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Pan (wszelkiego) stworzenia

…”bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i 
uczynili ją sobie poddaną…” (Ks. Rodz.)



„… Przyroda cierpi z powodu człowieka. Dar panowania
nad przyrodą powinniśmy wykorzystywad w poczuciu
odpowiedzialności, świadomości, że jest to wspólne
dobro ludzkości *…+. Woda, powietrze, ziemia, las,
zwierzęta, rośliny zostały stworzone przez Boga i

zasługują na szacunek ze strony człowieka …”
Jan Paweł II *Białystok, 5 czerwca 1991+



Jeden z wielu gatunków żyjących na Ziemi

 ok. 7 milionów lat temu (23:58) -
ostatni zwierzęcy przodek 
współczesnych ludzi i bonobo oraz 
szympansów

 2 miliony lat temu (23:59:22, czyli 38 
sekund temu) pojawiły się pierwsze 
zwierzęta, które można 
sklasyfikowad jako „ludzi”

 współczesny człowiek 
prawdopodobnie powstał około 200 
tys. lat temu (czyli 4 sekundy temu) 



Człowiek jest częścią przyrody

















Nadmierna eksploatacja 
dzikich populacji





… a liczebnośd jego stad w Ameryce Północnej szacowano na 4 
miliardy sztuk…



… człowiek potrzebował zaledwie 27 lat, żeby unicestwid ten 
gatunek …



Tempo wymierania gatunków – 100-
1000 razy szybsze...

 Zagrożonych wyginięciem jest:

23% ssaków

51% gadów

31% płazów

40% ryb

12% ptaków



Eksploatacja morza

 80% światowych łowisk jest w pełni eksploatowana lub 
przełowiona





Dorsz bałtycki

Połowy dorsza w Atlantyku w latach 1950-2002: zielona linia – w Atlantyku zachodnim, 
niebieska linia – w Atlantyku wschodnim, czerwona linia – razem 



Komisja Europejska: długoterminowy plan 
odbudowy dorsza bałtyckiego

W 2006 roku Komisja Europejska przedstawiła Radzie ds. Rybołówstwa propozycję 
wieloletniego planu zarządzania dorszem w Morzu Bałtyckim. Jego celem jest 
odbudowa populacji i stopniowe obniżanie śmiertelności połowowej. Ich 
osiągnięcie ma umożliwid eksploatację dorsza w ramach zrównoważonego rozwoju 
gospodarki rybnej. 

• coroczne dopasowywanie całkowitych dopuszczalnych połowów uwzględniając cel 
obniżenia wskaźnika śmiertelności połowowej o 10% rocznie,

• wstrzymywanie połowów na okres wiosenno-letni, od 15 marca do 14 maja w 
zachodnim Bałtyku i od 15 czerwca do 14 września w Bałtyku na wschód od wyspy 
Bornholm,

• wstrzymanie połowów w dodatkowych okresach (około 30 dni w roku), które mają 
byd wyznaczone przez Paostwa Członkowskie,

• wstrzymanie połowów w Głębi Bornholmskiej, Gdaoskiej i Gotlandzkiej w okresie od 
1 maja do 31 października,

• inne dodatkowe środki techniczne, np. regulujące wielkośd oczek w sieciach albo 
ograniczające liczbę portów, w których połowy dorsza powyżej 750 kg mogą byd 
rozładowane.



Fragmentacja, 

przekształcanie i utrata 

siedlisk









Drogi: fragmentacja siedlisk, przecięcie 
korytarzy migracyjnych



Jezioro Aralskie

 uprawy bawełny dla ZSRR

 zmiana biegu Amu Darii i Syr Darii

 wysychanie jeziora

 wzrost zasolenia

 skoki temp. -50°C do +50°C

 wywiewanie soli na pola

 trudności z uprawą bawełny

 wylewanie na pola pestycydów

 zatrucie wód jeziora

 wymarcie większości gatunków

 upadek rybołówstwa i rolnictwa







Regulacja rzek

 45 000 wielkich zapór na świecie

– całkowite zniszczenie ekosystemów dolinowych powyżej 
zapory

– pogarszanie jakości wody

– straty bioróżnorodności organizmów wodnych zwłaszcza ryb 
powyżej i poniżej zapory

