
"MOTYWY I KONCEPCJE
OCHRONY PRZYRODY"



Co to jest ochrona przyrody ?

■ Ochrona przyrody - całokształt

działań mających na celu zachowanie

środowiska przyrodniczego w 

niezmienionym kształcie lub przynajmniej w 

stanie optymalnym, umożliwiającym

trwanie różnorodności biologicznej.



Główne cele ochrony przyrody

utrzymanie procesów 
ekologicznych i stabilności 

ekosystemów;

zachowanie różnorodności 
gatunkowej organizmów;

zachowanie dziedzictwa 
geologicznego;

zachowanie ciągłości 
istnienia gatunków i 

ekosystemów, w 
szczególności 
zagrożonych;

kształtowanie 
proekologicznych postaw 

człowieka wobec przyrody;

przywracanie do stanu 
właściwego zasobów i 
składników przyrody.

W Polsce konserwatorską 
ochronę przyrody dzielimy 
na ochronę indywidualną, 
ochronę gatunkową oraz 

ochronę rezerwatową.



Ochrona indywidualna

■ Środki ochrony indywidualnej mają chronić

zdrowie i życie pracowników. To urządzenia

lub wyposażenie przewidziane do noszenia

lub trzymania przez użytkownika w celu

jego ochrony przed jednym lub większą

liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na

jego bezpieczeństwo i zdrowie



Ochrona gatunkowa

■ Ochrona gatunkowa – w Polsce

jedna z form ochrony przyrody. 

Zgodnie z brzmieniem ustawa o 

ochronie przyrody z 2004 roku na

celu ma zapewnienie przetrwania i

właściwego stanu ochrony dziko

występujących roślin, grzybów i

zwierząt oraz ich siedlisk, a także

zachowanie różnorodności

gatunkowej i genetycznej.



Motywy egzystencjalne

■ Za najbardziej podstawowy motyw ochrony przyrody można 

uznać zapewnienie stałej dostępności pokarmu i surowców 

do produkcji ubrań lub budowania domów. Większość 

żywności współcześnie wytwarzana jest w wyniku 

prowadzenia działalności rolniczej. Motywy egzystencjalne 

skłaniają więc do ochrony gatunków uprawianych, lecz także 

wszystkich gatunków uznawanych subiektywnie za 

pożyteczne. Rolnikom i sadownikom zależy na zachowaniu 

odpowiedniej liczebności owadów zapylających, jaskółek 

żywiących się owadami pasożytującymi na zwierzętach, czy 

bocianów żywiących się gryzoniami wyrządzającymi szkody 

w uprawach. Ze względu na zaspakajanie podstawowych 

potrzeb wprowadzono kwoty połowowe dla rybaków. Bez 

zapewniania odpowiedniej liczebności ryb i możliwości 

odtwarzania zasobów mórz ludzkość może stracić jedno ze 

źródeł pokarmu, a rybacy źródło utrzymania.



Motywy ekonomiczne

■ Pierwsze zorganizowane działania mające na celu ochronę 

zasobów przyrody w Polsce podjęte zostały z powodów 

ekonomicznych i gospodarczych. Władysław Jagiełło, 

ustanawiając ochronę cisów, chciał zapewnić trwałość 

dostępu do surowca, z którego wytwarzano łuki i kusze. Z 

podobnych powodów ochroną były objęte duże zwierzęta. 

Zakaz polowań lub ograniczenie prawa do polowania 

zapewniał korzyści królom i książętom. Duże polowania 

urządzano przed wyprawą wojenną w celu zgromadzenia 

zapasów. Dlatego ważne było stworzenie ochrony zwierząt 

łownych w okresie pokoju. Współcześnie kluczowe stało się 

ograniczenie pozyskiwania zasobów do poziomu 

zapewniającego ich odtwarzanie. Motywy ekonomiczne są 

częścią koncepcji zrównoważonego rozwoju.



