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Zajmuję się tematyką kryzysu
klimatyczno-ekologicznego, ponieważ
znam fakty i zdaję sobie sprawę, że jest
to kwestia najwyższej wagi. Jestem
przekonana, że gdy ludzie uświadomią
sobie, jak poważne konsekwencje
ten kryzys ze sobą niesie, podejmą
właściwe działania. Gdy myślę o kryzysie
klimatyczno-ekologicznym, czuję
zarówno przerażenie, jak i przypływ
energii, bo trzeba działać! Najważniejsze
wyzwanie dla ludzkości w obliczu tego
kryzysu stanowi, według mnie, zjednoczenie sił
i wspólne przeciwdziałanie katastrofie. Wierzę, że stać
nas na odwrócenie historycznie utartego schematu,
zgodnie z którym mądrzejemy dopiero po szkodzie,
i uda nam się zapobiec najgorszemu.
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-ekologicznego stanowi, według mnie, przełamanie
bierności społeczeństwa i przekonanie decydentów,
że dodatkowe dolary na koncie i procenty wzrostu
gospodarczego są mniej ważne niż przyszłość Ziemi.
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Wstęp: Jesteśmy integralną częścią żyjącego świata

Gatunek ludzki zaczął istnieć kilkaset tysięcy lat temu pośród dziesiątek
milionów gatunków innych organizmów, które zamieszkiwały wówczas
kulę ziemską. Różnorodne rośliny i zwierzęta żyjące obok ludzi były dla
nich oczywistym, codziennym środowiskiem, warunkującym przetrwanie. Nasi przodkowie stanowili integralną część biosfery – przestrzeni,
w której gatunek ludzki mógł istnieć i się rozwijać.
W ciągu ostatnich kilku tysięcy lat działania człowieka zmierzały
w kierunku jak najefektywniejszego – z jego krótkowzrocznej perspektywy – wykorzystania zasobów środowiska i Ziemi. Umożliwiło to
szybki wzrost populacji ludzkiej i rozkwit cywilizacji. W czasie porównywalnym do mrugnięcia oka w skali historii Ziemi homo sapiens
zdominował planetę1. Przekształcił 75% powierzchni lądów, przeznaczając większość tych obszarów na produkcję żywności, w tym
hodowlę zwierząt na gigantyczną skalę. Wypierał dzikie gatunki z ich
pierwotnych siedlisk, jednocześnie uwalniając do środowiska trujące
substancje. Wraz z rozwojem cywilizacji wzrosło zapotrzebowanie
na energię, pozyskiwaną głównie z paliw kopalnych. Rosnące w atmosferze stężenie dwutlenku węgla, jednego z produktów ich spalania,
już 70 lat temu osiągnęło poziom najwyższy od miliona lat, a od tego
czasu zwiększyło się o kolejne 35%. Rezultatem tych i innych procesów związanych z antropogeniczną eksploatacją natury jest szybki
wzrost globalnej średniej temperatury: od końca XIX w. już o ponad
1°C. Ostatnich sześć lat było najgorętszymi latami odnotowanymi na
Ziemi od chwili pojawienia się na niej człowieka. Ogólne tempo zmian
środowiskowych wpływających na bioróżnorodność jest szybsze niż
w którymkolwiek okresie od czasu uderzenia asteroidy, która doprowadziła do wyginięcia dinozaurów.
1

Dane w tym akapicie pochodzą ze strony ourworldindata.org, przedstawiającej
w przystępnej formie różnorodne dane i trendy globalne. Roser, M. i in. (2013), World
Population Growth, OurWorldInData.org: ourworldindata.org/world-population-growth [dostęp: 4.06.2021].
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W miarę rozwoju cywilizacyjnego ludzie coraz bardziej zaczęli
oddalać się od natury. Ponad połowa naszej populacji żyje w miastach2
i spędza większość czasu wśród czterech ścian, bez bliskiego kontaktu
z przyrodą. Problemy i zagadnienia, których się uczymy i nad którymi
pracujemy, mają niewiele wspólnego z procesami naturalnymi (więcej
na temat oddzielenia człowieka od przyrody w rozdziale 8). Łatwo
można ulec wrażeniu, że problemy świata przyrody właściwie nas nie
dotyczą, że dzięki technologii, rozwojowi miast i uprzemysłowieniu
udało nam się od natury uniezależnić.
Jest to wrażenie mylne. Przyroda i procesy naturalne są nam niezbędne dla zapewnienia żywności, powietrza, utrzymania zdrowia
fizycznego i psychicznego; po prostu – do życia (więcej na temat oddzielenia dzieci od przyrody w rozdziale 20). Bioróżnorodność i stan
środowiska naturalnego mają zasadnicze znaczenie dla zachowania
równowagi w środowisku człowieka i jego dobrobytu. Istotne jest
uświadomienie ludziom ich odpowiedzialności za trwające masowe
wymieranie i pogłębiającą się degradację natury na skalę globalną –
wydarzenie bez precedensu w historii Ziemi – a także znaczenia konsekwencji tego procesu dla człowieka i przyrody.
Bezcenna bioróżnorodność

Otaczający nas świat możemy podzielić na 2 główne kategorie. Pierwszą
z nich jest przyroda nieożywiona, czyli gleby, skały, wody, powietrze
wraz ze wszystkimi rozpuszczonymi w nich substancjami, ale i budynki
czy samochody. Drugą kategorię stanowi przyroda ożywiona – termin,
którym określa się wszystkie żywe organizmy. Do opisania tej ożywionej części przyrody często używamy pojęcia bioróżnorodności, czyli
miary szeroko pojętego zróżnicowania biologicznego w danym miejscu

2

Ritchie, H. (2018), Urbanization, OurWorldInData.org: ourworldindata.org/urbanization [dostęp: 4.06.2021].
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i czasie3. Najczęstsze zastosowanie tego terminu jest dość intuicyjne
i obejmuje wszystkie organizmy żywe: dzikie i hodowlane. Im więcej
gatunków znajduje się na danym stanowisku i im bardziej zbliżone do
siebie są pod względem liczebności (bez dominacji jednego lub kilku gatunków), tym wyższa bioróżnorodność. W niezaburzonych systemach
naturalnych, np. w puszczy, bioróżnorodność jest wysoka: występuje
wiele gatunków roślin, grzybów, owadów, ptaków. Na przeciwnym
biegunie znajduje się wysokowydajna uprawa zbóż z regularnymi opryskami pestycydami, kompletnie zdominowana przez jeden pożądany
przez rolnika gatunek. Nieliczne inne rośliny i zwierzęta, które trafią
przypadkiem na to pole, długo nie przetrwają. Oczywiście w takiej
uprawie bioróżnorodność jest skrajnie niska. Dlaczego powinniśmy
się przejmować tymi różnicami?
Często wydaje nam się, że środowisko naturalne jest dość statyczne. Dorodna wiśnia powoli rośnie w tym samym miejscu co przed rokiem, wokół pnia zazwyczaj pełzają różnorodne owady, a na gałęziach
codziennie uwija się stadko wróbli… Natomiast gdy przyjrzymy się
bliżej, zobaczymy, że procesy zachodzące w naturalnych ekosystemach
są skomplikowane i bardzo dynamiczne. Organizmy żywe wchodzą
w ciągłe interakcje z innymi organizmami i środowiskiem, wpływając
na siebie nawzajem. Trwa walka. Nasza przykładowa wiśnia, walcząca
o światło, wodę i składniki odżywcze z sąsiednimi drzewami, atakowana jest przez roślinożerne owady, nicienie, grzyby. Te są celem ataku innych organizmów, które zjadane są przez kolejne. Wróble też są
częścią tej sieci powiązań: zjadają owady żyjące na drzewie, ale same
są atakowane przez pasożyty i drapieżniki. Oczywiście nie wszystkie
interakcje są negatywne: np. owoce na wiśni pojawiają się tylko dzię-

