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AKCJE PRZYRODNICZE LIGI OCHRONY PRZYRODY
Wykaz akcji zamieszczanych corocznie w programie edukacyjnym Zarządu Okręgu Łódzkiego LOP
i zalecany do realizacji przez Szkolne Koła LOP, służy przede wszystkim poprawie środowiska
naturalnego.
Jednak uczestnictwo w nich młodzieży szkolnej ma również dodatkowy walor, jakim jest
poznawanie przez uczniów przyrody ojczystej. Kształtuje to wrażliwość na bogactwo i piękno przyrody,
budzenie jej umiłowania, zrozumienie istoty, znaczenia i celów ochrony przyrody.
Stanowi także materiał sprawozdawczy z prowadzonych akcji przyrodniczych, umieszczany w
Kronikach Szkolnego Koła LOP. Dokumentacja ta w ramach prowadzonej działalności przez Koło LOP,
charakteryzuje zaangażowanie w realizację programu edukacyjnego i podlega ocenie Komisji
Konkursowej jednego z najważniejszych: konkursu „na najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP”.

CHARAKTERYSTYKA AKCJI PRZYRODNICZYCH
DZIEŃ LIGI OCHRONY PRZYRODY - 9 stycznia
Stowarzyszenie nasze podjęło uchwałę, która upamiętnia 9 stycznia 1928 roku, kiedy w ten bardzo
mroźny dzień odbył się w Warszawie w Audytorium Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego Zjazd,
inaugurujący powstanie Ligi Ochrony Przyrody.
Zaakcentowanie realizacji idei, które powstały ponad 86 lat temu i które są nadal aktualne, powinny
w tym dniu stanowić ważny element dyskusji w Szkolnych Kołach LOP na temat realizacji programu
edukacyjnego, opracowanego przez Zarząd Okręgu Łódzkiego Ligi Ochrony Przyrody dla szkół. Własne
realizowane programy szkolne mogą być równie bogate w formie i treści.
W 80 rocznicę powstania Ligi Ochrony Przyrody, na gmachu Muzeum Przyrodniczego w Parku im.
Henryka Sienkiewicza w Łodzi wmurowano tablicę pamiątkową, poświęconą prof. Edwardowi M.
Potędze, który całe życie pracował dla społeczeństwa naszego regionu, tworząc nieprzemijające wartości
ochrony przyrody.
TYDZIEŃ CZYSTOŚCI WÓD - 1 – 7 kwietnia
Kraj nasz należy do tych obszarów geograficznych, które nie dysponują bogactwem zasobów
wodnych. Wynika to z uwarunkowań geologicznych, a również stosunkowo niskich w skali roku
opadów. Mała lesistość wpływa dodatkowo na brak możliwości kumulacyjnych dla opadów, co
wywołuje tragiczne w skutkach powodzie. Przyczynia się do tego również bezmyślna, a stosowana od
wielu lat likwidacja małych zbiorników wodnych, bagien i tp.
Odrębnym zagadnieniem są tragicznie zanieczyszczone cieki wodne a także jeziora, oraz Morze
Bałtyckie, które jest swoistą zlewnią ścieków komunalnych i przemysłowych.
Dlatego istniejący od 1 – 7 kwietnia Tydzień Czystości Wód powinien być dla Szkolnych Kół LOP
inspiracją do przyczynienia się do ujawniania miejsc zanieczyszczających wodę tak cenną dla całej
przyrody. Równie ważnym problemem jest ochrona źródeł wody, ich zabezpieczenie i ochrona.
Na tym polu można nawiązywać współpracę z Polskim Związkiem Wędkarskim, który prowadzi
zarówno gospodarkę rybną jak i ochronę wód przed zanieczyszczeniem, oraz zmorą polskich wód, jaką
jest kłusownictwo.

- 2 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI - 22 kwietnia
Nasilająca się degradacja środowiska naturalnego zrodziła już w 1970 r protest ludzi światłych
przeciwko dalszemu niszczeniu Ziemi. Po 20 latach akcja ta pod nazwą „Dzień Ziemi” ogarnęła cały
świat. W Polsce także od 1990 roku coraz więcej osób i organizacji włącza się do tych działań.