– straty bioróżnorodności ekosystemów dolinowych – tereny 
zalewowe, podmokłe, brzegów rzeki, a także ekosystemów 
morskich poniżej zapory

– w przypadku kaskady zapory wywierają kumulujący się wpływ 
na jakośd wody, naturalne zalewy





Skutki hydrotechniczego
przekształcenia Renu

Zmniejszenie powierzchni retencyjnej naturalnych rozlewisk o 
60%.

Zwiększenie prędkości przemieszczania się i wysokośd fali 
powodziowej.Na odcinku Basel - Karlsruhe przyspieszenie 
fali z 65 godzin (przed 1955 r.) do 30 godzin.

Kulminacje powodziowe dopływów zbiegają się z nadejściem 
szczytu fali powodziowej na Renie.

Miasta zagrożone powodzią o 200 letnią, są dziś zagrożone 
powodzią 50-letnią.



Skutki hydrotechniczego
przekształcenia Renu

 W 1988 roku rząd landu Badenii-Wirtembergii zwrócił się do 
Ministerstwa Ochrony Środowiska z projektem zrealizowania 
programu ochrony przeciwpowodziowej i renaturalizacji 
łęgów na górnym Renie (Zintegrowany Program Renu).

 Koszt realizacji ZPR to 1 mld DM.

 Po realizacji projektu redukcja niemal całkowita zagrożenia 
wodą dwustuletnią.

 Powódź na górnym odcinku Renu zagraża 95 miastom i 
gminom, 700 tysiącom mieszkaoców, powierzchni około 1000 
km2.

 Szkody przy wystąpieniu wody 200-letniej oceniane na 12 mld 
DM.





Nowoczesne rolnictwo:
uprawy wielkoobszarowe





(Steffan-Dewenter & Tscharntke 1999)



Gatunki introdukowane, 
gatunki zawleczone, gatunki 

obce





Gatunki obce

 stonka ziemniaczana

 norka amerykaoska

 barszcz Sosnowskiego

 okoo nilowy …….



Wypalanie lasów – zabieg ochroniarski czy 
niszczenie przyrody?







Park Narodowy Yellowstone

powołany w 1872 r. na terenie Gór Skalistych 

ponad 890 tys. hektarów

w 1988 roku spaliło się 321 tys. hektarów czyli 
36% całego obszaru parku 

ogieo co roku trawi w Yellowstone setki 
hektarów. Początkowo gaszono wszystkie, dziś 
- tylko te, które zagrażają ludzkiemu życiu i 
mieniu



Dlaczego warto chronid przyrodę?

Wymiar etyczny

„Ziemi nie dostaliśmy w spadku od naszych 
przodków – wypożyczamy ją od naszych 
dzieci”



Wymiar estetyczny

„...dom wypoczynkowy położony w cichym i spokojnym miejscu, niedaleko 
morza oraz niedaleko rzeki ...”

„...ośrodek położony nad malowniczym jeziorem ...”

„.. bardzo dobre miejsce na wypoczynek w ciszy i w spokoju ...”

Dlaczego warto chronid przyrodę?







Wymiar ekonomiczny

• bezpośrednia wartośd ekonomiczna gatunków

• pośrednia wartośd ekonomiczna gatunków

Dlaczego warto chronid przyrodę?



Ze wzrostem różnorodności zapylaczy rośnie i 
plon…

(Klein et al. 2003)











Wielka wojna wróblowa

Szanghaj (1958):

– udział niemal połowy 
wszystkich mieszkaoców

– 150 stanowisk ogniowych

– oddziały strzeleckie Żeoskiej 
Szkoły Średniej Nanyang 
przeszły szkolenie ogniowe

– od 8.00 do 20.00 zabito w 
sumie 194 432 wróble





Wielka wojna wróblowa

 płoszenie, zabijanie 
dorosłych ptaków i piskląt, 
niszczenie gniazd

 nieznana całkowita liczba 
zabitych ptaków (miliony….)

 głód spowodowany stratami 
w plonach zabił 35 000 000 
Chioczyków

 Przewodniczący Mao ogłosił 
zwycięstwo





Wymiar „cywilizacyjny”

Dlaczego upadła cywilizacja Wyspy Wielkanocnej?

