
15.06.2020r.  BIOLOGIA  KL. VIII 

Witam, 

1. Jutro zaczyna się egzamin ósmoklasisty: 

a)  proszę przeczytać informacje o organizacji egzaminu na stronie szkoły – uzupełniłam je  

b) pobrać oświadczenie rodziców i podpisane przez nich przynieść we wtorek na egzamin 

2. Rozpoczyna działalność nowa szkoła ponadpodstawowa w Opolu -   proszę przeczytać informacje na 

stronie szkoły lub email w edzienniku, może kogoś zainteresuje ta propozycja. 

Trzymam kciuki za was na egzaminie i proszę ……… odpowiadajcie na pytania otwarte. 

Pozdrawiam serdecznie 

Z. Łapczyńska 

 

Dzisiaj: 

1. Wpisz temat do zeszytu i plan do tematu.  

2. Przeczytaj informacje z podręcznika str. 157 – 168 

3. Obejrzyj lekcję Biologia VIII - Sposoby ochrony przyrody (11:21) 

https://www.youtube.com/watch?v=zPLuWAKlGkM 

 

 

Temat:  SPOSOBY  OCHRONY  PRZYRODY 

1. Ochrona przyrody ma na celu zachowanie, właściwe wykorzystanie i odnawianie zasobów przyrody 

oraz jej składników. 

 

2. Podział ochrony przyrody w Polsce: 

 

ochrona  obszarowa ochrona  indywidualna ochrona  gatunkowa 

tereny szczególnie cenne pod 

względem przyrodniczym, 

krajobrazowym lub kulturowym 

niewielkie elementy przyrody, 

 np. pojedyncze osobniki,  

obiekty przyrody nieożywionej  

albo małe fragmenty ekosystemów 

rzadkie lub  zagrożone wyginięciem 

gatunki roślin, zwierząt i grzybów 

   

 Parki narodowe  - 23  pomniki przyrody  roślin  ( ścisła i częściowa ) 

 Rezerwaty przyrody  stanowiska  dokumentacyjne  zwierząt ( ścisła i częściowa ) 

 Parki krajobrazowe  użytki  ekologiczne  grzybów 

 Obszary  Natura 2000   

 

3. Elementy przyrody mogą być objęte ochroną : 

a) bierną – zakaz działalności człowieka 

b) czynną – działania  służące zachowaniu bioróżnorodności np.   

 dokarmianie zwierząt 

 koszenie łąk 

 likwidacja gatunków  inwazyjnych 

https://www.youtube.com/watch?v=zPLuWAKlGkM


 odtwarzanie liczebności gatunków zagrożonych 

 budowanie korytarzy ekologicznych – przejścia dla zwierząt  

 zakładanie sztucznych gniazd 

 

 

Możesz obejrzeć filmy: 

Przeżyj to! Polskie Parki Narodowe   https://www.youtube.com/watch?v=-RrURaLaGfs 

Natura 2000 - film informacyjny https://www.youtube.com/watch?v=SO03PuYT64I 

Formy ochrony przyrody w lasach państwowych  https://www.youtube.com/watch?v=IA_Okqf01tM 

Las Bliżej Nas - Czynna ochrona przyrody  https://www.youtube.com/watch?v=OTMUY0CtJ2Y 

Las bliżej nas - Ochrona gatunków  https://www.youtube.com/watch?v=EgABaxdUnFo 
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