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Definicja pojęcia „Ochrona 
środowiska”
Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej:

Całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód 
lub zapobiegających wyrządzeniu szkód otoczeniu lub zasobom 
naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do efektywnego 
wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące 
oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii. 

Prościej:
Ochrona środowiska to działalność podejmowana w celu zachowania 
możliwie naturalnego charakteru środowiska przyrodniczego. Ochrona 
środowiska przyrodniczego obejmuje ochronę powietrza 
atmosferycznego (atmosfery), ochronę wód, ochronę gleb oraz ochronę 
zasobów naturalnych (odnawialnych i nieodnawialnych). 



Cele ochrony 
środowiska

Badanie przyczyn i skutków niekorzystnych zmian fizycznych, chemicznych i 
biologicznych zachodzących w środowisku pod wpływem działalności człowieka 
(zmian antropogenicznych).

Poszukiwanie rozwiązań zapobiegających i przeciwdziałających degradacji 
środowiska (m.in. emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery, 
emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia wód przez ścieki komunalne, 
rolnicze i przemysłowe, eutrofizacji wód, erozji gleby, stosowaniu nadmiernych 
ilości środków ochrony roślin i pestycydów, destruktywnej eksploatacji zasobów 
przyrody i produkcji znacznych ilości odpadów).

Utrzymanie środowiska w stanie równowagi m.in. przez ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń (oczyszczanie ścieków, odsiarczanie spalin, kompostowanie 
odpadów), wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii (energii słonecznej, 
wiatrowej, geotermalnej), minimalizację zużycia zasobów naturalnych 
(technologie małoodpadowe, recykling odpadów) oraz rekultywację terenów 
zdegradowanych.



Sposoby ochrony 
środowiska

Ochrona zasobów naturalnych

Ochrona powietrza atmosferycznego

Ochrona wód

Ochrona gleb



Ochrona zasobów 
naturalnych
Zasoby naturalne (zasoby przyrody) obejmują elementy 
przyrody ożywionej (składniki biotyczne), do których zaliczane 
są organizmy żywe (bakterie, protisty, grzyby, rośliny i 
zwierzęta) i układy biologiczne (biocenozy, ekosystemy, 
biosfera) i elementy przyrody nieożywionej (składniki 
abiotyczne) obejmujące litosferę (skorupę ziemską) wraz z 
tworzącymi ją minerałami i skałami, atmosferę (troposferę i 
stratosferę), hydrosferę (wody powierzchniowe i podziemne) i 
pedosferę (gleby).



Ochrona zasobów 
naturalnych
ZASOBY ODNAWIALNE

Ulegają procesom odbudowy pod warunkiem zachowania równowagi między 
ich pozyskiwaniem a zdolnością ich odtwarzania, np. lasy, drewno, ławice ryb i 
krabów i planktonu morskiego, zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, 
gleby, powietrze atmosferyczne oraz niektóre źródła energii (energii 
słonecznej, energii geotermalnej, energii wiatru, energii fal morskich).

 

ZASOBY NIEODNAWIALNE

Nie podlegają procesom odbudowy i ulegające stopniowemu wyczerpywaniu 
w trakcie ich pozyskiwania, np. surowce energetyczne  (np. węgiel kamienny i 
brunatny, torf, ropa naftowa, gaz ziemny, łupki bitumiczne), surowce skalne 
(np. gliny, wapienie, piaski, żwiry, piaskowce, marmury, kamień budowlany), 
surowce chemiczne (np. sole potasu, azotu i fosforu, sól kamienna, gips, 
siarka) oraz rudy metali (np. rudy żelaza, cynku, miedzi i glinu).



Ochrona zasobów 
naturalnych
• DZIAŁANIA OCHRONNE ODNAWIALNYCH ZASOBÓW:

• Ochrona obszarów leśnych przed deforestacją i nadmiernym pozyskiwaniem drewna, 
przeciwdziałając nadmiernej erozji gleby i pustynnieniu terenów wylesionych, niszczeniu 
siedlisk roślin i zwierząt, zwiększonej emisji dwutlenku węgla (CO₂) bądź niszczeniu upraw 
w wyniku klęsk żywiołowych (suszy, powodzi).

• Ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zapobieganie ich 
skażeniu, regulacji rzek i osuszaniu terenów podmokłych bądź ochronie poławianych 
gatunków ryb morskich przed nadmierną i niekontrolowaną eksploatacją (przełowieniem).

• DZIAŁANIA OCHRONNE ZASOBÓW NIEODNAWIALNYCH:

• Ograniczenie wydobycia i eksploatacji trudno dostępnych i mało wydajnych złóż surowców.

• Zastąpienie zasobów nieodnawialnych przez substytuty wytworzone z surowców 
odnawialnych bądź odpadów.

• Ograniczenie zużycia paliw kopalnych (np. węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu 
ziemnego) dzięki stosowaniu wydajnych i energooszczędnych technologii.

• Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii odnawialnej (np. energii słonecznej, energii 
wiatru) oraz zmniejszanie strat energii w liniach przesyłowych, w procesie spalania paliw 
płynnych lub wynikających ze złej izolacji budynków.



Ochrona powietrza 
atmosferycznego
• PRZYCZYNY ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

• Spalanie paliw w przemyśle energetycznym, zakładach przemysłowych (np. 
zakładach chemicznych, hutach, rafineriach, kopalniach, cementowniach), przemyśle 
transportowym, rolnictwie oraz gospodarstwach domowych.

