągnięcia za pomocą tej metody wskazała rozwinięcie 
umiejętności skutecznego działania.

Studium przypadku – indywidualny dobór metod

Studium przypadku (Bortnowski, 2001) to model 
pracy nad zagadnieniem łączącym w  sobie różne ele-
menty z  wyżej wymienionych czterech metod. Polega 
ona na rozpatrzeniu sprecyzowanego problemu na tle 
problemu typowego oraz wyznaczeniu na podstawie 
wypracowanych wniosków możliwych sposobów dzia-
łania.

Studenckie Koło Naukowe Zoologów i  Ekologów 
przy użyciu studium przypadku prowadziło liczne pro-
jekty aktywizujące uczniów w celach stworzenia sztucz-
nych schronień dla nietoperzy. Jednym z projektów był 
projekt „Chatka dla Puchatka”, w  którym z  wcześniej 
przygotowanych zestawów uprzednio przyciętych desek 
i  wkrętów uczniowie wybranych szkół podstawowych 
sami skręcali schronienia dla nietoperzy. Jednak sama 
faza tworzenia sztucznych schronień (metoda praktycz-
na) była poprzedzona pogadanką na temat nietoperzy 
(metoda podająca) oraz fragmentem *lmu dydaktycz-
nego lub krótką prezentacją komputerową przedstawia-
jąca obecną sytuację nietoperzy w  Polsce, ich siedlisk 
i  biologii (metoda ekspozycyjna). Po pogadance oraz 
zaprezentowaniu wyników na temat sytuacji nietoperzy 
oraz ciągle malejącej liczbie dogodnych dla nietoperzy 
siedlisk uczniowie mieli za zadanie sformułować prob-
lem oraz poddać go analizie (metoda problemowa). Fi-
nalną częścią każdych warsztatów w  ramach projektu 

nień dla zwierząt, czy usuwanie roślin inwazyjnych, 
to tylko niektóre z  szerokiego wachlarza dostępnych 
praktycznych metod dydaktycznych. Szlosek (1995) do 
metod praktycznych zalicza również metodę projektów, 
jednak projekty badawcze o  tematyce przyrodniczej 
według autorów mogą być również zaliczane do metod 
problemowych.

Przykładem projektu, który wykorzystywał metody 
praktyczne był projekt pt. „M1 dla nietoperzy” reali-
zowany przez Studentów Koła Naukowego Zoologów 
i  Ekologów z  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc-
ławiu (Warchałowski i Pietraszko, 2013). W odpowiedzi 
na brak naturalnych schronień  dla nietoperzy w posta-
ci sędziwych, dziuplastych drzew w Parkach miejskich 
Wrocławia studenci postanowili napisać i  zrealizować 
projekt będący odpowiedzią na potrzeby siedliskowe 
nietoperzy. Studenci samodzielnie napisali projekt i po-
zyskali fundusze na jego realizację. Głównym celem 
projektu było umieszczenie sztucznych schronień dla 
nietoperzy w  wybranych wrocławskich parkach, gdzie 
schronień tych brakowało lub uległy one zniszczeniu. 
W efekcie powieszono 10 bardzo wytrzymałych budek 
trocinobetonowych (fot. 2) w Parku Południowym oraz 
blisko 100 budek drewnianych w pięciu innych parkach 
(Park Szczytnicki, Park Skowroni, Park Wschodni, Park 
Staszica, Park Nadodrzański). Jak wynika ze wstępnych 
obserwacji, w większości z wymienionych parków bud-
ki są wykorzystywane przez nietoperze. Podczas rea-
lizacji projektu pamiętano o  prawidłowym sposobie 
wieszania budek – na wysokości około 3 metrów nad 
ziemią (co chroni je dość skutecznie przed wandalami) 
oraz wieszaniu ich od strony nasłonecznionej (zazwy-
czaj południowej), w miejsce takim, aby pobliskie gałę-
zie oraz zakrzaczenia nie zasłaniały swobodnego wlotu 
do budki. Podczas wieszania budek w parkach studenci 
spotykali się z  żywym zainteresowaniem przechod-
niów. Odpowiadali na liczne pytania dotyczące nieto-

było tworzenie sztucznych schronień dla zwierząt oraz 
ich dekorowanie za pomocą kredek świecowych w ry-
sunki nietoperzy. 

Poniższa rycina przedstawia schemat budowanego 
schronienia dla nietoperzy (ryc. 2). Budka ta (tzw. typ 

Ryc. 2. Schemat budowy budki dla nietoperzy typu 
angielskiego

Zielone cyfry oznaczają kolejny numer deseczek pociętych z dużej 
deski. Wymiary podane są w milimetrach. Źródło: oprac. własne.

Fot. 3. Prelekcja o nietoperzach, skierowano do dzieci ze 
szkoły podstawowej w Grodźcu

Fot.: Monika 
Pietraszko
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angielski) jest prosta w  wykonaniu i  zbudować mogą 
ją uczniowie zarówno w wieku szkoły podstawowej jak 
i dorośli. Budkę tworzy się przez pocięcie jednej nieheb-
lowanej deski sosnowej o wymiarach 110 cm x 15 cm na 
sześć mniejszych desek. Do budowy celowo wykorzy-
stywane są deski nieheblowane, gdyż dzięki temu nieto-
perze mają możliwość zahaczenia się pazurkami, w ich 
wnętrzu i swobodnego zwisania w schronieniu. Budkę 
najłatwiej spaja się przy pomocy wkrętów do drewna 

skręcanych wkrętarką akumulatorową. Część budek, 
w celu konserwacji została z zewnątrz pokryta natural-
nym pokostem lnianym.

Zastosowane przez studentów prowadzących projekt 
studium przypadku pozwoliło na dobranie różnorod-
nych metod dydaktycznych. Jak twierdzą Dziurzyńska-
-Pyrsz i wsp. (2011), dokonując wyboru metody dydak-
tycznej w  nauczaniu warto pamiętać, że każda grupa 
odbiorców ma charakter indywidualny. Właśnie dlatego 
niektóre metody będą efektywniejsze dla jednych ucz-
niów, a dla drugich bardziej optymalne będą inne.

Zakończenie

Należy pamiętać, że choć w  każdym przypadku 
edukacji cenne są zarówno metody poszukujące, jak 
i podające, to jednak edukację ekologiczną powinniśmy 
opierać przede wszystkim na tych poszukujących (Le-
nart i Kafel, 1996). Pobudzają one aktywność uczestni-
ków, są atrakcyjne dydaktycznie i  ułatwiają osiąganie 
celów kształcenia jak i  wychowawczych (Kozaczyśki, 
2003). Metody poszukujące wspierane aktywizującymi 
sposobami kształcenia, takimi jak zajęcia prowadzone 
w terenie czy wspólne tworzenie schronień dla zwierząt, 
mogą stać się nowym sposobem na edukację przyrod-
niczą społeczeństwa. Różnorodność stosowanych me-
tod sprawia, że edukacja ekologiczna prowadzona przy 
udziale czynnej ochrony przyrody może dotrzeć do 
szerokiego grona odbiorców w różnym wieku. Ponad-
to wychodząc z edukacją ekologiczna poza mury szkół 
i  centrów edukacji ekologicznej możemy szybciej do-
trzeć do odbiorcy i w bardziej przystępny sposób, często 
naocznie prezentując zmiany, jakie zachodzą w środo-
wisku czy podejmując trud ich naprawy, pokazać sens 
ochrony przyrody.

Niewiedza społeczeństwa na temat roli nietoperzy 
niestety często uzupełniana jest zasłyszanymi gdzieś 

błędnymi informacjami czy powielanymi stereotypa-
mi. Może warto w  sposób kreatywny i  aktywny po-
dejść do edukacji społeczeństwa, wychodząc z  wiedzą 
do zielonych ostoi miasta: parków i skwerów, wieszając 
sztuczne schronienia dla zwierząt. Należy przy tym 
budować schronienia nie tylko dla – tak popularnych – 
ptaków, lecz także dla nietoperzy. Działania te w sposób 
naoczny dadzą przykład dobrych praktyk w  ochronie 
tych zwierząt i pozwolą edukować w sposób praktyczny, 
przynosząc korzyści także głównym zainteresowanym, 
czyli nietoperzom.
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Typy dziedziczenia mutacji

Konspekt zajęć edukacyjnych

Ilona Żeber-Dzikowska, Urszula Poziomek

Temat: Typy dziedziczenia mutacji – choroby 
uwarunkowane genetycznie. Odniesienie do pod-
stawy programowej

Przedmiot: biologia, IV etap edukacyjny, zakres 
rozszerzony

Adresaci: uczniowie liceum lub technikum

Czas trwania zajęć: 45 minut

Odniesienie do podstawy programowej: 

Cele kształcenia:

I. Poznanie świata organizmów na różnych pozio-
mach organizacji życia. 

 Uczeń przedstawia i wyjaśnia procesy i zjawiska 
biologiczne; 

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i  tworzenie infor-
macji. 

 Uczeń odczytuje, selekcjonuje, porównuje i prze-
twarza informacje pozyskane z  różnorodnych 
źródeł, w tym za pomocą technologii informacyj-
no-komunikacyjnych. 

V. Rozumowanie i argumentacja. 
 Uczeń objaśnia i komentuje informacje, wyjaśnia 

zależności przyczynowo-skutkowe, formułuje 
wnioski. 

Treści nauczania:

VI. Genetyka i biotechnologia
5. Genetyka mendlowska. Uczeń: 

1) wyjaśnia i stosuje podstawowe pojęcia genety-
ki klasycznej (allel, allel dominujący, allel rece-
sywny, homozygota, heterozygota)

2) zapisuje i  analizuje krzyżówki jednogenowe 
i  dwugenowe oraz określa prawdopodobień-
stwo wystąpienia poszczególnych genotypów 
i fenotypów w pokoleniach potomnych;

5) analizuje drzewa rodowe, w tym dotyczące wy-
stępowania chorób genetycznych człowieka;

7. Choroby genetyczne. Uczeń: 
1) podaje przykłady chorób genetycznych czło-

wieka wywołanych przez mutacje genowe 
(mukowiscydoza, fenyloketonuria, hemo*lia, 
ślepota na barwy, choroba Huntingtona). 

Typ zajęć: opracowanie nowego materiału, po zaję-
ciach wstępnych na temat mutacji jako źródle zmien-
ności i rodzajach mutacji

Forma nauczania: zajęcia edukacyjne w klasie szkol-
nej

Forma organizacyjna: praca grupowa

Strategie: E, O

Metody nauczania:
• obserwacyjne: obserwacja środków dydaktycz-

nych zastępczych
• słowne: dyskusja, praca z tekstem źródłowym

Środki dydaktyczne: 
• tekst źródłowy
• karta pracy

Literatura

• Dla ucznia i dla nauczyciela: Ewa Bartnik (2004). 
Choroby genetycznie uwarunkowane, Edukacja 
Biologiczna i Środowiskowa, 1; dostępny w inter-
necie: http://ebis.ibe.edu.pl/numery/stare/
ebis-2004-1-1.pdf 

• Dziedziczenie jednogenowe. Analiza rodowodów. 
Seminarium, Podstawy Genetyki medycznej, do-
stępny w internecie: http://kgm.ump.edu.pl/>-
leadmin/user_upload/genetyka/konspekty/
Dziedziczenie_jednogenowe.Analiza_rodo-
wodow_01.pdf
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i Dydaktyki Biologii, Instytut Biologii  
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

mgr Urszula Poziomek: Pracownia Przedmiotów Przyrod-
niczych IBE, nauczycielka dyplomowana biologii w LXXV 
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Przebieg zajęć edukacyjnych

I. Faza przygotowawcza

• Sprawy organizacyjno-porządkowe
• Kontrola wiadomości i umiejętności
• Sformułowanie tematu lekcji: Typy dziedzicze-

nia mutacji – choroby uwarunkowane mutacjami 
punktowymi. 

Ii. Faza realizacyjna

Uczniowie zapoznają się z tekstami źródłowymi, wyko-
nują ćwiczenia z karty pracy.

III. Faza podsumowująca 

• Uczniowie prezentują rezultaty pracy.
• Nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji.

Praca domowa

Dla wszystkich:

Korzystając z dostępnych źródeł opisz objawy i ewentu-
alnie sposoby leczenia objawowego wybranych chorób 
genetycznych – mukowiscydoza, fenyloketonuria, he-
mo*lia, daltonizm (ślepota na barwy), choroba Hun-
tingtona. 