3

W internecie jest wiele danych dotyczących różnych aspektów bioróżnorodności, ale
bardzo szeroki, dokładny, a jednocześnie przystępny opis tematu zapewnia anglojęzyczna Wikipedia (wersja hasła z 4.06.2021), por. Biodiversity (2020): en.wikipedia.
org/wiki/Biodiversity [dostęp: 4.06.2021].
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ki wcześniejszemu zapyleniu kwiatów przez pszczoły, trzmiele czy
muchówki.
Życie na Ziemi jest w gruncie rzeczy siecią połączeń, zależności
i sprzężeń zwrotnych pomiędzy organizmami oraz otaczającym je środowiskiem. Dotyczy to każdej skali, zarówno małej,
czyli lokalnych ekosystemów, jak i największej nam
Życie na Ziemi jest
w gruncie rzeczy
znanej – globalnej. Każdy gatunek ma swoje miejsce,
siecią połączeń, zaspełnia konkretną funkcję. Natomiast role różnych
leżności i sprzężeń
gatunków mogą się częściowo pokrywać (Ilustracja 1).
zwrotnych pomiędzy
Dzięki temu w zdrowych, różnorodnych ekosysteorganizmami oraz
mach często wiele gatunków pełni podobne funkcje.
otaczającym je środoJeżeli z jakiegoś powodu jeden z nich chwilowo radzi
wiskiem.
sobie gorzej, to jego miejsce szybko zajmie inny gatunek, który będzie w stanie go zastąpić. Dzięki
temu mechanizmowi ekosystemy o wysokiej bioróżnorodności, w których występuje wiele gatunków, wykazują się dużą odpornością na
zmiany środowiska. Po lokalnym zaburzeniu, np.
skażeniu chemicznym czy niszczycielskim huragaEkosystemy o wysonie, pierwotne funkcje w ekosystemie zostaną
kiej bioróżnorodności,
utrzymane i jako postronni obserwatorzy być może
w których występuje
nawet nie zorientujemy się, że nastąpiły w nim
wiele gatunków,
zmiany. Ekosystemy o niższej bioróżnorodności są
wykazują się dużą odbardziej kruche i mniej odporne na zaburzenia.
pornością na zmiany
Można powiedzieć, że w miarę utraty bioróżnorodśrodowiska.
ności tracimy zawodników z ławki rezerwowych:
znikają gatunki mogące przejąć rolę tych, które z różnych względów nie
radzą sobie najlepiej. Wówczas ekosystemowi grozi zapaść.
Klimat na Ziemi wpływa na bioróżnorodność, ale zarazem bioróżnorodność ma niebagatelne znaczenie dla klimatu. Bioróżnorodność
i klimat są ze sobą sprzężone. Organizmy żywe odgrywają kluczową
rolę w globalnej cyrkulacji pierwiastków oraz związków organicznych.
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Ilustracja 1. Cztery gatunki muchówek z rodziny bzygowatych (Syrphidae)
sfotografowane na kwiatach mniszka lekarskiego tego samego dnia
na tym samym stanowisku w Bieszczadach. W chwili wykonania zdjęć
wszystkie gatunki wykonywały tę samą czynność – zapylanie – ale istnieje między nimi wiele różnic biologicznych. Różnorodność owadów zapylających na tym stanowisku gwarantuje, że ta ważna funkcja ekologiczna
zostanie efektywnie spełniona, nawet jeśli część gatunków chwilowo
gorzej sobie radzi. Fot. Piotr Łukasik
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Są odpowiedzialne za przemianę materii i gazów. Rośliny naziemne
i glony morskie z dwutlenku węgla produkują tlen
i związki organiczne. Zwierzęta z kolei wykorzyKlimat na Ziemi
stują tlen do redukcji materii organicznej do dwuwpływa na bioróżnotlenku węgla i wody. Lasy regulują gospodarkę
rodność, ale zarazem
wodną, zatrzymując wilgoć, wpływając na cyrkulabioróżnorodność ma
niebagatelne znaczecję powietrza i sprowadzając chmury deszczowe
nie dla klimatu. Bioznad morza nad ląd4. Natomiast mniejsze organiróżnorodność i klimat
zmy, takie jak owady, regulują najróżniejsze funkcje
są ze sobą sprzężone.
ekosystemu, dzięki czemu zapewniają mu dobrą
kondycję na długo. Wszystkie te i inne procesy są
wpisane w globalny system klimatyczny.
Owady są najbardziej różnorodną i najliczniejszą grupą zwierząt,
o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania ekosystemów. Spełniają
wiele niezbędnych funkcji, takich jak rozkładanie materii organicznej,
zapylanie roślin, roznoszenie nasion, kontrolują populacje innych gatunków oraz stanowią pożywienie dla licznych ptaków i innych zwierząt. Są też organizmami inżynieryjnymi, czyli np. użyźniają glebę, drążąc podziemne tunele, a w ten sposób przyczyniają się do zachowania
równowagi w obrocie materii organicznej.
Zdecydowana większość owadów to wyspecjalizowane organizmy
wymagające ściśle określonych warunków środowiska: temperatury,
wilgotności, obecności innych gatunków, zapewniających pokarm lub
schronienie. Jednocześnie każdy gatunek owada pełni istotne funkcje
w ekosystemie, w którym występuje, stanowiąc ważny trybik w potężnej maszynie interakcji biologicznych, utrzymującej ekosystemy w znanym nam stanie. Łatwo zrozumieć, dlaczego słynny amerykański biolog
Edward Osborne Wilson opisał owady jako „małe stworzonka rządzące

4

Ellison, D. i in. (2017), Trees, Forests and Water. Cool Insights for a Hot World, „Global
Environmental Change”, 43.
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światem”5. Jednocześnie o różnorodności owadów i biologii większości
z nich wiemy bardzo niewiele. Wystarczy napisać, że z oszacowanej
ostatnio na ponad 5 mln liczby gatunków tych zwierząt istniejących
na świecie naukowcy do tej pory opisali zaledwie ok. 1 mln. Bioróżnorodność owadów jest szczególnie słabo rozpoznana w tropikach,
chociaż i w Polsce tysiące, a może dziesiątki tysięcy gatunków owadów
nie trafiły w ręce naukowców nawet na krótką chwilę wystarczającą do
nadania im nazwy.
Bioróżnorodność, w tym różnorodność owadów, jest absolutnie
niezbędna dla utrzymania naturalnych ekosystemów. Jest także kluczowa dla człowieka, jego gospodarki i ogólnego dobrobytu. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and
Agriculture Organization of the United Nations – FAO) wydała w 2019 r.
pierwszy w historii swojej działalności raport6 podkreślający ogromne
znaczenie bioróżnorodności dla produkcji żywności. Nawet te rośliny
i zwierzęta, które pozornie nie uczestniczą w wytwarzaniu żywności,
przyczyniają się do jej udanej produkcji (więcej na temat wytwarzania
żywności w rozdziale 11). Na przykład drzewa i krzewy rosnące wokół
pól chronią glebę przed wietrzeniem, umożliwiając utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu dla rozwoju zbóż. Liczne gatunki ptaków
żywią się szkodnikami upraw rolniczych, co rozwiązuje problem bez
użycia kosztownych i szkodliwych środków chemicznych.
Najważniejsza rola w procesie produkcji żywności przypada jednak owadom. Szacuje się, że ok. 75% wszystkich plonów na świecie
wymaga zapylenia. Zatem bez owadów nie bylibyśmy w stanie wyżywić

5
6

Wilson, E.O. (1996), In Search of Nature. Washington, D.C.: Island Press / Shearwater
Books, s. 139.
Interaktywne podsumowanie raportu FAO: The State of the World’s Biodiversity for
Food and Agriculture (2019): fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en
[dostęp: 4.06.2021]. Pełna wersja raportu: FAO i in. (red.) (2019), The State of the
World’s Biodiversity for Food and Agriculture. Rome: FAO Commission on Genetic
Resources for Food and Agriculture Assessments: fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.
pdf [dostęp: 4.06.2021].
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świata. Kiedy tak się zbliżamy do sfery komercyjnej – produkcji żywności – można wyliczyć, ile taka „owadzia usługa” jest warta w przeliczeniu na jednostki monetarne cenione przez ludzi. Wartość usługi zapylania w skali całego świata oszacowano na kwotę między 235 a 577 mld
dolarów rocznie7. Próby przeliczenia wartości bioróżnorodności na
pieniądze nie odzwierciedlają prawdziwej wartości ekosystemów, ale
okazują się przydatne w negocjacjach z podmiotami rządzącymi.
Tracimy bioróżnorodność

