
Ochrony przyrody w Polsce i na świecie. 



Człowiek i jego działalność powodują Człowiek i jego działalność powodują 
zmiany w środowisku zagrażające zmiany w środowisku zagrażające 

wielu gatunkom!!! wielu gatunkom!!! 

Wiele roślin i zwierząt padło już ofiarą człowieka!!!Wiele roślin i zwierząt padło już ofiarą człowieka!!!

Tur- przodek bydła domowego

Gołąb wędrowny

Antylopa niebieska



JAK MOŻNA CHRONIĆ ŚRODOWISKO/ GATUNKI?JAK MOŻNA CHRONIĆ ŚRODOWISKO/ GATUNKI?

1.1. Oszczędzać zasoby naturalne.Oszczędzać zasoby naturalne.

2. Wprowadzać prawo ochronne.2. Wprowadzać prawo ochronne.

3. Tworzyć formy ochrony przyrody.3. Tworzyć formy ochrony przyrody.

4. Rozsądnie dokonywać zakupów. 4. Rozsądnie dokonywać zakupów. 



PPRAWNE RAWNE 

RREGULACJEEGULACJE

OOCHRONYCHRONY

PPRZYRODYRZYRODY

Ustawa o ochronie przyrodyUstawa o ochronie przyrody

Konwencje i porozumienia przyrodnicze Konwencje i porozumienia przyrodnicze 
ratyfikowane przez Polskęratyfikowane przez Polskę



USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

-Wyjaśnia co to jest ochrona przyrody, podaje jej cele i
sposób ich realizacji;

Art. 6.    Formami ochrony  przyrody są:
1) parki narodowe;
2) rezerwaty przyrody;
3) parki krajobrazowe;
4) obszary chronionego krajobrazu;
5) obszary Natura 2000;
6) pomniki przyrody;
7) stanowiska dokumentacyjne;
8) użytki ekologiczne;
9) zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe;
10) ochrona gatunkowa roślin, 

zwierząt i grzybów.



„Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się 
szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, 

społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, 
o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, 

na którym ochronie podlega cała przyroda 
oraz walory krajobrazowe (...)”.

PARK NARODOWY



Parki Narodowe w Polsce – liczba 23



„Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane 
w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, 
ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, 

siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki 
przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi 

wartościami przyrodniczymi, naukowymi, 
kulturowymi lub walorami krajobrazowymi (...)”.

REZERWAT 
PRZYRODY



Rezerwat przyrody nieożywionej 
Bonarka (Kraków)



Rezerwat przyrody nieożywionej
na Luboniu Wielkim



„Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony 
ze względu na wartości przyrodnicze, 

historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe 
w celu zachowania, popularyzacji tych wartości 

w warunkach zrównoważonego rozwoju (...)”.

PK Dolinki Krakowskie



„Obszar chronionego krajobrazu obejmuje 
tereny chronione ze względu na wyróżniający się 

krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, 
wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania 
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub

pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych (...)”.

Obszar chronionego krajobrazu 
Bolimowsko - Radziejowicki



„Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej 
i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości 
przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub 
krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi

cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub

obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, 
głazy narzutowe oraz jaskinie (...)”. 

Pomnik przyrody: 
dąb szypułkowy Stefan, 
Kampinos pod Warszawą



Ochrona gatunkową roślin, zwierząt i grzybów

krokus
podkolan 

białygłuszec



OCHRONA ŚRODOWISKAOCHRONA ŚRODOWISKA
(RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ)(RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ)

OCHRONA IN SITU OCHRONA EX SITU

-ochrona ekosystemów
i naturalnych siedlisk
gatunków oraz ochrona
gatunków;

-ochrona różnorodności 
genetycznej i gatunkowej 
w warunkach sztucznych, 
tj. poza naturalnym 
środowiskiem;
Np. ogrody botaniczne, 
ogrody zoologiczne, banki 
genów i banki nasion



INNE PRZYKŁADY FORM OCHRONY ŚRODOWISKA:

Gatunki zwierząt introdukowane i reintrodukowane w Polsce:

Foka szara

Niepylak apollo

Wąż eskulapa

Żubr Drop



Konwencje i porozumienia przyrodnicze Konwencje i porozumienia przyrodnicze 
ratyfikowane przez Polskęratyfikowane przez Polskę

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie 
międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, 
sporządzoną w Ramsar w Iranie w 1971 r.;

Konwencję w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego – Paryż, 1972 r.; 

Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i 
roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem - Waszyngton, 1973 r.; 

Konwencję o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt - Bonn, 
1979 r.;

Konwencję o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz 
ich siedlisk – Berno, 1979 r.; 

Konwencję o różnorodności biologicznej - Rio de Janeiro, 1992;

Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie – Londyn, 1991;

Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego –
Nowy Jork 1992.



REZERWATY BIOSFERY W POLSCE – 9
Babia Góra, Białowieża, Karpaty Wschodnie, Polesie Zachodnie, Puszcza 
Kampinoska, Karkonosze, Łuknajno, Słowiński PN, Tatrzański PN

Na Konferencji Generalnej UNESCO w 1970 r. powołano do życia Program
„Człowiek i Biosfera” i wówczas po raz pierwszy określono konieczną
dostępność niezakłóconych terenów naturalnych, a także terenów, na
których naukowcy będą kontrolować stopień ich przekształceń. Tak doszło
do powstania nowej międzynarodowej instytucji ochrony przyrody –
rezerwatów biosfery.

Dolina Pięciu Stawów

Jezioro Łuknajno

Słowiński PN

Puszcza Kampinoska



Europejska Sieć Obszarów Przyrodniczo Cennych NATURA 2000

Sieć składa się z dwóch niezależnych podsystemów:

-OSO – Obszarów Specjalnej Ochrony – zgodnie z zaleceniami
dyrektywy  79/409/EWG – w sprawie ochrony dzikich ptaków, 
zwanej Dyrektywą Ptasią

- SOO – Specjalnych Obszarów Ochrony – adekwatnie do 
dyrektywy 92/43/EWG –o ochronie siedlisk naturalnych oraz 
dzikiej flory i fauny zwaną Dyrektywą Siedliskową.

Zadaniem Sieci Natura 2000 jest zabezpieczenie:

zagrożonych rodzajów siedlisk przyrodniczych

siedlisk zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt

reprezentacji siedlisk przyrodniczych, typowych dla poszczególnych 

regionów biogeograficznych.

Dyrektywa SOO zaleca także tworzenie korytarzy ekologicznych – poprzez 
ochronę elementów krajobrazu ważnych dla migracji, to rozprzestrzeniania 
się i wymiany genetycznej dziko żyjących gatunków.

Obszar Natura 2000 został w Polsce wprowadzony w Ustawie o

ochronie przyrody w 2004 roku.



Polska czerwona księga roślin – wybór  roślin zagrożonych na 
terenie Polski wyginięciem, a także tych, które już wyginęły. 
Polska Czerwona Księga Zwierząt – rejestr zagrożonych 
gatunków zwierząt na terenie Polski.



ZADANIE DLA UCZNIÓW:
Korzystając z Internetu oraz dostępnej 
literatury wymień 10 gatunków zwierząt 

i 10 gatunków roślin zagrożonych 
wyginięciem na świecie. 

Wyjaśnij, dlaczego grozi im zagłada. 
Spróbuj napisać, jakie mogą być tego 

skutki. 


