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OCHRONA PRZYRODY CELEM SPOŁECZEŃSTWA
Tematyka związana z ochroną przyrody oraz środowiska naturalnego istnieje od setek lat. Obecnie w
naszym społeczeństwie zagadnienie to zaczyna być bardziej dostrzegane m.in. na skutek kataklizmów, które
zaczęły nawiedzać polskie tereny. Powodzie, huragany, a nawet trąby powietrzne stają się zjawiskami, z którymi
ludzie dawniej nigdy się nie spotykali, a obecnie przyczyniają się do wielu ludzkich tragedii.
Czy takie zjawiska są następstwem działalności człowieka na Ziemi ? Czy można im zapobiegać ? To
pytanie nurtuje wiele osób i to od dawna.
W okresie międzywojennym światli ludzie również zastanawiali się, jak chronić zasoby przyrodnicze, które
odgrywają niebagatelną rolę pośrednio wpływając na klimat i warunki pogodowe.
Grupa wybitnych uczonych, tworzących Państwową Radę Ochrony Przyrody uznała, że nieodzownym
wsparciem idei ochrony przyrody będzie szeroki udział społeczeństwa, świadomego wagi przyrody w życiu
człowieka.
W tym celu 9 stycznia 1928 roku utworzono działającą od ponad 86 lat Ligę Ochrony Przyrody.
Do najważniejszych osiągnięć Stowarzyszenia zaliczyć można przyczynienie się do powstania 23 Parków
Narodowych na powierzchni około 320 tys. hektarów naszego Kraju, blisko 1500 rezerwatów przyrody, Parków
Krajobrazowych - 121 na 2,6 mln ha, a co bardzo istotne – powstania ustaw o ochronie zwierząt i roślin.
Są to sprawy można określić sztandarowe. Ale jest również mozolna, codzienna praca, dzięki której
społeczeństwo zaczyna poznawać konieczność ochrony przyrody. A są to wartości, które należy przekazywać od
najmłodszych lat „bo czego Jaś się nie nauczy ...”.
Zarząd Okręgu Łódzkiego Ligi Ochrony Przyrody stara się zachęcać do poznawania przyrody przede
wszystkim młodzież zrzeszoną w Szkolnych Kołach LOP, dla której organizowane jest uczestnictwo w różnych
akcjach poprawiających stan środowiska przyrodniczego, np. akcja „ratujmy łódzkie kasztanowce” nie tylko
przyczyniła się do ich ochrony przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, ale „nasze” drzewa w porównaniu
do innych części Kraju wyglądają wspaniale.
Celem pogłębienia wiedzy z zagadnień przyrodniczych, uczniowie biorą udział w wielu konkursach
przyrodniczych. Ich laureaci poza nagrodami otrzymują również dodatkowe punkty na świadectwie szkolnym
(konkurs dendrologiczny, ornitologiczny, artystyczny), a laureaci Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – wstęp na
uczelnie bez egzaminu wstępnego.
Dla współpracujących z Ligą nauczycieli, Zarząd Okręgu Łódzkiego poza nagrodami, występuje o
odznaczenia Ligowe, oraz resortowe i państwowe.
Ale do Ligi Ochrony Przyrody należą również osoby spoza szkolnictwa, które doceniają wartość osobistego
poparcia dla prowadzonej przez Ligę działalności. Tak samo Firmy, które jako „osoby prawne” są członkami
wspierającymi.
Społeczne poparcie i aktywne uczestnictwo w pracach Ligi Ochrony Przyrody wiąże się ze statutową
koniecznością wpłacania symbolicznych składek członkowskich, które dla młodzieży wynoszą 4,00 zł / rok, a
dla dorosłych 20,00 zł / rok. Środki te umożliwiają prowadzenie i realizację celów statutowych, a również co
bardzo ważne – zakup nagród książkowych dla laureatów konkursów.
Przynależność większej ilości osób – szczególnie dorosłych – ma bardzo poważny walor, a mianowicie: im
szersze poparcie społeczeństwa dla wytyczonych przez Ligę celów, tym większa możliwość ich realizacji.
Aby woda naszych rzek i jezior była czysta, lasy nie stanowiły terenów na wyrzucanie odpadów i
powietrzem bez trudu można było oddychać, Zarząd Okręgu Łódzkiego Ligi Ochrony Przyrody zachęca
poprzez członkostwo do uczestnictwa w naszym programie, gdyż
TYLKO RAZEM ZROBIMY WIĘCEJ !
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