Milenijna Ocena Ekosystemów
– czy nowy Raport U Thanta?
Millenium Ecosystem Assessment
– is it a new U Thant’s Report?
ROMUALD OLACZEK
R. Olaczek, Uniwersytet £ódzki, Katedra Ochrony Przyrody,
ul. Banacha 1/3, 90-237 £ódŸ, e-mail: olaczek@biol.uni.lodz.pl
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Wstêp
Artyku³ ten, i wczeœniej wyg³oszony referat na sesji naukowej, jest wyrazem
czci i serdecznych uczuæ dla pani profesor Hanny Piotrowskiej. Nie jest on
prac¹ geobotaniczn¹, ale ma z t¹ nauk¹ zwi¹zek na tej p³aszczyŸnie, na której
geobotanika w³¹cza siê w praktykê ochrony przyrody i chce jej s³u¿yæ, i na tym
polu, na którym geobotanicy uczestnicz¹ w kszta³ceniu przyrodników (studentów biologii, geografii i ochrony œrodowiska) i upowszechniaj¹ wiedzê o zagro¿eniu i ochronie przyrody. Na obu tych polach Droga Jubilatka ma wybitne
osi¹gniêcia.
W œwiecie trwa nieprzerwanie wytê¿ona praca nad kszta³towaniem modelu
ziemskiej cywilizacji bardziej przyjaznej dla cz³owieka i przyrody. O pewnych
jej przejawach informuj¹ media wtedy, gdy mo¿na je przedstawiæ jako sensacje
lub starcie, np. masowe protesty alterglobalistów lub niektóre akcje Greenpeace’u.
Inne, nawet o wiele wa¿niejsze, s¹ niezauwa¿ane publicznie, dziej¹ siê w zaci-
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szach gabinetów, w salach konferencyjnych lub w postaci druków le¿¹ w szafach i na pó³kach bibliotecznych. Zdumiewa mnie (i to by³o przyczyn¹ zabrania
g³osu w tej sprawie), ¿e wa¿ne, wrêcz donios³e opracowanie, wykonane z inicjatywy i pod opiek¹ Organizacji Narodów Zjednoczonych, a dotycz¹ce fundamentalnych spraw ludzkoœci, jest pomijane milczeniem przez media, prasê
naukow¹, parlament i agendy rz¹dowe. Kto specjalnie nie œledzi dzia³añ na polu
ochrony œrodowiska w œwiecie, ten nie ma szans dowiedzieæ siê o pokonaniu kolejnego progu nieœwiadomoœci i niemocy, o podniesieniu na kolejny wy¿szy
szczebel syntezy wiedzy o stanie ziemskiej przyrody i jej wp³ywu na losy ludzkoœci. Jak¿e inaczej by³o po 26 maja 1969 r., gdy zosta³ opublikowany raport
Komisji Ekonomicznej i Spo³ecznej ONZ pod tytu³em Cz³owiek i œrodowisko (Human
Environment), zwany potocznie Raportem U Thanta. (Sithu U Thant 1909-72, dyplomata birmañski, by³ w latach 1962-71 Sekretarzem Generalnym ONZ). Przez
nastêpne wiêcej ni¿ 10 lat Raport ten by³ niemal codziennie cytowany przez prawie wszystkie media w œwiecie, tak¿e w Polsce. Spowodowa³ burzliw¹ przemianê œwiadomoœci spo³eczeñstw i sk³oni³ rz¹dy do powa¿nych dzia³añ na rzecz
ochrony œrodowiska. Dlaczego dzisiaj panuje cisza wokó³ dokumentu nieporównanie bogatszego w treœæ, a niemniej wstrz¹saj¹cego w swojej wymowie?

