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Na jakim miejscu plasuje si! natura w naszym "yciu i dlaczego jest ona taka 
wa"na? Szukaj#c odpowiedzi na tak postawione pytanie, musimy sobie 

u$wiadomi%, i" jako ludzie jeste$my ca&kowicie uzale"nieni od ekosystemu ziem-
skiego, w którym funkcjonujemy. Ro$liny i zwierz!ta daj# nam po"ywienie, filtru-
j# wod!, dostarczaj# powietrze. Innymi s&owy, bez sieci naturalnych powi#za' nie 
b!dziemy istnie%. Tym w&a$nie jest bioró!norodno"#, któr# definiowa% mo"na 
jako „zró"nicowane "ycia na naszej planecie we wszystkich jego formach. Sk&ada 
si! na ni# liczba gatunków, ich zmienno$% genetyczna i interakcje tych form "ycia 
w z&o"onych ekosystemach”1.

Ochrona bioró"norodno$ci wa"na jest nie tylko ze wzgl!dów przyrodniczych, 
ale tak"e spo&ecznych. Dlatego te" w niniejszym rozdziale przybli"ymy, jakie s# 
g&ówne czynniki utraty bioró"norodno$ci i skutki, jakie ona niesie, tak"e w wy-
miarze finansowym. W ostatniej sekcji przedstawiono najwa"niejsze inicjatywy 
spo&eczno$ci mi!dzynarodowej w celu ochrony ró"norodno$ci biologicznej.
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Jako g&ówne czynniki przyczyniaj#ce si! do utraty bioró"norodno$ci mo"na 
wskaza%:
• zmiany u"ytkowania gruntów i mórz,
• nadmiern# eksploatacj! zasobów,
• zmiany klimatyczne,
• zanieczyszczenia $rodowiska,
• inwazyjne gatunki obce.

Cz&owiek w ogromnym stopniu oddzia&uje na $rodowisko naturalne. 
Najbardziej dotkni!t# przestrzeni# s# dzikie tereny podmok&e (zaliczymy do nich 
m.in. nieprzekszta&cone doliny rzeczne, rozlewiska i starorzecza, torfowiska i wil-
gotne &#ki), które od ery przemys&owej straci&y a" 87% swojego zasi!gu2. 

1 Utrata bioró!norodno"ci: znaczenie i przyczyny, Parlament Europejski, 16.01.2020, 
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200109STO69929/utrata-bio-
roznorodnosci-znaczenie-i-przyczyny [dost!p: 14.12.2021].

2 R. Scholes, The Impacts of Land Degradation, w: Living Planet Report – 2018: Aiming 
Higher, eds. M. Grooten, R. Almond, WWF, Gland 2018, s. 42.
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Gatunki inwazyjne, czyli… królik po australijsku

Jednym z g!ównych zagro"e# dla ró"norodno$ci biologicznej s% gatunki inwazyjne. Za gatunek inwa-
zyjny uwa"a si& gatunek obcy dla danego terenu, zdolny do szybkiej kolonizacji nowych obszarów, co 
mo"e mie' znacz%ce negatywne skutki dla ekosystemów naturalnych i pó!naturalnych, a tak"e dla go-
spodarki*. Najcz&stsz% przyczyn% pojawiania si& obcych gatunków jest cz!owiek. Co nale"y podkre$li', 
nie ka"dy gatunek obcy stanowi zagro"enie, ludzie od dawna wykorzystywali nowe gatunki w rolnic-
twie (cho'by sprowadzone do Europy ziemniaki i pomidory) czy jako elementy krajobrazu (np. kaszta-
nowce, zdobi%ce ogrody i ulice wielu polskich miast, pochodz% z Ba!kanów). Szacuje si&, "e w Europie 
wyst&puje ok. 12 tys. gatunków obcych, z czego ok. 10% to gatunki uznawane za szkodliwe**.

Szczególnie nara"onymi na negatywne skutki wp!ywu gatunków obcych s% wyspy z endemiczn% 
przyrod%. Australia ze wzgl&du na swoje oddalenie posiada unikaln% faun& i flor&, a nap!yw nieznanych 
uprzednio gatunków ma tam szczególnie druzgoc%ce skutki dla rodzimego, zamkni&tego ekosystemu. 
Do gatunków inwazyjnych w Australii zalicza si& m.in. wielb!%dy dromadery (sprowadzone w 1840 r. 
jako zwierz&ta juczne, szacowana populacja to ok. 300 tys. osobników), dzikie $winie (sprowadzone 
w 1788 r. jako zwierz&ta hodowlane, szacowana populacja wynosi ok. 23,5 mln), czerwone lisy (spro-
wadzone w 1855 r. do polowa# rekreacyjnych, szacowana populacja – 7,2 mln) czy ropuchy trzcinowe 
(sprowadzone w 1935 r. do kontroli biologicznej innego inwazyjnego gatunku – chrz%szczy niszcz%-
cych plantacje trzciny cukrowej; szacowana populacja wynosi ponad 200 mln).

Szczególnie ekstremalnie niebezpieczne dla australijskiej fauny s% zdzicza!e koty. Sprowadzone 
w 1849 r. przy obecnej populacji szacowanej na 2–6 mln zabijaj% rocznie ok. 815 mln australijskich ssa-
ków, z czego po!ow& stanowi% gatunki rodzime, ok. 272 mln ptaków (99% gatunków rodzimych!) oraz 
466 mln gadów (z których kilkana$cie gatunków zagro"onych jest wygini&ciem). Jednak"e symbolem 
gatunków inwazyjnych w Australii najcz&$ciej jest… królik.

