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Narušování biosféry

• Lidstvo silně narušuje biosféru, hlavními důvody jsou:

• Válečné konflikty,rozvoj turistiky,mořský rybolov

• Rychlý rozvoj energetiky, průmyslu a dopravy a jejich expanze

• Chemizace, mechanizace a nešetrné postupy hospodaření 

v zemědělství a lesním hospodářství

• Plýtvání energií a materiály (nutný větší objem těžby surovin)

• Hromadění odpadu v našem prostředí, nízká recyklace látek

• Rychlá urbanizace, odvodňování a odlesňování krajiny



Ochrana biosféry

• Řešení ekologických problémů je vedle zachování světového 
míru základní podmínkou další existence a rozvoje lidstva 

• Společnost se v poslední době mnohem více zajímá o ekologii 
a ochranu biosféry než v předchozích obdobích

• Nejdůležitějším úkolem je rychle zamezit dalšímu zhoršování 
prostředí, zachránit přírodní i kulturní hodnoty, finanční 
prospěch nepovyšovat nad zdraví lidí a zachování přírodního 
rázu krajiny, druhové rozmanitosti fauny a flóry

• Proto vznikají chráněná území, která umožňují přežití 
ohrožených organizmů, mají mimořádný význam pro 
poznávání ekologických vztahů v biosféře



Chráněná území

• Jako chráněná území se označují všechny přírodní parky, 
oblasti a rezervace. kterých i v ČR najdeme nespočet a liší se 
stupněm ochrany prostředí

• Nejpřísnější pravidla platí v národních parcích, v ČR už byly 
vyhlášeny čtyři NP, znáte jejich název a jejich polohu?

• V Evropě je mnoho chráněných území, některá z nich jsou 
součástí UNESCO (např. Skaftafell na Islandu, Rondane v 
Norsku, Muddus ve Švédsku). Mnoho rozsáhlých parků a 
rezervací můžeme navštívit v USA, Kanadě a v Africe

• Vypiš do sešitu informace o přírodních rezervacích ležících na 
území města Ostravy (název,poloha,typ přírodního celku)!



Příklady chráněných území
• České národní parky: Krkonošský NP, NP České Švýcarsko,

NP Šumava a NP Podyjí
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Krkonošský NP
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