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1. Negatywny wpływ działalności człowieka 

na stan środowiska naturalnego  

 

Rewolucja przemysłowa i eksplozja demograficzna doprowadziły do ogromnych zmian 

w środowisku. Wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne i ekosystemy 

prowadzący do zaburzeń w ich funkcjonowaniu nazywany jest antropopresją.  

Konieczność zaspokajania własnych potrzeb przez człowieka sprawia, że elementy przyrody 

są traktowane, jako zasoby. Do  zasobów nieodnawialnych należą: paliwa kopalne, 

surowce skalne oraz krajobraz umiejscowiony w określonej przestrzeni. Zasoby odnawialne 

stanowią rośliny, zwierzęta, gleba, woda i powietrze. Zasoby te są zużywane 

przez człowieka lub w rożny sposób przekształcane, co często prowadzi do ich degradacji - 

zniszczenia. W przypadku zasobów nieodnawialnych problemem staje się nadmierna 

eksploatacja surowców wynikająca nie tylko z konieczności zaspokajania podstawowych 

potrzeb człowieka, ale i marnotrawienia wytworzonych produktów.  

Zniszczenie środowiska przyrodniczego szczególnie uwidacznia się w zanieczyszczeniu 

powietrza oraz wody i degradacji gleby.  

Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są: dwutlenek siarki, tlenki azotu i węgla, 

węglowodory aromatyczne, freony, pyły.  

Do głównych zanieczyszczeń chemicznych wód należą: 

detergenty, fenole, węglowodory, środki ochrony roślin 

i nawozy (zwłaszcza azotany, fosforany i chlorki), związki 

metali ciężkich (głównie: Hg, Cd, Cr, Pb).  

Degradacja gleby jest wynikiem zanieczyszczenia 

atmosfery i hydrosfery, przenawożeniem, gromadzeniem 

się substancji trujących (np. metali ciężkich), składowaniem 

odpadów, wydobywaniem kopalin przez górnictwo 

odkrywkowe, zabudową terenów.  

Zniszczenie okrywy roślinnej na powierzchni gleby oraz niewłaściwe zabiegi agrotechniczne 

prowadzą do erozji gleby.  
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 Dzięki zdolności samoregulacji, środowisko naturalne może przyjąć i zasymilować pewne 

ilości zanieczyszczeń. Jednak dziś ilość zanieczyszczeń wielokrotnie przekracza zdolności 

samooczyszczania się środowiska. Skutkiem antropopresji jest powstanie rozległych terenów 

zagrożenia ekologicznego. Dalsza degradacja środowiska może prowadzić do zagrożenia 

życia na Ziemi. 

Źródła zanieczyszczeń powietrza: 

 punktowe – są to głównie duże zakłady przemysłowe emitujące pyły, dwutlenek 

siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, metale ciężkie, 

 powierzchniowe (rozproszone) – są to paleniska domowe, lokalne kotłownie, 

niewielkie zakłady przemysłowe emitujące głównie pyły, dwutlenek siarki, 

 liniowe – są to głównie zanieczyszczenia komunikacyjne odpowiedzialne za emisję 

tlenków azotu, tlenków węgla, węglowodorów aromatycznych, metali ciężkich 

(dawniej głównie ołowiu z etyliny, obecnie platyny, palladu i rodu z katalizatorów 

samochodowych). 

Zwiększona emisja dwutlenku węgla (CO2) prowadzi do efektu cieplarnianego. 

Jest to proces podnoszenia się temperatury powietrza na Ziemi. Gaz ten pochłania 

długofalowe promieniowanie cieplne Ziemi. Podnosi to temperaturę powietrza. 

Konsekwencją tego zjawiska jest topnienie lodowców i lądolodów. Może to spowodować 

podniesienie poziomu morza i zalanie niektórych obszarów lądowych. 

Obecność nadmiernych ilości freonów (chlorofluorometanów) w atmosferze powoduje 

powstawanie tzw. dziury ozonowej. Ozonosfera znajdująca się w górnej stratosferze 

jest warstwą, która chroni organizmy żywe przed szkodliwym ultrafioletowym 

promieniowaniem słonecznym. Redukcja warstwy ozonowej w poważny sposób zagraża 

życiu na Ziemi. 

Duże stężenie tlenków siarki, węgla i azotu w połączeniu z wodą deszczową powoduje 

powstanie zjawiska kwaśnego deszczu. Opady kwaśnego deszczu prowadzą 

do zakwaszenia gleby, niszczenia roślinności (w szczególności drzew iglastych). 

Przyczyniają się do zwiększenia śmiertelności niemowląt i osłabienia płuc, powodują 

zakwaszanie rzek i jezior, niszczenie flory i fauny, degradację gleby, niszczenie zabytków i 

architektury. 

Niebezpiecznym zanieczyszczeniem są też pyły. Szczególnie groźne są pyły zawierające 

metale ciężkie (kadm, rtęć, ołów, mangan). Zbyt duże ich stężenie stanowi bezpośrednie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_siarki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_siarki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kot%C5%82ownia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Py%C5%82_%28zanieczyszczenie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99glowodory_aromatyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metale_ci%C4%99%C5%BCkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Etylina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Platyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pallad
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rod_%28pierwiastek%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reaktor_katalityczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reaktor_katalityczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flora
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Degradacja_%28geologia%29
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 zagrożenie dla życia. Ponadto metale ciężkie kumulują się w glebie, a następnie przedostają 

się do roślin uprawnych. 

 

 

W miastach podczas bezwietrznej pogody może 

wytworzyć się toksyczna mgła zwana smogiem. 

Szczególnie niebezpieczny jest smog letni, powstający 

podczas upalnej pogody. Charakteryzuje się dużą 

zawartością ozonu, który jest szkodliwy dla zdrowia. 

Woda jest elementem środowiska warunkującym życie. Niezbędna jest również w produkcji 

przemysłowej i rolniczej. Ilość wody na Ziemi jest stała. Wzrasta natomiast zapotrzebowanie 

na wodę ze względu na zwiększającą się liczbę ludzi oraz rosnące potrzeby przemysłu 

i rolnictwa. Szczególnie wodochłonne są przemysły spożywczy, chemiczny, włókienniczy, 

papierniczy. Ze względu na zanieczyszczenie kurczą się dostępne zasoby czystej wody. 

Wody powierzchniowe i podziemne mogą być zanieczyszczane z różnych źródeł: 

 zrzuty ścieków (komunalnych, przemysłowych i rolniczych) do rzek i jezior, 

 zrzuty wód czystych o podwyższonej temperaturze (np. wody chłodnicze elektrowni), 

 zanieczyszczenia pyłami i gazami pochodzącymi z powietrza atmosferycznego, 

 zanieczyszczenia pochodzące ze składowisk odpadów poprzez ich spłukiwanie 

i wsiąkanie. 