W 1859 r. Thomas Austin sprowadzi! 24 dzikie króliki „w celach sportowych”, a dok!adniej do polo-
wa#. W Australii króliki znalaz!y idealne warunki do "ycia, a przede wszystkim do rozmna"ania. W prze-
ci%gu kilku lat odnotowano ju" ich miliony, w latach 20. XX w. wyst&powa!y na ca!ym kontynencie, 
a populacja si&gn&!a ok. 10 mld! Ich wp!yw na ekosystem okaza! si& ogromny. Króliki, poszukuj%c po-
"ywienia, zmniejszy!y pokryw& ro$linn%, co prowadzi!o do stopniowej erozji gleby oraz wp!yn&!o na 
dost&pno$' po"ywienia i siedlisk dla rodzimych gatunków, których populacja dramatycznie spad!a 
b%d( które ca!kowicie wygin&!y. Ofiarami królików sta!y si& chocia"by wielkouchy: mniejszy (wymar! 
ok. po!owy XX w.) oraz króliczy (obecna populacja to ok. 1500 osobników). Co ciekawe, od lat 70. XX w. 
to wielkouch (bilby) jest symbolem Wielkanocy w Australii, w miejsce wielkanocnego, jak"eby inaczej, 
królika.

Na pocz%tku XX w. rz%d australijski podj%! systemowe próby ograniczania populacji dzikiego kró-
lika. W latach 1901–1907 zbudowane zosta!y trzy linie ogrodzenia, rozci%gaj%ce si& na ponad 2 tys. mi. 
Nie zatrzyma!y one jednak królików przed dalszym przemieszczaniem i zajmowaniem kolejnych obsza-
rów. W latach 50. XX w. podj&to prób& walki z tym gatunkiem metodami biologicznymi, wykorzystuj%c 
przy tym wirus myksoma roznoszony przez komary i pch!y. Uda!o si& zmniejszy' liczebno$' o 90–99%, 
jednak królik stopniowo uodporni! si& na wywo!ywan% przez wirusa chorob&, a populacja gatunku 
ponownie zacz&!a rosn%'. W 1995 r. wypuszczono do $rodowiska muchy przenosz%ce krwotoczn% cho-
rob& królików (RHD). Podobnie jak z myksomatoz% uda!o si& tylko cz&$ciowo zredukowa' populacj&, 
któr% obecnie szacuje si& na ok. 200 mln. W cz&$ci australijskich stanów nie pozwala si& nawet trzyma' 
królików hodowlanych. W Queensland (gdzie jest pod tym wzgl&dem najsurowsze prawo na $wiecie) 
za posiadanie królika grozi kara 44 tys. USD oraz pó! roku wi&zienia (!).

 * M. Dyderski, ). Dylewski, Gatunki inwazyjne, „Academia – Magazyn Polskiej Akademi Nauk” 2019, nr 3–4(59–60), 
s. 34.
** M. Gwiazdowicz, Inwazyjne gatunki obce, „Infos” 2014, nr 11(171), https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/76F-
0DA9DD555D052C1257CEB0049BB07/$file/Infos_171.pdf [dost&p: 19.01.2022].



Rozdzia$ 7. Ochrona bioró%norodno"ci 93

Za najbardziej zagro"one ekosystemy na Ziemi uznaje si! lasy deszczowe oraz 
&#ki trawy morskiej; te ostatnie znikaj# w tempie 110 km2 rocznie, a od 1879 r. 
stracili$my 29% znanych ich obszarów3.

Nadmierna eksploatacja zasobów, przyczyniaj#ca si! do obni"ania bioró"-
norodno$ci, szczególnie widoczna jest w morzach i oceanach. Roczne po&owy 
ryb wzros&y z 28 mln t w 1950 r. do ponad 110 mln t w 2014 r. (#cznie od 1950 r. 
wy&owiono z oceanów prawie 6 mld t ryb i bezkr!gowców. O prze&owieniu jako 
wa"nym problemie nie tylko $rodowiskowym, ale tak"e spo&ecznym, piszemy 
w dalszej cz!$ci podr!cznika (zob. rozdzia& 8. Zrównowa!one rybo#ówstwo). 
Z kryzysem bioró"norodno$ci $ci$le wi#"# si! zmiany klimatyczne, które skutku-
j# m.in. utrat# siedlisk naturalnych, a dalej wymieraniem gatunków, nie nad#"a-
j#c za zmianami (szerzej na temat zmian klimatycznych zob. rozdzia& 5. Zmiany 
klimatyczne).

Zanieczyszczanie "rodowiska to nie tylko dymi#ce kominy czy nielegalne 
wysypiska. Wycieki ropy, b!d#ce nast!pstwem awarii tankowców czy platform 
wiertniczych, które zawsze przyci#gaj# uwag! mediów, stanowi# „ledwie” 12% 
ropy w $wiatowych oceanach, a" 3 razy wi!cej sp&ywa jej z dróg, rzek i rynien. 
Ogromne wyzwania $rodowiskowe nie zawsze widoczne s# na pierwszy rzut 
oka. W$ród nich wskaza% mo"na chocia"by na ilo$% plastiku w morzach i oce-
anach. Szacuje si!, i" tylko w 2010 r. &#czna masa l#dowych odpadów z tworzyw 
sztucznych trafiaj#cych do oceanów wynios&a od 4,8 do 12,7 mln t. Je$li utrzy-
mamy takie tempo zanieczyszcze', w 2050 r. w oceanach b!dzie wi!cej plastiku 
ni" ryb. Obecnie mo"emy ju" obserwowa% gigantyczne p&ywaj#ce góry $mieci. 
Najwi!ksza – Wielka Pacyficzna Plama )mieci – sk&ada si! z ok. 1,8 bln odpadów 
i zajmuje obszar dwa razy wi!kszy ni" ameryka'ski stan Teksas!

