
NA RATUNEK 

„Ziemia — nasz dom rodzinny” to tytuł zamieszczonego w marcowym numerze 
miesięcznika „Polska” artykułu dr Z. Aleksandrowicz z Zakładu Ochrony 
Przyrody PAN. 

„(..) już z międzyplanetarnych wysokości nasza rodzima planeta objawia się 
kosmonautom w welonach gęstych smogów wiszących nad skoncentrowanymi ośrod- 
kami przemysłowymi — czytamy na wstępie — (...) Człowiek wydatnie przyspiesza 
naturalny proces geologiczny stopniowego starzenia się powierzchni Ziemi, jej pe- 
neplenizację przez ogołocenie z lasów dużych połaci terenów, stosowanie niewłaści- 
wego układu pól i sposobu ich uprawy, nadmierne obniżenie poziomu wód grunto- 
wych oraz wiele innych zabiegów, burzących nieraz gwałtownie porządek działania 
praw ewolucji w środowisku przyrodniczym. Współcześni mieszkańcy Ziemi są za- 
chłanni. To, co siły przyrody budowały w litosferze przez setki tysięcy i miliony 
lat, my szybko zużytkowujemy i niszczymy (...)”. 

Następnie, omawiając szybki rozwój postępu technicznego, autorka artykułu 
podkreśla, że: 

„Oazy przyrody będą spełniać swą życiodajną rolę tak długo, dopóki nowoczesność 
techniczna nie zapanuje i tu, upodobniając je do naszego codziennego Środowiska 
pełnego hałasu, ograniczonej przestrzeni, braku świeżego powietrza i czystej wody (...). 
W dobie narastającego, powszechnego uświadomienia potrzeb i konieczności zacho- 

wania znacznych obszarów o naturalnym, nie zniszczonym środowisku, należy po- 
stawić pytanie: czym mają być w przyszłości tereny objęte ochroną i gospodarką nie 
naruszającą toku ewolucji przyrodniczej? Czy miejscem życia i wypoczynku, czy 
plenerowymi muzeami, zwiedzanymi przez turystów i świadczącymi jedynie o tym, 
jak dawniej wyglądał świat otaczający człowieka?” 

„W odwiecznej więzi człowieka z przyrodą świadomość jej wartości oraz praw 

nakazuje ją uznawać i szanować. Dlatego też w procesie wychowania i kształcenia, 

zwłaszcza człowieka współczesnego, głęboko ingerującego w przyrodę, powinien zna- 

leźć się taki zasób wiadomości przyrodniczych, który pozwoli mu świadomie ucze- 

stniczyć w tym złożonym świecie przyrody i dostosować swoją działalność do jego 

rytmu”. , 
„Opróżniamy coraz intensywniej wnętrze Ziemi wydobywając z niego zasoby 

mineralne konieczne dla rozwoju przemysłu — czytamy w zakończeniu artykułu. 

— W zamian za to, jako nieproporcjonalnie drobna rekompensata, zapewniona pó- 

winna być wielostronna opieka nad zabytkami występującymi na jej powierzchni. 

Naturalne krajobrazy ze stanowiskami chronionych roślin, zwierząt, skał i zjawisk 

wodnych są najpiękniejszymi fragmentami wzoru kwiecistego, zielonego, wypukłego 
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i wklęsłego kanwy naszej Ziemi. Utrzymanie ich świeżości ma służyć nie tylko celom 
naukowym, dydaktycznym, zdrowotnym i estetycznym, ale być także świadectwem 
naszej cywilizacji i gospodarności pozostawionym przyszłym pokoleniom”.


