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Konwencja o różnorodności biologicznej  
i jej praktyczne znaczenie

1. Wprowadzenie

Środowisko przyrodnicze, w jakim przyszło żyć człowiekowi na Ziemi, na początku w peł-
ni naturalne, z czasem coraz bardziej przekształcone, miało i nadal ma kluczowe znaczenie dla 
przeżycia człowieka i samej jego jakości życia. Można przypuszczać, że pewna doza świado-
mości o tym, że poszczególne elementy środowiska, a z czasem samo środowisko jest zaso-
bem ograniczonym i wyczerpywalnym musiała człowiekowi towarzyszyć już od czasów, gdy 
zmienił tryb życia z koczowniczego na osiadły – zaczął karczować i wypalać lasy pod ziemie 
uprawne. W miarę jak człowiek eksploatował naturę i czynił coraz to większe spustoszenia, 
widział skutki swojej działalności i musiał zacząć sobie uświadamiać znaczenie i zależność od 
różnorodnych elementów środowiska oraz potrzebę ich ochrony. 

Wzmianki o pierwszych przedsięwzięciach ochronnych sięgają bardzo dawnych czasów, bo 
XI wieku p.n.e. Wówczas w Chinach wydano rozporządzenie dotyczące „zachowania cennych 
drzew, niektórych lasów i polepszenia gospodarki leśnej”.

W czasach starożytnych wierzenia i kult sił natury i niektórych roślin i zwierząt skutko-
wały objęciem różnorodną ochroną obiektów zainteresowania. Spośród wielu roślin najbar-
dziej rozpowszechniony i o najbogatszym znaczeniu był kult drzew. W Afryce przedmiotem 
kultu były baobaby, w Indiach szczególnym zainteresowaniem cieszyły się ogromne figow-
ce, a w Azji Mniejszej drzewa oliwne. Dla Europejczyków i kultur Morza Śródziemnego 
szczególną rolę odegrały stare dęby i drzewa oliwne. Właśnie drzewo oliwne jest rośliną 
o najbogatszej symbolice.

W Europie od wczesnego średniowiecza wprowadzono ochronę zasobów przyrody ze 
względów gospodarczych, istotne znaczenie miały tzw. regalia. W Polsce, wprowadzone przez 
Bolesława Chrobrego, były systemem ochrony praw panującego władcy do określonych dóbr 
przyrody. Jednym z pierwszych było regale łowieckie, obejmujące ochroną przede wszystkim 
bobry, tury i żubry, z prawem polowania przysługującym tylko królowi. Między innymi dzię-
ki takiej królewszczyźnie Puszcza Białowieska dzisiaj jest uznawana za najlepiej zachowany 
fragment naturalnych lasów nizinnych strefy umiarkowanej półkuli północnej o cechach lasu 
pierwotnego (najbardziej zbliżony do pierwotnego las nizinny Europy). W Szkocji, Hiszpanii 
i Anglii w okresie XI–XIII w. wprowadzono też normy ochronne dla zwierząt np. wymiar 
ochronny dla ryb. W początkach XVI wieku w Europie rozwinął się kierunek ochrony obsza-
rowej zbliżony do dzisiejszych rezerwatów. Wiek XIX i później XX przyniósł szerokie rozpo-
wszechnienie idei ochrony przyrody w różnych formach.
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Ten rodzaj ochrony przyrody, fragmentaryczny obszarowo, często ograniczony do po-
jedynczych elementów natury, mający swe źródło w ujęciu gospodarczym, często kul-
turowym – ze względu np. na wierzenia, rzadko estetycznym, ewoluował poprzez wieki 
i doprowadził do wykształcenia się ochrony konserwatorskiej, najpierw biernej, później 
czynnej. Współcześnie takie podejście okazało się niewystarczające. Konieczne stało się 
przyjęcie innej filozofii, zgodnie z którą w działalności człowieka, nie rezygnując z ochro-
ny przyrody biernej i czynnej, na pierwsze miejsce wysuwa się przeciwdziałanie, zapobie-
ganie powstawaniu różnorodnych czynników niszczących środowisko, w tym przyrodę, 
szukanie nowych technologii przyjaznych naturze. W efekcie rozwinęła się cała dziedzina 
prawa ochrony środowiska, w tym międzynarodowa, oraz różne technologie i techniki 
wspierające ochronę środowiska oraz mająca charakter całościowy koncepcja rozwoju 
zrównoważonego.

Ponieważ natura nie zna granic i ochrona przyrody powinna obejmować jednostki fizjo-
graficzne a nie administracyjne, to między innymi z tej przyczyny regulacje dotyczące za-
chowania przyrody czy szerzej środowiska postanowiono podnieść z poziomu krajowego 
na międzypaństwowy – tworząc kolejne umowy międzynarodowe – konwencje. Poniżej 
zostały podane te, które dotyczyły chociaż w części zagadnień bioróżnorodności oraz za-
hamowania degradacji przyrody ożywionej i nieożywionej:

 y Konwencja o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa, podpisana w Paryżu w 1902 r., 
a ratyfikowana przez Polskę w 1932 r. 

 y Konwencja ochrony roślin sporządzona w Rzymie 6 grudnia 1951 r. W Polsce weszła 
w życie 29 maja 1996 r.

 y Konwencja o obszarach wodno-błotnych sporządzona w Iranie w Ramsar w dniu 2 lute-
go 1971 r. W Polsce weszła w życie w 1978 r.

 y Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi roślinami i zwierzętami gatunków zagro-
żonych wyginięciem, nazywana waszyngtońską, sporządzona w Waszyngtonie 3 marca 
1973 r., a ratyfikowana w Polsce 12 grudnia 1989 r.

 y Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt zwana Konwencją boń-
ską sporządzona w Bonn 23 czerwca 1979 r. Weszła w życie w Polsce 1 maja 1996 r. 
Polska ratyfikowała dwa porozumienia wynikające z Konwencji bońskiej:

 y O ochronie nietoperzy w Europie (4 grudnia 1991 r.), 
 y O ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego (17 marca 1992 r.).
 y Konwencja o ochronie dzikiej europejskiej fauny i flory oraz ich siedlisk naturalnych, 

znana jako Konwencja berneńska, sporządzona w 19 września 1979 r. w Bernie. W Pol-
sce weszła w życie 1 stycznia 1996 r.

 y Nowa konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego spo-
rządzona 9 kwietnia 1992 r. w Helsinkach, w Polsce weszła w życie w styczniu 2000 r.

 y Międzynarodowy traktat o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa 
(przyjęty na XXXI sesji Konferencji FAO, ratyfikowany w 2004 r.

 y Europejska Konwencja Krajobrazowa, ratyfikowana w 2004 r.
W Unii regulacje prawne na rzecz zachowania różnorodności biologicznej, to przede 

wszystkim:
 y Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. o ochronie naturalnych siedlisk fauny 

i flory (dyrektywa siedliskowa zwana dyrektywą habitatową).
 y Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dziko żyjących 

ptaków (dyrektywa ptasia).
 y Program NATURA 2000 mający za zadanie praktyczne wprowadzenie w życie zasad 

dyrektywy siedliskowej i ptasiej.
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 y Europejska konwencja krajobrazowa z dnia 20 października 2000 r. została podpisana 
we Florencji przez Komitet Ministrów Rady Europy, a przez Polskę w dniu 21 grudnia 
2001 r.

Wszystkie te unormowania prawne o charakterze międzynarodowym obejmują ochroną 
różnorodne elementy przyrody i szerzej środowiska, natomiast najpełniej i wszechstronnie 
wprowadza ochronę Konwencja o różnorodności biologicznej (CBD) przyjęta podczas Kon-
ferencji Narodów Zjednoczonych ”Środowisko i Rozwój„ w Rio de Janeiro w dniu 5 czerwca 
1992 r. Jest to najważniejszy akt prawa międzynarodowego dotyczący bioróżnorodności, 
a w konsekwencji obejmujący ochroną wszystkie bez wyjątku organizmy żywe, nie warto-
ściując ich: te dzikie i te hodowlane, cenne z punktu widzenia człowieka i te, które wydają 
się być obecnie dla niego bezużyteczne. Przyjmując, że obecna wiedza uprawnia nas do 
uznania olbrzymiego potencjału właściwości i cech zgromadzonych w genomach wszyst-
kich organizmów żywych (różnorodność biologiczna), chociaż tylko w niewielkiej części 
został on zbadany, powinniśmy dążyć do możliwie najpełniejszej ochrony świata ożywio-
nego i nieożywionego. Przede wszystkim dlatego, że powszechnie obserwuje się zwiększa-
jące się tempo utraty bioróżnorodności na całym świecie a dodatkowo nie wiemy jaka jest 
zdolność, przy obecnych zagrożeniach, całej biosfery i poszczególnych jej elementów do 
samo-naprawy i rozwoju.

Konwencję podpisało 196 państw. Polska podpisała konwencję 5 czerwca 1992 r. a ratyfi-
kowała w 1996 r.

Najogólniej ujmując, różnorodność biologiczną (biological diversity) lub skrótowo bioróż-
norodność (biodiversity) można określić jako bogactwo świata ożywionego. W stosunkowo 
krótkim czasie, bo od użycia po raz pierwszy tego terminu w latach sześćdziesiątych ubiegłego 
stulecia, powstało wiele definicji1. Pierwszą definicję sformułował w roku 1982 na potrzeby 
IUCN2 B. A. Wilcox, zgodnie z którą biologiczna różnorodność jest to rozmaitość form życia 
na wszelkich poziomach biologicznych układów, to znaczy: molekuł, osobników, populacji, 
gatunków i ekosystemów. W 1992 r. podczas Szczytu Ziemi ONZ w Rio de Janeiro przyjęto 
definicję, według której różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych orga-
nizmów pochodzących między innymi z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych 
ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których są one częścią. Dotyczy to różnorodności 
w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami. Od tego czasu termin ten wszedł 
do powszechnego obiegu. 

Inna znana definicja, została ostatnio sformułowana i zamieszczona w Milenijnej Ocenie 
Ekosystemów (Millenium Ecosystem Assessment, MEA 2005): Bioróżnorodność jest zmien-
nością żywych organizmów wszystkich środowisk występujących na Ziemi, włączając w to 
siedliska lądowe, morskie, inne ekosystemy wodne oraz ekologiczne kompleksy złożone 
z tych siedlisk; obejmuje ona zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe, między gatunkami i zróż-
nicowanie ekosystemów. Bioróżnorodność tworzy podstawę szerokiego wachlarza świadczeń 
ekosystemów3, który w istotny sposób kształtuje dobrobyt człowieka.

Samo pojęcie różnorodność biologiczna lub bioróżnorodność jest różnie interpretowane. 
Termin ten zawiera i logicznie łączy powszechnie znane i stosowane określenia, takie jak 
ochrona przyrody, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, a szerzej – rozwój zrównoważo-
ny. Zdaniem niektórych autorów, zastąpił on pojęcia o wiele lepiej zdefiniowane i od dawna 

1  Termin ten został użyty po raz pierwszy przez Raymonda Dalesmana w 1968 r. w książce, w której uzasadniał 
potrzebę ochrony przyrody.

2  International Union for Conservation of Nature – IUCN; Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody.
3  Świadczenia ekosystemów to stosunkowo nowy termin zawierający w sobie całe spektrum działań, właściwości 

świata przyrody, który służy ludziom.
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funkcjonujące w literaturze, takie jak różnorodność gatunkowa (species diversity), bogactwo 
gatunkowe (species richness) i równomierność rozmieszczenia – równocenność – gatunków 
(species evenness). Poprzednio funkcjonował termin natural diversity – różnorodność przy-
rodnicza lub zróżnicowanie przyrodnicze. Można znaleźć podobieństwo zwrotu biological 
diversity do funkcjonującego od dawna w literaturze anglosaskiej wyrażenia biological conse-
rvation – ochrona zasobów żywych.

Pobieżna analiza językowa zwrotu różnorodność biologiczna wskazuje na powiązanie ter-
minu biologiczna, jako dziedziny nauki, wydaje się jednak, że intencją było odniesienie się 
do rozmaitości form żywych. Zdaniem Jadwigi Sienkiewicz lepszym stylistycznie pojęciem 
jest skrótowa bioróżnorodność lub przyrodnicza różnorodność, która powinna przyjąć się po-
wszechnie w języku polskim, jako rodzimy odpowiednik „biological diversity”4.

Autorzy Krajowej strategii ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biolo-
gicznej przyjęli, że oznacza ona zmienność wewnątrzgatunkową – bogactwo puli genowej 
wszystkich żyjących populacji, międzygatunkową – skład gatunkowy oraz ponadgatunkową 
– różnorodność ekosystemów i krajobrazów.

2. Konwencja o różnorodności biologicznej

Celem Konwencji jest ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej 
elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywania 
zasobów genetycznych, w tym przez odpowiedni dostęp do zasobów genetycznych i odpo-
wiedni transfer właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich praw do tych zasobów 
i technologii, a także odpowiednie finansowanie (art. 1.).

W preambule Konwencji podkreślono wszechstronne i wielorakie znaczenie różnorodności 
biologicznej oraz ekologicznych, genetycznych, społecznych, ekonomicznych, naukowych, 
edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych i estetycznych wartości różnorodności biologicz-
nej i jej elementów.

W dalszej części preambuły autorzy konwencji definiują różnorodność biologiczną, jak jest 
zagrożona i jakie może mieć to skutki, kto i jakie ma do niej zobowiązania i jakie można czer-
pać korzyści.

W Konwencji określono też różnorodne uwarunkowania, znaczenie i zależności przedmio-
tu regulacji – różnorodności biologicznej, między innymi wskazując, że:
 y ma znaczenie dla ewolucji oraz dla funkcjonowania systemów podtrzymujących życie 

w biosferze;
 y podstawowym wymogiem dla ochrony różnorodności biologicznej jest ochrona 

ekosystemów i naturalnych środowisk in-situ5 oraz utrzymanie i restytucja zdolnych do 
życia populacji gatunków w ich naturalnych środowiskach;

 y również działania ex-situ6, podejmowane zwłaszcza na obszarze kraju pochodzenia danych 
gatunków, odgrywają znaczącą rolę;

 y ochrona różnorodności biologicznej jest wspólną sprawą ludzkości, a państwa mają 
suwerenne prawa do własnych zasobów biologicznych oraz są odpowiedzialne za ochronę 

4  J. Sienkiewicz, Koncepcje bioróżnorodności – ich wymiary i miary w świetle literatury, Ochrona Środowiska 
i Zasobów Naturalnych Nr 45, 2010 r.

5  Ochrona in-situ – oznacza ochronę ekosystemów i naturalnych siedlisk oraz utrzymanie i restytucję zdolnych 
do życia gatunków w ich naturalnym środowisku, a w przypadku gatunków udomowionych lub hodowlanych, 
w środowisku, w którym rozwinęły swoje charakterystyczne właściwości.