Dla zainteresowanych:

Korzystając z  dostępnych źródeł opisz objawy i  ewen-
tualnie sposoby leczenia objawowego takich chorób ge-
netycznych jak dystro*a mięśniowa Duchenne, zespół 
Retta, galaktozemia.

Załącznik nr 1

Tekst źródłowy 1

Znane są tysiące chorób ludzkich, powodowanych przez 
zmianę jednego lub wielu genów. Od kilku lat znajo-
mość sekwencji genomu ludzkiego bardzo ułatwiła po-
szukiwanie genów odpowiedzialnych za choroby, ale 
nadal klasyczne narzędzia takie jak analiza rodowodów 
są podstawą poszukiwania takich genów.
Człowiek ma 23 pary chromosomów, 22 z nich to tzw. 
autosomy, zaś jedna para     to chromosomy płci XX 
u kobiety i XY u mężczyzn. Dziedziczenie pojedynczych 
cech (wynikających ze zmian w pojedynczym genie) za-
leży od tego, czy gen jest zlokalizowany  w chromoso-
mie płci X czy w jednym z autosomów. Mutacja w genie 
może być recesywna (konieczne są mutacje w obu ko-
piach genu, by był widoczny efekt) lub też dominująca 
(wystarczy jeden zmutowany gen).
Istnieją następujące typy dziedziczenia mutacji związa-
nych z chorobami (i oczywiście także genów, które cho-
rób nie powodują):

1. Autosomalny recesywny – gen znajduje się w jed-
nym z 22 autosomów, by efekt był widoczny, po-
trzebne są mutacje w obu kopiach genu. Przykłada-
mi są mukowiscydoza, niedokrwistość sierpowata, 
fenyloketonuria, galaktozemia. Często są to muta-
cje powodujące dysfunkcję enzymów. W przypad-
ku heterozygoty jeden czynny, niezmutowany allel 
wystarcza, by zapewnić odpowiednią aktywność 
enzymatyczną.

2. Autosomalny dominujący – gen znajduje się w jed-
nym z 22 autosomów, wystarczy mutacja jednego 
genu, by był widoczny efekt. Przykładem jest cho-
roba Huntingtona. Często choroby te dotyczą ge-
nów kodujących białka, dla których potrzebne jest 
prawidłowe działanie obu kopii genu (hiperchole-

sterolemia) lub też mutacja powoduje powstanie 
,,trującego’’ produktu (choroba Huntingtona)

3. Recesywny sprzężony z  płcią – gen znajduje się 
w  chromosomie X, mężczyźni chorują, gdy jest 
u nich obecna tylko jedna mutacja, bo mają tylko 
jeden chromosom X; typowe choroby sprzężone 
z płcią to hemo*lia, daltonizm i dystro*a mięśnio-
wa Duchenn’a. Mężczyźni nie przekazują mutacji 
swoim synom (bo przekazują im chromosom Y, 
a nie X), ale wszystkie ich córki dziedziczą chro-
mosom X z wadliwym genem. Jeśli są heterozygo-
tami to nie są chore, ale mogą mieć chorych synów.

4. Dominujący sprzężony z płcią. Chorują i kobiety, 
i mężczyźni, mężczyźni, bo mają tylko jedną ko-
pię defektywnego genu, kobiety, dlatego że druga, 
normalna kopia genu       nie wystarcza, by znieść 
dominujący efekt zmutowanego genu. Przykładem 
jest krzywica oporna na witaminę D. Mężczyźni 
nie przekazują choroby swoim synom, ale wszyst-
kie ich córki są chore. 

Źródło: Ewa Bartnik (2004). Choroby genetycznie uwa-
runkowane, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 1.

Tekst źródłowy 2

Dziedziczenie recesywne sprzężone z chromosomem X: 

Chorują niemal wyłącznie mężczyźni (bardzo rzadko 
homozygotyczne kobiety) ze względu na obecność tyl-
ko jednego chromosomu X (hemizygotyczność). Cho-
roba jest dziedziczona przez synów od matek – hetero-
zygotycznych nosicielek zmutowanego allelu, które są 
zdrowe (nie mają objawów choroby). Nie jest możliwe 
dziedziczenie choroby z  ojca na syna – ojciec zawsze 
przekazuje synowi chromosom Y.
Kobieta – nosicielka ma 50% ryzyka przekazania zmu-
towanego allelu swojemu potomstwu. Zatem w  jej 
potomstwie będzie 50% chorych synów lub córek no-



Typy dziedziczenia mutacji | Ilona Żeber-Dzikowska, Urszula Poziomek | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2015 112

SZ
KO

ŁA
N
A
U
K
A

K
R
Ó
T
K
O

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | ebis@ibe.edu.pl | © for the article by the Authors 2015 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2015

sicielek (zdrowych). Pozostałe 50% potomstwa nie dzie-
dziczy mutacji. 
Chory mężczyzna ma wszystkie dzieci zdrowe przy 
czym wszystkie córki są nosicielkami mutacji. 
Przykłady: daltonizm, hemo*lia A i B, dystro*e mięś-
niowe Duchenne’a i Beckera, niespecy*czne upośledze-
nie umysłowe, agammaglobulinemia. 

Dziedziczenie dominujące sprzężone z chromosomem X: 

Chorują hemizygotyczni mężczyźni oraz homozygo-
tyczne i heterozygotyczne kobiety, przy czym chorych 
kobiet jest dwukrotnie więcej, niż chorych mężczyzn. 
Tylko u kobiet heterozygotycznych obserwuje się różno-
rodność ekspresji – choroba często przebiega łagodniej 
niż u  mężczyzn w  związku z  losową inaktywacją jed-
nego chromosomu X w komórce. Niemożliwe jest dzie-
dziczenie choroby z ojca na syna ponieważ syn otrzy-
muje od ojca zawsze chromosom Y. Synowie chorego 
mężczyzny są zdrowi a wszystkie jego córki są chore. 
Przykłady: krzywica hipofosfatemiczna, zespół Retta, 
zespół Alport.

Dziedziczenie autosomalne dominujące: 

Chorują głównie heterozygoty, bardzo rzadko homo-
zygoty. Nie ma żadnych różnic zależnych od płci. Brak 
nosicielstwa. Chorobę przekazują na potomstwo osoby 
chore. Osoba chora (heterozygota) ma 50% ryzyka po-
siadania chorego potomstwa, niezależnie od płci. 
Chora homozygota ma 100% ryzyka posiadania chore-
go potomstwa nawet jeśli drugi rodzic będzie zdrowy.
Przykłady chorób: rak sutka, otoskleroza dominująca, 
hipercholesterolemia rodzinna, mnogie wyrośla kostne, 
choroba Huntingtona, zespół Marfana, achondroplazja. 

Dziedziczenie autosomalne recesywne: 

Chorują tylko homozygoty posiadające oba zmutowane 
allele genu. Nie ma żadnych różnic zależnych od płci. 

Choroba dziedziczona jest zazwyczaj od zdrowych ro-
dziców nosicieli. 
Szczególnym czynnikiem ryzyka jest bliskie pokre-
wieństwo rodziców. 
Dla zdrowych rodziców nosicieli (heterozygot) ryzyko 
posiadania chorych dzieci wynosi 25%; Częstość wystę-
powania tego typu chorób wynosi 2 przypadki na 1000 
osób. 
Przykłady: mukowiscydoza, fenyloketonuria, galak-
tozemia, głuchota 
wrodzona, rdzeniowy zanik mięśni, choroba Wilsona, 
wrodzony przerost nadnerczy.

Źródło: na podstawie Podstawy genetyki medycznej, semi-
narium Dziedziczenie jednogenowe, analiza rodowodów, 
http://kgm.ump.edu.pl/%leadmin/user_upload/genety-
ka/konspekty/Dziedziczenie_jednogenowe.Analiza_ro-
dowodow_01.pdf)
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Ćwiczenie 2

Przeanalizuj schematy i przyporządkuj każdy z nich do 
odpowiedniego typu mutacji (recesywna autosomalna, 
dominująca autosomalna, recesywna sprzężona z płcią, 
dominująca sprzężona z  płcią), korzystając z  opisów 
z tekstów źródłowych. Uzasadnij każde przyporządko-
wanie.

A – ……………………………………………..

A - ………………………………………………………..

Uzasadnienie

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

B – ……………………………………………..

Uzasadnienie

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Załącznik nr 2 – Karta pracy ucznia

Ćwiczenie 1

Sformułuj 3-4 pytania, które będą pomocne w ustale-
niu typu dziedziczenia na podstawie schematów drzew 
rodowych.

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………

Legenda: 

– zdrowy mężczyzna
– chory mężczyzna 
– zdrowa kobieta
– chora kobieta
– kobieta nosicielka zmutowanego allelu
– mężczyzna nosiciel zmutowanego allelu



Typy dziedziczenia mutacji | Ilona Żeber-Dzikowska, Urszula Poziomek | EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2015 114

SZ
KO

ŁA
N
A
U
K
A

K
R
Ó
T
K
O

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA | ebis.ibe.edu.pl | ebis@ibe.edu.pl | © for the article by the Authors 2015 © for the edition by Instytut Badań Edukacyjnych 2015

C –  …………………………………………………………

Uzasadnienie

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

D – …………………………………………………..

Uzasadnienie

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Ćwiczenie 3

Chory na daltonizm mężczyzna z  kobietą nosicielką 
allelu daltonizmu mają 50% chorych synów i 50% cho-
rych córek (homozygot). Pozostali synowie są wolni od 
mutacji, pozostałe córki są zdrowymi nosicielkami cho-
roby. 
Przeprowadź krzyżówkę, która wykaże, czy takie zało-
żenie jest prawdziwe.
Oznaczenia: XD – allel zdrowy, Xd – allel daltonizmu, Y 
– chromosom warunkujący płeć męską

Ćwiczenie 4

Chora na krzywicę hipofosfatemiczną, heterozygotycz-
na kobieta i zdrowy mężczyzna ma 50% ryzyka posia-
dania chorego potomstwa, niezależnie od płci. Wykonaj 
krzyżówkę, która wykaże taki sposób dziedziczenia tej 
choroby.
Oznaczenia: XK – zmutowany allel krzywicy hipofosfa-
temicznej, Xk – zdrowy allel, Y – chromosom warunku-
jący płeć męską.

Ćwiczenie 5

Dwoje heterozygotycznych rodziców posiadających 
zmutowany allel pląsawicy Huntingtona ma 75% ryzy-
ka posiadania chorego potomstwa (25% potencjalnych 
homozygot). Wykonaj krzyżówkę, która potwierdzi taki 
rezultat dziedziczenia tej choroby.
Oznaczenia: H – zmutowany allel warunkujący chorobę 
Huntingtona, h – allel zdrowy.

Ćwiczenie 6

Ryzyko posiadania chorego potomstwa przez osobę 
chorą na mukowiscydozę (homozygotę) jest na ogół 
mniejsze niż 1%. Wyjaśnij, dlaczego jest tak niskie i od 
czego zależy jego wartość.

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………
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Ćwiczenie 2

Przeanalizuj schematy i przyporządkuj każdy z nich do 
odpowiedniego typu mutacji (recesywna autosomalna, 
dominująca autosomalna, recesywna sprzężona z płcią, 
dominująca sprzężona z  płcią), korzystając z  opisów 
z tekstów źródłowych. Uzasadnij każde przyporządko-
wanie.

A – autosomalne dominujące

A - ………………………………………………………..

Uzasadnienie
Chory ojciec przekazał zmutowany allel zarówno cór-
kom jak i synowi (brak zależności od płci). Fakt, że mat-
ka tych dzieci jest zdrowa sugeruje, że allel jest domi-
nujący, tak więc choroba ujawnia się już u heterozygot.

B – autosomalne recesywne

Uzasadnienie
Heterozygota przekazuje allel zmutowany bez względu 
na płeć potomzielonka o  spokrewnionych rodziców, 
którzy są nosicielami zmutowanego allelu.

Załącznik nr 3 – Karta odpowiedzi

Ćwiczenie 1

Sformułuj 3-4 pytania, które będą pomocne w ustale-
niu typu dziedziczenia na podstawie schematów drzew 
rodowych.
Czy dziedziczenie jest wyłącznie matczyne?
Która płeć choruje – obie, tylko mężczyźni?
Po kim dziedziczy się chorobę (po ojcu czy po matce)?
Dzieci jakiej płci dziedziczą mutację po chorych męż-
czyznach?

