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Стратегия мирового движения защиты естественной среды 

World strategy of natural environment conservation 

; M iędzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) przy finansowej 
‘ pomocy Programu Srodowiskowego ONZ i Swiatowej Fundacji Dzi- 
| kich Zwierzat (WWF) — opublikowala w styczniu 1978 r. projekt stra- 
i tegii światowego ruchu ochroniarskiego. Celem strategii jest opracowa- 

nic polityki i wytyczenie programu działania zmierzającego do zacho- 
j wania dzikich. roślin i zwierząt oraz całych ekosystemów, by mogły 

one zaspokajać zmieniające się potrzeby ludzi: 
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- OCHRONA ZASOBÓW ŻYWYCH 

Cele ochrony 

Wszelkie podejście do problemu żywych zasobów przyrody musi być 
zgodne z racjonalnymi i humanitarnymi rozwiązaniami podstawowych 
spraw — jak dostosować zasoby Ziemi w trwały i zadowalający sposób 
do potrzeb i aspiracji ludzi. Mimo że ostateczne przeszkody w tym 
względzie mają charakter fizyczny i biologiczny, to problem leży w oczy- 
wistej niemożności systemów politycznych, społecznych i ekonomicznych 
dokonania niezbędnych zmian i być może dostrzegania celu. Sprawy 
te obejmują władzę i współzawodnictwo, zagrożenie wojną globalną, 
niesprawiedliwość społeczną i gospodarczą, posiadanie i dystrybucję 
rzadkich zasobów, stałe rynki zasadniczych produktów, tendencje i po- 
lityke społeczną, własność zasobów oceanów, politykę nuklearną i inne 
kwestie o podobnej wadze i znaczeniu. = „e 
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Istota problemu 

Można wymienić następujące ewolucyjne skutki rozwoju ludzkości: 

a) bezpośrednie wytępienie niektórych gatunków i genotypów, 
b) bezpośrednie drapieżnictwo, 
c) rywalizacja z innymi gatunkami o pokarm (np. z wielorybami 

o kryla) lub o środowisko, | | 
d) hodowla selekcyjna nowych odmian roślin i zwierząt, 
e) selektywne naciski faworyzujące ewolucję nowych odmian (np. 

chwasty rolnicze przystosowane do nowych metod uprawy, szczepy owa- 
dów odporne na pestycydy), ~ | 

f) zniszczenie lub modyfikacja niektórych środowisk i stworzenie 
nowych, | 

g) zakłócanie wcześniej istniejących układów rozpraszania się ga- 
tunków przez wznoszenie barier (np. rozczłonkowywanie rozległych kom- 
pleksów leśnych) lub przez rozmyślne zwiększanie rozproszenia (np. in- 
trodukcja jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) do Nowej Zelandii) lub 
przypadkowe (np. ponowne zawleczenie holenderskiej choroby wiązów 
do Europy). 

Na wczesnych etapach swej historii ludzkość rzeczywiście przyczyniła 
się do wzrostu liczebności gatunków stwarzając większą różnorodność 
środowisk niż uprzednio istniejące. Obecnie jednak zmiany są tak gwał- 

towne i często tak radykalne, że przystosowywania nie mogą za nimi 

nadążyć i straty są znacznie większe od zysków. 
Potrzeba jest wyrażona prosto: uregulować użytkowanie przez ludz- 

kość biosfery i jej ekosystemów w taki sposób by możliwie największa 
różnorodność roślin i zwierząt mogła zachować się i kontynuować ewo- 
lucje. Bez ściśle zaplanowanej regulacji jest pewne, że niepotrzebnie 

uszczuplona zostanie różnorodność. 

Przyczyny ochrony 

Istnieje możność argumentowania, że nie ma nic nowego w obecnej 
sytuacji i że ewolucja oraz wymieranie zawsze miały miejsce. Wprawdzie 

czynnikiem powodującym przedstawiony stan rzeczy jest obecnie ludz- 

kość, ale dlaczego mamy interweniować? 
Argumenty przemawiające za ochroną sięgają od związanych z za- 

interesowaniami do zasadniczo moralnych, polegających na pewnego 10°. 

dzaju zarządzaniu przyrodą przez ludzi. Pomiędzy nimi znajdują się po” 

wody związane z emocjonalnymi, intelektualnymi, psychologicznym! 

