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Ferdinand Vandeveer Hayden (1829 – 1887) żołnierz i geolog   

 Ze względu na unikatowość przyrodniczą i geologiczną 

Kongres USA, specjalnym dekretem podpisanym przez 

prezydenta Ulyssesa Granta, utworzył pierwszy Park 

Narodowy w dniu 

 1 marca 1872 roku 

Kamienie milowe w ochronie różnorodności biologicznej  



Przełomowy moment w podejściu do spraw degradacji środowiska jako całości  - przedstawienie na 

sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 26 maja 1969 raportu „ Człowiek i jego środowisko” 

(The Problems of  Human Environment) – tzw. Raportu U Thanta. 

 
 

Kamienie milowe w ochronie różnorodności biologicznej  

Sithu U Thant – polityk birmański,  

trzeci sekretarz generalny ONZ  



„Po raz pierwszy w historii ludzkości pojawił się kryzys o zasięgu 

ogólnoświatowym, obejmujący zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się - 

kryzys dotyczący stosunku człowieka do środowiska".  

Najważniejsze problemy, sygnalizowane w raporcie: 

• postęp techniki i technologii odbywa się bez uwzględnienia skutków oddziaływania na 

środowisko 

• powszechne zatruwanie i zanieczyszczanie środowiska 

• bezplanowy rozwój stref miejskich 

• zmniejszanie się powierzchni terenów otwartych  

• wyniszczenie ziem uprawnych 

• zanikanie wielu form życia zwierzęcego i roślinnego 

Kamienie milowe w ochronie różnorodności biologicznej  



5 czerwca 1992  

Convention on Biological Diversity, (CBD) określająca zasady ochrony, pomnażania 

oraz korzystania z zasobów różnorodności biologicznej.  

 

... Każda ze stron konwencji zobowiązuje się do ochrony różnorodności 

biologicznej, zrównoważonego użytkowania jej elementów oraz uczciwy i 

sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów 

genetycznych, w tym przez odpowiedni dostęp do zasobów genetycznych i 

odpowiedni transfer właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich praw 

do tych zasobów i technologii, a także odpowiednie finansowanie….. 

Kamienie milowe w ochronie różnorodności biologicznej  



Czym jest różnorodność biologiczna ?  
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Co jest przyczyną powstania różnorodności biologicznej ?  

ekspansja 

ekspansja 
ekspansja 

izolacja 

izolacja 
izolacja 

ekspansja izolacja 

czas 
biosfera jest złożona przestrzennie i zmienna w czasie  

złożoność i różnorodność świata żywego stale wzrasta, mimo losowych środowiskowych katastrof 

im większa zasiedlana powierzchnia, tym większa różnorodność nisz ekologicznych liczba organizmów jest więc 

proporcjonalna do wielkości ekosystemów, których są częścią  

 

Specjacja allopatryczna 
Specjacja sympatryczna 



Co zagraża różnorodności biologicznej ?  



http://www.worldometers.info/world-population/ 





Utrata bioróżnorodności 
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1. Motywy natury estetycznej 

2. Motywy historyczno-pamiątkowe 

3. Motywy ideowe/moralne 

4. Motywy związane z ochroną własności 

5. Motywy strategiczne 

6. Motywy ekonomiczne 

7. Motywy egzystencjalne 

8. Motywy zdrowotne 

9. Motywy naukowe 

Motywy ochrony przyrody 



Tak – ponieważ : 

1 . Nie znamy wszystkich obiektów ochrony  

Czy współcześnie zachowanie różnorodności 

biologicznej ma sens ?? 

Gatunki opisane Gatunki szacowane 

Bakteria 4,000 1,000,000 

Protista 80,000 600,000 

Zwierzęta Ssaki 4,630 5,000 

Ptaki 9,946 11,000 

Gady 7,400 8,000 

Płazy 4,950 6,000 

Ryby 25,000 50,000 

Owady 963,000 12,000,000 

Pajęczaki 75,000 750,000 

Mięczaki 70,000 200,000 

Skorupiaki 40,000 150,000 

Płazińce i obleńce 25,000 400,000 

Grzyby 72,000 1,500,000 

Rośliny 270,000 520,000 

łącznie 1,750,000 
14,520,700 

Mora C, Tittensor DP, Adl S, Simpson AGB, Worm B (2011) How Many Species Are There on 

Earth and in the Ocean?. PLOS Biology 9(8): e1001127. doi:10.1371/journal.pbio.1001127 

„Bioróżnorodność na świecie zanika w 

zastraszającym tempie. Kasujemy 

zawartość twardego dysku natury, nie 

wiedząc, jakie dane przechowuje.” 

 
Stavros Dimas, były komisarz UE ds. środowiska 







Gnieźnik leśny, gniazdosz leśny  

(Neottia nidus-avis)  



2. Nie znając obiektu badań nie znamy jego biologii i znaczenia w sieci życia 



 

Mrówki Attine (~210 gatunków) to popularne grzybiarki. 

Hodowane przez nich grzyby mają zdolność rozkładu 

celulozy, której ani mrówki ani ich larwy nie mogą 

strawić. 

 

Attine hodują ponadto bakterie actinomycete 

produkujące antybiotyki przeciwko grzybom z rodzaju 

Escovopsis które pasożytują na hodowanych przez nie 

gatunkach  

Currie et al. (2003) Science 299: 386-388 

 

 

Atta cephalotes 

Kolonia grzybów 



Mnie to wciąż nie 

przekonuje, nie ma tu 

korzyści dla człowieka  





80 % ludzi (głównie w 

krajach rozwijających się) 

używa lekarstw wyłącznie 

pochodzenia roślinnego 

 

 

57 % wszystkich lekarstw 

opartych jest o składniki 

naturalne  

WHO 



Hibernacja u niedźwiedzi    

białko  

tamowanie krwotoków  

osteoporoza  

niewydolność nerek  

sepsa  

…… 





Wodospady Iguazu 

http://visibleearth.nasa.gov 

A może ochrona różnorodności biologicznej to 

tylko chwytliwy slogan ?? 



Granica Meksykańsko 

Gwatemalska 

http://visibleearth.nasa.gov 

Celem Konwencji o różnorodności biologicznej 

podpisanej w Rio de Janeiro w 1992 r. przez 190 

sygnatariuszy było znaczne zmniejszenie utraty 

różnorodności biologicznej do 2010 roku.  

 

Cel nie został spełniony. 



Jeśli będziemy utrzymywać status quo, do 2050 roku: 

11% terenów naturalnych istniejących w 2000 roku może zniknąć, 

40% użytków rolnych obecnie ekstensywnie użytkowanych może zostać przekształconych w 

tereny intensywnie użytkowane, 

60% raf koralowych może zniknąć. 





„W nagłówkach dzisiejszych gazet dominuje globalne ocieplenie. 

Jutro zastąpi je degradacja ekosystemów.” 

 

Corporate Ecosystems Services Review, 2008 



Piórolotek bagniczek  
(Buckleria paludum) 

 
Ściśle związany z torfowiskami 

monofag rosiczki okrągłolistnej i 
wąskolistnej , w Polsce uznany za 
gatunek narażony na wyginięcie 

Dostojka akwilonaris  
(Boloria aquilonaris)(Nymphalidae).  

 
Ściśle związany z torfowiskami 

monofag żurawiny błotnej, w Polsce 
uznany za gatunek narażony na 

wyginięcie 