)mieci oceaniczne z czasem rozpadaj# si! na mniejsze cz#stki, tzw. mikro-
plastik, który trafia do wn!trza organizmów "ywych4. Badania prowadzone 
na Morzu )ródziemnym wykaza&y, "e 18% tu'czyków i mieczników posiada&o 
w swoich cia&ach plastik. Ponadto zanieczyszczenie plastikiem przyczynia si! do 
powstawania tzw. stref "mierci. W 2004 r. by&o ich 146 na ca&ym $wiecie. St!"enie 
tlenu staje si! w nich tak niskie, "e uniemo"liwia prze"ycie zwierz#t. W roku 
2008 stref $mierci by&o ju" 405, co obrazuje dynamik! tego procesu. W 2017 r. 
w Zatoce Meksyka'skiej wykryto najwi!ksz# jak dotychczas martw# stref! osi#-
gaj#c# ok. 22,5 tys. km2. Najwi!kszy udzia& z zatruwaniu oceanów maj# Chiny, 
pozbywaj#ce si! ok. 8,8 mln t plastiku rocznie, co stanowi 29% wszystkich $mieci 
wyrzucanych do oceanów. To w Azji produkuje si! ponad po&ow! plastikowych 
$mieci, nie powinno wi!c dziwi%, i" w pierwszej pi#tce najwi!kszych trucicieli s# 
tylko pa'stwa z tego kontynentu: Chiny (8,8 mln t), Indonezja (3,2 mln t), Filipiny 

3 J. Tanzer, P. Gamblin, L. Pendleton, Ocean Habitats Vital to Humanity in Steep Decline, 
w: Living Planet Report – 2018: Aiming Higher, eds. M. Grooten, R. Almond, WWF, Gland 
2018, s. 55.

4 Ocean Pollution: 11 Facts You Need to Know, Conservation International, https://www.
conservation.org/stories/ocean-pollution-11-facts-you-need-to-know [dost!p: 15.12.2021].
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(1,9 mln t), Wietnam (1,8 mln t) i Sri Lanka (1,6 mln t)5. Zarazem nale"y pami!-
ta% o globalnych powi#zaniach gospodarczych. Nie tylko Chiny wraz z innymi 
pa'stwami azjatyckimi stoj# za tak masow# produkcj# $mieci. Odpowiedzialno$% 

5 Marine & Ocean Pollution. Statistics & Facts 2020–2021, Condor Ferries, https://www.
condorferries.co.uk/marine-ocean-pollution-statistics-facts [dost!p: 15.12.2021].

Nasadzenia w Puszczy Bia!owieskiej jako zagro"enie dla bioró"norodno#ci

Powierzchnia Puszczy Bia!owieskiej przygotowana do nasadze# (2018 r.)

*ród!o: Fakt: Nasadzenia szkodz! Puszczy Bia"owieskiej, Nauka dla Przyrody, 3.04.2018 (fot. M. +mihorski), https://na-
ukadlaprzyrody.pl/2018/04/03/fakty-nasadzenia-szkodza-puszczy-bialowieski/ [dost&p: 6.07.2022].

W ramach przyj&tej w 2020 r. Unijnej strategii na rzecz bioró"norodno$ci 2030 postawiono sobie za 
cel odbudow& ró"norodno$ci biologicznej w Europie*. Jednym z dzia!a#, które maj% temu s!u"y', jest 
plan posadzenia co najmniej 3 mld dodatkowych drzew w Unii Europejskiej do 2030 r. Jednak"e trze-
ba zwróci' uwag&, i" sadzenie drzew nie zawsze przynosi korzy$ci, a szczególnie dotyczy to terenów, 
w których nasadzenia maj% odbudowa' drzewostan cz&$ciowo zniszczony w wyniku naturalnych zda-
rze# czy ingerencji cz!owieka.

Doskona!ym przyk!adem jest Puszcza Bia!owieska. W wyniku gradacji kornika drukarza oraz ma-
j%cej ogranicza' jej tereny wycinki drzew spore obszary puszczy uleg!y zniszczeniu. Form% szybkiej 
regeneracji lasu mia!y by' nowe nasadzenia, które cz&$ciowo uda!o si& zatrzyma'. Dlaczego okaza!o 
si& to takie wa"ne? Przede wszystkim nale"y pami&ta', i" powalone drzewa wcale nie s% „martwe” – 
stanowi% doskona!e $rodowisko do "ycia dla wielu organizmów. To nie tylko po"ywienie, ale i ochrona, 
równie" dla samoistnie rosn%cych m!odych drzew. Jednak"e przy dokonywaniu nasadze# trzeba naj-
pierw uprz%tn%' teren, usuwaj%c nie tylko w!a$nie powalone drzewa, ale te" niszcz%c te nowo rosn%ce. 
Nasadzenia zawsze zmieniaj% sk!ad gatunkowy lasu i upraszczaj% jego struktur&. Preferuje si& w tym 
dzia!aniu gatunki szybko rosn%ce (sosna, $wierk), a pomija chocia"by lipy i graby, bardziej wymagaj%ce, 
które jednak stanowi% doskona!e siedliska dla ptaków. W ten sposób obni"a si& znacznie odporno$' 
lasu. W przypadku Puszczy Bia!owieskiej nie wszystkie $wierki usch!y, przetrwa!y najsilniejsze, które 
w wyniku zmian maj% miejsce na ekspansj&, w efekcie której uodparnia si& ca!y las. Zupe!nie odwrotnie 
jest z sadzonkami ze szkó!ek, które nie przesz!y naturalnej selekcji, staj% si& wi&c bardziej wra"liwe. 
Nasadzenia stanowi% tak"e zagro"enie dla zwierz%t w wyniku stawianych ogrodze# maj%cych chroni' 
m!ody las… przed zwierz&tami. Dlatego czasem warto zaufa' przyrodzie i pozwoli', by las sam si& 
odrodzi!.

