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4.1. Wk∏ad nauki do ochrony przyrody
Wobec fragmentarycznie rozpoznanej ró˝norodnoÊci biologicznej wspó∏czesnej
biosfery, a równoczeÊnie rosnàcych problemów z jej ochronà w coraz bardziej zniszczonym i przekszta∏canym Êrodowisku, truizmem by∏oby twierdzenie, ˝e wspó∏czesna ochrona przyrody musi korzystaç ze zdobyczy nauki i wspó∏pracy ze specjalistami reprezentujàcymi nauki przyrodnicze, ekonomiczne, prawne, humanistyczne
i techniczne. Lista dziedzin i dyscyplin naukowych, które bezpoÊrednio lub poÊrednio s∏u˝à zachowaniu bogactwa ˝ywych organizmów na Ziemi oraz odtwarzaniu
zniszczonych siedlisk, jest bardzo d∏uga, z koniecznoÊci zatem b´dà zasygnalizowane tylko niektóre.
Ochrona przyrody jest cz´sto uto˝samiana z ekologià – jednà z dyscyplin nauk
biologicznych (obok biologii, biochemii, biofizyki, biotechnologii, mikrobiologii
i ochrony Êrodowiska), zajmujàcà si´ badaniem struktury i funkcjonowania przyrody, zw∏aszcza oddzia∏ywaƒ pomi´dzy organizmami a ich Êrodowiskiem, które
tworzà tak˝e inne organizmy1. Nie odmawiajàc ogromnego wk∏adu ekologii
w ochron´ przyrody, trudno nie zgodziç si´ z tezà Ver nona Heywooda, brytyjskiego emerytowanego profesora i dyrektora wykonawczego programu UNEP Globalna Ocena Ró˝norodnoÊci Biologicznej, zgodnie z którà wÊród wielu dziedzin nauko1 Ekologia (gr. oikos – dom, lógos – nauka) jest dziedzinà nauk biologicznych, a termin wprowadzi∏ w 1869 r. niemiecki
biolog Ernst Haeckel. Obecnie ekologia jest w potocznym j´zyku uto˝samiana z ochronà przyrody lub ochronà Êrodowiska.
W formie przymiotnika s∏u˝y g∏ównie do okreÊlenia jakoÊci produktów, co z ekologià nie ma nic wspólnego, np. ˝ywnoÊci,
odzie˝y, mebli itp.
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wych s∏u˝àcych zachowaniu ró˝norodnoÊci biologicznej podstawowà rol´ odgrywa systematyka – jako dzia∏ biologii zajmujàcy si´ opisem i wyró˝nianiem taksonów w populacjach ˝ywych organizmów oraz tworzeniem zasad ich klasyfikowania, a tak˝e taksonomia, zajmujàca si´ for malnymi aspektami systematyki2 (Leadlay
i Jury 2006).
Refleksja Heywooda „taxonomy [...] the lonely voice speaking on behalf of an
interest in diversity”3, wyg∏oszona przed wielu laty i póêniej wielokrotnie cytowana w dzie∏ach jego uczniów dowodzi, ˝e zwiàzek mi´dzy taksonomià a ochronà ró˝norodnoÊci biologicznej d∏ugo by∏ niedostrzegany i niedoceniany (Heywood
i Iriondo 2003). Znaczenie systematyki, w tym taksonomii, dla rozwoju naukowych podstaw ochrony przyrody znaczàco wzros∏o w ostatnich latach, g∏ównie
w zwiàzku z przyj´ciem Konwencji o ró˝norodnoÊci biologicznej w 1992 roku
(zob. rozdz. 5). W Hadze w 2002 roku na VI konferencji paƒstw-stron tej konwencji, taksonomi´ zgodnie uznano za dziedzin´ nauki o priorytetowym znaczeniu dla wprowadzania w ˝ycie jej zapisów, a konsekwencjà tego stanowiska by∏a
akceptacja programu Global Taxonomy Initiative (UNEP 2002). Argument uczestników konferencji haskiej by∏ doÊç prosty: trudno chroniç coÊ, czego si´ nie zna,
a coraz wi´cej sygna∏ów p∏ynàcych ze Êwiata nauki wskazuje na ogromne luki w pe∏nym rozpoznaniu bogactwa i zró˝nicowania ˝ywych organizmów na Ziemi (zob.
rozdz. 2).
Systematyka, cz´sto uto˝samiana z taksonomià, rozwija si´ od czasów Karola
Linneusza z rosnàcà efektywnoÊcià w miar´ up∏ywu czasu. W 1700 roku ten
szwedzki uczony i twórca podstaw systemu klasyfikacji organizmów oraz binominalnego (dwuimiennego) nazewnictwa biologicznego scharakteryzowa∏ np. zaledwie 698 rodzajów roÊlin, w po∏owie XVIII w. wyró˝niono ich ju˝ ponad 1300,
a obecnie opisano 14 tys. rodzajów obejmujàcych ∏àcznie ok. 420 tys. gatunków
roÊlin (Govaerts 2001; Bramwell 2002).
