
Żarska B., Prawdopodobne kierunki zmian w krajobrazie w świetle nowych raportów o stanie 
środowiska Europy i świata, Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXXIII. 53-60.

Prawdopodobne kierunki zmian w krajobrazie w świetle 
nowych raportów o stanie środowiska Europy i świata

Possible directions of landscape changes in the light of recent reports 
on environment state in Europe and the world

Barbara Żarska

Katedra Ochrony Środowiska
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

e-mail: barbara_zarska@sggw.pl

_______________________________________________________________________________

Abstract: Anticipated major directions of landscape/environment changes in the light of data in recent reports on 
environment state in Europe and the world have been presented. Despite numerous international and national 
initiatives undertaken in last decades to stop global environmental crisis, negative trends as regards environmental 
components degradation constantly occur. The whole landscape is under threat, in particular decline in biological 
diversity and ecosystems services that closely affect human life quality and well-being. There have been only individual 
positive changes in some areas. Data in new reports on environment state of Europe and the world indicate there will 
be probably no ecological catastrophe in near future, but adaptive and protective activities are still not sufficient. It 
can lead to permanent damage of ecosystem services and their repair may not be possible. Building and introducing 
of green infrastructure and green economy being declared as one of main directions of action in all international 
strategies/documents in Europe and in global context is a great chance for landscape quality. 
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Wprowadzenie

Raport Sekretarza Generalnego ONZ U’Thanta pt. „Człowiek i jego środowisko” (1969) zapoczątkował 
międzynarodowe działania na rzecz powstrzymania globalnego kryzysu środowiska i rozwój 
międzynarodowego prawa w tym zakresie. Unia Europejska i organizacje międzynarodowe, jak ONZ, Rada 
Europy, WWF czy IUCN, od kilkudziesięciu lat realizują konsekwentnie politykę środowiskową, której celem 
jest odwrócenie negatywnej tendencji – postępującej degradacji dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu 
Europy i świata. Według najnowszych raportów, mimo wystąpienia jednostkowych pozytywnych zmian stanu 
środowiska w różnych aspektach i na różnych obszarach, kryzys środowiska wciąż się pogłębia i ma to 
odzwierciedlenie w zmianach krajobrazu. Prowadzone dotąd działania ochronne są wciąż niewystarczające. 

Celem artykułu jest przedstawienie ważniejszych informacji o stanie, tendencjach zmian środowiska 
i krajobrazu oraz podejmowanych działaniach adaptacyjnych w Europie, z uwzględnieniem kontekstu 
globalnego, w świetle wybranych danych w najnowszych raportach, a w szczególności raportach: 
1) Środowisko Europy 2010 – stan i prognozy. Synteza. EEA, 2) Ocena Ekosystemów Milenijnych, 2006-
2007, ONZ, 3) Living Planet Report, 2010. WWF, Londyńskie Towarzystwo Zoologiczne, Global Footprint 
Network. Artykuł został napisany na podstawie przeglądu i analizy wyżej wymienionych raportów, strategii 
UE i ONZ oraz wyników najnowszych badań naukowych. 

Zagrożenia środowiska i krajobrazu degradacją stanu różnorodności biologicznej 
i usług ekosystemowych oraz działania ochronne

W ostatnich dekadach proces wymierania dzikich gatunków i degradacji ekosystemów nasilił się. Nastąpił 
znaczny spadek różnorodności biologicznej kontynentów i Ziemi. Z poziomem różnorodności biologicznej 
bezpośrednio i ściśle powiązane są: jakość środowiska życia i dobrobyt człowieka, uwarunkowane 
zdolnością ekosystemów do świadczenia usług na rzecz populacji ludzkiej (Robson i Berkes 2011). Według 
danych raportu ONZ Ocena Ekosystemów Milenijnych 2006-2007 około 65%, czyli 14 spośród 24 typów 
usług ekosystemowych (ecosystem services; są to usługi, jakie świadczy środowisko człowiekowi, m.in.: 
woda, powietrze, żywność, energia, elektryczność, elektronika, terytorium, przestrzeń do życia, warunki 
i surowce do produkcji, warunki do regeneracji sił i zdrowia, składowanie odpadów) jest zniszczonych, 
poważnie uszkodzonych, lub użytkowanych w sposób niezrównoważony.

