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Po co nam przyroda – refleksja o życiu? 

• Intuicyjnie wyczuwamy, że przyroda – „natura” to podstawa naszego życia, a także ekscytująca 
opowieść o życiu i systemach, które to życie podtrzymują  

 
• Ekosystemy, których siłą jest różnorodność żyjących w nich organizmów, dostarczają nam wielu dóbr  

i pełnią niezliczone pożyteczne funkcje  
 
• Różnorodność biologiczna obejmuje rozmaitość wszystkich ekosystemów, gatunków i pul genowych 

występujących na Ziemi, a troska o jej zachowanie powinna być głównym priorytetem proekologicznych 
działań władz i organizacji ekologicznych na całym świecie  

 
• Niszczenie przyrody niesie katastrofalne skutki, szczególnie w kontekście obecnych zmian klimatu – 

raport o klęsce ekologicznej (Ministerstwoi  Środowiska) 

 



Różnorodność biologiczna - Przyroda 

Różnorodność biologiczna = bogactwo świata przyrody, we 
wszystkich jej formach życia wraz z całą ich zmiennością. 
 
Konwencja o różnorodności biologicznej (CBD 1992) definiuje 
różnorodność biologiczną jako zróżnicowanie wszystkich żywych 
organizmów występujących na Ziemi.  
 
„Różnorodność biologiczna to całość odziedziczonej zmienności 
wszystkich form życia na Ziemi, a człowiek jest tylko jednym z 
gatunków. Badamy i zachowujemy ją z wielką dla nas korzyścią. 
Ignorujemy i niszczymy ją narażając się na wielkie 
niebezpieczeństwo". 
(Edward O. Wilson) 

Różnorodność biologiczna to atrybut przyrody –system 
utrzymujący nas przy życiu 

https://www.google.com/search 



Większość Polaków intuicyjnie uznaje utratę 
różnorodności biologicznej za istotny problem 
dotyczący zarówno Polski, jak i świata, jednak nie widzi 
powodu, żeby poszerzać swoją wiedzę na temat 
ochrony środowiska naturalnego 

 
 

Z siekierą na dzieło ekologów 



Dlaczego tak ważne jest zachowanie różnorodności? 

• Człowiek korzysta z bogactw przyrody w różnych aspektach życia – np. w medycynie, 
kosmetologii – każdy gatunek może być potencjalnym źródłem przydatnych substancji,  
a  utrata nawet jednego gatunku może mieć poważne skutki ekonomiczne i społeczne.  
 

• „Odporne karaluchy” - utrata różnorodności biologicznej jest zjawiskiem zagrażającym 
naszemu zdrowiu i życiu. Wyniki badań wskazują, że najczęściej tracimy gatunki 
pożyteczne, a przeżywają często te, które biorą udział w szerzeniu chorób zakaźnych .  
 

• Wyniki raportu Milenijnej Oceny Ekosystemów, inicjatywy przy ONZ  z 2005 r. wskazują,  
że 15 z 24 ekosystemów przebadanych w skali globalnej uległo degradacji, co negatywnie 
wpłynęło na rybołówstwo, produkcję drewna, zaopatrzenie w wodę, ochronę przed 
naturalnymi zagrożeniami oraz  jakość powietrza. 
 

https://www.vladtime.ru/nauka/532408-rossiyskie-uchenye-preduprezhdayut-ob-ugroze-massovoy-vyrubki-lesov.html 



Dlaczego tak ważne jest zachowanie różnorodności? 

 
    Powszechne uproszczenie naturalnych ekosystemów w rolnictwie 

doprowadziło do sytuacji, w której żywność na Ziemi pochodzi od kilku 
gatunków (ryż, pszenica, kukurydza) – ich zagrożenie może spowodować 
globalną klęskę głodu. 

 
 
 

 

Fot. Grzegorz Rąkowski 



„Gospodarka” w lasach świata  

https://sites.google.com/a/s.dcsdk12.org/deforestacion-y-la-perdida-de-biodiversidad 



Dlaczego musimy chronić środowisko naturalne? 

 
 
Korzyści z ochrony przyrody osiągniemy wtedy, kiedy nauczymy się myśleć i działać 
długofalowo, kiedy nasze  działania nie będą uwarunkowane potrzebą 
natychmiastowych, spektakularnych sukcesów, lecz autentyczną potrzebą ochrony 
tego co zagrożone 

 
 

 

 

 

• Zrównoważony rozwój to stały postęp gospodarczy i społeczny  
w harmonii ze środowiskiem naturalnym.  