* EU Biodiversity Strategy for 2030. Bringing Nature Back into Our Lives / Unijna strategia na rzecz bioro#norodno$ci 2030. 
Przywracanie przyrody do naszego #ycia, European Union, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3
1e4609f-b91e-11eb-8aca-01aa75ed71a1 [dost&p: 10.01.2022].
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spada tak"e na pa'stwa Globalnej Pó&nocy, które przenios&y na te tereny swoj# 
produkcj! wraz z zapleczem pracowniczym.

Ostatnim z g&ównych czynników przyczyniaj#cych si! do utraty bioró"norod-
no$ci s# gatunki inwazyjne, które pojawiaj# si! w wyniku dzia&alno$ci ludzkiej 
oraz zmian klimatycznych (których g&ównym winowajc# tak"e jest cz&owiek). 
Jak du"ym zagro"eniem dla fauny i flory mo"e by% chocia"by królik, prezentuje 
ramka Gatunki inwazyjne, czyli… królik po australijsku.
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Utrata bioró"norodno$ci to przede wszystkim wymieranie gatunków. Coraz cz!-
$ciej wskazuje si!, i" trwa szóste wielkie wymieranie. Ju" pi!% razy w historii 
Ziemi wielkie kataklizmy redukowa&y "ycie na planecie, czasem nawet zagra"aj#c 
przetrwaniu biosfery. Jednak tym razem wymieranie gatunków nie jest nast!p-
stwem uderzenia asteroidy czy wybuchów wulkanów, ale wynikiem dzia&alno$ci 
cz&owieka. Obecnie 1 na 8 mln gatunków na $wiecie pozostaje zagro"ony wygi-
ni!ciem, czyli jest gatunkiem zagro!onym. Tylko w XX w. wymar&y 543 gatun-
ki ssaków, ptaków, gadów i p&azów (np. wilkowór tasma'ski, uchatka japo'ska, 
motyl modraszek czy tygrys kaspijski). Kolejnych 515 gatunków znajduje si! na 
kraw!dzi wymarcia, co oznacza, "e pozosta&o poni"ej tysi#ca osobników danego 
gatunku. Stanowi to 1,7% wszystkich l#dowych kr!gowców6. O jednym z najs&yn-
niejszych wymar&ych gatunków – dodo – szerzej wspomniano w ramce Martwy 
jak dodo.

W Europie Mi!dzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) stworzy&a eu-
ropejsk# czerwon# list! gatunków zagro"onych wygini!ciem, na której znalaz&o 
si! 1677 gatunków z 15 060 ocenianych. W grupie tej jako najbardziej zagro"one 
uj!to $limaki, ma&"e i ryby. Co nale"y podkre$li%, ponad po&owa endemicznych 
gatunków drzew Europy, w tym kasztanowiec, jest zagro"ona. Spo$ród europej-
skich ssaków w najgorszej sytuacji znajduj# si! m.in. lis arktyczny, norka europej-
ska czy nied*wied* polarny. IUCN przygotowa&o tak"e list! wymar&ych gatunków 
w Europie – jej wynik to 36 pozycji, znajduje si! tam m.in. wiele ryb s&odkowod-
nych, a spo$ród ssaków tur oraz sarduszka bezogonowa, które wymar&y w XVII 
i XVIII w.

Utrata bioró"norodno$ci niesie skutki nie tylko przyrodnicze, ale tak"e gospo-
darcze. W latach 1997–2011 $wiat traci& ka"dego roku ok. 4–20 bln USD w us&u-
gach ekosystemowych (zob. sekcj! S&owniczek w niniejszym rozdziale) z uwagi 
na zmian! pokrycia terenu oraz ok. 6,3–10,6 bln USD rocznie w wyniku degra-
dacji gruntów. Utrata ró"norodno$ci biologicznej przyczyni&a si! do zmniej-
szenia wydajno$ci upraw i wielko$ci po&owów, wzrostu strat gospodarczych 

6 Trwa szóste wielkie wymieranie. Naukowcy potwierdzili planetarny kataklizm, Interia 
Zielona, 18.01.2022, https://zielona.interia.pl/klimat/news-trwa-szoste-wielkie-wymieranie-
-naukowcy-potwierdzili-planeta,nId,5776738 [dost!p: 23.01.2022].
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spowodowanych powodziami oraz innymi kl!skami "ywio&owymi, a tak"e utraty 
potencjalnych nowych *róde& leków7. B&!dy w zarz#dzaniu gospodark# morsk#, 
jak cho%by gatunki inwazyjne przenoszone w wodach balastowych statków, prze-
&owienie czy zanieczyszczenia substancjami od"ywczymi, generuj# koszty co naj-
mniej 200 mld USD rocznie8.
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Pierwszym mi!dzynarodowym dokumentem, w którym wskazano potrzeb! 
ochrony ró"norodno$ci biologicznej, by&a Konwencja o ró"norodno$ci biolo-
gicznej (Convention on Biological Diversity, CBD) przyj!ta 5 czerwca 1992 r. 
na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. CBD by&a jedn# z trzech, obok Konwencji 
Klimatycznej oraz Konwencji o pustynnieniu, przyj!tych w trakcie wspomniane-
go szczytu (szerzej na temat dokumentów przyj!tych na Szczycie Ziemi zob. roz-
dzia& 2. Dokumenty zrównowa!onego rozwoju). Strony Konwencji to 195 pa'stw 
oraz Unia Europejska. Polska ratyfikowa&a Konwencj! w 1996 r. Jak wskazali sy-
gnatariusze, celami Konwencji s# „ochrona ró"norodno$ci biologicznej, zrówno-
wa"one u"ytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podzia& korzy$ci 
wynikaj#cych z wykorzystywania zasobów genetycznych, w tym przez odpowied-
ni dost!p do zasobów genetycznych i odpowiedni transfer w&a$ciwych techno-
logii, z uwzgl!dnieniem wszystkich praw do tych zasobów i technologii, a tak"e 
odpowiednie finansowanie”9.