Wskaźnik żyjącej planety (Living Planet Index – LPI to wskaźnik stanu różnorodności biologicznej 
Ziemi obliczony na podstawie kondycji wybranych 2500 gatunków zwierząt) wskazuje, że tempo 
wymierania gatunków jest wciąż alarmujące. W ciągu ostanich 40 lat wyginęło około 30% gatunków 
Ziemi. Odnotowano poprawę tylko w niektórych aspektach, m.in. stan dzikich gatunków poprawił się 
w strefie klimatu umiarkowanego. Badania wskaźnika śladu ekologicznego (Ecological Footprint – EF 
to wskaźnik określający, jaka wielkość powierzchni Ziemi jest potrzebna do zaspokojenia aktualnych 
potrzeb kraju/regionu, inaczej mówiąc: stopień konsumpcji zasobów Planety przez człowieka) wykazały, 
że zapotrzebowanie człowieka na zasoby przyrody podwoiło się w ciągu ostatnich 60 lat, a w roku 2010 
populacja ludzka potrzebowała 1,5 Ziemi do zaspokojenia swych ówczesnych potrzeb. Według prognozy, 
świat będzie potrzebował 2 planety Ziemia w 2030 roku, a w 2050 roku – 3 planety Ziemia. Wskaźnik 
śladu węglowego (Carbon Footprint Index – CFI to wskaźnik informujący, ile Ziemi potrzebuje kraj, żeby 
wchłonąć CO2, który wytwarza) wskazuje, że ślad ten w skali globalnej zwiększył się 11 razy w okresie 
1961-2007, w tym aż o ¹/3 w ciągu ostatnich 12 lat (Living Planet Report 2010).

Według danych zawartych w raporcie Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska pt. Środowisko 
Europy 2010 – stan i prognozy, różnorodność biologiczna nadal spada. Przyjęty wcześniej cel w Europie 
– powstrzymanie tego spadku do 2010 roku – nie powiódł się. Obecnie cel ten jest wyznaczony na rok 
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2020. Przyczyną są antropogeniczne zmiany w krajobrazie, jak: fragmentacja krajobrazu (ubywanie 
ogólnej powierzchni i zmniejszanie się powierzchni płatów przyrodniczych ekosystemów naturalnych 
i półnaturalnych oraz utrudnianie migracji gatunków pomiędzy ostojami przyrody różnej rangi), 
przeeksploatowanie żywych zasobów morskich, spadek liczby owadów zapylających i spadek retencji wody. 
Najbardziej zagrożonymi siedliskami są siedliska wodne i wodno-błotne oraz strefy przybrzeżne. Zmieniła 
się struktura użytkowania terenu, przy jednoczesnym wzroście fragmentacji krajobrazu. Wprawdzie 
powierzchnia lasów w Europie powiększyła się (35%), ale rozrosły się obszary zurbanizowane i nastąpił 
spadek użytków rolnych, w tym szczególnie niekorzystny jest ubytek użytków zielonych (stanowiących 
około 30% użytków rolnych). Dotychczas stosowane instrumenty prawno-finansowe w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej UE w niewystarczającym stopniu zabezpieczają przed ubytkiem łąk i pastwisk w strukturze 
użytkowania gruntów. (Środowisko Europy 2010...)

