
ras rodzimych
Znaczenie

dla zachowania różnorodności biologicznej
Różnorodność biologiczna to inaczej bogactwo świata przyrody. 

To zwierzęta, rośliny, ich siedliska, w których żyją, a także ich geny.

atunki żyjące na ziemi oddzia-
łują na siebie, dlatego bardzo 
ważne jest zachowanie jak naj-

większego zróżnicowania. Im jest ono 
większe, tym wiele gatunków ma więk-
sze szanse na przetrwanie. Człowiek 
jest odpowiedzialny za przyrodę, bo 
jest od niej zależny. Produkcja żywno-
ści jest możliwa dzięki temu, że mamy 
dostęp do czystej wody i żyznej gleby, 
a pszczoły zapylają rośliny. Ze środo-
wiska naturalnego czerpiemy drewno, 
z którego budujemy domy, robimy 
meble czy papier.

W rolnictwie hodowla rodzimych 
ras zwierząt gospodarskich, które od 
wieków towarzyszyły człowiekowi, jest 
wypierana przez nowoczesne odmiany 
zwierząt, które znoszą więcej jaj, dają 
więcej mleka i osiągają szybszy przy-
rost masy ciała. Takie zwierzęta choć 
są bardziej wydajnie, hodowane są na 
masową skalę na niewielkich przestrze-
niach, łatwiej zapadają na różne cho-
roby. Dlatego, aby rolnictwo rozwijało 
się w sposób zrównoważony, konieczna 
jest ochrona ras rodzimych i ich zaso-
bów genetycznych.

Rasy rodzime to zwierzęta gospodar-
skie silnie związane z terenem, na któ-
rym występują. Są przystosowane do 
lokalnych warunków, dzięki czemu cha-
rakteryzują się dużą odpornością i zdro-
wiem. Uzyskiwane od nich produkty 
bardzo często mają unikatową jakość. 
To zwierzęta nieprzystosowane do życia 
w zamknięciu, które trwale wpisały się 
w krajobraz regionu. Ich współistnie-
nie na danym terenie jest bardzo ważne 
dla równowagi lokalnych ekosystemów. 
W Polsce ochroną objęto 75 najcenniej-
szych ras, odmian i rodów zwierząt ras 
rodzimych. 

Wśród ras chronionych jest m.in. 
bydło rasy czerwonej, będący potomkiem 
dzikiego tarpana konik polski, koń hucul-
ski, owca wrzosówka, barwna odmiana 
polskiej owcy górskiej i merynosa pol-
skiego, świnia puławska i złotnicka, kura 
zielononóżka i żółtonóżka kuropatwiana, 
kilka odmian gęsi: lubelska, kielecka, 
pomorska, czy podkarpacka.

Zagrożone wyginięciem
Na całym świecie zwierzęta i rośliny wymierają, 
co spowodowane jest w dużej mierze działalnością 
człowieka. Według danych Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) 
połowa ras występujących w Europie na początku 
XX wieku 
już wymarła, 
a następne 

jest zagrożonych wyginięciem !30 procent 

Bioróżnorodność 
w liczbach
Ludzie opisali do tej pory 
1,7 mln gatunków roślin 
i zwierząt, w tym:
– 950 000 gatunków owadów,
– 270 000 gatunków roślin,
– 72 000 grzybów,
– 19 000 gatunków ryb,
– 9 000 gatunków ptaków, 
– 4 000 gatunki ssaków.  

Wiele gatunków 
wciąż czeka na odkrycie.
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