Konwencja o ró"norodno$ci biologicznej wzbogacona zosta&a o Protokó& 
z Kartageny o bezpiecze'stwie biologicznym (przyj!ty w 2000 r.) oraz Protokó& 
z Nagoi o dost!pie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym po-
dziale korzy$ci wynikaj#cych z wykorzystania tych zasobów (przyj!ty w 2014 r.). 
Protokó& z Kartageny jest pierwsz# umow# mi!dzynarodow# dotycz#c# gene-
tycznie zmodyfikowanych "ywych organizmów (GMO). Reguluje kwestie handlu 
mi!dzynarodowego, sposobów obchodzenia si! i wykorzystywania genetycznie 
zmodyfikowanych organizmów, które mog&yby wywiera% negatywny wp&yw 
na ró"norodno$% biologiczn#, a tym samym stanowi% zagro"enie dla zdrowia 
ludzkiego10.

    7 EU Biodiversity Strategy for 2030. Bringing Nature Back into Our Lives / Unijna strate-
gia na rzecz bioró!norodno"ci 2030. Przywracanie przyrody do naszego !ycia, European Union, 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/31e4609f-b91e-11eb-8aca-01a-
a75ed71a1 [dost!p: 10.01.2022].

    8 Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for Action, Report prepared 
for the G7 Environment Ministers’ Meeting, 5-6 May 2019, OECD, https://www.oecd.org/
env/resources/biodiversity/biodiversity-finance-and-the-economic-and-business-case-for-
action.htm [dost!p: 26.01.2022].

    9 Konwencja o ró"norodno$ci biologicznej…, op. cit.
10 M. St!pie', Analiza regulacji prawnych w zakresie wykorzystania GMO, „Przegl#d Pra-

wa i Administracji” 2017, nr 108, s. 158.
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Istotnym dokumentem w zakresie 
ochrony bioró"norodno$ci jest przy-
j!ty w 2010 r. podczas 10. Posiedzenia 
Konferencji Stron Konwencji CBD  
COP10 Plan Strategiczny dla Ró"no-
rodno$ci Biologicznej na lata 2011–
2020. W Planie okre$lono 20 celów 
strategicznych dla ochrony ró"norod-
no$ci biologicznej, tzw. Cele Aichi. 
Strony Konwencji zobowi#za&y si! do:
• wyeliminowania przyczyn utraty 

bioró"norodno$ci poprzez w&#cze-
nie dzia&a' na rzecz ochrony przy-
rody w programy rozwoju gospo-
darki we wszystkich sektorach,

• ograniczenia bezpo$rednich presji 
na bioró"norodno$% oraz promo-
wania trwa&ego i zrównowa"onego 
u"ytkowania,

• poprawy stanu ochrony ró"norod-
no$ci biologicznej poprzez zacho-
wanie ró"norodno$ci genetycznej,

• zwi!kszenie mo"liwo$ci powszech-
nego wykorzystania po"ytków wy-
nikaj#cych z bioró"norodno$ci oraz 
funkcji, jakie spe&niaj# ekosystemy,

• poprawy mo"liwo$ci wprowadzania 
w "ycie przepisów Konwencji po-
przez w&#czanie partnerów, odpo-
wiednie zarz#dzanie wynikami ba-
da' naukowych oraz wzmocnienie 
potencja&u instytucjonalnego11.
Podsumowanie realizacji celów 

zawarte zosta&o w przygotowanym 
w 2020 r. na zlecenie ONZ raporcie 
The Global Biodiversity Outlook 5. 
Wynikaj#ce z niego konkluzje nie s# 
zbyt pomy$lne. Praktycznie nie uda&o 
si! "adnego z celów zrealizowa% w pe&-
ni. Sze$% celów uda&o si! zrealizowa% 

11 Uchwa&a nr 213 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 
„Programu ochrony i zrównowa"onego u"ytkowania ró"norodno$ci biologicznej wraz z Pla-
nem dzia&a' na lata 2015-2020”, M.P.+2015, poz. 1207.

