
„Show your culture and 
protect nature!”

Environmental project - Stralsund 2015

(Polish presentation)



Co to jest ekologia?
 Ekologia to dziedzina nauk 

przyrodniczych badająca wzajemne 
zależności między organizmami 
żywymi (lub ich grupami), a 
otaczającym je światem zewnętrznym 
(środowisko);  Ekologia mówi nam o 
strukturze i funkcjonowaniu przyrody.



Co to jest ochrona 
środowiska?

 Ochrona środowiska są to działania 
zmierzające do naprawienia 
wyrządzonych szkód lub 
zapobiegające wyrządzeniu szkód 
otoczeniu, działania zmierzające do 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
takich szkód bądź zachęcające do 
bardziej efektywnego 
wykorzystywania zasobów 
naturalnych, w tym środki służące 
oszczędzaniu energii i stosowania 
odnawialnych źródeł energii.



Człowiek i środowisko



Zasoby przyrody

Odnawialne Nieodnawialne

Woda Węgiel

Powietrze Rudy metali

Gleba Ropa naftowa

Rośliny Gaz ziemny

Zwierzęta Sól kamienna

Zasobami przyrody nazywamy te 
elementy środowiska, które mają wpływ 
na rozwój człowieka i decydują o jego 
istnieniu. 
Dzielimy je na:



Zanieczyszczenie środowiska 
w Polsce

 Zanieczyszczenie środowiska —
stan środowiska wynikający z 
wprowadzania do powietrza, wody lub 
gruntu, substancji stałych, ciekłych lub 
gazowych w takich ilościach i takim 
składzie, że może to ujemnie wpływać 
na zdrowie człowieka, przyrodę 
ożywioną, klimat, glebę, wodę lub 
powodować inne niekorzystne zmiany.



Źródła zanieczyszczeń
 źródła naturalne (np. wulkany)
 sztuczne (spowodowane 

działalnością człowieka).
Następują one w wyniku 
niezamierzonej, ale systematycznej 
działalności człowieka, polegającej na 
ciągłej emisji czynników 
degradujących środowisko lub są 
następstwem awarii będącej 
przyczyną nagłego uwolnienia 
zanieczyszczeń



Rodzaje zanieczyszczeń 
środowiska



Zanieczyszczenie powietrza – występowanie w atmosferze różnych 
substancji w takiej koncentracji i przez tak długi czas, że prowadzi do 
szkodliwych konsekwencji dla zdrowia lub samopoczucia ludzi, dla 
organizmów żywych albo do uszkodzeń obiektów nieożywionych (np. 
przez korozję).



Zanieczyszczenia wody
– zmiany cech fizycznych, 
chemicznych i 
biologicznych, 
uniemożliwiające 
wykorzystanie wód do 
celów pitnych lub 
gospodarczych.
Zanieczyszczenia gleby
– zmiana cech gleby 
uniemożliwiająca jej 
normalne użytkowanie.
Zanieczyszczenie 
hałasem -
zanieczyszczenie 
spowodowane dużą 
emisją hałasu przez 
urządzenia mechaniczne 
np. maszyny budowlane, 
środki transportu – takie 
jak samoloty, samochody, 
głośniki nadające muzykę 
w miejscach 
publicznych(typowe dla 
środowiska miejskiego).



Odpady
Do zanieczyszczenia powietrza i środowiska przyczyniają się odpady, czyli 

przedmioty i substancje wytworzone przez człowieka. Wyróżnia się dwa 
rodzaje odpadów:

 przemysłowe ‐ pochodzą z różnych rodzajów przemysłu. Ich głównymi 
źródłami są zakłady produkcyjne, elektrownie, elektrociepłownie itd.

 komunalne ‐ są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, do 
nich również zaliczamy odpady, które nie zawierają substancji 
niebezpiecznych, także te które są podobne do odpadów domowych.



