
Dziś Światowy Dzień Ziemii - obchodzony, jak co roku, 22 kwietnia. Nie korzystaj z zasobów 

swojego komputera! Wyjdź z domu i skorzystaj z zasobów jakie, daje nam Ziemia! A jej 

dary to siła, energia i zdrowie!   

 

Wszyscy jesteśmy już przemęczeni lekcjami on-line dlatego jeśli zapomnieliście jak dużo pieknych 

miejsc, do wypoczynku daje nam Nowa Huta, uczniowie klasy 1d zrobili zdjęcia i przygotowali kolaż. 

Na pewno znasz Wyjdź z domu i skorzystaj z tych skarbów Ziemii w Nowej Hucie  

  

 

 I oczywiście dawka solidnej wiedzy! 

Uczniowie klasy 2d przygotowali prezentację na temat ochrony przyrody i problemów z nią 

związanych, na której pokazali m.in. jak na przestrzeni lat 2006-2012 zmnijeszyła się wycinka lasów. 

W pigułce poniżej, a całość prezentacji w załączniku. 
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FORMY OCHRONY PRZYRODY

 



ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

WWF - World Wide Fund for Nature (Światowy Fundusz na 
rzecz Przyrody) – organizacja pozarządowa i ekologiczna o 
charakterze międzynarodowym powstała w 1961

Greenpeace - organizacja ekologiczna działająca od 1971 
roku na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Koncentruje 
się na najbardziej istotnych, globalnych zagrożeniach dla 
bioróżnorodności i środowiska.

IUCN - Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody –
międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną 
przyrody założona w 1948 roku jako pierwsza światowa 
organizacja skupiona na problemach środowiska 
naturalnego.

 

ORGANIZACJE RZĄDOWE

Konwencja CITTES - Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora - Konwencja o międzynarodowym handlu 
dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków 
zagrożonych wyginięciem

Konwencja Bońska - konwencja o ochronie 
wędrownych gatunków dzikich zwierząt jest umową 
międzynarodową sporządzoną 23 czerwca 1979 
roku w Bonn. Celem jest ochrona dzikich zwierząt, 
które migrując przekraczają jedną lub więcej granic 
państwowych w różnych cyklach życiowych.

Konwencja Ramsarska - Celem Konwencji jest 
ochrona i zrównoważone użytkowanie wszystkich 
mokradeł poprzez działania na szczeblu krajowym i 
lokalnym oraz współpracę międzynarodową. 
Działania te stanowią wkład w osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju na całym świecie.
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