Człowiek w ogromnym stopniu wpłynął na środowisko, przekształcając
ekosystemy i modyfikując klimat (więcej na temat odpowiedzialności
za kryzys klimatyczno-ekologiczny konkretnych kategorii osób w rozdziałach 2 oraz 5). Teraz bioróżnorodność na Ziemi musi zmierzyć się
z nadzwyczajnym tempem zmian. Niektóre gatunki radzą sobie z tym
całkiem dobrze: mogą sprawnie funkcjonować w szerokim zakresie
warunków środowiskowych, potrafią szybko dostosować się do nowych
warunków lub też zmienić stanowisko na bardziej sprzyjające. Niestety,
większość gatunków ma problem z dostosowaniem się do zmieniających się warunków i jeśli te wykraczają poza ich zakres tolerancji, giną.
Największa organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną przyrody, World Wide Fund for Nature (WWF; Światowy Fundusz na rzecz
Przyrody), wspólnie z Zoological Society of London (ZSL; Londyńskie
Towarzystwo Zoologiczne) wydaje co 2 lata raport podsumowujący
wyniki badań i obserwacji dotyczących populacji zwierząt na całym
świecie8. Dane zawarte w najnowszym raporcie z 2020 r. pokazują,
że zmiany zachodzą na ogromną skalę. W ciągu ostatnich 50 lat li7
8

Lautenbach, S. i in. (2012), Spatial and Temporal Trends of Global Pollination Benefit,
„PLOS ONE”, 7 (4).
Interaktywne podsumowanie raportu: Living Planet Report (2020): livingplanet.
panda.org [dostęp: 4.06.2021]. Napisana bardzo przystępnym językiem pełna wersja raportu: WWF i in. (red.) (2020), Living Planet Report 2020 – Bending the Curve
of Biodiversity Loss. Gland: WWF: f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/
PDFs/ENGLISH-FULL.pdf [dostęp: 4.06.2021].
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czebność naturalnych populacji ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków
zmniejszyła się średnio o 68%. To oznacza, że obecnie żyje wokół nas
zaledwie jedna trzecia zwierząt z czasów młodości naszych dziadków!
Raport wskazuje również na bezpośredni związek dewastacji środowiska i dziesiątkowania populacji zwierząt z klęskami żywiołowymi
oraz ogniskami nowych chorób zakaźnych. Kurczenie się populacji
zwierząt prowadzi do wymierania całych gatunków i bezpowrotnej
utraty bioróżnorodności.
Zazwyczaj gdy myślimy o wymieraniu gatunków, przed oczami
pojawiają nam się spektakularne obrazy ikonicznych zwierząt: tygrysów, nosorożców, pand, koali, wielorybów. Wspomniany raport również
skupił się na stosunkowo dużych i łatwych do policzenia zwierzętach
kręgowych. Jednak warto pamiętać, że kręgowce to wierzchołek góry
lodowej. Organizmy bezkręgowe – w tym owady – wymierają w równie
zastraszającym tempie co kręgowce. Choć dokładny opis długoterminowej zmienności ich populacji jest bardzo trudny, to nawet nienaukowcy
poczynili niepokojące obserwacje, takie jak zauważalny spadek liczby
owadów roztrzaskanych na masce samochodu jadącego przez obszary
o charakterze naturalnym. Kiedy ostatnio zdarzyło się wam zatrzymać
po to, by oczyścić szybę z rozbitych na niej owadów?
Mamy też bardziej precyzyjne dane. Entomolodzy przez ostatnie dziesięciolecia wnikliwie badali zbiorowiska insektów w wielu
miejscach na Ziemi. Cierpliwie i systematycznie zbierając próby i porównując liczebność i różnorodność owadów, praktycznie wszędzie
zaobserwowali podobny trend – spadkowy. W ciągu ostatnich kilku lat
światem naukowym wstrząsnęła fala alarmujących doniesień o spadkach liczebności owadów. W 2017 r. Caspar A. Hallmann wraz ze swoimi
współpracownikami9 przedstawił wyniki pomiarów biomasy owadów
latających, prowadzonych przez 27 lat na 67 stanowiskach rozmiesz-

9

Hallmann, C.A. i in. (2017), More Than 75 Percent Decline Over 27 Years in Total Flying
Insect Biomass in Protected Areas, „PLOS ONE”, 12 (10).
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czonych na terenach chronionych w Niemczech. Biomasa zmniejszyła
się przez ten czas o 75%. Czyli nawet na terenach, które wydawały się
zabezpieczone przed niszczącym wpływem człowieka, obecnie żyje
czterokrotnie mniej owadów niż 30 lat temu! Inny duży zespół badaczy
przez 10 lat zbierał próby owadów na aż 290 stanowiskach w lasach
i na łąkach w Niemczech. Owady były nie tylko ważone – by ocenić
całkowitą biomasę – lecz także identyfikowane. Wyniki tego projektu,
opublikowane w prestiżowym tygodniku „Nature”10, jednoznacznie
wykazały poważny spadek bioróżnorodności w ciągu 10 lat. Na łąkach
biomasa zmalała średnio o 67%, całkowita liczba osobników – o 78%,
a liczba obserwowanych gatunków – o 34%. Również na obszarach
leśnych odnotowano znaczne spadki liczebności gatunków i osobników.
Dramatyczne informacje dotarły w tym samym czasie zza oceanu11,
mianowicie Bradford C. Lister i Andres Garcia wykazali, że w rezerwacie
w lesie deszczowym w Portoryko liczba owadów pozyskiwanych za
pomocą tych samych metod na tych samych stanowiskach spadła wielokrotnie pomiędzy 1976 a 2012 r. Przełożyło się to na znaczne spadki
różnorodności i liczebności owadożernych płazów, jaszczurek i ptaków.
Niestety, podobne obserwacje napływają nieustannie z różnych
stron świata. Na początku 2020 r. w czasopiśmie „Science”12 ukazała
się publikacja podsumowująca wyniki 166 takich niezależnych badań
z całego globu. Autorzy – Roel van Klink i współpracownicy – zebrali
wszystkie dostępne obserwacje i zbudowali na ich podstawie model,
który pozwolił zestawić ze sobą trendy. Wyliczyli, że w skali całej kuli
ziemskiej liczebność owadów w środowisku lądowym spada o ok. 9%
na dekadę. Jak jednak podkreślają, ta wartość jest z dużym prawdopo10
11

12

Seibold, S. i in. (2019), Arthropod Decline in Grasslands and Forests Is Associated with
Landscape-level Drivers, „Nature”, 574.
Lister, B.C., Garcia, A. (2018), Climate-driven Declines in Arthropod Abundance Restructure a Rainforest Food Web, „Proceedings of the National Academy of Sciences”,
115 (44), s. E10397–E10406.
van Klink, R. i in. (2020), Meta-analysis Reveals Declines in Terrestrial but Increases in
Freshwater Insect Abundances, „Science”, 368 (6489).
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dobieństwem niedoszacowana, ponieważ ogromna większość uwzględnionych badań była prowadzona na terenach chronionych, gdzie negatywny wpływ działania człowieka jest ograniczony. Znacznie mniej
badań prowadzi się na obszarach mało interesujących dla entomologów, takich jak miasta, komercyjne uprawy lub kopalnie odkrywkowe,
gdzie bioróżnorodność zaburzona jest w znacznie większym stopniu.
Ponadto wiele obszarów na Ziemi, np. Azja Południowo-Wschodnia,
jest słabo zbadanych pod względem bioróżnorodności bezkręgowców.
Natomiast trwająca masowa wycinka lasów deszczowych w tym i innych regionach, o czym piszemy więcej w kolejnym podrozdziale, nie
skłania do optymizmu.
Żadne prace z terenu Polski nie znalazły się na wspomnianej liście
166 artykułów uwzględnionych w analizach van Klinka i współpracowników. Polscy entomolodzy od dawna zwracali uwagę na kurczenie
się populacji i konieczność ochrony gatunków13, ale brakuje niestety
analiz szerszych trendów na poziomie całych zbiorowisk. Wydaje się
jednak, że dane dotyczące liczebności owadów u naszych zachodnich
sąsiadów trafnie oddają sytuację również na naszym podwórku. Nie ma
wątpliwości, że w Polsce sytuacja jest także bardzo poważna.
Złożone przyczyny utraty bioróżnorodności

Lista przyczyn drastycznych spadków liczebności oraz różnorodności
owadów i innych organizmów jest niestety długa. W skali globalnej
najistotniejszym czynnikiem jest utrata naturalnych siedlisk roślin
i zwierząt.
Duża część naturalnych siedlisk została zupełnie zniszczona. Wycinka lasu i założenie na tym terenie plantacji, centrum handlowego
lub sieci dróg w oczywisty sposób sprawiają, że siedlisko przestaje
zaspokajać potrzeby gatunków, które pierwotnie las zamieszkiwały.