1. Czym jest Milenijna Ocena Ekosystemów
Na prze³omie tysi¹cleci, na fali powszechnej refleksji na temat teraŸniejszoœci
i przysz³oœci œwiata, nie mog³o zabrakn¹æ g³osu ONZ. Na sesji Zgromadzenia
Ogólnego w 2000 r. Kofi Annan, Sekretarz Generalny ONZ przedstawi³ raport
My, ludy œwiata. Rola ONZ w 21. wieku, a w nim wskaza³ 8 g³ównych celów (Millenium Development Goals), jakie powinna osi¹gn¹æ miêdzynarodowa spo³ecznoœæ w perspektywie 2015-2020 (patrz: Ziemia na rozdro¿u. Œwiat Nauki nr 10
z 2005 r.). S¹ to nastêpuj¹ce cele: Likwidacja skrajnej nêdzy i g³odu; Dostêp do
edukacji na poziomie podstawowym; Równouprawnienie p³ci i wzmocnienie
pozycji kobiet; Ograniczenie umieralnoœci dzieci; Zmniejszenie umieralnoœci kobiet podczas porodu; Zwalczenie HIV, malarii i innych chorób; Wprowadzenie
w gospodarce zasad zrównowa¿onego rozwoju; Stworzenie globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju. Wiele z tych celów ³¹czy siê ze stanem przyrody
i œrodowiska i od niego w du¿ym stopniu zale¿y lub na niego wp³ywa (na pewno pierwszy i trzy ostatnie). Jednym z dzia³añ, które mia³y tworzyæ naukow¹
podstawê do urzeczywistnienia milenijnych celów rozwoju, a jednoczeœnie potwierdzeniem sta³ej troski ONZ o Ziemiê i cz³owieka, sta³o siê opracowanie
pog³êbionej oceny stanu ziemskich ekosystemów.
Opracowanie Milenijnej Oceny Ekosystemów zleci³ Kofi Annan w 2001 r. wykonuj¹c postanowienie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sekretariat i organizacjê
pracy prowadzi³ UNEP (Program Ochrony Œrodowiska Narodów Zjednoczonych), wspar³y j¹ finansowo i kadrowo liczne organizacje (m.in. IUCN, FAO,
Bank Œwiatowy), rz¹dy, instytucje naukowe, indywidualni eksperci i wolonta-
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riusze. W opracowaniu dzie³a uczestniczy³o 1360 naukowców jako wspó³autorów, a wraz z recenzentami i redaktorami ponad 2000 osób z 95 krajów.
Poszczególne fragmenty tekstu wêdrowa³y po ca³ym œwiecie do wielu recenzentów i opiniodawców (jednym z nich by³ profesor Lech Ryszkowski z PAN).
Ocena zosta³a zakoñczona i opublikowana w maju 2005 r.
Milenijna Ocena Ekosystemów (MEA) obejmuje czêœæ analityczn¹ i syntetyczn¹.
Na czêœæ analityczn¹ sk³adaj¹ siê opracowane przez osobne grupy robocze cztery obszerne tomy pod tytu³ami:
1. Stan obecny i kierunki zmian (Current State and Trends);
2. Scenariusze (Scenarios);
3. Polityka przeciwdzia³ania (Policy Responses);
4. Oceny w skalach lokalnych i regionalnych (Multiscale Assessments).
Trzy pierwsze tomy mieszcz¹ oceny w skali œwiatowej, czwarty zawiera
szczegó³owe omówienia 33 regionów (pañstw) ró¿nej wielkoœci, zarówno w krajach rozwiniêtych, jak i rozwijaj¹cych siê. Pi¹ty tom pt. Planeta ludzi (Our
Human Planet) zawiera podsumowanie i streszczenie dla decydentów.
Czêœæ syntetyczna obejmuje 137-stronicow¹ syntezê MEA pt. Ekosystemy
a pomyœlnoœæ ludzi (Ecosystems and Human Well-being) oraz, pod tym samym
tytu³em lecz z jego rozwiniêciem, syntezy tematyczne: Ró¿norodnoœæ biologiczna, Pustynnienie, Mokrad³a i wody, Zdrowie, Korzyœci i Wyzwania dla Gospodarki i Przedsiêbiorców. Syntezy s¹ opublikowane w kilku jêzykach w sieci
http://www.milleniumassesment.org.