Zgodnie z nową strategią ochrony różnorodności biologicznej Unii Europejskiej (Nasze ubezpieczenie 
na życie..., 2011) tylko 17% dzikich gatunków z załącznika dyrektywy siedliskowej ma tzw. właściwy 
stan ochrony (tzn. suma różnorodnych oddziaływań na gatunek i jego siedlisko jest taka, że mimo tych 
oddziaływań obecny stan składników przyrody jest dobry i przewiduje się ich długotermnowe przetrwanie 
w tych warunkach). Większość siedlisk przyrodniczych będących celami ochrony na obszarach Natura 2000 
ma niezadowalający lub zły stan ochrony. Lasy Europy są nadmiernie wyeksploatowane. Występuje w nich 
zbyt mały udział starych drzewostanów (sugerowane minimum starych drzewostanów w lasach Europy: 
10%). Tylko 5% lasów Europy uznanych zostało jako niezakłócone działalnością człowieka (najwięcej 
w  Bułgarii i Rumunii). Stan ochrony gatunków leśnych jest generalnie zły: około 1000 gatunków leśnych jest 
bardzo zagrożonych (tzw. „dług ekologiczny” – 1000 gatunków leśnych). Obecnie zanotowano pozytywną 
tendencję, że przyrost biomasy w lasach Europy jest większy niż pozyskanie drewna. W przestrzeni 
rolniczej również stwierdzono generalne obniżenie różnorodności biologicznej, m.in. z powodu spadku 
powierzchni użytków zielonych, spadku liczby gatunków ptaków i motyli oraz degradacji gleb. Znaczenie 
ekologiczne krajobrazu rolniczego w całej różnorodności biologicznej jest bardzo istotne. Świadczy o tym 
chociażby fakt, że aż 61 siedlisk przyrodniczych spośród 231 znajdujących się w dyrektywie siedliskowej 
jest związanych z przestrzenią rolniczą. Rośnie liczba obcych gatunków w wolnej przyrodzie, w tym 
163 gatunki zostały uznane za inwazyjne (Środowisko Europy 2010...). Walka z inwazyjnymi gatunkami 
obcymi jest jednym ze strategicznych kierunków działania w Europie. Nowa dyrektywa UE dotycząca tych 
gatunków jest przygotowywana. Na rok 2020 wyznaczono cel, aby zidentyfikować gatunki obce i ich drogi 
rozprzestrzeniania oraz nadać odpowiednie priorytety działaniom. Jest też pełna świadomość, jak trudno 
bedzie powstrzymać rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych w morzach i oceanach (Środowisko 
Europy 2010...; Nasze ubezpieczenie na życie...; 2011).

Jeśli nie zostaną wzmocnione międzynarodowe działania odwracające tę negatywną tendencję, możliwe 
są następujące zmiany krajobrazu w nieodległej przyszłości: zubożenie środowiska życia człowieka, 
mniejsza wydolność środowiska w świadczeniu usług ekosystemowych na rzecz człowieka, nasilenie 
problemów zdrowotnych, niemożność lub ograniczenie zaspokojenia potrzeb człowieka, uproszczenie 
składu gatunkowego ekosystemów (w tym zmiana walorów wizualnych), pogorszenie proporcji między 
terenami występowania ekosystemów o charakterze naturalnym / półnaturalnym, a terenami silnej 
przekształconymi przez człowieka (większa trudność utrzymania równowagi ekologicznej) i stopniowa 
degradacja obszarów chronionych (także tych najwyższej rangi).

Rada Europy uchwaliła długookresową strategię ochrony różnorodności biologicznej do 2050 roku, 
według której (Środowisko Europy 2010...):

• cel przyjęty przez Radę ds. Środowiska (w 2010 r.) na rok 2020: zatrzymanie tendencji spadku 
różnorodności biologicznej i degradacji usług ekosystemowych (odtworzenie ich, jeśli to możliwe);

• kluczowe instrumenty realizacji tego celu, to Sieć Natura 2000 (w 2010 r. sieć ta zajmowała 17% 
powierzchni Europy i 160 000 km2 obszarów morskich) i krajowe obszary chronione, które łącznie 
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z siecią Natura będą stanowić główną osnowę tzw. zielonej infrastruktury kontynentu – systemu 
przyrodniczego Europy;