Legenda: 

Kwadrat biały – zdrowy mężczyzna, kwadrat czarny (szary) 
– chory mężczyzna, kółko białe – zdrowa kobieta, kółko 
czarno/białe lub kwadrat czarno-biały – odpowiednio 
kobieta nosicielka lub mężczyzna nosiciel zmutowanego 
allelu.
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C – recesywne sprzężone z  płcią (chromosomem X)

Uzasadnienie
Chory ojciec (hemizygota) przekazał zmutowany allel 
tylko córkom (dziedziczenie zależne od płci), które są 
nosicielkami. Matka nosicielka przekazała allel zmuto-
wany córce (nosicielka) i synowi, który jest chory (rece-
sywny zmutowany allel ujawnia się ze względu na hemi-
zygotyczność mężczyzny). 

D – dominujące sprzężone z płcią (z chromosomem X) 

Uzasadnienie
Sprzężenie z płcią widać przy przekazywaniu zmutowa-
nego allelu przez ojca na wszystkie córki, syn jest zdro-
wy. Córki nie są nosicielkami tylko chorymi zatem to 
allel dominujący. O dominacji świadczy też dziedzicze-
nie choroby z chorej matki na córkę i syna (oboje cho-
rzy) w kolejnym pokoleniu.

Ćwiczenie 3

Chory na daltonizm mężczyzna z  kobietą nosicielką 
allelu daltonizmu mają 50% chorych synów i 50% cho-
rych córek (homozygot). Pozostali synowie są wolni od 
mutacji, pozostałe córki są zdrowymi nosicielkami cho-
roby. 
Przeprowadź krzyżówkę, która wykaże, czy takie zało-
żenie jest prawdziwe.
Oznaczenia: XD – allel zdrowy, Xd – allel daltonizmu, Y 
– chromosom warunkujący płeć męską

Xd Y x XD Xd

XD Xd

Xd XD Xd Xd Xd

Y XD Y Xd Y
Założenie jest prawdziwe – połowa córek jest nosiciel-
kami, połowa jest chora (homozygoty recesywne), sy-
nowie w połowie są chorzy, w połowie zdrowi.

Ćwiczenie 4

Chora na krzywicę hipofosfatemiczną, heterozygotycz-
na kobieta i zdrowy mężczyzna ma 50% ryzyka posia-
dania chorego potomstwa, niezależnie od płci. Wykonaj 
krzyżówkę, która wykaże taki sposób dziedziczenia tej 
choroby.
Oznaczenia: XK – zmutowany allel krzywicy hipofosfa-
temicznej, Xk – zdrowy allel, Y – chromosom warunku-
jący płeć męską.

XK Xk x Xk Y

XK Xk

Xk XK Xk Xk Xk

Y XK Y Xk Y
W  wyniku krzyżówki uzyskano 50% chorego potom-
stwa (w połowie córki, w połowie synowie). Druga po-
łowa dzieci jest zdrowa. 

Ćwiczenie 5

Dwoje heterozygotycznych rodziców posiadających 
zmutowany allel pląsawicy Huntingtona ma 75% ryzy-
ka posiadania chorego potomstwa (25% potencjalnych 
homozygot). Wykonaj krzyżówkę, która potwierdzi taki 
rezultat dziedziczenia tej choroby.
Oznaczenia: H – zmutowany allel warunkujący chorobę 
Huntingtona, h – allel zdrowy.

Hh x Hh

H h

H HH Hh

h Hh hh
Tylko 25% potomstwa tej pary może być homozygotą 
recesywną czyli nie chorować na pląsawicę Huntingto-
na. Pozostałe dzieci, bez względu na płeć, będą chore.

Ćwiczenie 6

Ryzyko posiadania chorego potomstwa przez osobę 
chorą na mukowiscydozę (homozygotę) jest na ogół 
mniejsze niż 1%. Wyjaśnij, dlaczego jest tak niskie i od 
czego zależy jego wartość.

Homozygota recesywna chora na mukowiscydozę prze-
kazuje jeden ze swoich zmutowanych alleli każdemu ze 
swoich dzieci. Natomiast to czy będą one chore zależy 
od kondycji genetycznej drugiego rodzica. Prawdopo-
dobieństwo wystąpienia mutacji wynosi 2 na 1000 osób 
a  więc jest bardzo niskie, stąd wynika niskie, poniżej 
1%, prawdopodobieństwo spotkania partnera – zdro-
wej heterozygoty. Tylko w takiej sytuacji bowiem może 
dojść do poczęcia chorego dziecka. Zatem prawdopo-
dobieństwo urodzenia chorego potomstwa zależy od 
częstości występowania tej mutacji w populacji, z której 
pochodzi drugi rodzic.
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Nowe zadania PPP
Materiał przygotowują pracownicy Pracowni Przedmiotów 

Przyrodniczych IBE oraz eksperci zewnętrzni

Poniższe zadania przygotowane są przez PPP IBE 
dla III i IV etapu edukacyjnego. Niektóre z nich skon-
struowano na potrzeby badania Laboratorium Myślenia 
i odtajniono po II jego cyklu. Nigdy wcześniej nie były 
publikowane. Prezentowane zadania mają silny kon-
tekst praktyczny i poruszają realne problemy, z którymi 
uczniowie mogą się zetknąć w życiu codziennym. 

Więcej o  badaniu Laboratorium Myślenia na stro-
nie: eduentuzjasci.pl/pl/badania.html?id=409

Zadania powstały w ramach realizowanego przez Instytut Badań  
Edukacyjnych projektu Badanie jakości i efektywności edukacji  
oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współ%nansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biologia – Thiomargarita namibiensis  
– ogromna bakteria

Wstęp do wiązki:

"iomargarita namibiensis to jedna z największych 
znanych bakterii. Jej komórki mogą osiągać 0,7 mm 
średnicy. Oznacza to, że jest ona co najmniej 100 razy 
większa od typowej bakterii oraz 1000 razy większa od 
najmniejszych znanych przedstawicieli tej grupy. Wy-
stępuje jedynie w dwóch miejscach na Ziemi – w Zatoce 
Meksykańskiej i  u  wybrzeży Namibii. "iomargarita 
znaczy „siarkowa perła”, gdyż mikroorganizmy te są 
kuliste, a zawarta w ich komórkach krystaliczna siarka 
rozprasza światło, nadając im perłowy połysk. Odży-
wiają się wykorzystując siarkowodór w  bardzo niety-
powej reakcji, której produktem ubocznym jest właśnie 
siarka.

Zadanie 1

Na podstawie tekstu oceń prawdziwość poniższych 
stwierdzeń. 

Stwierdzenie Czy jest prawdziwe?

1.
Pojedynczą komórkę Thiomarga-
rita można zaobserwować gołym 
okiem.

 Prawda / 

2.
Thiomargarita gromadzi siarkę 
w celu obrony przed zjedzeniem 
przez inne organizmy.

 Prawda / 

3.
Thiomargarita występuje w miej-
scach bogatych w krystaliczną 
siarkę.

 Prawda / 

Autorzy:

BIOLOGIA – zadanie: Paweł Jedynak, komentarz: Urszula 
Poziomek

CHEMIA – zadanie: Marta Laskowska, komentarz: Małgorzata 
Musialik

FIZYKA – zadanie: Justyna Bartol-Baszczyńska, komentarz: 
Joanna Borgensztajn

GEOGRAFIA – zadanie: Katarzyna Mijakowska, komentarz: 
Maciej Lechowicz

P. Jedynak, U. Poziomek, M. Laskowska, M. Musialik, J. Bartol-
Baszczyńska, J. Borgensztajn, K. Mijakowska, M. Lechowicz

Komentarz

Zadanie diagnozuje umiejętność czytania ze zrozu-
mieniem tekstu popularnonaukowego. Tekst zawiera 
wszystkie potrzebne do poprawnego rozwiązania za-
dania informacje. Trzeba je tylko odczytać, zinterpre-
tować i przetworzyć. 

Zadanie było wykorzystane w badaniu przeprowa-
dzonym wśród uczniów klas I liceum ogólnokształcące-
go. Wynik to 13% uczniów, którzy rozwiązali popraw-
nie wszystkie składowe zadania. Najłatwiejsza okazała 
się ocena prawdziwości stwierdzenia pierwszego, gdzie 
54% uczniów zaznaczyło, że bakterię można zobaczyć 
okiem nieuzbrojonym. Dobrze zatem zinterpretowali 
oni podaną w  tekście informację o  wielkości komórki 
bakteryjnej.

62% uczniów uznało, że nieprawdą jest, iż bakteria 
gromadzi siarkę w celu obrony. Wynika z  tego, że do-
brze zinterpretowali oni informację, że siarka jest jedy-
nie produktem ubocznym procesu.

Najsłabszy wynik – 31% poprawnych odpowiedzi 
– uzyskali badani uczniowie przy ocenie stwierdzenia 
trzeciego. Wynika to prawdopodobnie z niezrozumie-
nia stwierdzenia – ci uczniowie, którzy wybrali w tym 
wypadku prawdę myśleli zapewne, że jeśli dla bakte-
rii jest to produkt uboczny, to pozbywa się ona siarki, 
wzbogacając w  nią otoczenie. Stwierdzenie natomiast 
zawiera nieprawdziwą informację o  tym, że bakteria 
wybiera do życia środowiska, w  których występuje siar-
ka krystaliczna i w nich występuje. 

Oczywiście, kluczem do prawidłowego rozwiązania 
jest tutaj słowo „bogate”, które sugeruje, że w miejscach 
występowania tej bakterii są obecne złoża siarki, co 
w żaden sposób nie wynika z treści zadania. 

Zadanie jest klasycznym ćwiczeniem na rozumienie 
tekstu i nadaje się raczej na zajęcia edukacyjne niż na 
sprawdzian. Można je wykorzystać w realizacji następu-
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jących zapisów podstawy programowej biologii, dla IV 
etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym.

Cele kształcenia:
IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie infor-

macji. Uczeń odczytuje, selekcjonuje, porównuje i prze-
twarza informacje pozyskane z  różnorodnych źródeł, 
w  tym za pomocą technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych.

Treści nauczania 
Brak

Zadanie 2

Większą część komórki "iomargarita zajmuje wa-
kuola, w  której bakteria gromadzi azotany. W  reakcji 
azotanów z siarkowodorem powstaje wolna siarka oraz 
wydziela się energia, wykorzystywana przez komórkę. 
Bakteria nie zawiera chloro*lu. 

(1) Na podstawie powyższego opisu można wniosko-
wać, że  iomargarita namibiensis jest

 A. samożywna,
 B. cudzożywna,

(2) ponieważ
 A. pozyskuje energię ze związków nieorganicz-
nych.

 B. nie prowadzi fotosyntezy.

Komentarz

Zadanie wymaga od ucznia nie tylko rozumienia 
tekstu popularnonaukowego, ale również wykorzysta-
nia wiedzy dotyczącej różnorodności procesów odży-
wiania się organizmów, w szczególności bakterii. Opis 
zawiera informację, że reakcja chemiczna przeprowa-
dzana przez tę bakterię jest źródłem użytecznej dla niej 
energii. Nie jest powiedziane, do czego komórka wyko-
rzystuje tę energię. Jednak warianty odpowiedzi wyklu-
czają myślenie o  tym, że chodzi o  proces oddychania 
jako źródło tej energii.  Pozostaje zatem rozstrzygnięcie, 
czy opisany organizm jest samożywny, czy cudzożyw-
ny. 

Jeśli byłby cudzożywny, jego głównym źródłem 
energii byłyby związki organiczne i  z  pewnością nie 
prowadziłby wtedy fotosyntezy. Pozostaje zatem pyta-
nie, w jakim celu utleniałby związki nieorganiczne i do 
czego zużywałby powstałą energię.

Uczeń, który zna przebieg chemosyntezy, powinien 
rozpoznać w  tekście zadania opis pierwszego etapu 
tego procesu, kiedy to w wyniku reakcji utleniania (tu-
taj siarkowodoru do siarki) powstaje energia, używana 
następnie do syntezy związków organicznych z  nie-
organicznych, podobnie jak to ma miejsce w  procesie 
fotosyntezy. Zatem poprawną odpowiedzią w  części 1 
zadania jest odpowiedź A, którą wybrało 62% badanych 
uczniów. Uzasadnieniem wyboru wersji „samożywna” 
nie może być stwierdzenie „nie prowadzi fotosyntezy”, 
bo jest to sprzeczne z zasadami logiki i wiedzą meryto-
ryczną uczniów. Tak więc pozostaje wybór odpowiedzi 
A w części 2 zadania. Zadanie w całości poprawnie roz-
wiązało 45%  badanych uczniów.

