
EKOLOGIA
Czyli jak dbać o naszą planetę



Co to jest ekologia i czym się zajmuje?

• To nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem 
oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między 
tymi organizmami.



Środowisko naturalne i jego ochrona

• Ochrona środowiska to całokształt 
działań zmierzających do 
naprawienia wyrządzonych szkód lub 
zapobiegających wyrządzeniu szkód 
fizycznemu otoczeniu lub 
zasobom naturalnym, jak też 
działania zmierzające do 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
takich szkód, bądź zachęcające do 
efektywnego wykorzystywania 
zasobów naturalnych.

• Jak dbać o przyrodę? Przed każdą
wyprawą na łono natury zapoznać się z
miejscowymi przepisami. W zależności od
miejsca, w którym przebywamy
dozwolone lub zabronione mogą być
różne rzeczy. Dlatego też warto
prześledzić lokalne regulacje na temat
zakazów i trudności jakie można
napotkać.



Ochrona przyrody- szanuj dzikie 
zwierzęta
Spacerując po lesie nie sposób jest nie spotkać dzikich zwierząt. W końcu to ich 
przestrzeń życiowa, a naszym obowiązkiem powinno być traktowanie jej z 
należytym szacunkiem. Dlatego pamiętajmy o tym, aby podczas wędrówki po 
lesie nie hałasować i zachowywać się spokojnie. Łamiąc te zasady, narażamy 
zwierzęta na stres, który może powodować zmiany w ich zachowaniu i trybie 
aktywności dobowej. Dodatkowo, naturalną reakcją dzikiej zwierzyny na obecność 
człowieka jest ucieczka, przez co zwierzę może nawet opuścić swoje dotychczasowe 
siedlisko. 



Zmiany klimatu

• Zmiany klimatu mają wpływ na 
wszystkie części świata. Polarne 
czapy lodowe topnieją, a poziom 
mórz wzrasta. W niektórych 
regionach ekstremalne zjawiska 
pogodowe i opady deszczu stają się 
coraz częstsze, podczas gdy inne 
cierpią z powodu ciężkich fal upałów i 
susz.

• Przewiduje się, że zjawiska te nasilą 
się w ciągu następnych 
kilkudziesięciu lat.

Zmiany klimatu nie są obojętne dla 
zdrowia ludzi:

• W niektórych regionach odnotowuje 
się wzrost zgonów spowodowanych 
falami upałów, natomiast w innych –
spadek zgonów z powodu zimna.

• Możemy zaobserwować zmiany w 
występowaniu niektórych chorób 
przenoszonych przez wodę oraz 
wektory (organizmy przenoszące 
pasożyty lub drobnoustroje zakaźne).



Zmiany klimatu

Zmiany klimatu postępują tak szybko, że wiele gatunków roślin i zwierząt nie jest w 
stanie się do nich przystosować.

• Wiele gatunków lądowych, słodkowodnych i morskich musiało przenieść się w 
nowe miejsce. Jeśli średnia temperatura na świecie w dalszym ciągu będzie rosnąć 
w sposób niekontrolowany, niektórym gatunkom roślin i zwierząt będzie grozić 
wyginięcie.



Gospodarowanie odpadami

• Gospodarka odpadami – szereg procesów związanych ze zbieraniem, 
przetwarzaniem, nadzorem nad tego typu działaniami, jak również późniejsze 
postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów

• Pod tym pojęciem kryją się inne, takie jak: recykling, odzysk, przetwarzanie 
odpadów



Recykling 

• Recykling jest powtórnym wykorzystywaniem odpadów w celu wytworzenia nowego 
produktu. Jest to jedna z form ochrony środowiska, której celem jest zmniejszenie 
nadmiernego eksploatowania złóż naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

• Największą część odpadów stanowią odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych. 
Każdy mieszkaniec powinien segregować śmieci na cztery podstawowe grupy i wrzucać do 
specjalnie oznakowanych kontenerów:

szkło - kontener zielony (szkło kolorowe) lub biały (szkło białe),

plastik - kontener żółty,

papier - kontener niebieski,

metale - kontener czarny lub czerwony.



Odzysk 

• Odzysk to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi 
lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, 
lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich 
wykorzystania.

• Pojęcie odzysku jest szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np. także spalanie 
odpadów w spalarniach odpadów komunalnych.



Przetwarzanie odpadów

• Przetwarzanie odpadów to ogół 
procesów mających na celu odzysk 
lub unieszkodliwianie odpadów.

• Odpady poddaje się tzw. procesom 
MBP-Mechaniczno-biologiczne 
przetwarzanie. MBP odpadów to 
jedna z najbardziej zaawansowanych 
metod zagospodarowania odpadów, 
która obecnie coraz częściej jest 
wdrażana w naszym kraju, gdyż 
pozwala na maksymalizację odzysku 
surowców wtórnych.

• W Polsce działa obecnie coraz więcej 
profesjonalnych przedsiębiorstw, 
które specjalizują się w mechaniczno-
biologicznym przetwarzaniu 
odpadów.



Jak my możemy dbać o naszą planetę?

• Segregujmy śmieci. Segregowanie 
śmieci to jedno z najprostszych 
działań, które można podjąć, by 
przyczynić się do ochrony środowiska

• Oszczędzajmy wodę

• Jedzmy więcej roślin. 

• Kupujmy towary wielokrotnego 
użytku. 

• Oszczędzajmy energię

• Kupujmy odpowiedzialnie

• Zrezygnujmy z plastikowych toreb

• Wybierzmy transport przyjazny 
środowisku



Dziękujemy za uwagę! 

Informacje oraz zdjęcia:

https://krokdozdrowia.com/

https://pl.wikipedia.org/

https://www.teraz-srodowisko.pl/

https://www.ekologia.pl/

https://zmienimyswiat.pl/
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