• konieczne jest zwiększenie integracji ochrony różnorodności biologicznej z politykami sektorowymi; 
tu głównymi instrumentami realizacji będą: Wspólna Polityka Rolna (WPR, Commonwealth 
Agricultural Policy – CAP), polityka leśna, polityka rybołówstwa, emisji, Dyrektywa Azotanowa, 
Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW), ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej i inne;

• strategia dla lasów Europy: poprawa gospodarki leśnej na bazie platformy Forest Europe (platforma 
ta obejmuje 46 państw, nie tylko z UE), gdzie celem jest zachowanie usług ekosystemowych lasów – 
tzw. Zielona Księga UE dla lasów (m.in.: ochrona, lasy a klimat, lasy a produkcja bioenergii).

Zagrożenia zmianą klimatu i degradacją atmosfery oraz działania adaptacyjne

Człowiek „dokłada się” swą działalnością do naturalnych zmian klimatu, których obecna tendencja jest 
w stronę ocieplenia. W raporcie Europejskiej Agencji Środowiska (Środowisko Europy 2010...) prezentowana 
jest prognoza do końca XXI wieku, że średnia temperatura roczna może wzrosnąć od około 1,4°C do 
4,0°C. Celem proekologicznych działań Europy jest ograniczenie wzrostu średniej temperatury do nie 
więcej niż 2°C głównie poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO2). Możliwości 
działania człowieka w zakresie powstrzymania zmian klimatu, z przyczyn oczywistych, są ograniczone 
jedynie do zmniejszenia negatywnego wpływu działalności ludzkiej na stan atmosfery, który zależy również 
od stanu środowiska lądów, mórz i oceanów. Działania sprzyjające ograniczeniu ocieplenia klimatu 
związane są w dużym stopniu ze strategią energetyczną Europy i świata, gdzie głównymi kierunkami są: 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych przynajmniej do 
20% w ogólnym zużyciu, rozwijanie handlu emisjami, konieczność zwiększenia wydajności energetycznej, 
w tym doskonalenie metod przesyłu energii (budowanie tzw. super-sieci i sieci inteligentnych, koncepcje 
programów energetycznych, jak: DESERTEC, morska sieć energetyczna państw Morza Północnego, Plan 
Słoneczny dla Morza Śródziemnego) (Środowisko Europy 2010...).

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE), niezależnie od ich ogromnych zalet, spowoduje 
również istotne zmiany krajobrazu, w tym zmiany negatywne. Wykorzystanie energii z biomasy wpłynie 
na krajobraz rolniczy, m.in. poprzez zwiększenie areału upraw roślin energetycznych, w tym, być może, 
zastosowanie obcych gatunków roślin energetycznych, co z kolei spowoduje zagrożenie rozprzestrzenienia 
się tych gatunków w wolnej przyrodzie. Uzyskiwanie energii wodnej w większym zakresie spowoduje wzrost 
zakłócenia naturalnego reżimu wodnego rzek, w tym pogorszenia warunków migracji organizmów wodnych. 
Jacson (2011) sygnalizuje wystąpienie znacznych konfliktów pomiędzy europejską ochroną przyrody 
w postaci sieci obszarów Natura 2000, a realizacją projektów polegających na wykorzystaniu odnawialnej 
energii, w szczególności energii wodnej. Wzrost uzyskania energii wiatrowej spowoduje znaczne wysycenie 
krajobrazu wiatrakami, co w szczególności jest zagrożeniem walorów krajobrazowych i turystycznych 
na obszarach prawnie chronionych i w ich sąsiedztwie – na terenach wizualnie powiązanych (ma to już 
miejsce na wielu obszarach). Relatywnie najbardziej neutralną dla krajobrazu formą uzyskiwania energii 
odnawialnej jest energia słoneczna. Problem polega na tym, że dotychczas stosowane kolektory słoneczne 
mają stosunkowo niską wydajność – wykorzystują zaledwie do 20% docierającej do nich energii słonecznej, 
a ponadto metody przesyłania energii są mało efektywne. Zbudowanie kolektorów słonecznych o wydajności 
np. 60-70% znacznie zwiększyłoby perspektywę wykorzystania tego rodzaju energii odnawialnej, nawet na 
obszarach o mało korzystnych warunkach solarnych (Środowisko Europy 2010...).