Dlaczego warto chronić przyrodę?









“Jednym z niepokojących faktów w historii jest to, że tak wiele cywilizacji
upada. Nieliczni jednak, a już najmniej nasi politycy, wiedzą o tym, że
główną przyczyną ich upadku było zniszczenie zasobów środowiska, na
których się one opierały.
Wiele z tych cywilizacji doświadczyło gwałtownego załamania.
Upadek społeczeostwa może zacząd się jedynie dekadę lub dwie po tym, jak
osiągnie ono szczyt swojej populacji, bogactwa i potęgi.”

Prof. J. Diamond, UCLA



Dlaczego upadały cywilizacje?

• szkody w środowisku

• zmiany klimatyczne

• wrogie sąsiedztwo

• przyjazny handel

• reakcja na problemy ekologiczne

Wg. Diamond J., 2007, Upadek



Japooski przykład, czyli jak chronid lasy

Wg. Diamond J., 2007, Upadek





Jak oszczędzić własne lasy ...





Usługi ekosystemów

„Wartośd środowiska”: lasy, mokradła, rafy koralowe, namorzyny…

 retencja, oczyszczanie powietrza i wody, pochłanianie węgla, ochrona 
bioróżnorodności, zapobieganie erozji, ochrona przed katastrofami 
naturalnymi, żywnośd, drewno, kontrola klimatu, regulacja opadów, 
pompa biotyczna, substancje lecznicze, rekreacja, …

 gdyby nie naturalne ekosystemy, musielibyśmy budowad infrastrukturę

„W ciągu ostatnich 50 lat zdegradowanych zostało 60% usług 
ekosystemów. Związane z tym straty wynoszą 2000-5000 mld $ rocznie 
(7% światowego PKB), koszt ten w nieproporcjonalnie wysokim stopniu 
ponoszą najubożsi, szczególnie mieszkający w tropikach i na co dzieo 
uzależnieni od lasów.”

Raport „Ekonomia Ekosystemów i Bioróżnorodności” TEEB



Kwestia doboru argumentów?





Finansowanie ochrony przyrody

 Natura 2000 – koszt 
rzędu 6.1 mld EUR/rok

 2.44-3.66% budżetu UE

 12 EUR/rok/osobę

 1 EUR/miesiąc/osobę



Ochrona przyrody 
– wymysł współczesnego 

człowieka?





Ochrona rezerwatowa

 Park Mądrości (Lin-Ju)

 375 ha

 700 lat

 do IV w.p.n.e.



Uparty Japooczyk

 Jusaburo Yoshikawa z Suibara (Honsiu)

 zbiornik Hyoko

 zimowisko łabędzi

 koniec lat 1940-tych

 rezerwat od 1954

 powiększony w 1974



Grey Owl i bobry





…”iż tych turów w Koronie nie masz nigdzieś 

indzie i godzi się pieczą na nie mieć”…



Ochrona przyrody

• ochrona konserwatorska

• ochrona czynna

• ochrona in situ

• ochrona ex situ



żubr



Sokół wędrowny



Old Abe

8 pułk piechoty z Wisconsin

udział w wojnie secesyjnej

 śmierd w 1881 r.

ustawa o ochronie bielika 
amerykaoskiego – 1940 r.