Treœæ MEA jest bardzo bogata a fakty dobrze udokumentowane, tak¿e w ujêciach syntetycznych. Opisane s¹ zmiany bioty i ekosystemów l¹dowych, s³odkowodnych i morskich, straty ¿ywych zasobów i ró¿norodnoœci biologicznej oraz
przyczyny tych zmian i strat. Rozpatrywane s¹ dalsze mo¿liwe zmiany w ró¿nych wariantach rozwoju ludzkiej cywilizacji. Du¿y nacisk po³o¿ony jest na wydobycie i opisanie wszelkich korzyœci, jakie ludzie czerpi¹ z przyrody. Opisane
s¹ zwi¹zki ekosystemów z gospodark¹, stanem zdrowia i poziomem ¿ycia ludzi,
z ograniczeniem ubóstwa i likwidacj¹ g³odu, z bezpieczeñstwem i wolnoœci¹ ludzi oraz swobod¹ przysz³ych wyborów. Ocenione s¹ dotychczasowe metody
zrównowa¿onego u¿ytkowania ekosystemów i wskazane najwa¿niejsze przeszkody w podejmowaniu decyzji dotycz¹cych ich zachowania.
MEA nawi¹zuje do wczeœniejszych dzia³añ na polu ochrony przyrody i œrodowiska, podejmowanych w skali miêdzynarodowej z udzia³em ONZ lub
UNESCO i UNEP. W szczególnoœci do dokumentów Konferencji w Rio de Janeiro
z 1992 r., oraz do czterech konwencji: o ró¿norodnoœci biologicznej, o przeciwdzia³aniu pustynnieniu, o gatunkach wêdrownych i do konwencji ramsarskiej.
Tym siê pozytywnie ró¿ni od dzia³añ np. Wspólnoty Europejskiej, której dyrektywy sprawiaj¹ wra¿enie braku zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ IUCN i œwiatowymi konwencjami. Najœciœlej MEA ³¹czy siê z konwencj¹ o ró¿norodnoœci biologicznej,
bowiem od samego pocz¹tku mia³a na celu ocenê spe³niania jej postanowieñ.
Sta³y organ konwencji – Konferencja Stron konwencji, zbieraj¹ca siê co dwa lata
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– przyjê³a z zadowoleniem inicjatywê oceny i zachêci³a pañstwa – strony konwencji do uczestnictwa w pracy nad MEA.

2. Cele MEA i rysy nowoœci
Ogólnym celem MEA jest tworzenie naukowych podstaw do wzmocnienia
ochrony przyrody i wprowadzenia (upowszechnienia) zrównowa¿onego u¿ytkowania ekosystemów oraz wykazanie, w sposób wszechstronny i naukowo
uzasadniony, roli ekosystemów w zaspokajaniu ludzkich potrzeb materialnych
i duchowych. W szczególnoœci chodzi o zwiêkszenie zainteresowania rz¹dów,
spo³eczeñstw i kapita³u sprawami ochrony ró¿norodnoœci biologicznej oraz
tworzenie mocnego prawa miêdzynarodowego w sprawach ochrony przyrody.
Tak postawione cele oraz zespó³ autorów i recenzentów sk³ania do tego, by widzieæ MEA nie tylko jako publicystykê lub urzêdowy dokument, ile raczej jako
naukowe kompendium ochrony przyrody w skali œwiatowej i o obliczu silnie
zhumanizowanym.