Motywy estetyczne

■ Dla wielu ludzi ogromne znaczenie ma możliwość podziwiania 

piękna przyrody. Ze względów estetycznych ludzie zakładają 

ogrody ozdobne, troszczą się o rośliny rosnące na parapetach 

okiennych, hodują zwierzęta domowe, takie jak psy, koty, czy 

gatunki egzotyczne. W miastach i wsiach istnieją parki, do 

których wielu ludzi chodzi w wolnym czasie. Podczas wakacji 

miejscami szczególnie często odwiedzanymi przez turystów 

stają się obszary dzikiej przyrody. Tatrzański Park Narodowy 

jest odwiedzany przez tysiące turystów. Motywy estetyczne 

mogą łączyć się z motywami ekonomicznymi. Wielu 

mieszkańców polskich gór utrzymuje się dzięki wykonywaniu 

usług dla turystów. Pokoje w hotelach, z których widać 

zróżnicowany, naturalny krajobraz mogą być droższe od 

innych lokali. K



Motywy etyczne

■ Stosunek człowieka do organizmów może być traktowany jako 

miara moralności. Podziw i poszanowanie życia jako zjawiska 

wyjątkowego powoduje, że niektórzy ludzie rezygnują ze 

spożywania pokarmów pochodzenia zwierzęcego. Motywy 

etyczne pojawiają się w wielu religiach, zabijanie zwierząt 

może wymagać zachowania określonego rytuału. Obywatele 

wielu państw zdecydowali się na objęcie ochroną zwierząt 

hodowlanych i zapewnienia im odpowiednich warunków 

bytowania. Zabijanie zwierząt powinno odbywać się z możliwie 

największym ograniczeniem cierpienia. Polowania w krajach 

rozwiniętych mogą być traktowane jako zabijanie dla zabawy i 

spotykają się z potępieniem działaczy organizacji

pozarządowych.



Motywy kulturowe

■ Przyroda może być chroniona ze względu na

wydarzenia historyczne lub legendy związane z 

danym miejscem. Drzewa lub głazy znajdujące się w 

takich miejscach otaczane są troską przez kolejne

pokolenia. Ich historia jest przekazywana ustnie lub

zapisywana. Przewodnicy wycieczek często

opowiadają historie lub legendy związane z 

drzewem, jaskinią, skałą. Forma chronionej przyrody

są również zabytkowe parki, aleje drzew, zabytkowe

ogrody. Przyroda w tych miejscach jest znacznie

zmieniona przez człowieka, lecz historia powiązana

z przyroda tworzą wartościową całość.



Motywy naukowe

■ Ważnym motywem ochrony przyrody jest również chęć jej 

dokładnego poznania. W XXI wieku większości gatunków 

pozostaje nieopisana przez naukowców. Ich liczba może być 

jedynie szacowana. Dokładnie poznanych zostało zaledwie kilka 

gatunków. Nawet działanie najlepiej poznanego organizmu 

ludzkiego wciąż nie jest nie pewne, a w medycynie stale pojawiają 

się kolejne odkrycia. Fragmenty przyrody, w których działalność 

człowieka jest niewidoczna, są przedmiotem intensywnych badań 

naukowych. Wiele z tych badań prowadzi do rozwiązania ważnych 

problemów ludzkości. Substancje zawarte w organizmach od 

tysiącleci wykorzystywane są jako leki. Z rośliny, która chroniona 

była już w średniowieczu, cisu, udało się w XX wieku wyizolować 

substancję o nazwie taksyna. Substancja ta pozwala na leczenie

nowotworów.



Motywy patriotyczne

■ Przywiązanie do ojczyzny manifestowane, jest jako

znajomość jej historii, troska o współobywateli, 

troska o zabytki kultury oraz troska i znajomość

ojczystej przyrody. Obywatele poszczególnych

państw z dumą pokazują zachowane dzięki

wspólnym wysiłkom kolejnych pokoleń obszary

chronione. Powodem do dumy są także ocalone

przed zagładą gatunki roślin i zwierząt. Polacy mają

szczególne zasługi w ocaleniu i przywróceniu

naturze żubra.



Koncepcje ochrony przyrody

■ Koncepcja konserwatorska zakłada zachowanie stanu 

istniejącego, rozwiniętej cywilizacji ludzkiej na terenach 

przekształconych oraz ochronę niezmienionej przyrody na 

obszarach chronionych. Poznanie w ostatnich 

dziesięcioleciach zależności występujące w ekosystemach i 

całej biosferze wskazują, że realizowanie ochrony przyrody w 

tej postaci jest nierealne.

■ Koncepcja liberalna zakłada możliwie najwięcej działań ze 

strony pojedynczych ludzi, z ograniczeniem działań 

prowadzonych przez państwa. Wykazywanie zachowań 

mających zapewnić ochronę przyrody przez całości 

społeczeństwa wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy 

przez każdego człowieka. Wiedza zapewniająca umiejętność 

życia bez szkodzenia przyrodzie określana jest jako 

świadomość ekologiczna.