Zadanie nadaje się zarówno do wykorzystania na 
zajęciach edukacyjnych przy temacie o procesach życio-
wych bakterii, jak i podczas sprawdzianu.

Przy pomocy zadania można zrealizować następu-
jące cele i  treści nauczania z  podstawy programowej 
biologii dla IV etapu edukacyjnego, w zakresie rozsze-
rzonym:

Cele kształcenia:
I. Poznanie świata organizmów na różnych pozio-

mach organizacji życia. Uczeń przedstawia i  wyjaśnia 
procesy i zjawiska biologiczne.

IV. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie infor-
macji. Uczeń odczytuje, selekcjonuje, porównuje i prze-
twarza informacje pozyskane z  różnorodnych źródeł, 
w tym za pomocą technologii

Treści nauczania:
IV.3.1. Uczeń przedstawia różnorodność bakterii 

pod względem budowy komórki, zdolności do  prze-
mieszczania  się,  trybu  życia  i  sposobu  odżywiania  
się  (fototro*zm, chemotro*zm, heterotro*zm);
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Chemia – ciasto drożdżowe pod linijką

Zadanie

Kamila przeprowadziła eksperyment, aby spraw-
dzić, w  jakiej temperaturze najlepiej wyrasta ciasto 
drożdżowe. Wymieszane składniki na ciasto droż-
dżowe umieściła w  czterech identycznych szklankach 
(wysokość ciasta w każdej z nich wynosiła 10 mm). Na-
stępnie każdą ze szklanek z ciastem umieściła w łaźni 
wodnej o innej temperaturze. 

Po godzinie zmierzyła linijką, jak zmieniła się wy-
sokość ciasta w  poszczególnych szklankach. Rysunek 
poniżej przedstawia wyniki eksperymentu przeprowa-
dzonego przez Kamilę.

Przeanalizuj obserwacje z  doświadczenia, a  na-

stępnie oceń poprawność stwierdzeń w tabeli.

 
Lp.

Stwierdzenia Prawda czy fałsz?

1.
Fermentacja alkoholowa zacho-
dziła najintensywniej w tempe-
raturze ok. 35oC.

 Prawda  /  

2.
Średni przyrost wysokości ciasta 
w trakcie eksperymentu wyniósł 
5 mm.

 Prawda  /  

3.
Im wyższa temperatura łaźni 
wodnej, tym lepiej wyrasta 
ciasto drożdżowe.

 Prawda  /  

Komentarz 

Umiejętnością mierzoną w  tym zadaniu jest anali-
za i  interpretacja danych umieszczonych na rysunku. 
Jest to umiejętność ponadprzedmiotowa, przydatna nie 
tylko w naukach ścisłych, ale wszędzie tam, gdzie trze-
ba coś wywnioskować z danych liczbowych podanych 
np. w postaci wykresów słupkowych lub zidenty*kować 
zmienne zależne i niezależne.   

Do poprawnego rozwiązania zadania uczeń powi-
nien:

• zauważyć, że warunki początkowe w  przypadku 
wszystkich 4 próbek z ciastami były identyczne;

• wiedzieć, że produkty fermentacji alkoholowej 
(nie trzeba nawet wnikać w  szczegóły) powodują 
wzrost ciasta i wywnioskować, że tam gdzie będzie 
większy przyrost ciasta, tam fermentacja będzie 
zachodziła intensywniej;

• przeanalizować wykres przedstawiający wysokość 
ciasta dla poszczególnych temperatur – najwyższą 
wysokość, a  zarazem największą zmianę wyso-
kości ciasta zaobserwowano w  przypadku ciasta 
trzymanego w  temperaturze 35°C; następnie wy-
wnioskować, że w temperaturze 35°C fermentacja 
alkoholowa zachodziła najintensywniej;

• wiedzieć, że przyrost ciasta oznacza to samo co 
zmiana wysokości ciasta;

• wiedzieć co to jest wartość średnia i jak się ją ob-
licza, zsumować wartości zmiany wysokości ciasta, 
a  otrzymaną liczbę podzielić przez ilość pomia-
rów zmiany wysokości ciasta (równą 4); otrzymana 
wartość wynosi 5mm, a zatem stwierdzenie 2 jest 
prawdziwe;   

• przeanalizować przyrosty wysokości ciasta w  za-
leżności od temperatury łaźni wodnej i zauważyć, 
że wartość przyrostu ciasta rośnie tylko do pewne-
go momentu – do temperatury 35°C, a potem spa-

da do 4 mm w temperaturze 55°C, a więc stwier-
dzenie 3 jest fałszywe.

Zadanie jest też dobrą okazją do przedyskutowania 
z uczniami, co jest w tym eksperymencie zmienną nie-
zależną (czyli zmienną, którą manipulowano w  bada-
niu), a zmienną zależną, czyli zmienną mierzoną, którą 
nie manipulujemy w badaniu, a której wartość jest za-
leżna od wartości zmiennej niezależnej. 

Jak odpowiadali uczniowie

Zadanie zostało przebadane na grupie 200 absol-
wentów gimnazjum. W badaniu uzyskano następujące 
wyniki (pogrubioną czcionką zaznaczono odpowiedzi 
poprawne):

Lp. Stwierdzenia Procent odpowiedzi [%]

1.
Fermentacja alkoholowa 
zachodziła najintensywniej 
w temperaturze ok. 35°C.

Prawda (89,5%) / Fałsz 
(10,0%)

2.
Średni przyrost ciast 
w trakcie eksperymentu 
wyniósł 5 mm.

Prawda (70,0%) / Fałsz 
(29,5%)

3.
Im wyższa temperatura 
łaźni wodnej, tym lepiej 
wyrasta ciasto drożdżowe.

Prawda (15,5%) / Fałsz 
(84,0%)

Najmniej problemów ze wskazaniem poprawnej od-
powiedzi mieli uczniowie w przypadku stwierdzenia 1 
– prawie 90% badanych prawidłowo zinterpretowało 
dane z  rysunku.  Natomiast w  przypadku stwierdze-
nia 2, część uczniów miała problem z wykonaniem pro-
stego obliczenia arytmetycznego lub nie wiedziała, co 
oznacza „średni” przyrost. Problemy z  tym podpunk-
tem mieli przeważnie uczniowie, którzy uzyskali ogól-
nie słabsze wyniki z całego wykorzystanego w badaniu 
testu. Wyniki dla stwierdzenia 3 były porównywalne 
z  rezultatami, jakie uzyskali uczniowie w  punkcie 1 
zadania. Niecałe 16% uczniów nie potra*ło zinterpre-
tować danych na rysunku, z których wynikało, że przy-

OBSERWACJE

Temperatura 
łaźni wodnej

5oC 25oC 35oC 55oC

Zmiana wy-
sokości ciasta 

2 mm 6 mm 8 mm 4 mm
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rost ciasta w temperaturze 55°C był o połowę mniejszy 
niż w temperaturze 35°C.

Całe zadanie zostało poprawnie rozwiązane przez 
58% uczniów, a więc było ono dla uczniów raczej trud-
ne. Zadanie dobrze różnicowało uczniów pod wzglę-
dem poziomu umiejętności, czyli ogólnego wyniku 
uzyskanego w całym teście. Nadaje się ono zarówno na 
sprawdzian, jak i na ćwiczenia mające na celu kształto-
wanie umiejętności interpretowania wyników ekspery-
mentalnych w postaci danych liczbowych.   

Zadanie jest zgodne z następującymi wymaganiami 
zawartymi w podstawie programowej chemii dla pozio-
mu podstawowego IV etapu edukacyjnego:

Wymagania ogólne: 
2.1 Uczeń zdobywa wiedzę chemiczną w sposób ba-

dawczy – obserwuje (…) wnioskuje i uogólnia (…).
Wymagania szczegółowe: 
3.4 Uczeń opisuje procesy fermentacyjne zachodzą-

ce podczas wyrabiania ciasta (…).

Fizyka – gaszenie pożaru

Zadanie

Wyróżniamy trzy sposoby przekazywania energii: 
konwekcję, przewodnictwo i  promieniowanie. Wyob-
raźmy sobie analogię obrazującą te sposoby przekazy-
wania energii poprzez porównanie do różnych sposo-
bów gaszenia pożaru:

• Sposób 1: strażacy podają sobie wiaderka z wodą 
z rąk do rąk.

• Sposób 2: strażacy biegają z wiaderkami od pompy 
do pożaru.

• Sposób 3: strażacy przy pomocy węża leją wodę, 
stojąc daleko od ognia.

W  tej analogii woda symbolizuje przekazywaną 
energię, a strażacy – cząsteczki.

Przyporządkuj każdemu ze sposobów gaszenia 

pożaru odpowiedni sposób przekazywania energii.

Sposób 
gaszenia

Sposoby przekazywania energii?

1.  Konwekcja /  Promieniowanie /  Przewodzenie

2.  Konwekcja /  Promieniowanie /  Przewodzenie

3.  Konwekcja /  Promieniowanie /  Przewodzenie

Komentarz

Zadanie sprawdza umiejętność tworzenia prostych 
modeli zjawisk *zycznych i wnioskowania na podstawie 
tekstu. Forma zadania jest dosyć nietypowa: w treści za-
dania opisano trzy sposoby gaszenia pożaru, przy czym 
każdy z nich symbolizuje pewien sposób przekazywa-
nia energii. Energią jest w tym modelu woda, natomiast 

cząsteczkami – strażacy gaszący pożar. Na podstawie 
opisu uczeń powinien przypisać danemu sposobowi 
gaszenia pożaru jeden ze sposobów przekazywania 
energii: konwekcję, promieniowanie lub przewodzenie. 
Zadanie to zostało wykorzystane w badaniu, w którym 
brali udział uczniowie klas drugich liceum ogólno-
kształcącego.

Pierwszy z opisanych sposobów gaszenia pożaru po-
lega na podawaniu sobie wiaderek z wodą z rąk do rąk. 
Jest to analogia do mechanizmu przewodzenia – czą-
steczki przekazują sobie energię w  cyklu indywidual-
nych oddziaływań. Możemy sobie zatem wyobrazić, że 
skoro strażacy przekazują sobie kolejno wiaderka, jest 
to analogia do przekazywania ciepła w  procesie prze-
wodzenia. W przypadku tego procesu, temperatura cia-
ła rośnie stopniowo od końca cieplejszego w kierunku 
końca zimniejszego, na skutek stopniowego przekazy-
wania energii. Pierwszy wiersz prawidłowo rozwiązało 
59,5% osób biorących udział w badaniu. 

Drugi z opisanych sposobów gaszenia pożaru sym-
bolizuje mechanizm przekazywania energii na drodze 
konwekcji. Konwekcja polega na uporządkowanym 
ruchu cząsteczek przenoszących energię. Ruch ten za-
chodzi w  ściśle określonym kierunku. Strażacy bieg-
nący z wiaderkami od pompy całkiem dobrze ilustrują 
to zjawisko. Rozwiązywalność drugiego wiersza była 
zbliżona do rozwiązywalności wiersza pierwszego. Pra-
widłowej odpowiedzi udzieliło w  tym przypadku 61% 
uczniów. 

Trzeci sposób gaszenia pożaru to analogia do me-
chanizmu przekazywania ciepła przez promieniowanie. 
Taki przekaz energii nie wymaga ani bezpośrednich 
oddziaływań pomiędzy poszczególnymi cząsteczkami, 
ani wykonywania przez cząsteczki uporządkowanego 
ruchu. Mechanizm promieniowania pozwala przekazać 
energię na znaczną odległość, dlatego też ilustracją tego 
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procesu może być strażak gaszący pożar z daleka przy 
pomocy węża. Prawidłowej interpretacji sytuacji opisa-
nej w ostatnim wierszu dokonało 64,5% uczniów.

Całość zadania poprawnie rozwiązała co druga oso-
ba biorąca udział w badaniu (49,5%), przy czym warto 
zauważyć, że większość z tych osób najprawdopodobniej 
wybierała odpowiedź świadomie. Uczniowie prawidło-
wo oceniający pierwszy wiersz najczęściej prawidłowo 
oceniali również pozostałe, z czego można wnioskować, 
że zrozumieli oni opisane analogie i  potra*li przypo-
rządkować im odpowiednie procesy *zyczne. Pomimo 
nieczęsto spotykanej formy zadania, warto wykorzystać 
je na lekcji, choćby ze względu na fakt, że bazując na nie-
typowym modelu, kładzie ono nacisk na kształtowanie 
wyobrażenia o pewnych zjawiskach *zycznych, a nie na 
pamięciowe zapamiętywanie de*nicji tych zjawisk.