MEA pog³êbia i szerzej ni¿ jakiekolwiek dzie³o wczeœniejsze uzasadnia to, co
jest znamieniem nowoczesnego ruchu ochrony przyrody i œrodowiska, a czemu
pocz¹tek da³a Konferencja Sztokholmska w 1972 r. Mianowicie zwi¹zek i wspó³zale¿noœci pomiêdzy ochron¹ przyrody, rozwojem gospodarczym i spo³eczeñstwem (stosunkami spo³ecznymi). O ile przez sto piêædziesi¹t wczeœniejszych lat
ochrona przyrody bieg³a pod has³em zwi¹zków z nauk¹, a od paru dziesiêcioleci ochrona œrodowiska pod has³em ograniczenia szkód i unikania katastrof jako
zjawisk jednostkowych (np. zanieczyszczenia rzek, wylewów ropy, smogu), to
po Raporcie U Thanta i Konferencji Sztokholmskiej stanê³y one w rzêdzie
spraw, od których zale¿y los ludzkoœci. Spraw takich, jak pokój i bezpieczeñstwo, zdrowie i wy¿ywienie, jakoœæ ¿ycia, normy etyczne. Has³em, wyra¿aj¹cym
treœæ tej wspó³czesnej ochrony, sta³ siê sustainable development, czyli trwa³y
i zrównowa¿ony rozwój, który stopniowo zastêpuje wczeœniejsze wyra¿enie
environment (ochrona œrodowiska) i jeszcze wczeœniejsze conservation (ochrona
przyrody). (W odpowiedniej skali, tê wysok¹ rangê ochrony przyrody i œrodowiska oddaje artyku³ 5 Konstytucji RP).
W sposób uogólniony wspó³zale¿noœci pomiêdzy cz³owiekiem a przyrod¹ s¹
przedstawione na rycinie 1., w której bloki po lewej stronie wyra¿aj¹ wartoœci,
po prawej – zagro¿enia. W tekœcie MEA i na dziesi¹tkach wykresów i map s¹
one rozpisane bardzo szczegó³owo, a teza o egzystencjalnym znaczeniu przyrody dla cz³owieka wprost natrêtnie przewija siê przez prawie ka¿d¹ stronicê.
MEA zaznacza w wielu miejscach z naciskiem, ¿e ró¿norodnoœæ biologiczna
i ekosystemy maj¹ wartoœæ samoistn¹ i decyzje dotycz¹ce ochrony powinny byæ
podejmowane tak¿e ze wzglêdu na tê wartoœæ, a nie jedynie dla w³asnego dobra
cz³owieka. Skupia siê jednak na dobru cz³owieka, zarówno – jak s¹dzê – ze
wzglêdów humanitarnych, jak i taktycznych: dobro cz³owieka silniej motywuje
do ochrony przyrody ni¿ dobro nauki lub samej przyrody.
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Rys. 1. Zarys interakcji pomiêdzy ró¿norodnoœci¹ biologiczn¹, po¿ytkami ekosystemowymi, pomyœlnoœci¹ cz³owieka i czynnikami powoduj¹cymi zmiany (ród³o: Millenium
Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being, Biodiversity Synthesis).
Fig. 1. Conceptual framework of interactions among biodiversity, ecosystem services, human well-being, and drivers of change (after Millenium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being, Biodiversity Synthesis).

Warto zwróciæ uwagê na co najmniej dwie istotne nowoœci. Pierwsz¹ jest
przywrócenie ¿ywej przyrodzie rangi najwa¿niejszego przedmiotu u¿ytkowanego przez cz³owieka i centralnego obiektu ca³ego systemu ochrony. Przez kilka
ostatnich dziesiêcioleci tym centralnym ogniwem by³o œrodowisko, objaœniane
teoretycznie jako najszersze pojêcie, obejmuj¹ce ca³oœæ obiektów, zjawisk i procesów przyrodniczych (tak jest definiowane np. w ustawie Prawo ochrony œrodowiska). W praktyce zaœ rozumiane jako jedynie abiotyczne sk³adniki (woda,
powietrze, kopaliny, powierzchnia Ziemi, odpady) oraz procesy fizyczne i chemiczne (ha³as, promieniowanie, zanieczyszczenia, toksyny). Zwrócenie uwagi
na ekosystemy, jako uk³ady strukturalno-funkcjonalne ³¹cz¹ce ¿yw¹ przyrodê
z nieo¿ywionymi sk³adnikami, wprowadza ochronê œrodowiska (¿e u¿yjê tradycyj-
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nej nazwy) na racjonaln¹ podstawê holistycznego pojmowania natury. W takim
ujêciu ekosystemy, a nie ich pojedyncze sk³adniki, nieistniej¹ce przecie¿ w oderwaniu od ca³oœci systemu, zaspokajaj¹ ludzkie potrzeby. A poniewa¿ podstaw¹
ekosystemu jest dynamiczny uk³ad roœlin, zwierz¹t, grzybów i mikroorganizmów, g³ównym przedmiotem oceny musia³a siê staæ ró¿norodnoœæ biologiczna.