Sposoby usuwania 
odpadów

 Składowanie ‐ polega na bezpiecznym deponowaniu ich w miejscu 
specjalnie do tego przeznaczonym ‐ wysypisku.

 Utylizacja ‐ spalanie odpadów lub wykorzystywanie ich jako paliwa.
 Kompostowanie ‐ naturalna metoda unieszkodliwiania i 

zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie substancji 
organicznej przez mikroorganizmy. Jest to proces przetwarzania substancji 
w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu (powietrza), w 
odpowiedniej temperaturze i wilgotności.

 Recykling‐ jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz 
zmniejszenie ilości odpadów. Zasadą działania recyklingu jest 
maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z 
uwzględnieniem minimalnych nakładów na ich przetworzenie, przez co 
chronione są surowce naturalne, służące do ich wytworzenia i 
późniejszego przetworzenia.



Skutki zanieczyszczenia 
środowiska

 Rocznie z powodu zanieczyszczenia 
wody i powietrza umiera 6 mln ludzi.

 Najpoważniejszymi dotychczas 
odczuwanymi przez ziemskie organizmy 
żywe skutkami degradacji środowiska 
są:

Globalne ocieplenie
Dziura ozonowa
Smog
Kwaśne deszcze
Odory (niepożądane zapachy)



 Globalne ocieplenie-stopniowe podnoszenie średniej 
globalnej temperatury spowodowane przez emisję do atmosfery 
dużych ilości tzw. gazów cieplarnianych tj. dwutlenku węgla, ozonu 
oraz freonów. Skutkuje to topnieniem lodowców, przesuwaniem się 
stref klimatycznych na północ, wymieraniem gatunków, gwałtownymi 
zmianami pogody oraz częstszym występowaniem zjawisk 
ekstremalnych (fale upałów, susze, huragany, trąby powietrzne, 
gradobicia). 



 Smog jest spowodowany przez emisję głównie spalin i 
pyłów do atmosfery przez samochody oraz zakłady 
przemysłowe. Tworzy się przeważnie nad dużymi 
metropoliami. Smog może doprowadzić do lokalnego opadu 
kwaśnego deszczu. Skutki smogu to przeważnie niszczenie 
elewacji budynków, pomników itp., gorsze samopoczucie, 
niższy poziom zdrowia mieszkańców, alergie oraz astmę.

Smog nad Krakowem Smog nad Warszawą



Jak możemy pomóc 
przyrodzie?



Przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniom:

 Recykling - ograniczenie zużycia surowców 
naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

 Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla czy pyłów do 
atmosfery,

 Ograniczenie wydobycia paliw kopalnych,
 Produkcja towarów nadających się do powtórnego 

użytku,
 Promowanie zielonej gospodarki, w tym sektora 

odnawialnych źródeł energii (elektrownia 
słoneczna, elektrownia wiatrowa itp.)



Alternatywne źródła energii 
w Polsce

 Energia wodna
 Energia geotermalna
 Energia słoneczna
 Energia wiatru
 Biomasa
 Biogaz 
 Biopaliwo



Największe elektrownie wodne w 
Polsce: Elektrownia Żarnowiec

 Elektrownia Porąbka Żar 
 Elektrownia w Solinie

 Elektrownia Włocławek
 Elektrownia Żydowo



Rozmieszczenie ciepłowni 
geotermalnych na terenie Polski



Geotermia Podhalańska
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska 
S.A. jest największym w Polsce producentem ciepła 
wykorzystującym ekologiczną energię wód termalnych.
Obecnie sieć ciepłownicza PEC Geotermia Podhalańska S.A. 
obejmuje swym zasięgiem 4 gminy:
 1.Szaflary,
 2.Biały Dunajec,
 3.Poronin,
 4.Zakopane.



