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OCHRONA ŚRODOWISKA- jest to 
całokształt działań zamierzających do 
naprawienia wyrządzanych szkód lub 
zapobiegających wyrządzeniu szkód 
fizycznemu otoczeniu lub zasobom 
naturalnym.



Do degradacji środowiska naturalnego w 
największym stopniu przyczynia się człowiek. 
Dlatego tak ważne jest prowadzenie 
działalności gospodarczej w harmonii z 
przyrodą, czyli rozwój zrównoważony. Służą 
temu rozmaite działania człowieka mające na 
celu ochronę środowiska. Często jednak 
stajemy przed dylematem - rozwój gospodarczy 
albo ochrona przyrody. Czy taki dylemat 
rzeczywiście jest słuszny? Czy nie można 
rozwijać gospodarki bez szkody dla 
środowiska?

                             OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE



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



RÓŻNORODNOŚĆ  W OCEANIE I PROGNOZOWANIU STANU ŚRODOWISKA

Obecność lub brak gatunków lub zespołów 
organizmów, pełniących funkcję 
bioindykatorów,wykorzystywana jest do ceny 
ilościowych i jakościowych zmian środowiska 
przyrodniczego identyfikacji i monitoringu oraz 
siedlisk przyrodniczych. W Unii Europejskiej,a 
także gatunków rzadkich, ginących i 
zagrożonych w skali makroregionu 
południowego są podstawą działań na rzecz 
ochrony przyrody i zarządzania środowiskiem. 



        Metody opracowania danych i badań 
● identyfikacja materiału biologicznego 

roślinnego i zwierzęcego,
● biotesty np. nasion, zdolności i energii 

kiełkowania
● analizy zgrupowań organizmów 

lądowych i wodnych z 
wykorzystywaniem wskaźników 
biocenotycznych,



Niszczenie roślinności, w tym lasów, na 
potrzeby przemysłu, rolnictwa, osadnictwa.

Większe wykorzystanie odpadów, w tym 
surowców wtórnych. Lepsze 
zagospodarowanie istniejących terenów 
rolniczych.

Zanieczyszczanie powietrza na skutek 
spalania paliw w przemyśle i 
gospodarstwach domowych.

Stosowanie urządzeń do redukcji emisji 
zanieczyszczeń. Wykorzystanie 
alternatywnych źródeł energii.

DEGRADACJA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
PRZEZ CZŁOWIEKA

DZIAŁANIA CZŁOWIEKA BEZPOŚREDNIO 
CHRONIĄCE ŚRODOWISKO



            NAUKA O OCHRONIE ŚRODOWISKA
SPOSOBY OCHRONY ŚRODOWISKA:

● racjonalne kształtowanie środowiska i 
gospodarowanie zasobami środowiska ,

● przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,
● recykling czyli segregowanie odpadów w 

celu ich ponownego użycia,
● utrzymywanie i przywracanie elementów 

przyrodniczych do stanu właściwego,



      CO OBEJMUJE OCHRONA ŚRODOWISKA ??
❏ Bobry to pierwsze zwierzęta które zostały 

w Polsce objęte ochroną, miało to 
miejsce w XI wieku

❏ Cis był chroniony od 1423r. W Henrykowie 
Lubańskim na dolnym śląsku rośnie 
drzewo w Polsce którym jest właśnie cis 
liczący sobie około 1200 lat.



Jak pomóc naszej planecie chronić środowisko??
● nie marnować żywności,
● segregować śmieci,
● oszczędzanie energii,
● oszczędzać wodę ,
● zamiast produktów chemicznych zastąpić 

je na środki naturalne,
● nie śmiecić w miejscach publicznych,



OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W POLSCE
Do dziedzictwa kulturowego danego obszaru 
zaliczają się wszytstkie zabytki z różnych 
dziedzin-budownictwa, sztuki, rzemiosła, techniki.

Dla wszystkich jest to oczywiste że zabytków nie 
wolno niszczyć ani zmieniać, Przetrwały one setki 
lat i musimy one dbać o to, by kolejne pokolenia 
również mogły je podziwiać .

Zabytki dzielą się na:

● nieruchome- budowle lub ich części albo 
zespoły np: mury obronne, 

● ruchome- np: dzieła sztuki malarskiej
● archeologiczne- obiekty nieruchome lub 

ruchome będące powierzchniową, 
podziemną lub podwodną np: 
odsłonięte w wykopaliskach ślady 
dawnych zabudowań 



PRAWNE FORMY OCHRONY PRZYRODY W POLSCE

           FORMA OCHRONY PRZYRODY               OPIS FORMY PRZYRODY

                     PARK NARODOWY Dosyć duży obszar w Polsce powyżej 1tys. 
ha, mający szczególnie cenne walory 
przyrodnicze, niemal całkowicie wolny od 
ingerencji człowieka. Obecnie w Polsce 
mamy 23 parki narodowe o łączne 
powierzchni 317,3 tys. ha, nieco ponad 
1% terytorium kraju: około ⅕ tych terenów 
objęta jest ochroną ścisłą



                           CIEKAWOSTKI
,,Zielone Płuca Polski” to obszar na 
północnym-wschodzie naszego 
kraju, zaliczający się do ostatnich w 
Europie obszarów o nieskażonej 
przyrodzie i szczególnych walorach 
krajoznawczych oraz kulturowych. 
W 1994r. Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej wydał specjalną deklarację, 
w którj zalecił dalsze konsekwentne 
przestrzeganie zasad ekorozwoju w 
tym regionie, czyli integracji 
ochrony środowiska.



DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ


