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Біорізноманіття – це різноманітність живих 
організмів з усіх джерел, включаючи наземні, морські 
та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, 
частиною яких вони є; це поняття включає у себе 
різноманітність у рамках виду, між видами і 
різноманітність екосистем. 

Конвенція про охорону біорізноманіття 



Чому біорізноманіття важливе? 

Високе біорізноманіття забезпечує стабільність 
та продуктивність екосистем 

 7000 видів рослин людина 
використовує як їжу 

7000 видів рослин людина 
використовує як їжу 

1,6 млрд людей 
залежить від лісу 
1,6 млрд людей 

залежить від лісу 

Міста споживають до 75 % природних 
ресурсів 

Міста споживають до 75 % природних 
ресурсів 

40% глобальної економіки залежить від 
біорізноманіття  
40% глобальної економіки залежить від 
біорізноманіття  



Загроза зникнення існує для: 

1 з 8 видів 
птахів 

1 з 4 видів 
ссавців 

1 з 4 видів хвойних 
рослин 

1 з 3 видів амфібій 6 з 7 видів черепах 

Біорізноманіття під загрозою 

У наш час вимирання видів перевищують природні до 10 разів 
 

В дикій природі кожен третій вид стоїть на межі вимирання 



Приклади із історії: 
На початку 1950-тих населення острову Борнео 

страждало від малярії. ВООЗ було застосовано ДДТ для 
знищення малярійних комарів. І ось що сталося. 

http://www.sdi.com.my/docs/100-years-of-research-in-Sarawak-for-SDI.pdf 



Детальніше про біорізноманіття 
Онлайн-курс «Сталий розвиток громад». Тема 9. 
Біорізноманіття. Екостистемні послуги. 
http://ecoacademy.org.ua/tema/tema-9-
bioriznomanittya-ekosystemni-poslugy-0 



Завдання еко-гри «Мережа життя»: 

• Познайомитись із основними поняттями в 
сфері біоріорізноманіття такими як 
«екосистема», «харчовий ланцюг», 
«біоценоз» тощо; 

• Продемонструвати дивовижні та неповторні 
види нашої планети та України;  

• Показати силу та міцність взаємозв’язків у 
природі; 

• Дати уявлення про основні загрози 
біорізноманіттю та шляхи запобігання. 





Для кого гра «Мережа життя»? 

• Для учнів старших класів з поглибленим 
вивченням природничих дисциплін; 

• Для студентів природничих спеціальностей; 

• Для всіх хто бажає більше дізнатися про 
біорізноманіття; 

• Може бути використана також як 
компонент неформальної освіти для 
сталого розвитку, зокрема працівниками 
об’єктів ПЗФ, представниками НГО тощо. 



3 типи карток:    (1) Старт/біотопи      (2) Види      (3) Події 



Картки «Старт» 

• Являють собою 
різні типи біотопів 



Картки «Види»  



Картки «Події» 

• Інструкція щодо 
використання 
вказана на самій 
картці 



Початок гри 
• «Наосліп» роздати по одній картці «Старт» для 

кожного гравця – здійснити вибір біотопу 

• Перемішати картки «Види» та «Події», і 
«наосліп» роздати по 20 карток для кожного 
учасника 

• Картки, які залишилися становлять «Банк» 

• Із 20 карток кожен гравець може вибрати до 5 
карт «Види», щоб побудувати початковий 
харчовий ланцюг 

• Потім гравці визначаються із черговістю гри 

 



Граємо! 
Протягом одного ходу можливі такі дії: 
• Будувати екосистему за допомогою картки «Види». 

Можна використовувати не більше однієї картки за хід 
або 

• Використовувати картки «Події» по відношенню до 
своєї екосистеми або по відношенню до одного із 
супротивників. Можна використовувати не більше 
однієї картки за хід 

або 
• Скидати одну картку на вибір у «відбій» при цьому 

брати три картки з «банку» 
або 

• пасувати, тобто не виконувати жодних дій 



Закінчення гри та підведення 
підсумків 

• Гра закінчується коли закінчуються гральні 
картки 

 

• Виграє той, хто за підрахунками набере 
найбільшу кількість балів, яка вказана на 
картках «Види» 

 



Альтернативний варіант гри 

• Картки «Види» та «Події» не перемішуються. 

• Окремо на початку гри роздаються картки 
«Види» по 15 штук, всі інші становлять «банк».  

• Гра відбувається за вище викладеними 
правилами, з однією відмінністю: тепер 
протягом ходу треба «наосліп» витягнути 
картку «Події», яка застосовується до 
екосистеми гравця, який її витягнув. Всі інші 
правила без змін. 

 



Тепер ми знаємо: 

• Що таке «біотоп», «екосистема», «трофічні 
зв'язки», «продуценти» та «консументи»;  

• Основні види рослин і тварин, які трапляються в 
розповсюджених біотопах України: сосново-
дубових й букових лісах, субальпійських і 
заплавних луках та низинному болоті.  

• Хто кого їсть у цих біотопах - трофічні 
взаємозв'язки; 

• Які існують загрози біорізноманіттю: пожежі, 
зміна клімату, надмірний випас, урбанізація, 
засмічення, вирубка дерев, інвазійні види тощо. 



Дякую за увагу! 

Питання? 