6  Ochrona ex-situ – oznacza ochronę składników różnorodności biologicznej poza ich naturalnymi środowiskami.
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swojej różnorodności biologicznej oraz za zrównoważone użytkowanie własnych zasobów 
biologicznych;

 y niektóre działania ludzkie w istotny sposób zmniejszają różnorodność biologiczną 
i konieczne staje się przewidywanie, zapobieganie oraz zwalczanie pierwotnych przyczyn 
znacznego zmniejszania się lub utraty różnorodności biologicznej;

 y ze względu na powszechnie niedostateczną ilość informacji i wiedzy dotyczącej 
różnorodności biologicznej istnieje pilna potrzeba rozwijania naukowych, technicznych 
oraz instytucjonalnych możliwości w celu zrozumienia podstaw tego zagadnienia, 
umożliwiającego planowanie i realizowanie odpowiednich działań;

 y w przypadku groźby znacznego zmniejszenia lub utraty różnorodności biologicznej 
brak pełnej wiarygodności naukowej danych nie powinien być powodem opóźnienia 
podejmowanych działań mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie tej groźby;

 y ścisła i tradycyjna zależność od zasobów biologicznych wielu tubylczych i lokalnych 
społeczności prowadzących tradycyjny tryb życia implikuje potrzebę sprawiedliwego 
podziału korzyści wynikających z wykorzystania tradycyjnej wiedzy, innowacji i praktyk 
związanych z ochroną różnorodności biologicznej oraz zrównoważonego użytkowania jej 
elementów;

 y docenia się doniosłą rolę, jaką odgrywają kobiety w ochronie i zrównoważonym 
użytkowaniu różnorodności biologicznej oraz potwierdza się potrzebę pełnego udziału 
kobiet na wszystkich szczeblach procesu podejmowania i wdrażania decyzji dotyczących 
ochrony różnorodności biologicznej;

 y potrzebne jest wspieranie międzynarodowej, regionalnej i globalnej współpracy pomiędzy 
państwami i organizacjami międzyrządowymi oraz pozarządowymi na rzecz różnorodności 
biologicznej oraz zapewnienie nowych i dodatkowych środków finansowych oraz 
odpowiedni dostęp do właściwych technologii. Może to zasadniczo zmienić zróżnicowanie 
światowych możliwości przeciwdziałania utracie różnorodności biologicznej;

 y w państwach rozwijających się głównymi i podstawowymi priorytetami są rozwój 
gospodarczy i społeczny oraz likwidacja ubóstwa, dlatego niezbędne są przepisy szczególne 
na rzecz państw rozwijających się, w tym zapewnienie nowych i dodatkowych środków 
finansowych oraz odpowiedni dostęp do właściwych technologii;

 y potrzebne są znaczne inwestycje na rzecz zachowania różnorodności biologicznej; oczekuje 
się, że inwestycje te przyniosą wiele ekologicznych, ekonomicznych i społecznych korzyści;

 y ochrona oraz zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej mają kluczowe 
znaczenie dla wyżywienia i zaspokojenia zdrowotnych oraz innych potrzeb wzrastającej 
populacji ludzkiej na świecie i w tym celu niezbędny jest dostęp i podział zasobów 
genetycznych i technologicznych;
Na użytek Konwencji przedstawiono definicję 17 terminów, między innymi: zasoby biolo-

giczne, ekosystem, ochrona in-situ, ochrona ex-situ, siedlisko.
Państwa – Strony opracowują krajowe strategie, plany lub programy dotyczące ochrony 

i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej bądź dostosowują w tym celu 
istniejące dokumenty, które odzwierciedlają między innymi działania przewidziane w Kon-
wencji. Ważne jest by państwa włączały ochronę i zrównoważone użytkowanie różnorod-
ności biologicznej do odpowiednich sektorowych i międzysektorowych planów, programów 
i polityk7.

7  W Polsce został opracowany i zatwierdzony „Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej oraz Plan działania na lata 2015–2020”.
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Strony Konwencji identyfikują i monitorują istotne elementy i procesy różnorodności 
biologicznej ważne dla jej ochrony i zrównoważonego użytkowania, z uwzględnieniem 
przykładowej listy kategorii wymienionych w załączniku I8. Identyfikują też procesy i kate-
gorie działań, które mają lub mogą mieć znaczny negatywny wpływ na ochronę i zrównowa-
żone użytkowanie różnorodności biologicznej oraz monitorują ich skutki przez pobieranie 
próbek lub za pomocą innych technik. Wyniki identyfikacji i monitoringu strony gromadzą 
i opracowują.

W konwencji wyróżniono ochronę różnorodności biologicznej in situ i ex-situ. Ochrona 
w naturalnych siedliskach prowadzona przez państwa – strony polega na ustanowieniu sys-
temu obszarów chronionych lub obszarów, na których muszą być podjęte specjalne działania 
w celu ochrony różnorodności biologicznej. Opracowuje się też zalecenia dotyczące wyzna-
czania, ustanawiania i zarządzania obszarami chronionymi lub obszarami, na których należy 
podjąć szczególne działania w celu ochrony różnorodności biologicznej. Wspiera się ochronę 
ekosystemów i naturalnych siedlisk oraz utrzymanie zdolnych do życia populacji gatunków 
w ich naturalnym otoczeniu. Na obszarach sąsiadujących z obszarami chronionymi wspiera 
się racjonalny i zrównoważony rozwój po to, by wzmocnić ochronę tych obszarów. Istotne 
jest odtwarzanie i przywracanie do stanu poprzedniego ekosystemów, które uległy degradacji. 
Wspiera się restytucję zagrożonych gatunków, między innymi poprzez opracowanie i wpro-
wadzanie w życie odpowiednich planów lub innych strategii zarządzania. Zapobiega się wpro-
wadzaniu, kontroluje lub tępi te obce gatunki, które zagrażają ekosystemom, siedliskom lub 
miejscowym gatunkom. Ustanawia się środki umożliwiające regulowanie, zarządzanie lub 
kontrolę ryzyka związanego z użytkowaniem i uwalnianiem żywych, zmodyfikowanych bio-
technologicznie organizmów, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko i wpływać 
na ochronę oraz zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej, uwzględniając za-
grożenie dla ludzkiego życia. Dąży się do zapewnienia niezbędnych warunków umożliwiają-
cych zharmonizowanie stosowanych praktyk użytkowania różnorodności biologicznej z zasa-
dami jej ochrony i zrównoważonym użytkowaniem jej elementów. Państwa, stosownie do re-
gulacji krajowych, respektują, chronią i utrzymują wiedzę, innowacje oraz praktyki stosowane 
przez tubylcze plemiona i lokalne społeczności, prowadzące tradycyjny tryb życia sprzyjający 
ochronie i zrównoważonemu użytkowaniu różnorodności biologicznej oraz wspierają ich szer-
sze stosowanie, a także zachęcają do równego podziału korzyści płynących z wykorzystania 
tej wiedzy, innowacji i praktyk.

Strony mogą wprowadzać niezbędne regulacje prawne dotyczące ochrony zagrożonych 
gatunków i populacji, a w przypadku stwierdzenia istotnego negatywnego wpływu na 
różnorodność biologiczną regulują lub zarządzają odpowiednimi procesami i kategoriami 
działań.

Ochrona ex-situ jest stosowana przez państwa-strony przede wszystkim w celu rozszerzenia 
działań in-situ. Państwa podejmują działania dla ochrony ex-situ elementów różnorodności 

8 Załącznik I.
1. Ekosystemy i siedliska: charakteryzujące się wysoką różnorodnością, dużą liczbą gatunków endemicznych 

lub zagrożonych, lub też te, które cechuje pierwotność przyrody; niezbędne dla gatunków migrujących; mające 
istotne znaczenie społeczne, ekonomiczne, kulturowe lub naukowe; bądź reprezentatywne, rzadkie lub związane 
z kluczowymi procesami ewolucyjnymi lub innymi procesami biologicznymi.

2. Gatunki i środowiska, które: są zagrożone; są dzikimi krewnymi gatunków udomowionych lub hodowlanych; 
przedstawiają wartość dla medycyny, rolnictwa lub inną wartość ekonomiczną; mają znaczenie społeczne, naukowe 
lub kulturowe; bądź mają znaczenie dla badań w dziedzinie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej, takie jak gatunki wskaźnikowe.

3. Opisane genomy i geny mające znaczenie społeczne, naukowe i gospodarcze.
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biologicznej, najlepiej w kraju pochodzenia takich elementów. Przyjmują środki mające na 
celu restytucję i odtworzenie zagrożonych gatunków oraz ich ponowne wprowadzenie do ich 
naturalnych siedlisk. Regulują i kierują pozyskiwaniem zasobów biologicznych z naturalnych 
siedlisk dla ochrony ex-situ w taki sposób, aby nie zagrażało ono ekosystemom i populacjom 
gatunków in-situ.

Państwa współpracują przy zapewnieniu finansowej i innej pomocy na rzecz ochrony in-
-situ i ex-situ, a w szczególności dla państw rozwijających się.

Konwencja przewiduje, że problematyka ochrony i zrównoważonego użytkowania za-
sobów biologicznych powinna być włączona w proces podejmowania decyzji na szczeblu 
krajowym. Państwa–strony stosują środki dotyczące wykorzystania zasobów biologicz-
nych w celu uniknięcia lub zmniejszenia negatywnego wpływu na różnorodność biologicz-
ną. Chronią i zachęcają do zwyczajowego wykorzystania zasobów biologicznych, zgodnie 
z tradycyjnymi praktykami kulturowymi, które odpowiadają wymogom ochrony i zrówno-
ważonego użytkowania. Udzielają pomocy społecznościom lokalnym w opracowaniu i sto-
sowaniu działań naprawczych na obszarach zdegradowanych, na których różnorodność bio-
logiczna została zmniejszona. Państwo wspiera współpracę pomiędzy organami rządowymi 
a sektorem prywatnym w opracowaniu metod sprzyjających zrównoważonemu użytkowaniu 
zasobów biologicznych.

W konwencji zwraca się uwagę by w planowanych projektach, inwestycjach, w różno-
rodnych programach czy politykach unikano lub zmniejszano możliwe negatywne skutki dla 
różnorodności biologicznej. Zaleca się wprowadzanie odpowiednich procedur wymagających 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanych działań lub wprowadzenia 
odpowiednich uregulowań dla zapewnienia, aby środowiskowe konsekwencje jej programów 
i polityk, które mogą mieć znacząco negatywne oddziaływanie na różnorodność biologiczną, 
były w sposób należyty brane pod uwagę.

Konwencja wspiera uregulowania krajowe umożliwiające szybkie reagowanie na działania 
lub zdarzenia spowodowane zarówno przyczynami naturalnymi lub innymi, które stanowią 
poważne i realne niebezpieczeństwo dla różnorodności biologicznej oraz zachęca do współ-
pracy międzynarodowej w ustaleniu wspólnych planów postępowania w przypadkach nad-
zwyczajnych.

Konwencja powołuje się na fundamentalną zasadę prawa międzynarodowego, mającą też 
zastosowanie do zasobów genetycznych i biotechnologii, która zapewnia państwom suweren-
ne prawo wykorzystywania własnych zasobów oraz ponoszą odpowiedzialność za zapewnie-
nie, że ich działalność nie powoduje szkody w środowisku innych państw lub na obszarach 
znajdujących się poza jurysdykcją krajową (art. 3).

Państwa uprawnione są do określenia w ustawodawstwie krajowym zasad dostępu do zaso-
bów genetycznych. 

Każda ze stron powinna dążyć do rozwijania i prowadzenia badań naukowych dotyczących 
zasobów genetycznych dostarczanych przez inne państwa z ich udziałem oraz w miarę możli-
wości na ich terytorium.

Głównym celem konwencji, jak wspomniano na początku, jest ochrona różnorodno-
ści biologicznej i zrównoważone jej użytkowanie, ale też, co należy podkreślić, uczci-
wy i sprawiedliwy podział korzyści wynikający z wykorzystania zasobów genetycznych, 
w tym przez odpowiedni do nich dostęp i odpowiedni transfer właściwości technologicz-
nych (biotechnologicznych), z uwzględnieniem wszystkich praw do tych zasobów i tech-
nologii.

Dostęp do technologii oraz jej transfer określa art. 16. Strony, uznając, że technolo-
gia obejmuje biotechnologię oraz, że zarówno dostęp do technologii, jak i jej transfer 
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pomiędzy państwami – stronami stanowią podstawowe warunki osiągnięcia celów niniej-
szej konwencji, zobowiązują się zapewnić lub ułatwić innym stronom dostęp i transfer 
tych technologii, które mają istotne znaczenie dla ochrony i zrównoważonego użytko-
wania różnorodności biologicznej lub wykorzystują zasoby genetyczne nie powodując 
znacznych szkód dla środowiska. Szczególnie zwraca się uwagę na to by dostęp do tech-
nologii i jej transfer:
 y był zapewniony państwom rozwijającym się na sprawiedliwych i jak najbardziej korzystnych 

warunkach, w tym na warunkach preferencyjnych lub koncesji, jeśli państwa wyraziły na 
to zgodę;

 y był gwarantowany poprzez odpowiednie działania ustawodawcze, administracyjne lub 
polityczne, szczególnie państwom rozwijającym się;

 y był ułatwiany też przez sektor prywatny, co w tekście konwencji jest uzasadniane 
obustronnymi korzyściami instytucji rządowych i sektora prywatnego w państwach 
rozwijających się;

 y był tak regulowany, by patenty oraz inne prawa własności intelektualnej wspierały cele 
konwencji i nie były sprzeczne z nimi.
Konwencja zobowiązuje Państwa do wspierania międzynarodowej współpracy technicznej 

i naukowej w dziedzinie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, 
a także do ułatwiania wymiany informacji w tej dziedzinie, w szczególności: wyników badań 
technicznych, naukowych i społeczno-ekonomicznych, jak również informacji dotyczących 
szkoleń i programów badawczych, wiedzy specjalistycznej, wiedzy tradycyjnej i lokalnej jako 
takich oraz w połączeniu z technologiami, które mają istotne znaczenie dla ochrony i zrówno-
ważonego użytkowania różnorodności biologicznej lub wykorzystują zasoby genetyczne i nie 
powodują znacznych szkód dla środowiska.

Ważne jest, żeby państwa podejmowały odpowiednie ustawodawcze, administracyjne lub 
polityczne działania w celu zapewnienia efektywnego udziału w badaniach biotechnologicz-
nych tych państw, szczególnie państw rozwijających się, które dostarczają zasoby genetyczne 
do tych badań. I tam, gdzie to jest możliwe, badania powinny być prowadzone na terytorium 
tych współpracujących stron.

W konwencji podkreśla się konieczność promowania i udzielania priorytetowego dostępu 
stronom, szczególnie państwom rozwijającym się, do wyników i korzyści płynących z bio-
technologii opartych na wykorzystaniu zasobów genetycznych dostarczanych przez te pań-
stwa. Taki dostęp powinien uwzględniać sprawiedliwe i słuszne zasady oraz odbywać się na 
wzajemnie uzgodnionych warunkach. 

Państwa mogą wprowadzić odpowiednie procedury, w tym uzyskiwania uprzedniej 
zgody w sprawie bezpiecznego przemieszczania, przekazywania i wykorzystywania 
wszystkich żywych organizmów zmodyfikowanych w procesach biotechnologicznych, 
które mogą wywierać negatywny wpływ na ochronę i zróżnicowane użytkowanie różno-
rodności biologicznej.

W konwencji powołano Konferencję Stron, która dokonuje przeglądu wykonywania po-
stanowień tej konwencji oraz Sekretariat. Konferencja Stron ma możliwość powołania orga-
nu pomocniczego do spraw doradztwa naukowego, technicznego i technologicznego, którego 
zadaniem jest udzielanie jej oraz jej organom pomocniczym doradztwa w zakresie wdrażania 
niniejszej konwencji.

*
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Konwencja o ochronie różnorodności wraz z przyjętymi protokołami (z Kartageny i Nairo-
bi)9 jest niewątpliwie istotnym narzędziem dla jej sygnatariuszy, tym nie mniej rosnące tempo 
utraty zasobów przyrodniczych, w tym różnorodności biologicznej nie zostanie tak szybko 
zatrzymane. Potrzebne jest większe i szersze zaangażowanie zarówno społeczności międzyna-
rodowej jak i przede wszystkim krajowej i lokalnej.

Dlatego też Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2010 Rokiem Różnorodno-
ści Biologicznej, a lata 2011–2020 Dekadą Bioróżnorodności ONZ (United Nations Decade 
of Biodiversity). Tym samym, wezwała ludzkość do życia w harmonii ze środowiskiem natu-
ralnym, z poszanowaniem jej praw oraz do ochrony i właściwego zarządzania jej bogactwami, 
w taki sposób, aby korzystały z nich obecne i przyszłe pokolenia.

