
zwiêkszyæ szanse na utrzymanie bioró¿norodnoœci naszego 
regionu.

Cz³owiek i przyroda

M³ody gawron w parku

Rozwój cywilizacji cz³owieka powoduje, ¿e kurcz¹ siê obszary nieska¿one jego oddzia³ywaniem. 
Konsekwencjami s¹ liczne, bezpoœrednie i poœrednie, zagro¿enia dla œrodowiska przyrodniczego. Zagro¿enia 
wprowadzaj¹ autostrady, linie wysokiego napiêcia, oraz ska¿enie œrodowiska bêd¹ce skutkiem dzia³alnoœci 
przemys³u, chemizacji upraw, spalania paliw kopalnych i generowania odpadów przez gospodarstwa 
domowe. Osiedla, drogi i p³oty przerywaj¹ korytarze migracyjne i rozdzielaj¹ populacje a zmiana sk³adu 
gatunkowego i struktury zbiorowisk roœlinnych ogranicza lub likwiduje nisze ekologiczne wielu gatunków. 
W z³o¿onych ekosystemach mo¿e to mieæ katastrofalne skutki. Cywilizacji nie da siê powstrzymaæ, mo¿na 
jednak ograniczyæ jego szkodliwy wp³yw na œrodowisko.
Szkodliwym dla œrodowiska zmianom mo¿na przeciwdzia³aæ œwiadomie kszta³tuj¹c otoczenie, np. 
zachowuj¹c fragmenty lasów o naturalnym charakterze, zaroœla œródpolne, tworzyæ zbiorniki wodne, prze³azy 
pod drogami, budowaæ sztuczne schronienia dla dzikich zwierz¹t.
 
Wiele gatunków zwierz¹t i roœlin przystosowa³o siê do bytowania w œrodowiskach zmienionych przez 
cz³owieka. S¹ to gatunki synantropijne, takie jak jaskó³ka, kos, bocian bia³y, kawka, sierpówka, jerzyk czy 
pustu³ka. Zasiedlaj¹ parki i budynki, korzystaj¹ ze schronieñ i pokarmu. Przyzwyczai³y siê do ha³asu, widoku 
ludzi, ruchu ulicznego i œwiate³ w nocy. Mimo przystosowania siê - nadal s¹ zagro¿one. Wiêkszoœæ z nich 
podlega ochronie a wszelkie dzia³ania wp³ywaj¹ce negatywnie na ¿ycie lub stan populacji chronionych 
gatunków s¹ niezgodne z prawem. Siedliska utracone np. w skutek remontów i ocieplania budynków musz¹ 
byæ zrekompensowane, np. przez rozwieszanie budek dla ptaków i nietoperzy. Firmy budowlane, inwestorzy 
i w³aœciciele posesji s¹ do tego zobligowani. 

Ka¿dy z nas te¿ mo¿e przyczyniæ siê swoim dzia³aniem do przetrwania zagro¿onych gatunków. Budka 
lêgowa na balkonie, schron dla nietoperzy czy gniazdo dla pszczo³owatych ustawione na dzia³ce pozwalaj¹ 
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