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Pomimo zaborów ... 

Istotny wkład polskich badaczy w odkrywanie  
i opisywanie różnorodności biologicznej 

• Benedykt Dybowski - Syberia 

• Jan Sztolcman - Peru 

• Władysław Taczanowski - Polska, Syberia, Peru 

 



Zainteresowanie artystów przyrodą 

Poeci 

• Jan Kasprowicz 

Malarze 

• Stanisław Wyspiański 

• Józef Chełmoński 

• Julian Fałat 

 



II Rzeczpospolita Polska 
 Budowanie instytucjonalnej ochrony przyrody  

• Pierwsza ustawa o ochronie przyrody (1934) 

• Utworzenie 4500 pomników przyrody i 180 rezerwatów 
•  Rezerwat Czerwone Bagno – istniejący do dziś obszar ochrony ścisłej 

 



II Rzeczpospolita Polska 
 Budowanie instytucjonalnej 
ochrony przyrody  

• Pierwsze parki narodowe 
• Puszczy Białowieskiej (1932 r.) 

• Pieniński (1932 r.) 

 



II Rzeczpospolita Polska 
 
Współpraca transgraniczna: 

 

Uchwała Konferencji Ambasadorów z dnia 5 września 1924 r. dotycząca 
Protokółu, podpisanego w Krakowie dnia 6 maja 1924 roku w związku z 
ustaleniem granicy polsko-czesko-słowackiej w okręgu Jaworzyny 
 

II. Poza kwestjami, zawartemi w tekście aneksu A niniejszego protokółu, obaj 
Komisarze przedyskutowali szereg spraw natury ogólniejszej, stojących w 
związku z pracami delimitacyjnemi i interesami kulturalnemi pogranicza i doszli 
do zgodnego wniosku, aby zalecić swym rządom jaknajrychlejsze zawarcie: 

 
a) Konwencji turystycznej, któraby umożliwiła i ułatwiła na całem górskiem 
pograniczu polsko-czeskosłowackiem rozwój turystyki, przedewszystkiem przez 
zniesienie trudności paszportowych, ułatwienia komunikacyjne i t. d. 

 
b) Konwencji o parku przyrodniczym (rezerwat), któryby wzorem analogicznej 
konwencji między Stanami Zjednoczonemi Ameryki a Kanadą, stworzył na 
pograniczu polsko-czeskosłowackiem rejony zastrzeżone dla kultury fauny i 
flory, oraz charakteru krajobrazu miejscowego. 

 

17 sierpnia 1932: Pieniny jako pierwszy Park transgraniczny w Europie – 
miesiąc po Waterton - Glacier International Peace Park 
 
 
 



II Rzeczpospolita Polska 
 • Pozaborowy prezent dla Polski 

• naturalna dolina Biebrzy  
• nieuregulowana Wisła 

• Państwowa Rada Ochrony Przyrody (1919/ 1926) 

• Organizacje społeczne 
• Liga Ochrony Przyrody 
• Towarzystwo ochrony Orła, Sępa i Puchacza 
• Towarzystwa naukowe 

• Polskie Towarzystwo Zoologiczne 
• Polskie Towarzystwo Botaniczne 
• Liga Ochrony Przyrody 

 

• Niestety ... 
• wycinka znacznej części Puszczy Białowieskiej 
• tępienie „szkodników” 

• foka szara 
• morświn 

 

Logo Państwowej Rady Ochrony Przyrody 



II wojna światowa 

Straty również wśród gatunków zwierząt: bardzo silna redukcja 
populacji wielu gatunków 

• bóbr 

• łoś 

 



Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) 

• Rozwój obszarowej ochrony 
przyrody 

• Parki narodowe – 12 nowych, 
ale opór przed ochroną dolin rzek 

• Parki krajobrazowe 
• Rezerwaty przyrody 
• Pomniki przyrody 
• Użytki ekologiczne 

• Gatunki chronione prawem 

• Czerwone księgi gatunków 
zagrożonych wymarciem 

 

 
Prof. Władysław Szafer 



• Polska jako jeden z 18 państw założycieli 

• Akta założycielski podpisany przez: K. Sembrat, W. Brzeziński, 
W. Goetel i S. Jarosz 

• Członkowie Rady: 1948-1952 prof. Władysław Szafer; 1996-
2004 dr Anna Kalinowska 