Zadanie można wykorzystać w pracy na lekcji reali-
zującej następujące cele i treści podstawy programowej 
*zyki dla IV etapu edukacyjnego w zakresie podstawo-
wym. Zadanie diagnozuje również wiedzę i umiejętno-
ści z III etapu edukacyjnego.:

Wymagania ogólne:
I. Znajomość i  umiejętność wykorzystania pojęć 

i praw *zyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przy-
rodzie.

II. Analiza tekstów popularnonaukowych i  ocena 
ich treści

Wymagania szczegółowe:
2.8. Uczeń wyjaśnia przepływ ciepła w  zjawisku 

przewodnictwa cieplnego oraz rolę izolacji cieplnej 
(III etap edukacyjny).

2.11. Uczeń opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku 
konwekcji (III etap edukacyjny).

2.1. Uczeń opisuje promieniowanie ciał, rozróżnia 
widma ciągłe i liniowe rozrzedzonych gazów jednoato-
mowych, w tym wodoru.

Geogra!a – głód na świecie

Zadanie

Poniższy tekst opisuje sytuację w krajach, gdzie wie-
lu mieszkańców cierpi głód. 

„Poszliśmy w  głąb miasteczka na tutejszy rynek. Na placu 

stały stragany z jęczmieniem, prosem i fasolą, stragany z ba-

raniną, a  obok nich – z  cebulą, pomidorami i  czerwonym 

pieprzem. W  innym miejscu był chleb i  owczy ser, cukier, 

kawa. Puszki z sardynkami. Herbatniki i wa}e. Było wszyst-

ko. Ale na rynku, który zwykle jest miejscem zatłoczonym, 

ruchliwym i gwarnym, panowała cisza. (…)

Napotkaliśmy w  bocznych uliczkach świat odmienny – 

opuszczony i już w agonii. Na ziemi, w brudzie i kurzu leżeli 

wychudzeni ludzie. Byli to mieszkańcy okolicznych wiosek. 

Susza pozbawiła ich wody, a słońce spaliło uprawy. Przyszli 

tu do miasteczka w  rozpaczliwej nadziei, ze dostaną łyk 

wody i coś do jedzenia. Osłabieni i już niezdolni do żadne-

go wysiłku, umierali śmiercią głodowa, która jest rodzajem 

śmierci najcichszej i najbardziej uległej (…)”.

R. Kapuściński, „Heban”, Czytelnik Warszawa 1998

Oceń, czy w tekście znajduje się informacja doty-

cząca następujących przyczyn głodu:

Przyczyna Tak czy nie?

1 Uwarunkowania przyrodnicze  Tak  /   Nie

2 Długotrwała wojna  Tak  /   Nie

3 Niestosowanie nawozów  Tak  /   Nie

4 Wysoki poziom ubóstwa  Tak  /   Nie

Komentarz

Zadanie sprawdza u  ucznia umiejętność analizy 
i  wnioskowania na podstawie informacji źródłowej. 
Zaprezentowany fragment pochodzi z książki znanego 
reportażysty Ryszarda Kapuścińskiego, przez co może 
być interesujący dla ucznia. Zadaniem ucznia jest oce-
na, czy w  tekście można znaleźć informację dotyczą-
cą czterech wymienionych przyczyn głodu. Uczeń nie 
musi rozpoznać opisywanego kraju.

Jako pierwsza przyczyna głodu zostały wymienione 
uwarunkowania przyrodnicze. Mogłoby to być skrajne 
warunki klimatyczne, np. bardzo suche lub bardzo zim-
ne. W tekście odnaleźć można zdanie: Susza pozbawiła 
ich wody, a słońce spaliło uprawy. Na tej podstawie na-
leżało wskazać odpowiedź TAK. Takiego wyboru doko-
nało 85,7% spośród 203 uczniów 2 klasy liceum uczest-
niczących w badaniu.

W  drugim stwierdzeniu pojawia się informacja 
o  długotrwałej wojnie. Takie wydarzenie może być 
przyczyną klęski głodu, nawet na obszarach, które 
rzadko jej doświadczyły w  okresach wcześniejszych. 
W tekście nie pojawia się jednak taka informacja, zatem 
prawidłową odpowiedzią jest NIE. Tak wskazało 84,2% 
badanych uczniów.

Trzecie stwierdzenie dotyczy braku nawożenia 
w rolnictwie opisywanego kraju. Podobnie jak punkcie 
wcześniejszym, nie znajdziemy odpowiadającej temu 
stwierdzeniu informacji w  tekście (odpowiedź NIE). 
Tak wskazało 84,2% badanych uczniów.

Ostatnie stwierdzenie dotyczy ubóstwa ludności 
cierpiącej głód. W opisywanym tekście nie ma wprost 
podanej informacji o  ubóstwie. Jednak pierwszy frag-
ment tekstu opisuje  zasobność lokalnego rynku. Kilka 
uliczek dalej ludzie umierają z głodu i pragnienia, cho-
ciaż zarówno jedzenie, jak i woda znajduje się niedale-
ko. Powodem tej sytuacji jest brak środków na zakup 
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niezbędnych artykułów. Brak środków wynika z klęski 
suszy, która pozbawiła ludność rolniczą corocznych do-
chodów oraz własnych źródeł żywności. To stwierdze-
nie należy uznać za mające odniesienie w tekście. Tak 
wybrało 73,4% badanych uczniów.

Całe zadanie okazało się umiarkowanie trudne dla 
uczniów. Poprawnie rozwiązało je 58,6% spośród bada-
nych licealistów. Dobrze różnicowało testowaną grupę.

Zadanie może być wykorzystane przy realizacji na-
stępujących zapisów podstawy programowej dla IV eta-
pu edukacyjnego w zakresie podstawowym:

Wymagania ogólne:
I. Wykorzystanie różnych źródeł informacji do ana-

lizy i  prezentowania współczesnych problemów przy-
rodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych 
i politycznych.

Wymagania szczegółowe:
2.4. Uczeń wyjaśnia, z  czego wynikają różnice 

w wielkości i strukturze spożycia żywności na świecie 
(uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, społeczne 
i  polityczne, mechanizmy wpływające na nierówno-
mierny rozdział żywności w skali globalnej).

Sprawdź inne zadania z komentarzami  
Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE  
w Bazie Narzędzi Dydaktycznych

bnd.ibe.edu.pl
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Culinary Reactions  

– The Everyday Chemistry  

of Cooking

Recenzja książki

Marcin M. Chrzanowski

Z czym kojarzy się przeciętnemu zjadaczowi chleba 
chemia? Dziwna aparatura i kolorowe odczynniki che-
miczne? Naukowiec w  białym poplamionym fartuchu 
z obłędem w oczach trzymający w jednej ręce dymiącą 
probówkę, a w drugiej księgę tajemnej wiedzy? Chemia 
postrzegana jest jako jeden z  najtrudniejszych przed-
miotów szkolnych zarówno przez uczniów, jak i  ich 
rodziców. Jak to jest, że dziedzina tak bliska codzien-
nemu życiu wydaje się przeciętnej osobie tak odległa? 
Ten strach przed chemią jest nieuzasadniony. Parafra-
zując słowa autora, można napisać, że każdy z nas jest 
chemikiem. W kuchni i w łazience, gotując i sprzątając 
eksperymentujemy z  kwasami i  zasadami, używamy 
związków powierzchniowo czynnych, tworzymy piany, 
sporządzamy roztwory, przeprowadzamy reakcje utle-
niania i redukcji, denaturujemy białka różnymi sposo-
bami i  wykorzystujemy produkty przemiany materii 
mikroorganizmów we własnym celu. Dekantujemy, 
sączymy, *ltrujemy i, nie zawsze świadomie, przepro-
wadzamy destylację. 

Książka Simona Quellena Fielda Culinary Reactions 
nie jest podręcznikiem chemii. Nie znajdziemy w niej 
ani układu okresowego, ani skomplikowanych ustępów 
dotyczących reakcji czy struktury. Co może wobec tego 

Culinary Reactions  
– The Everyday Chemistry of Cooking

Simon Quellen Field

Chicago Review Press, Inc.

Chicago 2012

ISBN 978-1-56976-706-1

pp. 258

zaoferować czytelnikowi ta książka? Jest przygodą, któ-
rą każdy z nas może przeżyć we własnej kuchni. Oczy-
wiście poszukiwacz przygód musi być odpowiednio 
przygotowany. Zamiast butów treningowych i  wypeł-
nionego plecaka przyda się w  tym przypadku wiedza 
z gimnazjum (lub podstawówki dla starszych czytelni-
ków) i otwarta głowa. 

Czy wiedza przedstawiona w  książce jest komu-
kolwiek potrzebna? Oczywiście! Lektura tej publikacji 
pozwala przede wszystkim zrozumieć co tak napraw-
dę dzieje się kiedy gotujemy. Dzięki niej zauważymy, że 
kuchnia to nie apteka. Czytelnik może znaleźć odpo-

wiedź na serię bardziej lub mniej przyziemnych pytań. 
Przykładowo: czy i do jakiego stopnia można mody*-
kować przepisy kulinarne? Czy piekąc ciasto koniecz-
nie trzeba kurczowo trzymać się wskazówek? Stosunek 
ilości których składników jest najistotniejszy żeby z cia-
sta nie wyszedł zakalec? Czy rozmiar jajek użytych do 
ciasta ma znaczenie? I dlaczego do rożnych ciast stosuje 
się rożne ilości tłuszczu? Autor wykorzystuje podsta-
wowy metodologii naukowej, pomagając zrozumieć 
Czytelnikowi, co tak naprawdę jest istotne w  kuchni. 
Rozróżnia i wskazuje parametry mniej i bardziej istotne 
w czasie przygotowywania potraw. Warto zwrócić uwa-
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gę na fakt, że robi to w sposób dostępny i zrozumiały dla 
przeciętnie przygotowanej głowy. Dodatkowo, jak pisze 
sam Field, najprzyjemniejszym aspektem wykonywania 
eksperymentów w kuchni jest to, że w odróżnieniu od 
laboratorium chemicznego, w którym występuje zakaz 
spożywania czegokolwiek, w kuchni produkty naszych 
doświadczeń możemy po prostu zjeść – w celu wery*-
kacji postawionych wcześniej hipotez.

Pytania wymienione poniżej są jedynie niewielkim 
wycinkiem wiedzy, którą można poznać czytając Culi-
nary Reactions.

• Jaki ma związek ciśnienie gazu z pieczeniem cia-
sta? 

• Gdzie w kuchni można znaleźć piany (oczywiście 
poza pianą powstałą w  czasie zmywania naczyń) 
i w jaki sposób piana powstaje? Dlaczego podczas 
ubijania takich produktów jak białko jajek, żelaty-
na i  tłusta śmietana powstaje piana? Czy z cukru 
również można otrzymać pianę?

• Jak pogodzić tłuszcz z wodą i stworzyć idealny sos 
holenderski?

• Kiedy i dlaczego na czekoladzie powstaje biały na-
lot?

• W jakim celu można wykorzystać wodę utlenioną 
w kuchni?

Należy tu zaznaczyć, że książka nie stanowi jedynie 
zbioru ciekawostek dotyczących kuchni! Takie książki 
są bowiem już dostępne na rynku. Można je również 
znaleźć w  Internecie. Autor postawił sobie bowiem za 
cel przeanalizowanie podstaw *zykochemicznych pro-
cesów, z jakimi ma do czynienia każdy kucharz – nie-
zależnie od tego, czy zaczyna swoją przygodę w kuchni, 
czy też jest już zaprawionym w boju kucharzem. Przede 
wszystkim pozwala zrozumieć, co tak naprawdę dzie-
je się w trakcie przygotowywania potraw. Zastosowany 
w książce język jest przyjazny dla przeciętnego Czytel-
nika. W momentach krytycznych, gdy wiedza Czytają-

cego musi być nieco poszerzona lub odświeżona, Autor 
przypomina i tłumaczy podstawy *zyki i chemii rozwa-
żanych układów. Przykładowe tematy to: wskazówki do 
odczytu struktury chemicznej, wiązania jonowe, czy też 
wiązania wodorowe. Nie należy się jednak tego obawiać. 
Wspomniane fragmenty książki są krótkie i  napisane 
przyjaznym językiem bez zbędnego obciążania tekstu 
zawiłymi terminami, równaniami matematycznymi 
czy zapisem reakcji chemicznych. 

