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Temat: Motywy i koncepcje ochrony środowiska

Przeczytaj i przepisz do zeszytu:

Motywy, czyli dlaczego ochraniamy środowisko, w którym żyjemy? 

Jednymi z najważniejszych motywów są:
• społeczne:   powstały współcześnie, ochrona środowiska przyrodniczego jest niezbędna dla 

przestrzegania niezbywalnych praw człowieka, jak:
1. ddychanie czystym powietrzem
2. picie czystej wody i spożywanie nieskażonego jedzenia
3. realizowanie potrzeb estetycznych, poznawczych itp.
4. życie w warunkach umożliwiających wychowanie zdrowego potomstwa.

Inne motywy to:

• estetyczne:   chronimy przyrodę bo jest ładna, bo patrzenie na nią może być źródłem radości
•  etyczne:   miarą moralności człowieka jest jego stosunek do roślin i zwierząt, podziw i 

poszanowanie życia w każdym jego przejawie; istotne jest także uzmysłowienie sobie, że 
działalność człowieka w środowisku wywołuje negatywny wpływ na ludzi, ich zdrowie, 
samopoczucie, zaspokojenie potrzeb kulturalnych i zasoby materialne.

•  naukowe:   chronimy ekosystemy, lub ich części, gdyż umożliwia nam to poznanie praw 
rządzących przyrodą, zachowując nie zmienione fragmenty przyrody możemy wykorzystać 
je do oceny zmian wywoływanych działalnością człowieka 

Koncepcje, czyli jaki mamy pomysł na ochronę środowiska i przyrody? 

• koncepcja sakralna ochrony środowiska: najwcześniejsza, zakłada ochronę określonych 
obiektów przyrodniczych ze względu na ich szczególną wartość religijną lub kulturową,

• koncepcja konserwatorska ochrony przyrody: najbardziej klasyczna, dąży do zachowania 
w nie zmienionym stanie tworów przyrody cennych z różnych punktów widzenia,

• koncepcja ekonomiczno-techniczna ochrony środowiska:ochrona ma charakter 
wyłącznie instrumentalny, ma służyć realizowaniu wszystkich uzasadnionych ekonomicznie 
potrzeb człowieka 

• koncepcja liberalna ochrony środowiska:  działalność na rzecz ochrony środowiska 
przyrodniczego powinna być prowadzona przez osoby prywatne

• koncepcja powrotu do natury: człowiek jest jednym z wielu elementów biosfery, nie 
należy go w żaden sposób wyróżniać. Świat przyrody jest nadrzędny wobec ludzi, może się 



bez człowieka obejść. Człowiek nie może obejść się bez przyrody. Działalność człowieka 
musi być więc zgodna z prawami przyrody, nie krzywdzić innych istot 

• koncepcja rozwoju trwałego: jest to pierwsza próba połączenia ochrony środowiska z 
rozwojem społecznym i ekonomicznym - ochrona ma więc polegać na mądrym zarządzaniu 
środowiskiem; 

Rozwój trwały ma zrealizować trzy podstawowe cele:
•ma być sprawiedliwy dla wszystkich ludzi na Ziemi
•ma być sprawiedliwy dla przyszłych pokoleń
•ma być sprawiedliwy dla istot pozaludzkich

Zadanie: 
 Narysuj plakat i ułóż hasło, mówiące o wybranej koncepcji ochrony środowiska.


