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…chrońmy piękno przyrody…



…Nie sztuka czerpać z przyrody

I brać z niej tak, by ją przy tym

zniszczyć doszczętnie.

Sztuka natomiast czerpać i brać tak,

by przyrody nie zniszczyć,

lecz zachować ją a nawet wzbogacać…

Jan Jerzy Karpiński



…CHROŃMY NASZE LASY…



…PRZED ZNISZCZENIEM…
Rocznie w Polsce 

wycinane jest 8 tys. 

hektarów 

czterdziestoletnich lasów 

tylko dla potrzeb okien 

i drzwi z drewna.



…CHROŃMY WODĘ KTÓRA JEST 

ŹRÓDŁEM ŻYCIA…



…PRZED ZANIECZYSZCZENIEM…



…DBAJMY O CZYSTE POWIETRZE…



…ŻEBY BYŁO CZYM ODDYCHAĆ…



…Niszcząc Ziemię Niszczymy Własne 

Zdrowie i Skracamy Życie…

SKUTKI

•DZIURA OZONOWA

•KWAŚNE DESZCZE

•SMOG



DZIURA OZONOWA

Dziura ozonowa 

nad biegunem 

południowym



Warstwa ozonowa – warstwa 

atmosfery o zwiększonej 

koncentracji ozonu, pełni 

bardzo istotną rolę, gdyż nie 

przepuszcza szkodliwego dla 

życia promieniowania 

ultrafioletowego.



Dziura ozonowa – obniżona 

zawartość ozonu w warstwie 

ozonowej powodująca wzrost 

przenikania szkodliwego 

promieniowania



SMOG



Smog – nienaturalne zjawisko atmosferyczne 

polegające na współwystępowaniu 

zanieczyszczeń powietrza spowodowanych 

działalnością człowieka oraz niekorzystnych 

naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej 

wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru. 

Wchodzące w skład smogu szkodliwe związki 

chemiczne, pyły i znaczna wilgotność są 

zagrożeniem dla zdrowia, są bowiem czynnikami

alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej 

napady, a także powodować zaostrzenie

przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność

oddechową lub paraliż układu krwionośnego. 



KWAŚNE DESZCZE

Skutek kwaśnych 

deszczy



Kwaśne deszcze – opady atmosferyczne, 

o odczynie kwaśnym; zawierają kwasy 

wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi 

z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek 

siarki, tlenki azotu, siarkowodór, 

chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery 

w procesach spalania paliw, produkcji 

przemysłowej, wybuchów wulkanów, 

wyładowań atmosferycznych i innych 

czynników naturalnych. 



Uszkodzenia drzewostanu 

wywołane kwaśnymi 

deszczami w Czechach 

Kwaśne deszcze przyczyniają się 

do uszkodzenia kamiennych 

pomników 
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…NIE WSZYSTKO WYGLĄDA AŻ 

TAK ŹLE…

CZŁOWIEK ZAUWAŻYŁ POTRZEBĘ 

OCHRONY PRZYRODY

NIEKTÓRE FORMY OCHRONY 

PRZYRODY W POLSCE:



PARKI NARODOWE



TATRZAŃSKI PARK NARODOWY
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PIENIŃSKI PARK NARODOWY
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GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Turbacz_a5.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Turbacz_a5.jpg


BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY
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BIESZCZADZKI PARK NARODOWY
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OJCOWSKI PARK NARODOWY
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KAMPINOWSKI PARK NARODOWY
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BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY
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DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY
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Ochrona gatunkowa roślin



Ochrona gatunkowa zwierząt



Chroń przyrodę !!!!!!!!

Gdy zabraknie powietrza,

wody, roślin na ziemi,

za nim ludzkość w pustynię

kulę ziemską zmieni 

zginą ryby i ptaki, 

kwiaty, lasy i zioła 

może człowiek - NIE NISZCZCIE! 

jeszcze zdąży zachować... 

Bo przyroda ojczysta 

to skarb droższy od złota 

a w niej 

Urok 

Poezja 

Piękno 

Spokój Prostota

Jeszcze w płucach powietrze zieleń,

w żyłach krew płynie 

Chroń zabytki natury 

gdy je zniszczysz, sam zginiesz 


