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Czym jest ekologia?

▪ Ekologia to nauka o strukturze i 

funkcjonowaniu przyrody. Zajmuje się 

ona badaniami oddziaływań pomiędzy 

organizmami, a ich środowiskiem.
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Czym jest środowisko?

• Otoczenie, w którym działa organizacja, tj. powietrze, 

woda, ziemia, zasoby naturalne, świat roślinny i 

zwierzęcy, ludzie.

• Ochrona środowiska polega na działaniu, którego 

celem jest:

- przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym 

wpływom na środowisko,

- przywracanie środowiska do stanu właściwego. 

• W Polsce obowiązuje Prawo ochrony środowiska
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Dlaczego należy chronić środowisko?

• Zdrowie i życie człowieka

• Warunki życia

• Egzystencja przyszłych pokoleń

• Ekosystemy, zwierzęta, rośliny
• Podziw dla złożoności i piękna przyrody
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ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

Zanieczyszczenia środowiska to w XXI wieku problem „życia codziennego”.
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• Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń 

środowiska, takich jak dziura ozonowa, czy efekt cieplarniany.

• Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: 

- dwutlenek siarki,

- tlenki azotu,

- pyły.

Są emitowane przez fabryki, piece domowe, środki transportu. Stanowią poważne 

zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. Podczas bezwietrznej pogody kumulują się i 

tworzą smog, wywołując choroby układu oddechowego. Kiedy spalamy śmieci w 

nieprzystosowanych do tego piecach, może nam się wydawać, że problem znika, ale 

niestety powraca do nas w postaci kwaśnych deszczy.

W ten sposób szkodliwe substancje dostają się do naszego organizmu drogą 

pokarmową. 





Co to jest dziura ozonowa?

Dziura ozonowa to zjawisko, które polega na 

redukcji ilości ozonu w stratosferze (a 

dokładniej w ozonosferze). Jest to bardzo 

niebezpieczny proces, ponieważ warstwa 

ozonu chroni nas przed promieniowaniem 

ultrafioletowym, pochłaniając znaczną część 

promieni, które docierają do Ziemi ze Słońca.



Przyczyny powstawania dziury ozonowej

Ozon stratosferyczny powstaje na skutek działania promieni UV na 

cząsteczki tlenu. Jednocześnie promienie słoneczne oddziałują na 

przedostające się do atmosfery freony i rozkładają je na chlor, 

węgiel i fluor. Ozon reaguje z atomami chloru i rozpada się na 

zwykły tlen dwuatomowy. Te reakcje zachodzą aż do momentu 

całkowitego usunięcia chloru albo.. wyczerpania się cząstek ozonu.

Niestety cząsteczki freonów nie rozpadają się w troposferze i nie 

reagują z innymi substancjami; mogą krążyć w atmosferze bez 

żadnego uszczerbku nawet przez 100 lat. Rozkładają się dopiero 

wtedy, gdy przedostają się do ozonosfery. Obliczono, że zawartość 

ozonu malała w niepokojącym tempie – na równiku ok. 0,2% 

rocznie, a w szerokościach umiarkowanych do 0,8% w ciągu roku. 

Najgorzej było jednak tuż nad Antarktydą, gdzie ubytek powiększył 

się w krytycznym momencie aż o 15%.





Katastrofalne skutki istnienia dziury ozonowej:

•Większa częstotliwość zachorowań na choroby 

nowotworowe,

•Wzrost zachorowania na kataraktę,

•Negatywny wpływ na sinice wiążące azot,

•Wzrost śmiertelności fitoplanktonu,

•Mniejsze plony niektórych roślin uprawnych,

•Duże prawdopodobieństwo wystąpienia oparzeń 

słonecznych.



Jak zapobiegać rozszerzaniu dziury ozonowej?

•Nie wyrzucaj urządzeń takich jak lodówki na zwykłe 

śmietniki. Oddaj je do specjalnych punktów zbiorczych.