13

Buchholz, L. i in. (2000), Ochrona chrząszczy (Coleoptera) w Polsce – problemy i możliwości ich rozwiązania, „Wiadomości Entomologiczne”, 18 (2).
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Chociaż przejeżdżając na wiosnę obok pola pełnego soczystej zieleni,
można odnieść wrażenie, że jest ono pełne życia, trafniej będzie nazwać
je „zieloną pustynią”, zredukowaną
przez zabiegi rolnicze i opryski środChociaż przejeżdżając na wiosnę
kami chemicznymi do monokultury,
obok pola pełnego soczystej
na której dobrze radzi sobie tylko jezieleni, można odnieść wrażenie,
że jest ono pełne życia, trafniej
den gatunek (Ilustracja 2). Obecnie wybędzie nazwać je „zieloną pustycinka lasów jest szczególnie nasilona
nią”, zredukowaną przez zabiegi
w krajach strefy tropikalnej, w tym
rolnicze i opryski środkami chew Brazylii, Kongo i Indonezji: ogromne
micznymi do monokultury, na
obszary są przekształcane w plantacje
której dobrze radzi sobie tylko
soi i palmy olejowej oraz pod hodowlę
jeden gatunek.
bydła, ale też pozostawiane jako zdegradowane nieużytki po sprzedaży
drewna. Szacuje się, że tylko w 2019 r. wycięto ok. 119 tys. km kw. lasów
tropikalnych, czyli obszar odpowiadający ponad jednej trzeciej terytorium Polski!14 Znaczącą część tego terenu stanowiły pierwotne lasy
deszczowe, niezmodyfikowane wcześniej przez człowieka. Są to najbardziej bioróżnorodne siedliska na świecie, co czyni ich utratę szczególnie bolesną.
Podobnym problemem jest degradacja istniejących siedlisk. Pomimo zachowania pierwotnej formy (czyli las pozostaje lasem) ich
wartość przyrodnicza spada, a bioróżnorodność się kurczy. Przykłady
dla Polski? Zintensyfikowanie gospodarki leśnej prowadzi do wycinki
starych, zróżnicowanych lasów o charakterze naturalnym i sadzenia
w ich miejsce, nieraz w równych rządkach, sadzonek gatunków o dużej wartości handlowej (więcej na temat gospodarki leśnej w Polsce

14

Znakomitym źródłem informacji o ochronie środowiska i przyrody na świecie,
zwłaszcza w tropikach, jest serwis Mongabay: mongabay.com. Wycinka lasów deszczowych została szczegółowo opisana w jednym z artykułów w tym serwisie: Butler,
R.A. (2020), Deforestation. Facts, Figures, and Pictures, Mongabay: rainforests.mongabay.com/deforestation [dostęp: 4.06.2021].
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Ilustracja 2. Ekosystemy skrajnie odmienne pod względem bioróżnorodności:
bieszczadzka Puszcza Karpacka i wielkoobszarowe gospodarstwo rolne
w Czechach. Fot. Piotr Łukasik, Dawid Zawiła
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w rozdziale 9). Ogólnopolskie protesty przyczyniły się do ograniczenia
takich działań w Puszczy Białowieskiej – aktywiści nie ustają w wysiłkach, by objąć ją pełniejszą ochroną15; natomiast obecnie ważą się
losy najstarszych i najcenniejszych zachowanych lasów górskich, czyli
Puszczy Karpackiej na terenie Bieszczadów16. Do sporej degradacji środowiska przyczyniają się też kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego:
prócz całkowitego zniszczenia dużej powierzchni prowadzą do zmiany
stosunków wodnych i osuszenia obszarów wielokrotnie większych niż
teren samej odkrywki. Nie bez znaczenia jest też emisja zanieczyszczeń
z pobliskich elektrowni.
Wartość siedlisk, z perspektywy bioróżnorodności, spada też na
skutek ich fragmentacji. Żywotność i długoterminowe przetrwanie populacji zwierząt i roślin wymaga, aby miały one dostęp do odpowiednio
dużego obszaru, na którym może żyć znaczna liczba osobników. Nie
ulega wątpliwości, że budowa wielopasmowej drogi17 w poprzek siedliska może zmniejszyć i podzielić populacje wielu gatunków, czasem
poniżej krytycznego poziomu. Ważne jest też, by obszary o podobnym
charakterze przyrodniczym były ze sobą połączone i umożliwiały migrację. W czasach globalnego ocieplenia takie „korytarze” mogą dać
szansę ewakuacji ze stanowisk, które przestają zapewniać odpowiednie
warunki i przetrwanie choć części populacji. W Krakowie przykładem

15

16

17

Wesołowski, T. i in. (2018), Park Narodowy Puszczy Białowieskiej – ochrona przyrody
i rozwój lokalnych społeczności, Forestbiology.org: forestbiology.org/articles/FB_05.
pdf?i=60ba073066c93 [dostęp: 4.06.2021].
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze (2020), Ostatnia szansa na ocalenie bieszczadzkich lasów: przyrodnicze.org/aktualnosci/ostatnia-szansa-na-ocalenie-bieszczadzkich-lasow [dostęp: 4.06.2021]; zob. Kramarz, P. i in. (red.) (2020), Charakterystyka
przyrodnicza obszaru otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Kraków: Fundacja
Dziedzictwo Przyrodnicze: wwf.pl/sites/default/files/inline-files/Otulina_Bieszczadzkiego_Parku_Narodowego-www.pdf [dostęp: 9.12.2021].
Czy zapory wzdłuż granicy państw, zob. Rada Klimatyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego (2022), Stanowisko Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w
sprawie budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej: klimat.uj.edu.pl/stanowiska-i-rekomendacje-rady-klimatycznej-uj/-/journal_content/56_INSTANCE_UCt5tO3zDrhD/148934055/150056453 [dostęp: 10.03.2022]; przyp. red.
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Ilusracja 3. Modraszek nausitous (Phengaris nausithous) to chroniony motyl
wymagający do rozwoju dwóch innych gatunków: krwiściągu lekarskiego (roślina na zdjęciu) i mrówek z rodzaju Myrmica. Ze względu na te
ścisłe zależności populacje organizmów takich jak modraszek są szczególnie zagrożone z powodu zaburzeń środowiska, w tym fragmentację
siedlisk. Fot. Christoph Moning
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problemu fragmentacji jest kompleks naturalnych łąk w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, w tym fragment graniczący
z kampusem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Łąki te zamieszkuje wiele
cennych gatunków, jak m.in. chronione motyle – modraszki (Ilustracja 3).
Niestety postępująca wokół zabudowa i kurczenie się tych fragmentów
zagrażają nieodwracalną utratą cennej bioróżnorodności.
Duży i rosnący wpływ na bioróżnorodność mają globalne zmiany
klimatyczne18. Ocenia się, że w perspektywie kilkudziesięciu lat mogą
one stać się dominującą przyczyną utraty globalnej bioróżnorodności.
Wzrost średniej temperatury powoduje znaczne wydłużenie okresów,
w których temperatura osiąga poziom powyżej pułapu tolerancji organizmów: ten efekt może mieć szczególne znaczenie dla utraty bioróżnorodności w tropikach. Temperatura nie przyrasta też jednolicie
i w niektórych regionach, np. na obszarze Arktyki wzrosty są znacznie
wyższe niż średnia globalna19; z perspektywy organizmów dostosowanych do krótkiego sezonu wegetacyjnego zmiany te są kolosalne.
Dramatycznym aspektem zmian klimatycznych jest wzrost częstości
i nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych: upałów, susz i związanych z nimi pożarów, ale i ulew, powodzi, huraganów. Na przełomie
2019 i 2020 r. światem wstrząsnęły doniesienia z płonącej Australii, ale
bezprecedensowe, dewastujące pożary szalały też na Syberii, w Amery-