Martwy jak dodo

Wyst&puj%cy tylko na wyspie Mauritius (po!o-
"onej na Oceanie Indyjskim na wschód od Ma-
dagaskaru) ptak dodo (!ac. Raphus cucullatus) 
uwa"any jest za swoisty symbol wymierania 
gatunków. Uzasadnia to angielskie powie-
dzenie dead as dodo, czyli „martwy jak dodo”, 
oznaczaj%ce co$ utraconego bezpowrotnie. 
Dodo by! nielotnym drontem nale"%cym do ro-
dziny go!&biowatych, cho' wygl%dem bardziej 
przypomina! indyka. Mia! ok. metra wysoko$ci, 
a jego waga dochodzi!a do 20 kg. W swoim 
naturalnym $rodowisku nie mia! wrogów, st%d 
te" nie l&ka! si& przyby!ych na Mauritius ludzi, 
którzy jednak bardzo szybko zacz&li na dodo 
polowa'. Mauritius od 1598 r. przez nast&p-
nych kilka dziesi&cioleci by! wa"nym przystan-
kiem w drodze do Azji, gdzie zaopatrywano si& 
w jedzenie. )agodne usposobienie oraz ufno$' 
uwa"ana by!a za „g!upot&”, czego wyrazem 
jest sama nazwa ptaka (po portugalsku doido 
oznacza „g!upi”), cho' ostatnie badania wska-
zuj%, i" ptak ten móg! by' ca!kiem inteligent-
ny. Po prostu nie zna! ludzi i nie zdawa! sobie 
sprawy z zagro"enia, jakie stanowi%. Zetkni&cie 
z cywilizacj% ludzk% w ci%gu zaledwie 65 lat 
doprowadzi!o do wygini&cia tego gatunku (ob-
razu dope!nia fakt, "e cz&$' badaczy wskazuje, 
i" pierwsze wzmianki o dodo s% ju" z 1507 r.). 
Obok ludzi do zag!ady dodo przyczyni!y si& 
tak"e sprowadzone na wysp& szczury, $winie 
i ma!py (makaki), które pl%drowa!y gniazda pta-
ków, jak i przyby!e z lud(mi koty i psy. Ostatnie 
osobniki zosta!y zauwa"one w 1662 r. Nieliczne 
szcz%tki dodo znajduj% si& obecnie w muzeach 
m.in. w Londynie, Oksfordzie czy Kopenhadze. 
W kulturze ptak dodo uwieczniony zosta! cho-
cia"by w realizacjach Alicji w krainie czarów*.

* Pog"oski o g"upocie dodo s! mocno przesadzone, Przy-
stanek Nauka, 1.03.2016, https://przystaneknauka.
us.edu.pl/artykul/pogloski-o-glupocie-dodo-sa-moc-
no-przesadzone [dost&p: 3.08.2022]; Sekretne #ycie 
dodo, Nauka w Polsce, 6.09.2017, https://naukawpol-
sce.pl/aktualnosci/news%2C459509%2Csekretne-zy-
cie-dodo.html [dost&p: 3.08.2022]; Dodo – dlaczego 
ten gatunek ptaków wygin!"?, My Animals, 9.02.2022, 
https://myanimals.com/pl/zwierzeta/dodo-dlaczego-
-ten-gatunek-ptakow-wyginal/ [dost&p: 3.08.2022].
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cz!$ciowo, m.in. dotycz#ce obszarów chronionych i gatunków inwazyjnych. 
Warto odnotowa%, i" nast#pi& wzgl!dem 2000 r. wzrost chronionych wa"nych 
obszarów bioró"norodnych z 29% do 44%. Nie uda&o si! jednak zmniejszy% o po-
&ow! utraty naturalnych siedlisk, w tym lasów. Raport zwraca uwag! na kilka 
szczególnie istotnych dla ochrony bioró"norodno$ci niepowodze', jak prze&o-
wienie, ilo$% odpadów z tworzyw sztucznych w oceanach czy ochrona ekosys-
temów podtrzymuj#cych "ycie. Wskazano zarazem, jako dobry prognostyk, "e 
dzi!ki staraniom ochronnym uda&o si! ju" uratowa% przed wygini!ciem 48 ga-
tunków (np. $wini! kar&owat#, kondora kalifornijskiego czy rysia iberyjskiego)12.

12 K. Grzelak, Przez 10 lat "wiat nie zrobi# nic ws. ochrony bioró!norodno"ci. „Druzgoc$cy” 
raport ONZ, Focus, 16.09.2020, https://www.focus.pl/artykul/przez-10-lat-swiat-nie-zrobil-
nic-ws-ochrony-bioroznorodnosci-druzgocacy-raport-onz [dost!p: 25.01.2022].

Living Planet Index (Wska$nik %yj&cej Planety)
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*ród!o: Living Planet Report – 2020. Ratunek dla ró#norodno$ci biologicznej, red. R.E.A.,Almond, M. Grooten, T. Petersen, 
WWF, Gland 2020, s. 7, https://www.wwf.pl/ziemia-na-krawedzi [dost&p: 6.07.2022].

Living Planet Index (LPI), czyli Wska(nik +yj%cej Planety, jest jednym z najwa"niejszych narz&dzi do-
tycz%cych stanu ró"norodno$ci biologicznej. By! wdra"any od 1970 r. przez The Zoological Society of 
London we wspó!pracy z World Wide Found for Nature (WWF). Wska(nik +yj%cej Planety obrazuje stan 
globalnej bioró"norodno$ci opartej na trendach populacyjnych kr&gowców (ssaków, ptaków, ryb, ga-
dów i p!azów). Od 1970 r. $rednia liczebno$' monitorowanych populacji spad!a o 68%. Jest to $rednia 
globalna, ale ró"ni si& wyra(nie, gdy we(miemy pod uwag& poszczególne cz&$ci $wiata. Szczególnie 
dramatyczna sytuacja panuje w Ameryce Po!udniowej i -rodkowej (–94%) oraz Afryce (–65%). Dla 
przyk!adu, tylko na prze!omie XX i XXI w. populacja goryla nizinnego w Parku Narodowym Kahuzi-Bie-
ga w Demokratycznej Republice Konga zmniejszy!a si& o 87%, a papugi "ako, zamieszkuj%cej Ghan&, 
o 99%. Przyczyny s% bardzo podobne: utrata naturalnych siedlisk oraz nielegalne polowania i od!awia-
nie do sprzeda"y.
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W roku 2020 Unia Europejska w ra-
mach przygotowa' do 15. Konferencji 
Stron CBD zaproponowa&a naczelny 
cel dla dalszych $wiatowych dzia&a', 
jakim powinno by% „zapewnienie od-
budowy, odporno$ci i odpowiedniej 
ochrony wszystkich $wiatowych eko-
systemów do 2050 r.”. Jak dalej wska-
zano, powinno si! d#"y% do przestrze-
gania „zasady zysku netto”, zgodnie 
z któr# przyrodzie nale"y oddawa% 
wi!cej, ni" si! z niej czerpie. W zwi#z-
ku z tym przyj!ta zosta&a Unijna 
Strategia na rzecz Bioró"norodno$ci 
2030: Przywracanie przyrody do na-
szego !ycia. Strategia jest jednym 
z elementów Europejskiego Zielonego 
(adu, b!d#cego projektem reform po-
lityk klimatycznych Unii Europejskiej 
zaproponowanym przez przewodni-
cz#c# Komisji Europejskiej Ursul! von 
der Leyen.