W 2010 roku odbyła się też jedna z najważniejszych Konferencji Stron – 10. Konferen-
cja Stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej. W Japonii, w Nagoi (prowincja 
Aichi) przedstawiciele 193 państw oraz organizacji i instytucji z całego świata w trakcie 
intensywnych negocjacji opracowali nową, globalną strategię i instrumenty ochrony róż-
norodności biologicznej na lata 2011–2020 z wizją na rok 2050. Przyjęto też Protokół 
o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści 
wynikających z użytkowania tych zasobów (Protokół ABS – dostęp i podział korzyści) 
oraz Strategię Mobilizacji Środków, by usprawnić i zapewnić lepsze finansowanie zadań 
angażując między innymi Globalny Fundusz Ochrony Środowiska (Global Environment 
Facility)10.

W przyjętym Planie Strategicznym 2011–2020 (United Nations Strategy Plan for Biodi-
versity 2011–2020) aby ułatwić percepcje wagi przyjętych zamierzeń przedstawiono dwa 
kluczowe elementy: dalekosiężną wizję roku 2050 – osiągnięcia odpowiedniego stanu róż-
norodności biologicznej oraz misję, podczas której należy podjąć skuteczne i pilne działa-
nia na rzecz zatrzymania utraty różnorodności biologicznej w celu zapewnienia, że w roku 
2020 ekosystemy są trwale zachowane i nadal dostarczają podstawowe usługi, zapewniając 
różnorodność form życia na planecie i wnosząc wkład w podniesienie jakości życia i zwal-
czania ubóstwa.

Celem Strategii jest promowanie i wdrożenie strategicznego planu ochrony bioróżnorod-
ności poprzez zachęcanie rządów państw oraz instytucji do rozwijania i upowszechniania kra-
jowych i lokalnych programów ochrony różnorodności biologicznej, dzięki którym będzie 
możliwe włączenie odpowiednich zaleceń do innych sektorów.

Na Konferencji zdecydowano, że w ciągu dziesięciu lat należy podjąć dodatkowe wysiłki 
na rzecz zachowania różnorodności biologicznej na świecie. Nowy Plan Strategiczny Kon-
wencji o różnorodności biologicznej określa 20 kluczowych celów (zwanych Celami z Aichi 
– Aichi Target), które mają zostać osiągnięte do 2020 roku. Są one następujące:

1. Wzrost świadomości ekologicznej
Najpóźniej do roku 2020 ludzie będą świadomi wartości różnorodności biologicznej 
oraz kroków, jakie mogą podjąć dla jej ochrony i użytkowania w sposób zrównoważony.

9  Protokół Kartageński o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej (Dz.U., 
2003, nr 216, poz. 2201) wszedł w życie 11 września 2003 r. , dotychczas ratyfikowało go 170 państw. Protokół 
z Nairobi wszedł w życie 12 października 2014 r., do tej pory ratyfikowało go 93 państwa.

10  W Strategii rekomenduje się m. in.: wypracowanie przez strony strategii mobilizacji środków do wdrażania 
Konwencji, mogących być częścią krajowych strategii różnorodności biologicznej; przyjęto zobowiązanie do 
znacznego zwiększenia finansowych, kadrowych i technicznych środków na wdrażanie konwencji; Conference of 
the Parties (COP) przyjęła wskaźniki monitorowania wdrażania Strategii na podstawie jej misji i 8 celów.
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2. Uznanie wartości różnorodności biologicznej
Najpóźniej do roku 2020 wartości różnorodności biologicznej będą włączone do krajowych 
i lokalnych strategii rozwoju i ograniczania ubóstwa oraz procesów planowania, a także, jeże-
li to właściwe, będą włączone do krajowego systemu rachunkowego i systemu raportowania.

3. Eliminacja szkodliwych bodźców ekonomicznych
Najpóźniej do roku 2020 szkodliwe dla różnorodności biologicznej bodźce ekonomicz-
ne, w tym subsydia, zostaną wyeliminowane, stopniowo wycofane lub zreformowane 
w celu zminimalizowania lub uniknięcia negatywnego wpływu, a pozytywne bodźce dla 
ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej zostaną opracowa-
ne i zastosowane, zgodnie i w harmonii z Konwencją i innymi stosownymi zobowiąza-
niami międzynarodowymi

4. Zrównoważona produkcja i konsumpcja
Najpóźniej do roku 2020 rządy, przedsiębiorstwa i inne zainteresowane podmioty na 
wszystkich szczeblach podejmą kroki na rzecz opracowania lub wdrożenia planów 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji, a także utrzymania wykorzystywania zasobów 
przyrodniczych w obrębie bezpiecznych limitów ekologicznych.

5. Zahamowanie utraty siedlisk naturalnych
Do roku 2020 stopień utraty wszystkich siedlisk naturalnych, wraz z lasami, zostanie 
zmniejszony co najmniej o połowę, a tam gdzie to możliwe ograniczony prawie do zera, 
a degradacja i fragmentacja siedlisk zostanie znacznie zredukowana.

6. Zrównoważone pozyskiwanie organizmów wodnych (morskich)
Do roku 2020 wszystkie zasoby ryb i bezkręgowców oraz rośliny wodne będą zarzą-
dzane i pozyskiwane w sposób zrównoważony i legalny, z zastosowaniem podejścia 
ekosystemowego, tak by uniknąć przełowienia oraz ustanowić plany i środki napraw-
cze dla wszystkich wyczerpanych zasobów. Rybołówstwo nie będzie miało znaczące-
go negatywnego wpływu na zagrożone gatunki i wrażliwe ekosystemy, a jego wpływ 
na zasoby, gatunki i ekosystemy pozostanie w obrębie bezpiecznych limitów ekolo-
gicznych.

7. Zrównoważone rolnictwo, akwakultura i leśnictwo
Do roku 2020 obszary w użytkowaniu rolniczym, akwakulturowym i leśnym będą zarzą-
dzane w sposób zrównoważony, zapewniając ochronę różnorodności biologicznej.

8. Ograniczenie zanieczyszczeń
Do roku 2020 zanieczyszczenia, łącznie z pochodzącymi z nadmiaru substancji odżyw-
czych, zostaną sprowadzone do poziomu nieszkodliwego dla funkcji ekosystemów i róż-
norodności biologicznej.

9. Zapobieganie inwazyjnym gatunkom obcym
Do roku 2020 inwazyjne gatunki obce i ich drogi przemieszczania się zostaną określone; 
najbardziej szkodliwe gatunki będą kontrolowane lub likwidowane, a środki radzenia 
sobie z ich drogami przemieszczania się, w celu zapobiegania ich wprowadzaniu i osie-
dlaniu się, zostaną wdrożone.

10. Minimalizacja antropogenicznych oddziaływań na ekosystemy wrażliwe na zmiany kli-
matu lub zakwaszenie oceanów
Do roku 2015 wielorakie antropogeniczne oddziaływania na rafy koralowe oraz inne 
ekosystemy narażone na oddziaływanie zmian klimatu lub zakwaszenie oceanów zosta-
ną zminimalizowane, tak by zachować ich integralność i funkcjonalność.

11. System obszarów chronionych na morzach i wodach śródlądowych
Do roku 2020 co najmniej 17% obszarów lądowych i wód śródlądowych oraz 10% ob-
szarów morskich i przybrzeżnych, zwłaszcza obszarów o szczególnym znaczeniu dla 
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różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, będą chronione poprzez skuteczny 
i odpowiednio zarządzany, ekologicznie reprezentatywny i dobrze ze sobą połączony 
system obszarów chronionych lub inne skuteczne środki ochrony obszarowej, zintegro-
wany z otaczającymi je obszarami lądowymi i morskimi.

12. Zapobiegnięcie wyginięciu gatunków zagrożonych
Do roku 2020 zapobiegnie się wyginięciu znanych gatunków zagrożonych, a ich status 
ochrony, zwłaszcza gatunków najbardziej zmniejszających swoją liczebność, zostanie 
polepszony i zrównoważony.

13. Utrzymanie różnorodności genetycznej roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych
Do roku 2020 różnorodność genetyczna roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych oraz 
domowych, jak i ich dzikich krewniaków, łącznie z innymi gatunkami o znaczeniu spo-
łeczno-ekonomicznym i kulturowym, zostanie utrzymana oraz zostaną opracowane 
i wdrożone strategie zminimalizowania erozji genetycznej i zabezpieczenia ich 
różnorodności genetycznej.

14. Odtworzenie i zabezpieczenie ekosystemów dostarczających niezbędne usługi
Do roku 2020 ekosystemy, które dostarczają niezbędnych usług, łącznie z usługami 
związanymi z wodą, oraz te które wpływają na zdrowie, warunki życia i dobrobyt, będą 
odtworzone i zabezpieczone, biorąc pod uwagę potrzeby kobiet, społeczności rdzennych 
i lokalnych oraz biednych i bezbronnych.

15 Wzmocnienie odporności ekosystemów i wkładu w pochłanianie węgla
Do roku 2020 odporność ekosystemów i wkład różnorodności biologicznej w pochłania-
nie węgla zostaną wzmocnione poprzez ochronę i odtwarzanie, łącznie z odtworzeniem 
co najmniej 15% ekosystemów zdegradowanych, przyczyniając się w ten sposób do ła-
godzenia i przystosowywania się do zmian klimatu oraz przeciwdziałania pustynnieniu.

16. Wdrożenie Protokołu z Nagoi
Do roku 2015 Protokół z Nagoi dotyczący dostępu do zasobów genetycznych oraz uczci-
wego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z ich wykorzystania wejdzie 
w życie i będzie funkcjonował zgodnie z krajowym prawodawstwem.

17. Opracowanie i przyjęcie znowelizowanej strategii różnorodności biologicznej
Do roku 2015 każda Strona opracuje i przyjmie jako dokument polityczny, oraz rozpocz-
nie wdrażanie, skutecznej, angażującej, znowelizowanej krajowej strategii różnorodno-
ści biologicznej wraz z planem działań.

18. Poszanowanie tradycyjnej wiedzy, innowacji i praktyk społeczności rdzennych i lokal-
nych
Do roku 2020 tradycyjna wiedza, innowacje i praktyki społeczności rdzennych i lokal-
nych, odpowiednie dla ochrony i tradycyjnego użytkowania różnorodności biologicznej, 
oraz tradycyjnego użytkowania zasobów biologicznych, zostaną poszanowane, zgod-
nie z krajowym prawodawstwem i odpowiednimi zobowiązaniami międzynarodowymi, 
oraz zostaną w pełni włączone i odzwierciedlone we wdrażaniu Konwencji, z pełnym 
i skutecznym uczestnictwem społeczności rdzennych i lokalnych na wszystkich stosow-
nych poziomach.

19. Wzmocnienie i rozpowszechnienie wiedzy naukowej oraz transferu technologii
Do roku 2020 wiedza, podstawa naukowa i technologie stosowne dla różnorodności bio-
logicznej, jej wartości, funkcje, stan i kierunki zmian, a także konsekwencje jej utraty, 
zostaną ulepszone, szeroko rozpowszechniane i przenoszone, oraz zastosowywane.

20. Zwiększenie mobilizacji środków finansowych
Najpóźniej do roku 2020 mobilizacja środków finansowych dla skutecznego wdra-
żania Planu Strategicznego dla Różnorodności Biologicznej na lata 2011–2020, ze 
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wszystkich źródeł i zgodnie ze skonsolidowanym i uzgodnionym procesem w ramach 
Strategii Mobilizacji Środków, zostanie znacząco zwiększona w stosunku do pozio-
mu obecnego. Cel ten będzie przedmiotem zmian uwarunkowanych ocenami potrzeb 
finansowych, przeprowadzonych i przedstawionych w raportach przez Strony. (www.
mos.gov.pl).

Jedną z ważniejszych kwestii jakie wniósł CBD do międzynarodowego porządku prawnego 
jest kwestia ochrony dziedzictwa kulturowego człowieka związanego z prowadzeniem upraw 
roślinnych i hodowli zwierzęcej. Niezwykle bogaty w odmiany i rasy zasób roślin użytkowych 
i zwierząt hodowlanych jest w użytkowaniu coraz bardziej redukowany do nielicznej grupy 
odmian czy ras. W ciągu 12 tysięcy lat, odkąd ludzie zaczęli uprawiać rośliny, użytkowanych 
było około 7 tysięcy gatunków; współcześnie z 15 gatunków roślin i 9 gatunków zwierząt uzy-
skuje się 90% całkowitej produkcji żywności wytwarzanej na świecie (FAO, 2009)11. W tym 
samym okresie wybrane przez człowieka gatunki zwierząt podlegały procesowi udomowienia 
i ewolucji, dzięki czemu powstała olbrzymia liczba ras i odmian o unikalnych genotypach i ce-
chach użytkowych. Wśród opisanych ponad 50 tysięcy gatunków ssaków i ptaków tylko ponad 
40 ma istotne znaczenie gospodarcze. Z kolei z 5 gatunków tej grupy (bydło, owce, kozy, świ-
nie, kury) wytworzono ponad 75% wszystkich znanych ras zwierząt gospodarskich. Niestety, 
zarówno różnorodność zasobów genetycznych zwierząt hodowlanych jak i dzikich zmniejsza 
się w zastraszającym tempie. Według danych FAO 690 ras na ponad 8100 zarejestrowanych 
już wyginęło, z czego 62 rasy od roku 1999 (FAO, 2007a)12. 

Przewiduje się, że w 2050 r. rolnictwo światowe będzie zmuszone produkować ponad 50% 
żywności więcej niż obecnie (FAO, 2009). Wyzwanie to realizowane będzie przede wszystkim 
w  warunkach rolnictwa intensywnego, ale także zrównoważonego i ekologicznego. Dodatko-
wo rozwijająca się biomedycyna będzie szeroko korzystała z zasobów hodowlanych13.

Podczas III Konferencji Stron w Buenos Aires w 1996 r., przyjęto między innymi, program 
prac dotyczący bioróżnorodności w rolnictwie. Celem programu była ochrona unikalnych za-
sobów genetycznych jakie jeszcze znajdują się w roślinach użytkowych i zwierzętach hodow-
lanych.

W trakcie V Konferencji Stron w Nairobi w 2000 r. zweryfikowano poprzedni program 
wyznaczając cztery zasadnicze elementy: ocenę stanu różnorodności biologicznej w rolnic-
twie, identyfikowanie i propagowanie przyjaznych środowisku praktyk rolniczych, budowanie 
szeroko rozumianego potencjału oraz włączanie treści dotyczących agrobioróżnorodności do 
sektorowych i horyzontalnych strategii, planów i programów. 

Zdefiniowano także samo pojęcie różnorodności w rolnictwie w czterech komponentach:
1. Zasoby genetyczne dla wyżywienia i rolnictwa:

a. zasoby genetyczne roślin uprawnych (w tym gatunki trwałych plantacji i pastwisk oraz 
drzewa będące integralną częścią systemu produkcji rolnej).

b. zasoby genetyczne zwierząt gospodarskich (w tym ryby wykorzystywane w akwakul-
turach i owady użytkowe).

c. zasoby genetyczne mikroorganizmów i grzybów.

11  FAO, 2009. Status and trends of animal genetic resources – 2008. Intergovernmental Technical Working Group 
on Animal Genetic Resources for Food and Agriculture, Fifth Session, Rome, 28–30 January 2009.

12  E. Martyniuk, G. Polak, Różnorodność biologiczna w rolnictwie. Jak promować i popularyzować rasy rodzi-
me?: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach, red. A. 
Kalinowska. Wyd. UCBŚP, UW, Warszawa 2011.

13  J. Krupiński (et al.), Strategiczne kierunki rozwoju produkcji zwierzęcej uwarunkowane oczekiwaniem spo-
łecznym, ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt. Polish Journal of Agronomy, 2011, 7, 59–67.
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Zasoby genetyczne dla wyżywienia i rolnictwa stanowią podstawę produkcji rolnej, obej-
mując uprawiane gatunki roślin i udomowione gatunki zwierząt, dzikich krewnych tych gatun-
ków oraz dzikie rośliny i zwierzęta użytkowane jako źródło pożywienia.