Czy wiesz że……. 
 

Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej.            
NIK wskazuje, że mimo iż samorządy wydawały pieniądze na walkę                                       
z zanieczyszczeniami, jakość powietrza, którym oddychamy, poprawiła się tylko 
nieznacznie. 

Największym problemem dla jakości powietrza w Polsce jest ponadnormatywne 
stężenie pyłu zawieszonego (PM10 i PM2,5) oraz benzo(a)pirenu (B(a)P). Wysokie 
stężenie pyłu zawieszonego powoduje i pogłębia choroby płuc i układu krążenia. 
Benzo(a)piren jest związkiem silnie rakotwórczym. 

Najgorzej z polskich miast wypada Kraków, w którym limity przekroczone były przez 
150 dni w roku, w Nowym Sączu przez 126 dni, w Gliwicach i Zabrzu przez 125 dni,         
w Sosnowcu przez 124 dni, a w Katowicach przez 123 dni. 
 

Źródło: Raport NIK (Najwyższej Izby Kontroli) przekazany w 2014 roku 
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 Główne źródła zanieczyszczeń wód mórz i oceanów: 

 rzeki wlewające do mórz zanieczyszczoną wodę, 

 ścieki pochodzące z nadbrzeżnych miast, 

 katastrofy tankowców, 

 awarie platform wiertniczych, 

 podwodne składowiska odpadów radioaktywnych i substancji chemicznych.  

Ludność miast i wsi oraz zakłady przemysłowe wytwarzają ogromne ilości odpadów. 

Większość z nich musi być składowana na wysypiskach. W ostatnich latach narasta problem 

ze znalezieniem miejsca odpowiedniego do składowania odpadów.  

Miejsce do składowania śmieci powinno posiadać właściwe 

warunki hydrogeologiczne. Musi to być teren 

z nieprzepuszczalnym podłożem, położony z dala od źródeł 

i rzek. Niektóre z odpadów przed składowaniem muszą 

zostać unieszkodliwione. Szczególnie niebezpieczne jest 

składowanie odpadów promieniotwórczych. Do niedawna 

zatapiało się je w morzu, a obecnie składuje się 

np. w głębokich wyrobiskach kopalnianych. 
 

Gleba jest komponentem środowiska bardzo wrażliwym na negatywne oddziaływania 

gospodarki ludzkiej. Najważniejszymi czynnikami prowadzącymi do degradacji gleb są: 

 zakłócenie obiegu wody, 

 zanieczyszczenie powietrza i wód, 

 wyniszczenie roślinności i erozja gleb, 

 chemizacja rolnictwa. 

Czy wiesz że……. 
 

 Leśnicy wywożą z polskich lasów w ciągu roku ponad 100 tys. m³ śmieci. 

 Sprzątanie lasów kosztuje Lasy Państwowe  blisko 15 mln zł rocznie. 

 Prowadzona przez leśników kampania społeczna „CZYSTE LASY” przyczynia się 

do ograniczenia ilości odpadów. W 2011 r. wywieziono z lasów 145 tys. m³ 

odpadów, w 2013 było to 126 tys. m³. 
 

Źródło: Informacja przekazana w 2014 r. przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Adama Wasiaka 
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Zakłócenia obiegu wody powstają głównie na terenach górniczych. Poziom zwierciadła 

wód gruntowych obniża się, tworząc lej depresyjny. Dochodzi do przesuszenia gleby 

i zmniejszenia jej produktywności. Przyczyną przesuszenia gleby może być również 

niewłaściwie przeprowadzona melioracja. 

 

 

Innym groźnym zjawiskiem jest erozja gleb. Na terenach 

pochyłych cząstki glebowe są spłukiwane przez wodę 

opadową. Rocznie, na całej Ziemi, erozji ulega 0,7% gleb 

rolnych. Erozja gleb wiąże się głównie z wylesieniem. 

 

Zanieczyszczenie powietrza, a zwłaszcza zjawisko kwaśnego deszczu prowadzi  

do zakwaszenia gleby. Większość roślin źle znosi kwaśny odczyn gleby i do ich uprawy 

potrzebny jest zabieg odkwaszenia. Zanieczyszczenie powietrza oraz wody metalami 

ciężkimi może być przyczyną zatrucia gleby. Niewłaściwe stosowanie nawozów sztucznych i 

środków ochrony roślin również może być przyczyną zatrucia gleby i w związku z tym roślin 

uprawnych i żywności z nich wytwarzanej – chemizacja rolnictwa. Znane jest zjawisko 

przenawożenia, czyli skażenia gleby przez nawozy sztuczne. 

Najpoważniejsze zmiany wywołane antropopresją dokonały się w szacie roślinnej 

i świecie zwierząt. W warunkach naturalnych rośliny i zwierzęta żyją w określonych 

ekosystemach. 

Ekosystem to zespół form roślinnych i zwierzęcych dostosowanych do warunków 

wytworzonych przez środowisko w danym miejscu. Wyróżniamy m.in. ekosystemy wodne, 

leśne, łąkowe, bagienne, pustynne. Istotną rolę w środowisku naturalnym odgrywają 

ekosystemy leśne. Rabunkowa gospodarka leśna, mająca na celu pozyskanie drewna 

oraz nowych ziem pod uprawę, doprowadziła do wylesienia dużych obszarów na Ziemi. 

Tymczasem to właśnie lasy odgrywają w przyrodzie ważną rolę.  

Ekosystem leśny to najpotężniejszy i najbardziej złożony ekosystem lądowy, występujący 

pod różnymi postaciami, wchodzącymi w skład biomów leśnych zajmujących około 30% 

powierzchni lądów i stanowiących niezwykle istotną część biosfery. W ekosystemach 
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 leśnych, ze względu na ich duże przestrzenne zróżnicowanie powstają bardzo liczne 

mikrosiedliska (w koronach i pniach drzew, podszycie, runie, martwym drewnie, ściółce, 

glebie). Dzięki temu powstaje tu bardzo wiele nisz ekologicznych, zajmowanych 

przez najróżniejsze organizmy. Przeciętny ekosystem leśny naszej strefy klimatycznej jest 

miejscem życia kilkuset do kilku tysięcy gatunków organizmów żywych. 

   

Lasy: 

 asymilują dwutlenek węgla, dostarczają tlen do atmosfery, 

 pochłaniają zanieczyszczenia atmosferyczne, 

 regulują stosunki wodne przeciwdziałając powodziom oraz nadmiernemu 

obniżaniu zwierciadła wód gruntowych, 

 przeciwdziałają erozji gleb, 

 stanowią czynnik glebotwórczy, 

 są siedliskiem roślin i zwierząt. 

