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NAUKI ŚCISŁE odskocznie do nauki	
Sławni łowcy roślin i botanicy 

Zbadaj wpływ kobiet łowców roślin i botaników w XIX i na początku XX wieku. 

Cel: Dowiedz się więcej o naukowcach, którzy zmienili światową wiedzę o roślinach i grzybach 
 
Pytania do zadania: Dlaczego botanicy i odkrywcy roślin są ważni?  Czy nadal potrzebujemy odkrywców roślin?  Jakie są cechy badacza roślin? 
Podstawowy poziom danych potrzebnych badaczowi roślin do prowadzenia solidnej nauki to:  

• Kto (identyfikator rośliny, który daje poziom pewności co do dokładności/możliwości)  
• Co (zidentyfikowany gatunek) 
• Gdzie (jego lokalizacja - współrzędne) 
•  Kiedy (data zebrania w terenie).   

Stanowi to podstawę wszystkich danych biologicznych w ramach globalnej społeczności naukowej i umożliwia przeprowadzanie ogromnych i wiarygodnych 
przesłuchań naukowych. 
 
Darwin jest prawdopodobnie najsłynniejszym botanikiem, a Carl Linneaus pierwotnie opisał wszystkie gatunki za 
pomocą swojego dwumianowego systemu nazewnictwa, łacińskiej nazwy składającej się z dwóch części, służącej do 
nazywania gatunków i ich klasyfikacji.  Jego inicjał "L" nadal towarzyszy wielu gatunkom, które opisał w latach 1700.   
Obecnie określa się to mianem nazwy naukowej.  
 
 Oto kilka, być może mniej znanych, kobiet naukowców, które uczniowie mogą chcieć poznać. 
• Marianne North, 1830-1890.  Nieustraszona odkrywczyni, łowczyni roślin i malarka. Kobiety odkrywcy były 

niezwykłe w epoce wiktoriańskiej. Ma swoją własną galerię w Kew Gardens, gdzie wystawia swoje prace. 
 

• Beatrix Potter, 1866-1943. Konserwatorka, artystka i pisarka. Jest dobrze znana z książek dla dzieci, ale uczniowie 
mogą być również zainteresowani jej życiem w Lake District i jej pracą jako konserwator zabytków. 
 

• Janaki Ammal (na zdjęciu po prawej), 1897-1984, której przypisuje się zasługę uczynienia cukru słodszym! Jej 
ojciec uwielbiał naukę, a ona wiele się od niego nauczyła, zanim została profesorem botaniki w Indiach. 
Prowadziła badania nad odmianami trzciny cukrowej, które dobrze rosły i zwiększały wydajność, a także "uczyniły 
cukier słodszym". Interesowała się również etnobotaniką oraz roślinami o zastosowaniu leczniczym i komercyjnym.  
 

• Mary Agnes Chase, 1869-1963. Botaniczka i sufrażystka.  Urodziła się w Chicago, w USA. Była ilustratorką 
naukową w publikacjach muzealnych.  Nauczyła się używać mikroskopu i wykonywać rysunki techniczne.  Badała głównie trawy 

 
.  

• Agnes Arber, 1879 - 1960. Jedna z najważniejszych botaniczek swojego pokolenia, która przyczyniła się do rozwoju taksonomii roślin kwitnących. 
 

Resources: 
Research on-line 
 
250 years of Women in 
Botany is an exhibition at 
Kew Gardens and on the 
Kew Gardens website. It is a 
good introduction to the 
theme that will provide a 
wealth of further information. 
 
Key vocabulary:  
Botany, explorer, global, 
biological, conservationist, 
suffragette, taxonomy 
 
Success criteria: 
ü I can use my research 

skills to investigate the 
lives of female plant 
hunters and botanists in 
history 

ü I can present my findings 
referring to key 
influences of their life on 
the botanical world 

 

Women in Botany 
Kew Gardens 