Rozmieszczenie elektrowni 
fotowoltaicznych



Polskie elektrownie 
biomasowe
 Kwidzyn
 Białystok
 Żydowo
 Wodzisła

w Śląski



Elektrownie słoneczne w 
Polsce

Największe elektrownie 
słoneczne spotkamy w 
miejscowościach:
 Ostrzeszów
 Kolno
 Jedwabne
 Lipsk
 Wierzchosławice
 Gubin



Rozmieszczenie biogazowni w 
Polsce



Największe polskie 
biogazownie

Złocieniec Żerniki Wielkie

Darskowo



Farmy wiatrowe



Organizacje ekologiczne
Organizacja ekologiczna -
organizacja społeczna, której 
głównym celem jest ochrona 
środowiska. Znane organizacje ekologiczne:

-Greenpeace,
-Friends of the Earth International,
-American Ornithologists' Union,
-World Wildlife Fund
-Rocky Mountain Institute.



Ochrona przyrody
Zgodnie z obowiązującą aktualnie Ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody(1) celem ochrony przyrody w 
Polsce jest:

 utrzymanie stabilności ekosystemów i trwałości procesów 
ekologicznych

 zachowanie różnorodności biologicznej, w tym zapewnienie 
ciągłości istnienia wszystkich gatunków roślin, zwierząt i 
grzybów wraz z ich siedliskami

 ochrona walorów krajobrazowych, zadrzewień oraz zieleni w 
miastach i wsiach

 utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, 
tworów i składników przyrody

 zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego
 kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody 

poprzez działalność edukacyjną, informacyjną i promocyjną
(1) Tekst ustawy: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 

2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220



Formy ochrony przyrody
Lp. Nazwa formy ochrony Liczba obiektów

1. Parki narodowe 23

2. Rezerwaty przyrody 1 479

3. Parki krajobrazowe 122

4. Obszary chronionego krajobrazu 395

5. Obszary Natura 2000

145 obszary specjalnej 
ochrony ptaków (PLB)
845 specjalne obszary 
ochrony siedlisk (PLH)

6. Pomniki przyrody 36 353

7. Stanowiska dokumentacyjne 171

8. Użytki ekologiczne 7 090

9. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 287

10. Ochrona gatunkowa
715 gatunków roślin

322 gatunków grzybów
799 gatunków zwierząt



Sposoby ochrony powietrza:

• wprowadzenie urządzeń
oczyszczających –> filtry,

- stosowanie technologii 
przyjaznych środowisku,

- stosowanie benzyny
bezołowiowej i katalizatorów 
w pojazdach,

- likwidacja hałd emitujących
gazy i pyły,

- zakładanie pasów zieleni, 
- wykorzystywanie 
alternatywnych źródeł energii



Sposoby ochrony czystości 
wód:

• zabezpieczenie wód przed 
dostawaniem się do nich 
nawozów,
• stosowanie zamkniętych 
obiegów wodnych w
produkcji przemysłowej,

• oczyszczanie ścieków:  
- mechaniczne (usuwanie     

ciał stałych);
- chemiczne (odkażanie,  

wytrącanie, neutralizacja);
- biologiczne

(wykorzystanie
mikroorganizmów, np. bakterii).



Parki Narodowe w Polsce



Czerwona Księga Gatunków 
zagrożonych

 Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych –
publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony 
Przyrody i Jej Zasobów (IUCN); lista zagrożonych 
wyginięciem gatunków organizmów.



Międzynarodowy Dzień Ziemi 
 Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w 

społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności 
za Ziemię. Tego dnia wiele organizacji ekologicznych, władz 
miast czy placówek edukacyjnych organizuje imprezy 
plenerowe mające na celu promowanie prośrodowiskowych
zachowań.

 W Polsce akcja najczęściej skupia się przede wszystkim na 
problemie śmiecenia i ponownym odzysku cennych 
surowców.

 Z okazji Dnia Ziemi w szkołach organizowane są apele, 
pogadanki, konkursy.  Dzieci tworzą plakaty oraz sadzą 
drzewa wokół szkoły.