Bardzo ważnym problemem ochrony organizmów żywych jest zachowanie ginących 

gatunków roślin i zwierząt. Wiele z nich wymarło już całkowicie (np. tur). Bardzo wiele 

natomiast jest na krawędzi wyginięcia. Zagrożonych wymarciem jest około 25 tys. gatunków 

roślin i ponad 1000 gatunków kręgowców.  
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2. Ochrona przyrody w Polsce 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. w Polsce zostały 
ustanowione następujące formy ochrony przyrody: 

1. Parki narodowe, 

2. Rezerwaty przyrody, 

3. Parki krajobrazowe, 

4. Obszary chronionego krajobrazu, 

5. Obszary Natura 2000, 

6. Pomniki przyrody, 

7. Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, 

8. Użytki ekologiczne, 

9. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 

10. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt, grzybów i porostów. 

1. Parki narodowe 

Park narodowy jest to forma ochrony przyrody, obejmująca obszar wyróżniający się 

szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi 

i edukacyjnymi. Park narodowy tworzy się m.in. w celu: 

 ochrony różnorodności biologicznej,  

 ochrony składników przyrody nieożywionej, 

 zachowania walorów krajobrazowych,  

 przywrócenia właściwego stanu składników przyrody, 

 ochrony roślin, zwierząt i grzybów w ich naturalnym środowisku.   

Powierzchnia parku narodowego przekracza 1000 ha i często podzielona jest na mniejsze 

elementy, które różnią się metodami ochrony przyrody. Do metod tych zalicza się ochronę 

ścisłą, czynną i krajobrazową.  

Parki narodowe odgrywają dużą rolę w edukacji ekologicznej społeczeństwa. Większość 

parków narodowych w Polsce posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, 

umożliwiając ludności zwiedzanie i podglądanie przyrody, kierując także ruch turystyczny 

na specjalne przygotowane szlaki i centra dydaktyczne. Ruch turystyczny jest dopuszczalny 

na terenie parków narodowych jedynie na wyznaczonych szlakach i ścieżkach. Na terenie 

obszarów ochrony ścisłej najczęściej istnieje całkowity zakaz poruszania się lub poruszanie 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#parki_narodowe
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#rezerwaty_przyrody
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#parki_krajobrazowe
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#obszary_chronionego_krajobrazu
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#obszary_natura_2000
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#pomniki_przyrody
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#stanowiska_dokumentacyjne_przyrody_nieozywionej
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#uzytki_ekologiczne
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#zespoly_przyrodniczo-krajobrazowe
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#ochrona_gatunkowa
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#parki_narodowe
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#parki_narodowe
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 się turystów możliwe jest jedynie w wyznaczonych terminach w ciągu roku. 

Zainteresowanym udostępniono 129 ścieżek dydaktycznych oraz 3243 km szlaków 

turystycznych. Ponadto, niemal we wszystkich parkach narodowych otwarto muzea 

lub ośrodki dydaktyczno-informacyjne. Parki prowadzą także działalność wydawniczą. Liczba 

gości odwiedzających polskie parki narodowe wynosi ok. 11 milionów rocznie. 

 

W Polsce istnieją 23 parki narodowe, o łącznej powierzchnię 316 748 ha, co stanowi około 

1% powierzchni kraju. W parkach narodowych można spotkać przedstawicieli wszystkich 

występujących w Polsce gatunków ssaków, około 250 gatunków ptaków i kilkanaście tysięcy 

gatunków owadów, jak również licznych przedstawicieli gadów, płazów i ryb. Każdy park 

narodowy w Polsce ma swoje logo, na którym najczęściej widnieją symbole 

charakterystycznych dla danego obszaru, chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

 

Najstarszy park narodowy w Polsce 

to Białowieski Park Narodowy,  

utworzony w grudniu 1921 roku. 

 
 

 

Najmłodszy park narodowy w Polsce 

to Park Narodowy "Ujście Warty", 

utworzony 1 lipca 2001 roku. 

  

 

Największy park narodowy w Polsce 

to Biebrzański Park Narodowy, którego 

powierzchnia to 592,23 km2. 

  

 

Najmniejszy park narodowy w Polsce 

to Ojcowski Park Narodowy,  

którego powierzchnia to 21,46 km2. 
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 W południowo- zachodniej części kraju (woj. dolnośląskie), przy granicy z Czechami, 

znajduje się utworzony 16 stycznia 1959 roku, Karkonoski Park Narodowy.  

 

 

W Parku występuje ponad 1000 gatunków roślin oraz ok. 40 

gatunków ssaków, m.in. bobry, sarny, lisy i 16 gatunków 

nietoperzy. Ciekawostką Parku jest muflon introdukowany 

(tj. sztucznie wprowadzony) na początku XX wieku z Korsyki. 

Ponadto żyje tu 90 gatunków ptaków (m.in. włochatka, sóweczka, 

cietrzew, drozd obrożny, płochacz halny). Rośliny endemiczne: 

 skalnica bazaltowa, 

 dzwonek karkonoski,  

 gnidosz sudecki. 

Karkonoski Park Narodowy (KPN) wraz z czeskim Krkonošským 

národním parkiem (KRNAP) od 1992 roku stanowią przygraniczny 

Rezerwat Biosfery UNESCO Karkonosze/Krkonoše (MAB) o 

powierzchni ponad 60 tys. ha.  

W logo Karkonoskiego Parku Narodowego znajdują się 

motywy cennych karkonoskich gatunków roślin – goryczki 

trojeściowej jako typowej rośliny KRNAP i dzwonka 

karkonoskiego typowego dla KPN. 

                                                 
                     Dzwonek karkonoski                            Goryczka trojeściowa 
 
Dla zainteresowanych: 

 więcej informacji o KPN: http://www.kpnmab.pl/ 

 więcej informacji o parkach narodowych w Polsce: 
https://www.mos.gov.pl/artykul/2236_parki_narodowe/311_parki_narodowe  

Wszystkie polskie parki narodowe włączono do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/16_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1959
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3br_europejski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarna_europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nietoperze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muflon
https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korsyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochatka_zwyczajna
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3weczka_zwyczajna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cietrzew_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drozd_obro%C5%BCny
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ochacz_halny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skalnica_darniowa_bazaltowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzwonek_karkonoski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gnidosz_sudecki
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rezerwat_Biosfery&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_Cz%C5%82owiek_i_biosfera
http://www.kpnmab.pl/
https://www.mos.gov.pl/artykul/2236_parki_narodowe/311_parki_narodowe
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 2. Rezerwaty przyrody 

Rezerwat przyrody to powierzchniowa forma ochrony 

przyrody, obejmująca obszary zachowane w stanie 

naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje 

i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt 

i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, 

wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 

naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. 