j duchowymi potrzebami ludzi — docenianie piękna i znaczenia przy” 
rody oraz wartości spokoju i samotności. | 

Zasoby 

Zasoby, o które nam chodzi, można sklasyfikować następująco: , 

a) Gatunki i zmienność genetyczna w ich obrębie 

Rośliny i zwierzęta o wartości gospodarczej obecnie. Do tej grupy 
zalicza się gatunki bezpośrednio pozyskiwane — drzewa, trawy, motyl- 
kowe, ryby, dzikie zwierzeta kopytne itd. 
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Rośliny i zwierzęta o prawdopodobnej wartości gospodarczej. Tu na- 
leżą krewniacy jeszcze występujący w stanie dzikim uprawianych ro- 
ślin tub udomowionych zwierząt, a więc zbóż, traw, motylkowych, wa- 
rzyw, drzew .dających drewno i owoce, źródła leków, bydło, owce, ko- 
nie, itd. 

Rośliny i zwierzęta o potencjalnej wartości gospodarczej. Obejmują 
one dużą część gatunków, których potencjał gospodarczy nie był badany, 
lecz które przy trwających badaniach lub zmieniających się potrzebach 
mogą okazać się cenne jako źródła leków, do walki biologicznej, do 
zwalczania erozji lub dla przyjemności, itd. 

Rośliny i zwierzęta o wartości pośredniej, polegającej na integracji 
ekosystemów o wartości gospodarczej. Do tej kategorii należy zaliczyć 
gatunki niezbędne do właściwego funkcjonowania gospodarczo cennych 
ekosystemów. Najważniejsza jest chyba mikrofauna i mikroflora gleb, 
wód słodkich i mórz, lecz należą tu również liczne inne organizmy, jak 

_ rośliny stanowiące pokrywę gleby w regionach pustynnych i półpustyn- 
nych, ptaki redukujące szkodniki owadzie, lasy namorzynowe i pod- 
mokłe tereny przybrzeżne ważne dla hodowli ryb, itd. 

Rośliny i zwierzęta o wartości naukowej lub szkoleniowej. Tu można 

włączyć gatunki, badanie których wnosi ważne aspekty do wiedzy ludz- 
kiej, np. w badaniach fizjologicznych lub behawioralnych, jak też po- 
zyteczne w demonstrowaniu procesów biologicznych. 

Rośliny i zwierzęta hodowane dla przyjemności i o znaczeniu ry- 
tualnym. Do nich należą rośliny ogrodowe i ich dzikie odmiany oraz 
rośliny i zwierzęta w ich naturalnych środowiskach, np. kwiaty wiosenne 

w regionie śródziemnomorskim, kolonie ptaków morskich lub fok, ptaki 
rajskie w Nowej Gwinei. 

b) Ekosystemy 

Dla jasności odróżnia się tu ekosystemy jako takie od próbek eko- 
systemów. 

Ekosystemy jako takie. Ta kategoria obejmuje ekosystemy lądowe, 

wodne i powietrzne stale i w zmienny sposób użytkowane przez ludzi 

1 \ związku z tym zmieniające swój charakter i skład. Pokrywają one 
obecnie większą część globu i z pewnością tak pozostanie. Nie jest celem 

utrzymywanie ich w jakimś określonym stanie, lecz ważne jest śledzenie 
Zmian w nich następujących po to, by mogły utrzymywac swój potencja” 

zaspokajania potrzeb ludzkich. Należy tu większa część oceanów 1 wo 

słodkich, a spośród lądowych — ekosystemy użytkowane gospodarczo, 

Jak gospodarstwa rolne, lasy, pastwiska, tereny rekreacyjne, itd. 

„ Próbki ekosystemów. Są to tereny, które należy utrzymywać w okre- 
ślonym stanie lub które należy zagospodarować, aby utrzymywać je 

w określonych granicach. Tereny te mogą być wytyczone i chronione 

a różnych celów, jak np.: , И m 

— utrzymanie zróżnicowania genetycznego 1 zapewnienie stanowisk, 

ro których gatunki dla nich charakterystyczne mogą się w dalszym ciągu 
zwijać; 
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_ — tereny stanowiące część środowiska gatunku, który chcemy chronić, 
np. ujścia rzek, tarliska ryb, kolonie lęgowe ptaków morskich, rezerwaty 
ptactwa, itd. 4 

— zapewnienie terenów badań i szkolenia na temat procesów ekolo- 
gicznych (łącznie ż procesami geologicznymi i fizjograficznymi); | 

— ustanowienie norm, dzięki którym można mierzyć i oceniać zmia- 
ny (stanowiska monitujące); | | 

— zapewnienie przyjemności, tzn. ekosystemy lub krajobrazy o nię- 
spotykanym pięknie lub „dzikości”. | 

Zasadniczym celem niniejszej strategii jest zapewnienie, by dobrze 
zaprojektowana sieć próbek ekosystemów została wyznaczona i chro- 
niona, zaspakajając wszystkie wyżej wymienione potrzeby. 

