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Dlaczego chronimy przyrodę i jak to robimy?

Degradacja przyrody 
ma charakter 
globalny, ponieważ 
człowiek na całym 
świecie wykorzystuje 
bogactwa natury. 
Robi to na różne 
sposoby, mniej lub 
bardziej szkodząc 
przyrodzie w sposób 
bezpośredni albo 
pośredni. Obecnie do 
największych 
zagrożeń środowiska 
naturalnego w skali 
ogólnoświatowej 
zaliczają się:
- Kwaśne deszcze
- Efekt cieplarniany
-    Dziura ozonowa



Zjawisko 
zachodzące 
w atmosferze, 
powodujące 
naturalny wzrost 
temperatury 
Ziemi poprzez 
zatrzymanie 
energii słonecznej 
przez tzw. gazy 
cieplarniane (para 
wodna, dwutlenek 
węgla, metan), 
które pochłaniają 
i odbijają energię 
płynącą 
z powierzchni 
Ziemi



Kliknij, aby uruchomić podgląd  

 
 
 
 
 
 
  

Znaczący ubytek 
ozonu w górnych 
warstwach atmosfery, 
przez co do Ziemi 
dociera więcej 
promieniowania 
ultrafioletowego; 
nadmiar tego 
promieniowania 
niszczy chlorofil 
w roślinach, 
wywołuje zmiany 
klimatyczne, zwiększa 
zachorowalność na 
nowotwory i inne 
choroby; największy 
ubytek warstwy 
ozonowej występuje 
nad obszarami 
okołobiegunowymi



Zanieczyszczenie środowiska
Zanieczyszczenie środowiska 
przyrodniczego to nagła zmiana 
i negatywna, rażąca ingerencja 
w przyrodę. Przyczyną może 
być przedostanie się do atmosfery, 
gleby lub wody substancji szkodliwych 
bądź toksycznych, w ilościach 
przekraczających normy dopuszczalne 
i przewyższające możliwości 
absorbujące. Wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczenia mają negatywny 
i szkodliwy zarazem wpływ 
na organizmy żyjące na Ziemi, 
ale także na glebę, klimat, wody, 
budowle i przedmioty metalowe. 
Zanieczyszczenia mogą mieć różną 
genezę i pochodzić z różnych źródeł.

https://www.youtube.com/watch?v=l4jg85k0kew&ab_cha
nnel=biedronkanaglobusie



Działaj ekologicznie! Lista rzeczy, 
które możesz zrobić dla zdrowia 
planety.

Segreguj odpady

Wielu z nas od dziecka jest 
uczonych, że należy segregować 
śmieci. Choć na przestrzeni 
ostatnich lat nasze dawne 
przyzwyczajenia w tej kwestii 
zaczęły się nieco zmieniać na 
lepsze, to dziś potrzebujemy już 
bardziej stanowczych działań w 
tym zakresie. Segregowanie 
odpadów pozwala na 
późniejsze ich 
przetworzenie i 
wykorzystanie w produkcji, 
co tym samym zmniejszy 
zapotrzebowanie na 
surowce naturalne. 
Segregując śmieci zmniejszamy 
też ryzyko zanieczyszczeń.



Oszczędzaj wodę i 
prąd



Ochrona środowiska przyrodniczego
Ochrona środowiska – działalność podejmowana w celu zachowania 
możliwie naturalnego charakteru środowiska przyrodniczego, gwarantującego ciągłość 
przebiegu najważniejszych procesów zachodzących w biosferze oraz utrzymanie 
środowiska w stanie zapewniającym optymalne warunki bytowania człowieka. Działania 
ochronne skupiają się na racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu 
zasobami przyrodniczymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zapobieganiu lub 
przeciwdziałaniu zjawiskom oraz procesom wywierającym szkodliwy wpływ na środowisko 
przyrodnicze bądź przyczyniającym się do jego zniszczenia, uszkodzenia, 
zanieczyszczenia oraz zmiany cech fizycznych lub charakteru jego elementów 
składowych oraz przywracaniu środowiska i elementów przyrodniczych do stanu 
właściwego (stanu równowagi przyrodniczej). Ochrona środowiska przyrodniczego 
obejmuje ochronę powietrza atmosferycznego (atmosfery), ochronę wód, ochronę 
gleb oraz ochronę zasobów naturalnych (odnawialnych i nieodnawialnych).

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=9Py9h5C5bxY&ab_channel=EDUmaMY



Chronione gatunki zwierząt w Polsce
Ryby - łosoś,
Płazy - salamandra plamista,
Gady - żółw błotny i wszystkie gatunki węży,
Ssaki - jeże,
Ptaki - orzeł i sokół.