Ochrona w rezerwacie może dotyczyć całej przyrody lub poszczególnych jej składników,  

np. fauny, flory lub przyrody nieożywionej. Podobnie, jak w przypadku parków narodowych, 

rezerwat lub jego część może podlegać ochronie: ścisłej, czynnej i krajobrazowej. W Polsce 

jest ponad 1400 rezerwatów przyrody (stan na koniec 2011 r.), o łącznej powierzchni 

ponad 1700 km2, wśród których znajdują się: 

 rezerwaty faunistyczne, 

 rezerwaty florystyczne, 

 rezerwaty leśne, 

 rezerwaty krajobrazowe, 

 rezerwaty torfowiskowe, 

 rezerwaty łąkowe, 

 rezerwaty wodne, 

 rezerwaty przyrody nieożywionej, 

 rezerwaty stepowe, 

 rezerwaty słonoroślowe. 

 

3. Parki krajobrazowe 

Park krajobrazowy to powierzchniowa forma ochrony przyrody, która obejmuje obszar 

chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory 

krajobrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach 

zrównoważonego rozwoju. W parku krajobrazowym dopuszcza się prowadzenie gospodarki 

leśnej, rolnej i rybackiej, z pewnymi ograniczeniami. W Polsce znajduje się 120 parków 

krajobrazowych (stan na koniec 2007 r.) o łącznej powierzchni ok. 250000 km2, co stanowi 

ok. 8% powierzchni Polski. 

http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#parki_krajobrazowe
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#parki_krajobrazowe
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#parki_krajobrazowe
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#obszary_chronionego_krajobrazu
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 4. Obszary chronionego krajobrazu 

Obszar chronionego krajobrazu to jedna z najmniej restrykcyjnych powierzchniowych form 

ochrony przyrody w Polsce, zajmujących różnej wielkości tereny (zwykle rozległe) 

obejmujące doliny rzeczne, kompleksy leśne, wzgórza, wydmy, torfowiska. 

Na terenie obszarów chronionego krajobrazu możliwe jest prowadzenie działalności 

gospodarczej, z niewielkimi ograniczeniami (np. zakaz niszczenia środowiska naturalnego, 

zakaz wznoszenia obiektów szkodliwych dla środowiska). 

W Polsce istnieje 419 obszarów chronionego krajobrazu, które zajmują około 70500 km2, 

czyli ponad 23% powierzchni kraju (stan na koniec 2008 r.). 

5. Obszary Natura 2000 

Obszar Natura 2000 to powierzchniowa forma ochrony przyrody powstała w ramach 

programu Natura 2000, którego celem jest utworzenie w krajach Unii Europejskiej sieci 

obszarów chronionych prawem unijnym, dla zachowania określonych typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali Europy. 

W ramach programu wyznaczone zostają:  

 obszary specjalnej ochrony ptaków,  

 obszary ochrony siedlisk. 

6. Pomniki przyrody 

Pomnik przyrody to pojedynczy twór przyrody ożywionej 

i nieożywionej lub ich skupienie o szczególnej wartości 

przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej 

lub krajobrazowej oraz odznaczający się indywidualnymi 

cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, 

np. okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków 

rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, 

skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 
 

Najczęściej pomnikami przyrody zostają pojedyncze drzewa 

– 29472 zarejestrowanych w Polsce (stan na 2010 r.) 

lub grupy drzew – 3482 zarejestrowanych w Polsce (stan 

na 2010 r.). Najstarszym drzewem w Polsce jest 

szacowany na 1260 lat Cis Henrykowski (cis pospolity). 

http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#obszary_natura_2000
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#obszary_natura_2000
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#obszary_natura_2000
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#pomniki_przyrody
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#pomniki_przyrody
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#pomniki_przyrody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cis_Henrykowski
http://www.wlin.pl/las/atlas-drzew-i-krzewow/atlas-drzew/cis-pospolity/
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#stanowiska_dokumentacyjne_przyrody_nieozywionej
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 7. Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej 

Stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej jest niewyodrębniającym się 

na powierzchni lub możliwym do wyodrębnienia, ważnym pod względem naukowym 

i dydaktycznym, miejscem występowania formacji geologicznych, nagromadzeń 

skamieniałości lub tworów mineralnych, np. jaskinie lub schroniska podskalne 

wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk 

powierzchniowych i podziemnych. 

8. Użytki ekologiczne 

Użytek ekologiczny to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających 

znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne 

i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty 

nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska 

przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, 

ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. 

Z praktycznego punktu widzenia, użytkami ekologicznymi zostają często obiekty lub obszary, 

które ze względu na niewielką powierzchnię i/lub mniejszą rangę walorów przyrodniczych nie 

mogły być objęte ochroną rezerwatową. 

W Polsce zarejestrowanych jest 6686 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 450 km2 

(stan na koniec 2008 r.). 

9. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy to fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego 

zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne. Prowadzenie 

działalności gospodarczej na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest możliwe 

z uwzględnieniem postulatów przyrodników i/lub historyków. 

10. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt, grzybów i porostów 

Ochrona gatunkowa to forma ochrony, która ma na celu zapewnienie przetrwania 

i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, 

a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochrona ta dotyczy gatunków 

rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem 

oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych. 

Wobec gatunków objętych ochroną gatunkową obowiązują zakazy: zabijania, zbierania, 

przetrzymywania, niszczenia siedlisk, handlowania, wywożenia za granicę, niepokojenia itp. 

http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#uzytki_ekologiczne
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#uzytki_ekologiczne
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#uzytki_ekologiczne
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#zespoly_przyrodniczo-krajobrazowe
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#zespoly_przyrodniczo-krajobrazowe
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#zespoly_przyrodniczo-krajobrazowe
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#ochrona_gatunkowa
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#ochrona_gatunkowa
http://www.wlin.pl/las/lesnictwo/ochrona-srodowiska-w-polsce/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/#ochrona_gatunkowa
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 W Polsce objętych ochroną gatunkową jest: 

 428 gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną ścisłą, 

 51 gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną częściową, 

 14 gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną częściową z możliwością 

pozyskiwania, 

 10 gatunków dziko występujących roślin wymagających ustalenia stref ochrony 

ich siedlisk i ostoi, 

 109 gatunków dziko występujących grzybów i porostów objętych ochroną ścisłą, 

 10 gatunków dziko występujących grzybów i porostów objętych ochroną częściową, 

 2 gatunki dziko występujących grzybów i porostów objętych ochroną częściową  

z możliwością pozyskiwania, 

 4 gatunki dziko występujących grzybów i porostów wymagających ustalenia stref 

ochrony ich siedlisk i ostoi, 

 326 gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną ścisłą,  

w tym 157 gatunków bezkręgowców i 169 gatunków kręgowców, 

 24 gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną częściową,  

w tym 7 gatunków bezkręgowców i 17 gatunków kręgowców, 

 5 gatunków dziko występujących zwierząt (bezkręgowców) objętych ochroną 

częściową z możliwością pozyskiwania, 

 26 gatunków dziko występujących zwierząt wymagających ustalenia stref ochrony ich 

siedlisk i ostoi, w tym 1 gatunek bezkręgowca i 25 gatunków kręgowców.  
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3. Program Natura 2000                               

Podstawowym celem wprowadzenia sieci obszarów chronionych Natura 2000 

jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które 

uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim celem jest zachowanie 

różnorodności biologicznej. Działania służą stworzeniu systemu obszarów cennych 

przyrodniczo, połączonych korytarzami ekologicznymi, stanowiących spójną całość, która 

lepiej niż pojedyncze, odizolowane ekosystemy będzie opierać się niekorzystnym zmianom 

środowiska. Obszary Natura 2000 obejmują tereny najważniejsze dla zachowania 

zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt oraz charakterystycznych siedlisk 

przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy.  