WARTOŚCI LUDZKIE 

Dopiero niedawno ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę z wartości tere-, 
nów naturalnych lub niemal naturalnych. Nie jest prawd',podobnie zbie- 
giem okoliczności, że ta rosnąca świadomość przyszła 'w okresie, gdy 
środowisko naturalne zostało w naszym otoczeniu zastąpione przez sztucz- 
ne w tempie poprzednio niespotykanym. Nic bowiem tak nie stymuluje 
zainteresowania i troski jak niedobór. Poczucie doceniania występuje, 

być może także wtedy, gdy panuje obfitość, lecz jest ona ukryte, nie- 
uświadamiane, niewyrażane; podnosi się w momencie zagrożenia utratą. 

PROBLEM I JEGO PRZYCZYNY 

Nadmierna korisumpceja 

Spośród 891 zagrożonych jednostek systematycznych kręgowców wj- 

mienionych w omawianym opracowaniu, 274 jest zagrożonych przez nad- 

mierne użytkowanie, co jest drugim pod względem ważności zagrożeniem 

(po zniszczeniu środowiska) dla przeżywania kręgowców. Stanowi 0m 

również zasadnicze zagrożenie dla roślin, zwłaszcza orchidei, kaktusów; 

innych roślin soczystych i paproci drzewiastych. Nadmierne użytkowanie. 

następuje w celu wyżywienia (np. jaja żółwi morskich), na „poziomie 

rynków miejscowych i państwowych (np. mięso żółwi morskich) oral 

na poziomie rynków międzynarodowych (np. skorupy żółwi morskich). 
„Nie jest możliwe obecnie ustalenie, które rynki są najbardziej niszczące 

dla różnych grup gatunków. = 

Na poziomie rynku międzynarodowego dotyczy to. handlu żywnością | 

(głównie ryby i przetwory rybne), handlu futrami i skórami (zwłaszcza 

wydry, koty, krokodyle, węże), handlu żywymi zwierzętami (ogrody 70- 

ologiczne i menażerie, handel zwierzętami domowymi 1 akwariami, prze” 

mysł biomedyczny), handlu drewnem, płodami ogrodniczym, ziołami 

i egzotycznymi lekarstwami, różnych przemysłów wytwórczych (np. far- 

maceutyczny i samochodowy) oraz handlu turystyczno-patniątkarz ee 

p 
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Niszczenie i'degradowanie środowiska 

a | | Liczba zagrożo- 
Grupy ekosystemów * nych jednostek 

systematycznych 

Wody słodkie (łącznie z rzekami, strumieniami, źró- 
dłami, jeziorami, stawami, bagnami, wodami po- 
dziemnymi) , “ 274 

Wyspy (z wyjatkiem bardzo duzych jak Nowa Gwi- 
nea, główne wyspy Filipin, Indonezji, itp.) 107 

_ Wilgotne lasy tropikalne 93 
Suche lasy tropikalne (z monsunowymi włącznie) 

lub tereny zalesione (z sawanną włącznie) 48 
_ Pustynne lub półpustynne tereny (z niektórymi | 

ekosystemami śródziemnomorskimi włącznie) 33 
Wody przybrzeżne (łącznie z zespołami namorzyno- 

wymi, słonymi bagnami, ujściami i innymi tere- 
nami podmokłymi, plażami, lodami) 37 

Mieszane ekosystemy górskie i pogórza 31 
Subtropikalne i umiarkowane lasy deszczowe (te- 

reny zalesione, lasy mieszane i liściaste) oraz 
zespoły trawiaste strefy umiarkowanej 21. 

