
OCHRONA ŚRODOWISKA



DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

Światowy Dzień Środowiska – dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i 
obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 państwach.Dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności 
rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

Konferencja Sztokholmska w 1972 roku doprowadziła do ustanowienia programu ONZ dedykowanego środowisku naturalnemu człowieka - 
Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Environment). Związki między prawami człowieka, zdrowiem oraz ochroną 
środowiska zostały podniesione już podczas pierwszej międzynarodowej konferencji poświęconej środowisku niezbędnemu do życia ludziom, 
która odbyła się w Sztokholmie w 1972 roku. Podczas finałowej sesji w Sztokholmie uczestnicy ogłosili, że:

https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Cywilizacja&sa=D&source=editors&ust=1618422312593000&usg=AOvVaw2ds1OaL8pY0offuBT18yR5
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekologia&sa=D&source=editors&ust=1618422312594000&usg=AOvVaw2GQnboZETmG3pzqD2uNi0f
https://www.google.com/url?q=https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_%25C5%259Arodowiskowy_Organizacji_Narod%25C3%25B3w_Zjednoczonych&sa=D&source=editors&ust=1618422312594000&usg=AOvVaw2r58KSoNJ2nsqO2OdO8pp-


MIESZKAŃCY NASZYCH LASÓW 

 

 



FORMY OCHRONY PRZYRODY W POLSCE



Sposoby ochrony środowiska:
● racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
● przeciwdziałanie zanieczyszczeniom.
● utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu 

właściwego.
● recykling



Do najważniejszych powodów, dla których stosuje się ochronę przyrody, należą:

● natury estetycznej (rekreacyjnej) – aby podziwiać i móc odpocząć,
● gospodarcze – aby pozyskiwać surowce i rozwijać gospodarkę,
● przyrodniczo-naukowe – aby badać gatunki dla młodszych pokoleń; aby 

tworzyć leki,
● społeczne – aby odpoczywać,
● historyczno-naukowe – dla pokoleń.



Filmy o tematyce ochrony środowiska:

● Baraka (1992)
● Dolina Paproci (1992)
● Erin Brockovich (2000)
● Niewygodna prawda (2006)
● Tupot małych stóp (2006)
● Kapitan Planeta, animowany serial telewizyjny Teda Turnera
● Wiele filmów animowanych m.in. Księżniczka Mononoke
● Avatar (film ukazujący konflikt natury z technologią)



Jak możemy chronić środowisko:
● Gaś światło kiedy wychodzisz z pokoju, wyłączaj telewizor, radio, komputer, gdy już nie będziesz z nich korzystał. W ten sposób 

oszczędzasz energię!
● Zakręcaj wodę w kranie kiedy myjesz zęby. Bierz krótki prysznic, a nie kąpiel. Dokręcaj krany. W ten sposób oszczędzasz wodę! 
● Zacznij segregować odpady w domu. W ten sposób ograniczasz ich ilość. Posegregowane odpady to cenne surowce wtórne, które można 

ponownie wykorzystać.
● Staraj się korzystać z ekologicznych środków transportu. Jeśli masz do pokonania krótki dystans chodź na piechotę lub jeździj 

rowerem. W ten sposób przyczyniasz się do mniejszego zatrucia powietrza!
● Idąc na zakupy weź ze sobą własną torbę (najlepiej wykonaną z materiału) zamiast przynosić ze sklepu torebki plastikowe. W ten 

sposób wytwarzasz mniej śmieci!           
● Używaj dwóch stron kartki papieru do pisania lub rysowania. W ten sposób chronisz drzewa (z któJeśli nie korzystasz już ze swoich 

zabawek, gier, książek – zamiast je wyrzucić pomyśl, może jest ktoś inny, komu mogłyby się przydać. W ten sposób możesz sprawić 
komuś przyjemność! Przyczyniasz się także do ochrony zasobów środowiska naturalnego!   

● Rozmawiaj ze swoimi rodzicami, przyjaciółmi o tym, co możecie wspólnie zrobić dla ochrony środowiska naturalnego. W ten sposób 
wpływasz na czyjąś świadomość, uczysz innych jak być przyjaznym dla środowiska!

● rych robiony jest papier) przed wycinaniem i wytwarzasz mniej śmieci!
● Zwracaj uwagę na to co kupujesz. Czy produkty te są oznakowane symbolami, które świadczą o ich wpływie na środowisko naturalne (np. 

opakowanie nadające się do recyklingu, produkt bezpieczny dla warstwy ozonowej, nie testowane na zwierzętach itp.). Rezygnuj z 
zakupu produktów, które są ci zbędne. W ten sposób, będąc świadomym konsumentem, chronisz środowisko naturalne!