18

19

Rzetelne, przystępne, starannie opracowane informacje o globalnych zmianach
klimatycznych można znaleźć m.in. na stronie NASA: Shaftel, H. i in. (2020), Climate
Change. How Do We Know?, NASA: climate.nasa.gov/evidence [dostęp: 4.06.2021].
Bezcennym, bardzo obszernym źródłem informacji o zmianach klimatycznych są
regularnie publikowane raporty IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change),
międzynarodowego gremium naukowców z całego świata zrzeszonych pod egidą
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polecamy szczególnie 2 z nich: IPCC (2018),
Global Warming of 1.5°C, IPCC: ipcc.ch/sr15 [dostęp: 4.06.2021] oraz IPCC (2019),
Climate Change and Land, IPCC: ipcc.ch/srccl [dostęp: 14.06.2021].
Climate Change in the Arctic (2020), nsidc.org: nsidc.org/cryosphere/arctic-meteorology/climate_change.html [dostęp: 4.06.2021].
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ce Południowej, Kalifornii, Tajlandii…20 Zginęły tam niezliczone ilości
organizmów i trudna do oszacowania liczba gatunków. Jak wynika
z prognoz przewidujących coraz bardziej ekstremalne warunki pogodowe w kolejnych latach prawdopodobieństwo, że te ekosystemy powrócą
do pierwotnego stanu i odbudują utraconą bioróżnorodność, jest nikłe.
W Polsce wiosną 2020 r. też mieliśmy do czynienia z bezprecedensową
suszą, ale pożary – choć miejscowo, np. w Biebrzańskim Parku Narodowym, dramatyczne i niszczycielskie – miały dużo mniejszy zasięg.
Wskazuje się, że ze względu na dość szczęśliwe położenie geograficzne
na najbardziej dramatyczne efekty zmian klimatycznych przyjdzie
Polakom poczekać jeszcze kilkanaście lub kilkadziesiąt lat21. Niestety,
nawet w razie wdrożenia rekomendacji specjalistów, niełatwo będzie
uniknąć ich poważnych konsekwencji22.
Innym typem czynnika odpowiedzialnego za spadki bioróżnorodności jest zanieczyszczenie środowiska środkami chemicznymi.
W skali globalnej największym problemem są pestycydy23 – związki mające na celu ochronę upraw przed chwastami, grzybami patogennymi i owadami. Co roku miliony ton tych trujących substancji
są produkowane i rozpylane na uprawy na całym świecie. Pestycydy
bezpośrednio i bardzo skutecznie zabijają na terenach upraw organizmy, przeciwko którym są stosowane, ale wpływają też na inne gatunki
zamieszkujące te obszary. Co więcej, znaczna część tych toksycznych
substancji przedostaje się poza obręb upraw: na pobliskie miedze, łąki

20

21

22

23

Kimbrough, L. (2020), Around the World, a Fire Crisis Flares Up, Fueled by Human
Actions, Mongabay: news.mongabay.com/2020/09/around-the-world-a-fire-crisis-flares-up-fueled-by-human-actions [dostęp: 4.06.2021].
Projekt KLIMADA (2020), Przyszłe zmiany klimatu, Mos.gov.pl – Web Archive: web.
archive.org/web/20210816075711/http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/przyszle-zmiany-klimatu [dostęp: 4.06.2021].
The Boston Consulting Group (2019), 2050 Polska dla Pokoleń: wwf.pl/sites/default/files/inline-files/2050%20Polska%20dla%20pokole%C5%84.pdf [dostęp:
4.06.2021].
Brühl, C.A., Zaller, J.G. (2019), Biodiversity Decline as a Consequence of an Inappropriate
Environmental Risk Assessment of Pesticides, „Frontiers in Environmental Science”, 7.
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i lasy, włącznie z obszarami chronionymi, oraz do wód gruntowych.
Mimo zapewnień producentów, że związki te mają odpowiednie atesty bezpieczeństwa, ich wpływ na bioróżnorodność jest negatywny,
ponieważ badane są wyłącznie krótkoterminowe skutki ekspozycji.
Test toksyczności ostrej dla pszczół może wykazać, że pestycyd nie
zabija zbyt wielu z nich w ciągu pierwszych 48 godzin, ale nie powie
nam nic o długoterminowym wpływie na ich zdrowie lub na zdrowie
motyli, chrząszczy i innych organizmów narażonych na jego działanie. Innym ważnym źródłem trujących substancji jest przemysł. Huty,
rozmaite zakłady i fabryki doprowadziły do poważnego skażenia wielu
obszarów metalami ciężkimi i związkami organicznymi, a uwalniane
ścieki zniszczyły wiele rzek. Różnorodne toksyny uwalniane są także na
skutek codziennych działań wielu z nas. Warto pamiętać, że wszystkie
leki i używki przyjmowane przez ludzi kończą w wodach ściekowych,
które wpadają do rzek. W efekcie zwierzęta w naszych rzekach są pod
ciągłym wpływem m.in. leków przeciwbólowych24.
Poważnym problemem dla środowiska i ważną przyczyną spadku
bioróżnorodności są gatunki inwazyjne25. Określa się w ten sposób gatunki obce dla flory lub fauny danego regionu, które zostały celowo lub
przypadkowo wprowadzone przez człowieka, a następnie zdominowały
nowe środowisko, doprowadzając do znacznych zmian w ekosystemach.
Oprócz gigantycznych ubytków bioróżnorodności inwazje spowodowały też wielomiliardowe straty dla gospodarki. W Polsce przykładem
gatunku inwazyjnego jest nawłoć kanadyjska, osiągająca wysokość do
półtora metra roślina o lancetowatych liściach i żółtych kwiatostanach
(Ilustracja 4). Introdukowana z Ameryki Północnej jako roślina ozdobna,

24

25

OECD (2019), Pharmaceutical Residues in Freshwater. Hazards and Policy Responses.
Preliminary Version. Policy Highlits. Paris: OECD Publishing: oecd.org/environment/
resources/Pharmaceuticals-residues-in-freshwater-policy-highlights-preliminary-version.pdf [dostęp: 4.06.2021].
Essl, F. i in. (2020), Drivers of Future Alien Species Impacts. An Expert-based Assessment,
„Global Change Biology”, 26 (9).
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Ilustracja 4. Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis) to inwazyjna roślina
gęsto porastająca pobocza i nieużytki w Europie, silnie przyczyniająca
się do utraty bioróżnorodności. Fot. Nikołaj Panasenko
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rozprzestrzeniła się po całej Europie. Z pewnością widzieliście ją na
miedzach, ugorach i nieużytkach. Gatunki takie jak nawłoć skutecznie
konkurują o przestrzeń i światło z roślinami pierwotnie występującymi
na tych samych terenach, zmniejszając ich liczebność lub całkiem je
eliminując. Wraz z wypieranymi roślinami znikają zależne od nich
owady i inne organizmy. Na obszarze zdominowanym przez najbardziej agresywne rośliny inwazyjne może się zachować tylko niewielka
część bioróżnorodności.
Dla wielu gatunków poważne zagrożenie stanowi też ich nadmierna eksploatacja przez człowieka. Choć kojarzone głównie z kręgowcami,
pozyskiwanie ponad miarę dotyczy także niektórych owadów. Dotyczy to m.in. rzadkich gatunków motyli i chrząszczy, cenionych przez
hodowców, kolekcjonerów oraz producentów pamiątek i ozdób. Inne
gatunki są intensywnie eksploatowane jako pokarm, surowiec medyczny albo źródło wartościowych substancji chemicznych. Większość
najbardziej znanych przypadków dotyczy odległych kręgów kulturowych. Przykład pierwszy z brzegu: nazwa czerwca, miesiąca, i koloru
czerwonego pochodzi od pluskwiaka, czerwca polskiego, źródła cenionego barwnika. Był on niegdyś jednym z ważniejszych produktów
eksportowych Polski26. Obecnie na skutek utraty siedlisk i nadmiernej
eksploatacji stał się gatunkiem zagrożonym.
Podsumowując tę część, dochodzimy do wniosku, że choć w poszczególnych wypadkach możemy zazwyczaj wskazać konkretne przyczyny lokalnego spadku bioróżnorodności, w skali globalnej znaczących przyczyn jest wiele. Życie na Ziemi znalazło się między młotem
a kowadłem… czy raczej pod wieloma potężnymi młotami, dzierżonymi
przez człowieka.