• Konieczne jest budowanie takiego systemu gospodarczego, który zapewni 
rozwój ludzkości bez niszczenia systemów wspierających życie.  

 



Zrównoważony rozwój 

https://cdn8-blog.p2pfoundation.net 



fot. M. M. Smogorzewscy 

Świadczenia przyrodnicze  



Klasyfikacja świadczeń przyrodniczych 



Jak wycenić świadczenia przyrodnicze - paradoks wody i diamentów  

Woda jest warunkiem naszego przeżycia – nie ma nic ważniejszego od wody  
dla naszego zdrowia i życia, jest nieoceniona 
ale  
cena rynkowa wody jest niska (ok. 10 zł za m3  - wg Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie)  
Kilkuosobowa rodzina płaci za wodę miesięcznie 200 zł.  
 
Diamenty,  
nie są potrzebne, żeby przeżyć,   
za to kosztują ogromne sumy. 
 
Podobnie jest w  
przypadku wielu 
dóbr dostarczanych  

przez przyrodę. 

https://www.google.com/search 



Ochrona obejmuje całą przyrodę 

• Pamiętajmy, że pojęcie ochrona obejmuje całą przyrodę – nie tylko tę jej część, która 

podlega formalnej ochronie. 

 

• Nawet zwykłe śródpolne mokradło, nieużytkowana łąka, czy ugór to przyrodnicze 

enklawy, dzięki którym otaczający nas świat jest barwniejszy  

i ciekawszy.  

 

• Stare drzewo rosnące na posesji, przy drodze, czy na miedzy, to nie tylko miejsce 

gniazdowania ptaków, które radują nas swym śpiewem, ale także „fabryka tlenu” i filtr 

wyłapujący z powietrza zanieczyszczenia chemiczne i pyły. 

 

• Dolina nieuregulowanej rzeki płynącej w naturalnym otoczeniu szuwarów nie tylko jest 

domem zwierząt wodno-błotnych, ale także sprzyja oczyszczaniu wody i pozwala jej 

szeroko rozlać się podczas wezbrań, zmniejszając ryzyko powodzi.   

 



Piękna i godna ochrony przyroda w naszym otoczeniu:  
polne kwiaty na poboczu drogi 

Fot. Grzegorz Rąkowski 



Korzystanie z przyrody nie musi się łączyć z jej dewastacją: 
 tradycyjny wypas owiec w Karpatach 

Fot. Grzegorz Rąkowski 



Piękne są nie tylko gatunki objęte ochroną ścisłą:  
pospolity motyl rusałka pawik 

Fot. Grzegorz Rąkowski 



Nie pozwólmy aby rzeki  
i strumienie o charakterze 

naturalnym zamieniano  
w wybetonowane kanały 

Fot. Krzysztof Kundzicz, wikipedia.pl 

http://ziemianarozdrozu.pl 



Lasy 

• Lasy to nie tylko źródło surowca drzewnego 

• Lasy należą do najcenniejszych systemów biologicznych na Ziemi. To one kształtują krajobrazy i 
chronią różnorodne zasoby przyrody, magazynują wodę, łagodzą skutki zmian klimatu, 
wpływają na stan naszego zdrowia i neutralizują zanieczyszczenia powietrza.  

• W dobie szybko następujących przemian cywilizacyjnych, lasy stanowią jedną  
z najważniejszych ostoi różnorodności biologicznej na świecie, także w Polsce.  

• Większość form ochrony przyrody w Polsce, w tym najcenniejsze z nich – parki narodowe 
znajduje się na gruntach leśnych. 

• Prawie 40% powierzchni naszych lasów podlega ochronie w ramach europejskiej sieci 
ekologicznej Natura 2000 . 



Las o charakterze naturalnym: buczyna w Karpatach 

Fot. Grzegorz Rąkowski 



Las gospodarczy: Puszcza Notecka 

Fot. Grzegorz Rąkowski 



Nie pozwólmy, aby lasy były traktowane  
jako darmowe składowiska odpadów! 