Celem, jaki wyznaczono w Strategii do 2030 r., jest wej$cie na $cie"k! regene-
racji europejskiej ró"norodno$ci biologicznej. Ma on zosta% osi#gni!ty poprzez 
rozszerzenie sieci obszarów chronionych oraz opracowanie unijnego planu od-
budowy zasobów przyrodniczych. W ramach realizacji Strategii Unia Europejska 
zamierza d#"y% do obj!cia ochron# co najmniej 30% obszarów l#dowych i 30% 
obszarów morskich, a $cis&# ochron# ma by% obj!te po 10% obszarów l#dowych 
i morskich, przy obecnych odpowiednio 3% i poni"ej 1% (m.in. $cis&a ochrona ma 
by% na&o"ona na wszystkie pozosta&e w UE lasy pierwotne i starodrzewie, czyli 
np. Puszcz! Bia&owiesk#). Równie ambitne plany dotycz# odbudowy zasobów 
przyrodniczych, która ma by% realizowana m.in. poprzez: wspieranie przecho-
dzenia na zrównowa"one rolnictwo (celem jest, by 25% gruntów rolnych w UE 
stanowi&o rolnictwo ekologiczne), ograniczenie stosowania pestycydów, zwi!k-
szenie powierzchni lasów poprzez posadzenie co najmniej 3 mld dodatkowych 
drzew (cho% nie zawsze sadzenie lasów okazuje si! dobre dla bioró"norodno-
$ci, o czym traktuje ramka Nasadzenia w Puszczy Bia#owieskiej jako zagro!enie 
dla bioró!norodno"ci), ochron! ekosystemów morskich i s&odkowodnych (m.in. 
zasada zero tolerancji dla nielegalnych praktyk) czy odwrócenie spadku liczby 
owadów zapylaj#cych13.

13 EU Biodiversity Strategy for 2030…, op. cit.

Film Gin!cy "wiat (Racing Extinction), 
re!. Louie Psihoyos, z 2015 r.

Laureat nagrody Oscara Louis Psihoyos w Gin!-
cym $wiecie* pokazuje, jak rozprzestrzenia si& 
gatunek homo sapiens i jak wp!ywa na faun& 
i flor&. Straty kolejnych gatunków w wyniku 
dzia!alno$ci ludzkiej prowokuj% pytania o szóste 
tzw. masowe wymieranie w historii Ziemi, zara-
zem pierwsze spowodowane przez cz!owieka. 
Sytuacja ta sk!ania do refleksji: co ludzko$' nie-
odwo!alnie traci, jak mocno zmienia $wiat i co 
pozostawi po sobie przysz!ym pokoleniom? To 
wa"ne pytania, bowiem tylko cz!owiek mo"e 
powstrzyma' katastrof& wywo!an% jego r&ko-
ma, na co zwraca uwag& w swoim dziele Psiho-
yos; przyk!adem nielegalne po!owy na potrzeby 
„wykwintnej” kuchni. Przywo!any film poleca si& 
ka"demu, a szczególnie negacjonistom, bez-
trosko odnosz%cym si& do gro(nych zmian kli-
matycznych, zachodz%cych niejako na naszych 
oczach.

* Gin!cy $wiat / Racing Extinction, re". Louie Psihoyos, 
USA – Hongkong – Indonezja – Meksyk – Wielka Bryta-
nia – Chiny – Japonia 2015.
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Wspomniana 15 Konferencja Stron CBD COP15 odby&a si! w dwóch cz!-
$ciach. Pierwsza mia&a miejsce w pa*dzierniku 2021 r. w Chinach, natomiast 
druga cz!$% odby&a si! na prze&omie kwietnia i maja 2022 r. W trakcie pa*-
dziernikowych obrad przyj!to tzw. Deklaracj! z Kunming, w której znalaz&o si! 
17 mi!dzynarodowych zobowi#za' dotycz#cych odbudowy i ochrony bioró"-
norodno$ci na $wiecie – m.in. reforma i wyeliminowanie dotacji na inwestycje 
szkodliwe dla bioró"norodno$ci oraz dostarczenie narz!dzi finansowych krajom 
rozwijaj#cym si!, by mog&y sprosta% wymaganiom zapisanym w Deklaracji.