Książka składa się z 14 działów tematycznych, któ-
rych wybrane wątki tematyczne zaprezentowano po-
niżej. W  krótkim wprowadzeniu do książki Autor 
przekonuje Czytelnika, że jego (Czytelnika) matka jest 
chemikiem i że z pracy w kuchni można się bardzo wie-
le nauczyć.

Rozdział 1. (Measuring and Weighing) dotyczy 
problemu pomiarów w kuchni. Nie znajdziemy w nim 
jednak tego, czego można by się spodziewać – zamiany 
jednych jednostek na inne. Autor podchodzi do proble-
mu pomiaru w kuchni w niezwykle oryginalny sposób. 
Przedstawia w  nim wyniki przeprowadzonego przez 
siebie mikrobadania dotyczącego analizy przepisu na 
cupcake. Jego celem było zbadanie 10 losowych prze-
pisów na ciasto i analiza stosunku zawartości maki do 
cukru we wspomnianych przepisach. Autorowi wystar-
czyły podstawowe narzędzia statystyki, aby pokazać, 
dlaczego pomimo różnic pomiędzy ilościami konkret-
nych składników ciasto zazwyczaj „wychodzi”. Inny, 
równie ciekawy opisany w  tym rozdziale problem to 
błyskawiczne i  niezwykle proste szacowanie wartości 
energetycznej praktycznie dowolnego dania z użyciem 
wagi kuchennej. Dzięki jego lekturze można się rów-
nież dowiedzieć, w  jakiej sytuacji przesiewanie mąki 
jest faktycznie istotne. 

Kolejny rozdział publikacji (Foams) dotyczy pian 
i struktury gąbczastej potraw. Z pianami mamy do czy-
nienia każdego dnia, choć nie każdy ma tego świado-

mość. W  rozdziale tym można znaleźć odpowiedź na 
pytanie, dlaczego chleb można nazwać pianą. 

Trzeci rozdział (Emulsions) dotyczy emulsji. Au-
tor wprowadza pojęcie wiązania wodorowego i  z  jego 
pomocą tłumaczy, z  jakiego powodu niektóre ciecze 
mieszają się ze sobą, podczas gdy inne – nie. Zapozna-
je również Czytelnika z gumą ksantanową, która bywa 
przydatna w  kuchni. Rozdział kończy opis działania 
mono- i  diglicerydów, kwasów tłuszczowych – stabi-
lizatów, które można spotkać w ogromnej grupie pro-
duktów spożywczych. 

Colloids, Gels and Suspensions to 4. rozdział książki. 
S.Q. Field bierze w nim pod lupę temat dotyczący żeli 
obecnych w żywności. Skrobia jest cukrem zapasowym 
występującym we wszystkich roślinach. Z kolei pektyny 
to jedna z frakcji rozpuszczalnego włókna pokarmowe-
go (błonnika), a kolagen, będący głównym składnikiem 
żelatyny, to białko budujące ścięgna w  organizmach 
zwierzęcych. Lektura tego fragmentu książki umożliwia 
zrozumienie procesu powstawania galaretek – koagu-
lacji i peptyzacji zachodzących zarówno w roztworach 
węglowodanów, jak i białek. Czytelnik znajdzie tu odpo-
wiedź na pytanie o to, który ze składników należy zago-
tować, aby otrzymać żel – skrobię czy żelatynę. Ukorono-
waniem rozdziału jest przepis na wykonanie pokrytego 
czerwonym woskiem sera dojrzewającego z suszonymi 
wiśniami. Oczywiście Autor zdradza również sekret do-
tyczący otrzymywania czerwonego wosku. 

Oleje i  tłuszcze (Oils and Fats) stanowi opowieść 
o  materii niepolarnej. Jak to jest, że jedne tłuszcze są 
ciałami stałymi w temperaturze pokojowej, podczas gdy 
inne nie zestalają się nawet w lodówce? Co jest lepsze: 
masło, czy margaryna, i dlaczego kwasy omega są tak 
ważne w naszej diecie? 

Z rozdziału 6. (Solutions) Czytelnik dowie się, dla-
czego jedne substancje rozpuszczają się w innych, jakie 
czynniki mają wpływ na proces rozpuszczania oraz dla-
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czego istnieją ograniczenia co do ilości substancji, która 
może rozpuścić się w  rozpuszczalniku. Autor zajmuje 
się nie tylko roztworami w postaci ciekłej, jak syropy, 
buliony czy nalewki, lecz także roztworami stałymi, jak 
cukierki, czy lizaki. 

W  rozdziale dotyczącym krystalizacji (Crystalliza-
tion) można m.in. przeczytać, dlaczego jedne czekolady 
rozpuszczają się natychmiast, po tym jak je wziąć do 
ręki, a  inne – dopiero po pewnym czasie. Warto za-
znajomić się z informacjami zaprezentowanymi w tym 
rozdziale, żeby dowiedzieć się, co zrobić, aby przygoto-
wywana w domu czekolada miała odpowiednią konsy-
stencję, a jej powierzchnia była błyszcząca. 

Rozdział 8. (Protein Chemistry) poświęcony jest 
białkom w  produktach spożywczych. Dlaczego jedne 
sery łatwo topią się na patelni, podczas gdy inne ulega-
ją przypieczeniu? Jakie zjawiska stoją za tym, że jedne 
wypieki mają konsystencję ciasta, a inne bardziej przy-
pominają w  teksturze chleb? Lektura tego rozdziału 
pozwala dowiedzieć się, jaki wpływ mają białka na po-
stać potraw i jakich substancji użyć, aby zmody*kować 
strukturę białka, by uzyskać założony efekt.

Rozdział 9. książki (Biology) poświęcony jest przede 
wszystkim sposobom wykorzystywania mikroorgani-
zmów w kuchni oraz wyjaśnieniu mechanizmów spo-
sobów ochrony żywności przed zepsuciem. 

Niezwykle ciekawa jest tematyka rozdziału 10., do-
tyczącego skalowania przepisów kulinarnych (Scaling 
Recipes Up and Down). Przypuśćmy, że chcemy wyko-
rzystać przepis do przygotowania posiłku dla 8 osób, 
a  nie 4, jak przedstawiono w  książce. Czy wystarczy 
po prostu zwiększyć ilości wszystkich produktów dwu-
krotnie? Jak wtedy wybrać naczynie do przygotowa-
nia posiłku – czy istotna jest jedynie jego pojemność, 
a  może stosunek pojemności do powierzchni dna na-
czynia? Jaki kształ garnka zmusi nas do częstszego mie-
szania zupy, żeby się nie przypaliła?

Rozdział 11. (Heating) poświęcony został przemia-
nom żywności w  czasie jej ogrzewania. Autor wyjaś-
nia chemię zmiany barwy potraw w czasie ich obróbki 
termicznej, mechanizmy powstawania ich charaktery-
stycznego zapachu oraz powody, dla których zmienia 
się ich wartość kaloryczna. Autor zapoznaje Czytelni-
ka z rozmaitymi procesami *zykochemicznymi, w tym 
z  procesami przemiany białek, karmelizacją, reakcją 
Millarda oraz przemianami aminokwasów prowadzą-
cymi do powstania rakotwórczych kancerogenów. In-
formacja, że kwasy nadają potrawom charakterystycz-
ny kwaśny smak nie będzie dla większości Czytelników 
nowością, ale to, że woda może w  reakcjach chemicz-
nych pełnić rolę zarówno kwasu i zasady nie jest już ta-
kie oczywiste.

Rozdział 12. książki (Acid and Bases) rozpoczyna się 
przedstawionymi wyżej informacjami. Autor omawia 
w nim procesy przygotowywania żywności w kwasach 
oraz gotowanie z  użyciem substancji alkalicznych – 
przedstawia i wyjaśnia proces nixtamalizacji, wykorzy-
stywany od stuleci przez rdzennych mieszkańców Me-
zoameryki do przygotowywania tradycyjnych potraw 
z ziarna kukurydzy. Z lektury rozdziału można dowie-
dzieć się, jaki wpływ mają kwasy na białka i węglowo-
dany oraz dlaczego niektóre produkty zmieniają barwę, 
kiedy zmienia się pH środowiska.

Przedostatni, 13. rozdział książki (Oxydation and 
Reduction) poświęcono procesom utleniania i  reduk-
cji składników żywnościowych. Można się z niego do-
wiedzieć m.in. tego, jakie związki odpowiadają za do-
broczynne dla zdrowia właściwości czerwonego wina 
i zielonej herbaty, a także na czym polegają procesy za-
chodzące w czasie blanszowania owoców oraz dlaczego 
blanszowane warzywa zachowują swój kolor. Autor tłu-
maczy również, dlaczego przypalony tłuszcz wydziela 
nieprzyjemny zapach, psuje smak potraw i jest niebez-
pieczny dla zdrowia. 

Ostatni rozdział książki (Boiling, Freezing, and Pres-
sure) dotyczy wpływu, jaki mają czynniki *zyczne na 
proces przygotowywania potraw. Dlaczego używając 
szybkowaru skracamy czas przygotowywania zupy? 
Jaki ma wpływ wysokość n.p.m. na tempo gotowania 
jajek oraz na wielkość pęcherzyków w cieście drożdżo-
wym? Dlaczego sól dodana do mieszaniny lodu i wody 
może spowodować obniżenie temperatury układu na-
wet do -21 °C? Na te i wiele innych pytań można znaleźć 
odpowiedź z lektury rozdziału 14. i całej książki.

Niezwykłym atutem książki są zarówno nietrud-
ne, jak i bardziej skomplikowane przepisy na potrawy, 
w  których Autor wykorzystuje składniki i  przeprowa-
dza przemiany, o których pisze w poszczególnych roz-
działach. Każdy z  przepisów, opisanych krok po kro-
ku, wzbogacony został zdjęciami ilustrującymi proces 
przygotowania potrawy na poszczególnych etapach. 
W kuchennych zmaganiach towarzyszy Autorowi jego 
ciekawska papuga nimfa, co i  rusz podkradająca sma-
kołyki. 

Kto będzie odbiorcą książki? Można powiedzieć, 
że porusza ona tematy bliskie każdemu z nas, bowiem 
każdy – w  mniejszym lub większym zakresie – przy-
rządza potrawy. A  więc każdy – byleby miał otwartą 
głowę. Z  jednej strony będą to zapaleńcy sztuki kuli-
narnej, których w  kraju coraz więcej przybywa – wy-
starczy tylko spojrzeć na liczbę programów kulinarnych 
pojawiających się jak grzyby po deszczu w  telewizji. 
Z drugiej strony książka z pewnością będzie popularna 
w środowisku nauczycieli i uczniów. W rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. 
w sprawie podstawy programowej (...) dla przedmiotu 
chemia IV etapu edukacyjnego w  zakresie podstawo-
wym wyróżniono osobny dział „Chemia wspomaga 
nasze zdrowie. Chemia w kuchni”. Książka z pewnoś-
cią będzie stanowić inspirację dla nauczycieli i uczniów 
wszystkich typów szkół, w  których obowiązuje wspo-
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mniana podstawa programowa – zarówno zasadni-
czych szkół zawodowych, techników, jak i liceów ogól-
nokształcących. Również w  podstawie programowej 
przedmiotu przyroda dla szkół ponadgimnazjalnych 
można znaleźć dział Zdrowie, w którym rozważane są 
takie tematy jak „chemiczne podłoże przemiany mate-
rii, (...) tłuszcze, błonnik, czy też chemia skutecznego 
odchudzania”. Warto przy okazji zauważyć, że jedyny 
cel kształcenia na tym etapie to: „Rozumienie metody 
naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich wery*-
kowaniu za pomocą obserwacji i eksperymentów”. Cu-
linary Reactions Simona Quellena Fielda bardzo dobrze 
wpisuje się w jego realizację. 