26

Kapler A. (b.r.), W czerwcu czerwce na czerwcu: zycieaklimat.edu.pl/w-czerwcu-czerwce-na-czerwcu [dostęp: 4.06.2021].
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Wymierne skutki utraty bioróżnorodności

Badania naukowe i obserwacje nie pozostawiają wątpliwości: tracimy
bioróżnorodność w zastraszającym tempie, i to my, ludzie, jesteśmy za
to odpowiedzialni. Od chwili pojawieBadania naukowe i obserwacje
nia się na Ziemi człowieka, a zwłasznie pozostawiają wątpliwości:
cza w ostatnich kilkudziesięciu latach,
tracimy bioróżnorodność w za-

straciliśmy ogromną, choć trudną do
straszającym tempie, i to my,
oszacowania liczbę gatunków, których
ludzie, jesteśmy za to odpowiewiększości nikt nie zdążył nawet opidzialni.
sać. Wraz z nimi przepadły bezpowrotnie pełnione przez nie funkcje w ekosystemach. Dlaczego powinniśmy się tym przejmować?
Bioróżnorodność tracimy na wielu poziomach i spadki na każdym
z nich mają poważne konsekwencje27. Po pierwsze, zmniejsza się całkowita liczebność i biomasa organizmów w naturalnych ekosystemach,
co przekłada się wprost na ich możliwości spełniania różnorodnych
funkcji biologicznych. Na przykład znaczne ograniczenie liczebności owadów zapylających w ekosystemie na pewno spowoduje spadek
skuteczności zapylania. Po drugie, tracimy różnorodność gatunkową,
a wraz z nią wachlarz funkcji realizowanych przez ekosystemy i ich
odporność na dalsze zaburzenia. Pomiędzy gatunkami istnieją różnice
biologiczne i nawet podobne role ekologiczne odgrywają one nieco
inaczej. Na przykład owady zapylające różnią się swoimi preferencjami
i możliwościami zapylania różnych typów kwiatów, porą roku i dnia
oraz temperaturami, w których są aktywne, czy odległościami, na które
się przemieszczają. W naturalnym ekosystemie wysoki poziom bioróżnorodności gwarantuje, że kwiaty różnych gatunków roślin zostaną
efektywnie zapylone przez te czy inne gatunki owadów. Gdy różnorodność spada, przestaje to być oczywiste. A gdy dominującego zapy-

27

Cardoso, P. i in. (2020), Scientists’ Warning to Humanity on Insect Extinctions, „Biological Conservation”, 242.
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lacza z jakiegoś powodu zabraknie, system może się zupełnie rozpaść.
Tracimy też różnorodność na poziomie genetycznym. Różnorodność
genetyczna zależy od wielkości populacji i stanowi swoisty rezerwuar
umożliwiający organizmom szybką adaptację do zmieniających się
warunków. Dobrym przykładem są geny związane z odpornością, których warianty różnią się efektywnością względem różnych szczepów
patogenów – wirusów, bakterii i grzybów. Spadki liczebności populacji
prowadzą do utraty części tej istniejącej różnorodności genetycznej,
ograniczając możliwości odpowiedzi populacji na przyszłe zagrożenia
(np. pojawienie się nowego, groźnego wirusa) i zmiany warunków klimatycznych. Utrata bioróżnorodności na wszystkich tych poziomach
zaburza funkcjonowanie ekosystemów, obniża ich długoterminową
stabilność, wpływa też na jakość usług świadczonych przez przyrodę człowiekowi.
Utrata bioróżnorodności prowadzi do zaburzenia sieci interakcji
biologicznych w konsekwencji efektu lawinowego, wywołanego przez
wyniszczenie gatunków. Jak pisaliśmy wcześniej, wiele gatunków jest
specjalistami pod względem wymagań środowiskowych i są one ściśle
zależne od innych organizmów, które stanowią dla nich źródło pokarmu, miejsce schronienia czy niezbędny element procesu rozmnażania.
Stąd wyginięcie lub znaczne zmniejszenie populacji jednych gatunków może prowadzić do wyginięcia innych – tzw. koekstynkcji. Wiele chrząszczy, błonkówek, muchówek, motyli, pluskwiaków i innych
owadów spędza część lub całość życia na ściśle określonych roślinach
żywicielskich i ginie, gdy tych roślin-żywicieli zabraknie. Podobnie
wiele gatunków organizmów związanych jest z konkretnymi gatunkami zwierząt. Szczególnie wrażliwe są gatunki uzależnione od kilku
innych organizmów żywicielskich na różnych etapach życia. Larwy
motyli modraszków z rodzaju Phengaris (Ilustracja 3) początkowo żerują
na konkretnych gatunkach roślin, a później w gniazdach określonych
gatunków mrówek. W zaburzonym środowisku znalezienie kolejnych
gatunków-gospodarzy może być problematyczne. Jeżeli któryś z nich
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zostanie zdziesiątkowany, modraszki nie będą w stanie dokończyć swojego cyklu życiowego i zginą. Z tego względu wszystkie żyjące w Polsce
gatunki z tego rodzaju objęte są ochroną gatunkową. Przykład modraszków pokazuje, w jaki sposób zaburzenie naturalnego systemu
prowadzi do utraty kolejnych ogniw rozerwanego łańcucha zależności
i zubożenia bioróżnorodności28.
Uszczuplenie zasobów bioróżnorodności pogłębia zmiany klimatyczne. Ma to negatywny wpływ na organizmy, które muszą sobie z tymi
zmianami radzić. Z kolei bogata bioróżnorodność jest potencjalnym
buforem bezpieczeństwa – do pewnego stopnia pozwala ograniczyć
negatywne skutki zmian klimatycznych. Na przykład stare, różnorodne lasy górskie skutecznie zatrzymują wodę, z jednej strony chroniąc
nas przed powodziami w okresach natężoUtrata bioróżnorodności,
nych opadów, a z drugiej powoli uwalniając
zaburzenia w łańcuchach
ją przez kolejne miesiące i chroniąc niżej
pokarmowych i funkcjonopołożone obszary przed suszą. Ma to
waniu ekosystemów niechybszczególne znaczenie wobec przewidywanie skutkują dalszym pogornego nasilenia się ekstremalnych zjawisk
szeniem zmian klimatycznych
pogodowych – zarówno ulew, jak i okresów
i intensyfikacją katastrof
suszy. Natomiast utrata bioróżnorodności,
naturalnych. W tym błędnym
zaburzenia w łańcuchach pokarmowych
i funkcjonowaniu ekosystemów niechybkole ekstremalne zjawiska
nie skutkują dalszym pogorszeniem zmian
pogodowe są zarówno przyklimatycznych i intensyfikacją katastrof
czyną, jak i skutkiem wymienaturalnych. Naukowcy z National Aerorania roślin i zwierząt.
nautics and Space Administration (NASA;
Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) po długoterminowych obserwacjach satelitarnych potwierdzili niedawno bez-

