
Dbajmy o przyrodę, a ona zadba o Ciebie! 



Lasy to nasz tlen 

   Głównie dzięki lasom i innej roślinności 
możemy swobodnie oddychać. 

   Obecnie największym problemem na 
świecie jest niekontrolowana wycinka 
drzew. 

   Najbardziej dotyka to lasów 
deszczowych w tropikach, a to one 
właśnie mają największy pływ na 
stabilizację klimatu Ziemi. 

   Nie bez powodu są nazywane 
"Zielonymi płucami Ziemi"! 



Śmieci, czyli nasza 
przyszła zguba 

   Problem zaśmiecania środowiska staje 
się coraz większy. 

   W naszym środowisku (między innymi 
w lasach i wodach) pojawia się coraz 
więcej zanieczyszczeń takie jak odpady 
radioaktywne czy liczne śmieci. 

   Utrudnia to funkcjonowanie, a nawet 
przeżycie florze i faunie w danym 
otoczeniu.    

   Nie odbierajmy im życia i zajmijmy się 
tym problemem wspólnie! 



A tu widzimy skutki zanieczyszczeń. 
Straszne prawda? 



   Zanieczyszczone środowisko wpływa na rozwój 

przeróżnych niezwykle groźnych chorób u 

człowieka, takich jak np. uczulenia, alergie, 

choroby skóry, choroby układu krążenia i układu 

oddechowego (astma). 

   W ostatnich latach niepokojąco wzrósł odsetek 

nowonarodzonych dzieci cierpiących na wszelkiego 

rodzaju alergie wziewne i pokarmowe, chociaż 

jeszcze kilkadziesiąt lat temu były to przypadki 

incydentalne.  

Nasilające się alergie 
i inne choroby 



Czemu problem dziury 
ozonowej jest taki 
poważny? 
   Każdy z nas jest narażony na 
promienie UV (ultrafioletowe). 
Warstwa ozonowa chroni nas przed 
nimi. 

   Nadmierna emisja dwutlenku węgla 
oraz gazów przemysłowych 
zawierających azot, brom i chlor jest 
realnym zagrożeniem dla ozonu. 

   Ten problem dotyczy nas wszystkich 
bez wyjątku.  

   Jeśli nie zajmiemy się tym 
problemem to udary czy czerniaki 
będą w naszym społeczeństwie na 
porządku dziennym! 



   Chronimy przyrodę ze względu na dobra, jakie 
możemy z niej czerpać. 

   Przyroda dostarcza wszelkich substancji 
wykorzystywanych przez człowieka: bez lasów nie 
byłoby drewna, bez specyficznych procesów – 
ropy, bez dzikich ptaków – tych udomowionych. 

   Ostatnio coraz większy nacisk w tzw. edukacji 
ekologicznej kładzie się na przypominanie, iż 
warunki naszego życia zależą w dużym stopniu od 
jakości środowiska, w tym od różnorodności 
biologicznej. 

 

Motywy 
użytkowe (gospodarcze) 



   Każda zgaszona żarówka, zakręcony podczas 
mycia zębów kran i wyłączona z gniazdka 
ładowarka, to realne oszczędności na naszym 
koncie.  

   Oszczędnościami długofalowymi kierujmy się 
wybierając energooszczędny sprzęt elektroniczny i 
AGD (najlepiej klasy A+++). Na pierwszy rzut oka 
wydają się droższe, jednak jest to wyjątkowo 
opłacalna inwestycja, która wkrótce zwróci się w 
postaci niższych rachunków za wodę i prąd. 

   Telewizor czy radio wcale nie muszą być w 
ciągłym trybie „gotowości”, kiedy idziemy spać lub 
wychodzimy do pracy, ponieważ wtedy także 
pobierają prąd. 

Korzyści finansowe 



Źródło pożywienia 
   Morza są siedliskiem największej ilości 
gatunków zwierząt na świecie i nawet one są 
bardzo zanieczyszczone, zaś nadmierna 
eksploatacja zasobów morskich prowadzi do 
bezpowrotnego zniknięcia wielu stworzeń 
zamieszkujących to środowisko. Morza, które 
przez setki lat były dla człowieka jednym z 
głównych źródeł pokarmu, teraz stają się 
ekosystemem zagrożonym doprowadzeniem 
do ruiny. 

   Bardzo istotnym źródłem pożywienia są 
także zwierzęta hodowlane: świnie, krowy, 
drób i inne. O ile ptactwo i trzoda chlewna nie 
ma specjalnie dużych wymagań życiowych to 
na przykład krowy już tak. Czyste łąki 
oznaczają zdrowe zwierzęta, a co za tym idzie 
wysoką jakość pokarmu przez nie lub z nich 
wytwarzanego. Natomiast umieszczone przy 
ruchliwej drodze pastwisko sprawia, że mleko 
czy wołowina będą zawierały nie tylko białka i 
węglowodany, ale i bardzo szkodliwe dla 
zdrowia metale ciężkie. 



Bioodpady – Czym są i dlaczego 
powinniśmy je segregować? 

   Są to odpady, które ulegają biodegradacji. Od 
2018 roku, prócz pojemników koloru żółtego, 
zielonego I niebieskiego doszedł jeszcze pojemnik 
brązowy ze specjalnym przeznaczeniem właśnie dla 
nich. 

   Zysk jaki jest z segregacji tego typu odpadów jest 
ogromny. Z dobrych jakościowo bioodpadów 
możemy stworzyć doskonały kompost, a to z kolei 
będzie skutkować korzyściami dla środowiska w 
postaci wytworzenia energii cieplnej oraz 
elektrycznej, a także nawozu, który w sposób 
naturalny będzie wzbogacał ziemię o niezbędne 
składniki do uprawy roślin. 

   W konsekwencji doprowadzi to do sytuacji, gdzie 
w przyszłości znajdziemy w sklepach zdrowsze i 
lepszej jakości owoce i warzywa. 



Bioodpady – W jaki sposób je 
segregować? 
      Co można wrzucać do brązowego 

      pojemnika na odpady 

• obierki owoców i warzyw 

• resztki ugotowanych warzyw 

• skorupki od jajek 

• resztki produktów mlecznych 

• resztki jedzenia natury roślinnej 

• suche pieczywo 

• fusy po kawie i herbacie razem z filtrem 
papierowym 

• łupiny orzechów 

• zwiędnięte kwiaty cięte oraz 
doniczkowe 

• trawę, chwasty, liście i gałęzie 

• resztki po zbiorach rolniczych i owoce 
spadłe z drzew 

 

      Czego nie można  

      wrzucać do brązowego pojemnika 

      na odpady? 

• zepsutej żywności 

• resztek jedzenia w płynie, np. zupy 

• surowego mięsa, kości i padliny 

• drewna 

• piasku 

• ziemi (w tym chemicznie skażonej gleby) 
i kamieni 

• środków ochrony roślin 

• odchodów 

 



Podsumowując... Co 
powinniśmy zrobić aby 
pomóc środowisku? 

• Segregować śmieci (w tym 
bioodpady) 

• Nie zostawiać urządzeń w trybie 
"uśpienia" kiedy ich nie używamy 

• Rozsądnie gospodarować wodą 
(chociażby zakręcać kurek podczas 
mycia zębów) 

• Wykorzystywać odnawialne źródła 
energii 

• Starać się nie niszczyć przyrody 
(pamiętaj, że w lesie jesteś 
gościem!) 

• Używać opakowań wielorazowych 

 

 



Dziękujemy za uwagę! 
Dawid  i Jakub  
II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie 