Badania systematyków sà wykorzystywane przez specjalistów wielu innych dziedzin nauk biologicznych, dzi´ki czemu rozwijajà si´ teoretyczne podstawy ochrony przyrody. S∏u˝à m.in. florystom i faunistom sporzàdzajàcym spisy gatunków roÊlin i zwierzàt w ró˝nych krajach i regionach Êwiata, biogeografom zajmujàcym si´
rozmieszczeniem poszczególnych taksonów na kuli ziemskiej, ekologom analizujàcym
zale˝noÊç wyst´powania i wspó∏wyst´powania poszczególnych gatunków od warunków siedliskowych czy te˝ paleontologom usi∏ujàcym na podstawie skamienia∏oÊci
zrekonstruowaç obraz biosfery w minionych epokach geologicznych.
Powszechne zainteresowanie problemem ró˝norodnoÊci biologicznej w Êrodowiskach naukowych na ca∏ym Êwiecie spowodowa∏o, ˝e ka˝dego roku opisywanych
2 Taksonomia bywa nies∏usznie uto˝samiana z systematykà, której celem jest klasyfikacja wyró˝nionych i opisanych
gatunków wed∏ug okreÊlonych kryteriów;
3 W wolnym t∏umaczeniu: „taksonomia [...] samotny g∏os na rzecz zainteresowania ró˝norodnoÊcià”.
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jest ok. 13 tys. nowych gatunków (w tym tylko ok. 2 tys. gatunków roÊlin, a g∏ównie gatunków zwierzàt bezkr´gowych; w wyniku rewizji systematyków ok. 3 tys. gatunków skreÊla si´ z listy jako synonimy), w wi´kszoÊci egzystujàcych na niewielkich obszarach w równikowej strefie klimatycznej (May 2002). Zazwyczaj
wyst´pujà one w for mie ma∏ych i izolowanych populacji (cz´sto na skutek dzia∏alnoÊci cz∏owieka), zagro˝onych wygini´ciem g∏ównie z powodu ich s∏abego zró˝nicowania genetycznego (Frankel, Brown i Burdon 1998; Prance i in. 2000, International Plant Names Index 2004). Nic zatem dziwnego, ˝e coraz wi´kszego znaczenia
dla ochrony rzadkich i zagro˝onych taksonów nabiera genetyka populacyjna, wyjaÊniajàca m.in. mechanizmy powstawania i utrzymywania si´ zmiennoÊci genetycznej w populacjach oraz konsekwencje spadku tej zmiennoÊci, do niedawna pomijane w rozwa˝aniach nad perspektywà zachowania obecnego stanu ró˝norodnoÊci
biologicznej na Ziemi (Guarino, Maxted i Sawkins 1999; Beissinger i McCullough
2002; Crane i Pleasants 2006).
Zale˝noÊç mi´dzy wewnàtrzgatunkowà zmiennoÊcià genetycznà, powsta∏à g∏ównie pod wp∏ywem mutacji i migracji a mo˝liwoÊcià przetrwania gatunków w warunkach zmieniajàcego si´ Êrodowiska dziÊ nie budzi wàtpliwoÊci. Dobór naturalny dotyczy fenotypów, czyli osobników danej populacji z ich unikatowymi
zestawami alleli (charakterystycznymi genotypami) decydujàcymi o dostosowaniu osobników, czyli o ich szansach na prze˝ycie i wydanie potomstwa w konkretnych warunkach Êrodowiskowych. Niemniej w razie zmiany tych warunków
osobniki zawierajàce inny zestaw alleli (inny genotyp) mogà byç jeszcze lepiej dostosowane i to one b´dà decydowaç o infor macji genetycznej przekazanej nast´pnemu pokoleniu. Je˝eli pula genowa populacji jest bardzo skromna albo gdy zmiany warunków Êrodowiskowych sà zbyt szybkie, to mo˝liwoÊci prze˝ycia lub
reprodukcji osobników w populacji b´dà gwa∏townie maleç, prowadzàc ostatecznie do jej ca∏kowitego zaniku (Bijlsma, Ouborg i Treuren 1991; Gregorius 1991;
Krzanowska i in. 2002).
Wspó∏czesne techniki biologii molekular nej umo˝liwiajàce identyfikacj´ izolowanych linii rozwojowych oraz okreÊlenie poziomu zró˝nicowania genetycznego w obr´bie populacji i pomi´dzy populacjami spowodowa∏y lawinowy wzrost
badaƒ nad zmiennoÊcià Êwiata ˝ywych organizmów. Dzi´ki ich wynikom John C.
