
Temat: Sposoby ochrony przyrody.

1. Dlaczego chronimy przyrodę?

W obecnym świecie zostało już niewiele obszarów naturalnych, czyli niezmienionych przez 
człowieka. Niestety, ludzie w krótkim czasie doprowadzili do wymarcia tysięcy gatunków 
istot żywych. Zapominamy, że każdy organizm jest ważnym elementem swojego 
środowiska: dla jednych organizmów stanowi źródło pokarmu, dla innych jest 
drapieżnikiem, który na nie poluje.

Nie możemy zapominać, że również my na różne sposoby jesteśmy zależni od otaczającej 
nas przyrody. Na przykład oddychamy tlenem wytwarzanym przez rośliny, łowimy ryby i 
inne zwierzęta morskie.



2. W jaki sposób chronimy przyrodę?

Chronić przyrodę możemy w różny sposób. W tym celu tworzy się m.in. parki narodowe, 
rezerwaty i parki krajobrazowe. Można też chronić poszczególne gatunki organizmów – 
taki gatunek określamy mianem chronionego. Czasami ochronie podlegają również 
pojedyncze drzewa – w tym celu ustanawia się je pomnikami przyrody.

3. Parki narodowe

Na wyznaczonych terenach, gdzie przyroda jest niezniszczona i wyjątkowo cenna, tworzy się
parki narodowe. Często żyją w nich rośliny i zwierzęta rzadkie bądź zagrożone wyginięciem. 
Dodatkowo obszary te cechują niezwykle piękne krajobrazy i rzadko spotykane formy 
przyrody nieożywionej, np. jaskinie, wodospady, wąwozy, klify.

Parki narodowe mają powierzchnię powyżej 1000 ha. Na ich terenie chroniona jest cała 
przyroda, zarówno ta ożywiona, jak i nieożywiona. Obowiązuje w nich ochrona ścisła.



4. Rezerwaty przyrody

Na terenie rezerwatów przyrody ochronie może podlegać cała przyroda lub tylko niektóre 
jej elementy, np. określone gatunki lub twory przyrody nieożywionej. Powierzchnia 
rezerwatów jest mniejsza niż parków narodowych. Cały obszar rezerwatu albo jego części 
mogą podlegać ochronie ścisłej lub częściowej. Ze względu na przeznaczenie wyróżnia się 
rezerwaty leśne, faunistyczne (czyli chroniące zwierzęta), krajobrazowe i inne.

5. Pomniki przyrody

Pojedyncze cenne okazy przyrody ożywionej lub nieożywionej oraz ich skupiska mogą być 
chronione jako pomniki przyrody. Mogą nimi być drzewa, wodospady, skały, głazy 
narzutowe lub jaskinie, jeśli wyróżniają się szczególnymi cechami, np. ogromnymi 
rozmiarami, sędziwym wiekiem bądź wyjątkowym kształtem. Pomniki przyrody oznaczane 
są zielonymi tabliczkami.



6. Inne formy ochrony przyrody

W miejscach o ciekawym i niepowtarzalnym krajobrazie tworzy się parki krajobrazowe. 
Służą one turystyce oraz edukacji. W Polsce znajduje się ponad 120 parków krajobrazowych,
m.in. Park krajobrazowy na Górze Św. Anny



W  notatce proszę uwzględnić:

1. Ochrona przyrody- definicja

2. Formy ochrony przyrody- tylko wymienić.

3. Gatunki chronione w Polsce str. 164-165