Fot. Maciej Machaj 



Pozaprodukcyjne korzyści ekonomiczne z tytułu użytkowania lasów w Polsce 

 

Wartość ekonomiczna pozaprodukcyjnych świadczeń dostarczanych przez ekosystemy 
leśne wynosi w Polsce 3,65 mld PLN/rok, w tym:  

• rekreacja:  3,30 mld PLN/rok 
• zbiór grzybów:  0,28 mld PLN/rok   
• zbiór jagód:  0,06 mld PLN/rok 

pl.depositphotos.com 



Ochrona krajobrazu 

Świadomość potrzeby ochrony przyrody jest w naszym kraju dość powszechna, 
wciąż jednak nie zadajemy sobie w pełni sprawy z tego jak cenną i wymagającą 
ochrony wartością jest krajobraz  



Zagrożony  krajobraz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępująca dewastacja krajobrazu w Polsce: 
 
•  zaśmiecanie krajobrazu  
• zabudowa miejsc atrakcyjnych widokowo i cennych przyrodniczo, 
• chaos przestrzenny, rozproszenie zabudowy miejscowości na znacznej przestrzeni, 
• nieuzasadnione wycinanie starych drzew (wzdłuż dróg, na posesjach, w miejscowościach), 
• „szyldoza”. 

Fot. Michał/czytelnik Trojmiasto.pl  

 
 
 
 



„Szyldoza”: tablice w Parku Narodowym Gór Stołowych 

Fot. Małgorzata Walczak 



Harmonia naturalnego krajobrazu :  
krajobraz górski w Beskidzie Sądeckim z widokiem na Tatry 



Naturalno-kulturowe krajobrazy, stworzone przy udziale człowieka:  Suwalszczyzna 

Fot. Grzegorz Rąkowski 



Kulturowe krajobrazy osadnicze:  
tradycyjny układ przestrzenny ze starą drewnianą zabudową w podlaskiej wsi 

Fot. Grzegorz Rąkowski 



Obszary chronione 

• tworzenie obszarów chronionych to główna strategia ochrony przyrody 
 
• żyją tam rzadkie i zagrożone zasoby przyrody, które mają szansę przetrwać dla przyszłych 

pokoleń  
 
• często są to ostatnie ostoje zagrożonych gatunków dzikich zwierząt, roślin 

 i siedlisk 
 
• stanowią ważne naturalne banki genów 
 
• chronią  naturalne i ukształtowane historycznie krajobrazy 



W Biebrzańskim Parku Narodowym ochronie podlegają nie tylko występujące tu ptaki,  
inne zwierzęta, rośliny i cenne siedliska, ale także unikatowe krajobrazy  



Pieniński Park Narodowy 

Fot. Grzegorz Rąkowski 



Obszary Natura 2000 chronią  zagrożone w Europie siedliska przyrodnicze:  
wrzosowiska w obszarze Natura 2000 „Diabelskie Pustacie” na Pomorzu 

Fot. Grzegorz Rąkowski 



W Polsce istnieje ponad 30 tys. 
pomników przyrody, z czego 
zdecydowaną większość stanowią 
stare drzewa, np. pomnikowy dąb 
w Łuczycy koło Garwolina  

Fot. Grzegorz Rąkowski 



Dzięki ochronie gatunkowej chronimy rzadkie, ginące i zagrożone gatunki flory i fauny: 
niepylak apollo 

Fot. Grzegorz Rąkowski 

Fot. Grzegorz Rąkowski 



Obszary chronione o statusie międzynarodowym 

• Rezerwaty biosfery – chronione w ramach  
 Programu UNESCO „Człowiek i Biosfera” – MaB (10 obszarów) 
 
• Obszary Ramsar - chronione na mocy Konwencji Ramsarskiej o obszarach wodno-

błotnych mających znaczenie międzynarodowe (16 obszarów)  
 

• Przyrodnicze obiekty Światowego Dziedzictwa (World Heritage) , chronione na mocy 
Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
UNESCO (w Polsce łącznie 14 obiektów, w tym 2 przyrodnicze)  
 

• Morskie obszary HELCOM - chronione na mocy Konwencji Helsińskiej (HELCOM) o 
ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (9 obszarów) 



Puszcza Białowieska – najcenniejszy kompleks leśny w Polsce – ma status obszaru chronionego 
o randze międzynarodowej jako rezerwat biosfery i obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO 

Fot. Grzegorz Rąkowski 



Polski obszar z Listy Konwencji Ramsar 
Biebrzański Park Narodowy 

Fot. Jadwiga Sienkiewicz 



W obrębie polskich 
chronionych morskich 
obszarów HELCOM 
(stanowiących 
jednocześnie obszary 
Natura 2000) ochronie 
podlega m.in. populacja 
bardzo już rzadkiego w 

Bałtyku morświna  

ekologia.pl 



Morświn, ginący król Bałtyku 
 
 