Avise z Harvard University i jego uczniowie sfor mu∏owali teoretyczne podstawy
nowej dyscypliny biologicznej – filogeografii, czyli filogenetycznej geografii (Avise
2004). Nauka ta zajmuje si´ nie tylko badaniem wewnàtrzgatunkowej i populacyjnej zmiennoÊci roÊlin i zwierzàt, ale tak˝e historià ich w´drówek, geograficznym rozmieszczeniem w okresie polodowcowym, ostojami4 populacji w czasie
najwi´kszych zlodowaceƒ oraz migracjami w okresie polodowcowego ocieplenia
4 Ostoje to obszary, na których lokalne warunki sprzyjajà egzystencji ginàcych i zagro˝onych gatunków roÊlin, zwierzàt i grzybów.
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klimatu. Wyniki badaƒ filogeograficznych pozwalajà zrozumieç wspó∏czesny
obraz biosfery oraz prognozowaç kierunek zmian spowodowany ociepleniem klimatu, a tak˝e podejmowaç bie˝àce decyzje w zakresie dzia∏aƒ ochronnych,
np. w sprawie reintrodukcji gatunków lub renaturyzacji zdewastowanych obszarów.
Coraz wi´ksze znaczenie dla ochrony przyrody ma tak˝e rozwój biologii molekular nej, dzi´ki której sta∏o si´ mo˝liwe wyjaÊnienie mechanizmów wielu zjawisk le˝àcych dotychczas wy∏àcznie w kr´gu zainteresowaƒ ekologów. Wy∏oni∏a
si´ nawet stosunkowo nowa dyscyplina nauk biologicznych na styku ekologii i biologii molekular nej – ekologia molekular na (molecular ecology). Zastosowanie
wspó∏czesnych metod biologii molekular nej przez fizjologów i biochemików pozwoli∏o np. wykazaç, ˝e masowe wymieranie drzew iglastych na obszarach nara˝onych na d∏ugotrwa∏e oddzia∏ywanie kwaÊnego deszczu ma pod∏o˝e molekular ne.
Jony wodorowe kwasów siarkowego i azotowego, niebezpiecznych sk∏adników
kwaÊnego deszczu, powodujà przemieszczanie membranowych jonów wapnia
wbudowanych w struktur´ plazmalemmy i tym samym warunkujà jej destabilizacj´. Skutkiem tego zjawiska jest utrata odpor noÊci na uszkodzenia mrozowe
(Mickler i Birdsey 2000). Dalsza wspó∏praca ekologów i biologów molekular nych
zapowiada si´ zatem obiecujàco, pozwala wyjaÊniç wiele zagadnieƒ z zakresu ekologii oraz ewolucji historii ˝ycia roÊlin i zwierzàt (np. Barker i in. 2005; Chapple 2005; Kmieç, Drynda, Wo∏oszyƒska 2005). Jest tak˝e niezb´dna w badaniach nad symbiozà, która „le˝y u podstaw zrozumienia zjawisk ˝ycia” (Fabiszewski 2005a).
Rozwój biologii molekular nej, zw∏aszcza in˝ynierii genetycznej, mo˝e oznaczaç
tak˝e bli˝ej nieznane zagro˝enia dla dzikiej przyrody zwiàzane z opracowaniem
technik wprowadzania genetycznych modyfikacji w organizmach roÊlin uprawnych i zwierzàt hodowlanych. Oprócz niewàtpliwych korzyÊci, zw∏aszcza dla g∏odujàcej cz´Êci Êwiata, wynikajàcych np. z uprawy wysokoplennych roÊlin transgenicznych, istnieje obawa ekologów, ˝e mogà one stanowiç zagro˝enie dla
genetycznej ró˝norodnoÊci i czystoÊci gatunków zarówno uprawnych, jak i dzikich. Chodzi tu g∏ównie o mo˝liwoÊç krzy˝owania si´ roÊlin z tradycyjnych upraw
z ich odmianami genetycznie zmodyfikowanymi, a tak˝e o prawdopodobieƒstwo
powstania i rozprzestrzeniania si´ nowych, np. odpor nych na herbicydy i ekspansywnych chwastów, jak to wed∏ug L. Tomia∏ojcia (2006) mia∏o miejsce
w Argentynie i Kanadzie. Wprowadzanie do Êrodowiska nowych kombinacji
genów mo˝e oznaczaç uruchomienie niekontrolowanego powstawania ekspansywnych i agresywnych mieszaƒców o zupe∏nie nowych cechach, tak˝e wÊród
roÊlin zasiedlajàcych naturalne ekosystemy. Wiele gatunków mog∏oby z tego
powodu wyginàç, jednak dopiero dalsze badania ekologów i genetyków b´dà
w stanie zweryfikowaç zasadnoÊç obaw przed nieznanym wczeÊniej zagro˝eniem
dla dzikiej przyrody.
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Ramka 4.1. Definicje kategorii i rodzajów ochrony przyrody

(wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 ze zm.)