Podstawą Programu Natura 2000 są dwie unijne 

dyrektywy, wiążące dla państw członkowskich Unii 

Europejskiej. W Polsce program Natura 2000 został 

wprowadzony do prawodawstwa poprzez Ustawę 

o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., czyniąc 

program najmłodszą prawną formą ochrony w Polsce.  

Dyrektywa Ptasia została uchwalona już w 1979 roku, a następnie modyfikowana, służy 

ochronie i zachowaniu populacji ptaków, reguluje zasady handlu, polowań, 

przeciwdziałaniu niedopuszczalnym metodom chwytania i zabijania. Dla skutecznej 

ochrony ptaków wyznacza się tzw. obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO). 

Jest to obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków, jednego 

lub wielu gatunków. W granicach takiego obszaru ptaki mają korzystne warunki bytowania 

w ciągu całego życia, w dowolnym okresie, albo stadium rozwoju. 

 

                         

Różnorodność biologiczna – 
zróżnicowanie wszystkich żywych 

organizmów występujących 
na Ziemi, zarówno na lądzie 

jak i w wodzie. Różnorodność 
biologiczna zapewnia utrzymanie 

równowagi biologicznej 
w środowisku przyrodniczym. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyrektywa_ptasia
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Dyrektywa Siedliskowa, ustanowiona w 1992 roku, jest podstawą ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz  gatunków. Dla ochrony siedlisk lub populacji roślin lub zwierząt 

zagrożonych wyginięciem wyznacza się tzw. „obszary siedliskowe” - specjalne 

obszary ochrony siedlisk (SOO), które wraz z Obszarami Specjalnej Ochrony Ptaków 

tworzą tzw. Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. Obszary OSO i SOO są od siebie 

niezależne - w niektórych przypadkach ich granice mogą się pokrywać lub być nawet 

identyczne. Wiele obszarów Natura 2000 pokrywa się z parkami narodowymi, rezerwatami 

przyrody, parkami krajobrazowymi i innymi formami ochrony przyrody. 

 

Polska sieć Natura 2000 zajmuje niemal 1/5  

powierzchni lądowej kraju, obejmując:  

 849 obszarów siedliskowych, 

 145 obszarów ptasich. 

Sieć Natura 2000 na terenie Dolnego Śląska: 

 11 obszarów ptasich - 309 803,3 ha, 

 88 obszarów mających znaczenie 

dla Wspólnoty o powierzchni 327 339,8 h.  

Przy uwzględnieniu części wspólnych obszarów OSO i SOO na Dolnym Śląsku 

ich powierzchnia wynosi 421 tys. ha, co stanowi ok. 21 % powierzchni województwa. 

Największym Obszarem Specjalnej Ochrony ptaków 

w województwie dolnośląskim są Bory Dolnośląskie – 

jeden z największych w Polsce zwartych 

kompleksów leśnych. Powierzchnia w woj. 

dolnośląskim wynosi 125 384,1 ha, a całkowita: 

172 093,4 ha. W ostoi Borów Dolnośląskich występuje:  

 19 gatunków ptaków lęgowych  

z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 

 9 gatunków ptaków umieszczonych na liście ptaków 

zagrożonych w Polskiej Czerwonej Księdze 

zwierząt. 

Bory są najważniejszą w południowo-zachodniej 

części Polski ostoją bielika, cietrzewia i głuszca. 

Obszary mające znaczenie 

 dla Wspólnoty przyczyniają się do: 

 zachowania lub odtworzenia 

ochrony siedliska przyrodniczego 

lub gatunku,  

 spójności sieci Natura 2000,  

 zachowania różnorodności 

biologicznej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyrektywa_siedliskowa
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 Najmniejszym obszarem specjalnej ochrony ptaków (OSO) na terenie Dolnego Śląska 

jest Zbiornik Mietkowski. Odsłaniane okresowo dno jest miejscem żerowania ptaków. 

Zbiornik zajmuje powierzchnię 1193,9 ha na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy.  

W południowo-zachodniej części Polski jest to jedna z ostoi lęgowej mewy czarnogłowej 

i białogłowej. W okresie przelotów można spotkać tu stada ptaków wodno˗błotnych, których 

liczebność sięga 70 000 osobników. 

Jednym z najcenniejszych w Polsce obszarów, mającym znaczenie dla Wspólnoty, jest 

Ostoja nad Baryczą o powierzchni 82 026,4 ha (z czego na terenie województwa 

dolnośląskiego znajduje się 66 207,4 ha tj. 80,7% całkowitej powierzchni obszaru). 

Najmniejszy obszar siedliskowy na terenie woj. dolnośląskiego ma powierzchnię 0,4 ha. 

Jest to Kościół w Konradowie, na którego strychu oraz wieży zamieszkują dwie kolonie 

nietoperzy. 

    

Liczba obszarów ochronnych w ramach sieci Natura 2000 jest bardzo zróżnicowana 

w poszczególnych krajach UE. W całej Unii Europejskiej liczba obszarów Natura 2000 

wynosi  27 384 (28 państw). Pod względem powierzchni zajmowanej przez obszary 

Natura 2000 pierwsze miejsce zajmuje Hiszpania, gdzie tereny Natura 2000 to 209 121 km2 

powierzchni kraju  z czego obszary lądowe to 137 444 km2, obszary morskie 71 677 km2. 

Procentowo największy odsetek zajmują obszary Natura 2000 w Słowenii, zajmując 37,8% 

terenu kraju. Największą liczbą obszarów Natura 2000 pochwalić mogą się Niemcy 

posiadający 5 252 obszarów (5 216 – lądowe, 93 – morskie). 

Obszary chronione w ramach sieci Natura 2000 wyznaczane są przez kraje 

członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z zapisami zawartymi w Dyrektywach.  
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 Każde państwo członkowskie musi opracować i przedstawić Komisji Europejskiej listę 

leżących na jego terytorium obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym, 

odpowiadających gatunkowo i siedliskowo wymogom zawartym w dyrektywie siedliskowej. 