2. Organizmy świadczące zróżnicowane usługi środowiskowe, między innymi biorące 
udział w rozkładzie materii organicznej, utrzymujące żyzność gleby, w regulacji szkodników 
i chorób, w zapylaniu, w utrzymaniu siedliska dla gatunków dziko żyjących w agroekosyste-
mach, w utrzymaniu cykli hydrologicznych, w kontroli erozji, regulacji zmian klimatycznych 
i innych.

3. Czynniki abiotyczne determinujące funkcjonowanie agroekosystemów.
4. Czynniki społeczno-ekonomiczne i kulturowe, wynikające z działalności człowieka, 

w tym tradycyjna i lokalna wiedza, czynniki kulturowe, procesy uczestnictwa, agroturystyka.
Ochrona zasobów genetycznych roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich ze 

względu na różnice w sposobie prowadzenia hodowli, w obrocie i wymianie materiału 
hodowlanego jest odmienna. Ochrona zasobów genetycznych roślin to przede wszystkim 
tworzenie banków genów ex-situ. W odniesieniu do ochrony zwierząt gospodarskich, pod-
stawową metodą jest ochrona in-situ w rejonie pochodzenia ras, odmian i tradycyjnym 
chowie zwierząt.

W 2001 r. podczas szczytu w Goeteborgu Unia Europejska, która jest sygnatariuszem 
CBD – podjęła się powstrzymać utratę różnorodności biologicznej do 2010 r. oraz przywró-
cić siedliska i naturalne ekosystemy. By przyspieszyć działania na rzecz ochrony bioróż-
norodności Komisja Europejska w 2006 r. przyjęła Plan Ochrony Bioróżnorodności – EU 
Biodiversity Action Plan (BAP) (EC, 2010). W 2008 r. Komisja opublikowała śródokreso-
we sprawozdanie dotyczące wdrożenia planu działania i doszła do wniosku, że nie będzie 
możliwe zrealizowanie do 2010 r. wyznaczonego celu powstrzymania utraty różnorodności 
biologicznej. 

Sama bioróżnorodność jest w kryzysowej sytuacji, prawie jedna czwarta dzikich gatunków 
w Europie jest zagrożona wyginięciem, a większość ekosystemów uległa degradacji do takie-
go stopnia, że nie są już w stanie świadczyć wartościowych usług (usługi ekosystemów – patrz 
rozdział 3b str. 19). Degradacja ta oznacza ogromne straty społeczne i gospodarcze dla UE. 
Zjawiska stanowiące główne przyczyny utraty bioróżnorodności np. nadmierna eksploatacja 
zasobów naturalnych, przekształcanie siedlisk, wprowadzanie i ekspansja inwazyjnych gatun-
ków obcych, zmiany klimatu, narastają, co osłabia korzystne skutki działań na rzecz powstrzy-
mania tego procesu.

W 2009 r. Rada Unii Europejskiej wezwała do nakreślenia nowej wizji oraz nowego celu 
ochrony i na posiedzeniu 15 marca 2010 r. określiła dalekosiężne plany pod nazwą – Wizja 
UE na rok 2050. Do 2050 roku różnorodność biologiczna w Unii Europejskiej oraz usługi eko-
systemowe, które zapewnia i które stanowią jej kapitał naturalny, będą chronione, wycenione 
i zostaną odpowiednio odtworzone ze względu na wartość różnorodności biologicznej samej 
w sobie oraz ich fundamentalny udział w zapewnieniu dobrobytu człowieka i koniunktury go-
spodarczej, tak aby uniknąć katastrofalnych zmian wywołanych przez utratę różnorodności 
biologicznej14.

W maju 2011 r. Komisja Europejska przyjęła nową Strategię na rzecz ochrony różnorodno-
ści biologicznej pt. „Nasze ubezpieczenie na życie, nasz kapitał naturalny – Unijna strategia 
różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.”, która transponuje globalną strategię i cele 
z Aichi. Określono w niej ramy dla działań UE w nadchodzącej dekadzie, zmierzające do 

14 Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. Komisja Europejska, grudzień 2011. 
Środowisko.
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realizacji przewodniego celu w zakresie różnorodności biologicznej do 2020 r. ustanowionego 
przez przywódców unijnych w marcu 2010 r. Przewodni cel UE na 2020 rok określono jako: 
Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i degradacji usług ekosystemowych w UE 
do 2020 r. oraz przywrócenie ich w możliwie największym stopniu, a także zwiększenie wkładu 
UE w zapobieganie utracie różnorodności biologicznej na świecie.

Strategia zawiera 6 wzajemnie uzupełniających się celów oraz 20 działań, które dotyczą 
głównych czynników wpływających na utratę bioróżnorodności i mają zmniejszyć kluczowe 
zagrożenia przyrody i usług ekosystemowych w UE. Są to:
 y Pełne wdrożenie dyrektywy ptasiej i siedliskowej;
 y Utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich usług;
 y Zwiększenie wkładu rolnictwa i leśnictwa w utrzymaniu i wzmacnianiu różnorodności 

biologicznej;
 y Zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych;
 y Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych;
 y Pomoc na rzecz zapobiegania utracie światowej różnorodności biologicznej.

Polska w wyniku ratyfikacji Konwencji przyjęła na siebie zobowiązania wynikające z jej 
przepisów15. Zgodnie z art. 6 CBD oraz art. 111 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1651) powinna sporządzić program ochrony i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej wraz z planem działań, zgodnie ze swoimi szczególnymi warun-
kami i możliwościami. 

Ostatnim aktualnym dokumentem jest przyjęty przez Radę Ministrów w postaci uchwały nr 213 
w dniu 6 listopada 2015 r. Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015–2020 (MP 2015, poz. 1207). W programie 
tym uwzględniono między innymi decyzje COP10, COP11, strategię UE z maja 2011 r. „Na-
sze ubezpieczenie na życie, nasz kapitał naturalny – Unijna strategia różnorodności biologicz-
nej na okres do 2020 r.”.

Głównym celem Programu jest poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze po-
wiązanie jej ochrony z rozwojem społecznym i gospodarczym. Wyodrębniono 7 celów szcze-
gółowych i  zaproponowano odpowiednie kierunki interwencji:

1. Podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost aktywności społeczeństwa w zakresie działań 
na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.
 y Poprawa stanu wiedzy i dostępności informacji w zakresie różnorodności biologicznej;
 y Podniesienie jakości procesów decyzyjnych i skuteczności egzekwowania prawa 

w zakresie ochrony różnorodności biologicznej;
 y Aktywizacja społeczeństwa na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.

2. Doskonalenie systemu ochrony przyrody.
 y Doskonalenie sieci obszarów chronionych w celu zwiększenia skuteczności ochrony 

różnorodności biologicznej;
 y Wzmocnienie instytucjonalne systemu zarządzania obszarami chronionymi, w tym 

systemu monitoringu przyrodniczego i raportowania;
 y Mobilizacja środków na realizację działań ochronnych w obszarach chronionych.

3. Zachowanie i przywracanie siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrożonych gatun-
ków.
 y Zwiększenie efektywności systemu zarządzania gatunkami chronionymi;
 y Ograniczenie presji ze strony gatunków chronionych powodujących szkody gospo-

darcze;

15  Dz. U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532
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 y Ochrona i odtwarzanie cennych siedlisk przyrodniczych.
4. Utrzymanie i odbudowa funkcji ekosystemów będących źródłem usług dla człowieka.

 y Nadanie ekosystemom wartości społeczno-ekonomicznej;
 y Wdrażanie koncepcji zielonej infrastruktury jako narzędzia pozwalającego na utrzy-

manie i wzmocnienie istniejących ekosystemów oraz ich usług.
5. Zwiększenie integracji działalności sektorów gospodarki z celami ochrony różnorodno-

ści biologicznej.
 y Włączenie poszczególnych sektorów (rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa, gospodarki 

rybackiej, gospodarki wodnej, turystyki, biznesu/przedsiębiorstw do działań ( dal-
szych działań) na rzecz ochrony różnorodności biologicznej . 

6. Ograniczenie zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu oraz presji ze strony gatunków 
inwazyjnych.
 y Monitorowanie wpływu zmian klimatycznych na stan różnorodności biologicznej;
 y Ograniczenie presji ze strony gatunków inwazyjnych.

7. Zwiększenie udziału Polski na forum międzynarodowym w zakresie ochrony różnorod-
ności biologicznej.
 y W Programie określono podmioty odpowiedzialne za koordynację i realizację zadań, 

opisano instrumenty realizacji Programu i wyznaczono mechanizm okresowych prze-
glądów i weryfikacji celów.

Aktualnym dokumentem oceniającym stan wdrażania Konwencji o różnorodności biolo-
gicznej w Polsce jest Piąty Krajowy Raport, opublikowany w marcu 2014 r. Jest on cyklicz-
nym sprawozdaniem przygotowywanym przez Polskę jako stronę Konwencji o różnorodności 
biologicznej zgodnie z wytycznymi art. 26 CBD oraz decyzji 10 Konferencji stron. Raport 
obejmuje lata 2009–2013 i zawiera informacje dotyczące:

1. Aktualnego stanu i zagrożeń różnorodności biologicznej oraz jej wpływu na dobrobyt 
ludzi;

2. Wdrażania Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej w latach 2007–2014, a także nowego Programu na lata 2014–2020 wraz 
z odniesieniem do innych sektorów gospodarki;

3. Postępu we wdrażaniu Strategicznego planu na rzecz różnorodności biologicznej 2011–2020 
i jego celów (tzw. Cele Aichi), przyjętego przez państwa strony Konwencji o różnorod-
ności biologicznej.

Autorzy Raportu ocenili pozytywnie działania dotyczące ochrony przyrody podjęte w Pol-
sce w badanym okresie, szczególnie ze względu na intensyfikację czynnych działań ochron-
nych oraz skalę przeznaczonych środków finansowych. Jednak działania podejmowane w Pol-
sce na rzecz różnorodności biologicznej są daleko niewystarczające. Przede wszystkim istotne 
jest uwzględnienie w procesach decyzyjnych wartości usług ekosystemowych oraz włączenie 
kwestii zachowania różnorodności biologicznej w działaniach innych sektorów gospodar-
czych.

W Raporcie wskazano 7 obszarów problemowych, na których niezbędne jest skoncentro-
wanie dalszych działań:

1. Badania naukowe wyjaśniające mechanizmy powiązań pomiędzy gatunkami, siedliska-
mi, stanem środowiska a ich potencjałem świadczenia usług ekosystemowych;

2. Kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej znaczenia różnorodności biologicznej 
w ujęciu gospodarczym, w tym jej wpływu na dobrobyt społeczny; 

3. Opracowanie i wdrożenie mechanizmów wyceny wartości zasobów różnorodności 
biologicznej, usług ekosystemowych, tak by były one stałym elementem wyceny 
dobrobytu, statystyk narodowych, a także konkretnymi przesłankami w bieżących 
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decyzjach gospodarczych, zarówno na poziomie kształtowania polityk w poszcze-
gólnych sektorach, jak i na poziomie decyzji gospodarczych podejmowanych przez 
przedsiębiorców, czy też kształtowania indywidualnych zachowań konsumpcyj-
nych; 

4. Doskonalenia wymagają narzędzia takie jak planowanie przestrzenne oraz system 
oceny oddziaływań na środowisko, w aspekcie nie tylko zagadnień różnorodności 
biologicznej, ale szerzej rozumianej ochrony środowiska i zrównoważonego roz-
woju; 

5. Wzmocnienie stosowania instrumentów takich jak planowanie przestrzenne oraz 
system ocen oddziaływania na środowisko pozwoli na uzyskanie efektu synergii: 
obejmowanie ochroną kolejnych, cennych obiektów i obszarów przyrodniczych 
przy jednoczesnym zachowaniu (przywróceniu) drożności korytarzy ekologicz-
nych umożliwi zachowane różnorodności biologicznej i zwiększenie odporności 
ekosystemów. Ochrona przyrody w zamkniętych enklawach, jak również tworze-
nie korytarzy w sytuacji degradacji krajobrazu odrębnie nie przyniosą pożądanych 
efektów, ale wspólna interwencja w obu obszarach zwiększy trwałość rezultatów 
działań; 

6. Istnienie synergii można również rozważać w kontekście powstania wartości do-
danej realizacji działań. Przykładowo, rozwój i promocja rolnictwa ekologiczne-
go, nadawanie certyfikatów jakości produktów to działania, które przyczynią się 
nie tylko do ochrony powierzchni ziemi, wzrostu bezpieczeństwa żywnościowego 
kraju i zdrowotności jego mieszkańców, ale również do konkretnych korzyści go-
spodarczych; 

7. Szersze uwzględnienie usług ekosystemowych, może być wzmocnione poprzez włącze-
nie kwestii etycznych. Dotyczy to nie tylko ochrony przyrody jako takiej, ale przede 
wszystkim kształtowania pożądanych wzorców zrównoważonej konsumpcji.

3. Bioróżnorodność

a. Ocena bioróżnorodności

Potrzeba dokonania oceny stanu bioróżnorodności wynika z powszechności obserwowa-
nych negatywnych trendów zanikania różnorodności form życia. Proces utraty walorów bio-
różnorodności nabrał szczególnego tempa w ciągu ostatnich 200 lat, przede wszystkim na 
skutek zwiększającej się eksploatacji zasobów przyrody. Do monitorowania tempa utraty za-
sobów, a jednocześnie oceny skutków działań naprawczych potrzebne są miary bioróżnorod-
ności.

Bioróżnorodność analizuje się i ocenia zazwyczaj w odniesieniu do trzech tradycyjnych 
poziomów organizacji życia (Tab. 1.): 

1. Różnorodność genetyczna – rozmaitość zasobów genowych różnych gatunków oraz 
zmienność genetyczna w obrębie gatunków.

2. Różnorodność gatunkowa – liczba i częstość występowania poszczególnych gatunków.
3. Różnorodność ponadgatunkowa na poziomie ekosystemów – odnosi się do wielkiej 

rozmaitości typów ekosystemów, zróżnicowania siedlisk i procesów ekologicznych, 
jak i do rozmieszczenia i zasięgów gatunków – aspektu biogeograficznego różnorod-
ności – oraz funkcji i roli gatunków kluczowych w ekosystemach.
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Tabela nr 1. Podstawowe poziomy organizacji życia a miary bioróżnorodności 

Duża różnorodność przyrodnicza Poziom organizacji Mała różnorodność  
przyrodnicza

Duże wewnątrzpopulacyjne zróżni-
cowanie genetyczne

A
Różnorodność genetyczna
Zmienność alleli w puli genowej, wymia-
na genów, dynamika genomu, mutacje

Małe wewnątrzpopula-
cyjne zróżnicowanie ge-
netyczne 

Duże bogactwo gatunkowe i znacz-
na równomierność rozmieszczenia 
osobników

B
Różnorodność gatunkowa
(zróżnicowanie, bogactwo gatunkowe) + 
równocenność

Małe bogactwo gatunko-
we i znaczna nierówno-
mierność rozmieszczenia 
osobników

Duża rozmaitość ekosystemów, sze-
roki zasięg rozmieszczenia gatun-
ków, zbiorowisk

C
Różnorodność ekosystemowa *

R. biogeograficzna
Rozmaitość ekosystemów + rozległość 
zasięgu gatunków, zbiorowisk

Mała rozmaitość eko-
systemów, wąski zasięg  
rozmieszczenia gatun-
ków, zbiorowisk

* Niektórzy autorzy wskazują, że w tym pojęciu zawiera się pewna nieścisłość wynikająca z tego, że środowisko 
abiotyczne, które jest częścią ekosystemu nie może odznaczać się bioróżnorodnością.