Kategorie ochrony przyrody:
n ochrona in situ – ochrona gatunków roÊlin, zwierzàt i grzybów, a tak˝e elementów przyrody nieo˝ywionej, w miejscach ich naturalnego wyst´powania;
n ochrona ex situ – ochrona gatunków roÊlin, zwierzàt i grzybów poza miejscem ich naturalnego wyst´powania oraz ochrona ska∏, skamienia∏oÊci i minera∏ów w miejscach ich przechowywania
Rodzaje ochrony przyrody:
n ochrona Êcis∏a – ca∏kowite i trwa∏e zaniechanie bezpoÊredniej ingerencji cz∏owieka w stan ekosystemów, tworów i sk∏adników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach obj´tych
ochronà, a w przypadku gatunków – ca∏oroczna ochrona nale˝àcych do nich osobników i stadiów ich
rozwoju;
n ochrona cz´Êciowa – ochrona gatunków roÊlin, zwierzàt i grzybów dopuszczajàca mo˝liwoÊç redukcji
liczebnoÊci populacji oraz pozyskiwania osobników tych gatunków lub ich cz´Êci;
n ochrona czynna – stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i sk∏adników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
roÊlin, zwierzàt lub grzybów;
n ochrona krajobrazowa – zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu.

Ze wzgl´du na g∏´bokie, antropogeniczne zmiany Êrodowiska naturalnego bier na ochrona przyrody5 najcz´Êciej ju˝ nie gwarantuje powstrzymania procesu
wymierania gatunków lub zaniku czy ubo˝enia ekosystemów. Coraz powszechniej
musi byç stosowana profesjonalnie prowadzona ochrona czynna, zarówno w warunkach in situ, jak i ex situ, mo˝liwa tylko dzi´ki dobrej znajomoÊci wymagaƒ gatunków
i w∏aÊciwoÊci ich Êrodowiska (ramka 4.1).
Ochrona przyrody korzysta zatem nie tylko z osiàgni´ç taksonomii, fizjologii, biologii rozwoju, mikologii, mikrobiologii, genetyki oraz ró˝nych dzia∏ów ekologii
(m.in. autekologii, synekologii lub biocenologii, ekologii populacyjnej, ekologii
behawioralnej, ekologii ewolucyjnej) lub socjobiologii, le˝àcej na styku etologii, genetyki populacyjnej i ewolucji, ale tak˝e gleboznawstwa, hydrochemii, geomorfologii czy klimatologii. ¸atwo mo˝na si´ o tym przekonaç, czytajàc jakàkolwiek monografi´ pojedynczego gatunku, taksonomiczno-ekologicznej grupy gatunków lub
typu ekosystemu spoÊród wielu, jakie ukaza∏y si´ tak˝e w Polsce (np. Czech 2000;
Kot i Dombrowski 2001; Stachyra i Kurek 2002; Mudryk 2003).
Badania ekologów dowiod∏y, ˝e wspó∏czesne zagro˝enie wielu gatunków i ich
naturalnych zespo∏ów (biocenoz) spowodowane jest zniszczeniem lub fragmentacjà siedlisk albo zmianà ich w∏aÊciwoÊci niekorzystnà dla ˝ywych organizmów
(Naeem i in. 1994; Pullin 2004). Metodà skutecznej ochrony ˝ywych organizmów
5 Ochrona bierna, uto˝samiana z ochronà konser watorskà, polega jedynie na zabezpieczeniu obiektu lub obszaru przed
negatywnym, bezpoÊrednim wp∏ywem czynników zewn´trznych.

Zwiàzek ochrony
przyrody
z naukami
biologicznymi
i naukami
o Ziemi
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mo˝e byç w takich wypadkach nie tylko ochrona ró˝norodnoÊci ocala∏ych przed
zniszczeniem typów siedlisk, ale przede wszystkim ich czynna rekultywacja,
renaturyzacja i zapobieganie dalszej degradacji Êrodowiska przyrodniczego
(Zakrzewski 1997; Michalczyk 2000). Sprzymierzeƒcem ochrony przyrody sà,
najogólniej rzecz ujmujàc, te dyscypliny nauk technicznych, dzi´ki którym mo˝liwa jest rekultywacja zdewastowanych obszarów, oraz przyjazne dla Êrodowiska
technologie produkcji i us∏ug konsumpcyjnych, np. in˝ynieria Êrodowiskowa i in˝ynieria materia∏owa.