28

Sielezniew, M., Stankiewicz, A. (2006), Ekologiczne, prawne i praktyczne aspekty
ochrony motyli w Polsce na przykładzie modraszków Maculinea spp. (Lepidoptera:
Lycaenidae), „Wiadomości Entomologiczne”, 25 (2).
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pośredni związek między masową wycinką drzew w buszu amazońskim
a intensyfikacją pożarów29. Tereny pozbawione drzew i całej towarzyszącej im bioróżnorodności nie są już w stanie pełnić swojej funkcji
w cyrkulacji wody w buszu, co prowadzi do ich przesuszenia i katastrofalnych pożarów. W tym błędnym kole ekstremalne zjawiska pogodowe są zarówno przyczyną, jak i skutkiem wymierania roślin i zwierząt.
Zubożenie bioróżnorodności stanowi zagrożenie dla produkcji żywności. W miarę utraty bioróżnorodności w ekosystemach ich
podstawowe funkcje mogą ulec załamaniu. Na przykład produkcja
owoców wymaga udziału owadów zapylających, ale sady są często
spryskiwane środkami ochrony roślin (pestycydami), które wyniszczają lokalne populacje zapylaczy. Zdziesiątkowanie populacji dzikich
pszczół zmusza wielu sadowników do odpłatnego wypożyczania uli
z pszczołami domowymi na okres kwitnienia drzew. Bywa to jednak
kosztowne, dlatego w niektórych regionach Chin, gdzie koszty pracy są
niskie, bardziej opłaca się zatrudniać pracowników do ręcznego zapylania drzew owocowych30. Dopiero wraz z pogłębiającym się kryzysem
utraty bioróżnorodności ludzie zorientowali się, że bez dzikich roślin
i zwierząt nie będziemy w stanie kontynuować produkcji żywności jak
do tej pory. Człowiek, dla którego te podstawowe funkcje ekosystemu
to także „być albo nie być”, musi je zastąpić w inny sposób. Może stojąc
na drabinie i pocierając kwiaty gruszy miotełką z piór jak w Chinach?
Może produkując chmary robotycznych pszczół, jak marzą niektórzy
futuryści? Wydawałoby się jednak, że pozwolenie naturze na samodzielne spełnianie kluczowych funkcji przez zachowanie przy życiu

29

30

[Brak inf. o aut.] (2019), Uptick in Amazon Fire Activity in 2019, earthobservatory.nasa.
gov: earthobservatory.nasa.gov/images/145498/uptick-in-amazon-fire-activity-in-2019 [dostęp: 4.06.2021].
Darnaud, G. (2016), Shrinking Bee Populations Are Being Replaced by Human Pollinators,
„Global Citizen”: globalcitizen.org/en/content/life-without-bees-hand-human-pollination-rural-chi [dostęp: 4.06.2021].

142

Za pięć dwunasta…

różnorodnych organizmów, uzupełniających się wzajemnie w swoich
rolach, byłoby prostszym, bezpieczniejszym i tańszym rozwiązaniem.
Utrata bioróżnorodności ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie fizyczne. Aby dobrze funkcjonować, potrzebujemy odpowiedniej,
wartościowej żywności. Współczesny model rolnictwa do niedawna
aspirował do zupełnej eliminacji bioróżnorodności i uniezależnienia
się od świata naturalnego. Okazuje się jednak, że stawianie na odmiany
zbóż ze zmaksymalizowaną zawartością węglowodanów oraz masowy
chów zwierząt, karmionych tanią paszą z hormonami i antybiotykami,
doprowadziły do epidemii otyłości i wielu powiązanych z nią schorzeń31. Wzrost popularności upraw i hodowli organicznych w krajach
uprzemysłowionych świadczy o tym, że zaczynamy doceniać znaczenie
naturalnego środowiska dla naszego zdrowia fizycznego.
Degradacja świata naturalnego wpływa też negatywnie na nasze
zdrowie psychiczne. Naukowcy jednoznacznie wykazali, że regularny
kontakt z naturą pozytywnie oddziałuje na stan psychiczny, zwiększa poczucie satysfakcji i szczęścia, poprawia zdolności kognitywne,
pamięć, uwagę oraz wpływa pozytywnie na relacje międzyludzkie.
Wspomaga również redukcję stresu, polepsza jakość snu i tym samym
zmniejsza podatność na częste schorzenia, takie jak depresja, nerwice, nadpobudliwość32. Niestety, we współczesnym zurbanizowanym
świecie kontakt z naturą jest coraz rzadszy, a doświadczenia z nim
związane – uboższe. Zatem degradacja środowiska i utrata bioróżnorodności skutkują częstszym występowaniem chorób cywilizacyjnych.
Środowisko naturalne i bioróżnorodność są niezbędne do zachowania

31

32

Lopez, K.N., Knudson J.D. (2012), Obesity. From the Agricultural Revolution to the
Contemporary Pediatric Epidemic, „Congenit Heart Dis.”, 7 (2); [brak inf. o aut.] (2020),
Obesity and Overweight, WHO.int: who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight [dostęp: 4.06.2021].
Bratman, G.N. i in. (2019), Nature and Mental Health. An Ecosystem Service Perspective,
„Science Advances”, 5 (7).
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zdrowia, a ochrona przyrody powinna być fundamentalną kwestią
omawianą w kontekście poprawy standardu naszego życia.
Nie ulega wątpliwości, że postępująca utrata bioróżnorodności
niesie dalekosiężne konsekwencje dla ludzi, dla zdrowia ekosystemów
i funkcjonowania całej biosfery. Dlatego zdecydowanie najlepszą strategią jest troska o zachowanie bioróżnorodności lub jej przywracanie
w zaburzonych siedliskach. W obliczu zachodzących szybko zmian
bioróżnorodność jest naszą najlepszą polisą ubezpieczeniową.
Warto i należy walczyć o zachowanie bioróżnorodności

Czy można jeszcze zatrzymać postępującą utratę bioróżnorodności,
a jeśli tak, to jak? Bez wątpienia ze względu na skalę zjawiska jedyną
szansą są zdecydowane, szybkie i daleko idące zmiany systemowe.
Sprawą najwyższej wagi jest ograniczenie tempa, intensywności
i konsekwencji zachodzących zmian klimatycznych. Kluczowym krokiem musi być jak najszybsze ograniczenie tempa przyrostu stężenia
dwutlenku węgla w atmosferze przez ograniczenie zużycia energii,
przestawienie społeczeństw na nisko- i bezemisyjne jej źródła oraz
wdrożenie na dużą skalę technologii usuwania CO2 z atmosfery. Jednym z najłatwiejszych i najbardziej efektywnych sposobów wiązania
atmosferycznego dwutlenku węgla jest masowe sadzenie drzew, wpływające też pozytywnie na inne aspekty bioróżnorodności. Jednocześnie
powinniśmy stosować rozwiązania ograniczające wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę i ekosystemy, w szczególności uodparniające
te ostatnie na wzrost częstości i intensywności susz, pożarów, powodzi,
huraganów.
Równie istotna z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności –
oraz niezbędna jako element ograniczania zmian klimatycznych i przeciwdziałania ich konsekwencjom – jest ochrona zachowanych siedlisk
o charakterze naturalnym. Na przykład stare lasy górskie, jak te w Puszczy Karpackiej, są szczególnie cenne, ponieważ nie tylko zapewniają
dom niezliczonym organizmom, lecz dzięki zatrzymywaniu i magazy-
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nowaniu wody chronią także niżej położone regiony zarówno przed
powodziami, jak i suszą. Musimy zatrzymać niszczenie, degradację
i fragmentację takich stanowisk i umożliwić odIstotna z punktu
tworzenie stanu naturalnego w części już zniszczowidzenia zachowania
nych siedlisk.
bioróżnorodności –
Innym istotnym elementem ochrony istniejąoraz niezbędna jako