  

Zaledwie kilkaset morświnów pozostało w naszym morzu – wynika z najnowszych 
danych zebranych przez naukowców. Te niewielkie morskie ssaki bez naszej pomocy 
wyginą bezpowrotnie.  

https://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/morswin-krol-baltyku/qghqhz8 

Fot.: Peter Verhoog / Flash Press Media  



Przyroda jako atrakcja turystyczna 

•Centralne położenie Polski w Europie jest ogromnym atutem i stanowi o jej 
niepowtarzalnych walorach przyrodniczych, a bogactwo środowiska 
przyrodniczego stawia nasz kraj w rzędzie najciekawszych pod tym względem 
krajów europejskich.  
 
•Sytuacja biogeograficzna sprawia, że wyjątkowo bogate i różnorodne są u nas 
szata roślinna i świat zwierzęcy.  
 
•Turysta-miłośnik przyrody ma szansę zobaczyć w naszym kraju występujące w 
swoim naturalnym środowisku, takie zwierzęta jak: żubr, łoś, niedźwiedź, wilk, ryś 
czy bóbr oraz wiele gatunków ptaków, w tym wodno-błotnych, takich rzadkości, jak 
wodniczka czy batalion. 

 



Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie bytuje znaczna populacja wilka, 
niezastąpionego gatunku w ekosystemach leśnych 

Fot. Grzegorz i Tomasz Kłosowscy 



W Polsce gniazduje największa w Europie populacja bociana białego.  
 W niektórych krajach europejskich ten gatunek już nie występuje. 

Fot. Grzegorz i Tomasz Kłosowscy 



Przyroda jako atrakcja turystyczna 

• W żadnym innym kraju europejskim (wyjąwszy Rosję) nie spotkamy tak wielu różnych typów 
krajobrazów naturalnych:  
 

– długie na ponad 500 km wybrzeże morskie z pięknymi plażami;  
– pagórkowaty pas pojezierzy z jeziorami we wspaniałej oprawie krajobrazowej;  
– szeroki pas nizin z fragmentami zachowanych puszcz, bagien i dolin rzecznych;  
– pas wyżyn z fantastycznie urzeźbionymi skałami i wąwozami; 
– blisko 1000-kilometrowej długości pas pogórza i gór ze strefą wysokogórską.  

 
• Wszystko to sprawia, że przyroda jest jedną z największych atrakcji turystycznych  
 w Polsce, co łatwo sprawdzić porównując sieć krajowych obszarów chronionych  

z rozmieszczeniem rejonów najczęściej odwiedzanych przez turystów. 
 



Turystyka przyrodnicza to obecnie bardzo popularna forma spędzania wolnego czasu 

Fot. Grzegorz Rąkowski 



Przygodę w kontakcie z przyrodą można przeżyć w najbliższym lesie 

pkolino.com 



Czy ochrona przyrody musi wywoływać konflikty społeczne?  

Często podnosi się argument, że dla tych, którzy inicjują i wspierają działania na rzecz ochrony 

przyrody, ważniejsze są „ptaszki, żabki i motylki” niż ludzie. W rezultacie, sprzeciwy społeczne 

od blisko 20 lat blokują w Polsce powstawanie nowych parków narodowych i parków 

krajobrazowych.  

 

Najczęstsze pola konfliktów związane z tworzeniem obszarów przyrody chronionej to: 

 

• brak zgodności przepisów ochrony z lokalnymi strategiami rozwoju, 

• obawy dotyczące restrykcji i ograniczeń aktywności biznesowej oraz inwestycyjnej na 

obszarach chronionych, 

• obawy odnośnie utrudnień dostępu do terenu i korzystania z zasobów przyrodniczych, 

• obawy odnośnie strat powodowanych przez dzikie zwierzęta.  

 

https://static.hbrp.pl/f/book/P1SS4a5Ac/4/cover_thumb.jpg 



Czy ochrona przyrody musi wywoływać konflikty społeczne?  

• To nieprawda, że tworzenie obszarów przyrody chronionej blokuje rozwój gminy/regionu i łączy się 
wyłącznie z uciążliwymi zakazami: 

 
– dostęp oraz korzystanie z bogactw przyrody są ograniczone tylko w obrębie zajmujących łącznie 

niewielkie powierzchnie stref ochrony ścisłej w obrębie parków narodowych i rezerwatów 
przyrody 

– na wielu obszarach chronionych (w tym w obrębie obszarów Natura 2000) dozwolone są różne 
formy działalności gospodarczej, poza takimi, które w istotny sposób zagrażają środowisku 
 

http://www.ce2.pl/obszary-chronione-natura-2000-szkolenia-gospodarka 



Czy ochrona przyrody musi wywoływać konflikty społeczne?  