Źródło: Sienkiewicz, J. – Koncepcje bioróżnorodności – ich wymiary i miary w świetle literatury. Ochrona Środowiska i Zasobów 
Naturalnych, Nr 45, 2010 r.

Dokładny pomiar bioróżnorodności jest niezwykle trudny, jeśli w ogóle możliwy. Wynika to 
ze złożoności i dynamicznego charakteru świata żywego. Najprostszym i powszechnie stosowa-
nym miernikiem jest liczba gatunków oraz liczebność poszczególnych gatunków występujących 
w próbie, zespole, siedlisku lub na danym obszarze a także – odnośnie roślin – pokrycie po-
wierzchni (%). Uzyskanie dokładniejszej oceny wymaga również uwzględnienia nie tylko liczby 
gatunków i układów ekologicznych różnego stopnia, ale i ich naturalności, częstości występowa-
nia, w tym endemitów i reliktów, znaczenia funkcjonalnego. Związane to jest przede wszystkim 
ze złożonością wzajemnych oddziaływań, z jednej strony między organizmami, z drugiej między 
organizmami a środowiskiem. Bardzo szeroki zakres ilościowy i jakościowy cech charakteryzu-
jących różnorodność biologiczną powoduje, że z jednej strony trudno określić jednoznacznie jej 
wskaźniki, z drugiej, potrzebne jest zgromadzenie dużej ilości informacji16. 

Bioróżnorodność można określić ilościowo na wiele sposobów, w związku z tym istnieje 
wiele wskaźników bioróżnorodności. Stosunkowo najprostszym sposobem oceny bioróżno-
rodności są zmiany ilościowe i jakościowe stanu gatunków w ekosystemach, stanowią one 
najłatwiejszą i najbardziej czytelną miarę stanu środowiska. Wyróżnia się wskaźniki różno-
rodności, dominacji równocenności czy wskaźnik podobieństwa jakościowego i ilościowego.

b. Usługi ekosystemów

Otaczający nas świat natury, przyrody jest źródłem różnorodnych dóbr i procesów, od któ-
rych w większym lub mniejszym stopniu zależy kondycja człowieka. Część z nich, chociaż 
mamy o nich wiedzę, jest przez nas niedoceniona i ignorowana z wielu powodów. Aby to 
zmienić próbowano wycenić te dobra czy szerzej korzyści by móc lepiej chronić i zarządzać 
różnymi obszarami przyrody, które podlegały procesom wyeksploatowania i degeneracji.

16 B. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2012.
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W ostatnim czterdziestoleciu poczyniono ogromne postępy w opracowaniu metod wyceny 
dóbr nierynkowych tzn. takich, które nie mają ceny rynkowej. 

Powstała koncepcja usług ekosystemów (Ecosystem Service), czyli korzyści jakie odnoszą ludzie 
w szerokim rozumieniu – pojedyncze osoby, społeczności lokalne, całe społeczeństwa i gospodar-
ka – dzięki środowisku przyrodniczemu. Szeroko stosowanym podziałem usług ekosystemów jest 
podział przygotowany w Milenijnej Ocenie Ekosystemów z 2005 roku, gdzie wyróżniono cztery 
podstawowe kategorie usług: zaopatrujące, regulacyjne, podstawowe i kulturowe.

Usługi ekosystemów zaopatrujące obejmują materiały i energie, których dostarczają eko-
systemy, takie jak: żywność, surowce naturalne (drewno, włókna naturalne), paliwa, woda, 
zasoby lecznicze, produkty przemysłowe (tłuszcze, oleje, perfumy, barwniki) oraz wzory do 
stworzenia analogicznych substancji syntetycznych.

Usługi ekosystemów regulujące obejmują procesy regulujące jakość powietrza, gleby i wody, 
wpływające na klimat lub mikroklimat (utrzymanie jakości powietrza, utrzymanie warunków 
klimatycznych, oczyszczanie ścieków, łagodzenie lub zapobieganie zdarzeniom ekstremalnym, 
zapewnienie żyzności gleb i zapobieganie erozji, procesy zapylania lub kontrola biologiczna).

Usługi ekosystemów podstawowe to procesy i zasoby, które są podstawą funkcjonowania 
organizmów żywych i na których opierają się wszystkie pozostałe typy usług (siedliska roślin 
i zwierząt – przestrzeń życiowa, różnorodność biologiczna – różnorodność gatunków, osobni-
ków oraz ich zasoby genowe).

Usługi ekosystemów kulturowe są to niematerialne korzyści – estetyczne, duchowe, psy-
chiczne, które ludzie czerpią z kontaktu z naturą i ekosystemami (możliwość rekreacji na tere-
nach naturalnych, turystyka, funkcje edukacyjne, wartości estetyczne, doświadczenia ducho-
we, budowa więzi społecznych).

Tabela 2. Usługi ekosystemów

Usługa 
ekosystemu

Opis usługi Przykład

I. Usługi zaopatrujące: usługi ekosystemów opisujące materiały i energię, których dostarczają ekosystemy.

Żywność Ekosystemy zapewniają warunki do pro-
dukcji żywności. Pochodzi ona najczę-
ściej z zarządzanych przez człowieka 
ekosystemów rolniczych, chociaż systemy 
morskie i słodkowodne, lasy i ogrodnic-
two miejskie także dostarczają żywności.

W Hawanie (1996) duża część żywności dla 
mieszkańców była produkowana w miejskich 
ogródkach: 8500 ton produktów rolnych, 7,5 mln jaj 
i 3650 ton mięsa (dane wg Altieri, 1999).

Surowce Ekosystemy dostarczają różnorodnych 
materiałów budowlanych oraz paliw, 
w tym drewna, biopaliw i olejów roślin-
nych, które są pozyskiwane bezpośred-
nio z dzikich i uprawnych gatunków 
roślin.

W handlu i działalności prowadzonej na własne po-
trzeby, bardzo ważną rolę pełnią produkty leśne inne 
niż drewno, np. kauczuk, lateks, rattan i oleje roślin-
ne. Ocenia się, że światowy handel tymi produktami 
generuje rocznie 11 mld USD (Roe i in. 2002).

Woda Ekosystemy pełnią kluczowa rolę w do-
starczaniu wody dla mieszkańców miast, 
zapewniając jej przepływ, magazynowa-
nie i oczyszczanie. Roślinność i lasy wpły-
wają na ilość dostępnych lokalnych zaso-
bów wodnych.

Badanie wartości usług świadczonych przez fynbos 
(południowo-afrykański ekosystem górski, zarośli 
podobnych do makii), zajmujący zaledwie 4 km2 
wykazało, że wartość tego systemu w głównej mie-
rze polega na dostarczaniu wody. Oszacowano, że 
ta wartość wahała się od około 4,2 mln do 66,6 mln 
USD w 1997 r., w zależności od poziomu jakości go-
spodarowania tym systemem (Higgens i in. 1997).
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Zasoby 
lecznicze

Bioróżnorodne ekosystemy dostarczają 
wielu roślin, które wykorzystuje się jako 
tradycyjne leki lub surowce dla przemy-
słu farmaceutycznego. Wszystkie eko-
systemy stanowią potencjalne źródło za-
sobów leczniczych.

Większa część ludności na świecie (80%) korzy-
sta z medycyny posługującej się ziołolecznictwem 
(WHO 2002), a wartość sprzedaży leków produko-
wanych na bazie naturalnych składników wynosi 57 
mld USD rocznie (Kaimowitz 2005).

II. Usługi regulacyjne: usługi ekosystemów regulujące jakość powietrza i gleby lub zapewniające kontrolę 
przeciwpowodziową i przeciwdziałanie chorobom.

Jakość 
powietrza 
i klimat

Drzewa i tereny zielone obniżają tempe-
raturę w miastach. Lasy mają wpływ na 
opady i dostępność wody w skali lokalnej 
i regionalnej. Drzewa i inne rośliny pełnią 
również bardzo istotną rolę w regulowa-
niu jakości powietrza, usuwając zanie-
czyszczenia z atmosfery.

Udowodniono, że park Cascine we Florencji utrzy-
mał swoją zdolność usuwania zanieczyszczeń na 
poziomie ok. 72,4 kg/ha rocznie (obniżając po 19 la-
tach swoją wydajność zaledwie o 3,4 kg/ha do 69kg/
ha), pomimo pewnych strat w drzewostanie i ekstre-
malnych zdarzeń pogodowych (Paoletti i in. 2011). 
Szkodliwe zanieczyszczenia, usuwane przez drzewa 
rosnące w parku, to głównie: O3, CO, SO2, NO2, CO2 
i zanieczyszczenia pyłowe.

Sekwestra-
cja węgla

Ekosystemy regulują klimat w wymiarze 
globalnym, magazynując gazy cieplar-
niane. Rosnące drzewa i rośliny usuwają 
dwutlenek węgla z atmosfery, skutecznie 
zamykając go w swoich tkankach (se-
kwestracja – wychwytywanie i magazy-
nowanie węgla).

Miejskie drzewa pełnią też bardzo ważną rolę w pro-
cesie sekwestracji węgla: w USA zatrzymują one 
rocznie do 22,8 mln ton węgla (według szacunków 
z 2002 r.). Wskaźnik ten można porównać do emisji 
tworzonych przez ludność USA w ciągu 5 dni. Usłu-
gę sekwestracji wycenia się na kwotę 460 mln USD 
rocznie i całkowitą kwotę wynoszącą 14 300 mln 
USD.

Zdarzenia 
ekstremal-
ne

Ekosystemy i żywe organizmy tworzą 
strefy ochronne, zabezpieczające przed 
klęskami żywiołowymi. Dzięki temu 
chronią lub obniżają skalę zniszczeń po-
wodowanych przez ekstremalne zdarzenia 
pogodowe lub naturalne zagrożenia, np. 
powodzie, sztormy, tsunami, lawiny, osu-
nięcia ziemi. Rośliny stabilizują zbocza 
gór, a rafy koralowe i lasy namorzynowe 
pomagają chronić wybrzeża przed znisz-
czeniami powodowanymi przez sztormy.

W kalifornijskim mieście Napa, dorzecze rzeki 
Napa zostało zrewitalizowane poprzez utworzenie 
wokół miasta terenów zalewowych, bagien i mokra-
deł (studium przypadku TEEB opracowane przez 
Almack 2010b). Działania te stworzyły skuteczną 
zaporę przeciwpowodziową, która spowodowała 
oszczędności finansowe, majątkowe oraz uratowała 
życie wielu ludziom.

Oczyszcze-
nie ścieków

Ekosystemy w postaci mokradeł oczysz-
czają ścieki. Biologiczna aktywność mi-
kroorganizmów znajdujących się w gle-
bie prowadzi do rozkładu większości od-
padów, dzięki czemu dochodzi do elimi-
nacji patogenów (bakterii powodujących 
choroby) oraz obniżenia ilości biogenów 
i zanieczyszczeń.

Gdyby w amerykańskim stanie Luizjana zastąpić 
konwencjonalne oczyszczalnie ścieków mokradłami, 
można byłoby zaoszczędzić od 7785 do 34 700 USD 
na hektar mokradeł (w 1995 r.) (Breaux i in. 1995 r.).

Erozja 
i żyzność
gleby

Erozja gleby jest kluczowym czynnikiem 
degradacji gruntów oraz pustynnienia. 
Tymczasem pokrywa roślinna zapobiega 
erozji gleby, a jej żyzność jest niezbędna 
do rozwoju roślin oraz rolnictwa. Dobrze 
funkcjonujące ekosystemy dostarczają 
glebie biogenów, które są niezbędne do 
rozwoju roślin.

W badaniu oszacowano, że całkowite nakłady nie-
zbędne do zahamowania procesów erozji na terenie 
USA wyniosłyby 8,4 mld USD. Straty powodowane 
przez erozję kosztują budżet USA 44 mld USD rocz-
nie. Dane te wskazują, że każdy zainwestowany do-
lar może przynieść 5,24 USD oszczędności (Pimentel 
i in. 1995).
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Zapylanie Owady, ptaki, nietoperze i wiatr zapyla-
ją rośliny, co umożliwia rozwój owoców, 
warzyw i nasion.

Ze 155 wiodących na świecie upraw roślin konsump-
cyjnych około 87 zależy od zapylenia przez zwierzę-
ta, także te uważane za najbardziej dochodowe, np. 
kakao i kawa (Klein i in. 2007).

Kontrola 
biologiczna

Ekosystemy pełnią ważną rolę w walce ze 
szkodnikami i chorobami przenoszonymi 
przez rośliny, zwierzęta i ludzi. Ekosys-
temy, poprzez działalność drapieżników 
i pasożytów, kontrolują szkodniki i cho-
roby. Ptaki, nietoperze, muchy, osy, żaby 
i grzyby działają jako naturalne mechani-
zmy kontroli.

W południowym Beninie udało się opanować hiacyn-
ta wodnego* przy zastosowaniu trzech naturalnych 
wrogów tej rośliny (De Groote i in. 2003). Koszt 
projektu dotyczącego kontroli biologicznej wyniósł 
2,09 mln USD (wartość bieżąca), ale jego skumulo-
waną wartość oszacowano na kwotę 260 mln USD 
(wartość bieżąca) przy założeniu, że projekt będzie 
nieprzerwanie tworzyć korzyści przez okres 20 lat. 
Stosunek korzyści i kosztów wyniósł 124:1.

III. Usługi podstawowe lub siedliskowe: na nich opierają się prawie wszystkie pozostałe typy usług. Eko-
systemy zapewniają przestrzeń życiową roślinom i zwierzętom, utrzymują również ich różnorodność.

Siedliska 
dla gatun-
ków

Siedliska zapewniają wszystko, co jest 
potrzebne każdej roślinie i zwierzęciu, 
aby przetrwać: żywność, wodę i schro-
nienie. Każdy ekosystem udostępnia róż-
ne siedliska, które mogą być niezbędne 
do cyklu życiowego danego gatunku. 
Wszystkie gatunki wędrowne, np. ptaki, 
ryby, ssaki i owady, zależą od różnych 
ekosystemów, z których korzystają pod-
czas swoich wędrówek.

W marcu 2010 r. IUCN stwierdziła w swoim rapor-
cie, że utrata siedlisk jest największym zagrożeniem 
dla motyli europejskich i może doprowadzić do wy-
ginięcia kilku gatunków. Utrata siedlisk następuje 
w wyniku zmian klimatycznych oraz przez niezrów-
noważoną działalność rolną. Winne są także pożary 
lasów i rozwój turystyki (IUCN 2010).

Różnorod-
ność 
genetyczna

Różnorodność genetyczna (pomiędzy 
populacjami gatunku oraz wewnątrz tych 
populacji) wyodrębnia wiele odmian lub 
ras. Jest ona podstawą dobrze dostoso-
wanych do danego miejsca kultywarów 
(odrębnych, jednorodnych, trwałych od-
mian). Bioróżnorodność zapewnia tak-
że pulę genów potrzebnych do rozwoju 
upraw komercyjnych i zwierząt hodow-
lanych. W niektórych siedliskach wy-
stępuje wiele gatunków. Powoduje to, 
że w stosunku do innych siedlisk są one 
bardziej różnorodne pod względem gene-
tycznym. Ten rodzaj siedlisk nazywamy 
zagrożonymi obszarami bioróżnorodno-
ści (biodiversity hotspots).

Na Filipinach podjęto inicjatywę dotyczącą ochrony 
lokalnych odmian ryżu. Starano się także wyhodo-
wać takie szczepy, które będą lepiej dostosowane 
do lokalnych warunków. Celem było zwiększenie 
zbiorów i podniesienie jakości nasion. Dałoby to 
mieszkańcom większą niezależność wobec hodow-
ców roślin. Hodowla taka byłaby też znacznie tańsza 
(SEARICE 2007).