Pomocnym narz´dziem umo˝liwiajàcym wykorzystanie ogromnej masy wyników
badaƒ z ró˝nych dziedzin w konstruowaniu programów ochrony przyrody w skali
lokalnej, regionalnej lub globalnej jest komputerowy System Infor macji Geograficznej (Geographic Information System, GIS) s∏u˝àcy do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analiz, wizualizacji i opisu najrozmaitszych obiektów naturalnych i antropogenicznych oraz ich przestrzennych relacji (Baranowski i Machinko-Nagrabecka
1994). W odniesieniu do chronionych lub zas∏ugujàcych na ochron´ obszarów
nadrz´dnym zadaniem GIS jest stworzenie jednolitego i uporzàdkowanego zbioru
informacji aktualnych, niezb´dnych do prawid∏owego zarzàdzania obszarem oraz modelowania i prognozowania jego stanu w przysz∏oÊci, a tak˝e zgromadzenie infor macji archiwalnych, wykorzystywanych do ró˝norodnych analiz retrospektywnych,
np. zmian pokrycia terenu roÊlinnoÊcià leÊnà w ciàgu minionych kilkuset lat lub przebiegu procesu làdowacenia jezior (Kistowski i Iwaƒska 1997; Kuntz 1999).
GIS w du˝ym stopniu wykorzystuje obecnie tak˝e techniki teledetekcji lotniczej
i satelitar nej, w której istotnà rol´ odgrywa pozyskiwanie danych o powierzchni
Ziemi za pomocà sensorów wielospektralnych. Pozwala ono na rozszerzenie zakresu obser wacji poza widmo optyczne, a tak˝e na wybór najbardziej przydatnych
danych do rozpoznania i charakterystyki badanych elementów Êrodowiska (Drury
1990; Bar rett i Curtis 1992). Dzi´ki rozwojowi technik komputerowych systemy
infor macji geograficznej opracowano ju˝ dla wielu obszarów Êwiata, szczególnie
istotnych z gospodarczego lub przyrodniczego punktu widzenia. Sà tak˝e z powodzeniem stosowane w naszym kraju, m.in. w kilku parkach narodowych, kilku parkach
krajobrazowych oraz na terenie lasów gospodarczych.
W miar´ ubo˝enia naturalnych zasobów biosfery i równoczeÊnie wzrostu liczby
ludnoÊci na Êwiecie prawdopodobnie b´dzie si´ zacieÊnia∏ zwiàzek ochrony przyrody z ekonomià (OECD 2012). Zasoby przyrody kszta∏tujàcej Êrodowisko ˝ycia
ludzi i dostarczajàcej im najrozmaitszych dóbr materialnych i duchowych sà coraz
cz´Êciej i coraz dok∏adniej wartoÊciowane w kategoriach ekonomicznych (zob.
rozdz. 2). Wymier ny w kategoriach ekonomicznych bilans strat i korzyÊci wynikajàcy ze sposobu wykorzystywania zasobów przyrodniczych ju˝ dziÊ wp∏ywa na polityk´ gospodarczà paƒstw i regionów. Przyk∏adem tego sà choçby Êcis∏e ograniczenia po∏owów wprowadzone przez UE na Morzu Ba∏tyckim, co wydaje si´ konieczne
wobec wizji ca∏kowitego wyczerpania jego naturalnych zasobów. EkonomiÊci,
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a w niektórych krajach tak˝e politycy, zaczynajà rozumieç zwiàzek mi´dzy mo˝liwoÊciami d∏ugotrwa∏ego pozyskiwania zasobów przyrody a niezb´dnym umiarem
w ch´ciach osiàgania doraênych korzyÊci materialnych. Aspekty ekonomiczne sà tak˝e coraz cz´Êciej uwzgl´dniane przez przyrodników, np. w wyborze mo˝liwych wariantów zabiegów ochronnych lub rekultywacyjnych.
Nauki techniczne i ekonomiczne nie sà jedynymi, pozaprzyrodniczymi dziedzinami nauki, z którymi zwiàzana jest ochrona przyrody. W ró˝nym zakresie si´ga
ona tak˝e po zdobycze innych dziedzin i dyscyplin, g∏ównie dzi´ki wspó∏pracy ze
specjalistami w zakresie nauk prawnych (np. w poszukiwaniu najlepszych rozwiàzaƒ natury for malnej eliminujàcych zagro˝enia dla chronionego obszaru), socjologii (np. w przewidywaniu reakcji ze strony instytucji paƒstwowych lub lokalnych
spo∏ecznoÊci na postulat utworzenia nowego parku narodowego), archeologii (np.
w odkrywaniu Êladów dawnej dzia∏alnoÊci ludzkiej na przyrodniczo cennym obszarze) czy antropologii kulturowej (np. w próbach odtworzenia tradycyjnego sposobu u˝ytkowania ziemi).