Drug¹ nowoœæ mo¿na dostrzec w terminologii. Nasuwa siê wra¿enie, ¿e wyraz ekosystem jest w MEA synonimem przyrody i substytutem nieco ju¿ zu¿ytego
wyrazu œrodowisko. S¹ i inne nowoœci znaczeniowe. Z bogatego zasobu wyrazów
jêzyka angielskiego starano siê wybraæ takie, które najlepiej oddaj¹ myœl, a jednoczeœnie nie by³y nadu¿ywane (lub zgo³a nie by³y u¿ywane) we wczeœniejszych publikacjach dotycz¹cych tej problematyki. To daje tekstowi MEA polor
œwie¿oœci, choæ niew¹tpliwie przysporzy trudnoœci t³umaczom. Zwrócê uwagê
na dwa terminy:
– ecosystem services, dos³ownie us³ugi, ale równie¿ dobrodziejstwa, po¿ytki, korzyœci jakie ludzie czerpi¹ z ekosystemów lub odnosz¹ z ich funkcjonowania.
Wymienione w blokach po lewej stronie tab 1. us³ugi i po¿ytki s¹ w rzeczywistoœci tylko tytu³ami obszernych rozdzia³ów MEA, w których s¹ one szczegó³owo opisane i ocenione;
– driver, dos³ownie kierowca ale te¿ poganiacz, ko³o napêdowe; tu jako czynnik sprawczy zmian ekosystemów i ich us³ug. Najczêœciej w MEA u¿ywany
w liczbie mnogiej, odnosi siê do czynników antropogenicznych, jak i naturalnych. Czy jest to synonim takich wyrazów, jak factor, affect, cause – czy suma
ich znaczeñ?
Zgodnie z za³o¿onym celem – trafienia do decydentów ze sfer rz¹dowych,
samorz¹dowych, biznesowych i mediów – ka¿da synteza zaopatrzona jest
w krótkie streszczenie z wnioskami. Obok wniosków wynikaj¹cych z opisu stanu
przyrody, zwraca siê w nich uwagê na to, ¿e dobrowolnie przyjête przez rz¹dy
zobowi¹zania, wynikaj¹ce z konwencji i innych umów, s¹ niedostatecznie realizowane, co grozi niedotrzymaniem terminów osi¹gniêcia Millenijnych Celów
Rozwoju ani nie zmniejszy wskaŸnika strat ró¿norodnoœci biologicznej.

3. Scenariusze przysz³ych losów ludzi i przyrody
Przysz³oœæ ekosystemów i ró¿norodnoœci biologicznej oraz bytu ludzi rozpatrywano wed³ug czterech scenariuszy, w których brano pod uwagê ró¿ne
kierunki zmian czynników sprawczych i ró¿ne mo¿liwoœci zmian interakcji.
Autorzy zastrzegaj¹, ¿e scenariusze nie s¹ prognoz¹ ani przepowiedni¹, pokazujê jedynie to, co mog³oby siê zdarzyæ przy zadzia³aniu okreœlonych czynników.