• Obecni członkowie: 
• Państwowa Rada Ochrony Przyrody (od 1950) 
• Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” (od 2003) 
• Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze (od 2012) 
• Fundacja WWF Polska (od 2016) 

 
 
 
 

 

 

 

 



Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) 

• Udane reintrodukcje o światowym i krajowym znaczeniu 
• żubr 
• bóbr 

 
 
 

• Niestety – również wymieranie gatunków 
• Ryby 

• jesiotr ostronosy „bałtycki” 
• łosoś 

• Ptaki 
• sokół wędrowny 
• drop 

• Ssaki 
• suseł moręgowany 

 

 
 
 



Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) 
Spontaniczne odradzanie się bioróżnorodności Wisły 
• Gatunki rodzime 

• rybitwy 
• rzeczna 
• białoczelna 

• sieweczki 
• obrożna 
• rzeczna  

 
• Przybysze z północy i południa  

• mewy 
• srebrzysta 
• czarnogłowa 
• białogłowa 
• siwa 

• ostrygojad 
 

 
 
 



Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) 
Skuteczna ochrona gatunkowa - odradzanie się populacji gatunków dawniej intensywnie 
tępionych lub eksploatowanych łowiecko 

• Ptaki szponiaste 
• bielik 
• jastrząb 

• kruk 

• żuraw 

• Gatunki rybożerne 
• czapla siwa 
• kormoran 
• bocian czarny 
• nurogęś 

• Ochrona strefowa gniazd  
wprowadzona w 1983 r.  
z inicjatywy Komitetu Ochrony Orłów i Stacji Ornitologicznej PAN 
(11 gatunków) 
 

 

 

 



Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) 

Naturalne ekspansje gatunków i obce gatunki 
• Ekspansje gatunków południowych i wschodnich 

• sierpówka 
• kulczyk 
• dziwonia 

• Ekspansje lub powrót na dawne lęgowiska 
• czapla biała (gatunek południowy) 
• łabędź krzykliwy (gatunek borealny) 

  
• Obce gatunki inwazyjne o b. silnym negatywnym  

wpływie na gatunki rodzime 
• norka amerykańska 

 
 
 



Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) 

„Powrót do Europy” poprzez profesjonalne  
i amatorskie badania różnorodności biologicznej 

• Scalanie pozaborowej i przedwojennej wiedzy 
• Przykład syntezy wyników badań naukowców polskich, 

rosyjskich i niemieckich: „Ptaki Polski” 

• Odkrycie dla nauki Bagien Biebrzańskich 

• Badania gatunków oraz zespołów roślin i zwierząt  
w Puszczy Białowieskiej 

 

 

 

 



Polska Rzeczpospolita Ludowa 

Początki „nauki obywatelskiej” - rozkwit 
ornitologii amatorskiej 

• Regionalne kluby ornitologiczne - 
centrale badań faunistycznych i „epoka 
zapełniania białych plam na mapie” 

• Regionalne monografie awifaunistyczne 

• Inwentaryzacje przyrodnicze gmin 

• Udział w projektach ogólnoeuropejskich 
• Atlas Ptaków Europy 

• Ostoje ptaków „Important Bird Areas” 

 

 

 

 



III Rzeczpospolita - okres przedunijny, lata 1989 - 2004 

Kontynuacja tworzenia krajowych 
obszarów chronionej przyrody  

• Parki narodowe – 9 nowych, w tym 4 
doliny rzek!  

• Nieudana próba powiększenia 
Białowieskiego Parku Narodowego na 
całą Puszczę 

• Parki krajobrazowe 

• Rezerwaty przyrody 

 

 



III Rzeczpospolita - okres przedunijny, lata 1989 - 2004 

Nowe sposoby finansowania ochrony przyrody   

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

• Wojewódzkie Fundusze OŚiGW  

• EkoFundusz 

• Małe granty GEF UNDP 

• „Fundusze norweskie” 
• Wzrost zainteresowania ogro-bioróżnorodnością 

Rosnące kompetencje i rola przyrodniczych 
organizacji pozarządowych pod życzliwą opieką  
EkoFunduszu i GEF 

 

Przemek Czajkowski van GEF 



III Rzeczpospolita - okres przedunijny, lata 1989 - 2004 

Światowe organizacje ekologiczne wspierają Polskę 

• IUCN 
• Opracowania tematyczne 

• WWF 
• wsparcie dla utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego i 

zarządzania obszarami chronionymi 
• Zielona Wstęga Odry i Nysy – integracja proprzyrodniczego 

planowania przestrzennego po polskiej i niemieckiej stronie 
granicy 

• łączenie ochrony przyrody z lokalną gospodarką 

• Birdlife International 
• wsparcie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków 

(monitoring ornitologiczny, ostoje ptaków „IBA”) 

Rozkwit polskich organizacji ekologicznych 

 



III Rzeczpospolita - okres unijny, po 2004 r. 

