Етики и принципи на

пермакултурния дизайн
във вкусната био-градинка
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ГРИЖА ЗА ЗЕМЯТА

ПЪРВА ЕТИКА:

ГРИЖА ЗА ЗЕМЯТА
Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

Earth Care
Земята не ни принадлежи, взели сме я назаем от децата си,
и сега е време да се научим как да полагаме любяща грижа за нея
Грижата за земята е първата и основна етика на Пермакултурата. Наричат я още Етика на Живота (Life
Ethic), която ни напомня, че с всяко наше действие трябва да признаваме значимостта на всеки един
елемент от системата на живота на нашата планета и да осигуряваме подкрепа за устойчивото развитие
на жизнените системи в локален и глобален мащаб.

ПОЧВАТА - източник на Живота
Знаете ли, че само в една
шепа хумус се съдържат повече полезни
микроорганизми, отколкото
звезди в Млечния път?
Без тях животът на нашата
планета не би бил възможен.

Плодородната и чиста почва е най-голямото богаство на Земята, което ние хората
трябва да съхраним, да възстановим и създадем, там, където е изгубено, за да я
оставим в наследство на бъдещите поколения на нашата планета.
Грижата за състоянието на плодородната почва е ключова тема, която пряко свързваме с първата Етика
на Пермакултурата. Плодородният хумусен слой, който осигурява храна за всички живи същества,
включително на хората, е само 0,01% от цялата повърхност на планетата, и за съжаление днес той
прогресивно изчезва в резултат на застрояване, ерозия, замърсяване и необмислена експлоатация.
Загубата на плодородния почвен слой е най-сериозният екологичен проблем, който
днес застрашава живота и бъдещето на целия човешки род и на милиони видове живи
организми, обитаващи планетата Земя.

Фондация ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие

www.gradinka.zaedno.net

Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

Състоянието на почвата пряко влияе на останалите жизнено важни ресурси – водата
и въздуха. В същото време тя е единственият природен ресурс, върху чието състояние
всеки един от нас може пряко и ефективно да повлияе с прости, ежедневни действия.
Когато започваме своята вкусна био-градинка, едно от първите осъзнати действия на респект към
Живота на планетата, които предприемаме, е да положим грижи за възстановяване на плодородната
почва, в която ще отглеждаме растенията. Затова едни от първите уроци и занимания във вкусната
био-градинка са свързани именно с практики, с които постоянно да я поддържаме и обогатяваме.

ГРИЖА ЗА ЗЕМЯТА - първата етика на Пермакултурния дизайн
Техниките, с които изпълняваме нашата отговорност към тази етика, в контекста на вкусната
образователна био-градинка, са свързани със:
•

почистване и възстановяне на почвите;

•

компостиране на органичните отпадъци и създаване на плодороден компост и хумус;

•

спиране на ерозията и рекултивиране на увредени еко-системи;

•

възстановяване и запазване на местното растително и животинско биоразнобразие;

•

обучение и подготовка на специалисти, които да владеят и да прилагат горните техники във всякакви
условия.

Фондация ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие
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