
Temat:  

Dlaczego chronimy przyrodę?- obszary i obiekty chronione w Polsce- 2 godz. 

lekcja na TEAMS 6.05.2020 i 11.05.2020. 

 

Podręcznik str.155-158, ćwiczeniówka str.96-97 

Przyroda jest dobrem całej ludzkości – przede wszystkim źródłem zasobów, dzięki którym 

zaspokajamy podstawowe potrzeby życiowe. Dla wielu stanowi także synonim piękna. 

Z tego powodu pragną zachować ją w jak najmniej zmienionej formie. 

1. Prawne formy ochrony przyrody- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004 r. wyróżnia następujące formy ochrony przyrody obowiązujące na terenie 

naszego kraju: 

• ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów, 

• park narodowy, 

• rezerwat przyrody, 

• park krajobrazowy, 

• obszar Natura 2000, 

• obszar chronionego krajobrazu, 

• pomnik przyrody, 

• stanowisko dokumentacyjne, 

• użytek ekologiczny, 

• zespół przyrodniczo-krajobrazowy. 

2. Ochrona gatunkowa jest formą ochrony przyrody, którą w Polsce objętych zostało 

ponad 470 gatunków roślin, ok. 530 gatunków zwierząt i 120 gatunków grzybów. Ma 

ona na celu zachowanie w przyrodzie rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków 

tych organizmów. Chronionych roślin i grzybów nie wolno zrywać, zaś na chronione 

zwierzęta nie wolno polować. Bardzo często rośliny, zwierzęta i grzyby chroni się 

wraz z  siedliskami w których żyją. Istnienie gatunku jest bowiem często niemożliwe 

poza ściśle określonymi warunkami. Szczególnie dużo uwagi poświęca się gatunkom 

kluczowym 

3. Organizmy mogą być objęte ochroną ścisłą lub częściową. Rośliny, zwierzęta i grzyby 

pod ochroną ścisłą są chronione prze cały czas, a te pod ochroną częściową jedynie 

w określonym okresie w roku, np. kiedy opiekują się młodymi. Rośliny objęte ochroną 

częściową można zbierać w ograniczonych ilościach, np. w celach leczniczych. Na 

zwierzęta częściowo chronione można w pewnych okresach polować. 

4. Jak należy się zachować na obszarze chronionym? 

- każdy park i rezerwat ma swój regulamin, którego zasady są  przedstawione za 

pomocą symboli- w podręczniku str.158 

- w niektórych obszarach wolno przemieszczać się wyłącznie po oznaczonych 

szlakach, na inne można wejść z przewodnikiem, a na niektórych nie wolno nam w 

ogóle przebywać. 

Praca domowa dla uczniów, którzy nie uczestniczą w lekcjach TEAMS- Wypełnij 

ćwiczeniówkę str. 96-97 