• Z obecności obszarów przyrody chronionej możemy także czerpać korzyści  
• w obrębie lub w sąsiedztwie obszarów chronionych ograniczamy pewne formy działalności 

gospodarczej (intensywne leśnictwo, intensywne rolnictwo, przemysł), ale w zamian za to mamy 
możliwość: 

- korzystania z darmowej promocji regionu, bo utworzenie obszaru chronionego nobilituje dany 
teren 

- korzystania z czystego środowisko przyrodniczego i bogatej, niezniszczonej przyrody 
- korzystania z ochrony przed uciążliwymi dla mieszkańców inwestycjami (zakłady przemysłowe, 

wielkie farmy) 
- wykorzystania obecności obszarów chronionych do promowania i rozwijania turystyki 

ekologicznej oraz agroturystyki, co generuje dodatkowe dochody 
- osiągania dodatkowych dochodów z programów rolno-środowiskowych i rolnictwa 

ekologicznego oraz wytwarzania produktów lokalnych  



Ochrona przyrody to nie tylko ograniczenia. Obszary chronione przyciągają turystów: Suwalski 
Parku Krajobrazowy 

Fot. Grzegorz Rąkowski 



Koszenie łąk na cennych siedliskach w obrębie obszarów Natura 2000  
może być źródłem dopłat dla rolników w ramach programów rolno-środowiskowych 

www.piobudradomsko.pl 



Czy ochrona przyrody musi wywoływać konflikty społeczne?  

Rozwiązaniu konfliktów służą: 
 
•  otwarty dialog pomiędzy przyrodnikami i instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody a 

społecznościami lokalnymi i samorządami  
• informowanie nt. celów tworzenia danego obszaru chronionego oraz jego cennych walorów 

przyrodniczych, które stanowią podstawę do objęcia go ochroną 
• rzetelna informacja nt. nie tylko ograniczeń związanych z utworzeniem obszaru chronionego, ale 

także korzyści związanych z jego powstaniem 
• prowadzenie konsultacji społecznych (np. w formie spotkań konsultacyjnych) - stworzenie 

możliwości  przedstawiania opinii za i przeciw 

 

http://karasinskakupis.pl/wp-content/uploads/2016/02/meeting-1015313_1920.jpg 



Nic o nas bez nas!  

Spotkanie konsultacyjne w sprawie  ochrony obszarów Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej  

Fot. Grzegorz Rąkowski 
Fot. Grzegorz Rąkowski 



Zaangażowanie społeczne 

• Zaangażowanie społeczne zwiększa skuteczność ochrony przyrody  
 

• Ochrony przyrody nie da się zarządzić odgórnie. W naszym kraju istnieje wiele 
przepisów prawnych mających na celu zabezpieczenie środowiska przyrodniczego 
przed zniszczeniem. Bez wsparcia społecznego cel ten jednak staje się nieosiągalny, 
a podejmowane działania ochronne są mało skuteczne lub zupełnie nieskuteczne  

 
• O sensie zaangażowania obywatelskiego świadczą liczne zakończone sukcesem akcje  

i działania społeczne na rzecz ochrony przyrody, jak choćby ochrona przed zagładą 
unikatowej doliny Rospudy koło Augustowa 

 



 
Dolina Rospudy uratowana przed zniszczeniem dzięki protestom zaangażowanych obywateli 

wiadomości.dziennik.pl 



Co możemy zrobić w naszym najbliższym otoczeniu, 
aby wspomóc ochronę różnorodności biologicznej? 

•Zgodnie z zasadą „myśl globalnie -działaj lokalnie” – każdy może chronić środowisko,  
ale pojedynczo nie jest w stanie ochronić całego świata 
 
•Podejmując odpowiednie działania w naszym najbliższym otoczeniu, chociażby takie, jak 
sprzątanie okolicy, czy ochrona drzew i terenów zielonych, działamy lokalnie, ale skutki  naszych 
zachowań przyczyniają się do poprawy stanu środowiska w skali globalnej 



Przykłady działań proekologicznych 

• Zapobieganie wywożeniu śmieci do lasu i piętnowanie tej szkodliwej powszechnej 
praktyki.  
 