IV. Usługi kulturowe: zaliczamy do nich niematerialne korzyści, które ludzie czerpią z kontaktu z ekosys-
temami. Usługi kulturowe oferują korzyści estetyczne, duchowe i psychiczne.

Rekreacja Spacery i uprawianie sportu na terenach 
zielonych pomagają mieszkańcom za-
chować zdrowie i zrelaksować się. Rola, 
którą pełni zieleń miejska w utrzymaniu 
kondycji fizycznej i psychicznej jest co-
raz bardziej doceniana, chociaż wciąż 
trudno ją zmierzyć.

Profesor Thomas Elmqvist zbadał wartość pieniężną 
usług ekosystemów związanych z miejskimi terena-
mi zieleni, biorąc pod uwagę 10 badań dotyczących 
9 miast w Chinach i 1 w USA (Elmqvist i in. 2011). 
Okazało się, że „rekreacja” i „skutki zdrowotne” 
odpowiednio wygenerowały średnią wartość 5882 
i 17 584 USD na hektar rocznie, przy łącznej śred-
niej wartości siedmiu rodzajów usług w wysokości 
29 475 USD na hektar rocznie.

* Eichornia gruboogonkowa – bylina wodna, szybko rozrastający się chwast.
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Turystyka Ekosystemy i bioróżnorodność przyczy-
niają się często do rozwoju turystyki, któ-
ra z kolei tworzy korzyści gospodarcze 
i jest ważnym źródłem dochodów wielu 
państw. W 2008 r. globalne zyski w branży 
turystycznej osiągnęły wysokość 944 mld 
USD. Turystyka kulturowa i ekoturysty-
ka mogą edukować ludzi w zakresie zna-
czenia różnorodności biologicznej.

Biorąc pod uwagę kwoty, które ludzie wydali na po-
dróż i lokalne wydatki związane z wycieczkami na 
rafy koralowe na Hawajach oszacowano, że lokalny do-
chód pośrednio związany z tymi rafami wynosi 97 mln 
USD rocznie (studium przypadku TEEB opracowane 
przez van Beukering i Cesar 2010). Informacja ta po-
kazuje jak duże dochody może wygenerować ekosys-
tem (dla osób indywidualnych, firm i państwa).

Wartość
estetyczna

Język, wiedza i środowisko przyrodnicze 
były ze sobą mocno związane od zarania 
ludzkości. Bioróżnorodność, ekosystemy 
i naturalne krajobrazy zawsze stanowi-
ły i stanowią źródło inspiracji dla sztuki 
kultury i, w coraz większym zakresie, dla 
nauki.

Prehistoryczne dzieła sztuki naskalnej w Południo-
wej Afryce, Australii i Europie oraz inne podobne 
przykłady znajdujące się na całym świecie są dowo-
dem na to, jak mocno przyroda inspirowała sztukę 
i kulturę od początku historii ludzkości. Współczesna 
kultura, sztuka i wzornictwo nadal czerpie ze środo-
wiska przyrodniczego.

Doświad-
czenie du-
chowe

W wielu częściach świata elementom 
przyrody, m. in. lasom, jaskiniom lub gó-
rom przypisuje się szczególne znaczenie 
(uważane są za święte). Przyroda odgry-
wa ważną rolę w niektórych tradycjach 
religijnych i w wiedzy przekazywanej 
z pokolenia na pokolenie. Związane z nią 
zwyczaje mają duże znaczenie w tworze-
niu poczucia przynależności.

W kościele maronickim w Libanie duchowni bronili 
posiadanego przez nich wzgórza porośniętego dzie-
wiczym lasem śródziemnomorskim. Zaangażowali 
się w walkę nie ze względu na argumenty naukowe 
i prawne, ale dlatego, że obrona wzgórza wpisywała 
się w kulturę maronicką, teologię i religię (Palmer 
i Finlay 2003).

4. Bioróżnorodność na świecie

Szacuje się, że obecnie na świecie nazwanych i skatalogowanych jest około 1,750 mln ga-
tunków żywych organizmów, w tym: 52 tys. kręgowców, 1,272 mln bezkręgowców – głównie 
owadów, 270 tys. roślin naczyniowych i mszaków, 72 tys. grzybów, 80 tys. glonów i pier-
wotniaków oraz 4 tys. bakterii. Rzeczywista liczba gatunków żywych organizmów na całym 
świecie nie jest znana. Uważa się, że im prostsze organizmy tym są liczniejsze gatunkowo 
i mniej poznane. Odkrywane są coraz to nowe gatunki, nawet z grup, które jak się nam wydaje 
są dobrze poznane. I tak w latach 70. odkryto 367 kręgowców (ssaki – 26 gat. ptaki – 5 gat., 
ryby – 231 gat.) oraz 7222 gatunki owadów oraz 1700 gat. grzybów. W całym XX wieku od-
kryto 11 gatunków waleni. W ciągu 22 lat na przełomie tysiąclecia rozpoznano 2196 nowych 
gatunków płazów – łącznie znanych jest 6199 gatunków. Wśród roślin opisano w latach 90. 
trzy nowe rodziny roślin kwiatowych, z których jedna to drzewa. 

Jednocześnie nie jest pewna nawet liczba opisanych gatunków ponieważ istnieją trudności 
z powodu zamieszania w taksonomii – sądzi się, że około 20%, a w niektórych grupach a na-
wet do 40% to synonimy17. 

Ponad połowa wszystkich znanych gatunków na Ziemi występuje w tropikalnych lasach 
deszczowych, zgodnie z zasadą wzrostu gradientu różnorodności w kierunku równika. Tak 
liczne występowanie gatunków w wąskim pasie wokół równika między innymi wynika 

17  J. Weiner, Życie i ewolucja biosfery, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Źródło:TEEB (2011), Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej, wydanie polskie Fundacja Sendzi-
mira, Kraków. (TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity)
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z wysokiego stopnia endemizmu. Tworzą one niewielkie lokalne populacje, skrajnie stenoty-
powe (tzn. przystosowane do wąskiego zakresu określonych warunków środowiska – czynników 
abiotycznych, np. temperatury, ciśnienia, zasolenia itp.) a tym samym podatne na wymarcie18. 
Również lokalnie, w małej skali, obserwuje się przestrzenną zmienność różnorodności gatun-
kowej. Na przykład rozrzucone w krajobrazie płaty zadrzewień, lasy, kolejne zbiorniki wodne 
pojezierza, czy szeregi różnych wysp zasiedlone są przez różne gatunki zwierząt, roślin, mi-
kroorganizmów w różnych kombinacjach. Zaobserwowano różne prawidłowości, między inny-
mi zależność liczby gatunków wprost proporcjonalną do wielkości powierzchni, którą zajmują, 
ale odpowiednio mniejszą, im bardziej jest ona oddalona od innego dużego obszaru zasobnego 
w gatunki19. 

Edward Wilson w swojej książce Różnorodność życia20 omawia zagadnienie prymatu tropi-
ków jako jednego z największych teoretycznych problemów biologii ewolucyjnej.

(…) Wystarczająco dużo solidnych analiz i teorii sprzęga się razem, sugerując stosunko-
wo proste rozwiązanie, a przynajmniej takie, które łatwo można zrozumieć: energetyczno-
-stabilnościowo-obszarową teorię bioróżnorodności. (…) Więcej energii, większa produkcja 
biomasy, zwężający się zasięg geograficzny w mniej zmiennych środowiskach – wszystkie 
te właściwości podnoszą poziom bioróżnorodności w tropikach w długich odcinkach czasu 
geologicznego. Ale są jeszcze inne czynniki wspierające bujność tropików. Stabilny klimat 
bez wyodrębnionych pór roku pozwala większej liczbie organizmów wyspecjalizować się 
w węższym zakresie warunków środowiska, wygrać konkurencję z niewyspecjalizowanymi 
gatunkami wokół siebie i w ten sposób przetrwać dłuższe okresy. Gatunki są upakowane 
ciaśniej. Żadna nisza, jak się wydaje, nie pozostaje pusta. Specjalizacja może dojść do prze-
dziwnych, pięknych skrajności.

(…) Na roślinach w górskim lesie deszczowym Nowej Gwinei żyją ryjkowce wielkości połowy 
ludzkiego kciuka, niemrawe i długowieczne, o grzbietach pokrytych glonami, wątrobowcami 
i mchami. W tym miniaturowym wędrownym ogrodzie bytują określone gatunki maleńkich roz-
toczy i nicieni.

(…) Przechadzając się po dnie równikowego lasu deszczowego w poszukiwaniu okazów któ-
rejkolwiek grupy, czy to storczyków, żab bądź motyli, można zauważyć, że gatunki zmieniają się 
niepostrzeżenie co kilkaset lub co kilka tysięcy metrów. Jakiś gatunek jest pospolity w jednym 
miejscu, potem go ubywa, aż całkiem znika, zastąpiony przez blisko spokrewniony gatunek, 
którego w poprzednim miejscu nie spotkano. Wtem szczęśliwa chwila: ukazuje się pojedynczy 
okaz gatunku nigdy przedtem nie widzianego na całym obszarze. Trzeba go starannie zebrać, 
a przynajmniej sfotografować, bo nigdy więcej już się go nie zobaczy. W środkowoamerykań-
skim lesie deszczowym występuje piękny motyl z rodziny rusałek, Dynamine hoppi; odznacza 
się wielkimi białymi plamami na przednich skrzydłach i metalicznoniebieskimi obwódkami 
pręg na tylnych skrzydłach. Napotkano go trzy razy w historii. Jedną samicę zebrał lepidopte-
rolog Philip DeVries na polanie w Finca La Selva, w Kostaryce, w lipcu. To był jedyny osobnik 
napotkany przez niego w ciągu sześciomiesięcznych badań motyli tego właśnie lasu. Drugą 
samicę zebrano następnego roku, w tym samym miejscu, też w lipcu. Potem już nigdy więcej. 
Powracając do lasu dzień po dniu, rok po roku, przemierzając go pieszo, z lornetką i siatką na 
motyle, można stale powiększać listę storczyków, żab lub motyli.

18  J. Gliwicz, Różnorodność biologiczna: nowa koncepcja ochrony przyrody, Wiadomości Ekologiczne 1992 r., 
t. 37, z. 4, 

19  J.Weiner, Czy niszczenie różnorodności biologicznej stanowi zagrożenie cywilizacyjne? Prace Komisji Zagrożeń 
cywilizacyjnych, 2001, PAU, t. 4, 7–20.

20  E.Wilson, Różnorodność życia, PIW, Warszawa 1999.
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Z początku obraz różnorodności w lesie wydaje się beznadziejnie zagmatwany, ale z cza-
sem wyłania się ogólny wzorzec: jest parę gatunków pospolitych, w większości występujących 
w porozrzucanych skupiskach, i ogromna większość gatunków rzadkich, w tym tak skrajnie 
rzadkich, jak Dynamine hoppi.

Liczne występowanie gatunków w wąskim pasie wokół równika przede wszystkim wyni-
ka, jak określa to skrótowo Wilson21, z trzech czynników: im więcej energii słonecznej, tym 
większa bioróżnorodność; im stabilniejszy klimat, zarówno z sezonu na sezon, jak z roku na 
rok, tym większa różnorodność; wreszcie im większy obszar, tym większa różnorodność. Ale 
jednocześnie okazuje się, że w głębi oceanów, tam gdzie nie dochodzi światło i panują stabilne 
warunki, na dnie w mule rozkwita wielkie bogactwo różnych gatunków zasilanych cały czas 
opadającymi z góry cząstkami i kawałkami martwych organizmów.

Dla przykładu krótki fragment opisu wycinka równikowego lasu deszczowego autorstwa 
w/w Wilsona.

(…) W lesie deszczowym pnącza wspinające się po pniu przyklejają się w gęstych sku-
pieniach do powierzchni pni drzew. Ich łodygi i korzenie gromadzą warstwy gleby i rozkła-
dającej się materii organicznej, stanowiące podłoże dla jeszcze innego, unikatowego zbio-
rowiska maleńkich roślin, owadów, skorpionów, stonóg i mniej pospolitych bezkręgowców. 
Te seryjne formy są zaadoptowane do sposobu życia w zasadzie nie występującego w strefie 
umiarkowanej. 

Największymi pomnożycielami tropikalnej różnorodności są jednak epifity, rośliny rosną-
ce na drzewach, nie pobierające z nich wody ani substancji odżywczych. Większość ga-
tunków epifitów stanowią storczyki, ale towarzyszy im ogromna liczba paproci, kaktusów, 
gesnerii, obrazkowców, gatunków z rodziny pieprzowatych i innych, razem składających się 
na 28 tysięcy znanych gatunków 84 rodzin, czyli prawie 10% wszystkich roślin wyższych. 
Rośliny nadrzewne przekształcają konary drzew w babilońskie ogrody wiszące. Każda jest 
małym, kompletnym siedliskiem, z glebą, która powstała z pyłu schwytanego z powietrza, 
schroniskiem dla zwierząt, od roztoczy i nicieni po ślimaki i małe ssaki. Niektóre anana-
sowate amerykańskich tropików są w stanie zatrzymać nie mniej niż litr wody w swoich 
sztywnych, wywiniętych do góry liściach. W tych zbiornikach żyją zwierzęta wodne nieznaj-
dowane nigdzie indziej, na przykład kijanki nadrzewnych żab oraz wyspecjalizowane larwy 
komarów i świtezianek.

W rezerwacie Monteverde Cloud Forest w Kostaryce, Nalini Nadkani i inni botanicy napo-
tkali coś, co można uznać za szczytowy przejaw zjawiska „podwożenia się”, najbardziej skom-
plikowany fizycznie nadrzewny ekosystem świata. Ogrody epifitów na większych poziomych 
konarach są tak obfite i splątane, że przypominają młodnik miniaturowego lasu. Z gęściejszych 
skupisk wyrastają nawet małe drzewka z gatunków znajdowanych zazwyczaj tylko na ziemi. 
Ekologiczny domek z kart stał się wieżą, symbolem ogromu życia na Ziemi: wielkie drzewa 
podtrzymujące storczyki i inne epifity, epifity utrzymujące mniejsze drzewka masą swoich ko-
rzeni, porosty i inne małe rośliny porastające liście tych mniejszych drzew, roztocze i małe 
owady żerujące wśród tych roślin rosnących na liściach, wreszcie pierwotniaki i bakterie żyją-
ce w tkankach tych owadów 22.

Próba oszacowania liczby wszystkich gatunków była podejmowana przez wielu badaczy, 
zwykle na podstawie ekstrapolacji tempa odkryć nowych gatunków. Podawane przez różnych 
autorów dane były rozbieżne i mieściły się w przedziale od 3 do 100 mln gatunków.

21  E. Wilson, op. cit.
22  E. Wilson, op. cit.
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Jeden z badaczy na podstawie badań prowadzonych w puszczy amazońskiej, gdzie za po-
mocą insektycydu opylał korony wybranych drzew sugerował, że według jego szacunków 
samych stawonogów może być 30 mln gatunków23.

Jeszcze w innych badaniach naukowcy oznaczyli metodami genetycznymi populację bakte-
rii z dwóch rodzajów próbek jednogramowych pobranych z osadów morskich oraz gleby lasu 
bukowego w Norwegii. Stwierdzili obecność po około 4–5 tysięcy odmiennych genetycznie 
form, podczas gdy znanych jest tylko około 4 tysięcy gatunków24. Problem jednak nie dotyczy 
tylko różnorodności gatunkowej tropikalnych dżungli czy głębin oceanów ale, jak zauważa 
prof. Skubała: …Wyobraźmy sobie niepozorny skwer przed moim wydziałem biologii. Był-
by ogromny kłopot ze sporządzeniem kompletnej listy gatunków zasiedlających ten trawnik. 
Osobiście byłbym w stanie sporządzić spis gatunków jednej z grup roztoczy – mechowców. 
Prawdopodobnie znalazłbym ich tam od 30 do 40 gatunków. Miałbym ogromny problem ze 
znalezieniem specjalistów, którzy mogliby oznaczyć wszystkie pozostałe grupy roztoczy25.