Warto dodać, że książka stała się już natchnie-
niem dla specjalistów z  Instytutu Badań Eduka-
cyjnych. Na stronie internetowej Dobrych Prak-
tyk Instytutu (bdp.ibe.edu.pl), przeznaczonych dla 
nauczycieli, można znaleźć scenariusz zajęć do przyro-
dy dla szkół ponadgimnazjalnych Kuchnia to nie apteka. 
https://bnd.ibe.edu.pl/practice-page/81 

Simon Quellen Field jest autorem 
książek dotyczących programo-
wania komputerowego w  języku C 
(lata 80. XX wieku), beletrystyki 
(A  Simple Piece of Mind; A  Quiet 
Place to Die; Six Chambers, One Bul-
let; Twisted Garden), książek popu-

larnonaukowych (Culinary Reactions: "e Everyday 
Chemistry of Cooking; Why "ere’s Antifreeze in Your 
Toothpaste: "e Chemistry of Household Ingredients), 
książek dla geeków, czyli quasi maniaków (Gonzo Giz-
mos: Projects & Devices to Channel Your Inner Geek; Re-
turn of Gonzo Gizmos: More Projects & Devices to Chan-
nel Your Inner Geek) oraz tworcą strony poświęconej 
zabawkom naukowym, które można przygotować przy 
użyciu dostępnych w domu materiałów: 
www.scitoys.com

Książka w języku angielskim od niedawna jest dostępna w wersji elektronicznej pod adresem: 

http://atibook.ir/dl/en/Others/ashpazi/9781569767061_culinary_reactions__the_everyday_chemistry_of_cooking.pdf
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Nowa pracownia przyrody

Recenzja książki

Urszula Poziomek

Centrum Nauki Kopernik udostępniło wszystkim 
zainteresowanym rekomendacje wyposażenia szkolnej 
pracowni przyrody dla klas IV-VI szkoły podstawowej 
(II etap edukacyjny). 

W  pomysłowo zaprojektowanej książce, wydanej 
w formie kołonotatnika, znalazły się takie rozdziały jak: 

• Metoda naukowa – cóż to takiego?, autorstwa prof. 
Magdaleny Fikus;

• Czy na przyrodzie coś ginie? – prezentacja wyników 
badań jakościowych, autorstwa dr Ilony Iłowie-
ckiej Tańskiej;

• Doświadczenia to za mało – opracowanie poświę-
cone założeniom i  realizacji projektu Nowa Pra-
cownia Przyrody, w tym opis celów edukacji przy-
rodniczej, potrzebie eksperymentowania, a  także 
szczegółowy, tabelaryczny opis sprzętu i  wypo-
sażenia pracowni przyrodniczych, uzupełniony 
o  warunki prowadzenia szkoleń dla nauczycieli 
i organizowania pracy szkoły. 

Ostatnią częścią rekomendacji są narzędzia eduka-
cyjne w postaci propozycji autorskich konspektów zajęć 
z zastosowaniem metody badawczej.

Prezentowane w rekomendacjach zalecenia dotyczą-
ce szkoleń nauczycieli oraz dostosowania organizacji 
pracy szkoły do nauczania przez doświadczenie i obser-
wację są spójne z rekomendacjami opracowanymi przez 
Pracownię Przedmiotów Przyrodniczych IBE ponad 
rok temu dla III i  IV etapu edukacyjnego. Połączenie 

Nowa pracownia przyrody. 
Opracowanie rekomendacji 
wyposażenia szkolnej 
pracowni przyrody dla klas 
IV–VI szkoły podstawowej

Centrum Nauki Kopernik

tych trzech opracowań daje spójną koncepcję pracy nauczycieli przyro-
dy i przedmiotów przyrodniczych od I do IV etapu edukacyjnego. Jest 
też dobrym materiałem wyjściowym dla samorządów terytorialnych, 
czyli organów prowadzących szkoły, do przygotowania wniosków pro-
jektowych i występowania o fundusze unijne będące w dyspozycji mar-
szałków województw na lata 2015-2020. 

Poza wydaniami papierowym reko-
mendacje CN Kopernik oraz IBE są dostęp-
ne w całości w wersji elektronicznej:

• Nowa pracownia przyrody. Opracowa-
nie rekomendacji wyposażenia szkol-
nej pracowni przyrody dla klas IV–
VI szkoły podstawowej

 http://www.kopernik.org.pl/file-
admin/user_upload/PROJEKTY_
SPECJALNE/projekty_europejskie/
przewrot_kopernikanski/pracow-
nia_przyrody/PRACOWNIA_PRZY-
RODY_B5_www_29.06_v2.pdf

• Rekomendacje dotyczące podstawo-
wego wyposażenia pracowni przed-
miotów przyrodniczych oraz zasad 
i  organizacji szkoleń dla nauczycieli 
przedmiotów przyrodniczych na III 
etapie edukacyjnym (gimnazja).

 http://eduentuzjasci.pl/images/
stories/publikacje/ibe-rekomen-
dacje-ppp-gimnazja.pdf

• Rekomendacje dotyczące podstawowe-
go wyposażenia pracowni przedmiotów 
przyrodniczych oraz zasad iorganizacji 
szkoleń dla nauczycieli przedmiotów 
przyrodniczych na IV etapie edukacyj-
nym (szkoły ponadgimnazjalne).

 http://eduentuzjasci.pl/images/
stories/publikacje/ibe-rekomen-
dacje-ppp-ponadgimnazjalne.pdf
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Między Biotechnologią 
a Ochroną Środowiska

– zapowiedź listopadowej konferencji

Sebastian Pilichowski

X Międzynarodowe Studenckie Sympozjum Na-
ukowe „Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska” 
(10th International Conference of Young Naturalists – 
„From Biotechnology to Environment Protection”)

12–15 listopada 2015 roku odbędzie się jubileuszowa 
edycja spotkania młodych przyrodników, szczególnie 
studentów i doktorantów, którzy na rozmaitych polach 
nauk przyrodniczych zaprezentują swoje zainteresowa-
nia i badania. Wśród sekcji znajdują się botanika, zoolo-
gia, biologia człowieka, ekologia, ochrona środowiska, 
biotechnologia i  biologia molekularna, każda sekcja zaś 
podzielona jest na sesję posterową i plenarną.

Dziesiąta konferencja rozpocznie się wykładem 
profesora Sylwestra Gogolewskiego pt. „Engineering 
of Tissues and Internal Organs”. Następnie uczestnicy 
będą mieli możliwość wysłuchania dr. hab. prof. nadzw. 
Grzegorza Iszkuło („=e sex life of plants”), dr. hab. prof. 
nadzw. Joerga Boehnera („Do we still need natural-
ists?”) oraz dr Iryny Kozeretskiej („From Drosophila to 
Antarctic vascular plants (Looking for collaboration”). 
Kolejny gościnny wykład pozostaje owiany tajemnicą.

Konferencja tradycyjnie organizowana jest przez 
Koło Naukowe Biologów Wydziału Nauk Biologicznych 
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Ogród Botaniczny 
Uniwersytetu Zielonogórskiego i odbędzie się w budyn-
ku Wydziału Nauk Biologicznych UZ, A-8. Patronat ho-
norowy nad jubileuszową edycją objęli JM Rektor Uni-
wersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz 

Kuczyński oraz Marszałek Województwa Lubuskiego 
pani Elżbieta Polak.

Z okazji okrągłej rocznicy został ogłoszony konkurs 
plastyczny polegający na przygotowaniu pracy w tech-
nice dowolnej (rysunek, kolaż, obraz, rzeźba, płasko-
rzeźba, gra*ka komputerowa, nie dotyczy zdjęć – nie 
jest to konkurs fotogra*czny) o tematyce przyrodniczej, 
szczególnie interdyscyplinarnie przyrodniczej i dostar-
czenie (osobiście lub pocztą) do sekretariatu Wydziału 
Nauk Biologicznych UZ w terminie do 6 listopada 2015. 
Uczestnicy ocenią dostarczone prace, wyłaniając zwy-
cięzców i przyznając wyróżnienia (wszystkie wiążą się 
z nagrodami).

Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić chętnych 
do udziału czynnego lub biernego, tym bardziej, że za-
pisy trwają do 15 października 2015, zaś termin prze-
słania streszczeń i płatności mija 20 października 2015.

Kierownik organizacyjny
Sebastian Pilichowski
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Szczegóły:

O*cjalna strona: 
http://www.bioconference.wnb.

uz.zgora.pl/

Wydarzenie na Facebooku:
https://www.facebook.com/

events/848061645213856/

Wydarzenie na Globalevents (Elsevier): 
http://www.globaleventslist.elsevier.com/

events/2015/11/10th-international-conference-of-

-young-naturalists-from-biotechnology-to-environ-

ment-protection

Konkurs plastyczny: 
http://wnb.uz.zgora.pl/pl/sympozyum/konkurs-

-plastyczny

Kontakt:

• mgr Sebastian Pilichowski:  
s.pilichowski@wnb.uz.zgora.pl

• dr Krystyna Walińska (kierownik naukowy):  
k.walinska@wnb.uz.zgora.pl
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Nowości ze świata nauki Depeszę przygotowała 

Małgorzata Musialik

Do widzenia, „świnko”!

Rewolucja w  polskim nazewnictwie ssaków – na-
zwa świnka morska przechodzi do lamusa. Zastąpi 
ją kawia domowa.

Muzeum i  Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk 
wydało niedawno publikację pod tytułem Polskie na-
zewnictwo ssaków świata, która jest próbą uzupełnienia 
i  ujednolicenia nazw systematycznych dzikich ssaków 
w  języku polskim. Autorzy zaprezentowali w  książce 
wykaz gatunków ssaków w  języku polskim, łacińskim 
i angielskim, informacje o stopniu zagrożenia wyginię-

ciem oraz rozmieszczeniu według regionów zoogeo-
gra*cznych, a  także aktualne nazwy rodzajów, rodzin 
i  rzędów. Właściciele świnek morskich mogą doznać 
szoku, gdyż w wyniku ciężkiej pracy naukowców z Mu-
zeum i  Instytutu Zoologii PAN ich pupilka przestała 
być świnką morską, a zaczęła być kawią domową. Na-
ukowcy uznali, że „ani to świnka, ani morska”, więc 
należy nadać jej nazwę bazującą na właściwej nazwie 
łacińskiej - Cavia porcellus. Nowa nazwa znacznie lepiej 
oddaje pochodzenie tych sympatycznych gryzoni z ro-
dziny kawiowatych (Caviidae). Warto zauważyć, że po-

z Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBENowości ze świata nauki

zostałych gatunków rodzaju Cavia nie nazywano nigdy 
świnkami, a więc stosowanie nazwy zwyczajowej było 
w tym wypadku odstępstwem od reguły.

Oczywiście świat nauki może wprowadzać różne zmia-
ny, ale wątpliwe, aby nazwa zwyczajowa została szyb-
ko i  całkowicie wyeliminowana z  obiegowego nazew-
nictwa, zwłaszcza, że jest ona głęboko zakorzeniona 
w  świadomości Polaków ze względu na popularność 
świnek morskich w hodowli domowej i  laboratoryjnej. 
Prawdopodobnie nazwę kawia domowa spotka podob-
ny los, co nazwę chemiczną  ditlenek węgla lub tlenek 
węgla(IV), stosowaną w piśmiennictwie szkolnym i na-
ukowym.  W życiu codziennym i tak  wszyscy używają 
starej nazwy zwyczajowej dwutlenek węgla. 

Warto też dodać, że polskie kawie są szczęściarami – ich 
krewne z Ameryki Południowej są hodowane – o zgro-
zo! – w celach kulinarnych. Świnki morskie, odkąd zo-
stały udomowione przez Inków około 3 000 lat p.n.e., 
stanowią podstawę żywienia ludności zamieszkującej 
tereny Peru, Boliwii, Ekwadoru i  Kolumbii. Polskim 
dzieciom nie przyszłoby do głowy, że ich mały przyja-
ciel mógłby wylądować na talerzu, gdyby tra*ł się ktoś 
z  tamtych rejonów świata, jednak dla nich podanie 
gościom pieczonej świnki (cuy) jest dowodem szacun-
ku i gościnności. Nie jesteśmy też pewni, czy radykal-
ny wegetarianizm chroni turystów przed obowiązkiem 
spożycia tego lokalnego specjału.Źródło: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Autor: Kroton
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załącznik

Biologia – Thiomargarita namibiensis – ogromna bakteria

Wstęp do wiązki:

"iomargarita namibiensis to jedna z największych 
znanych bakterii. Jej komórki mogą osiągać 0,7 mm 
średnicy. Oznacza to, że jest ona co najmniej 100 razy 
większa od typowej bakterii oraz 1000 razy większa od 
najmniejszych znanych przedstawicieli tej grupy. Wy-
stępuje jedynie w dwóch miejscach na Ziemi – w Zatoce 
Meksykańskiej i  u  wybrzeży Namibii. "iomargarita 
znaczy „siarkowa perła”, gdyż mikroorganizmy te są 
kuliste, a zawarta w ich komórkach krystaliczna siarka 
rozprasza światło, nadając im perłowy połysk. Odży-
wiają się wykorzystując siarkowodór w  bardzo niety-
powej reakcji, której produktem ubocznym jest właśnie 
siarka.