Jakkolwiek ideà wspó∏czesnej ochrony przyrody jest zachowanie ca∏ej ró˝norodnoÊci biologicznej na Ziemi, to ochrona prawna i praktyczne dzia∏ania ochronne
w skali ca∏ego Êwiata i w poszczególnych krajach skoncentrowane sà na pewnych
gatunkach lub pewnych typach Êrodowisk, uznanych przez specjalistów za zagro˝one
lub z innych powodów zas∏ugujàce na szczególnà trosk´. Wybór gatunków i obszarów wymagajàcych ochrony prawnej i wspó∏pracy mi´dzynarodowej na rzecz ich zachowania oraz opracowanie mi´dzynarodowych standardów oceny stopnia ich
zagro˝enia lub sposobu ochrony ma w praktyce znaczenie podstawowe, dlatego zagadnienia te b´dà omówione nieco szerzej.

Zwiàzek ochrony
przyrody
z naukami
prawnymi
i humanistycznymi

4.2. Ocena zagro˝enia gatunków – czer wone
listy i czer wone ksi´gi
Pierwsze syntetyczne opracowania naukowe z po∏owy ubieg∏ego wieku na temat
wymierania dziko ˝yjàcych gatunków w skali ca∏ego Êwiata i poszczególnych kontynentów wykaza∏y, ˝e tempo ich ekstynkcji szybko si´ nasila i przybiera rozmiary
nienotowane nigdy wczeÊniej (Allen 1942; Harper 1945; Greenway 1958). Wynika∏o z nich wyraênie, ˝e wiele gatunków mo˝e zniknàç wskutek degradacji
Êrodowiska naturalnego niepostrze˝enie, nie pozostawiajàc nawet Êladu w ludzkiej
ÊwiadomoÊci (May, Lawton i Stork 1995; Pimm 1995). Z tego powodu jednà z pierwszych inicjatyw Âwiatowej Unii Ochrony Przyrody – IUCN (zob. rozdz. 5) by∏o
utworzenie eksperckiej Komisji do spraw Prze˝ywania Gatunków (Species Survival Commission, SSC), zajmujàcej si´ gromadzeniem danych o wymierajàcych i nara˝onych
na wygini´cie w stanie dzikim gatunkach roÊlin, zwierzàt i grzybów, ocenà stanu

Komisja
do spraw
Prze˝ywania
Gatunków
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ich zagro˝enia na Êwiecie, analizà przyczyn wymierania oraz inicjowaniem badaƒ
nad ich biologià i ekologià.
Na podstawie zgromadzonych infor macji SSC, z∏o˝ona z kilku tysi´cy ekspertów niemal ze wszystkich krajów, poczàtkowo wyró˝ni∏a pi´ç kategorii dziko ˝yjàcych i zagro˝onych gatunków, opartych bardziej na intuicji ni˝ na iloÊciowych
danych: E (endangered) ginàcych i silnie zagro˝onych, V (vulnerable) nara˝onych
na wygini´cie, R (rare) rzadkich i z tego powodu zagro˝onych, I (indeterminate)
o bli˝ej nieokreÊlonym zagro˝eniu, O (out of danger) zagro˝onych w przesz∏oÊci,
ale wydobytych z tego stanu. Poj´cie „gatunek” ze wzgl´dów praktycznych traktowane jest w tej klasyfikacji umownie, obejmuje bowiem – poza gatunkami
i podgatunkami – bli˝ej nieokreÊlone for my, dok∏adnie jeszcze niezbadane i for malnie nieopisane.
Taki podzia∏, powszechnie przez wiele lat stosowany, zawiera∏ du˝à dawk´ subiektywizmu w przypisaniu gatunkom okreÊlonej kategorii, dlatego w latach 90. minionego wieku SSC opracowa∏a bardziej precyzyjne i obiektywne kryteria oceny
stopnia zagro˝enia poszczególnych gatunków, oparte na wskaênikach iloÊciowych.
Wskaêniki te uwzgl´dniajà m.in. liczebnoÊç populacji (rozumianà jako ca∏kowita
liczba osobników reprezentujàcych dany takson), wielkoÊç jej geograficznego zasi´gu oraz wielkoÊç i stan rzeczywiÊcie zajmowanych siedlisk, liczb´ osobników zdolnych do rozrodu, fluktuacje liczebnoÊci i przyczyny zagro˝enia. Na tej podstawie
zagro˝one gatunki zosta∏y sklasyfikowane w kilka nowych kategorii (ramka 4.2). Ich
definicje z obszer nymi objaÊnieniami mo˝na znaleêç w instrukcji IUCN na stronie
inter netowej tej organizacji oraz w kilku publikacjach (np. IUCN 1996; G∏owaciƒski 2000, 2001; Kaêmierczakowa i Zarzycki 2001).
IloÊciowe kryteria kwalifikacji gatunków do kategorii krytycznie zagro˝onych
(Critically endangered, CR), silnie zagro˝onych (Endangered, EN) oraz wysokiego ryzyka, nara˝onych na wygini´cie (Vulnerable, VU), na których z natury rzeczy powinna byç skupiona uwaga organów i s∏u˝b odpowiedzialnych za ochron´ przyrody, wymagajà szerszego omówienia. Uwzgl´dniajà one wprawdzie kilka cech populacji
reprezentujàcej dany gatunek, ale zasadà korzystania z systemu kategoryzacji jest
zakwalifikowanie gatunku (taksonu) do którejÊ z kategorii zagro˝enia, jeÊli spe∏nione jest choçby jedno z kryteriów, oznakowanych w wytycznych SSC IUCN literami od A do E.