Wiecznie zielone lasy, zespoły krzewiaste | 14 
' Tropikalne formacje trawiaste i sawanny | 4 

Niszczenie i degradacja środowiska obejmują: zanieczyszczenie (komu- 
nalne; przemysłowe, rolnicze, górnicze); zamianę środowiska na zabudowę 
lub inne konstrukcje, na uprawy i tereny wypasowe oraz na kopalnie 
i kamieniołomy; nadmierne wydobywanie wody (na cele komunalne, rol- 
nicze i przemysłowe); skutki spiętrzenia (powstrzymanie migracji tarli- 

skowych, zatapianie środowiska, zmiana warunków chemicznych lub ter- 

micznych); osuszanie, kanalizowanie i zwalczanie powodzi; zrzucanie 
śmieci; nadmierny wypas; erozję i jej skutki uboczne (jak zamulanie); 
usuwanie materiałów (takich jak roślinność, żwir i kamienie) na opał, 
cele budowlane, itd.; niszczenie i degradacja przez gatunki wprowadzone 

(np. kozy). Na obecnym etapie niemożliwe jest ustalenie, które z tych 
form niszczenia i degradacji są najpoważniejsze. 

Inne szkodliwe działania i zdarzenia 

Jest wiele innych szkodliwych działań i zdarzeń. Najważniejsze 
Z nich to: 

1) introdukcje — wpływające na 196 zagrożonych jednostek systema- 
tycznych, | | 

2) zabijanie w obronie zbiorów, zwierząt udomowionych lub pozyski- 
ęanych (jak ryby) — wpływające na 43 zagrożone jednostki systema- 
czne (głównie ptaki i ssaki drapieżne oraz foki), - 

3 I Klasyfikowanych według nieco zmodyfikowanej wersji prowincji biogeogra- 

'cznych Udvardy'ego (1975). |



    

3) strata, zmniejszenie lub zanieczyszczenie zasobów pokarmu m. 

wpływające na 42 zagrożone jednostki systematyczne, 
4) przypadkowy połów — dotyczący 12 zagrożonych jednostek syste- 

matycznych. sa a zo 
Introdukcje gatunków, w stosunku do których miejscowe gatunki 

i ekosystemy nie mają żadnych doświadczeń ewolucyjnych, są szkodliwe 
w różny sposób, jak np.: genetyczne „zaśmiecanie” spowodowane przeź 
krzyżowanie, współzawodnictwo o przestrzeń lub pokarm, drapieżnictwo, 

niszczenie i degradacja środowiska. Introdukcje stanowią trzecie pod 

wzgledem waznosci zagrozenie dla przezywania jednostek systematycz- 

nych kręgowców, po zniszczeniu środowiska i nadmiernej eksploatacji. 

Problem wybijania gatunków stanowiących prawdziwe lub urojone 

zagrożenie dla zbiorów, zwierząt domowych lub hodowanych nie wymaga 

wyjaśnień. Przypadkowy połów dotyczy przypadkowego chwytania i za: 

bijania zwierząt nie będących przedmiotem operacji w trakcie polowania . 

lub łowienia. Fakt, że stosunkowo niewiele jednostek systematycznych 

(żółwie morskie, syreny i kilka gatunków ryb) cierpi z tego powodu za- 

ciemnia szkodliwość zjawiska. Np. w trakcie połowu krewetek zabija się 

przypadkowo ryby o biomasie 3—4 ton rocznie. Połowy sieciowe. łososia 

na północnym Atlantyku i północnym Pacyfiku niszczą corocznie setki 

tysięcy ptactwa morskiego (obok około miliona nurzyków u wybrzeży 

Grenlandii). Połowy tuńczyka na wschodnim Pacyfiku zniszczyły | 

w 1976 r. około 143 tys. delfinów. 

Przyczyny pierwotne 

Jako pierwotne przyczyny wyżej wspomnianych problemów „należy — 

wymienić: przeludnienie (lokalne lub ogólne), uprzemysłowienie, ubóstwo, | 
złe rozmieszczenie bogactw w obrębie państw, złe rozmieszczenie bogactw 

pomiędzy państwami, duże zużycie energii, beztroski wzrost gospodarczy, 

słabe planowanie i brak planowania, wojny i inne konflikty zbrojne, za- 

chłanność, marnotrawstwo, ignorancja, niewystarczające umiejętność! 

i zdolności zarządzania na wszystkich szczeblach (miejscowym, państwo- 

wym, międzynarodowym). 

