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Niniejszy numer „Przyszłości”  skupia się na tematyce ochrony środowi-
ska. Temu tematowi poświęconych jest pięć artykułów. Dotyczą one głównie 
spraw polskich. 

Pierwszy z nich, zatytułowany „Różnorodność biologiczna Polski – jej 
stan zagrożenia i prawno-organizacyjne aspekty ochrony” został napisany przez 
Ewę Symonides. Autorka szeroko opisuje stan polskiej przyrody, podkreślając 
jej wybitne walory krajobrazowe i relatywnie większą różnorodność biologiczną 
w porównaniu do pozostałych państw europejskich. W szczególności warte do-
cenienia są krajobrazy naturalne lub do nich zbliżone, spotykane zwłaszcza we 
wschodniej i północnej części Polski. Na tym tle zostały scharakteryzowane 
główne antropogeniczne zagrożenia ochrony różnorodności biologicznej w Pol-
sce oraz prawno-organizacyjne możliwości im przeciwdziałania. Szczególna 
uwaga została zwrócona na problemy organizacyjne wynikające z braku przej-
rzystości wprowadzonych procedur. 

Drugi artykuł, pt. „Zmiany w środowisku glebowym i ich skutki”, napisa-
ny przez Stanisława Gruszczyńskiego, pokazuje liczne zagrożenia prowadzące 
do degradacji gleb. Autor wskazuje zarówno na naturalne, jak i antropogeniczne 
źródło tych zjawisk. Podkreśla on rolę praktyk gospodarczych, w szczególności 
w rolnictwie, prowadzących do utraty substancji organicznych w glebie, co mo-
że skutkować spadkiem produktywności ziemi. 

Marek Gromiec, w artykule zatytułowanym „Problemy zaopatrzenia Polski 
w wodę – zasoby, zagrożenia, rozwiązania” porusza kwestie związane z dostępno-
ścią jednego z najważniejszych czynników, niezbędnych dla ludzkiego życia. 
Autor podkreśla niekorzystne zaopatrzenie kraju w wodę. Ponadto zwraca uwagę, 
że dostępne jej zasoby często są złej jakości, co dodatkowo ogranicza możliwości 
jej wykorzystania. Jednocześnie w artykule przedstawiono szereg rozwiązań, które 
znacząco mogłyby się przyczynić do poprawy jakości wody w Polsce. Wiele  
z nich wymaga jedynie zmiany podejścia, tj. zauważenia problemu. 

Artykuł pt. „Ocena wpływu działalności górniczej na środowisko – ten-
dencje zmian” został napisany przez trójkę autorów: Ryszarda Ubermana, Elż-
bietę Pietrzyk-Sokulską oraz Joannę Kulczycką. Wskazano w nim problem 
szkód wynikających z prowadzenia działalności górniczej. Nacisk położono na 
możliwości rewitalizacji obszarów, które zostały zdegradowane. Liczne, prezen-
towane przykłady pokazują w jaki sposób poprzez rewitalizację można stworzyć 
nowe ekosystemy, niepodobne do pierwotnych, ale posiadające liczne walory 
środowiskowe. 
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Ostatni artykuł tematu pt. „Ochrona przyrodniczych procesów usług śro-
dowiska w perspektywie ekonomii zrównoważonego rozwoju” został napisany 
przez Artura Michałowskiego. Ten tekst analizuje problematykę ochrony przy-
rody z punktu widzenia teorii ekonomii. Autor zwraca uwagę na różnice pomię-
dzy ekonomią neoklasyczną a ekonomią zrównoważonego rozwoju. Na tym tle 
została przedstawiona idea usług środowiska, czyli korzyści wynikających  
z funkcjonowania ekosystemu, ale niemających wyceny rynkowej. Ich włącze-
nie do rachunku ekonomicznego działalności gospodarczej stanowiłoby rozwią-
zanie większości problemów środowiskowych. 

W drugiej części niniejszego numeru przedstawiamy dwa teksty. Pierwszy 
z nich został napisany przez Marka Chlebusia. Ten esej zatytułowany „Przy-
szłość. Poradnik użytkownika” zawiera teoretyczne rozważania na temat czasu 
oraz możliwości przewidywania przyszłości. Autor wskazuje liczne przyczyny, 
dla których prognozowanie przyszłych zjawisk może nie być możliwe. 

Ostatni tekst, napisany przez Kamila Zajączkowskiego, jest recenzją 
książki Katarzyny Nawrot pt. „Kraje rozwijające się we współczesnej gospodar-
ce światowej. Przyczynek do ekonomii rozwoju”. 

Na koniec numeru przedstawiamy subiektywny przegląd najciekawszych, 
międzynarodowych trendów dotyczących studiów nad przyszłością. Ponadto 
prezentujemy kronikę działalności Komitetu oraz jego dorobek publikacyjny. 

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane zamieszczaniem artykułów 
w „Przyszłości” . Każdy tekst dotyczący tematyki badań nad przyszłością będzie 
przez nas rozważony. Wymogi dla autorów oraz procedura recenzowania zostały 
opisane na stronie internetowej czasopisma:  
http://www.prognozy.pan.pl/index.php/wydawnictwa/38-biuletyn-komitetu.  

Redakcja publikuje recenzje oraz informacje o konferencjach. W tym 
ostatnim przypadku warto pamiętać, że czasopismo ma charakter półrocznika, co 
oznacza konieczność wysłania wiadomości ze znacznym wyprzedzeniem. 

Zapraszamy do lektury. 
 
Zespół Redakcyjny