Oto zwi´z∏a prezentacja kryteriów i zasad przypisania odpowiedniej kategorii
zagro˝onym gatunkom (IUCN 2001), stosowanym tak˝e w Polsce:
A – tempo spadku liczebnoÊci w ciàgu 10 lat lub 3 pokoleƒ szacowane na podstawie: 1) bezpoÊrednio obser wowanego, ocenianego, zak∏adanego lub podejrzewanego w przesz∏oÊci zmniejszania si´ populacji albo 2) prognozowanego spadku
liczebnoÊci populacji na podstawie bezpoÊredniej obser wacji, wskaênika liczebnoÊci odpowiedniego dla danego taksonu, zmniejszania si´ zajmowanego area∏u lub
zasi´gu i(lub) pogarszania si´ jakoÊci zajmowanych siedlisk, rzeczywistego lub
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Ramka 4.2. Międzynarodowa klasyfikacja taksonów z czerwonej listy

(wg IUCN 2004, uproszczone)

n wymarłe:
EX – ca∏kowicie wymar∏e; nie ma wàtpliwoÊci, ˝e ostatni osobnik nale˝àcy do danego taksonu zginà∏
i obecnie nie wyst´puje ani w stanie dzikim, ani w uprawie lub w hodowli;
EW – wymar∏e w stanie dzikim; osobniki nale˝àce do danego taksonu wygin´∏y w stanie dzikim, mogà
natomiast ˝yç w uprawie lub hodowli, cz´sto poza naturalnym zasi´giem;
n zagrożone:
CR – skrajnie zagro˝one; dok∏adne dane dotyczàce aktualnej liczebnoÊci i rozmieszczenia populacji,
a tak˝e tempa spadku liczby osobników i kurczenia si´ powierzchni zajmowanych przez nie siedlisk wskazujà, ˝e prawdopodobieƒstwo wymarcia taksonu w stanie dzikim w ciàgu 10 lat lub 3 pokoleƒ wynosi
co najmniej 50%;
EN – bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagro˝one wygini´ciem; dok∏adne dane dotyczàce aktualnej liczebnoÊci i rozmieszczenia populacji, a tak˝e tempa spadku liczby osobników i kurczenia si´ powierzchni zajmowanych przez nie siedlisk wskazujà, ˝e prawdopodobieƒstwo wymarcia taksonu w stanie dzikim w ciàgu 20 lat lub 5 pokoleƒ wynosi co najmniej 20%; takson wyginie, jeÊli nie zostanà usuni´te przyczyny
zagro˝enia;
VU – wysokiego ryzyka, nara˝one na wygini´cie; ze wzgl´du na post´pujàcy spadek liczebnoÊci i stopniowà degradacj´ w∏aÊciwych siedlisk lub nadmiernà eksploatacj´ takson mo˝e si´ znaleêç w kategorii
skrajnie zagro˝onych, jeÊli nie zostanà usuni´te przyczyny zagro˝enia;
NT – ni˝szego ryzyka, ale bliskie zagro˝enia; populacje przejawiajà oznaki spadku liczebnoÊci i(lub) zmniejszenia zajmowanego area∏u, ale nie kwalifikujà si´ do kategorii bezpoÊrednio zagro˝onych; w razie nasilenia si´ czynników niekorzystnych mogà si´ wkrótce znaleêç w kategorii VU;
n poza kategorią zagrożenia:
LC – nie kwalifikujàce si´ do zagro˝onych na podstawie przeprowadzonych ocen; w tej kategorii na krajowych listach umieszcza si´, np. relikty, endemity lub taksony unikatowe albo obj´te konwencjami
mi´dzynarodowymi;
DD – dobrze rozpoznane pod wzgl´dem w∏aÊciwoÊci biologicznych i ekologicznych, ale o nierozpoznanej liczebnoÊci i zajmowanym areale;
NE – dotychczas nie oceniane wg kryteriów IUCN.

