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CO TO ZNACZY 

"OCHRONA 

PRZYRODY" 

• Ochrona przyrody polega na 
działaniach mających na celu 
zachowanie środowiska 
przyrodniczego na 
optymalnym poziomie oraz na 
naturalnym jego kształtu. Pod 
ochronę przyrody należą: 
ekosystemy, zwierzęta, rośliny 



ZRÓWNOWAŻONY 

EKOROZWÓJ 

• Według tej teorii, ochrona 
przyrody powinna 
być  zgodna z 
obecnym rozwojem świata 
ukierunkowanym na 
zaspokajanie potrzeb 
człowieka. W skład którego 
wchodzi: społeczeństwo, 
gospodarka oraz ochrona 
środowiska 

 



FORMY OCHRONY PRZYRODY 



INICJATYWY 
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Działania na rzecz 
środowiska 

organizowane przez 
osoby fizyczne lub 

prawne 



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.  



UNESCO 

 United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization, to instytucja 
należąca do Organizacji 
Narodów Zjednoczonych 
(ONZ). Jej głównym 
zadaniem jest wspieranie 
współpracy państw 
członkowskich ONZ. 

 

 

Dziedzictwo UNESCO w Polsce 
(polska.travel) 

https://www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-zabytki/dziedzictwo-unesco
https://www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-zabytki/dziedzictwo-unesco


REZERWATY BIOSFERY 

• ekosystem charakterystyczny 

dla danego kraju, chroniony ze 

względu na swoje wysokie 

walory przyrodnicze jako część 

światowej sieci obszarów 

chronionych, powołany 

w ramach programu "Człowiek 

i biosfera" 



NATURA 2000 EUROPEJSKA SIEĆ EKOLOGICZNA 

• Natura 2000 Europejska Sieć Ekologiczna- system obszarów chronionych obejmujący wszystkie państwa 

Unii Europejskiej np.  

• - obszary ochrony ptaków  

• - obszary ochrony siedlisk 

 



KAHOOT 

Kahoot! 

https://create.kahoot.it/details/f4713e80-e53f-47ed-842f-80386bf8e5d2