Skutki ocieplenia klimatu dla Europy spowodują różne zmiany krajobrazu, w tym zmiany negatywne 
(Zmiany klimatu, a rolnictwo..., 2007, Środowisko Europy 2010...), jak: wzrost poziomu morza, wzrost 
intensywności powodzi i susz, destabilizacja procesów hydrologicznych (m.in. na północy przepływy 
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w rzekach wzrosną, a na południu zmaleją), wzrost zagrożenia pożarami i upałami, spadek różnorodności 
biologicznej, wzmożone przemieszczanie się dzikich gatunków, zmiany w rolnictwie, leśnictwie i turystyce. 
W Europie środkowo-wschodniej wystąpią ponadto: częste ekstrema temperatury, mniejsze opady letnie, 
więcej powodzi rzecznych w okresie zimowym, wyższa temperatura wód, zwiększone zakwity glonów, 
większe zróżnicowanie plonów, mniejsza stabilność lasów, prawdopodobnie wzrośnie podatność gleb 
na erozję. Działania adaptacyjne w tym zakresie obejmą: opracowanie strategii dla wybrzeży morskich, 
wdrożenie systemów wczesnego ostrzegania, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zasobami wodnymi, 
dywersyfikację upraw, wzmożenie ochrony przeciwpowodziowej, dywersyfikację gospodarki, poprawę 
zarządzania użytkowaniem terenu i budowanie zielonej infrastruktury (Zmiany klimatu, a rolnictwo... 2007).

W zakresie ochrony atmosfery dużym problemem jest osiągnięcie dobrej jakości powietrza na 
obszarach miejskich (problem z pyłami zawieszonymi i ozonem), nie powodującej negatywnych skutków 
zdrowotnych. Jak dotąd, cele środowiskowe w tym zakresie nie zostały osiągnięte. Natomiast nastąpiła 
pozytywna zmiana pod względem ograniczenia transgranicznych zanieczyszczeń powietrza.

Ubytek zasobów naturalnych i zagrożenie odpadami oraz działania ochronne 

Zwiększyła się efektywność użytkowania zasobów przyrodniczych wyrażająca się względnym 
„rozłączeniem” wzrostu wskaźników wykorzystania zasobów naturalnych oraz wskaźników emisji 
i gospodarowania odpadami od wskaźników wzrostu gospodarczego (tzn. wzrost gospodarczy nie 
powoduje proporcjonalnego wzrostu presji na środowisko przyrodnicze; jest to jeden z warunków 
osiągnięcia zrównoważonego rozwoju) i od wskaźnika rozwoju społecznego (Human Development Index 
– HDI – mierzony długością życia, dochodami i poziomem edukacji). Jednakże w sektorze gospodarstw 
domowych, gdzie rozłączenie to w zasadzie nie nastąpiło, jest jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie 
i jednocześnie w tym obszarze znajdują się największe możliwości poprawy ogólnego „rozłączenia”. 
(Środowisko Europy 2010...; Living Planet Report 2010)