•Kupuj dezodoranty i inne kosmetyki bez freonów. Zwracaj 

uwagę na składy i unikaj szkodliwych związków. Sięgaj po 

kosmetyki w kulce lub sztyfcie.

•W rolnictwie używaj naturalnych nawozów.

•Poszerzaj wiedzę na temat ekologii.



Efekt cieplarniany
zjawisko podwyższenia temperatury planety przez obecne 

w jej atmosferze gazy cieplarniane (w porównaniu z 

sytuacją, w której gazów cieplarnianych by nie było). 

Zmiany powodujące wzrost nasilenia efektu cieplarnianego 

są główną przyczyną obserwowanego na Ziemi globalnego 

ocieplenia.





Kwaśne deszcze
Opady atmosferyczne o odczynie pH mniejszym niż 

5,6 czyli kwasowym. Zawierają kwasy wytworzone 

w reakcji wody pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi 

jak dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki 

azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór, 

wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw,

produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów, wyładowań 

atmosferycznych i innych czynników naturalnych.





Skutki kwaśnych opadów

•Zakwaszenie gleby i uszkodzenie korzeni roślin oraz zwiększenie ich 

wrażliwości na czynniki atmosferyczne.

•Wypłukiwanie metali ciężkich z gleby, które w rezultacie trafiają do wody 

i mają kontakt z pożywieniem ludzi i zwierząt.

•Przyspieszenie korozji tworzyw sztucznych i metali.

•Niszczenie naturalnych miejsc bytowania zwierząt wodnych i lądowych.

•Uszkodzenie budynków i zabytków.

•Pogorszenie zdrowia ludzi – częstsze diagnozowanie chorób serca, 

zapalenia płuc czy astmy.





Zapobieganie kwaśnym deszczom –

co możemy zrobić?

Jak możemy zapobiegać kwaśnym deszczom?

Przede wszystkim należy skupić się na budowaniu instalacji 

wyłapujących tlenki siarki i azotu ze spalin emitowanych do atmosfery 

oraz w miarę możliwości ograniczyć spalanie paliw zawierających związki 

siarki, głównie węgla brunatnego i kamiennego. Ważne jest także 

zmniejszenie eksploatowania zasobów oraz ograniczenie zużycia energii 

elektrycznej. Warto ograniczyć ilość kupowanego paliwa i ropy naftowej. 

Należy także zrezygnować z produktów, które wytwarzają 

chlorofluorowęglowodory oraz CFC.



SMOG

jest spowodowany przez emisję głównie spalin i pyłów

do atmosfery przez budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne ogrzewane węglem a także 

samochody oraz zakłady przemysłowe. Tworzy

się przeważnie nad dużymi metropoliami. Smog może doprowadzić

do lokalnego opadu kwaśnego deszczu. Skutki smogu

to przeważnie niszczenie elewacji budynków, pomników itp., gorsze samopoczucie, 

niższy poziom zdrowia mieszkańców, alergie oraz astmę.







Największym źródłem pyłu PM10 jest 

tzw. niska emisja. Stanowi ona 

główną rolę w kształtowaniu lokalnego 

poziomu zanieczyszczeń powietrza. 

Jest to konsekwencja spalania węgla i 

paliw niskiej jakości, a także śmieci 

(tworzyw sztucznych) w domowych 

piecach starej generacji oraz lokalnych 

kotłowniach. Niska emisja związana 

jest przede wszystkim z sezonem 

grzewczym i trwa kilka miesięcy.