potencjalnego poziomu eksploatacji, a tak˝e skutków wprowadzania obcych taksonów, hybrydyzacji, oddzia∏ywaƒ patogenów, paso˝ytów lub konkurentów oraz zanieczyszczeƒ Êrodowiska. Tempo tego spadku liczebnoÊci wynosi 80% dla kategorii CR,
50% dla kategorii EN i 20% dla kategorii VU;
B – ograniczony zasi´g wyst´powania albo zajmowany area∏, a ponadto trzy warunki, z których dwa musi spe∏niaç takson, aby mo˝na go by∏o zakwalifikowaç do
okreÊlonej kategorii: 1) jest on reprezentowany przez izolowane subpopulacje lub
wyst´puje na niewielkiej liczbie stanowisk, 2) jego populacja charakteryzuje si´
spadkiem któregoÊ z nast´pujàcych wskaêników: zasi´gu wyst´powania, wielkoÊci
zajmowanego area∏u, jakoÊci siedliska, liczby stanowisk lub subpopulacji albo liczby dojrza∏ych osobników, 3) jego populacja charakteryzuje si´ fluktuacjà wskaêni-
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ków wymienionych w poprzednim punkcie. Na tej podstawie do kategorii CR zalicza si´ takson, którego populacja ma zasi´g mniejszy ni˝ 100 km2 lub rzeczywisty area∏ mniejszy ni˝ 10 km2 albo wyst´puje na jednym stanowisku. Kategori´ EN
przypisuje si´ taksonowi o zasi´gu mniejszym ni˝ 5 tys. km2 lub o zajmowanym areale mniejszym ni˝ 500 km2 albo liczbie stanowisk mniejszej ni˝ 5. Kategori´ VU
– taksonowi charakteryzujàcemu si´ znacznie wi´kszym zasi´giem lub area∏em albo
liczbà stanowisk, których wartoÊci sà jednak ni˝sze ni˝ – odpowiednio – 20 tys. km2,
2 tys. km2 i 10. Niezale˝nie od kategorii populacje zagro˝onych taksonów mogà
si´ ponadto charakteryzowaç spadkiem lub fluktuacjà przekraczajàcà rzàd wielkoÊci któregoÊ ze wskaêników wymienionych w punkcie 2;
C – liczba osobników dojrza∏ych i tempo jej spadku w ciàgu 3 lat lub jednego
pokolenia albo post´pujàcy spadek liczebnoÊci z towarzyszàcym mu zjawiskiem rozdrobnienia populacji. Do kategorii CR zalicza si´ populacje tych gatunków, w których liczba osobników dojrza∏ych jest mniejsza ni˝ 250 i spada o 25% w ciàgu 3 lat
lub jednego pokolenia albo wraz ze spadkiem liczebnoÊci niewielkiej populacji w dowolnym tempie obser wuje si´ jej fragmentacj´ na subpopulacje, z których ˝adna nie
osiàga liczebnoÊci 50 osobników. Kategori´ EN reprezentujà populacje liczàce mniej
ni˝ 2,5 tys. osobników dojrza∏ych, przy czym spadek liczebnoÊci utrzymuje si´ na
poziomie 20% w ciàgu 5 lat lub 2 pokoleƒ, albo populacje, w których dochodzi do
ich fragmentacji i równoczesnego spadku liczebnoÊci, wskutek czego poszczególne
subpopulacje liczà mniej ni˝ 250 osobników. W kategorii VU powinny si´ znaleêç
populacje liczniejsze, ale nie przekraczajàce 10 tys. dojrza∏ych osobników z tendencjami spadkowymi, wyra˝ajàcymi si´ zmniejszeniem liczebnoÊci o 10% w ciàgu
10 lat lub 3 pokoleƒ, albo populacje zmniejszajàce si´ i podlegajàce rozpadowi na
subpopulacje, z których ˝adna nie osiàga poziomu tysiàca osobników;
D – liczebnoÊç bardzo ma∏ych lub ograniczonych terytorialnie populacji okreÊlanych mianem wra˝liwych: CR < 50 osobników, EN < 250 osobników, a VU
< 1000 osobników zajmujàcych w sumie area∏ mniejszy ni˝ 100 km2 lub wyst´pujàcych co najwy˝ej na czterech stanowiskach;
E – prawdopodobieƒstwo wymarcia w warunkach naturalnych, wynoszàce dla
CR 50% w ciàgu 10 lat lub 3 pokoleƒ, dla EN 20% w ciàgu 20 lat lub 5 pokoleƒ
i dla VU 10% w ciàgu 100 lat.
Zastosowanie iloÊciowych kryteriów w ocenie statusu zagro˝onych gatunków by∏o niewàtpliwie s∏uszne z punktu widzenia merytorycznej poprawnoÊci i wartoÊci
ich wykazów w postaci tzw. czer wonych list. W praktyce okaza∏o si´ jednak k∏opotliwe wobec braku aktualnych i dok∏adnych danych o liczebnoÊci i tendencjach
dynamicznych populacji wielu gatunków uwa˝anych za zagro˝one oraz o wielkoÊci
i rozmieszczeniu zajmowanych przez nie siedlisk. Opracowanie iloÊciowych kryteriów zagro˝enia gatunków mo˝e byç jednak przydatne dla tych przyrodników,
którzy chcieliby podjàç badania w celu uzupe∏niania lub weryfikacji czer wonych
list roÊlin, zwierzàt lub grzybów.

