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Ochrona 
Środowiska

Ochrona środowiska - są to 
działania, które mają na celu ochronę 
elementów przyrodniczych, m. in. wód, 
powietrza, krajobrazu, gleby, zwierząt i 
roślin. 

Aby chronić przyrodę, możemy : 
segregować odpady, oszczędzać wodę 
i energię, nie zaśmiecać otoczenia, 
zakładać parki narodowe, parki 
krajobrazowe, pomniki przyrody i 
rezerwaty przyrody.



Sposoby dbania 
o środowisko:

My także możemy sprawić, aby środowisko 
znajdujące się wokół nas mogło wyglądać 
pięknie.

Wystarczy trochę chęci, aby nasza planeta 
wyglądała pięknie i czysto. 

Oto sposoby, którymi możemy pomóc 
Ziemi:

● SEGREGACJA ODPADÓW
● OSZCZĘDZANIE WODY I PRĄDU 
● NIE ZAŚMIECANIE OTOCZENIA 
● DBANIE O ZWIERZĘTA I ROŚLINY
● UŻYWANIE EKOLOGICZNYCH TOREB NA 

ZAKUPACH



Dbaj o 
środowisko !!!

To od nas 
zależy po 

której stronie 
będziemy żyć !!! 



Zwierzęta chronione w 
naszym regionie!! Niektóre zwierzęta są pod ochroną. 

Dlatego trzeba je szanować. Oto 
przykłady niektórych chronionych  
zwierząt:

● ptaki: mewy, sowy, orły, żurawie, 
sroki ,wrony.

● owady: motyle, ważki, chrząszcze.
● Ryby: trocie, łososie.
● Ssaki: foki, nietoperze, bobry, wydry.
● Gady: jaszczurki, żmije, zaskrońce.
● Płazy: ropuchy, żaby.



Jeśli jesteśmy w parku 
lub na placu zabaw 
stosujmy się do 
regulaminów ,które są 
tam napisane.

Na terenie placu zabaw, aby 
środowisko było czyste zabrania 
się: 

● wprowadzania psów i  innych 
zwierząt.

● zaśmiecania terenu 
● jazdy na rowerze



Rośliny chronione w 
naszym 
środowisku!!!

Niektóre rośliny są pod ochroną. 
Dlatego nie można ich niszczyć.Oto 
przykłady niektórych roślin: 

● Rośliny wodne: rosiczki, wrzośce. 
● Rośliny leśne: storczyki, paprocie.
● Mszaki: mchy, porosty.
● Glony: wodorosty, widliki. 



Chronione rośliny!!!



Zanieczyszczenie naszej planety i 
środowiska.



Jeżeli nie będziemy stosować się do zasad, 
wymienionych w powyższych slajdach 
nasza planeta i środowisko będzie 
wyglądać w ten sposób.



W większości są niewidoczne dla ludzkiego oka, 
ale mimo to wpływają na życie na Ziemi. Mowa tu 

o zanieczyszczeniach powietrza. Nawet 
niewielka zmiana ich stężenia w atmosferze 
może spowodować tragiczne skutki. Według 

raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
oraz Europejskiej Agencji Środowiska z 2013 r. 

Kraków jest miastem o największym 
zanieczyszczeniu powietrza w Polsce.



Źródła zanieczyszczeń powietrza  
Zanieczyszczenia powietrza to wszystkie substancje w postaci gazów, cieczy lub ciał stałych (pyły), 
które nie są jego naturalnymi składnikami lub występują w stężeniu wyższym niż naturalne.

Dawniej jedynym źródłem zanieczyszczeń były procesy naturalne, takie jak: wybuchy wulkanów, pożary 
lasów, wyładowania atmosferyczne oraz rozkład substancji organicznych. W ich efekcie powstają: tlenek 
węgla(II), tlenki azotu, metan, pyły i gazy wulkaniczne, m.in. tlenek węgla(IV).

Rozwój motoryzacji i przemysłu spowodował zwiększenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z 
surowców takich, jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel kamienny. Podczas ich spalania tworzą się tlenki 
węgla, siarki i azotu.

Poniżej znajduje się link do filmu, który nam o tym opowiada:

*https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-powietrza/D5txt358T



 Skutki zanieczyszczenia powietrza  

Zanieczyszczenia powietrza wpływają negatywnie na środowisko 
przyrodnicze. Ich najgroźniejszymi skutkami są: kwaśne opady, 
nasilenie efektu cieplarnianego, dziura ozonowa, smog, pyły, 
zanieczyszczenie gleby i wody.

Kwaśne opady powstają, gdy powietrze zanieczyszczone tlenkami 
siarki i azotu, łącząc się z wodą lub parą wodną zawartą w 
powietrzu, opadnie z deszczem lub śniegiem na ziemię. Opady te 
powodują szkody w środowisku, przyspieszają korozję metali i 
niszczenie budowli.



*



Źródła 
wykorzystane w 
celach realizacji 
prezentacji:

● https://www.eco-progress.pl/jak-dbac-o-srodowisko-10-
przykladow/

● https://www.ekologia.pl/wiedza/srodowisko/ochrona-
srodowiska-aspekty-cele-i-sposoby-ochrony-srodowiska-
degradacja-srodowiska,11014.html

● https://www.slideshare.net/sycewiceszkola/projekt-
ochrona-rodowiska

● http://gorce24.pl/informacje/11842/reklama
● https://viva.pl/viva-eko/zdjecia-zniszczonej-planety-

plastik-martwa-foka-wyciete-lasy-33687-r3/
● https://smoglab.pl/raport-onz-zagrozone-sa-

srodowiskowe-podstawy-naszego-istnienia-wciaz-
jednak-nie-jest-za-pozno/

● https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-
powietrza/D5txt358T

● http://regiodom.pl/portal/ogrod/rosliny/wrzosy-i-
wrzosce-w-ogrodzie

● https://epodreczniki.pl/a/mchy/D1yVpeKf0
● https://www.mojpieknyogrod.pl/artykul/jak-dbac-o-

storczyki
● https://pl.depositphotos.com/stock-photos/wodorosty-

morskie.html
● https://poradnikogrodniczy.pl/paprocie-doniczkowe.php
● http://www.nauklove.pl/porosty-niezwykle-

zastosowania-niezwyklych-organizmow/


