
NIEBEZPIECZEŃSTWA POSTĘPU 

Na wywodach radzieckiego naukowca, A. Winogradowa, opublikowanych 
w czasopiśmie „Komunist”, oparty jest obszerny artykuł „Technika i biosfera”, za- 
mieszczony w magazynie „Przyjaźń” 17 marca br. 

Omówiwszy przeobrażenia, jakie stały się udziałem ludzkości, zarówno w za- 
kresie rolnictwa, jak potężniejącego przemysłu — autor koncentruje się na ujem- 
nych skutkach postępu technicznego, przede wszystkim na problemie związków che- 
micznych, które zatruwają wodę, degenerują a następnie niszczą żywe organizmy. 

„Największy (...) wpływ wywarło wprowadzenie do biosfery różnego rodzaju 
odpadów przemysłowych i komunalnych. Ich ilość ocenia się rocznie na 500 milionów 
ton, przy czym ich charakter zmienia się wyraźnie na niekorzyść, nabierają coraz 
bardziej toksycznych właściwości (...) w wielu punktach naszego globu zaobserwo- 
wano niepokojące zjawisko ustania procesu samooczyszczania się np. rzek czy 
jezior (...). Pojawiło się wiele nowych czynników ograniczających życie (...) zanie- 
czyszczenie atmosfery osiągnęło już charakter globalny, stało się groźne w skali 
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całej planety. Chodzi mianowicie o dwutlenek węgla. Atmosfera zawiera go około 
0,03 proc., co stanowi 2,3 biliona ton (...). 

Zobrazowawszy mechanizm wymiany między atmosierą a ocenami (rocznie co 
najmniej 100 miliardów ton), autor artykułu stwierdza: 

„Obliczenia dokonane przez wielu badaczy dowodzą, że jeżeli intensyfikacja (wy- 
nikła z działalności człowieka) zawartości dwutlenku węgla w atmosferze będzie 
taka sama, jaka jest obecnie, to już około 2000 roku trzeba będzie się liczyć z trud- 
nymi do określenia konsekwencjami, wynikłymi z podniesienia się temperatury na 
Ziemi — topnieniem lodów, podniesieniem poziomu mórz itd.”. | 

W końcowych sformułowaniach przedstawiono jednak możliwości zapobieżenia 
katastrofie: | 

„(..) Kilka lat temu na Zachodzie problem zanieczyszczenia środowiska nabrał 
juz szczególnej ostrości. Dlatego (...) powstała konieczność powołania miedzynarodo- 
wych instytucji, które włączyłyby do swej działalności również i programy poswie- 
cone problemowi człowieka w biosferze (...). KC KPZR i Rada Ministrów ZSRR 
uchwaliły dokument „O wzmożonej ochronie przyrody i lepszym wykorzystaniu za- 
sobów naturalnych” (...) siłami Państwowego Komitetu do spraw Nauki, Techniki 
oraz Akademii Nauk ZSRR zorganizowano międzyresortową radę naukowo-techniczną 
do kompleksowych problemów ochrony środowiska naturalnego i racjonalnego wy- 
korzystania zasobów kraju. Ostatnio rząd radziecki podpisał porozumienie z USA 
w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony środowiska człowieka. W ten sposób 
problem ten nabiera międzynarodowego, globalnego charakteru. I nie ulega wątpli- 
wości, że wspólnymi siłami może on zostać rozwiązany”.