cej bioróżnorodności jest ograniczenie uwalniania
element ograniczania
do środowiska toksycznych substancji, zwłaszcza
zmian klimatycznych
środków ochrony roślin. Można to osiągnąć przez
i przeciwdziałania ich
ograniczenie powierzchni upraw oraz sadzenie barkonsekwencjom – jest
dziej wydajnych i odpornych odmian roślin uprawochrona zachowanych
nych, w połączeniu z wprowadzeniem ściślejszych
siedlisk o charakterze
norm dotyczących długoterminowej toksyczności
naturalnym.
związków. Nowe technologie umożliwiają znaczne ograniczenie skażenia przemysłowego, a dzięki
wdrożeniu odpowiednich regulacji prawnych firmy szybko zaczęłyby je
stosować. Należałoby również ograniczyć nadmierną eksploatację gatunków przy jednoczesnej walce przynajmniej z niektórymi gatunkami
inwazyjnymi dzięki zastosowaniu odpowiednich regulacji prawnych
i wdrożeniu mechanizmów wykonawczych.
Wszystkie opisane powyżej środki wymagają zdecydowanego
działania władz ustawodawczych i wykonawczych na całym świecie
pomimo niewątpliwego oporu wielu przedstawicieli społeczeństwa
i grup interesów. Niestety, dla większości sił politycznych dominujących w Polsce i innych krajach różnorodność, środowisko i klimat nie
są sprawami priorytetowymi. Pamiętajmy jednak, że przez świadome i aktywne uczestnictwo w procesie demokratycznym możemy to
zmienić. Zwłaszcza jeśli do głosowania na polityków kierujących się
głosami naukowców uda nam się przekonać rodzinę i znajomych. Nie
można zapominać, że czasu na wprowadzenie niezbędnych zmian
zostało bardzo niewiele.
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Działania na szczeblu lokalnym przynoszą mniejszy efekt, co nie
znaczy, że należy z nich rezygnować. Powinniśmy walczyć o zaprzestanie niszczenia terenów zielonych w naszej okolicy i zwiększanie ich
obszaru – przede wszystkim tych cennych przyrodniczo, reprezentujących naturalne typy siedlisk i porośniętych rodzimymi gatunkami
roślin (starodrzew, łąki), ale także mniejszych wysp zieleni w naszym
otoczeniu. Na przykład tworzenie nowych obszarów zielonych jest
lepszym wykorzystaniem środków miejskich niż tzw. rewitalizacja
istniejących parków, nieraz połączona z redukcją zieleni. Różnorodność
gatunkową roślin warto promować nawet na terenach zdegradowanych,
takich jak parki, trawniki, tereny rolnicze, działki.
Znaczenie mają także nasze codzienne wybory i indywidualne
decyzje33 – choć aby efekt działań był mierzalny, musi się w nie włączyć znacznie więcej osób. Cóż więc możesz zrobić jako jednostka,
której los bioróżnorodności, środowiska i klimatu nie jest obojętny, ale
z ograniczonymi zasobami czasowymi i finansowymi, bez eksperckiej
wiedzy i szczególnej siły przebicia w społeczeństwie? Pole do działania
jest szerokie.
Przede wszystkim poszerzaj swoją wiedzę o bioróżnorodności, środowisku, klimacie, zachodzących zmianach i społeczeństwie
w obliczu tych zmian. Szukaj polsko- i obcojęzycznych opracowań
i materiałów naukowych i popularnonaukowych, zwracając uwagę
na sylwetki autorów i ich pozycję w świecie nauki. Internet, w tym
media społecznościowe, to bezcenne źródło wiedzy, ale łatwo tu też
o dezinformację! Zasób wiedzy umożliwi świadome podejmowanie
decyzji i ustalanie priorytetów, umożliwi owocne dyskusje z innymi
osobami i będzie fundamentem dla dalszych działań.

33

Kawahara A.Y. i in. (2021), Opinion. Eight Simple Actions That Individuals Can Take to
Save Insects from Global Declines, „Proceedings of the National Academy of Sciences”,
118 (2).
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Ilustracja 5. Nagłaśnianie problemu utraty bioróżnorodności jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów jej ochrony. Na zdjęciu aktywiści z Inicjatywy Dzikie Karpaty protestują przeciwko wycince w jednym z cenniejszych przyrodniczo fragmentów Puszczy Karpackiej w Bieszczadach.
Fot. Inicjatywa Dzikie Karpaty
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Staraj się ograniczyć swój wpływ na środowisko. Oszczędnie korzystaj z zasobów, takich jak woda i energia. Rozważ zmniejszenie
udziału mięsa w diecie, stawiaj na produkty lokalne, a nie produkowane
na drugim końcu świata. Planuj zakupy spożywcze tak, by jedzenia
nie wyrzucać. Ogranicz produkcję odpadów: przed zakupami ubrań,
elektroniki czy ozdób zastanów się, czy na pewno ich potrzebujesz,
stawiaj na czyste technologie, zwracaj uwagę na liczbę i typ opakowań.
Sortuj odpady. Planuj podróże tak, by ograniczać ich negatywny wpływ
na środowisko, w tym ilość gazów cieplarnianych wytwarzanych przez
środki transportu (ślad węglowy). Wspieraj bioróżnorodność w swoim
bezpośrednim otoczeniu. Może np. mógłbyś/mogłabyś zastąpić krótko
przystrzyżony trawnik przed domem łąką kwietną, zmieniając warunki
na przyjazne dla owadów zapylających i innych organizmów? Zrezygnuj
też ze stosowania sztucznych środków ochrony roślin w ogrodzie, które
są bezpośrednią przyczyną śmiertelności owadów. Informuj rodzinę,
sąsiadów i znajomych o swoich wyborach i decyzjach, dając tym samym
przykład właściwego postępowania.
Zachęcamy cię też do aktywnego włączenia się w działania mające
na celu szerzenie wśród społeczeństwa świadomości o zagrożeniach
oraz walkę z negatywnymi procesami i decyzjami, a także wspieranie
zmian we właściwym kierunku. Każda próba jest cenna – ale dzięki współpracy z innymi osobami o podobnej motywacji dużo łatwiej
będzie uzyskać wymierny efekt. W Polsce i na świecie coraz prężniej działają rozmaite stowarzyszenia i organizacje zrzeszające osoby zdeterminowane, by poświęcać czas i włożyć wysiłek w działania
prośrodowiskowe. Grupy, takie jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny,
Extinction Rebellion, Greenpeace, WWF, Akcja Ratunkowa dla Krakowa
czy Inicjatywa Dzikie Karpaty (Ilustracja 5), różnią się pod względem
zainteresowań, sposobów działania, organizacji i struktury, ale ich cele
w dużym stopniu się pokrywają. Członkowie i sympatycy takich grup,
w zależności od predyspozycji, zainteresowań i możliwości, uczestniczą w akcjach edukacyjnych kierowanych do różnych grup wiekowych
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i społecznych, organizują akcje i protesty, biorą w nich udział, przygotowują materiały edukacyjne, gromadzą i przetwarzają informacje,
opracowują wnioski i petycje do organizacji i władz, zbierają fundusze…
I choć aktywizm środowiskowy może się wydawać syzyfową pracą,
to dla dynamicznej, zmotywowanej osoby jest zapewne najefektywniejszym sposobem działania na rzecz bioróżnorodności, środowiska i klimatu (więcej na temat psychologii aktywizmu klimatycznego
w rozdziale 17).
Jako społeczeństwo i mieszkańcy naszej planety znajdujemy się
w punkcie krytycznym. Katastrofa klimatyczno-ekologiczna postępuje
i jedną z jej konsekwencji jest utrata globalnej różnorodności biologicznej, niezbędnej dla funkcjonowania ekosystemów, ale i gospodarki
człowieka. Wiele z szybko zachodzących zmian jest nieodwracalnych,
ale jeszcze nie wszystko stracone. Wciąż możemy wiele zrobić, by spowolnić i powstrzymać negatywne zmiany. I choć nie będzie to łatwe,
w kwestii, „czy warto działać”, decyzja może być tylko jedna.
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Zaproszenie do dyskusji

Dlaczego bioróżnorodność jest ważna dla ciebie? Jakie przykłady jej
utraty możesz podać, odwołując się do własnych doświadczeń? Jakie najważniejsze zagrożenia dla różnorodności biologicznej widzisz
w swojej okolicy? I w jaki sposób najefektywniej możesz się włączyć
w jej ochronę?
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Wyjaśnione w słowniku
aktywizm środowiskowy, biomasa (ekologia), bioróżnorodność/
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fragmentacja siedlisk, inwazyjne gatunki obce, koekstynkcja, masowe
wymieranie/wielkie wymieranie, pestycydy, siedliska naturalne lub
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