Budowa w Polsce unijnej sieci obszarów 
chronionych Natura 2000 

• Obszary chronionej przyrody tworzone  
w celu powstrzymania zaniku różnorodności 
biologicznej w skali Europy 

• Naukowe kryteria wyznaczania obszarów 
należących do sieci Natura 2000  
(np. wielkość populacji, reprezentatywność 
geograficzna) 

 

Wodniczka – symbol bogactwa gatunków ptaków Polski  
w Unii Europejskiej – 75% populacji unijnej gniazduje  
w Polsce 



III Rzeczpospolita - okres unijny, po 2004 r 

Burzliwa integracja Polski z siecią Natura 2000 

• Shadow List Natura 2000 – inicjatywa naukowców i organizacji 
ekologicznych 

 

Porównanie propozycji obszarów ochrony siedlisk zgłoszonych w 2004 r. Komisji Europejskiej 

przez polski Rząd oraz przez stronę społeczną (100% więcej obszarów na Shadow List) 



Przykład oceny skuteczności ochrony siedliska w rządowej 
propozycji obszarów Natura 2000   

 



III Rzeczpospolita - okres unijny, po 2004 r. 

• Wygrana "Bitwa o Rospudę" 

 

• 100 tysięcy podpisów pod apelem o ochronę doliny 
Rospudy 

• Zaangażowanie mediów, artystów 
• Poparcie KE i ostatecznie wybór wariantu budowy 

obwodnicy Augustowa proponowany przez stronę 
społeczną 

 



III Rzeczpospolita - okres unijny, po 2004 r 

• Reintrodukcje inicjowane przez naukowców wspierane przez 
Ministerstwo Rolnictwa i RW 

• jesiotr ostronosy 

• certa 

• świnka 

 

Ośrodek podchowu narybku jesiotra ostronosego nad Odrą 



III Rzeczpospolita - okres unijny, po 2004 r. 

• Projekty LIFE nakierowane na ochronę 
ekosystemów i gatunków 

• Reintrodukcje inicjowane przez organizacje 
społeczne 

• ryś (WWF, Zachodnioporskie Towarzystwo Przyrodnicze) 

• suseł moręgowany (Polskie Towarzystwo Ochrony 
Przyrody "Salamandra" ) 

• żubr (ZTP) 

• sokół wędrowny (Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich 
Zwierząt ″Sokół″ 

 
Źródło zdjęcia: Nauka w Polsce - PAP 



III Rzeczpospolita - okres unijny, po 2004 r. 

• Społeczny monitoring różnorodności 
biologicznej 

• Monitoring Pospolitych Ptaków 
Lęgowych OTOP 

• Rosnąca jakość monitoringu 
państwowego 

• gatunki 

• siedliska 

• znaczący udział „naukowców 
obywateli” w monitoringu 

 



III Rzeczpospolita - okres unijny, po 2004 r. 

• Przeciwdziałanie fragmentacji siedlisk 
• przejścia dla zwierząt and drogami 

• usuwanie barier dla migracji ryb 

• Sukcesy ochrony gatunkowej 
• wilk 

• wydra 

• foka szara 

 

 



III Rzeczpospolita - okres unijny, po 2004 r 

Zjawiska negatywne 

• Osłabienie roli planowania przestrzennego 

• Psucie ustawy o ochronie przyrody 

• Osłabienie roli Ministerstwa Środowiska  

• Rosnąca niechęć samorządów do ochrony przyrody 

• Wyhamowanie tworzenia krajowych obszarów chronionej przyrody 
• Nie powstał żaden nowy park narodowy 
• Kolejna nieudana próba powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego 
• Zaprzestanie tworzenia rezerwatów przyrody 
• Intensyfikacja eksploatacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych 

 

 









Koalicja „Kocham Puszczę” 
Obóz 

„Lokalsi” 