�����������������Ă�Ñ

Od zachowania bioró"norodno$ci zale"y przysz&o$% ludzko$ci. Szóste wielkie 
wymieranie zachodzi na naszych oczach. St#d tak wa"ne okazuj# si! wszelkie 
inicjatywy na poziomie mi!dzynarodowym, które maj# wzmacnia% ochron! ró"-
norodno$ci biologicznej. Jednak"e nie chodzi tylko o deklaracje i ambitne cele, 
których jak cho%by w przypadku Celów Aichi nie udaje si! osi#gn#%. Potrzeba 
konkretnych dzia&a' zapewniaj#cych ochron! bioró"norodno$ci na ca&ym $wie-
cie. Nale"y przy tym wzi#% pod uwag!, na co wskazuje OECD, "e „polityczna 
i spo&eczna akceptowalno$% reform, zaostrzenie przepisów dotycz#cych ochro-
ny $rodowiska czy eliminacja szkodliwych dotacji jest procesem podlegaj#cym 
z&o"onym wzgl!dom politycznym”14. Utrzymanie status quo staje si! niezwykle 
atrakcyjne politycznie w krótkiej perspektywie czasowej, gdzie liczy si! tylko tu 
i teraz. Tak# narracj! prezentowa& chocia"by Donald Trump – prezydent Stanów 
Zjednoczonych w latach 2017–2021. Ponadto szczególnie w przypadku pa'stw 
Globalnego Po&udnia wi#"e si! to z brakiem $rodków finansowych na realizacj! 
ambitnych ekologicznie celów. Bez zewn!trznego wsparcia po prostu b!dzie to 
niemo"liwe. Przyk&adem dobrych praktyk w tym zakresie jest np. Umowa o part-
nerstwie w sprawie po&owów pomi!dzy Uni# Europejsk# i Mauretani#, w ramach 
której pa'stwo to otrzymuje 59 mln EUR rocznie wsparcia dla ochrony cennych 
morskich obszarów przybrze"nych (m.in. na zwalczanie nielegalnych i nieregu-
lowanych po&owów)15.

�����������

1992 – przyj!cie na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro Konwencji o ró"norodno$ci biolo-
gicznej (Convention on Biological Diversity – CBD).

2010 – przyj!cie Planu Strategicznego dla Ró"norodno$ci Biologicznej na lata 2011–2020 
zawieraj#cego tzw. Cele Aichi.

14 The Political Economy of Biodiversity Policy Reform, OECD Publishing, Paris 2017, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264269545-en [dost!p: 19.01.2022].

15 Ibidem.
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2017 – wykrycie w Zatoce Meksyka'skiej najwi!kszej jak dotychczas martw# stref! ma-
j#c# ok. 22,5 tys. km2.

2020 – przyj!cie unijnej Strategii na rzecz Bioró"norodno$ci 2030 Przywracanie przyrody 
do naszego !ycia.
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Bioró!norodno"# – zró"nicowane "ycia na Ziemi we wszystkich jego formach. Sk&adaj# 
si! na ni# liczba gatunków, ich zmienno$% genetyczna oraz interakcje tych form "ycia 
w z&o"onych ekosystemach.

Gatunek inwazyjny – gatunek obcy dla danego miejsca, zdolny do szybkiej kolonizacji 
nowych obszarów, co mo"e mie% znacz#ce negatywne skutki dla ekosystemów natu-
ralnych i pó&naturalnych, a tak"e dla gospodarki.

Us$ugi ekosystemowe – zestaw wytworów i funkcji ekosystemu, które s# przydatne dla 
spo&ecze'stwa. Innymi s&owy, to wk&ad przyrody (traktowany jako dochód) w dobro-
byt cz&owieka.
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1. Wska" g&ówne zagro"enia dla ró"norodno$ci biologicznej.
2. Jakie skutki niesie utrata bioró"norodno$ci?
3. Scharakteryzuj najwa"niejsze dzia&ania na arenie mi!dzynarodowej maj#ce chroni% 

ró"norodno$% biologiczn#.
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Drobniak S., Czarne lato. Australia p#onie, Wydawnictwo Czarne, Wo&owiec 2021.
Kolbert E., Szóste wymieranie. Historia nienaturalna, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 

2016.
McCallum W., Jak zerwa% z plastikiem, Wydawnictwo Insignis, Kraków 2018.
Wilson E., Pó# Ziemi. Walka naszej planety o !ycie, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 

2017.
Wilson E., Przysz#o"% !ycia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Pozna' 2003.
Wilson E., Ró!norodno"% !ycia, Pa'stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999.
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The Top 10 Vulnerable and Endangered Animals in Africa!, The Untold Tales of Africa 
TUTA, 6.03.2021, https://www.youtube.com/watch?v=Ex7bSKqw4aw [dost!p: 6.07.2022].

W wyniku dzia&alno$ci cz&owieka wiele gatunków bezpowrotnie wygin!&o – tematy-
ce tej po$wi!cono niniejszy materia& filmowy. Obecnie, mimo wielu dzia&a' maj#cych 
powstrzyma% „wielkie wymieranie”, mo"na zauwa"y%, jak dramatycznie spada populacja 



Cz!"# II. Uj!cie przedmiotowe102

cho%by afryka'skich zwierz#t; przyk&adem kaberu etiopskie, którego pozosta&o jedynie 
kilkaset osobników. Najbardziej zagro"onym wygini!ciem ssakiem na Ziemi jest bia&y no-
soro"ec pó&nocny, którego odnotowano dwa osobniki, a w&a$ciwie dwie samice. Populacja 
nosoro"ca bia&ego drastycznie spada&a od lat, g&ównie w wyniku k&usownictwa. Rogom 
nosoro"ców w wielu krajach Azji nadal przypisuje si! magiczne w&a$ciwo$ci. Mimo to 
pojawi&a si! nadzieja dla przetrwania tego gatunku dzi!ki swoistej magii nauki. Naukowcy 
stworzyli kilka embrionów nosoro"ca bia&ego pó&nocnego – wykorzystuj#c metod! in 
vitro, mo"liwe staje si! ponowne rozmno"enie tych zwierz#t. Cho% post!p nauki jest im-
ponuj#cy, to miejmy nadziej!, "e w przypadku innych zagro"onych wygini!ciem zwierz#t 
takie dzia&ania nie b!d# konieczne. Dziesi!% najbardziej zagro"onych wygini!ciem afry-
ka'skich zwierz#t zaprezentowano w niniejszym filmie.

.