Bieszczadzki Park Narodowy
Park został utworzony w roku 197,3 a jego 
powierzchnia wynosi 292,02 km². Symbolem jest 
ryś, którego niegdyś zwano ostrowidzem. Park 
położony jest w Bieszczadach Zachodnich, w 
województwie podkarpackim. Jest jakby 
upchnięty w sam koniuszek Polski, tuż przy 
granicy z Ukrainą oraz Słowacją. Jest trzecim co 
do wielkości parkiem narodowym w Polsce i 
największym w polskich górach. Bieszczadzki Park 
Narodowy chroni najwyższe partie polskiej części 
Karpat Wschodnich. W skład parku wchodzi 
gniazdo Tarnicy wraz z Haliczem, Rozypańcem 
oraz Szerokim Wierchem. Znajdziecie tutaj 
również Bukowe Berdo, obie połoniny, czy też 
grupę Wielkiej Rawki. Czyli wszystko to, co 
najpiękniejsze w Bieszczadach. Ścisłej ochronie 
podlega prawie 70% jego powierzchni, co jest 
najlepszym wskaźnikiem pośród wszystkich 23 
parków narodowych w Polsce. Można tutaj 
spotkać prawie wszystkie krajowe duże ssaki 
drapieżne: niedźwiedzia, watahy wilków, rysie, 
żbiki. Są również żubry i jelenie, które najmocniej 
dają o sobie znać podczas jesiennych rykowisk.



1. Zanieczyszczenia 
powietrza

Powietrze zawiera nie tylko 
potrzebny nam tlen, znajdują się 
w nim także substancje 
szkodliwe, np. gazy pochodzące 
ze spalin samochodowych. Na 
terenach wiejskich również 
występują różne źródła 
zanieczyszczeń, jednak nie ma 
ich tak dużo jak w miastach. 
Zanieczyszczenia powietrza są 
bardzo groźne dla naszego 
zdrowia, ponieważ podczas 
oddychania wdychamy do 
naszych płuc wiele toksycznych 
związków. Są one szkodliwe nie 
tylko dla nas, ale też dla 
zwierząt i roślin. U tych 
ostatnich mogą powodować 
usychanie liści lub niszczenie pni. 
Znajdujące się w powietrzu 
zanieczyszczenia różnymi 
drogami przedostają się do 
żywych organizmów, powodując 
ich choroby.



2. Zanieczyszczenia wody

Mimo że woda jest nam tak 
bardzo potrzebna, ludzie ją 
zanieczyszczają, np. 
odprowadzając do rzek ścieki. 
Działania takie skutkują 
wymieraniem organizmów, 
które tam żyją. Wraz z wodą 
szkodliwe związki przenikają do 
ciał organizmów, zatruwając je 
i powodując choroby, a nawet 
śmierć. Poza tym do wody 
w glebie lub rzekach czy 
jeziorach mogą przeniknąć 
wraz z opadem deszczu lub 
śniegu zanieczyszczenia 
powietrza.



3. Zanieczyszczenia gleby
Zanieczyszczona woda może 
przedostać się do gleby, która 
wchłania ją wraz z rozpuszczonymi 
w niej substancjami. Rośliny mogą je 
pobrać, co prowadzić może do ich 
uszkodzenia, a nawet śmierci. 
Zanieczyszczenia gleby pochodzą też 
z wyrzucanych przez nas śmieci. 
Substancje, z których są one złożone, 
stopniowo przenikają do gleby. 
Szczególnie szkodliwe odpady to 
zużyte baterie, farby i oleje, gdyż 
zawierają dużą ilość toksycznych 
związków. Innym źródłem 
zanieczyszczeń gleby jest stosowanie 
dużej ilości nawozów sztucznych. 
Zanieczyszczenie gleby szkodzi 
również nam. Zjadając owoce 
i warzywa z zatrutych roślin, 
sprawiamy że toksyczne substancje 
trafiają do naszych organizmów. 
Zanieczyszczenia mogą z gleby 
przedostać się do wód podziemnych 
– możemy wówczas spożyć je wraz 
z wodą pochodzącą ze studni czy 
specjalnych ujęć w miastach.



4. Kwaśny opad

Jednym ze skutków zanieczyszczenia 
powietrza są kwaśne opady. Otóż 
w wyniku na przykład spalania węgla 
oraz paliw przedostaje się do 
atmosfery związek chemiczny – 
dwutlenek siarki. Związek ten łączy 
się z wodą, tworząc kwas siarkowy, 
który jest substancją żrącą. Oznacza 
to, że uszkadza powierzchnie, 
z którymi się zetknie. Kwas siarkowy 
opada wraz z wodą w postaci 
kwaśnego deszczu. Padając na rośliny, 
uszkadza je, a nawet może 
doprowadzić do ich obumarcia; może 
też uszkadzać pomniki i budynki. 
Zakwaszona woda może też trafić do 
rzek i jezior bezpośrednio na skutek 
opadów lub z wodami podziemnymi. 
To może spowodować wymieranie 
roślin i zwierząt tam żyjących, np. 
ryb.
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