


Po co komu ta cała NATURA ?

Dr Anna Kalinowska z Uniwersytetu Warszawskiego 
będzie się wraz z Państwem zastanawiać :

• Jak by wyglądał świat bez życia wokół nas ?

• Czy  wszystkie gatunki są nam potrzebne?

• Co to jest „różnorodność biologiczna”?

• Czy ktoś policzył korzyści z działania „naturalnej spółdzielnia 
usługowej” i straty gdy splajtuje?

• Dokąd zmierzamy: Cele Zrównoważonego Rozwoju  2030

• Czy  bez różnorodności biologicznej  można  osiągnąć  CZR ?  



Wyobraźmy sobie świat bez…



Nasze życie bez  różnorodności przyrody  

jest niemożliwe bo sami jej częścią!



Co to jest różnorodność  przyrody 
zwana  różnorodnością biologiczna ?

To CAŁE bogactwo życia –

zróżnicowanie genetyczne  w 

obrębie gatunku, 

różnorodność gatunków, 

ekosystemów i krajobrazów 

oraz wszystkie 

zachodzące w nich  procesy 

tworzące sieć życia , której 

częścią jesteśmy i my. 

.



Gdyby  nie różnorodność w obrębie
gatunku  by nie było  możliwości ewolucji  



Różnorodność  odnosi się też do 
ekosystemów i krajobrazów



Ile gatunków żyje na Ziemi?

• Najnowsze szacunki: 10 - 50 milionów

• Opisano zaledwie ok. 1,5 miliona

• W tym: ok.1miliona zwierząt,  250 tys. roślin 
wyższych,70 tys. grzybów, pozostałe to 
mikroorganizmy

• W Polsce- ok. 60 000  (620 kręgowców)



Największy procent   wszystkich  
znanych gatunków  stanowią  owady.



Różnorodność biologiczna 
to nie tylko „dzika” 
przyroda
- to także wyhodowane 
przez człowieka odmiany 
roślin i rasy zwierząt



Każdy gatunek jest cenny- nie ma 
gatunków niepotrzebnych

Cenne są nawet ” chwasty” 
bo są nośnikiem informacji 
genetycznej

Zawierają  substancje ważne 
w ziołolecznictwie

Stanowią pożywienie dla 
ptaków  

Są świadkami historii 
rolnictwa i kultury



Lądy- to tereny upraw, lasów i miast-

różnorodności biologicznej  grozi tu:

• Zniszczenie i fragmentacja 
siedlisk

• Rozprzestrzenianie się 
miast

• Gatunki inwazyjne

• Zatrucie  gleby i wód

• Pustynnienie

• Zniszczenie  w wyniku 
nadmiernej eksploatacji

• Zmiany klimatu



Morza i oceany –najbardziej 
zagrożone nieznane gatunki

Morza i oceany dostarczają 

ludzkości 20% białka i 

leków- tu też obserwuje się 

najszybsze tempo zmian w 

wyniku skażenia, 

przełowienia,

zmian klimatu



Konwencja o różnorodności biologicznej 

(CBD) to  poświęcony jej dokument ONZ  



CBD  wprowadza pojęcie  „korzyści z  
różnorodności biologicznej”  określane   jako 
usługi świadczone przez ekosystemy -od nich 

zależy jakość życia ludzkości !

RODZAJE  USŁUG:

• ZAOPATRZENIOWE ( łączą się z 
eksploatacją) 

• REGULACYJNE

• WSPIERAJĄCE ROLNICTWO

• REKREACYJNE (turystyka, sporty)

• POZAMATERIALNE (naukowe, 
edukacyjne, estetyczne, duchowe)

• ZDROWOTNE



Usługi zaopatrzeniowe

• Budulec, włókna, opał, 
leki 

• Zapewnienie 
pożywienia



Substancje  medyczne zawarte w 
zjadanych pokarmach oraz lekach -
usługi zdrowotne 

• Przeciwutleniacze 
w owocach i 
warzywach

• Kwasy tłuszczowe-
omega w mięsie z 
bydła wypasanego

• Substancje 
zapobiegające 
zawałom w skórce  
winogron



Korzyści  z  ekosystemów 
wspierające rolnictwo

• Produkcja pierwotna

• Krążenie pierwiastków

• Zapylanie



Zapylanie- najbardziej zagrożona  usługa
wspierająca 



Tam gdzie wyginęły pszczoły

Potrzebna jest 
praca 25 ludzi aby 
zapylić drzewo 
jabłoni-to zadanie 
wykonuje  jeden ul 
pszczół



Usługi regulacyjne

• Ochrona gleb przed 
erozją

• Zatrzymywanie wody



Zmniejszanie efektu zmian klimatu-
ograniczanie miejskich wysp ciepła



Usługi zaopatrywania w wodę



Usługi związane z rozwojem turystyki



Usługi ekosystemów- niewymierne 
korzyści pozamaterialne

• Przeżycia estetyczne

• Inspiracja twórcza

• Badania naukowe

• Wypoczynek

• Rozwój duchowości



Różnorodność kulturowa  dla 
zachowania różnorodności 
biologicznej

Warunkiem zachowania 
różnorodność biologicznej jest 
podtrzymywanie różnorodności 
kulturowej i odwrotnie- destrukcja 
przyrody grozi destrukcją kultur 
lokalnych

Konwencja o różnorodności 
biologicznej  –zaleca wspólne 
działania służące  ochronie 
przyrody i kultury



Monety  jako dowód ekonomicznego
docenienia  Natury 



W 2015 roku ONZ wyznaczyła 17  Celów
Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030



Różnorodność biologiczna  jest w samym 
centrum 17 CZR- bez niej  są  nieosiągalne 



Znaczeniu  różnorodności biologicznej
ONZ poświęciła Dekadę  2011-2020  



Ochrona  dzikich owadów zapylających



Naturę najlepiej poznawać w…naturze.
Temu służą parki narodowe 



ONZ  wspiera porozumienia służące

edukacji międzypokoleniowej



Dziękuję za uwagę –i niech to Natura 

patrzy na nas z góry… a nie odwrotnie 