Jedna „z przyczyn ostatecznych” powinna tu być wymieniona oddziel- | 

nie, mianowicie wojny i inne konflikty zbrojne. Wyścig zbrojeń stanow! 

dzis chyba najważniejszą przyczyną złego rozmieszczenia zasobów | 

i w wielu krajach jest skuteczną przeszkodą we wprowadzaniu alterna" 

tywnych form rozwoju. Światowe wydatki na zbrojenia wynoszą około 

300 mld $ rocznie przy czym USA i ZSRR wydatkują 50% tej sumy, 
a ich sojusznicy 30%. Wzrastająca liczba krajów rozwijających się wy” | 

daje coraz więcej na zbrojenia pokrywając 17% światowych wydatków 

zbrojeniowych w 1974 r. (w porównaniu z 6% w 1954 r.). Według Tin 
bergena (3) „blisko pół miliona naukowców i inżynierów — niemal ! 

połowa światowego potencjału naukowego i technicznego — poświęć © 

swe umiejętoności badaniom zbrojeniowym i pracom rozwojowym w ty | 

zakresie kosztem od 20 do 25 mld $. Sumy te przedstawiają około 40% | 

wszystkich kosztów publicznych i prywatnych badań i prac rozwoj” 
wych”. 
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Współczesna wojna jest wysoce destrukcyjna dla środowiska, jak t0 |   

  
  
 



  
. 

m } 
и 
>» 

1 

1 

r Rt! 
а 

2%) 

PA 

ve 
> 

TĄ 

4 

R” 
EM 
x 

M 
k 

Tk) 

№ 
> 

z 
"
E
P
T
.
 

4 
> 

TP 
o
e
 

FR
" 
a
e
 

r 
k
ą
.
 

p
"
 

- 

dobitnie wykazała wojna w Wietnamie. Gotowość nuklearna doprowa- 
_ dziła ten potencjał niszczycielski do. absurdalnych rozmiarów. Zgroma- 
dzone w kontynentalnej Europie ilosci taktycznych broni jadrowych wy- 
starczają do eałkowitego zniszczenia tego kontynentu (2). Wojna nu- 
klearna jest zatem największym zagrożeniem zasobów żywych i samej 
ludzkości. Spektakularne rozmiary tego zagrożenia nie powinny jednak 
przesłaniać zgubnych i chronicznych skutków wydatków zbrojeniowych 
odwracających zasoby naukowe, techniczne i gospodarcze od palących 
problemów społecznych, a wśród nich od ochrony gatunków i ekosyste- 
mów. 

Problemy priorytetów 

Właściwe ustalenie priorytetów ochroniarskich nie zawsze było mo- 
żliwe ze względu na takie czynniki jak: - 

a) niechęć usuwania podgatunku, gatunku lub ekosystemu z listy 
priorytetowych akcji w obawie, że takie wykluczenie doprowadziłoby 
do zapomnienia o nim; 

b) przyjęcie systemu klasyfikacyjnego wymagającego tylu ulepszeń 
! inwentaryzacji, że jego stosowanie wymaga nieproporcjonalnie dużych 
nakładów raczej na badania niż na inne formy działania; 

c) trudności doświadczane przez pewne organizacje w wywazaniu 
rownowagi pomiedzy dobrze zaplanowanym programem działań prioryte- 
towych zainicjowanych przez te organizacje a reakcją na prośby ze strony 

_ JAnnych organizacji nie doceniających tego programu. 
Może się wydawać dziwnym łączenie ekonomicznych z naukowymi 

argumentami za ochroną, lecz są one rzeczywiście bliskie sobie. Nauko- 
we badania nad dzikimi zwierzętami i roślinami mogą przynosić ludziom 
korzyści w najbardziej nieoczekiwany sposób. Pod koniec 1977 r. prasa 
doniosła o trzech potencjalnych ich zastosowaniach. Są one doskonałą 
kustracją sposobów, w jaki powstają wspaniałe odkrycia. Oto kilka przy- 

adów: 
1) Czarny niedźwiedź. Ralph Nelsoni jego współpracownicy z kli- 

niki Mayo w Rochester, Minnesota (USA) poszukiwali hormonu podej- 
Izewanego o kontrolowanie układu snu zimowego niedźwiedzi (zwierzę 
to potrafi spać przez 5 miesięcy spalając 4000 kalorii na dobę, nie jedząc, 
nie pijąc, nie oddając moczu ani kału). Odkrycie tego hormonu mogłoby 
otworzyć nowe drogi w leczeniu takich chorób człowieka, jak niedoczyn- 
ność nerek. Wyniki badań doprowadziły już do opracowania ulepszonej, 
niskoproteinowej diety o małej zawartości płynów dla pacjentów o nie- 
doczynności nerek. , 