Mapa zanieczyszczenia powietrza w Polsce – najbardziej 

zanieczyszczone miasta (liczba oznacza ilość miast)

Na podstawie raportu Światowej 

Organizacji Zdrowia możemy zauważyć, 

że najgorsze powietrze mają miasta 

znajdujące się na południu naszego 

kraju. Najwięcej miast mieści się 

w województwie śląskim – aż 

14! (Żywiec, Pszczyna, Rybnik, 

Wodzisław Śląski, Godów, Knurów, 

Zabrze, Katowice, Gliwice, Bielsko Biała, 

Dąbrowa Górnicza, Tychy, Żory, 

Sosnowiec)





•Gdyby stężenia pyłów spadły na

całym świecie przewidywana długość

ludzkiego życia wydłużyłaby się z 72

do 74 lat



Smog skraca życie bardziej niż palenie, zakażenie

wirusem HIV czy wojna – tak wynika z raportu „Air Quality

Index” naukowców z Energy Policy Insitute na

Uniwersytecie w Chicago, którzy co roku sprawdzają, jak

zanieczyszczenia powietrza wpływają na life

expentancy (prognozowaną długość życia). To dane, w

które jeszcze nie włączono COVID-19. Ale, jak

podkreślają autorzy badania, wiele wskazuje na to, że

nawet pandemia nie będzie skracała nam życia tak, jak

robi to smog.



EKO – PATROL W RYBNIKU
Nie bójmy się powiadamiać odpowiednie 

służby. Każda informacja dotycząca 

spalania odpadów, czy nieprawidłowej 

prowadzonej gospodarki odpadami, jest 

sprawdzana i weryfikowana przez 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rybniku.

Kto może zgłosić zauważone 

nieprawidłowości? Każdy!

Dzwoniąc na bezpłatny numer 

alarmowy 986 lub na numer tel. 32 42 27 

254, można w anonimowy sposób, przez 

24 godziny na dobę powiadomić dyżurnego 

Straży Miejskiej w Rybniku o zaistniałej 

sytuacji.



Posłuchaj audycji na stronie:

https://www.radio90.pl/jaki-wplyw-ma-smog-na-

zdrowie-dzieci-ogromny-to-nie-sa-dobre-

wiadomosci.html



PROGRAM „STOP SMOG”

Program „Stop Smog” wdrażany przez Miasto Rybnik 

polega na wymianie bądź likwidacji nieekologicznych

źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacji 

budynku lub podłączenie do sieci ciepłowniczej bądź 

gazowej w budynkach jednorodzinnych.

Program kierowany jest do najmniej zamożnych 

gospodarstw domowych - zostanie nim objętych do 100 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Wnioskodawcą może być właściciel bądź 

współwłaściciele budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych (lub wyodrębnionych lokali w 

budynkach jednorodzinnych) na terenie Miasta Rybnika.



A CO Z SEGREGACJĄ 

ŚMIECI?
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CO MOŻEMY ROBIĆ ABY RATOWAĆ 
PRZYRODĘ?

1. Oszczędzaj wodę i prąd, np. bierz prysznic zamiast kąpieli, nie myj naczyń pod bieżącą 

wodą, zakręcaj kran, pamiętaj wyłączyć światło, wyłączaj zbędne urządzenia elektryczne.

2. Stosuj się do zasad segregacji śmieci.

3. Stosuj się do zasad panujących w lesie.

4. Bierz udział w akcjach na rzecz przyrody, środowiska wokół Ciebie (np. Dzień Ziemi, 

sprzątanie lasów i plaż itp.)

5. Szanuj przyrodę.

6. Rób ekologiczne zakupy (unikaj używania foliowych opakowań, zwracaj uwagę na sposób 

zapakowania artykułów).

7. Pozostawiaj po sobie porządek.

8. Zwracaj uwagę na zachowanie innych, nie bój się zwrócić uwagi.
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Co oznacza, że coś jest 
ekologiczne?

Oznacza to, że produkt został 

wyprodukowany w sposób naturalny lub w 

żaden sposób nie zaburza prawidłowego 

rozwoju przyrody.



Przykłady przedmiotów ekologicznych:

• Samochody hybrydowe

• Owoce i warzywa wyhodowane bez środków 

chemicznych

• Torba materiałowa, koszyk wiklinowy

• Naturalny nawóz

• Biopaliwo



Co oznacza, że coś jest  

nieekologiczne?