Początki nowoczesnej ochrony
przyrody

• Pierwszy park narodowy: Yellowstone 1872, USA

• Konwencja Paryska (1902) o ochronie ptaków 
pożytecznych dla rolnictwa

• Ustawa Francuska z dnia 21 kwietnia 1906 (ochrona 
okolic i pomników przyrody o charakterze 
artystycznym)



Ochrona przyrody w Polsce

• Kazimierz Wielki - Statuty wiślicko-piotrkowskie, ochrona 
lasów

• Władysław Jagiełło - statut warecki, 1423, ochrona cisa i 
„większych zwierząt”, okresy ochronne dla zwierząt łownych

• Statut litewski (1523) - ochrona m.in. żubra, tura, bobra, 
sokoła i łabędzia

• Statut Sejmu Warszawskiego (1557) - „… liszek młodych aby 
nie zbierano: a u kogo je najdą aby dziesięd grzywien 
przepadł a liszki rozpuścił…”

• Ustawa na wołoki (1557) - zakaz podziału Puszczy 
Białowieskiej

• etc.



Ochrona przyrody w Polsce

• 1920-25 - utworzenie licznych rezerwatów

• 1925 - rozporządzenie RM „o trybie załatwiania spraw ochrony 
przyrody”

• 1923 - początek restytucji żubra

• 1932 - park narodowy w Pieninach (736,32 ha) oraz w Puszczy 
Białowieskiej

• 10 marca 1934 - Ustawa o ochronie przyrody



Formy ochrony przyrody in situ w 
Polsce

(wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

• park narodowy
• rezerwat przyrody
• park krajobrazowy
• obszar chronionego krajobrazu
• obszar Natura 2000
• pomnik przyrody
• stanowisko dokumentacyjne
• użytek ekologiczny
• zespół przyrodniczo-krajobrazowy
• ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów



Park narodowy

• „obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami 
przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i 
edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na 
którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory 
krajobrazowe” Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

• 23 parki narodowe
• 1% powierzchni kraju



Rezerwat przyrody

• obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało 
zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a 
także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów 
oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się 
szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, 
kulturowymi lub walorami krajobrazowymi” 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

• 1441 rezerwaty przyrody

• 0.5% powierzchni kraju



Park krajobrazowy

• „obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu 
zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach 
zrównoważonego rozwoju.” Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

• utworzenie lub powiększenie obszaru - w drodze uchwały 
sejmiku województwa, która określa jego nazwę, obszar, 
granice oraz ewentualną otulinę. Opisuje ona również 
szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla danego 
parku krajobrazowego. 

• 120 parków krajobrazowych
• 2 601 699 ha, 8% powierzchni kraju



Obszar chronionego krajobrazu

• „tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o 
zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 
możliwośd zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i 
wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.” 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

• wyznaczenie następuje w drodze rozporządzenia wojewody w 
uzgodnieniu z właściwą miejscowo radą gminy. Obszary 
chronionego krajobrazu są słabą formą ochrony przyrody, o 
niewielkich rygorach ochronności. 

• 419 obszarów chronionego krajobrazu
• 7 058 000 ha, ponad 23% powierzchni kraju



Sied Natura 2000:
obszary specjalnej ochrony ptaków i 

specjalne obszary ochrony



Pomnik przyrody

• „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, 
kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające 
się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych 
tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków 
rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, 
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.” Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody

• ustanowienie następuje w drodze rozporządzenia wojewody 
lub uchwały rady gminy, po uzgodnieniu z właściwym 
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska

• 35 883 pomniki przyrody w Polsce (28 tys. drzew, 4 900 grup 
drzew, 875 alei drzew, 1 226 głazów narzutowych, groty, 
jaskinie)

• kryteria dla drzew – pierśnica (buk – 300 cm, jabłoo – 200 cm, 
itd.)



Stanowisko dokumentacyjne

• „niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do 
wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i 
dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, 
nagromadzeo skamieniałości lub tworów mineralnych, 
jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz 
fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk 
powierzchniowych i podziemnych [oraz] miejsca 
występowania kopalnych szczątków roślin i zwierząt”. Ustawa z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

•  ustanowienie - na drodze rozporządzenia wojewody lub 
uchwały rady gminy, po uzgodnieniu z właściwym 
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska

• 202 stanowiska dokumentacyjne w Polsce (80 w Małopolsce)
• 2983 ha



Użytek ekologiczny

• „zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających 
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej –
naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka 
wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, 
płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie 
skalne, skarpy, kamieoce, siedliska przyrodnicze oraz 
stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub 
miejsca sezonowego przebywania”. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody

• użytek ekologiczny ustanawia rada gminy (do kooca czerwca 
2009 r. prawo takie miał także wojewoda), w odpowiedniej 
uchwale podając nazwę, powierzchnię, położenie i zakazy 
dotyczące obiektu. 