Celem ich jest przybliżenie społeczeństwu problemów związanych z ekologią, preferowanie
technologii nie zagrażających środowisku, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody, a także
zdrowego trybu życia.
Szkolne Koła LOP mają w tym zakresie również szerokie pole do działania. Organizowanie sesji
popularnonaukowych, wystaw, odczytów, konkursów, zintegruje nie tylko członków Ligi Ochrony
Przyrody zwiększając zasób ich wiedzy, ale zainteresuje tą problematyką pozostałą część uczniów.
DNI LASU I ZADRZEWIEŃ - 1 - 7 czerwca
Las od wielu stuleci dostarcza ludzkości nie tylko nieodzowny do życia tlen, budulec dla gospodarki,
ale jest również inspiracją dla twórców. Dlatego poświęcenie tego tygodnia na poznanie roślin żyjących
na ziemi od ponad 350 milionów lat, i będących najwyższymi (tak jak eukaliptus królewski, który
osiąga wysokość do 120 metrów), z pewnością zainteresuje młodzież szkolną.
Odwiedzenie rezerwatów przyrody, poznanie ścieżek dydaktycznych znakomicie wpłynie na
wzbogacenie wiedzy uczniów.
Okres ten każdego roku daje również możliwość Szkolnym Kołom LOP zapoznania się ze strukturą
leśnictwa, a także przyczynienia się do zwiększenia zalesienia naszego kraju.
Realizacja tej formy poznawania przyrody może odbywać się na terenie szkolnym, upiększając go
nowymi nasadzeniami, lub na terenach leśnych, po uzgodnieniu z leśnikami. Pomoc Szkolnym Kołom
LOP oferuje Ogród Botaniczny oraz Leśnictwo Miejskie.
ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA -- 5 czerwca
Ochrona środowiska naturalnego nie może dotyczyć jedynie struktur państwowych, gdyż zagrożenia
nie znają granic. Niszczenia obszarów Amazonii wpływa także na pogodę w Europie i Azji. Dlatego
ustanowienie Dnia Ochrony Środowiska dniem Światowym jest w pełni uzasadnione.
Liga Ochrony Przyrody działa m. in. w zakresie::
– utrzymania wartości środowiska ze względów zdrowotnych, naukowych, wychowawczych i gospod.
– ochrony zasobów przyrody dających podstawę życia
– zachowania piękna krajobrazu ziemi ojczystej
Wartości przyrodnicze istniejące, jak również działania o tworzenie nowych: Parków Narodowych,
rezerwatów przyrody, rezerwatów biosfery, rejestracja nowych i utrzymanie istniejących pomników
przyrody, ochrona ekosystemów leśnych i przyrody nieożywionej, ochrona krajobrazu, wprowadzenie
stref ochronnych, a przede wszystkim edukacja społeczeństwa w zakresie naszych działań – to udział
Ligi Ochrony Przyrody w Światowym Dniu Ochrony Środowiska.
SPRZĄTANIE ŚWIATA - m-c wrzesień
Akcja ta organizowana pod koniec miesiąca września przez społeczeństwa różnych krajów na całym
świecie ma na celu odwrócenie tragicznych skutków działalności ludzkości degradacji środowiska
naturalnego.
W Polsce również w tym czasie usuwa się, szczególnie z obszarów leśnych tysiące odpadów które
tam zalegają. Brak wychowania społeczeństwa oraz logicznego i racjonalnego myślenia daje taki efekt,
że to, co w innych krajach stanowi poważną wartość wykorzystaną w recyklingu, u nas zaśmieca lasy!
Dlatego w Szkolnych Kołach LOP powinna być prowadzona edukacja o dużych dla gospodarki
korzyściach wynikających z recyklingu, aby młodzież była świadoma tej wartości, a sprzątanie
traktowała jako przejaw jej braku, a także kultury osobistej. Aby pomoc młodzieży przy sprzątaniu
Świata była przede wszystkim nauką dla całego społeczeństwa i zrozumienia tego problemu.