Kluczowym elementem wyznaczania obszarów jest Seminarium Biogeograficzne. Następnie 

Komisja Europejska zatwierdza w drodze decyzji obszary, jako „obszary mające znaczenie 

dla Wspólnoty” – OZW (Site of Community Importance - SCI). Od tego momentu uzyskują 

one status obszarów Natura 2000. 

 

Liczba obszarów Natura 2000 w UE, stan na koniec 2014 roku (opracowanie na podstawie  

danych z Komisji Europejskiej). Źródło: http://www.natura2000.fwie.pl/index.php/natura-2000-w-ue 

 

Zasady postępowania na obszarach Natura 2000 zostały opisane w art. 33 Ustawy 

o ochronie przyrody, który zabrania podejmowania działań: 

 mogących pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin 

i zwierząt, 

 mogących w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których został 

wyznaczony obszar Natura 2000. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyrektywa_siedliskowa
http://www.natura2000.fwie.pl/index.php/natura-2000-w-ue
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                                         Schemat wyznaczania obszarów Natura 2000  

Bardzo ważne jest, aby na obszary Natura 2000 nie wprowadzać nowych zagrożeń, 

ani nie działać w sposób uciążliwy dla środowiska. Dlatego też funkcjonowanie obszarów 

opiera się na trzech kluczowych obowiązkach: 

1. Obowiązek oceny - każde przedsięwzięcie, które potencjalnie mogłoby wpływać 

na obszar Natura 2000, musi być – przed zezwoleniem na nie – ocenione pod kątem 

tego wpływu. Nie można zezwolić na realizację przedsięwzięcia, którego wpływ 

na obszar Natura 2000 byłby znacząco negatywny. W Polsce obowiązek oceny jest 

realizowany w formie postępowania administracyjnego; organem właściwym 

do orzekania o możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego wpływu 

przedsięwzięcia na obszar jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.  

2. Obowiązek zapobiegania wszelkim pogorszeniom - organ sprawujący nadzór 

nad obszarem Natura 2000 obowiązany jest zapobiec wszelkim pogorszeniom stanu 

Przedstawienie listy obszarów Komisji 

Europejskiej 

Selekcja obszarów 

na poziomie europejskim 

Seminarium Biogeograficzne - 

wybór i weryfikacja 

najcenniejszych obszarów 

ochrony siedlisk 

oraz zatwierdzenie ich 

przez Komisję Europejską 

Wydanie przez Komisję 

Europejską decyzji dotyczącej 

ochrony wybranych obszarów 

pod nazwą obszar mający 

znaczenie dla Wspólnoty 

Wyznaczenie granic ochrony 

obszaru w danym Państwie 

Opracowanie przez każde 

państwo członkowskie EU 

listy najcenniejszych 

obszarów w danym kraju 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Post%C4%99powanie_administracyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Generalny_Dyrektor_Ochrony_%C5%9Arodowiska#Regionalni_dyrektorzy_ochrony_.C5.9Brodowiska
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 siedlisk i znaczącemu niepokojeniu gatunków, będących w danym obszarze 

przedmiotami ochrony. Obowiązek zapobiegania pogorszeniom jest realizowany 

przez bieżące działania organów administracji i organów ochrony przyrody.  

3. Obowiązek proaktywnej ochrony - polega na wprowadzeniu specjalnych środków 

ochronnych (np. regulacje prawne, systemy umów, działania ochrony czynnej, 

ustanawianie i wdrażanie odpowiednich planów), gwarantujących docelowo 

zachowanie przedmiotów ochrony we właściwym stanie ochrony.  

Szczegółowe sposoby ochrony siedlisk i gatunków na obszarach Natura 2000 zostały 

zapisane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie trybu i zakresu 

opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000. Między innymi są to: 

 Tworzenie dogodnych warunków występowania i rozwoju gatunków roślin i zwierząt, 

 Zachowanie odpowiednich i poprawienie niewłaściwych stosunków wodnych, 

 Eliminowanie obcych gatunków roślin i zwierząt zagrażających gatunkom rodzimym, 

 Uwzględnianie w gospodarce, szczególnie leśnej, rolnej, wodnej i rybackiej, ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 

 Inicjowanie procesów regeneracyjnych zniszczonej roślinności, 

 Tworzenie i utrzymywanie korytarzy umożliwiających migracje zwierząt, 

 Wykonywanie zabiegów ochronnych dla przywrócenia i zachowania właściwego 

składu gatunkowego drzewostanów zgodnego z rodzajem siedliska, 

 Prowadzenie gospodarki rolnej metodami sprzyjającymi ochronie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. 

 

Priorytetowe gatunki zagrożone występujące w Polsce to np.: 

 rośliny: dzwonek karkonoski, dzwonek piłkowany, gnidosz sudecki, goryczuszka 

czeska, goździk lśniący, przytulia sudecka, pszonak pieniński, sasanka słowacka, 

sierpik różnolistny, warzucha polska, warzucha tatrzańska, 

 ssaki: kozica, niedźwiedź brunatny, suseł perełkowany, świstak, wilk, żubr, 

 ryby: strzebla błotna. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_czynna
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82a%C5%9Bciwy_stan_ochrony
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4. Działania i projekty w zakresie ochrony 

środowiska przyrodniczego 
 

Zanieczyszczenia powietrza i wody, degradacja gleby, przekształcanie środowiska, hałas 

oraz bezpośrednie działania człowieka (zabijanie, niszczenie, wycinanie) prowadzą 

do zmniejszania się różnorodności biologicznej, a tym samym do ubożenia ekosystemów 

i siedlisk. Stąd wynika konieczność podejmowania działań zmierzających do ochrony 

środowiska przyrodniczego.  

Wszystkie działania zmierzające do naprawienia wyrządzonych szkód i zapobiegające 

wyrządzeniu szkód fizycznych otoczeniu i zasobom naturalnym to ochrona środowiska, 

czyli ochrona wszystkich elementów środowiska przed niekorzystnym wpływem działalności 

człowieka i zachowanie ich możliwie naturalnego charakteru oraz  racjonalne, zgodne              

z prawami przyrody i rozwoju społecznego kształtowanie środowiska życia człowieka w taki 

sposób, aby elementy przyrody łączyły się harmonijnie z wytworami techniki i cywilizacji. 

Polityka przestrzenna w zakresie kształtowania systemu przyrodniczego i ochrony wartości 

przyrodniczych ma za zadanie: 

 zabezpieczenie terenów o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, 

 utrzymanie różnorodności biologicznej, 

 ochronę wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawę ich jakości, 

 ochronę obszarów występowania złóż kopalin, 

 kształtowanie korzystnych warunków aerosanitarnych, 

 zwiększenie dostępu do terenów rekreacyjnych, 

 rekultywację terenów zdegradowanych, włączenie ich w strukturę miasta oraz 
odpowiednie zagospodarowanie, 

 realizację zabezpieczeń przeciwpowodziowych zapewniających ograniczenie skutków 
powodzi, 

 poprawę jakości powietrza, 

 poprawę klimatu akustycznego. 