2) Ośmiornica. Jerome Wodinsky z uniwersytetu Brandeis (USA) 
odkrył sposób przedłużania życia samicom ośmiornie o !/s dzięki wy- 
cięciu gruczołów ocznych. Potwierdza to teorię, że starzenie się wszystkich 

. Organizmów jest powodowane przez wydzielanie składników chemicznych 
wpływających na komórki ciała. Dalsze badania pomogą w zrozumieniu 
procesu starzenia się. . , 

3) Umbilicosphaera. Egon T. Degens z hamburskiego uniwersytetu 
(RFN) odkrył, w jego mniemaniu, największe na świecie złoża uranu 
(co najmniej 7 mln ton) na dnie Morza Czarnego. Uran występujący 
w morzu jest zbierany przez plankton Umbilicosphaera i wiązany z biał- 
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kiem i naturalnymi cukrami w jego ciałach, zwiększając w ten sposób 
stężenie 10 000-krotnie. W ciągu minionych 5 tys. lat, w miarę obumie- - 
rania i opadania na dno planktonu, tworzyły się: na nim miękkie pokłady 
o równie wysokiej zawartości uranu 235 jak pokłady konwencjoi:alne. 
Degens spekuluje, że cukry wiążące uran mogłyby być syntetyzowane 
i używane do usuwania awaryjnych przecieków tego radioaktywnego 
pierwiastka. тя 

Gatunki i ekosystemy o aktualnej wartości 

Najbardziej oczywistym sposobem określania problemów prioryteto- 
wych w tej kategorii jest ustalenie, które gatunki i ekosystemy mają 
okecnie największą wartość, a następnie zidentyfikowanie najważniej- - 
szych problemów stojących przed nimi. Będą się one zmieniały w 'po- 
szczególnych krajach, lecz w skali światowej wydaje się, że do grupy 
priorytetowej należą ryby morskie (wraz z ekosystemami, od których | 
zależą), następnie ryby słodkowodne, ,dzikie” gatunki drzew (zwłaszcza 
Jiściastych w tropikach), zwierzęta o cennych skórach (zwłaszcza ssaki 
drapieżne, niektóre foki, krokodyle, węże, jaszczurki), zwierzęta dające ' 
cenne produkty (szczególnie kość, jak słonie, morsy i narwale) oraz pewne 
zwierzęta tradycyjnie sprzedawane w dużych ilościach. 

Ponadto jest o wiele więcej gatunków roślin i zwierząt nie mającyc 
dużej wartości handlowej, lecz ważnych dla wyżywienia, ludzi. Obejmują 
one żółwie morskie, dużą liczbę ssaków (szczególnie kopytnych, lecz 
również foki, syreny, walenie, itd.), wiele gatunków drzew. Gatunki 
o wartości głównie wyżywieniowej nie mogą być rozważane w niniej- 
szym opracowaniu, chyba że znajdą się w którejś z kategorii zagrożenia. 
Nie powinny jednak być pomijane w strategiach na szczeblu państwo- 
wym. 

Gatunki i ekosystemy o prawdopodobnej wartości 

Materiał genetyczny wielu. dzikich krewniaków roślin uprawnych 
j zwierząt udomowionych może być przechowywany w bankach nasion 

lub hodowany w niewoli w ogrodach botanicznych i zoologicznych. Te 
formy ochrony są najważniejsze, gdyż wiele populacji gatunków spo" 
krewnionych z bezcennymi gatunkami (np. pszenicą, ryżem, kukurydzą) 
znika pod naciskiem wzrostu zaludnienia, rozszerzaniem się intensywnych 
monokultur i urbanizacji. W przypadku półudomowionych krewnych cen- 
nych roślin i zwierząt ochrona in situ jest tak mało prawdopodobna, 2 
niezbędna jest ochrona ex situ. Niektóre gatunki roślin, zwłaszcza drzew 
tropikalnych (jak Cacao), mogą być chronione poza stanem dzikim tylko 

z największymi trudnościami, a inne nie mogą być utrzymane wcale. DH 
nich zniszczenie środowiska pozostaje zasadniczym zagrożeniem. - 