Obszary Prywatnie chronione 

• Wytyczne Międzynarodowej 
Unii Ochrony Przyrody (IUCN) 

dla obszarów prywatnie 

chronionych 



Sytuacja w Europie i na świecie 
 

• Europa Zachodnia zwłaszcza Wyspy Brytyjskie 

• Słowacja, Rumunia (120k ha), Serbia, Ukraina, Węgry 

• 214 ha w pobliżu Sequoia National Park wykupione  

     za 15 milionów USD 

• Lasy namorzynowe wykupywane przez Google i 
Amazon 

Inne kraje z dynamicznie rozwijającymi się systemami 
obszarów prywatnie chronionych: Australia, Chile, 
Brazylia, Kolumbia, Kanada, Chiny, Finlandia (10,000 
małych obszarów pokrywających w sumie 290k ha), 
Kenia, Meksyk (0,25% powierzchni kraju), Namibia, 
Korea, Południowa Afryka, Hiszpania, Indonezja (2,500 
ha „no-take-zone” w morskim obszarze chronionym), 
Japonia 

 

 

  

 

 



Wyzwania dotyczące zarządzania obszarowymi formami 
ochrony przyrody (w tym Parkami Narodowymi) 

• Brak edukacji w zakresie nowoczesnej ochrony przyrody i 
niewystarczające korzystanie z dobrych praktyk 
międzynarodowych 

• Governance by government: scentralizowany system 
podejmowania decyzji w zakresie ochrony przyrody (w tym 
powoływania i zarzadzania obszarami chronionymi) 

• Niestosowanie (nieefektywne stosowanie) mechanizmów 
tzw. inclusive conservation (inkluzywnej ochrony przyrody) 
skutkujące brakiem dokumentów planistycznych (PZO N2K) 
i konfliktami w zakresie zarządzania 

 

 

 



Wzrost znaczenia inicjatyw społecznych domagających 
się tworzenia nowych obszarów chronionych i zmian w 
gospodarce leśnej / zaangażowanie biznesu - CSR 

• Obóz dla Puszczy 

• Inicjatywa Dzikie Karpaty 

• Wolny Las 

• Las na Zawsze 

• Lasy Trójmiejskie 

• Puszcza Bukowa 

• Biznes 

 

 

 



III Rzeczpospolita - okres unijny, po 2004 r 
Zjawiska negatywne 

• Złe Prawo wodne i degradacja rzek  
na masową skalę - ok. 38 5000 km 
bieżących 

 

 

Odcinki rzek pogłębione „odmulone” w latach 2010 – 
2017, w ramach utrzymania wód -  37 450 km bieżących 



Odcinek rzeki przed regulacją – koryto rzeki 
niewidoczne na zdjęciu satelitarnym, 

przysłonięte drzewami (wg. Geoportal) 

Ten sam odcinek rzeki po regulacji i wycięciu zadrzewień 
łęgowych (wg. Mapy Google, rok 2015) 

Przykład zniszczenia rzeki o bogatej bioróżnorodności  
(i dobrze rozwiniętej strefie buforowej) niepotrzebną 
regulacją  



III Rzeczpospolita - okres unijny, po 2004 r 

Zjawiska negatywne 

• Plany budowy "Wodnych autostrad” – degradacja lub całkowite 
zniszczenie 30 obszarów Natura 2000 w dolinach wielkich rzek 

 

 
 

 

 

Fot.: Artur Tabor 



Wyzwania dla Polski po 100 latach ochrony różnorodności 
biologicznej 

Kontekst światowy: gwałtowny zanik różnorodności biologicznej 

Spadek wartości Wskaźnika 
Żyjącej Planety o 60%  

• Monitorowana wielkość 
16704 populacji 
kręgowców 

• 4005 gatunków 
kręgowców 

• 44 lata monitoringu  



Co oznacza spadek wartości Wskaźnika Żyjącej Planety o 60%?  
 

1970 r.  2014 r. 

Bardzo poważny spadek liczebności 
lokalnych populacji i gatunków 
kręgowców 

2014 r.  1970 r. 



Co oznacza spadek wartości Wskaźnika Żyjącej Planety o 83%?  
 

Katastrofalny spadek liczebności 
populacji i gatunków kręgowców 
związanych z wodami słodkimi 

1970 r.  2014 r. 2014 r.  1970 r. 



