
Temat: Formy ochrony przyrody w Polsce. 

 

Teoria: 

1. Formy ochrony przyrody w Polsce 

W Polsce istnieją różne formy ochrony przyrody: 

- ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów; 

- parki narodowe; 

- rezerwaty przyrody; 

- parki krajobrazowe; 

- obszary chronionego krajobrazu; 

- obszary Natura 2000; 

- pomniki przyrody; 

- stanowiska dokumentacyjne; 

- użytki ekologiczne; 

- zespoły przyrodniczo- krajobrazowe. 

Ochrona przyrody może przybierać postać czynną i bierną. Ochrona bierna nie 

dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji ze strony człowieka, pozostawia przyrodę jej naturalnym 

mechanizmom. Ochrona czynna zakłada podejmowanie działań mających na celu 

wspomaganie naturalnych mechanizmów rządzących przyrodą, np. usuwanie gatunków 

inwazyjnych, tworzenie warunków do rozwoju gatunków pożądanych – zakładanie budek 

lęgowych dla ptaków albo koszenie łąk. 

2. Formy ochrony obszarowej 

Formami ochrony obszarowej są m.in. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty 

przyrody, obszary chronionego krajobrazu oraz obszary Natura 2000. 

Park narodowy – jest to obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami 

przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie 

mniejszej niż 1000 ha. W jego obrębie ochronie podlega cała przyroda oraz walory 

krajobrazowe. Każdy park musi mieć wyznaczoną otulinę, czyli obszar ochronny, na którym 

ogranicza się działalność gospodarczą. Park narodowy tworzy się w celu ochrony 

różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej. 



 

Rezerwaty przyrody – to niewielkie obszary zachowane w stanie naturalnym lub 

mało zmienionym, utworzone w celu ochrony określonych wartości przyrodniczych. Są to 

ekosystemy lub ich fragmenty (np. las, torfowisko, wydmy, zbiornik wodny), siedliska 

roślin, zwierząt i grzybów, twory przyrody nieożywionej wyróżniające się szczególnymi 

wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. 

Park krajobrazowy – jest to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, 

historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych 

wartości. Na ich terenach mogą znajdować się domy mieszkalne, ludzie mogą prowadzić 

działalność gospodarczą (np. rolniczą), ale w sposób nie obciążający środowiska. 

Obszary chronionego krajobrazu – to tereny chronione ze względu na wyróżniający 

się krajobraz i możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.  

Obszary natura 2000 – są tworzone w celu ochrony ekosystemów i gatunków 

uważanych za cenne i zagrożone w skali całej Europy. 



 

3. Pomniki przyrody 

Pomniki przyrody są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 

skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub 

krajobrazowej. Odznaczają się one indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je spośród 

innych tworów przyrody. Pomnikami przyrody są najczęściej okazałych rozmiarów drzewa, 

rodzime lub obce gatunki krzewów, źródła, wodospady, skałki, głazy narzutowe oraz 

jaskinie. 

 

Temat oraz wykonane zadania (nie przepisuj teorii!!!) zapisz w zeszycie, zrób zdjęcie i wyślij na adres 

mailowy biologia.sps40@o2.pl. 

W razie jakichkolwiek problemów pisz na wskazany adres a ja postaram się pomóc.  

Jestem dla Was dostępna od 8:00 do 14:00 

Czy zadania wykonałeś/aś: 

A) Samodzielnie 

B) Z niewielką pomocą członków rodziny 

C) Z dużą pomocą członków rodziny 

mailto:biologia.sps40@o2.pl


Zadanie 1. 

Podkreśl obszarowe formy ochrony przyrody. 

 Parki narodowe; 

 Rezerwaty przyrody; 

 Pomniki przyrody; 

 Parki krajobrazowe; 

 Obszary chronionego krajobrazu; 

 Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów; 

 Obszary Natura 2000. 

 

Zadanie 2. 

Na podstawie opisu rozpoznaj formę ochrony przyrody i podaj jej nazwę. 

I. Obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, do których są 

zaliczane ekosystemy i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt 

i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej wyróżniające się 

szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi oraz walorami 

krajobrazowymi. 

 

Forma ochrony przyrody:…………………………………………………………………… 

 

II. Pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej 

wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. 

Odznaczają się cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody. 

 

Forma ochrony przyrody:…………………………………………………………………… 

 

III. Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, 

społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, 

na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. 

 

Forma ochrony przyrody:…………………………………………………………………… 