• 6412 użytków ekologicznych w Polsce
• 45 315 ha



Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

• „fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na 
ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne”. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

• stanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w 
drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy, po 
uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska. 

• 221 zespołów przyr.-krajobrazowych (38 – zachodnipomorskie)

• 94 642 ha, ok. 0.3% powierzchni kraju



Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i 
grzybów

• „ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu 
ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych 
paostw członkowskich Unii Europejskiej rzadkich, 
endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych 
wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie przepisów 
umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest 
stroną, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i 
ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i 
genetycznej.” Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

• rośliny - 428 taksonów
• zwierzęta - 750 gatunków
• grzyby - 109 taksonów



Konwencje i porozumienia
międzynarodowe



Pierwsza umowa międzynarodowa
w zakresie ochrony przyrody

Konwencja Paryska (1902) - Konwencja o ochronie ptaków 
pożytecznych dla rolnictwa

 Pierwsza na świecie międzynarodowa konwencja 
ukierunkowana na ochronę przyrody

 Podstawą wartościowania gatunku była jego relacja do 
gospodarki człowieka (ptaki pożyteczne i szkodliwe)

 Przyczyniła się do rozwoju idei ochrony gatunkowej ptaków



Rok 1968 
XXIII Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęcona 

globalnym problemom ochrony środowiska

Rok 1969 
Raport U Thanta “Człowiek i jego środowisko"

Te daty przyjmowane są jako początek narodzin 
międzynarodowego prawa ochrony środowiska.



Ważniejsze umowy międzynarodowe 
dotyczące ochrony przyrody

 Konwencja Ramsarska - o obszarach wodno-błotnych mających 
znaczenie międzynarodowe jako środowisko życiowe ptactwa 
wodnego (1971)

 Konwencja Paryska - w sprawie ochrony światowego dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego (1972)

 Konwencja Waszyngtooska - o międzynarodowym handlu dzikimi 
zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem 
(1973)

 Konwencja Helsioska - o ochronie biotopów Morza Bałtyckiego 
(1974/1992)

 Konwencja Berneoska - o ochronie europejskich gatunków dzikiej 
flory i fauny oraz siedlisk przyrodniczych (1979)

 Konwencja Booska - o ochronie dzikich zwierząt gatunków 
migrujących (1979)

 Konwencja z Rio - w sprawie różnorodności biologicznej - Rio de 
Janeiro (1992)



Ważniejsze umowy międzynarodowe
w zakresie ochrony przyrody

Konwencja Ramsarska (1971) – weszła w życie w 1975 r. 
[pierwsza nowoczesna konwencja]

 Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie 
międzynarodowe jak środowisko życiowe ptactwa wodnego

 Ochrona i utrzymanie obszarów określanych jako wodno-
błotne (bagna, mokradła, torfowiska, zbiorniki wodne -
łącznie 40 typów obszarów) poprzez wspieranie ich 
utrzymywania, racjonalnego  użytkowania, współpracę 
międzynarodową i tworzenie rezerwatów

 Stronami mogą byd paostwa członkowskie ONZ (zasięg 
światowy)

 1869 miejsc w 159 krajach



Obszary Ramsar w Polsce 
(13 – 0.4% powierzchni kraju)



Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kultury i 
przyrody – UNESCO (Paryż 1972)

 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego o 
wyjątkowej powszechnej wartości, m.in. przez nadawanie 
międzynarodowego statusu ochrony (wpisanie na list 
dziedzictwa światowego).

