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„Uprawa krajobrazu ??cznie z planowaniem przestrzennym staje si? jedn? z najpot??niejszych
idei obecnego wieku, której celem jest pojednanie ?wiata cywilizacji ludzkiej ze ?wiatem wolnej
przyrody w nowym harmonijnym krajobrazie kulturalnym."Adam Wodziczko, Na stra?y przyrody, 1946
Adam Wodziczko ?y? w latach 1887-1948. By? botanikiem zarówno z wykszta?cenia, jak i z
zami?owania. Swoje ?ycie po?wi?ci? upowszechnianiu idei ochrony polskiej przyrody.
Przyczyni? si? m.in. do utworzenia Wielkopolskiego, Woli?skiego i S?owi?skiego Parku
Narodowego. Jego prace naukowe z dziedziny anatomii, fizjologii ro?lin czy florystyki nale?? do
pionierskich w swej dziedzinie w skali ?wiatowej. Adam Wodziczko wprowadzi? do studiów nad
teori? i filozofi? ochrony przyrody terminy takie jak: fizjotaktyka (odr?bna dziedzina wiedzy o
stosunku cz?owieka do przyrody) oraz fizjocenotyka (biologia krajobrazu). Jako pierwszy
botanik w Polsce wyrazi? pogl?d, ?e od przysz?o?ci przyrody nale?y przysz?o??
cz?owieka. By? przekonany, ?e krajobraz to biologiczna ca?o??, rodzaj organizmu i dzia?anie
na jego niekorzy?? prowadzi do nieodwracalnego pogorszenia warunków ?yciowych ro?lin,
zwierz?t i cz?owieka. Ju? w 1946 r. pisa? w swojej ksi??ce, ?e nie wystarczy bierna ochrona
przyrody; trzeba chory krajobraz uzdrowi? i odnowi?. Aby to osi?gn??, Adam Wodziczko
zaproponowa? skonstruowanie jasnego planu przestrzennego wszystkich wp?ywaj?cych na
siebie sk?adników przekszta?canego dla ró?nych celów krajobrazu. Uwa?a?, ?e plan
przestrzenny decyduje o losach krajobrazu oraz o zachowaniu i wzmo?eniu jego naturalnych
warto?ci.
Fundamentalna praca Adama Wodziczki nosi tytu? Na stra?y przyrody – a tym „stra?nikiem"
powinni?my by? my – ludzie. Wydaje si?, ?e w XXI wieku jest to ju? idea oczywista, ale nale?y
pami?ta?, i? w Polsce upowszechni? j? w?a?nie Adam Wodziczko.
Do Poznania przyjecha? w 1919 roku i obj?? stanowisko zast?pcy profesora anatomii i fizjologii
ro?lin w Akademii Rolniczej w Bydgoszczy. To wówczas zafascynowa?a go wielkopolska
przyroda.
Nasz? faun? i flor? okre?li? poetycko jako „skarby rodzimej przyrody i per?y krajobrazu
Wielkopolski”. Podczas wnikliwych bada? prowadzonych na obecnym terenie Wielkopolskiego
Parku Narodowego odkry? ro?linno?? kserotermiczn? (ciep?olubn?).
W latach 1924-1948 (z przerw? na czas II wojny ?wiatowej) Adam Wodziczko pe?ni? funkcj?
kierownika ogrodu botanicznego Uniwersytetu Pozna?skiego. W latach 1930-1931 by?
dziekanem tego wydzia?u. W sierpniu 1936 roku uzyska? tytu? profesora zwyczajnego anatomii
i fizjologii ro?lin, a dwa lata pó?niej zainicjowa? dzia?alno?? Mi?dzywydzia?owego Seminarium
Biocenotyki i Ochrony Przyrody. W okresie II wojny ?wiatowej zosta? wraz rodzin? wywieziony
na po?udnie Polski. Do Poznania wróci? w 1945 roku. Natychmiast zaanga?owa? si?
w odbudow? zniszczonych zak?adów biologicznych i Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Pozna?skiego. Dzi?ki jego staraniom, w 1945 roku uda?o si? utworzy? w Katedrze Botaniki
Ogólnej Uniwersytetu Pozna?skiego pierwszy w Polsce samodzielny Zak?ad Ochrony Przyrody
i Uprawy Krajobrazu. Wkrótce wznowi?o tak?e dzia?alno?? Seminarium Biocenotyki i Ochrony
Przyrody.
Adam Wodziczko by? przekonany, ?e ochrony przyrody nale?y uczy? si? od najm?odszych
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lat – od przedszkola po studia wy?sze. Zabiega? o wprowadzenie przedmiotu ochrona przyrody
do programu nauczania wszystkich szkó?. Wraz z profesorem Stanis?awem To?p?
w 1936 roku opracowa? program nauczania biologii, wprowadzaj?c ju? wówczas do nauczania
nowe dzia?y takie jak: nauka o zespo?ach ro?linnych i ochrona krajobrazu.
Adam Wodziczko z ogromn? pasj? propagowa? swoje pogl?dy na ?amach wielu czasopism.
Jest autorem ponad 250 prac popularnonaukowych. By? te? cz?onkiem wielu towarzystw
i instytucji naukowych – m.in. Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Pozna?skiego
Towarzystwa Przyjació? Nauk, Mi?dzynarodowej Komisji Nomenklatorycznej z siedzib?
w Bazylei. Pe?ni? od 1925 roku funkcj? wiceprezesa i prezesa Pomorskiego Oddzia?u Ligi
Ochrony Przyrody, a od 1922 roku by? cz?onkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
Jego nazwisko zosta?o po ?mierci uwiecznione w ?aci?skiej nazwie grzyba – Protomyces
wodziczkoi.
Warto podkre?li?, ?e Adam Wodziczko by? równie? cz?owiekiem o ogromnej wra?liwo?ci
spo?ecznej i patriotycznej. By? przekonany, ?e prawdziwy obywatel, cz?owiek odpowiedzialny
to taki, który szanuje swoje ?rodowisko naturalne. Wyznawa? pogl?d, ?e zdrowa, harmonijnie
rozwijaj?ca si? przyroda to warunek prawid?owego rozwoju cz?owieka. Uwa?a?, ?e ochrona
?wiata natury to jedno z najpot??niejszych wyzwa? XX wieku. Jego ostatecznym wynikiem
powinno by? pojednanie ?wiata cywilizacji ludzkiej ze ?wiatem wolnej przyrody, a w
konsekwencji – ukszta?towanie si? nowego krajobrazu kulturalnego. Okaza?o si?, ?e owo
pojednanie cywilizacji i przyrody nie jest takie proste, ale wspó?cze?nie – ponad 70 lat po
opublikowaniu pracy Adama Wodziczki Na stra?y przyrody – jeste?my ju? blisko zrealizowania
idei, na której propagowanie Profesor Wodziczko po?wi?ci? swoje ?ycie.
Adam Wodziczko zmar? w Poznaniu i zosta? pochowany na Cmentarzu Je?yckim.
Olga Wojtczak
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