Oznacza to, że dany przedmiot został wyprodukowany w sposób 

nienaturalny, sztuczny i zaburza prawidłowy rozwój przyrody.



Przykłady przedmiotów nieekologicznych:

• Detergenty

• Torby foliowe

• Puszki aluminiowe

• Stare lodówki

• Samochody spalinowe



CO TO ZNACZY BYĆ EKOLOGICZNYM?

Osoba ekologiczna to taka, która dba o środowisko 

naturalne.

Ludzie ekologiczny są świadomi zagrożeń dla natury i 

starają się im zapobiegać poprzez zachowania ekologiczne.



EKO - MODA
1. Biżuteria



2. Eko – sztuka -> kreacje



3. Ekologiczne torby – wykonane z pasów bezpieczeństwa oraz autorstwa Patrycji Smirnow



4. Nowe życie starych dżinsów – poszewki, torby itp.



5. Drugie życie butelek plastikowych



6. Recykling – wykorzystanie starych książek



Ekologiczne znaki



Bibliografia:
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekologia

2. https://zpe.gov.pl/a/dlaczego-chronimy-przyrode/DXM7i7P5O

3. https://platformalogistyczna.com/jaki-przemysl-najbardziej-zanieczyszcza-srodowisko/

4. https://wyborcza.pl/51,75248,22437245.html

5. https://onoze.pl/2019/06/11/zanieczyszczenie-powietrza-jego-zrodla-i-zagrozenia/

6. https://airly.org/pl/dziura-ozonowa-o-co-w-tym-wszystkim-chodzi-przyczyny-i-skutki-przerzedzania-sie-ozonosfery/

7. https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2020-04-05/rekordowa-dziura-ozonowa-nad-arktyka-czegos-takiego-jeszcze-nie-widziano-to-

niebezpieczne/

8. https://esbud.pl/dziura-ozonowa-co-to-jest-i-jak-powstaje-przyczyny-i-skutki/

9. https://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_cieplarniany

10.https://public-health.artmetic.pl/ocieplenie-klimatu-charakterystyka-gazow-cieplarnianych/

11.https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwa%C5%9Bny_deszcz#Skutki_kwa%C5%9Bnego_deszczu

12.http://student.agh.edu.pl/~trajdos/kwasne.html

13.https://noizer.pl/co-to-sa-i-jak-powstaja-kwasne-deszcze/

14.https://esbud.pl/kwasne-deszcze-definicja-zapobieganie-przyczyny-i-skutki/

15.https://mrowka.com.pl/porady/porada/segregacja-smieci-dlaczego-warto-i-jak-segregowac-smieci.html

16.https://www.czystabydgoszcz.pl/odpady-komunalne/rady-na-odpady/materialy-informacyjne/

17.http://pke-tychy.pl/?page_id=916

18.https://manzuko.com/blog/ekologiczna-bizuteria/

19.https://polki.pl/po-godzinach/kobiece-pasje,bizuteria-z-recyklingu-ekologicznie-i-oryginalnie,10350494,galeria.html

20.https://energia.techmaniak.pl/3764/ekologiczna-moda/

21.https://zszywka.pl/p/eko-moda-7841321.html

22.https://www.pakamera.pl/torebki-z-recyclingu-damskie-fg-torba-z-samochodowych-pasow-bezpieczenstwa-nr1925580.htm

23.https://ttv.pl/aktualnosci,926,n/patent-na-designerskie-torebki-z-pasow-bezpieczenstwa,304059.html

24.http://art.upcykling.pl/pl/smirnow-40.html

25.https://panidyrektor.pl/stare-jeansy-diy/

26.https://bytom.naszemiasto.pl/konkurs-drugie-zycie-butelki-pet-rozstrzygniety/ar/c13-3899516

