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Wykorzystanie źródeł wtórnych do skonstruowania sieci pokarmowej 

 

Skup się na mniszku lekarskim i jego miejscu w łańcuchach pokarmowych 

Cel: Rozumienie współzależności wielu gatunków w sieci pokarmowej 
 
Karty identyfikacyjne roślin Pappus zawierają informacje o ekologicznym znaczeniu 
każdego gatunku oraz o podtrzymywanych 
przez nie sieciach pokarmowych..  
 
Działanie:  
Uczniowie poszukują informacji w celu 
przygotowania diagramów łańcuchów 
pokarmowych i sieci pokarmowych, korzystając 
z arkuszy identyfikacyjnych roślin Pappus i 
innych źródeł uzupełniających. 
 
Szczegóły dotyczące dwóch konkretnych przykładów są podane w innym miejscu tego 
dokumentu, dla pokrzywy i mniszka lekarskiego. 

Cel: Odkryj znaczenie mniszka lekarskiego w łańcuchach pokarmowych 
 
Działanie:   
Uczniowie zaczynają od zbadania terenu lub ogrodu w celu znalezienia mniszków 
lekarskich. Czy mogą znaleźć jakieś dowody na istoty, które w jakiś sposób wykorzystują 
mniszek lekarski? 
 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, uczniowie powinni skorzystać z arkusza 
identyfikacyjnego rośliny Pappus dla mniszka lekarskiego, aby zidentyfikować jego 
wartość w sieci pokarmowej - dodatkowe badania w Internecie i książkach będą również 
cenne jako materiały uzupełniające. 
Uczniowie mogą być zaskoczeni, gdy dowiedzą się, że ten "chwast" zapewnia 
następujące funkcje 

• wczesne źródło nektaru na wiosnę 
• źródło pyłku 
• nasion dla ptaków żywiących się nasionami, takich jak siewka złota i wróbel 
• liście są bogatym źródłem minerałów dla królików i świnek morskich. 

 
Mniszek lekarski był również powszechnie stosowany w tradycyjnych ziołowych środkach 
leczniczych dla ludzi. 
 

Łańcuchy pokarmowe: pokrzywy, biedronki i motyle  Siedliska: kasztanowiec górski 
Zbadaj znaczenie pokrzywy  Odkryj sekretne tunele ćmy górniczej 

Cel: Zrozumienie, że pokrzywy są ważnym ogniwem w łańcuchu pokarmowym, wspierają mszyce, 
niektóre motyle, biedronki, pająki i ptaki, takie jak sikorki modraszki. 
 
Działanie:  
Wykorzystaj arkusz identyfikacyjny pokrzywy Pappus, aby dowiedzieć się więcej na temat sieci 
pokarmowej, którą wspierają pokrzywy; poszerz tę wiedzę o poszukiwania w książkach i Internecie. 
• Policzcie liczbę biedronek i larw biedronek, które można znaleźć w pokrzywach w porównaniu z 

inną rośliną (nie pokrzywą) znajdującą się w pobliżu. 
Wybierzcie odpowiedni sposób zapisu danych i zastanówcie się, dlaczego w pokrzywach jest więcej 
biedronek niż w innych roślinach.  Aby uzyskać wskazówkę, należy przyjrzeć się także liczebności 
mszyc.. 
 
Na stronie internetowej poświęconej pokrzywom można 
znaleźć więcej informacji na temat tego, dlaczego pokrzywy są tak ważne dla dzikiej przyrody:  

 Cel: Zrozumienie siedliska i cyklu życiowego larw ćmy w tunelach liściowych 
 
Działanie: 
Uczniowie mogą zdiagnozować porażenie przez miniarki, trzymając liść pod 
światło i zauważając gąsienice lub poczwarki (okrągłe ciemne plamy) 
wewnątrz przebarwionego obszaru liścia.  
Jeden z największych szkodników kasztanowca, owad ten pochodzi z 
Macedonii, a obecnie jest szeroko rozpowszechniony w Europie. 
Trzy lub cztery pokolenia tej ćmy mogą wylęgać się każdego roku od maja 
do września, a w silnie zaatakowanym drzewie może żyć nawet pół miliona 
ćm. Szkodnik ten nie ma naturalnych wrogów, nie uczestniczy w łańcuchu 
pokarmowym, a zatem drzewo narażone na jego działanie jest pozbawione 
ochrony. 

 

Pokrzywy 