Ważniejsze umowy międzynarodowe
w zakresie ochrony przyrody



Obiekty Światowego Dziedzictwa UNESCO 
na świecie:

http://whc.unesco.org/en/list/ stan na 20.11.2007

w 148 krajach

 kultury (689)

 przyrody (176)

 mieszane (25)

w Polsce

 kultury (12) – centrum Krakowa, Warszawy, Malbork

 przyrody (1) - Puszcza Białowieska



Konwencja Waszyngtooska (CITES) – 1973

 Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i 
roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem

 Ochrona zagrożonych wyginięciem dzikich gatunków zwierząt 
i roślin przez uregulowanie handlu tymi gatunkami oraz ich 
łatwo rozpoznawalnymi częściami lub pochodzącymi z nich 
produktami

 Zasięg światowy – wszystkie paostwa bądź organizacje 
międzynarodowe

 Stronami konwencji jest 169 paostw

Ważniejsze umowy międzynarodowe
w zakresie ochrony przyrody





Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego

 Ochrona zasobów morskich Bałtyku przed wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeniami

 Zadania: Umawiające się paostwa mają obowiązek przedsięwziąd 
odpowiednie środki, by zminimalizowad zanieczyszczenia z lądu (specjalne 
zezwolenia władz krajowych na każdorazowe usunięcie większych ilości 
substancji szkodliwych)

 zapobieganie zanieczyszczeniu morza ze statków

 ochrona ryb *wprowadzenie okresów i obwodów ochronnych -> 
ograniczenie dostępu do tarlisk i miejsc wzrostu narybku) regulacja 
wielkości oczek sieci+

Ważniejsze umowy międzynarodowe
w zakresie ochrony przyrody





Konwencja Berneoska - 1979

 Konwencja o ochronie gatunków dzikiej fauny i flory oraz 
siedlisk przyrodniczych

 Cel:

- umożliwienie współpracy paostw w zakresie ochrony fauny, 
flory i siedlisk przyrodniczych,

- zapewnienie niezbędnego poziomu ochrony, szczególnie w 
przypadku gatunków zagrożonych

 Zasięg regionalny: stronami mogą byd paostwa członkowskie 
Rady Europy (Council of Europe) i kraje stowarzyszone

Ważniejsze umowy międzynarodowe
w zakresie ochrony przyrody



Konwencja Booska - 1979

 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich 
zwierząt

 Cel: ochrona zagrożonych, migrujących gatunków, 
przemieszczających się na terytoriach wielu paostw

 Zasięg ogólnoświatowy: stronami mogą byd wszystkie 
paostwa oraz regionalne organizacje gospodarcze

Ważniejsze umowy międzynarodowe
w zakresie ochrony przyrody





Konwencja o różnorodności biologicznej (Rio de Janeiro, 1992)

 Cele:

- ochrona różnorodności biologicznej,

- zrównoważone wykorzystywanie i gospodarowanie jej elementami,

- sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów 
genetycznych w tym odpowiedni dostęp do tych zasobów

 Odwołanie się do kilku poziomów organizacji przyrody, które należy 
chronid pod kątem zachowania różnorodności biologicznej

 Podstawowa zasada: Uznanie suwerennego prawa paostw do 
wykorzystywania swoich zasobów zgodnie z własną strategią ochrony 
środowiska.

 Uwaga: Artykuły Konwencji mają charakter zaleceo i sugestii. Nie 
narzucają konkretnych, obowiązkowych, opatrzonych terminami i 
sankcjami rozwiązao. Tworzą ramy i wyznaczają kierunki dla działao 
szczegółowych.

Ważniejsze umowy międzynarodowe
w zakresie ochrony przyrody



Konwencja o różnorodności biologicznej 
(Rio de Janeiro, 1992)

Zasługi Konwencji

- zmodyfikowanie dotychczasowej filozofii ochrony przyrody
(ochrony konserwatorskiej)

- przełamanie stereotypów

- utrwalenie nowego nurtu w ochronie (ochrona zasobów
przyrody w interesie człowieka)

- nałożenie obowiązku stworzenia krajowej strategii ochrony
różnorodności biologicznej i zrównoważonego użytkowania jej
składników



Natura 2000 – miejsca żyjące, miejsca 
do życia