OCHRONA ZWIERZĄT MORSKICH

Oprócz zwierząt leśnych trzeba się jeszcze skupić na zwierzętach też morskich 
czy są to drapieżniki czy nie 



 Najlepiej nie wyrzucać śmieci na plażę ani do wody 
tam mieszkają mieszkańcy wody których też trzeba 
chronić 



Zagrożenia ekologiczne

Eksperci wyróżniają w ostatnich latach główne rodzaje zagrożeń ekologicznych o 
globalnym charakterze: •rozprzestrzenianie się substancji toksycznych (metale 
ciężkie) nie dających się biologicznie rozłożyć chemicznych lub radioaktywnych, 
•niszczenie lasów i zakwaszanie akwenów wodnych przez trucizny przemysłowe 
(kwaśne deszcze), •zanieczyszczenie górnych warstw atmosfery przez 
chlorofluorowęglowodory, które powodują uszkadzanie warstwy ozonu (dziura 
ozonowa) i na skutek tego wzrost przenikania szkodliwych promieni 
ultrafioletowych, •efekt cieplarniany. •smog •Poza tym istnieje stałe skażanie 
powietrza przez inne pierwiastki i związki chemiczne oraz zapylenie, a także 
katastrofalny przyrost ilości śmieci. Szczegółowe problemy to zagłada lasów 
tropikalnych i doprowadzanie do masowego, przyśpieszonego wymierania 
gatunków.



źródła antropogeniczne (powstające w wyniku działalności 
człowieka) można podzielić:
•energetyczne - spalanie paliw; •przemysłowe - procesy technologiczne w 
zakładach chemicznych, rafineriach, hutach, kopalniach i cementowniach; 
•komunikacyjne - głównie transport samochodowy, ale także kołowy, wodny i 
lotniczy; •komunalne - gospodarstwa domowe oraz gromadzenie i utylizacja 
odpadów i ścieków (np. wysypiska, oczyszczalnie ścieków).



Rodzaje zanieczyszczeń

-gazy i pary zwi ązków chemicznych, np. tlenki w ęgla (CO i CO 2), siarki (SO 2 i SO 3) i azotu, amoniak (NH 3), fluor, 
w ęglowodory (ła ńcuchowe i aromatyczne), a tak że ich chlorowe pochodne, fenole;

-cz ąstki stałe nieorganiczne i organiczne (pyły), np. popiół lotny, sadza, pyły z produkcji cementu, pyły metalurgiczne, 
zwi ązki ołowiu, miedzi, chromu, kadmu i innych metali ciężkich; 

-mikroorganizmy - wirusy, bakterie i grzyby, których rodzaj lub ilość odbiega od składu naturalnej mikroflory powietrza;  

kropelki cieczy, np. kwasów, zasad, rozpuszczalników



Smog

Smogiem nazywamy zanieczyszczone powietrze zawieraj ące du że stężenia pyłów i 
toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł. Rozró żnia si ę dwa 
rodzaje smogu: smog typu Los Angeles, smog typu londy ńskiego. Smog typu Los Angeles 
(smog fotochemiczny, utleniaj ący) mo że wyst ąpi ć od lipca do pa ździernika przy temperaturze 
24÷35°C, powoduje ograniczenie widoczno ści do 0,8÷1,6 km (powietrze ma br ązowawe 
zabarwienie). Głównymi zanieczyszczeniami s ą: tlenek w ęgla, tlenki azotu, w ęglowodory 
aromatyczne i nienasycone, ozon, pyły przemysłowe. Dla wytworzenia si ę smogu tego typu 
konieczne jest silne nasłonecznienie powietrza, natomiast ani dym, ani mgła nie maj ą wi 
ększego znaczenia. Smog typu londy ńskiego (kwa śny, "siarkawy") mo że wyst ąpi ć w zimie 
przy temperaturze -3÷5°C, powoduje ograniczenie widoczno ści nawet do kilkudziesi ęciu m. 
Głównymi zanieczyszczeniami powietrza s ą: tlenek siarki (VI), tlenek w ęgla(IV), pyły. Du że 
znaczenie przy wytwarzaniu tego smogu maj ą mgły. Smog powoduje duszność, łzawienie, 
zaburzenie pracy układu krążenia, podra żnienie skóry. Wywiera równie ż silne działanie 
korozyjne na środowisko.
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