Rys. nr 1. Liczba znanych gatunków współczesnych organizmów
Środkowe koło i zacieniony kolisty obszar, narysowany w tej samej skali, oznaczają, odpowiednio, liczbę znanych 
obecnie gatunków i przypuszczalną liczbę wszystkich gatunków żyjących na Ziemi. Podano liczbę gatunków nale-
żących do poszczególnych grup systematycznych – taksonów.

Źródło: J. Weiner, Życie i ewolucja biosfer, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

23 Terry Erwin prowadził badania w puszczy amazońskiej, gdzie za pomocą insektycydu opylał korony określo-
nych drzew. Zaobserwował ogromne zróżnicowanie gatunków owadów – co najmniej dziesięciokrotnie większe 
od spodziewanego oraz dużo gatunków nowych dla nauki. Za pomocą ekstrapolacji oszacował liczbę gatunków 
stawonogów na 30 mln – rząd wielkości większy niż szacowane do tej pory zróżnicowanie gatunkowe stawonogów. 
Badania opublikował w 1982 r.

24  E. Wilson, op. cit.
25  P. Skubała, Ile gatunków żyje z nami na Ziemi? Dzikie Życie,12/1, 2013/14.
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Takich przykładów jest więcej a oznacza to jak mało poznane jest bogactwo gatunkowe na 
Ziemi. Przyczyn należałoby szukać nie tylko w złożoności materii ale też w niewystarczają-
cym strumieniu środków finansowych przeznaczanych na badania nad systematyką. Skutkuje 
to nie tylko zahamowaniem badań ale też niewykształceniem odpowiedniej grupy naukow-
ców specjalizujących się w badaniach nad poszczególnymi grupami organizmów. Niektórzy 
naukowcy opisujący stan wiedzy na temat poznania naszych zasobów przyrody ożywionej 
(liczby gatunków) oraz wiedzy o samej przyrodzie używają być może szokujących określeń – 
jak np. ignorancja – ale oddających istotę sprawy czyli niedostatek wiedzy o przyrodzie przy 
jednoczesnym nonszalanckim traktowaniu zasobów jakby były niewyczerpywalne i bez zna-
czenia dla naszego życia.

Szacowany stan poznania wybranych grup organizmów kształtuje się na poziomie - ssaki: 
95%, ptaki: 98%, płazy i gady: 95%, ryby: 90%, owady: 3%, pierwotniaki: 31%, grzyby: 
5–15%, glony: 67%, bakterie: 13%, wirusy: 5%, rośliny wyższe: 90–95%.

(na podstawie: Solbrig 1992, Wilson 1992, May 1994, World Watch Institute Report 1987). 
(za: Skubała P. Stan wiedzy o funkcjonowaniu ziemskiego ekosystemu. Bystra, 1–2 luty 2014 r.)

Największą grupę wśród znanych taksonów stanowią zwierzęta. Wśród nich najwięcej jest 
owadów, wśród których dominującą grupą są chrząszcze. Rośliny stanowią około ¼ wszyst-
kich znanych gatunków, najwięcej jest roślin dwuliściennych.

5. Bioróżnorodność w Polsce 

Polskę charakteryzują wybitne walory krajobrazowe i relatywnie większa różnorodność biologiczna 
niż pozostałe państwa europejskie. W przeciwieństwie do innych krajów Europy, krajobrazy naturalne 
lub do nich zbliżone, o wielkiej wartości przyrodniczej i niebagatelnych walorach estetycznych, prze-
trwały nie tylko w górach, ale spotykane są także na niżu, zwłaszcza we wschodniej i północnej 
części Polski, i to w stosunkowo dobrym stanie26.

Rys. 2. Udział zagrożonych ekosystemów na świecie i w Polsce; 100% – liczba zidentyfikowanych typów 
ekosystemów (E. Symonides, 2010).

Różnorodność biologiczna na poziomie ponadgatunkowym to 485 typów ekosystemów – 
zespołów roślinnych, z których blisko 12% uznaje się za endemity. Jednak unikatowe lub wy-
bitnie rzadkie elementy bioróżnorodności w Polsce, zdaniem prof. Ewy Symonides, związane 
są z kilkoma typami ponadgatunkowych układów przyrodniczych, takich jak:

26  E. Symonides, Różnorodność biologiczna Polski – jej stan zagrożenia i prawno-organizacyjne aspekty ochrony, 
Problemy i Poglądy; Przyszłość: Świat-Europa-Polska 2010, Nr 2, 30.
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 I. Krajobrazy i ekosystemy rozległych puszcz (m. in.: Puszcza Augustowska, Białowieska, 
Kampinoska, Bory Tucholskie, Bory Dolnośląskie), w których oprócz bogactwa różnych 
typów lasów zachowały się śródleśne bagna, jeziora, rzeki, wydmy a także polany – re-
likt dawnej gospodarki rolnej. Charakterystyczne dla nich jest bogactwo i różnorodność 
gatunkowa mikroorganizmów, grzybów, roślin i zwierząt, również tych dużych – ssaków 
i ptaków, które występują w większych kompleksach leśnych. Mimo, że naturalne lasy: 
dąbrowy, buczyny, grądy, olsy i łęgi oraz bory: jodłowe, sosnowe, świerkowe zajmu-
ją obszar około 4% Polski i zachowały się przede wszystkim w parkach narodowych 
i rezerwatach, to reprezentują one kilkadziesiąt podstawowych jednostek typologicznych 
wewnętrznie zróżnicowanych, w których żyje połowa gatunków rodzimej flory i fauny 
oraz większość gatunków grzybów, wśród których są gatunki już niespotykane w innych 
lasach Europy. Do najcenniejszych zespołów zalicza się jodłowy bór świętokrzyski, nad-
rzeczne lasy łęgowe, a unikatem na skalę europejską jest część Puszczy Białowieskiej 
w obszarach Parku Narodowego, w której zachowało się stosunkowo wiele cech układów 
naturalnych, a nawet pierwotnych27.

 II. Krajobrazy i ekosystemy swobodnie płynących na długich odcinkach rzek i ich dolin (np. 
Biebrzy, Bugu, Narwi, Wisły, Drawy); 
Charakteryzują się one piaszczystymi łachami, starorzeczami i lasami łęgowymi, wystę-
pują wszędzie tam, gdzie nie uregulowano rzek do celów żeglugi (Europa Zachodnia 
tworzyła z większych i mniejszych cieków żeglowną sieć wodną) lub nie przegradzano 
zaporami, które tworzyły pojedyncze zbiorniki wodne lub systemy kaskad tak jak to zro-
biono w Rosji i Ukrainie. Nasze ekosystemy dolin nieuregulowanych rzek na tle całego 
kontynentu są szczególnie cennym przyrodniczo środowiskiem życia rzadkich i ginących 
gatunków roślin, bezkręgowców, ryb, ptaków oraz stanowią ważne korytarze dla prze-
lotów ptaków i wędrówek niektórych ssaków. W przyjętej w 1995 roku Paneuropejskiej 
Strategii Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej wyznaczono systemy ośmiu rzek 
będących europejskimi korytarzami ekologicznymi, zaliczono do nich Wisłę i Bug.

III. Lasy łęgowe dolin rzecznych są ostoją dla około 67% europejskich gatunków ptaków a klej-
notem wśród naszych rzek jest Narew (szczególnie w granicach Narwiańskiego Parku Na-
rodowego) ze swoimi rozlewiskami – jedyna pozostała taka nizinna rzeka (zaliczana do 
rzek anastomozujących)28 w całej Europie.

IV. Krajobrazy i ekosystemy rozległych mokradeł, w tym torfowisk, których historia sięga 
końca epoki lodowej. Zajmują niecałe 4% powierzchni kraju, charakteryzują się odmien-
ną genezą, typem gospodarki wodnej, charakterem roślinności i właściwościami torfu. 
Wśród nich dominują torfowiska niskie (bagna) stanowiące ponad 90% wszystkich tor-
fowisk. Niezwykle cenne są torfowiska wysokie (około 4% powierzchni) i torfowiska 
przejściowe (około 2,6% powierzchni).

27  J. M. Matuszkiewicz, Ocena walorów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej w kontekście propozycji usta-
nowienia na całym jej obszarze parku narodowego, Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu; Seria: Opracowania 
Tematyczne. OT-206, maj 1995 r. – Ważnym walorem przyrodniczym Puszczy Białowieskiej jest rozległość obszarów 
mało przekształconych przez człowieka (w szczególności dotyczy to obszaru parku narodowego), dzięki czemu mamy 
tu do czynienia z całymi układami krajobrazowymi odznaczającymi się stosunkowo znacznym stopniem naturalności. 
Jest przy tym istotne, że w ogólnym zarysie krajobraz i ekosystemy są tu układami o pierwotnym rodowodzie, tzn. 
że nie ma tu luki pomiędzy np. pierwotnymi lasami dębowo-grabowymi a ich obecnymi płatami, choćby nawet ich 
część była sadzona przez człowieka.

28  Rzeka anastomozująca – z greckiego anastomoun – otwierać ujście; rzeka wielokorytowa, płynąca kilkoma 
równoległymi odnogami, o stałym przebiegu i stosunkowo dużym stopniu krętości.
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 V. Krajobrazy i ekosystemy śródleśnych jezior oligotroficznych (np. Bobięcińskie Wielkie, 
Gacna Wielkie, Nierybna), należą do nich jeziora górskie i jeziora lobeliowe z ubogą 
ale unikatową florą i roślinnością. Jeziora lobeliowe, ubogie w związki biogenne, z nie-
wielką ilością detrytusu oraz ubogie w roślinność wyższą i glony, często są położone 
wśród borów sosnowych i mieszanych, rzadziej kwaśnych buczyn pomorskich i zwy-
kle otoczone torfowiskami. W skład ich roślinności wchodzą gatunki ściśle chronione. 
W Polsce przebiega południowo-zachodnia granica zasięgu jezior lobeliowych, licznych 
w Skandynawii, ale całkowicie zniszczonych w Niemczech. W Polsce zachowało się 
około 173 takich jezior, które ze względu na swoje cechy są zagrożone.

VI. Krajobrazy i ekosystemy piaszczystych lub klifowych odcinków wybrzeża Bałtyku (np. 
ruchome piaski na Mierzei Łebskiej, klif na Wolinie, w Niechorzu), wzbogacone zatoka-
mi, mierzejami, jeziorami, półwyspami, ujściami cieków, silnie przekształcone w więk-
szości krajów bałtyckich. Na płaskich odcinkach wybrzeża dominują piaszczyste plaże, 
wydmy porośnięte ubogą roślinnością (nadmorskie psammofity) i w pewnym oddaleniu 
od brzegu nadmorskie bory bażynowe. Na polskim wybrzeżu zachowało się około 70 
km klifu, czyli wysokiego (do 100 m n.p.m.) i zwykle stromego brzegu morza, podle-
gającego procesom abrazji oraz erozji wietrznej i wodnej. Na skutek złożonej budowy 
geologicznej, przebiegowi poziomów wodonośnych oraz zróżnicowanym procesom sto-
kowym klify stanowią bogactwo osobliwych siedlisk, uznanych także przez Komisję 
Europejską za zagrożone i wymagające ochrony.

VII. Harmonijne krajobrazy na obszarach wiejskich.
Mozaika niewielkich pasów pól, łąk i pastwisk poprzecinanych miedzami, śródpol-
nymi zadrzewieniami lub kępami drzew i wioski z tradycyjną zabudową, gdzie nie-
gdzie z zachowanymi strzechami, żurawiami czy wiatrakami tworzą niepowtarzalny 
krajobraz wraz z resztkami ekosystemów nieleśnych w postaci oczek wodnych, mo-
kradeł, skarp z murawami kserotermicznymi. Ten tradycyjny typ gospodarki rolnej, 
nieobecny w większości krajów Europy umożliwił przetrwanie wielu rzadkim zbio-
rowiskom roślin segetalnych29 oraz gatunkom reprezentującym florę i faunę siedlisk 
okrajkowych30. Polska, dzięki takiemu typowi gospodarki rolnej nadal jest ostoją, 
często główną wielu gatunków ptaków np. bociana białego. Ten typ krajobrazu 
w Polsce staje się jednak coraz rzadszy.

29  Rośliny segetalne (chwasty segetalne) – grupa chwastów rosnąca wśród upraw na polach, niekiedy mogą 
one przyczynić się do obniżenia plonu. Chwasty segetalne tworzą własne zbiorowiska roślinne, różne gatunki i ich 
kompozycje są związane z określonymi warunkami siedliska oraz z gatunkiem rośliny uprawnej. Do chwastów 
segetalnych należą np. mak polny, chaber bławatek, kąkol polny, ostróżeczka polna, mak piaskowy, kurzyślad 
polny. Wiele gatunków uznawanych w przeszłości za chwasty są tak rzadkie, że grozi im wyginięcie, np. chwasty 
lnu – kąkol polny, miłek letni.

30  Zbiorowiska okrajkowe – zbiorowiska roślin zielnych charakterystyczne dla układów ekotonowych, w wa-
runkach naturalnych zajmujące na ogół wąski pas w strefie kontaktowej zbiorowisk leśnych lub zaroślowych ze 
zbiorowiskami trawiastymi. Składają się na sekwencję zbiorowisk – las – zarośla (krzewiasty oszyjek) – okrajek 
ziołoroślowy – murawy (pola, pastwiska lub łąki). W. Matuszkiewicz, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk 
roślinnych Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 
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21. W nawiasach podane są liczby gatunków rodzimych bez występujących w Polsce gatunków ob-
cych sprowadzonych przez człowieka do Polski celowo lub zawleczonych w różnych okolicznościach.

22. Wyjaśnienia źródeł w tytule tabeli.
23. Uważa się jednak, że znacząca część to jednak synonimy.
24.W zależności od ujęcia taksonomicznego.
25. Bez 439 antropofitów, które są już stałymi składnikami polskiej flory.

Źródło: Stan środowiska w Polsce, Raport 2014. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa 2014. Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska.

6. Tempo wymierania gatunków

Czas trwania gatunku nie jest wieczny, nieskończony. Od początku pojawienia się 
życia na ziemi gatunki powstają i po określonym czasie wymierają. Na podstawie sza-
cunków określono czas przeciętnego trwania gatunku na 5 mln lat. Tempo wymierania 

Tabela nr 3. Liczba zarejestrowanych lub oszacowanych gatunków, w tym rodzimych wybranych grup z glo-
nów i królestwa grzybów, roślin i zwierząt w Polsce (źródło: 1: GIOŚ/IOP PAN; 2: MŚ; 3: IOP; 4: Komisja 
Faunistyczna)
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gatunków nie jest precyzyjnym wskaźnikiem, polega na przybliżonym szacowaniu licz-
by ginących gatunków, daje nam jednak wskazówki odnośnie tendencji w skali utraty 
różnorodności biologicznej. Średnia prędkość wymierania wyniosła od około 1 do 5 
gatunków na rok.