Celem Europy jest osiągnięcie dobrego stanu ilościowego (stres wodny), ekologicznego i chemicznego 
wód. Mimo podjętych licznych działań nie nastąpiła generalna poprawa. Pozytywny trend wystąpił natomiast 
w przestrzeganiu standardów jakości wody w kąpieliskach i w oczyszczaniu ścieków komunalnych. Zasoby 
morskie są przeeksplatowane (rybołówstwo niezrównoważone) (Środowisko Europy 2010...). Halpern 
i inni (2008) wykazali, że 41% mórz i oceanów świata jest pod silną presją człowieka oraz że nie ma takich 
obszarów morskich, gdzie antropopresja nie występuje. Do mórz znajdujących się pod najsilniejszym 
wpływem działalności ludzkiej należą: Morze Północne, M. Śródziemne, M. Czerwone, M. Karaibskie, 
Zatoka Perska, M. Beringa, M. Południowochińskie i M. Wschodniochińskie. Około 1 miliard ludności 
świata nie ma dostępu do wody pitnej. (Środowisko Europy 2010...). Według Arnella (2004) od 374 do 
1661 milionów ludzi na świecie (w zależności od zastosowanego modelu i scenariusza klimatycznego) 
będzie narażonych na rosnący stres wodny.

 W zakresie rozwiązania problemu odpadów, dotychczasowe międzynarodowe i krajowe działania nie są 
zadowalające. Poprawił się wprawdzie recykling odpadów, ale w niewystarczającym stopniu. Nie ma postępu 
w ograniczeniu ilości wytwarzanych odpadów, co jest bardzo niepokojącym trendem (Środowisko Europy 
2010...). 

Zmiany krajobrazu spowodowane złą gospodarką odpadami są następujące: powstawanie licznych 
form antropogenicznych rzeźby terenu będących zrekultywowanymi składowiskami odpadów (mimo 
rekultywacji składowiska odpadów nadal pozostają „bombami ekologicznymi”), zajmowanie przez te 
składowiska znacznej części terytorium kosztem innych funkcji użytkowania terenu, stopniowe pokrywanie 
powierzchni Ziemi warstwą odpadów, wzrost powierzchni terenów o nienaturalnie ukształtowanej rzeźbie 
i spadek usług ekosystemowych.

57



Żarska B.

Priorytetowe działy polityki środowiskowej w Europie, realizowane przy pomocy VI. i VII. Programu 
Ramowego UE, są następujące (Środowisko Europy 2010...):

• zmiany klimatu,
• przyroda i różnorodność biologiczna,
• zasoby naturalne i odpady,
• środowisko, zdrowie i jakość życia.

Wdrożenie „zielonej gospodarki” w Europie

 Jednym z głównych kierunków działań naprawczych w zakresie jakości środowiska i odwrócenia 
negatywnych tendencji zmian jest przestawienie się na „zieloną gospodarkę”. Działanie to jest proponowane 
we wszystkich ważniejszych raportach i strategiach dotyczących Europy i świata (Ocena Ekosystemów 
Milenijnych, 2007, Środowisko Europy 2010...; Nasze ubezpieczenie na życie... 2011; W stronę zielonej 
gospodarki... 2011). Oznacza to m.in. powstrzymanie spadku różnorodności biologicznej, budowanie 
„zielonej infrastruktury”, udoskonalone zarządzanie zasobami przyrodniczymi i usługami ekosystemowymi, 
innowacyjne wykorzystanie tych zasobów i zmianę postaw ludności. Nowy raport UNEP W stronę zielonej 
gospodarki (2011) promuje przejście na niskowęglową „czystą” gospodarkę, bazującą na oszczędnym 
i racjonalnym użytkowaniu zasobów środowiska przyrodniczego i ekologizacji wszystkich sektorów tej 
gospodarki, a także na przebudowie świadomości społeczeństw. Rozwój gospodarczy nie może odbywać 
się kosztem środowiska utrzymującego życie na Ziemi, w tym życie człowieka. Bogacwo powinno być 
rozumiane także jako bogactwo kapitału naturalnego.

Budowanie „zielonej infrastruktury” będzie sprzyjać tworzeniu bogatej i wysoko zorganiizowanej 
struktury ekologicznej krajobrazu w postaci zmultiplikowanego systemu przyrodniczych obszarów/
obiektów, prowadzącego do ekologizacji całości przestrzeni. Taki sposób podejścia do kształtowania 
krajobrazu został zaproponowany przez Żarską (2005, 2006; tzw. koncepcja kratownicy ekologicznej).