- 3 DNI OCHRONY PRZYRODY - 1 - 31 październik
Ochrona przyrody to ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, ochrona wód, lasów i powietrza, ochrona
gleby i roślin uprawnych, ochrona krajobrazu przyrodniczego, ochrona zdrowia i życia ludzkiego.
Ochrona gatunkowa zwierząt i roślin w Polsce sięga czasów panowania króla Bolesława Chrobrego,
kiedy to zaczęto chronić bobra. Król Władysław Jagiełło w 1423 r objął ochroną cisa, ograniczył
polowania na łosie, tury i dzikie konie. Statuty litewskie zapewniły ochronę żubrom w Puszczy
Białowieskiej oraz sokołom i łabędziom w niektórych siedliskach. Król Zygmunt III Waza wprowadził
ochronę tura, a Sejm Galicyjski w 1868 r ochronę kozicy i świstaka w Tatrach.
W latach pięćdziesiątych XX wieku ustawowej ochronie podlegają już rośliny i zwierzęta, twory
przyrody żywej i nieożywionej a również zasoby przyrodnicze.
Ochrona lasów , które „produkują” tlen niezbędny do życia, dają ludziom zdrowie i wypoczynek,
chronią przed wiatrami, powodziami i erozją gleby, a także zapewniają gospodarce drewno, winna
stanowić ważny element działań człowieka. Tym bardziej, że na tle Europy, gdzie lasy stanowią ponad
30 % terenu, w Polsce jest to jedynie około 26 %.
Zapasy światowe wody słodkiej systematycznie się zmniejszają, a poziom wód gruntowych obniża
się średnio o 4 cm rocznie. Dlatego racjonalne zużycie wody powinno stanowić podstawową wykładnię
działań zarówno dla każdego człowieka, jak i to przede wszystkim przemysłu, który jej niszczy
najwięcej. A przemysł ma jeszcze dodatkowe możliwości zatruwania środowiska, produkując pyły,
gazy, dymy a także hałas. Dlatego duży nacisk powinien być położony na eliminację tych
niekorzystnych dla środowiska zjawisk – budowa odpowiednich filtrów wychwytujących pyły i gazy,
które można wykorzystać w toku dalszych procesów technologicznych, zakładanie pasów zieleni
zatrzymujących hałas i podnoszących estetykę otoczenia.
Ochrona przyrody nieożywionej polega na zachowaniu najcenniejszych wytworów procesów
geologicznych, które powstawały przez miliony lat, a które przemysł potrafi zniszczyć, zamieniając je
w surowiec do przerobu. A zniszczeń tych nic nie będzie w stanie odtworzyć.
W ramach obchodów dni ochrony przyrody Szkolne Koła LOP powinny poznawać zagadnienia
związane z ochroną środowiska, aspekty prawne tej konieczności, jak również przyczyny stanu zagrożeń
i sposoby ich eliminacji. Porządkowanie terenów zielonych również przyczyni się do poprawy stanu
środowiska. Przykładem może być zainicjowana przez Ligę Ochrony Przyrody
akcja „Ratowania kasztanowców” . Szrotówek kasztanowcowiaczek niszczący liście tych
drzew, powoduje ich obumieranie. Zbieranie i utylizacja liści eliminuje go z dalszej ekspansji. W latach
2004 – 2011 na terenie Łodzi 26.618 uczniów z 300 szkól zebrało 14.458 worków liści, które zostały
zutylizowane. W akcji w roku 2012 wzięło udział: 952 uczniów z 12 szkół podstawowych
225 uczniów z 2 gimnazjalnych
799 dzieci z 8 przedszkoli
40 osób z Ogrodów Działkowych
Akcja ta każdego roku odbywa się w miesiącu październiku.
Takie i podobne zadania, które poprawiają stan środowiska naturalnego, nie tylko w miesiącu
ochrony przyrody, Zarząd Okręgu Łódzkiego Ligi Ochrony Przyrody proponuje do realizacji dla
Szkolnych Kół LOP w szkołach wszystkich szczebli, pamiętając o podstawowej zasadzie, że
RAZEM ZROBIMY WIĘCEJ !
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