
Racjonalne 

gospodarowanie 

zasobami przyrody



Zasoby 

przyrody
Składniki przyrody  wykorzystywane przez 

człowieka



Podział

zasobów 
przyrody

sto do produkcji energii wykorzystuje się surowce nieodnawialne czyli takie, które powstają wiele milionów lat, są proste 

w obróbce energetycznej jednak często powodują znaczne niszczenie środowiska.

Zasoby odnawialne i niewyczerpywalne wymagają zaawansowanej technologii i nie są tak wydajne w produkcji energii 

przez co jest ona droższa. Jednakże środowisko naturalne jest wtedy znacząco chronione przed zmianami



W jaki sposób 

zasoby

odnawialne 

odtwarzają się?

Woda poprzez parowanie i skraplanie 

w atmosferze krąży w ekosystemie

Zwierzęta są w stanie naturalnie 

odtworzyć swoją populację - jeżeli 

ma zapewnione siedlisko 

ywienie

Tlen jest uwalniany nie tylko poprzez 

reakcję fotosyntezy drzew czy roślin 

zielnych ale także przez glony 

oceaniczne

Rośliny wymagają
odpowiedniej gleby, 

wilgotności i nasłonecznienia 

by móc zwiększać swoją
masę



Czym jest antropopresja ?

Człowiek poprzez swoje działania ma wpływ na środowisko przyrodnicze, wynikające z 

wykorzystywania zasobów naturalnych w celu zaspokajania własnych potrzeb.

Oddziaływania człowieka prowadzące do 

żenia jakości środowiska  to 

DEGRADACJA

Utrata przez środowisko 

walorów i wartości-

DEWASTACJA.



Przykłady 
antropopresji

Konflikt o zasoby Strony konfliktu

Eksploatacja ropy naftowej 

spod dna Oceanu 

Arktycznego

Rosja – Greenpeace

Polowania na wieloryby
Japonia – społeczność
międzynarodowa

Gaz łupkowy

Społeczności gmin 

Grabowiec i Susiec 

(Zamojskie) – koncern 

paliwowy Chevron

Budowa elektrowni wodnych 

na rzece Omo w Etiopii 

i zmniejszenie dopływu wody 

do Jeziora Turkana

Etiopia – Kenia

Wycinanie drzew w Puszczy 

Białowieskiej

Lokalna społeczność –

organizacje proekologiczne



Gospodarka 

rabunkowa

Kraje rozwijające się jak np. Brazylia a także kraje nadmorskie 

często prowadzą gospodarkę rabunkową - polega ona 

na pozyskiwaniu surowców w sposób, który trwale niszczy dany 

ekosystem. Najpopularniejszymi przykładami jest np. wycinka 

lasów deszczowych bądź wyławianie całych ławic, populacji ryb,

co uniemożliwia ich ponowny rozród.



Przykład nieracjonalnej 

eksploatacji zasobów Nauru –

wyspa na Pacyfiku.

Wydobywanie fosforytów przez 

ok. 100 lat zdewastowało 90% 

wyspy, powstał problem z wodą

pitną, świat organiczny na lądzie 

w morzu znacząco zubożał. 

Prawie całą żywność sprowadza się

zagranicy. 

powodu wyczerpania złóż

bezrobocie sięga 90% (wg 

oficjalnych danych 23%).



Zrównoważony 

rozwój

W celu hamowania zmian, które są powodem 

działalności człowieka promuje się tak zwany 

rozwój zrównoważony, który polega na 

harmonijnym rozwoju przemysłu i cywilizacji 

ludzkiej z poszanowaniem i ochroną

środowiska.

W zrównoważonym rozwoju:

środowisko naturalne jest jego podstaw

gospodarka narzędziem, 

a dobrobyt społeczeństwa celem.



Jak 
gospodarować
zasobami 
przyrody?



Rekultywacja
przywracanie wartości użytkowej i przyrodniczej terenom dewastowanym przez człowieka



Rekultywacja
przywracanie wartości użytkowej i przyrodniczej terenom dewastowanym przez człowieka



Rekultywacja
przywracanie wartości użytkowej i przyrodniczej terenom dewastowanym przez człowieka



Minimalizm
Minimaliści rezygnują z gromadzenia 

przedmiotów, konsumpcji i robienia 

zbędnych zakupów. Skupiają się na idei 

posiadania mniej, czerpania zadowolenia 

i korzyści z tego co już się posiada, robienia 

tego co daje prawdziwe szczęście.

Dzięki takiej postawie zmniejsza się ilość
produkowanych śmieci.

Jest to też idea, która propaguje recykling 

przedmiotów



Fair Trade
Ruch dążący do odpowiedniego 

wynagradzania nie tylko dużych 

firm zlecających np. hodowlę
bananów itd. ale i osób 

odpowiedzialnych za ich zbiór, 

rzy często żyją w ubóstwie, 

w krajach trzeciego świata.

Aby wspierać takie działania należy 

kupować produkty oznaczone 

takim logiem.



Racjonalne 

korzystanie 

z zasobów przyrody

Aby człowiek mógł korzystać z 

zasobów przyrody i by ona 

jednocześnie mogła się spokojnie się
regenerować wprowadza się:

- limity połowu ryb

- limity wycinki drzew

hodowle zwierząt i sztuczne zbiorniki



Racjonalne 

rolnictwo

W celu ochrony środowiska w rolnictwie:

worzy się specjalne zadrzewienia 

dpolne, by zwiększyć bioróżnorodność

romuje się płodozmian czyli sadzenie

żnych latach różnych gatunków upraw,

by z gleby nie pobierać tych samych 

substancji i zapobiegać jej wyjałowieniu.



Ochrona 

powietrza i wody

zmniejszyć zanieczyszczenie 

powietrza i wody stosuje się :

iltry montowane na kominach 

przemysłowych w celu zmniejszenia pyłów 

innych substancji emitowanych do 

rodowiska

ymianę pieców ciepłowniczych na 

ekologiczne

worzenie ekologicznych oczyszczalni ścieków

ykorzystanie tak zwanej szarej wody np.. po 

prysznicu do spłukiwania toalety



Zadanie domowe dodatkowe

Stwórz prezentację, w której wymienisz sposoby na ochronę środowiska 

jakie możesz samemu wprowadzić w życie,

Prezentacja powinna zawierać - nazwa działania, co chroni, zdjęcie 

odnoszące się do działania. Przykład na kolejnym slajdzie

Każdy slajd odnosić się powinien do innego działania, czyli:

10 slajdów - 10 działań ocena bardzo dobra

15 slajdów - 15 działań ocena celująca



Zmiana mycia się w wannie na prysznic
Biorąc prysznic zużywa się zazwyczaj o połowęmniej wody niż

w przypadku kąpieli w wannie.

Chroni się w ten sposób zużywanie zasobów naturalnych
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Pozostałe zdjęcia są wykonane przez autora prezentacji


