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זאב שטסל עוסק בתחומי החינוך הסביבתי ובמדעי הסביבה .במשך השנים כתב
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אתיקה עוסקת בשאלה מהו המעשה הראוי .אתיקה סביבתית עוסקת בשאלה
מה הוא המעשה הראוי בכל הקשור לסוגיות סביבתיות .האתיקה הסביבתית
התפתחה בעיקר מאז שנות ה– 60וה– 70של המאה ה– .20בתקופה זו החלה
מתגבשת ההכרה בדבר המשבר הסביבתי המאיים על כדור הארץ כתוצאה
מההשפעות הקשות של האדם על הסביבה בעידן המודרני .הוגים שונים טענו
כי ההתמודדות עם המשבר הסביבתי דורשת לא רק מחקר מדעי ופיתוחים
טכנולוגיים ,שיוכלו לתת מענה לבעיות הסביבתיות ,אלא גם הכרעות ערכיות
במכלול הסוגיות הנוגעות ליחס האדם לסביבה שבה הוא חי.
ספר זה מסכם ומכנס לראשונה בעברית את תורותיהם של הוגים מרכזיים
בתחום האתיקה הסביבתית ועוסק גם בסוגיות של אתיקה סביבתית יישומית
הנדרשת במסגרות הפוליטיות והכלכליות .את הדיון התאורטי מלוות דוגמאות
לסוגיות סביבתיות שבהן נדרשות הכרעות מוסריות.
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