 

W Polsce obowiązek ochrony środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasoby_naturalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_ochrony_%C5%9Brodowiska
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001232
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Działania i projekty w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego:  

Ochroną przyrody w Polsce zarządza Ministerstwo Środowiska.  

Poza tym działa wiele pozarządowych organizacji i instytucji ekologicznych o zasięgu 

lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym czy międzynarodowym (transgranicznym).  

Do najbardziej znanych należą: 

 Liga Ochrony Przyrody; 

 Fundacja „Nasza Ziemia”; 

 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska 

 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; 

 Instytut na Rzecz Ekorozwoju; 

 Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”; 

 Polski Klub Ekologiczny. 

Większość państw na świecie ma swoje własne normy i przepisy prawne dotyczące ochrony 

przyrody. W związku z tym środowisko naturalne chronione jest w różnym stopniu  

na różnych obszarach (w zależności od np. lokalnych norm emisji zanieczyszczeń). Istotna 

jest też kwestia przestrzegania owych przepisów, ponieważ często bywają one bezkarnie 

łamane. Intensywny rozwój gospodarczy w drugiej połowie XX wieku sprawił, że zagrożenie 

dalszą degradacją środowiska stawało się coraz większe i konieczne było podjęcie działań 

o zasięgu ponadpaństwowym – globalnym. Poniżej kilka przykładów takich działań: 

MAB – “Man and Biosphere” (”Człowiek i Biosfera”) to program UNESCO  

(wyspecjalizowanej organizacji ONZ) powstały w 1971 roku; ma na celu objęcie dodatkową 

ochroną najcenniejszych obszarów i obiektów przyrodniczych; dotychczas utworzono 482 

rezerwaty biosfery. Ponadto UNESCO utworzyło Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 

i Przyrodniczego, obejmującą obiekty o szczególnej wartości historycznej, w tym elementy 

środowiska naturalnego. 

Konwencja Ramsarska – porozumienie zawarte w 1971 roku w irańskim mieście 

Ramsar; zakłada objęcie dodatkową ochroną obszarów wodno-błotnych (wetlands),  

a w szczególności żyjącego tam ptactwa. 

Protokół z Kioto – umowa międzynarodowa zawarta w 1997 roku przez większość 

państw świata; jej sygnatariusze zobowiązali się do ograniczenia o 5% emisji gazów 

cieplarnianych do 2012 roku; protokół wszedł w życie 16 lutego 2005 roku, kiedy to Rosja, 

jako 141 państwo, dokonała jego ratyfikacji; niestety umowy tej nie chcą podpisać Stany 

Zjednoczone, które wytwarzają aż 40% wszystkich gazów cieplarnianych na świecie. 
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 Konwencja Wiedeńska (1985), Protokół Montrealski (1987) – umowy 

międzynarodowe dotyczące ochrony warstwy ozonowej; w latach 90-tych do Protokołu 

Montrealskiego wprowadzono liczne poprawki, które miały na celu dalsze ograniczenie emisji 

substancji chemicznych niszczących warstwę ozonową Ziemi. 

Szczyt Ziemi – Konferencja Narodów Zjednoczonych “Środowisko i Rozwój”, 

która odbyła się w 1992 roku w Rio de Janeiro; spotkali się wówczas szefowie 178 państw  

i podpisali szereg deklaracji, porozumień, konwencji (m.in. Konwencja o zachowaniu 

różnorodności biologicznej) i innych dokumentów określających ramy wspólnego działania   

w zakresie ochrony środowiska; oceną ich wdrażania oraz 32 - perspektywami dalszych 

działań miał zająć się m.in. Światowy Szczyt do spraw Zrównoważonego Rozwoju 

zorganizowany w Johannesburgu w 2002 roku; jednakże spotkanie to zostało powszechnie 

skrytykowane, gdyż nie przyniosło praktycznie żadnych wymiernych korzyści, a jedynie 

ogólne zalecenia (poza tym zwracano uwagę, że olbrzymie pieniądze wydane na organizację 

szczytu mogły być przeznaczone na działania bezpośrednio chroniące środowisko). 

Greenpeace – międzynarodowa organizacja ekologiczna przeprowadzająca 

spektakularne akcje na rzecz ochrony przyrody; jej działania mają na celu zwrócenie uwagi 

świata na konkretne przykłady niszczenia środowiska naturalnego; aktywiści i Greenpeace 

często dopuszczają się czynów skrajnie niebezpiecznych, niejednokrotnie łamiąc prawo. 

Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu 

(sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne 

dyrektywy:  

Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu 

jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się 

za cenne i zagrożone w skali całej Europy.  

Wpisując się w międzynarodowe prawodawstwo z zakresu  różnorodności biologicznej 

poszczególne kraje podejmują działania zmierzające do ochrony cennych gatunków,  

w tym ich zasobów genowych. Są to m. in. banki nasion. Największym bankiem nasion 

jest zlokalizowany w Wakehurst Place w Sussex  - Millenium Seed Bank (MSB). Zajmuje 

się on gromadzeniem nasion najbardziej zagrożonych i dziko rosnących gatunków roślin. 

Zgromadzona w nim kolekcja obejmuje ok. 13 % flory naszego globu. Plan na 2025 r. 

zakłada powiększenie zbiorów do 25% gatunków roślin. 
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 Na terenie Skandynawii nasiona gromadzone są w Globalnym Banku Nasion Svalbard 

na wyspie Spitsbergen.  Zbudowany w celu bezpiecznego przechowywania nasion roślin 

jadalnych z całego świata. Bank ulokowany jest w tunelu wydrążonym w wiecznej zmarzlinie. 

Za sprawą bardzo niskiej temperatury otoczenia, 

przechowywanie nasion odbywa się 

bez wykorzystania elektryczności. Budynek 

nie posiada stałego personelu. Liczba 

zgromadzonych próbek przekroczyła już 1,5 mln, 

co oznacza kilkaset milionów pojedynczych nasion. 

W sumie bank może przechowywać 4,5 mln różnych 

próbek, z których każda zawiera średnio 500 

nasion. Razem dałoby to zbiór 2,25 mld nasion. 

Oznacza to, że komory na Spitsbergenie mogą zabezpieczyć nasiona roślin 

przechowywanych w ponad 100 krajach na całym świecie. 

Na terenie Polski gromadzeniem zasobów genowych, a jednocześnie ochroną różnorodności 

biologicznej zajmują się m. in.: 

 Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie (Warszawa); 

 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie; 

 Leśny Bank Genów Kostrzyca. 

Realizując postanowienia Konwencji o różnorodności biologicznej czy deklaracji Konferencji 

Ministerialnych dotyczących ochrony lasów w Europie, Leśny Bank Genów Kostrzyca 

zajmuje się zachowaniem zasobów genowych roślin polskich lasów.  

