
Ochrona środowiska - słowniczek 
 

 
 

Dbanie o swój dom to dla wielu ludzi bardzo ważna rzecz. Jeśli coś się zepsuje - trzeba to 
naprawić, jeśli się nabrudzi - trzeba posprzątać. Gdyby zapomnieć o podobnych zasadach, to 
dom szybko staje się okropnym i brzydkim miejscem. Tak samo jest z przyrodą – jak się o tym 

nie pamięta, to sterty śmieci w końcu przesłonią widoki i nigdzie nie będzie już ładnie. 
 

Poniżej znajdziesz kilka haseł związanych z ochroną środowiska. 
 

1. Biodegradacja – rozkładanie materiałów przez tak zwane saprobionty, czyli bakterie, 
grzyby, pierwotniaki, promieniowce, glony i robaki. Pomagają w niej światło słoneczne, tlen z 

powietrza i woda. Dzięki ich pracy substancje organiczne zostają rozłożone i zamieniają się 
np. w ziemię. Jej uniwersalnym znakiem na produktach są trzy zielone strzałki Więcej 

informacji znajdziesz np. tutaj https://pl.wikipedia.org/wiki/Biodegradacja 
 



 
 

2. Ekologia - nauka o budowie i funkcjonowaniu przyrody, która zajmuje się badaniem 
wzajemnego działania na siebie organizmów oraz ich działaniem na środowisko, w którym 

żyją, a także działaniem środowiska na owe organizmy. Więcej informacji znajdziesz np. tutaj 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekologia 

3. Kompost - nawóz organiczny wytwarzany z odpadów roślinnych i zwierzęcych dzięki 
pracy mikroorganizmów. Ogrodnicy wiedzą, że dobrze na nim rosną rośliny. Więcej 

informacji znajdziesz np. tutaj https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompost 
 

 
 

4. Recykling - sztuka przerabiania i przetwarzania śmieci, które można jeszcze jakoś 
wykorzystać, np. tworzenie butelek ze stłuczonych słoików w hucie szkła. 

5. Segregacja odpadów lub śmieci – rozdzielanie różnych rodzajów śmieci, aby można 
było je składować w bezpieczny sposób (np. żeby olej silnikowy nie dostał się do rzeki, bo 

może zatruć ryby), albo, żeby można je było ponownie przetworzyć (recykling). 
 



 
 

6. Śmieci – zużyte lub zniszczone przedmioty. (Sprytni ludzie znają sposoby, jak je użyć 
ponownie, kiedy tylko to możliwe). 

7. Środowisko – według ekologów składa się z elementów nieożywionych (np. skał) i 
ożywionych (np. roślin), naturalnych oraz powstałych dzięki człowiekowi, które występują na 

określonym obszarze i mają między sobą wzajemne powiązania, oddziaływania oraz 
zależności. 

 

 
 

8. Ziemia –  jedyna taka znana planeta, na której żyją różnego rodzaju organizmy. Nasz 
dom, o który trzeba dbać, jeśli chcemy w nim mieszkać jak najdłużej. Wspomniane słowo 

oznacza również to, w czym się dołki kopie i po czym się stąpa w ogrodzie  
 

NM 