• Promowanie segregacji odpadów i ograniczenia użytkowania torebek oraz innych 
opakowań plastikowych 

 
• Protestowanie przeciwko wycinaniu drzew przy ulicach wiejskich i miejskich, wzdłuż dróg, 

w otoczeniu kościołów, na cmentarzach  
 

• Uświadamianie roli drzew jako elementu urozmaicającego krajobraz, pochłaniaczy 
dwutlenku węgla, zabezpieczenia przed słońcem, hałasem i pyłami, oraz siedliska życia 
wielu organizmów (ptaki, owady, mchy, porosty).  
 

• Zdajemy sobie sprawę, że remonty dróg, posesji czy ulic są konieczne, ale należy dbać o to, 
aby przyroda poniosła przy tej okazji jak najmniejszy uszczerbek, czyli np. żeby nie 
wycinać drzew bez potrzeby, bo każde z nich jest cenne 

 



Nielegalne wysypiska śmieci to od lat poważny problem w polskich lasach 

Fot. Jadwiga Sienkiewicz 



Segregacja odpadów to jedno z najprostszych,  
a jednocześnie najbardziej efektywnych działań proekologicznych 

Fot. Grzegorz Rąkowski 



Chrońmy przed nieuzasadnioną wycinką stare drzewa w okolicy, w której mieszkamy! 

gazetawroclawska.pl 



Przykłady działań proekologicznych 

• Promowanie transportu publicznego – jeden z pomysłów na zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń – inne – elektromobilność 

 
• Zakładanie łąk kwiatowych zamiast tradycyjnych trawników. Oprócz wrażeń 

estetycznych łąki mają szereg innych zalet. Są siedliskiem wielu gatunków zwierząt (w 
tym zapylaczy) i roślin. W przeciwieństwie do trawników wymagają mniejszego nakładu 
pracy (łąkę kosimy dwa razy w roku). Dodatkowo wymagają kilkukrotnie mniejszego 
zużycia wody (retencja wody) i poprawiają jakość gleby 
 

• Aktywne uczestnictwo w konsultacjach społecznych  związanych z  tworzeniem 
obszarów chronionych, opracowywaniem planów ochrony obszarów chronionych czy też 
planowanych w naszej okolicy inwestycji = możliwość wyrażenia opinii czy wątpliwości 
oraz uzyskania bezpośredniego wpływu na to, co dzieje się z przyrodą w naszym 
najbliższym otoczeniu  

 



Co możemy zrobić w naszym najbliższym otoczeniu?  
Zamiast trawników zakładajmy łąki kwiatowe 

pixabay.com 



Szacunek dla przyrody 

• Warto być dumnym z walorów przyrodniczych w okolicy, w której mieszkamy. Najpierw 
należy je dobrze poznać i dbać o nie.  

 

• Walory przyrodnicze są istotną częścią lokalnego dziedzictwa. 

 

•  Powinniśmy je chronić po to, by żyć w otoczeniu harmonijnego krajobrazu i bogatego 
w gatunki zróżnicowanego, czystego środowiska przyrodniczego.  

 

• Zachowana bogata przyroda i niezniszczony krajobraz w naszym otoczeniu będą nie 
tylko powodem do dumy, ale będą również sprzyjać zdrowiu, przyciągać turystów i 
generować dodatkowe zyski.  

 

• Szacunek dla przyrody należy i warto także wpajać młodszym pokoleniom – to 
inwestycja w przyszłość. 



Szacunek dla przyrody warto wpajać młodszym pokoleniom  

Fot. Grzegorz i Tomasz Kłosowscy 

https://socjologiasrodowiska.wordpress.com 



Na zakończenie 

• Aby skutecznie przeciwstawić się utracie różnorodności biologicznej nieodzowna jest współpraca 
władz na wszystkich szczeblach, organizacji pozarządowych oraz – a może przede wszystkim – 
społeczeństwa, czyli każdego z nas  

 
• Jesteśmy nieodłączną częścią przyrody, a nasze nieprzemyślane działania stanowią dla niej 

największe zagrożenie; wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za przetrwanie przyrody 
 

• Chroniąc przyrodę chronimy siebie i nasze środowisko życia, a zagrażając jej – zagrażamy samym 
sobie   
 

• Opłaca się wspierać ochronę przyrody, nie tylko w imię „wyższych celów”, ale również w dobrze 
pojętym własnym interesie  

https://www.google.com/search 



 
DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ 

Fot. Grzegorz i Tomasz Kłosowscy 