Do głównych zadań Leśnego Banku Genów 

Kostrzyca należy gromadzenie materiału 

nasiennego pochodzącego z drzew, krzewów  

i roślin runa leśnego. Zasób genowy w postaci 

nasion lub innych części roślin pochodzi z terenu 

Lasów Państwowych i parków narodowych. 

Nasiona przechowywane są, w zależności  

od gatunku przez okres 5, 10, 20 lub 30 lat,  

w szczelnie zamkniętych pojemnikach  

w odpowiednio przygotowanych komorach 

chłodniczych, w temperaturze -10 C, -20 C. 
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 Zasoby genowe gatunków roślin drzewiastych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 

biocenotycznych, nieregularnie obradzających, ginących i zagrożonych, przechowywane  

są długoterminowo za pomocą metody kriokonserwacji, w zbiornikach wypełnionych ciekłym 

azotem o temperaturze -196 C lub jego parach (- 150 C). 

W Leśnym Banku Genów Kostrzyca zgromadzono 5695 zasobów genowych obejmujących 

90 gatunków roślin leśnych, zarówno całych populacji, jak i pojedynczych osobników.  

Z podanej liczby 28 gatunków to drzewa lasotwórcze m.in. sosna zwyczajna, świerk 

pospolity, modrzew europejski, olsza czarna, buk zwyczajny oraz nasiona krzewów: 

kłokoczki południowej, woskownicy europejskiej, kaliny koralowej, derenia białego, 

jałowca pospolitego. Przechowywane są także nasiona daglezji zielonej, sosny wejmutki, 

jesionu wyniosłego i in. Pozostałe 62 gatunki to rośliny rzadkie, chronione, wpisane m.in.  

do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. 

Więcej informacji na temat działalności na stronie: www.lbg.lasy.gov.pl 

Choć odpowiedzialność finansowa za ochronę i zarządzanie obszarami Natura 2000 

spoczywa na każdym z krajów osobno, możliwe jest pozyskiwanie środków wspólnotowych 

na współfinansowanie wielu działań ochronnych. Komisja wydała również kilka propozycji 

sektorowych, z których każda przedstawia możliwości finansowania sieci Natura 2000: 

 Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 Europejski Fundusz Rybacki 

 Instrument finansowy LIFE 

 Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 
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W październiku 2004 r. polski rząd podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie  

z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł 

bezzwrotnej pomocy zagranicznej: Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding 

wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Darczyńcami są 3 kraje EFTA: 

Norwegia, Islandia i Liechtenstein.  

Pomoc jest udzielana w ramach dwóch instrumentów finansowych: Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG). 

Pomoc finansowa udzielana jest w następujących obszarach:  

 Ochrona środowiska i energia odnawialna, 

 Społeczeństwo obywatelskie, 

 Rozwój społeczny i regionalny, 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego, 

 Badania naukowe i stypendia, 

 Wychwytywanie i składowanie CO2, 

 Schengen i sprawy wewnętrzne, 

 Godna praca i dialog trójstronny. 

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) to bezzwrotna pomoc 

finansowa dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy 

EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy.  

Pochodzi z trzech krajów EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących 

zarazem członkami EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), tj. Norwegii, Islandii                    

i Liechtensteinu. Mechanizmy Finansowe związane są z przystąpieniem Polski do Unii 

Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają        

z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Głównym zadaniem funduszy 

norweskich i funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych              

w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków 

dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwami korzystającymi ze wsparcia.  
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„Znaczenie i ochrona różnorodności 

biologicznej obszarów Natura 2000” 

 

 Odbiorcami funduszy norweskich oraz funduszy EOG jest łącznie 16 krajów UE – czyli 12 

państw, które przystąpiły do wspólnego rynku w roku 2004 i roku 2007, oraz Hiszpania, 

Portugalia, Grecja i Chorwacja. Wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne czy też 

publiczne, komercyjne bądź niekomercyjne, oraz organizacje pozarządowe ustanowione, 

jako podmiot prawny w Polsce, jak również organizacje międzyrządowe działające w Polsce.  

 

 

W każdym z państw-beneficjentów ustanowione zostały Krajowe Punkty Kontaktowe, 

odpowiedzialne za wdrażanie funduszy na poziomie krajowym. Ich zadaniem jest 

koordynacja i nadzór nad wdrażaniem programów. W Polsce funkcję Krajowego Punktu 

Kontaktowego pełni Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Współpracuje ono                 

z Instytucją Certyfikującą i Instytucją Audytu, których rolę sprawuje odpowiednio 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Finansów. 
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„Znaczenie i ochrona różnorodności 

biologicznej obszarów Natura 2000” 

 

  

Projekt Leśnego Banku Genów Kostrzyca realizowany w ramach 

mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

 Czynniki chorobotwórcze mogą spowodować zamieranie nawet najbardziej 

odpornych gatunków, np. jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior L, który już w czasach 

starożytnej Grecji był symbolem siły i trwałości. Warunki ekologiczne na terenie naszego 

kraju zawierają liczne czynniki biotyczne o właściwościach chorobotwórczych dla jesionu, 

a w szczególności są to patogeny grzybowe Hymenoscyphus pseudoalbidus i jego stadium 

anamorficzne Chalara fraxinea (Kowalski, 2006), powodujące nasilone zamieranie jesiona 

od ostatniej dekady ubiegłego stulecia. Początkowo narażone były tylko populacje w części 

północno-wschodniej, a później w całym kraju. Na podstawie symptomów chorobowych 

powodujących zamieranie koron i utratę liści chorobę zdiagnozowano już w ponad 20 krajach 

Europy. W projekcie Ochrona różnorodności biologicznej siedlisk obszarów Natura 

2000 poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu pospolitego 

oraz wiązu szypułkowego na ternie Polski – FraxUmLBG (2013-2016) podjęto działania, 

mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, 

przez ochronę ex situ zasobów genowych populacji i pojedynczych drzew jesionu wyniosłego 

i wiązów w postaci nasion i pędów.  Projektem objęto 303 obiekty, w tym 114 rezerwatów 

przyrody. Zostaną zebrane nasiona oraz pąki spoczynkowe drzew, a następnie zachowane 

metodą kriokonserwacji. Zgromadzony materiał pozwoli na określenie zmienności 

genetycznej poszczególnych populacji oraz między populacjami jesionu wyniosłego 

na terenie Polski. Do walki z patogenem na nasionach przechowywanych zostanie 

wykorzystana  krioterapia (-196°C) i termoterapia, a także ocena skuteczności tych metod. 

Zachowane w LBG zasoby genowe jesionu wyniosłego oraz wiązów będą w przyszłości 

źródłem do odtworzenia wymierających i osłabionych populacji.  
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