
Co musi się zmienić?
W polskich lasach występuje aż 65% wszystkich krajowych gatunków roślin i zwierząt. Niestety, z roku 
na rok coraz więcej lasów jest wycinanych i coraz mniejsza powierzchnia jest poddawana zalesieniom. 
Z kolei zasklepianie ziemi nieprzepuszczalnymi materiałami (np. betonem czy asfaltem) wpływa 
na degradację gleby, która jest jednym z głównych rezerwuarów różnorodności biologicznej. Natura 
rzadko potrzebuje naszej pomocy – zazwyczaj możemy się ograniczyć do tego, aby po prostu jej nie 
przeszkadzać.

CEL 15: KOCHAJ NATURĘ

Dlaczego to jest ważne?

Statystyki dla Polski

1621
GATUNKÓW ZWIERZĄT I ROŚLIN
W POLSCE JEST ZAGROŻONYCH

WYGINIĘCIEM

170
mln zł

TO ROCZNA WARTOŚĆ 
„DARMOWYCH USŁUG EKOSYSTEMOWYCH” 

DRZEW W SAMEJ WARSZAWIE

77%
POLSKICH LASÓW STANOWIĄ 

GRUNTY SZTUCZNIE ZALESIONE

Większość z nas nie raz spotkała się z pojęciem efektu motyla – sytuacją, w której 
z pozoru drobne wydarzenie może wywołać katastrofalne skutki w innym miejscu. Dlatego 
każda zmiana w środowisku naturalnym, dokonywana świadomie czy nieumyślnie, ma tak 
ogromne znaczenie. Polska roślinność stanowi aż 10% flory europejskiej; według różnych 
szacunków w Polsce występuje też 33-45 tys. gatunków zwierząt. Bogactwo przyrodnicze 
naszego kraju wymaga jednak pilnej ochrony.

Sprawdź się!

Czy kupując i sadząc nowe rośliny, dbasz o to, by były to 
gatunki rodzime dla naszego kraju?

Czy wspierasz zwierzęta np. poprzez stawianie budek 
lęgowych dla ptaków lub hoteli dla zapylaczy?

Czy wspomagasz różnorodność biologiczną poprzez 
wysiewanie łąk kwietnych?

Czy potra�sz rozpoznać gatunki roślin i zwierząt w swoim 
otoczeniu?

Czy wiesz jakie skarby natury są chronione w polskich parkach 
narodowych i krajobrazowych?

TAK NIE TAK NIE
Czy przed zakupem pamiątek wakacyjnych upewniasz się, czy 
nie doprowadzają one do degradacji lokalnego ekosystemu?

Czy żywność, którą kupujesz jest produkowana w sposób 
zrównoważony (np. czy słodycze zawierające olej palmowy 
posiadają certy�kat RSPO)?

Czy kupujesz produkty z etykietą FSC, która potwierdza, że 
użyte do ich produkcji drewno pochodzi z certy�kowanych 
lasów?

Czy rezygnujesz z produktów zawierających futra naturalne?

Czy odpowiednio dbasz o dobrostan zwierząt domowych?

CZAS NA TWÓJ RUCH! WIĘCEJ NA STRONIE: www.dobrecele.pl


