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Cele  
zajęć

Celem tej lekcji jest pogłębienie zrozumienia 
następujących zagadnień:

 ›  najważniejszych cech charakterystycznych 
- zrównoważonych systemów żywnościowych
- zasobów naturalnych

 › wzajemnych powiązań między wykorzystaniem 
naturalnych i odnawialnych zasobów 
a zrównoważonym rozwojem

 › znaczenia rozsądnego używania zasobów 
naturalnych.



Czym jest  
system żywnościowy?

Na system żywnościowy składają się 
wszystkie etapy i działania, począwszy od 
uprawy, produkcji żywności, poprzez jej 
przetwarzanie, transportowanie i inne procesy, 
aż po konsumpcję i ostateczne pozbycie się 
produktów żywnościowych.



Czym jest zrównoważony 
system żywnościowy?

Zrównoważony system żywnościowy kieruje się 
całościowym podejściem do żywności, które 
charakteryzuje dążenie do zapewnienia:

 › środowiskowego

 › gospodarczego

 › społecznego dobrobytu



Zrównoważony 
system żywnościowy

Cechy charakterystyczne:

 › jest dostępny i niedrogi

 › jest energooszczędny

 › jest przyjazny dla środowiska

 › promuje zaangażowanie i demokrację

 › stawia na lokalność i regionalność

 › wspiera rolnictwo ekologiczne

 › promuje sprawiedliwy handel

 › chroni bioróżnorodność

 › jest bezpieczny, niezawodny i odporny na zmiany społeczno-gospodarcze

 › promuje świadomość i edukację w zakresie zrównoważonych praktyk 



Zrównoważony 
system żywnościowy

Dzięki temu zrównoważony system żywnościowy przynosi  
korzyści w wielu obszarach, takich jak: 

 › zdrowie

 › bioróżnorodność

 › odbudowa ekosystemów

 › oszczędzanie energii

 › wartości estetyczne

 › kultura (poprzez promowanie rodzimych i tradycyjnych praktyk)

 › sprawiedliwość gospodarcza



Zrównoważone 
wykorzystanie 

zasobów naturalnych 

W jaki sposób zrównoważone systemy 
żywnościowe są powiązane z ochroną 
zasobów naturalnych?



Czym są  
zasoby naturalne?

To wszystkie użyteczne elementy środowiska, 
które człowiek może pozyskiwać.

Każdy produkt wytworzony przez człowieka 
jest na najbardziej podstawowym poziomie 
zbudowany z zasobów naturalnych. 

Czy potraficie wymienić jakieś przykłady zasobów 
naturalnych?



Zasoby  
naturalne

Zasoby naturalne mogą występować jako:

 › osobny twór 
- np. czyste powietrze i woda, organizmy żywe

 › inna forma, która musi zostać przetworzona 
- np. metal i ropa naftowa



Zasoby naturalne: 
podział

Ze względu na pochodzenie zasobów 
naturalnych:

 › Biotyczne: otrzymywane bezpośrednio 
z biosfery Ziemi, np. rośliny uprawne 

 › Abiotyczne: otrzymywane z materii 
nieożywionej, takie jak minerały i metale, 
np. złoto



Zasoby naturalne: 
podział

Rodzaje zasobów naturalnych:

 › odnawialne

 › nieodnawialne



Zasoby  
odnawialne

 › Niektóre zasoby odnawialne nie mają 
szybkiego tempa odnowienia, dlatego też 
mogą być one podatne na wyczerpywanie się 
w wyniku nadmiernej eksploatacji, 
np. minerały, ryby.

 › Zasoby są na ogół klasyfikowane jako 
odnawialne, jeśli tempo ich odnowienia 
jest szybsze niż tempo konsumpcji.



Zasoby  
nieodnawialne

 › Zasoby naturalne, które mają charakter stały 
i nie mogą być: 
- zastąpione 
- odtworzone 
- wyhodowane 
- wytworzone 
np. paliwa kopalne  
(ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny).

 › Przy obecnym tempie wykorzystania tych 
zasobów jest bardzo prawdopodobne, 
że w niedługim czasie zaczną się one 
wyczerpywać.



Zasoby  
nieodnawialne

 › Chociaż odnawialne źródła energii, takie jak 
słońce, wiatr, pływy morskie i biomasa, są 
wykorzystywane w coraz większym stopniu…

 › Wciąż jesteśmy w dużej mierze zależni 
od nieodnawialnych zasobów, takich jak 
paliwa kopalne.



Zasoby nieodnawialne: 
paliwa kopalne

 › Wraz z nieustannie rosnącym 
zapotrzebowaniem na paliwa kopalne, 
wykorzystuje się coraz bardziej skomplikowane 
metody poszukiwania i wydobywania 
m.in. ropy naftowej oraz jej pochodnych.

 › W określonych warunkach poszukiwanie 
i wydobycie ropy naftowej przestaje być 
uważane za opłacalne: 
- ekonomicznie 
- środowiskowo.



Alternatywne 
i zrównoważone 

wykorzystanie zasobów

Co powinniśmy zrobić?

 › Wykorzystywać alternatywne źródła 
czystej energii

 › Używać cennych zasobów naturalnych 
w sposób zrównoważony.



Oszczędzanie  
zasobów

Działania na rzecz oszczędzania zasobów 
naturalnych mogą być podejmowane 
na różnych frontach: w domu, w szkole, 
w pracy, w podróży…

W oszczędzaniu zasobów naturalnych 
na poziomie indywidualnym może nam pomóc 
kilka prostych porad…



Oszczędzanie energii:  
w domu

 › Urządzeń elektrycznych używaj tylko wtedy, 
kiedy ich rzeczywiście potrzebujesz.

 › Regularnie sprawdzaj i utrzymuj w dobrym stanie 
urządzenia, aby poprawić ich sprawność, np. brudne 
filtry w klimatyzacji blokują przepływ powietrza, 
zwiększając zużycie energii.

 › Wyłączaj urządzenia i wyciągaj wtyczki z kontaktu 
po użyciu.

 › Używaj urządzeń, które są energooszczędne.

 › Jeśli to możliwe, przejdź na odnawialne źródła energii, 
np. panele słoneczne, wiatraki itp.



Oszczędzanie energii:  
w domu

 › Termoizolacja domów i mieszkań: 
Odpowiednio izolowane ściany, sufity i podłogi utrzymują 
ciepło wewnątrz domów zimą, a latem gorące powietrze 
na zewnątrz.

 › Woda:  
Nie zostawiaj odkręconych kranów i używaj tylko tyle 
wody, ile jest niezbędne dla zaspokojenia codziennych 
potrzeb, takich jak mycie naczyń czy samochodu. 
Kiedy to tylko możliwe, używaj ponownie i odzyskuj wodę.

 › Efektywne korzystanie z pralki: 
Włączaj pralkę, gdy jest całkowicie zapełniona,  
a ubrania pierz w niższych temperaturach zamiast 
w gorącej wodzie.



Oszczędzanie  
energii

Zasada 3R – Reduce Reuse Recycle

Ogranicz – Użyj ponownie – Odzyskaj