Zagrożone gatunki i ekosystemy (o potencjalnej wartości) 

Jak już wspomniano wszystkie gatunki i ekosystemy mają potencjalna 
wartość dla ludzkości. Bezowocne i niepotrzebne byłoby ujmowanie i 
wszystkich w strategii ochroniarskiej. Wobec ponad 1000 jednostek Sy” 
stematycznych zagrożonych kręgowców i szacunkowo 20—250 tys. roślim | 
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zadanie ochrońy wszystkich zagrożonych gatunków daleko wykracza poza 
możliwości rządów i organizacji zajmujących się dziś ochroną. W związku 
z tym sformułowano trzy następujące kryteria pomocne w wyborze ga- 
tunk6w i ekosystemów wymagających uwagi w pierwszej kolejności: 
1) rozmiar straty genetycznej; 2) realność tej straty; 3) prawdopodobień- 
stwo udatności akcji i utrwalenia wyniku. 

Rozmiar straty genetycznej. Utrata rodziny jest stratą większą niż 
utrata podgatunku. Zagrożone rodziny i rodzaje zasługują na uwagę 
przed zagrożonymi gatunkami i podgatunkami. Zagrożonych jest 61 ro- 
dzajów ptaków, 72 rodzaje ssaków i co najmniej 24 rodzaje ryb. Liczba 
zagrożonych rodzajów płazów i gadów nie została jeszcze ustalona, lecz 
gady obejmują dwie rodziny żółwi morskich oraz cały rząd krokodyli 
z wyjątkiem rodzaju Alligator. Wielkość straty genetycznej może być 
rozważana nie tylko na poziomie rodzaju lub rodziny, lecz również na 
poziomie biotopu lub ekosystemu. Najważniejszymi grupami ekosyste- 
mów najbardziej zagrożonych są: wody słodkie, wyspy, tropikalne lasy 
wilgotne, tereny pustynne i wody przybrzeżne. Do tej krótkiej listy po- 
winny być dodane systemy raf, gdyż zasiedlające je bezkręgowce i rośliny 
są niezmiernie zróżnicowane i często lokalne, a w kategoriach zróżnico- 
wania genetycznego są wodnym odpowiednikiem -tropikalnego lasu wil- 
gotnego. i 

Realność straty nie wymaga wyjaśnień. Niektóre rodzaje obejmują 
wyłącznie rzadkie gatunki i mogą być mniej zagrożone niż, powiedzmy, 

zagrożony monotypiczny rodzaj, jak Pithecophaga, orzeł małpojad z Fi- 

lipin. 

Wymagane działanie 

| Kluczowe akcje na szczeblu państwowym żnajdują się w kręgu spraw 

polityki, administracji i informacji. W związku z tym nasuwają się na- 
stępujące wnioski: z 

a. Użytkowanie zasobów ożywionych w sposób zapewniający ciągłość 

użytkowania powinno być sprawą polityki narodowej; a 
b. Zasoby przyrody ożywionej kraju powinny być przedmiotem od- 

powiedzialności jednego wydziału rządowego, a co najmniej powinna być 

zapewniona ścisła współpraca pomiędzy wydziałami dla poszczególnych 

zasobów; | 
e. Każde państwo powinno mieć własną strategię ochrony, wyka- 

zującą priorytetowe gatunki i ekosystemy, wymagania co do ich trwa- 

łego użytkowania (łącznie z ochroną) oraz sposoby osiągnięcia tego trwa- 

łego użytkowania i ochrony; , | 
d. Żywotne próbki priorytetowych gatunków i ekosystemów powin- 

ny być chronione na odpowiednich powierzchniach. Powierzchnie te, wy- 

starczające dla ochrony gatunków osiadłych lub zasiedlających ograni- 

czone środowiska, są zupełnie nieodpowiednie dla gatunków wędrownych. 
Potrzebne są plany zagospodarowania, prawodawstwo i instytucje do ich 

wdrażania: Obszary chronione powinny dawać maksymalne wyniki ochro- 
niarskie. Powinny to być obiekty modelowe, stanowiące ośrodki edukacji 

