
W jaki sposób w Polsce 
chroni się przyrodę?



Dlaczego chronimy 
przyrodę?

• W obecnym świecie zostało już niewiele 
obszarów naturalnych, czyli niezmienionych 
przez człowieka. Niestety, ludzie w krótkim 
czasie doprowadzili do wymarcia tysięcy 
gatunków istot żywych. Zapominamy, że każdy 
organizm jest ważnym elementem swojego 
środowiska: dla jednych organizmów stanowi 
źródło pokarmu, dla innych jest drapieżnikiem, 
który na nie poluje. Nie możemy zapominać, że 
również my na różne sposoby jesteśmy zależni 
od otaczającej nas przyrody. Na przykład 
oddychamy tlenem wytwarzanym przez rośliny, 
łowimy ryby i inne zwierzęta morskie.



Formy ochrony 
przyrody w Polsce

Formy ochrony przyrody

• parki narodowe,

• rezerwaty przyrody,

• parki krajobrazowe,

• obszary Natura 2000,

• pomniki przyrody,

• stanowiska dokumentacyjne,

• obszary chronionego krajobrazu

• ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Każda z form spełnia inną rolę w polskim systemie ochrony przyrody i służy 
innym celom, dlatego charakteryzuje się odmiennym reżimem ochronnym 
oraz zakresem ograniczeń w użytkowaniu.



Parki narodowe
• Parki narodowe w Polsce biorą 

pod swoje skrzydła naprawdę 
wyjątkowe miejsca, które 
wyróżniają się swoimi 
wartościami przyrodniczymi i 
krajoznawczymi, a na ich terenie 
ochronie podlega cała przyroda 
ożywiona i nieożywiona. Na dzień 
dzisiejszy, mamy w Polsce 23 
parki narodowe



Rezerwaty przyrody

• Rezerwat przyrody - to obszar objęty specjalną, regulowaną 
prawnie formą ochrony. Rezerwat przyrody pozwala na 
zachowanie jego walorów przyrodniczych, krajobrazowych, 
dydaktycznych i naukowych; na przykład poprzez chronienie 
roślin czy zwierząt, które nie występują nigdzie indziej, nie 
licząc danego rezerwatu. Obszary zabezpieczane w ten 
sposób znajdują na terenie całej Polski.



Pomniki przyrody 
w Polsce

• Pomnikami przyrody są pojedyncze 
twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub 
ich skupienia o szczególnej 
wartości przyrodniczej, naukowej, 
kulturowej, historycznej lub krajobrazowej 
oraz odznaczające się 
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je 
wśród innych tworów, okazałych rozmiarów 
drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub 
obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, 
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.



Parki krajobrazowe
• Park krajobrazowy – jedna z form ochrony przyrody w Polsce, 

określonych w Ustawie o ochronie przyrody z 2004 roku. Parki 
krajobrazowe chronią obszary ze względu na ich wartości przyrodnicze, 
historyczne, kulturowe i walory krajobrazowe .W Polsce pierwszy park 
krajobrazowy Powstał w 1976 r. na Pojezierzu Suwalskim. Parki 
krajobrazowe w Polsce nie osiągają dużych rozmiarów w porównaniu do 
europejskich odpowiedników. Największy Park Krajobrazowy Doliny 
Baryczy zajmuje 870,4 km², zaś najmniejszy Park 
Krajobrazowy Stawki ma zaledwie 17,3 km². W Polsce mamy 
125 parków krajobrazowych.



Ochrona 
gatunkowa

• W Polsce ochroną gatunkową obejmuje się 
zagrożone wyginięciem gatunki organizmów 
wraz z ich siedliskami. Listę gatunków 
chronionych ustala minister ochrony 
środowiska.



Organizacje
chroniące

przyrodę w Polsce

• Liga Ochrony Przyrody (LOP)

• Polski Klub Ekologiczny.

• Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot

• Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

• Klub Gaja

• Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

• Stowarzyszenie Ostra Zieleń

• Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego



Obszary natura 2000 w 
Polsce

• Obszary Natura 2000 w Polsce – obszary
chroniące przyrodę w Polsce, utworzone w 
ramach europejskiego programu Natura 2000. 
Zajmują one łącznie około 20% powierzchni
lądowej kraju. Na terenie Polski istnieje
obecnie 145 obszarów specjalnej ochrony
ptaków o łącznej powierzchni 5,6 mln ha.



Stanowiska 
dokumentacyjne

• Stanowiskami dokumentacyjnymi są
niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe
do wyodrębnienia, ważne pod względem
naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania
formacji geologicznych, nagromadzeń
skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie
lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz
fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych
wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.



Obszary 
chronionego 
krajobrazu

• Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na 
wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe 
ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i 
wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.



Dziękujemy za uwagę.
• Prezentację wykonali:

• Magdalena Sacha

• Agnieszka Warchał

• Natalia Rzepa

• Oskar Rzeczowski