27.https://zszywka.pl/p/drugie-zycie-plastikowej-butelki-2811463.html

28.https://stylowi.pl/6444235

29.http://reused.pl/pomysl-na-lampy

30.https://joemonster.org/art/27491

31.https://dom.wp.pl/10-pomyslow-na-wykorzystanie-starych-ksiazek-w-domowej-aranzacji-6098152633316481g/6

32.https://wordwall.net/pl-pl/community/znaki-ekologiczne

33.https://airly.org/pl/mapa-i-poziom-zanieczyszczenia-powietrza-w-polsce/

34.https://airly.org/pl/oddychajpolsko-smog-skraca-prognozowana-dlugosc-zycia-srednio-o-2-lata-bardziej-niz-hiv-wojna-i-uzywki/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekologia
https://zpe.gov.pl/a/dlaczego-chronimy-przyrode/DXM7i7P5O
https://platformalogistyczna.com/jaki-przemysl-najbardziej-zanieczyszcza-srodowisko/
https://wyborcza.pl/51,75248,22437245.html
https://onoze.pl/2019/06/11/zanieczyszczenie-powietrza-jego-zrodla-i-zagrozenia/
https://airly.org/pl/dziura-ozonowa-o-co-w-tym-wszystkim-chodzi-przyczyny-i-skutki-przerzedzania-sie-ozonosfery/
https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2020-04-05/rekordowa-dziura-ozonowa-nad-arktyka-czegos-takiego-jeszcze-nie-widziano-to-niebezpieczne/
https://esbud.pl/dziura-ozonowa-co-to-jest-i-jak-powstaje-przyczyny-i-skutki/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_cieplarniany
https://public-health.artmetic.pl/ocieplenie-klimatu-charakterystyka-gazow-cieplarnianych/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwa%C5%9Bny_deszcz#Skutki_kwa%C5%9Bnego_deszczu
http://student.agh.edu.pl/~trajdos/kwasne.html
https://noizer.pl/co-to-sa-i-jak-powstaja-kwasne-deszcze/
https://esbud.pl/kwasne-deszcze-definicja-zapobieganie-przyczyny-i-skutki/
https://mrowka.com.pl/porady/porada/segregacja-smieci-dlaczego-warto-i-jak-segregowac-smieci.html
https://www.czystabydgoszcz.pl/odpady-komunalne/rady-na-odpady/materialy-informacyjne/
http://pke-tychy.pl/?page_id=916
https://manzuko.com/blog/ekologiczna-bizuteria/
https://polki.pl/po-godzinach/kobiece-pasje,bizuteria-z-recyklingu-ekologicznie-i-oryginalnie,10350494,galeria.html
https://energia.techmaniak.pl/3764/ekologiczna-moda/
https://zszywka.pl/p/eko-moda-7841321.html
https://www.pakamera.pl/torebki-z-recyclingu-damskie-fg-torba-z-samochodowych-pasow-bezpieczenstwa-nr1925580.htm
https://ttv.pl/aktualnosci,926,n/patent-na-designerskie-torebki-z-pasow-bezpieczenstwa,304059.html
http://art.upcykling.pl/pl/smirnow-40.html
https://panidyrektor.pl/stare-jeansy-diy/
https://bytom.naszemiasto.pl/konkurs-drugie-zycie-butelki-pet-rozstrzygniety/ar/c13-3899516
https://zszywka.pl/p/drugie-zycie-plastikowej-butelki-2811463.html
https://stylowi.pl/6444235
http://reused.pl/pomysl-na-lampy
https://joemonster.org/art/27491
https://dom.wp.pl/10-pomyslow-na-wykorzystanie-starych-ksiazek-w-domowej-aranzacji-6098152633316481g/6
https://wordwall.net/pl-pl/community/znaki-ekologiczne
https://airly.org/pl/mapa-i-poziom-zanieczyszczenia-powietrza-w-polsce/


Dziękuję za uwagę.