Zadanie 2

Większą część komórki "iomargarita zajmuje wa-
kuola, w  której bakteria gromadzi azotany. W  reakcji 
azotanów z siarkowodorem powstaje wolna siarka oraz 
wydziela się energia, wykorzystywana przez komórkę. 
Bakteria nie zawiera chloro*lu. 

(1) Na podstawie powyższego opisu można wniosko-
wać, że  iomargarita namibiensis jest

 A. samożywna,
 B. cudzożywna,

(2) ponieważ
 A. pozyskuje energię ze związków nieorganicz-

nych.
 B. nie prowadzi fotosyntezy.

Zadanie 1

Na podstawie tekstu oceń prawdziwość poniższych 
stwierdzeń. 

Stwierdzenie Czy jest prawdziwe?

1.
Pojedynczą komórkę Thiomarga-
rita można zaobserwować gołym 
okiem.

 Prawda / 

2.
Thiomargarita gromadzi siarkę 
w celu obrony przed zjedzeniem 
przez inne organizmy.

 Prawda / 

3.
Thiomargarita występuje w miej-
scach bogatych w krystaliczną 
siarkę.

 Prawda / 

Wstęp do wiązki:
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znaczy „siarkowa perła”, gdyż mikroorganizmy te są 
kuliste, a zawarta w ich komórkach krystaliczna siarka 
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Stwierdzenie Czy jest prawdziwe?

1.
Pojedynczą komórkę Thiomarga-
rita można zaobserwować gołym 
okiem.
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załącznik

Chemia – ciasto drożdżowe pod linijką

Zadanie

Kamila przeprowadziła eksperyment, aby spraw-
dzić, w  jakiej temperaturze najlepiej wyrasta ciasto 
drożdżowe. Wymieszane składniki na ciasto droż-
dżowe umieściła w  czterech identycznych szklankach 
(wysokość ciasta w każdej z nich wynosiła 10 mm). Na-
stępnie każdą ze szklanek z ciastem umieściła w łaźni 
wodnej o innej temperaturze. 

Po godzinie zmierzyła linijką, jak zmieniła się wy-
sokość ciasta w  poszczególnych szklankach. Rysunek 
poniżej przedstawia wyniki eksperymentu przeprowa-
dzonego przez Kamilę.

Przeanalizuj obserwacje z  doświadczenia, a  na-

stępnie oceń poprawność stwierdzeń w tabeli.

 
Lp.

Stwierdzenia Prawda czy fałsz?

1.
Fermentacja alkoholowa zacho-
dziła najintensywniej w tempe-
raturze ok. 35oC.

 Prawda  /  

2.
Średni przyrost wysokości ciasta 
w trakcie eksperymentu wyniósł 
5 mm.

 Prawda  /  

3.
Im wyższa temperatura łaźni 
wodnej, tym lepiej wyrasta 
ciasto drożdżowe.

 Prawda  /  

Zadanie

Kamila przeprowadziła eksperyment, aby spraw-
dzić, w  jakiej temperaturze najlepiej wyrasta ciasto 
drożdżowe. Wymieszane składniki na ciasto droż-
dżowe umieściła w  czterech identycznych szklankach 
(wysokość ciasta w każdej z nich wynosiła 10 mm). Na-
stępnie każdą ze szklanek z ciastem umieściła w łaźni 
wodnej o innej temperaturze. 

Po godzinie zmierzyła linijką, jak zmieniła się wy-
sokość ciasta w  poszczególnych szklankach. Rysunek 
poniżej przedstawia wyniki eksperymentu przeprowa-
dzonego przez Kamilę.

Przeanalizuj obserwacje z  doświadczenia, a  na-

stępnie oceń poprawność stwierdzeń w tabeli.
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Stwierdzenia Prawda czy fałsz?

1.
Fermentacja alkoholowa zacho-
dziła najintensywniej w tempe-
raturze ok. 35oC.

 Prawda  /  

2.
Średni przyrost wysokości ciasta 
w trakcie eksperymentu wyniósł 
5 mm.

 Prawda  /  

3.
Im wyższa temperatura łaźni 
wodnej, tym lepiej wyrasta 
ciasto drożdżowe.

 Prawda  /  

Zadanie

Kamila przeprowadziła eksperyment, aby spraw-
dzić, w  jakiej temperaturze najlepiej wyrasta ciasto 
drożdżowe. Wymieszane składniki na ciasto droż-
dżowe umieściła w  czterech identycznych szklankach 
(wysokość ciasta w każdej z nich wynosiła 10 mm). Na-
stępnie każdą ze szklanek z ciastem umieściła w łaźni 
wodnej o innej temperaturze. 

Po godzinie zmierzyła linijką, jak zmieniła się wy-
sokość ciasta w  poszczególnych szklankach. Rysunek 
poniżej przedstawia wyniki eksperymentu przeprowa-
dzonego przez Kamilę.

Przeanalizuj obserwacje z  doświadczenia, a  na-

stępnie oceń poprawność stwierdzeń w tabeli.

 
Lp.

Stwierdzenia Prawda czy fałsz?

1.
Fermentacja alkoholowa zacho-
dziła najintensywniej w tempe-
raturze ok. 35oC.

 Prawda  /  

2.
Średni przyrost wysokości ciasta 
w trakcie eksperymentu wyniósł 
5 mm.

 Prawda  /  

3.
Im wyższa temperatura łaźni 
wodnej, tym lepiej wyrasta 
ciasto drożdżowe.

 Prawda  /  
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załącznik

Fizyka – gaszenie pożaru

Zadanie

Wyróżniamy trzy sposoby przekazywania energii: 
konwekcję, przewodnictwo i  promieniowanie. Wyob-
raźmy sobie analogię obrazującą te sposoby przekazy-
wania energii poprzez porównanie do różnych sposo-
bów gaszenia pożaru:

• Sposób 1: strażacy podają sobie wiaderka z wodą 
z rąk do rąk.

• Sposób 2: strażacy biegają z wiaderkami od pompy 
do pożaru.

• Sposób 3: strażacy przy pomocy węża leją wodę, 
stojąc daleko od ognia.

W  tej analogii woda symbolizuje przekazywaną 
energię, a strażacy – cząsteczki.

Przyporządkuj każdemu ze sposobów gaszenia 

pożaru odpowiedni sposób przekazywania energii.

Sposób 
gaszenia

Sposoby przekazywania energii?

1.  Konwekcja /  Promieniowanie /  Przewodzenie

2.  Konwekcja /  Promieniowanie /  Przewodzenie

3.  Konwekcja /  Promieniowanie /  Przewodzenie

Zadanie

Wyróżniamy trzy sposoby przekazywania energii: 
konwekcję, przewodnictwo i  promieniowanie. Wyob-
raźmy sobie analogię obrazującą te sposoby przekazy-
wania energii poprzez porównanie do różnych sposo-
bów gaszenia pożaru:

• Sposób 1: strażacy podają sobie wiaderka z wodą 
z rąk do rąk.

• Sposób 2: strażacy biegają z wiaderkami od pompy 
do pożaru.

• Sposób 3: strażacy przy pomocy węża leją wodę, 
stojąc daleko od ognia.

W  tej analogii woda symbolizuje przekazywaną 
energię, a strażacy – cząsteczki.

Przyporządkuj każdemu ze sposobów gaszenia 

pożaru odpowiedni sposób przekazywania energii.

Sposób 
gaszenia

Sposoby przekazywania energii?

1.  Konwekcja /  Promieniowanie /  Przewodzenie

2.  Konwekcja /  Promieniowanie /  Przewodzenie

3.  Konwekcja /  Promieniowanie /  Przewodzenie

Zadanie

Wyróżniamy trzy sposoby przekazywania energii: 
konwekcję, przewodnictwo i  promieniowanie. Wyob-
raźmy sobie analogię obrazującą te sposoby przekazy-
wania energii poprzez porównanie do różnych sposo-
bów gaszenia pożaru:

• Sposób 1: strażacy podają sobie wiaderka z wodą 
z rąk do rąk.

• Sposób 2: strażacy biegają z wiaderkami od pompy 
do pożaru.

• Sposób 3: strażacy przy pomocy węża leją wodę, 
stojąc daleko od ognia.

W  tej analogii woda symbolizuje przekazywaną 
energię, a strażacy – cząsteczki.

Przyporządkuj każdemu ze sposobów gaszenia 

pożaru odpowiedni sposób przekazywania energii.

Sposób 
gaszenia

Sposoby przekazywania energii?

1.  Konwekcja /  Promieniowanie /  Przewodzenie

2.  Konwekcja /  Promieniowanie /  Przewodzenie

3.  Konwekcja /  Promieniowanie /  Przewodzenie
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załącznik

Geogra!a – głód na świecie

Zadanie

Poniższy tekst opisuje sytuację w krajach, gdzie wie-
lu mieszkańców cierpi głód. 

„Poszliśmy w  głąb miasteczka na tutejszy rynek. Na placu 

stały stragany z jęczmieniem, prosem i fasolą, stragany z ba-

raniną, a  obok nich – z  cebulą, pomidorami i  czerwonym 

pieprzem. W  innym miejscu był chleb i  owczy ser, cukier, 

kawa. Puszki z sardynkami. Herbatniki i wa}e. Było wszyst-

ko. Ale na rynku, który zwykle jest miejscem zatłoczonym, 

ruchliwym i gwarnym, panowała cisza. (…)

Napotkaliśmy w  bocznych uliczkach świat odmienny – 

opuszczony i już w agonii. Na ziemi, w brudzie i kurzu leżeli 

wychudzeni ludzie. Byli to mieszkańcy okolicznych wiosek. 

Susza pozbawiła ich wody, a słońce spaliło uprawy. Przyszli 

tu do miasteczka w  rozpaczliwej nadziei, ze dostaną łyk 

wody i coś do jedzenia. Osłabieni i już niezdolni do żadne-

go wysiłku, umierali śmiercią głodowa, która jest rodzajem 

śmierci najcichszej i najbardziej uległej (…)”.

R. Kapuściński, „Heban”, Czytelnik Warszawa 1998

Oceń, czy w tekście znajduje się informacja doty-

cząca następujących przyczyn głodu:

Przyczyna Tak czy nie?

1 Uwarunkowania przyrodnicze  Tak  /   Nie

2 Długotrwała wojna  Tak  /   Nie

3 Niestosowanie nawozów  Tak  /   Nie

4 Wysoki poziom ubóstwa  Tak  /   Nie

Zadanie

Poniższy tekst opisuje sytuację w krajach, gdzie wie-
lu mieszkańców cierpi głód. 

„Poszliśmy w  głąb miasteczka na tutejszy rynek. Na placu 

stały stragany z jęczmieniem, prosem i fasolą, stragany z ba-

raniną, a  obok nich – z  cebulą, pomidorami i  czerwonym 

pieprzem. W  innym miejscu był chleb i  owczy ser, cukier, 

kawa. Puszki z sardynkami. Herbatniki i wa}e. Było wszyst-

ko. Ale na rynku, który zwykle jest miejscem zatłoczonym, 

ruchliwym i gwarnym, panowała cisza. (…)

Napotkaliśmy w  bocznych uliczkach świat odmienny – 

opuszczony i już w agonii. Na ziemi, w brudzie i kurzu leżeli 

wychudzeni ludzie. Byli to mieszkańcy okolicznych wiosek. 

Susza pozbawiła ich wody, a słońce spaliło uprawy. Przyszli 

tu do miasteczka w  rozpaczliwej nadziei, ze dostaną łyk 

wody i coś do jedzenia. Osłabieni i już niezdolni do żadne-

go wysiłku, umierali śmiercią głodowa, która jest rodzajem 

śmierci najcichszej i najbardziej uległej (…)”.

R. Kapuściński, „Heban”, Czytelnik Warszawa 1998
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2 Długotrwała wojna  Tak  /   Nie

3 Niestosowanie nawozów  Tak  /   Nie

4 Wysoki poziom ubóstwa  Tak  /   Nie

Zadanie

Poniższy tekst opisuje sytuację w krajach, gdzie wie-
lu mieszkańców cierpi głód. 

„Poszliśmy w  głąb miasteczka na tutejszy rynek. Na placu 

stały stragany z jęczmieniem, prosem i fasolą, stragany z ba-
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wody i coś do jedzenia. Osłabieni i już niezdolni do żadne-

go wysiłku, umierali śmiercią głodowa, która jest rodzajem 

śmierci najcichszej i najbardziej uległej (…)”.

R. Kapuściński, „Heban”, Czytelnik Warszawa 1998

Oceń, czy w tekście znajduje się informacja doty-

cząca następujących przyczyn głodu:

Przyczyna Tak czy nie?
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