Na podstawie licznych badań paleontologicznych (sięgających warstw datowanych na 600 mln 
lat), między innymi badań osadów dna morskiego prowadzonych w latach 60. i 70. oraz póź-
niejszych ocenia się, że liczba gatunków rozmaitych organizmów na naszej planecie, w skali 
czasu geologicznego, stale rośnie, choć tempo tego przyrostu jest nierównomierne. Okresy 
wykładniczego wzrostu liczby gatunków przerywane są epizodami gwałtownego, nieraz bar-
dzo głębokiego spadku różnorodności. Największa taka katastrofa wydarzyła się około 220 mln 
lat temu, kiedy to, jak się szacuje, wyginęło 95% gatunków. Badacze naliczyli pięć wielkich 
katastrof i co najmniej kilkadziesiąt mniejszych epizodów szybkiego wymierania gatunków. 
Jako przyczyny upatruje się katastrofy tektoniczne, kosmiczne i astronomiczne. Mimo wielu 
niewyjaśnionych kwestii w trwających badaniach i dyskusjach istnieje pewność co do trzech 
rzeczy:

1. nawet po największych katastrofach różnorodność życia na Ziemi odradzała się z na-
wiązką (przy czym tempo wymierania może trwać kilka lub kilka tysięcy lat, a odradza-
nie się bioróżnorodności kilka lub kilkadziesiąt milionów lat);

2. gatunki wymarłe nigdy się nie odradzają, po każdej katastrofie pojawiały się, a czasem 
zaczynały dominować inne formy życia niż przedtem;

3. kiedy na Ziemi pojawił się człowiek, zastał tam największą liczbę gatunków31.
Obecnie szacowane tempo wymierania gatunków porównywane jest do wielkich katastrof 

i nazywane jest szóstą katastrofą. Przypisuje się ją, w dużej mierze, człowiekowi. Oto kilka 
cytatów ekspertów badających te zmiany:

 y Jeżeli w przeszłości gatunki żyły około milina lat bez zakłóceń powodowanych przez 
człowieka, jak często wynika z badań wielu grup, udokumentowanych w danych kopal-
nych, to należy wnioskować, że normalne tempo wymierania ”tła” wynosi jeden gatunek 
na jeden milion gatunków rocznie. Ludzka działalność przyśpieszyła tempo wymierania 
od tysiąca do 10 tysięcy razy ponad ten poziom, i to tylko w lasach deszczowych, wyłącz-
nie drogą zmniejszania ich obszaru. Niewątpliwie jesteśmy właśnie w trakcie jednego z 
wielkich wymierań historii geologicznej (Edward O. Wilson, Różnorodność życia, PIW, 
1999).

 y Codzienne wymiera 150–200 gatunków roślin, owadów, ptaków i ssaków. – Program Środowisko-
wy ONZ (dane z roku 2010).

 y Planetarne wymieranie jest kryzysem bardziej poważnym niż groźba wymiany nuklearnych cio-
sów. Słowa dobieram bardzo ostrożnie. Norman Myers, profesor Nauk Środowiskowych na 
Uniwersytecie Oksfordzkim.

 y Niebawem na zawsze zniknie 50% wszystkich żyjących gatunków. Tyron B. Hayes, profesor 
Biologii Integracyjnej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

 y To paradoks, że społeczność naukowa nie podejmuje walki o pierwsze strony gazet i nie powtarza 
w kółko opinii publicznej tej krytycznej informacji: utrata bioróżnorodności jest ogromna, a jej 
konsekwencje będą poważne. Ignacio Chapela, profesor nadzwyczajny Ekologii Mikrobo-
wej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.32

31  J. Weiner, Czy niszczenie…, op. cit.
32  https://exignorant.wordpress.com/2016/11/02Badania: Trwa szóste planetarne wymieranie…
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Przyczyny współczesnego wymierania gatunków są wielorakie, często specyficzne w sto-
sunku do poszczególnych gatunków, możliwe jest jednak wyodrębnienie kilku istotnych czyn-
ników dominujących w tym zjawisku.

Oprócz, co wydaje się oczywiste, nadmiernej eksploatacji populacji gatunków użytko-
wych oraz tych, które zaklasyfikowano jako szkodniki, istotną przyczyną wymierania ga-
tunków jest niszczenie siedlisk – przestrzeni życiowej wszystkich organizmów. Następuje to 
poprzez fragmentację ekosystemów – większość liniowych inwestycji takich jak: drogi, ko-
lej, linie energetyczne, a także przekształcanie siedlisk na cele urbanizacyjne, przemysłowe, 
rolnicze oraz degradacja siedlisk poprzez skażenia, eutrofizację, zakwaszenie, odwodnienia. 

Duże znaczenie mają zmiany klimatyczne, które poprzez zmianę warunków fizycznych 
mogą przyczyniać się do eliminacji gatunków, niemających zdolności adoptować się do zmian. 
Niekiedy też gatunki obce zawleczone lub introdukowane konkurując z gatunkami rodzimymi 
o zasoby wypierają je ze środowiska.

Czerwona księga gatunków zagrożonych

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) opublikowała po raz pierwszy w 1964 r. 
Czerwoną księgę gatunków zagrożonych wyginięciem. Celem tej publikacji i kolejnych wzno-
wień jest sklasyfikowanie wszystkich poznanych organizmów pod kątem stopnia zagrożenia 
wyginięciem poszczególnych gatunków. Jest to jeden z istotnych kroków pomocnych w ochro-
nie gatunkowej – przypisanie każdemu poznanemu gatunkowi aktualnego statusu potencjału 
populacji. Jej edycja w 2016 r. zawierała spis 79800 gatunków ocenionych pod względem 
zagrożenia. Organizacja stawia sobie za cel ocenę 160 tysięcy gatunków do 2020 r. 

IUCN określiła kategorie zagrożeń gatunków.

Gatunki oszacowane według kryteriów IUCN

Gatunki rozpoznane
Gatunki wymarłe:
 y EX (extinct) – wymarłe, tzn gatunki, które uznano za wymarłe w skali globalnej. Ga-

tunki wymarłe lokalnie zalicza się do kategorii RE (regionalny extinct).
 y EW (extinct in the wild) – wymarłe w stanie dzikim, tzn takie, które wymarły na 

wolności ale pojedyńcze okazy mogą żyć w ogrodach zoologicznych lub hodowlach.
Gatunki zagrożone wyginięciem:
 y CR (critically endangered) – krytycznie zagrożone, najbardziej zagrożone gatunki.
 y EN (endangered) – o wysokim ryzyku wymarcia w niedalekiej przyszłości.
 y VU (vulnerable) – narażone, gatunki, które mogą wymrzeć stosunkowo niedługo, 

choć nie tak szybko jak gatunki zgrożone.
Gatunki mniej narażone:
 y NT (near threatened) – bliskie zagrożenia, gatunki bliskie do zaliczenia do wyższej 

kategorii, ale się jeszcze do niej niekwalifikujące.
 y LC (least concern) – najmniejszej troski, gatunki niespełniające kryteriów z kategorii 

zagrożenia lub bliskiego zagrożenia. Zalicza się do tej grupy gatunki pospolite, 
o szerokim rozprzestrzenieniu.

Gatunki niedostatecznie rozpoznane
 y DD (data deficient) – gatunki o nieokreślonym stopniu zagrożenia, wymagające do-

kładniejszych danych.

Gatunki nieoszacowane według kryteriów IUCN

 y NE (not evaluated) – gatunki, które nie zostały poddane ocenie.
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W Polsce kategorie oceniające zagrożenie gatunków opracowano w nieco zmienionej for-
mie. Do tej pory opracowano: Czerwoną listę roślin i grzybów Polski (Instytut Botaniki im. 
Prof. W. Szafera PAN)33; Polską czerwoną księgę roślin34 i Polską czerwoną księgę zwierząt, 
Tom I – Kręgowce, Tom II – Bezkręgowce (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)35 
oraz Polską Czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce pod red. Zbigniewa 
Głowacińskiego 2002 Kraków.

7. Podsumowanie

Konwencja o różnorodności biologicznej wprowadziła zmiany w podejściu do ochrony za-
sobów przyrody. Objęła ochroną bez wyjątku wszystkie gatunki i zgrupowania żyjące na Zie-
mi. Poszerzyła pojęcie różnorodności biologicznej, które odnoszone jest nie tylko do bogactwa 
gatunkowego, ale także do innych poziomów organizacji przyrody – do poziomu genetycz-
nego i krajobrazowego. Ochrona różnorodności jest bardziej skuteczna, gdy realizowana jest 
w sposób kompleksowy. Konwencja zweryfikowała pojęcie naturalności, które przestaje być 
używane, jako termin odnoszący się do tego, co pierwotne w znaczeniu: niezmienione przez 
człowieka. W zasadzie nie ma już miejsc na Ziemi gdzie nie dotarły czynniki antropogenicz-
ne, więc uznano, że systemy naturalne podlegają procesom przyrodniczym, na które wpływa 
bezpośrednio lub pośrednio człowiek, ale w stopniu nie większym niż inne organizmy. Miej-
sca te zajmują niewielkie fragmenty powierzchni Ziemi i zachowały się w miejscach słabo 
przekształconych oraz trudno dostępnych dla człowieka. Ginące systemy półnaturalne i antro-
pogeniczne traktowane są na równi z systemami naturalnymi, gdyż stanowią o całokształcie 
różnorodności biologicznej. Konwencja uściśliła pojęcie zjawiska godnego ochrony. Jeste-
śmy zobowiązani do ochrony złożoności przyrody w różnych jej przejawach – strukturach 
ekologicznych, procesach gwarantujących ich prawidłowe funkcjonowanie, ekosystemach 
dojrzałych i znajdujących się w różnych stadiach sukcesyjnych. Ochrony wymaga także róż-
norodność kulturowa i tradycyjne sposoby gospodarowania, z którymi są nierozerwalnie zwią-
zane zagrożone wartości przyrodnicze36.

W rzeczywistości niewiele wiemy o roli bioróżnorodności i poszczególnych gatunków w sta-
bilności ekosystemów. Nie wiemy czy można zachować sprawność funkcjonowania biocenoz 
eliminując określone gatunki. Nie wiemy czy i jaki związek istnieje między liczbą gatunków 
a długotrwałym utrzymywaniem biosfery w stanie odpowiadającym ludziom (Weiner 1999: 
274–275). Zapewne jednak istnieje poziom utraty różnorodności, powyżej którego następuje 
katastrofalna zmiana – fundamentalna reorganizacja – wskutek której środowisko nie może 
„podtrzymywać” istniejących społeczności ludzkich (Perrings, Folke, Maeler 1992;7). Wobec 
tego, że niewiele możemy o tym poziomie powiedzieć, strategia działań wobec bioróżnorodno-
ści powinna cechować się przezornością. Samo ryzyko, redukcja liczby gatunków może zmie-
nić warunki na gorsze z punktu widzenia człowieka, wymusza troskę o inne byty37.

33  K. Zarzycki, Z. Mirek, Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski, Kraków: Instytut 
Botaniki im. W. Szafera PAN, 2006.

34  K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa, Z. Mirek, Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. 
Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014.

35  Tom I – red. Głowaciński, Z. PWRiL, Warszawa 2001; Tom II – red. Głowaciński, Z. & Nowacki, J. Poznań 2004.
36  A. Weigle, R. Andrzejewski, Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. 

Warszawa 2003.
37  B. Dobrzańska, G. Dobrzański, G. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego; Wydawnictwo Naukowe 

PWN;2008.
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W interesie człowieka jest zatrzymanie procesu wymierania gatunków, postępującego w dużym, 
ciągle rosnącym tempie, aby nie utracić bezpowrotnie tego olbrzymiego i w pełni niepoznanego 
potencjału różnorodnych właściwości świata ożywionego. Całe to bogactwo, zarówno orga-
nizmów dzikich, jak i wyhodowanych przez człowieka, jest niezbędne do życia i utrzymania 
względnego komfortu dla ciągle rosnącej populacji człowieka. 

Wygląda to zupełnie inaczej jeśli spojrzymy z innej strony na ten proces, biorąc pod uwagę 
trwanie natury – zagrożenie takie, jak można przypuszczać, nie istnieje. W przeszłości Ziemia 
przeszła wielkie katastrofy, podczas niektórych straciła bezpowrotnie do 95% gatunków i od-
rodziła się bogatsza w nowe zasoby. Kluczowa dla odmiennych punktów widzenia jest kwestia 
skali czasu: jedno pokolenie człowieka to około 20–25 lat, a czas na odrodzenie po katastro-
fach oszacowano na kilka do kilkudziesięciu milionów lat. W czasie kilku pokoleń człowieka 
może wyrosnąć piękny las ale nie powstaną nowe gatunki. 

Wspomniany w opracowaniu badacz różnorodności biologicznej Edward O. Wilson (1999) 
zaproponował w swojej publikacji z 1992 r. szczegółowy i bardzo rozbudowany program roz-
wiązania tej katastrofy biologicznej w pięciu obszarach, przedstawiając niezbędne działania, 
z których już część jest realizowana:

1. badania świata fauny i flory;
2. tworzenie biologicznego bogactwa;
3. upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju;
4. ratowanie tego bogactwa, które jeszcze istnieje;
5. odtworzenie ekosystemów naturalnych. 
Wszystkie te zadania mają jeden cel: ochronę i użytkowanie po wieczne czasy największej, 

jak to tylko możliwe, części różnorodności na Ziemi38.
Rekomendacje dla Polski, zgodne z generalnymi propozycjami E.O. Wilsona, w bardziej 

szczegółowej formie przedstawiła cytowana wcześniej profesor Ewa Symonides w swojej pra-
cy z 2014 r.39

Trudno uznać, by ochrona różnorodności biologicznej w naszym kraju była zadowalająca. 
Zwiększenie jej skuteczności wymaga:
 y przeprowadzenia waloryzacji przyrodniczej i opracowania planu zagospodarowania 

przestrzennego kraju, m.in. w celu uzupełnienia sieci obszarów prawnie chronionych. Brak 
tych opracowań był przyczyną kilkuetapowego wyznaczania obszarów sieci Natura 2000 
i wielu konfliktów między przyrodnikami a inwestorami, dotyczących np. lokalizacji sieci 
autostrad, farm wiatrowych, a ostatnio także odwiertów w poszukiwaniu gazu łupkowego,

 y istotnego zwiększenia powierzchni parków narodowych i większości rezerwatów przyrody;
 y pilnej, terenowej weryfikacji obiektów i obszarów chronionych na poziomie gmin,
 y przywrócenia spójnego systemu zarządzania siecią obszarów i obiektów prawnie 

chronionych: od organów centralnych, poprzez wojewódzkie do lokalnych,
 y podjęcia działań w kierunku uzyskania większej społecznej akceptacji dla niezbędnych 

ograniczeń w gospodarczym wykorzystywaniu przyrodniczo cennych obszarów,
 y przywrócenia odpowiedniej rangi polskojęzycznym opracowaniom przyrodniczym ze strony 

decydentów nauki, które w obecnym systemie parametrycznym nie liczą się w dorobku 
naukowym florystów, faunistów, fitosocjologów czy hydrobiologów,

 y kształcenia specjalistów, którzy swobodnie poruszaliby się zarówno w przyrodniczych, jak 
i prawnych, socjologicznych, ekonomicznych i finansowych meandrach ochrony przyrody we 

38  E. Wilson, op. cit.  
39  E. Symonides, Różnorodność biologiczna Polski – jej stan zagrożenia i prawno-organizacyjne aspekty chrony. 

Problemy i Poglądy; Przyszłość: Świat-Europa-Polska 2014, Nr 2, 30



współczesnym świecie. Powinien w tym celu powstać interdyscyplinarny kierunek studiów 
poświęconych w całości problematyce szeroko rozumianej ochrony i zrównoważonego 
użytkowania różnorodności biologicznej, podobnie jak powinna zaistnieć samodzielna 
dyscyplina naukowa, analogiczna do conservation biology w krajach zachodniej Europy,

 y udoskonalenia systemu kształcenia i doszkalania kadr ochrony przyrody, nie dość sprawnie 
poruszających się w polskiej i unijnej rzeczywistości. Wprawdzie kilkadziesiąt wyższych 
uczelni kształci studentów na kierunku „ochrona środowiska”, ale w programie studiów 
większości z nich albo nie ma przedmiotu „ochrona przyrody”, albo jest on traktowany 
marginalnie. Absolwenci takich uczelni nie znają zatem międzynarodowych i prawnych 
aspektów ochrony przyrody, podobnie jak nie bardzo potrafią korzystać ze środków Unii 
Europejskiej przeznaczonych na finansowanie najrozmaitszych programów z zakresu 
ochrony przyrody z tej prostej przyczyny, że nie potrafią skonstruować projektu budżetu.
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