Ginąca różnorodność biologiczna - przyczyny 

Niszczenie i degradacja 
naturalnych 
ekosystemów 

Nadmierna 
intensywność polowań 
i kłusownictwo 

Gatunki inwazyjne 

Skażenie środowiska 

Nadmierne połowy, 
przyłów 

Kryzys klimatyczny – gwałtowne 
ocieplanie się klimatu 
spowodowane przez człowieka 



Wyzwania dla Polski po 100 latach ochrony różnorodności 
biologicznej 

• Kontekst europejski:  
• wciąż zanikająca 

różnorodność biologiczna 

• nasilające się ocieplanie się 
klimatu 

 



Wyzwania dla Polski po 100 latach ochrony różnorodności 
biologicznej 

• Kontekst europejski:  
• wciąż zanikająca 

różnorodność biologiczna 

• nasilające się ocieplanie się 
klimatu 

 



Polskie Czerwone Księgi Roślin 
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Gatunki zagrożone wyginięciem i wymarłe 



Gatunki prawem chronione 
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Siedliska przyrodnicze Natura 2000 
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Wyzwania dla Polski i Polaków po 100 latach ochrony 
różnorodności biologicznej 

 

• Poprawa efektywności ochrony przyrody w Polsce 

• Wsparcie dla powstrzymania zaniku różnorodności biologicznej w 
innych krajach, zwłaszcza w strefie międzyzwrotnikowej 



Podsumowanie 
Najpilniejsze zadania w zakresie ochrony różnorodności biologicznej 

• Odnośnie ekosystemów, siedlisk i gatunków związanych z rzekami i innymi wodami słodkimi, wodami 
przejściowymi i przybrzeżnymi: 

• Powstrzymanie masowej degradacji rzek pracami utrzymaniowymi, szkodliwymi dla  różnorodność biologicznej i 
pogłębiającymi problem suszy 

• Odstąpienie od budowy stopni wodnych na Odrze (Ścinawa, Lubiąż) i na Wiśle (Siarzewo), niezależnie od oficjalnego 
uzasadnienia dla budowy tych stopni 

• Odstąpienie od planów rozwoju żeglugi towarowej na rzekach i związanej z tym kaskadyzacji Odry, Wisły i innych 
największych polskich rzek  

• Odstąpienie od planów budowy zbiorników retencyjnych na rzekach w ramach Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy 
• Odstąpienia od praktyk rolnictwa odwodnieniowego na rzecz odbudowy retencji krajobrazowej obejmującej m. innymi 

likwidowanie drenującego efektu dysfunkcyjnych systemów rowów melioracyjnych, renaturyzację mokradeł, odtwarzanie 
naturalnych oczek wodnych, strategiczne zalesienia, techniki agrotechniczne sprzyjające retencji wody w glebie i odbudowie 
zasobów wód podziemnych 

• Odbudowa naturalnych stref buforowych wzdłuż cieków i wokół jezior 
• Wdrożenie Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych 
• Ustanowienie „obszarów ochrony gatunków wodnych o znaczeniu ekonomicznym” (rzeki o specjalnym znaczeniu dla ryb 

wędrownych) 
• Efektywne wsparcie restytucji jesiotra ostronosego, obejmujące ograniczenie przyłowu i kłusownictwa na morzu oraz 

ochronę korytarzy migracyjnych i potencjalnych tarlisk tego gatunku 
 

 



Podsumowanie 
Najpilniejsze zadania w zakresie ochrony różnorodności biologicznej – cd. 

• Odnośnie obszarowych form ochrony przyrody (i nie tylko): 
• Stworzenie nowej Ustawy o Ochronie Przyrody, w tym rozpatrzenie  „subwencji ekologicznej” 

dla gmin, na których terenie leżą parki narodowe 
• Wdrożenie systemu zarządzania Puszczą Białowieską jako Obszaru Światowego Dziedzictwa 

Ludzkości i powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego na obszar całej Puszczy 
Białowieskiej 

• Utworzenie Turnickiego Parku Narodowego 
• Zakończenie już rozpoczętych prac nad utworzeniem nowych rezerwatów, kontynuacja 

tworzenia rezerwatów 
• Wdrożenie i wzmocnienie egzekwowania zapisów Planów Zadań Ochronnych obszarów sieci 

Natura 2000 
• Zmiana polityki leśnej w kierunku uwzględnienia potrzeb społecznych, ochrony różnorodności 

biologicznej, ochrony usług ekosystemowych i adaptacji do zmian klimatycznych 
• Gatunki inwazyjne i CITES 
• Przeciwdziałanie dalszej degradacji Bałtyku 

 

 



Dziękujemy za uwagę!  