• Emisja zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków oraz miejsc składowania i utylizacji 
odpadów.

• SKUTKI

• Zanieczyszczenie powietrza.

• Degradacji atmosfery.

• Globalne ocieplenie związane z emisją gazów cieplarnianych, m.in. pary wodnej 
(H₂O), dwutlenku węgla (CO₂).

• Ubytek stratosferycznej warstwy ozonu w wyniku przekształcania się ozonu (O₃) w 
cząsteczkę tlenu (O₂) (rozrzedzenie ozonowe).

• Zakwaszenie środowiska (wód powierzchniowych i gleb) pod wpływem kwaśnych 
opadów składających się z kwasu siarkowego (VI) (H₂SO₄) i kwasu azotowego (V) 
(HNO₃) powstających w wyniku reakcji tlenków siarki (SOₓ) i tlenków azotu (NOₓ) 
(kwaśnych gazów) z wodą atmosferyczną.



Ochrona
powietrza 
atmosfery
cznego



Ochrona wód
PRZYCZYNY ZANIECZYSZCZEŃ WÓD 
POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH
• Rozkład szczątków roślinnych i zwierzęcych oraz 
plastiku na dnie zbiorników wodnych.

• Opady atmosferyczne zmywające nawozy i środki 
ochrony roślin z pól uprawnych oraz substancje 
toksyczne pochodzące z gospodarstw domowych, 
terenów komunikacyjnych, składowisk odpadów, hałd 
kopalnianych i przemysłowych.

• Wprowadzanie substancji toksycznych i 
promieniotwórczych ze ściekami.

SKUTKI
• Zaburzenie funkcjonowania ekosystemów wodnych.

• Obniżenie różnorodności gatunkowej.

• Degradacja gleb i gruntów oraz eutrofizacji wód.

• Ograniczenie bądź uniemożliwienie 
wykorzystywania wód w celach gospodarczych i 
przemysłowych.



Usuwanie 
zanieczyszczeń 
z wód w 
oczyszczalniach 

Zmniejszenie 
zużycia 
nawozów 
sztucznych, ich 
zastąpienie 
przez środki 
mniej 
toksyczne i 
łatwiej 
ulegające 
biodegradacji

Zapobieganie 
zanieczyszczeni
om termicznym 
(np. 
przetrzymywan
ie przegrzanych 
wód z 
elektrowni w 
celu ich 
schłodzenia 
przed 
wprowadzenie
m do 
zbiorników 
wodnych)

Napowietrzani
e warstw 
przydennych 
zbiorników 
wodnych

Usuwanie 
osadów i 
martwej 
materii 
organicznej

Wprowadzanie 
ryb 
roślinożernych

Usuwanie plam 
olejów i ropy 
naftowej z 
powierzchni 
wód

Przywracanie 
rzekom ich 
naturalny bieg

Zabezpieczenie 
i właściwe 
użytkowanie 
wysypisk 
śmieci, hałd 
odpadów 
przemysłowych 
i mogilników 
(składowisk 
odpadów 
toksycznych, 
opakowań, 
środków 
ochrony roślin i 
odpadów 
radioaktywnyc
h) w celu 
ochrony wód 
podziemnych 
oraz ujęć wody 
pitnej

Ochrona wód 
- Działania ochronne



Ochrona gleb

• PRZYCZYNY
• Zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne.
• Substancje ropopochodne, azbest, detergenty, tworzywa sztuczne, 

zanieczyszczenia rolnicze i nawozy organiczne (np. obornik, gnojowica).
• Przesuszenie lub przewilgocenie gleby.
• Erozja, zniekształcenie i mechaniczne uszkodzenie struktury gleby oraz 

zniszczenie poziomu próchniczego, które mogą wynikać z niewłaściwych 
zabiegów agrotechnicznych, zmiany stosunków wodnych, wylesiania bądź 
pozbawienia gleby naturalnej pokrywy roślinnej (np. w wyniku wypalania traw).

• SKUTKI
• Obniżenie bądź zniszczenie aktywności biologicznej gleby oraz degradację 

gleby.
• Wyjałowienie gleby ze składników pokarmowych.
• Zakwaszenie, zasolenie, zatrucie gleby.



Ochrona gleb

DZIAŁANIA OCHRONNE
• Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych oraz nadmiernej chemizacji rolnictwa.

• Ochrona gleb przed przesuszeniem (np. dzięki ochronie naturalnej pokrywy roślinnej i ograniczeniu zabiegów 
melioracyjnych).

• Właściwe użytkowanie gleb uprawnych, m.in. stosowanie płodozmianu.

• Ochrona gleb przed erozją (miedze i pasy zieleni pomiędzy polami uprawnymi).

• Zapobieganie zniekształceniu i mechanicznemu uszkodzeniu struktury gleby.

• Ograniczenie stosowania środków ochrony roślin i nawozów sztucznych.

• Wprowadzanie roślin próchnicotwórczych, odkwaszanie gleby, chemiczne odtruwanie, odpowiednie 
nawożenie i nawadnianie gleb. 

• Zabezpieczenie i eksploatacja wysypisk śmieci, hałd odpadów przemysłowych bądź składowisk odpadów 
toksycznych i radioaktywnych.



Podsumowanie – 10 zasad dla Ciebie na 
ochronę środowiska
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