t szkolenia; = 
e. Stosunkowo mało można osiągnąć i niewiele osiągnięć będzie miało 
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charakter trwały, jeśli wartości i wymogi żywych zasobów przyrody 
pozostaną słabo spopularyzowane. Największe znaczenie ma jasna, zwię- 
zła, dobrze skierowana informacja dla instytucji i osób podejmujących 
decyzję i do szerokiego społeczeństwa; 

f. Zagospodarowanie powinno być zreorganizowane geograficznie 
i koncepcyjnie, aby plany i instytucje obejmowały obszary stanowiące 
„całości ekologiczne” (np. wododziały) i stosowały narzędzia ekologicznie 
realistyczne. Potrzeba takich narzędzi jest pilna. Zagospodarowanie po- 
winno także lepiej uwzględniać prognozy. Ustalenie nacisku na środo-: 
wisko jest cenne i należy je wykorzystywać znacznie szerzej lecz należy 
też opracowywać modele prognostyczne dla gatunków 'i ekosystemów. 
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Краткое содержание 

Проект стратегии мирового движения охраны природы подготовленный Меж 

дународной Унией Охраны Природы (ИУЦН), наметил программу действий, задачей 

которых является юохранение диких растений, животных и экосистем часть которых 

представляют этих растения и животные. Она относится к растениям и животным 

представляющим актуальную, вероятную и потенциальную хозяйственную ценность, 

непоюредственную (интегрирование экодистем), научную и дидактическую ценность. 

Стратегия охватывает экосистемы испельзуемые человеком за изменениями которых 

нужно следить. 

Мировая стратегия охраны природы срочно нужна для. принятия решений не: 

одвратимых в своих поюледствиях в полной оознательности альтернатив и KOH- 

секвенций. 

Среди факторов вызывающих угрозу для естественной среды самыми важными 

являются: уничтожение среды и чредмеяное пользование растениями и живот 
ными. 

К категории подвергнутых угрозе зачислено 61 вид птиц, 72 вида млекопи» 

тающихся и по крайней мере 24 вида рыб. Количество подвергнутых угрозе земно- 

водных животных и пресмыкающихся пока ещё не установлено. Группами экосистем, 

которые больше воех подвергнуты угрозе в мировом масштабе являются: пресные 

воды, острова им влажные тропические леса. | 

Рассмотрены первоначальные причины вышеупомянутых угроз. Современная вой- 

на является исключительно разрушителыным фактором для среды, как это отчетливо 

показала война во Вьетнаме. Термоядерная война является оамой большой угрозой 

для оживленных ресурсов и оамюго человечества. Резко выраженные размеры этой 

угрозы не должны, однако, прикрывать собой пагубных и длительных последствий 
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гонки вооружений, которая забирает научные, технические и хозяйственные ресурсы 
для установления приоритета в охране видов и экодистем признано размер гене- 
тических потерь, реальность этой потери, вероятность пригодности мероприятия 
и получение постоянного результата. 

Summary 

Draft of world strategy of natural environment conservation, developed by 
the International Union of Conservation of Nature (IUCN), outlined the programme, 
of action aimed at the preservation of wild plants, animals, and ecosystems, part 
of which these plants and animals constitute. It concerns plants and animals 
with a recent, probable, and potential economic value, with an indirect (integration 
of ecosystems), scientific, and educational importance. The strategy covers utilized 
by man ecosystems, changes of which ought to be followed. 

The world strategy of nature conservation is urgently needed, since it enables 
making of decisions with irreversible impacts while having a full inderstanding 
oi alternatives and consequences. 

Destruction of environment and overuse of plants and animals are most 
important from among factors threatening. 

Sixty-one genera of birds, 72 genera of mammals, and at least 24 genera of 
lish were classed into threatened categories. The number of threatened genera 
of amphibians and reptiles is not yet determined. The most threatened groups 
af ecosystems in a world scale are: freshwaters, islands, and moist tropical forests. 

Primary causes of above mentioned impendences were discussed. Contemporary 
war is highly destructive for an environment, as clearly evidenced by the war in 
Vietnam. On the other hand the nuclear war is the most serious impendency 
for natural resources and the humanity itself. Spectacular nature of this impendency 
should not, however, obscure detrimental and long range results the armaments 
Tace detracting scientific, technical, and economic potential from urgent social 
problems, those of nature conservation including. 

Extent of genetic loss, its feasibility, probability of the success of protective 
treatment and achieving a permanent result were accepted as criteria for the 
determination of priorities in the conservation of species and ecosystems. 
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