Zgodnie ze strategią różnorodności biologicznej Unii Europejskiej do 2020 roku (Nasze ubezpieczenie 
na życie..., 2011), planowanie przestrzenne ma być włączone w realizację „zielonej infrastruktury”, która 
powinna objąć całe terytorium, a nie tylko obszary chronione. Wspólna Polityka Rolna (WPR) będzie 
przekształcona w kierunku lepszego zabezpieczenia różnorodności biologicznej, m.in. w zakresie ulepszenia 
płatności bezpośrednich (tzw. I filar WPR) poprzez ukierunkowanie ich w wiekszym stopniu na zachowanie 
wartości środowiska. Rolnicy mają być wynagradzani za utrzymywanie wartości przyrodniczych i zielonej 
infrastruktury w przestrzeni rolniczej, w której gospodarują. Podobnie inne sektory gospodarki mają nie 
niszczyć różnorodności biologicznej. Planowane jest wprowadzenie certyfikatu „Biodiversity proof” dla 
umów handlowych i produktów oraz wprowadzenie tzw. protokołu ABS w sprawie sprawiedliwego dzielenia 
zasobów.

Podsumowanie

Dane zawarte w zaprezentowanych raportach o stanie środowiska Europy i świata nie wskazują na 
zbliżającą się katastrofę ekologiczną. Świadczą jednak o przekraczaniu „granic wytrzymałości środowiska” 
i o niewystarczających rezultatach dotychczasowych działań w osiąganiu celów środowiskowych. 
W raportach zawarte jest zdecydowanie wyrażone ostrzeżenie, że utrzymujące się negatywne tendencje 
mogą doprowadzić do trwałego, nieodwracalnego uszkodzenia usług ekosystemowych (naprawa 
już nie będzie możliwa lub możliwa tylko w ograniczonym zakresie). Większość niekorzystnych zmian 
w środowisku przyrodniczym Europy ma charakter zagrożenia systemowego – o dużym stopniu 

58



Prawdopodobne…

złożoności i często zasięgu globalnym. Dane w prezentowanych raportach wskazują, że zachodzą istotne 
przemiany krajobrazu. Wynikają one, lub będą wynikać, również z działań adaptacyjnych (ochronnych) do 
zmieniających się warunków środowiska. 

Jednym z celeów strategicznych dla Europy i świata jest odwrócenie negatywnej tendencji polegającej 
na degradacji usług ekosystemowych i różnorodności biologicznej, które to wartości bezpośrednio 
wpływają na jakość środowiska życia i dobrobyt człowieka. Kareiva i Marvier (2007) podają spektakularny 
przykład potwierdzający tę prawidłowość: niemalże całkowite wyginięcie trzech gatunków sępów w Indiach 
w przeciągu 20 lat spowodowało duży wzrost zachorowań ludności lokalnych na różne choroby. Autorzy 
(op. cit.) twierdzą, że coraz lepiej rozumiany i podzielany jest pogląd, że głównym motywem ochrony 
przyrody jest ochrona człowieka.

Konieczne jest lepsze stosowanie zasady przezorności, ponieważ odbudowa zniszczonych usług 
ekosystemowych i różnorodności biologicznej może być niemożliwa, a co najmniej bardzo kosztowna. 
Wymaga kompleksowego i systemowego działania obejmującego poszczególne komponenty środowiska 
przyrodniczego i gospodarkę. Aktualne tempo pozytywnych zmian dotyczących stanu środowiska Europy 
i świata jest zbyt powolne, przy jednoczesnym występowaniu negatywnych trendów w wielu sektorach.

Szansą jest powszechnie deklarowana w raportach i strategiach konieczność przestawienia się na 
„zieloną gospodarkę” w Europie, polegającą m.in. na budowaniu zielonej infrastruktury krajobrazu, dzięki 
czemu idea ery ekologicznej zacznie być w wiekszym stopniu wdrażana. 
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