
Środowisko naturalne - dlaczego powinniśmy o nie dbać? 

Ekologia i ochrona środowiska to w ostatnich latach 
niezwykle popularne pojęcia. Stan środowiska 
naturalnego na Ziemi znacznie się pogorszył i proces 
ten dalej postępuje. Powinniśmy dbać o otaczającą 
nas przyrodę. Dlaczego? Oto 7 najważniejszych 
powodów: 

1. Wycinanie lasów to mniej tlenu  

Należy chronić lasy i natychmiast zaprzestać ich 
wycinania. Europa Zachodnia, która pierwotnie była 
ogromną, tętniącą życiem puszczą, straciła na rzecz 
siedlisk ludzkich oraz gruntów rolnych ponad 90% 
swoich lasów. Obecnie problem niekontrolowanej 

wycinki drzew dotyczy lasów deszczowych w tropikach, zwanych "zielonymi płucami ziemi". Mają 
one znaczący wkład w stabilizację klimatu na ziemi. Nie tylko pochłaniają dwutlenek węgla z 
atmosfery, ale są również największym producentem tlenu, który jest niezbędny do życia. 

2. Zmiany klimatyczne mogą oznaczać koniec życia na naszej planecie 

Jest to największe zagrożenie ekologiczne dla naszej planety, które wynika głównie z dużego 
zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczone powietrze powoduje zmiany składu ziemskiej atmosfery, 
której poszczególne warstwy poprzez zdolność do przepuszczania, bądź zatrzymywania różnego 
rodzaju promieniowania np.: UV, VIS, IR, regulują temperaturę na powierzchni ziemi. Zakłócenie tego 
niezwykle precyzyjnego mechanizmu może być dla nas ludzi i dla wszelkich żywych stworzeń 
katastrofalne w skutkach. Trudno nawet przewidzieć, czy dalsze zanieczyszczanie atmosfery 
spowoduje nagłe ocieplenie klimatu czy też zapoczątkuje erę zlodowacenia. 

3. Dziura ozonowa to brak ochrony przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym  

Nadmierna emisja dwutlenku węgla oraz gazów przemysłowych zawierających azot, brom i chlor jest  
realnym zagrożeniem dla ozonu tworzącego naturalny filtr, który chroni nas przed szkodliwym 
promieniowaniem ultrafioletowym. Coraz częściej odnotowuje się przypadki czerniaka 
spowodowanego ekspozycją na słońce skóry niezabezpieczonej kremami z filtrem UV. Jest to 
niezwykle niepokojące zjawisko, zważywszy na to, że jeszcze kilka pokoleń wstecz nie tylko nie 
słyszano o kremach zabezpieczających przed promieniowaniem, ale również bez ograniczeń 
korzystano z dobroczynnego wpływu kąpieli słonecznych, ponieważ nie groziło to tak poważnymi 
konsekwencjami jak obecnie. 

4. Zagrożona wyginięciem flora i fauna  

Z powodu coraz bardziej zanieczyszczonego środowiska i naruszania przez człowieka ładu 
obowiązującego w przyrodzie z powierzchni Ziemi znikają wciąż nowe gatunki roślin i zwierząt. Z 
dnia na dzień coraz to inne gatunki trafiają do tzw. „Czerwonej Księgi” zawierającej już ponad 44 
tysiące zwierząt, roślin i grzybów zagrożonych całkowitym wyginięciem. 

5. Nasilające się alergie i inne choroby  

Zanieczyszczone środowisko wpływa na rozwój przeróżnych niezwykle groźnych chorób u człowieka, 
takich jak np. uczulenia, alergie, choroby skóry, choroby układu krążenia i układu oddechowego 
(astma). W ostatnich latach niepokojąco wzrósł odsetek nowonarodzonych dzieci cierpiących na 



wszelkiego rodzaju alergie wziewne i pokarmowe, chociaż jeszcze kilkadziesiąt lat temu były to 
przypadki incydentalne. 

6. Nieskażona przyroda przyciąga turystów  

Czyste i zadbane środowisko przyrodnicze z całą pewnością znacząco podnosi walory turystyczne 
danego miejsca. W ekologicznych ekosystemach często spotyka się również zagrożone gatunki roślin i 
zwierząt, które zawsze stanowią dużą atrakcję dla turystów. Czyste morze, góry, jeziora, lasy i parki 
działają na ludzi odprężająco i są nieodzownym elementem udanego wypoczynku. Wiele czystych 
ekologicznie terenów ukierunkowanych jest wyłącznie na przemysł turystyczny. Wiadomo bowiem, że 
im bardziej rozwinięta jest infrastruktura i zaplecze logistyczne dla urlopowiczów w danym regionie 
tym większych korzyści ekonomicznych mogą spodziewać się jego mieszkańcy. 

7. Dużo lepiej żyje się w czystym otoczeniu  

Nikt z nas nie lubi mieszkać i żyć w miejscach, gdzie jest brudno. Zamiłowanie do miejsc w których 
panuje ład i porządek leży w naturze człowieka. Nikt z nas nie chciałby zamieszkać w śmietniku. 
Środowisko naturalne, w którym żyjemy można porównać do wielkiego wspólnego domu. Każdy z nas 
powinien o niego dbać i nie dopuścić do zakłócenia naturalnego ładu w nim panującego. Naturalna 
równowaga w przyrodzie kształtowała się na przestrzeni milionów lat, po to by w końcu stworzyć dla 
nas i innych gatunków optymalne warunki do życia. Zniszczenie jej może oznaczać niestety 
samounicestwienie ludzkości. 
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