VARSTVO NARAVE IN OKOLJA
Varstvo narave in ogrožene vrste

Na sliki: volk

Zakaj se je pojavila potreba po varovanju narave?
Zaradi vse večje degradacije naravnega okolja, izginjanja rastlinskih in živalskih vrst

Katere dele narave varujemo?

Za rastlinske in živalske vrste pravimo, da so ogrožene, če se njihova številčnost
na nekem območju zmanjšuje.
Največkrat je za to kriv človek s svojimi posegi v naravo.
Se lahko domisliš katerega?
Lov - iztrebljanje vrste (npr. Medved, volk)
nabiranje rastlin, sečnja gozda - goloseki
urbanizacija, veliki gradbeni posegi

Ogrožene vrste uvrščamo na rdeče sezname in jim dodelimo kategorijo
ogroženosti - redka, ranljiva, prizadeta, izumrla vrsta.
Naštej nekaj ogroženih živalskih in rastlinskih vrst.
Volk, medved, ris, človeška ribica, sova uharica, planinski orel .....
Potonika, močvirska logarica, gorska logarica, brstična lilija,

Skica prikazuje različne načine onesnaženja občutljivega kraškega sveta.
Kako bi rešil oziroma omilil te probleme?
Npr. Čistilne naprave za izcedne komunalne vode (mesta), industrijske odplake,
čistilne naprave za izpuste v zrak (atmosfero) - toplarne, termoelektrarne,...
Urejena odlagališča za odpadke, ločeno zbiranje odpadkov in reciklaža surovin

Onesnaževati - delati kaj nečisto, običajno zdravju, naravi in okolju
škodljivo (onesnaževati zrak, vodo, zemljo)
Park Škocjanske jame
Slovenija

REŠITVE

Varujemo dele žive narave (živali, rastline, gljive) in dele nežive narave
npr. Reke minerale,geološke, geomorfološke pojave

VARSTVO NARAVE IN OKOLJA
Oblike varovanja narave

Na sliki: brstična lilija

Človek in narava sta neločljivo povezana in stalno vplivata eden na drugega.
Komentiraj naš odnos do narave (izkoriščanje, spoštovanje,občudovanje,
Upravljanje, varovanje) in navedi kak primer.
Primer izkoriščanja narave: izraba lesa, izraba mineralov, kamnin, rude
raba vode pitna voda - industrijska voda, kmetijstvo ...
Primer občudovanja, varovanja narave: enkratni naravni pojavi oz. formacije
se zavarujejo na pravni način; z zakoni, odloki, pravilniki

Tako da ustanovimo (država ali občina) zavarovana območja; ta območja so lahko
parki (narodni, regijski, krajinski), naravni spomeniki (npr. Brezno Okroglica,
izjemna drevesa,... ),
in tako da sami aktivno delujemo v raznih društvih, akcijah, ozveščanju,...

Varstvo narave je povezano tudi z gospodarskim razvojem. Človek za svoje
potrebe izkorišča veliko naravnih virov in jih s tem siromaši.
Si že slišal za trajnostno rabo? Kaj ti ta pojem pomeni?

REŠITVE

Določeni deli narave so posebno zaščiteni. Kako lahko zavarujemo naravo?

Trajnostna raba ali sustenable development je razvoj, ki dolgoročno zadošča potrebam
celotne človeške družbe v skladu z nosilno zmoglivostjo okolja ; je razvoj, ki zadošča potrebam,
ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam.
Iz vidika trajnostnega razvoja je kmetijstvo nosilna gospodarska struktura kraškega prostora, le to
ne sme onesnaževati okolja in na noben način ogrožati naravnih virov.
Naravni viri so: voda, zrak, les...

Ljudje posameznih delov narave ne dojemamo enako. Lahko ga izkoristimo na
Reka s svojo dolino?
Različne načine ali zavarujemo. Katere možnosti na primer človeku ponuja reka
Npr. Zavarujemo, namenimo lahkim oblikam turizma
ali pa izkoristimo v gospodarske namene; zajezimo, postavimo hidroelektrarno
itd...

Parki v Sloveniji
in območja predlagana
za zavarovanje

Narodni park
Regijski park
Krajinski park
ObmoËja predlagana za
zavarovanje kot:

Regijski park
Krajinski park

Podrobnosti si poglejte na:
http://www.gov.si/mop/publikacije/drugo/parki_slovenije.pdf
http://www.arso.gov.si/podro~cja/narava/podatki/
Park Škocjanske jame
Slovenija

Naravni viri - dobrine v naravi, ki jih človek izkorišča za svoje potrebe