Pos³u¿ono siê przy tym modelami iloœciowymi (np. zmiany u¿ytkowania gruntów, emisje CO , produkcja ¿ywnoœci, zaopatrzenie ludnoœci w wodê) oraz analizami o charakterze jakoœciowym (zmiany w technologii, wzrost gospodarczy
oraz zmiany w sferze us³ug ekosystemowych i jakoœci ¿ycia). Oto te cztery scenariusze:
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1) Global Orchestration – globalna instrumentacja. Spo³ecznoœæ ludzka powi¹zana
w jeden œwiatowy system gospodarczy, z pe³n¹ swobod¹ przep³ywu zatrudnienia i gospodarczej dzia³alnoœci. Spo³eczeñstwa i rz¹dy skupiaj¹ uwagê na
likwidacji nêdzy i g³odu, ograniczaniu nierównoœci, inwestuj¹ w dobra publiczne – infrastrukturê i edukacjê. Dba³oœci o jak najwy¿szy wzrost ekonomiczny towarzyszy antyekologiczna polityka. Scenariusz zak³ada najni¿szy
przyrost demograficzny, mimo to prowadzi do bardzo wysokich strat ró¿norodnoœci biologicznej.
2) Order from Strenght – ³ad oparty na sile. Œwiat jest podzielony, rozcz³onkowany na regiony niespokojne o swoje bezpieczeñstwo. Spo³eczeñstwa skupiaj¹
uwagê na obronie regionalnych rynków, s¹ ma³o zainteresowane rozwojem
wspólnoty i inwestowaniem w instytucje u¿ytecznoœci publicznej, toleruj¹
politykê antyekologiczn¹ i maj¹ w¹sko utylitarne podejœcie do problemów
œrodowiska przyrodniczego. WskaŸniki wzrostu gospodarczego bardzo niskie, zw³aszcza w krajach rozwijaj¹cych siê, przyrost demograficzny wysoki
a straty ró¿norodnoœci biologicznej najwy¿sze wœród czterech scenariuszy.
3) Adapting mozaic – akceptacja ró¿norodnoœci, œwiat jako mozaika ró¿nych ekosystemów i ró¿nych kultur. Polityka i dzia³alnoœæ gospodarcza prowadzona
jest w skali regionalno-zlewniowej, skupia siê na ekosystemach jako obiektach gospodarowania. Wzmacnia siê samorz¹dnoœæ przy wspólnej strategii
zarz¹dzania ekosystemami, a spo³eczeñstwa s¹ bardzo aktywne na polu pozytywnego stosunku do œrodowiska i proekologicznego gospodarowania.
Wzrost gospodarczy pocz¹tkowo niski, z czasem roœnie mimo du¿ego przyrostu ludnoœci. Straty ró¿norodnoœci biologicznej s¹ umiarkowane, du¿o
mniejsze ni¿ w dwu poprzednich scenariuszach. Zak³ada siê, ¿e wiêkszoœæ
krajów powinna w roku 2010 przeznaczyæ 13% dochodu narodowego na
edukacjê (w 2000 r. by³o to œrednio 3,5%), u³atwiony te¿ bêdzie transfer wiedzy i kwalifikacji.
4) TechnoGarden – Ziemia jako ogród technologiczny. Œwiat globalnie powi¹zany,
ca³kowicie oparty na racjonalnej technologii proœrodowiskowej. Ekosystemy
podporz¹dkowane technicznemu urz¹dzeniu, maj¹cemu na celu wzmaganie
ich wydajnoœci us³ugodawczej przy pe³nej dba³oœci o ró¿norodnoœæ biologiczn¹ i zapobieganiu konfliktom i ryzykownym sytuacjom. Korzystanie
z dobrodziejstw ekologicznych tylko za odp³atnoœci¹, tworzenie substytutów
dóbr i us³ug w celu oszczêdzania ekosystemów. Wzrost gospodarczy jest stosunkowo wysoki i przyspiesza siê, przyrost demograficzny umiarkowany,
wysoki stopieñ zaspokojenia potrzeb materialnych, zdrowia, bezpieczeñstwa
i wolnoœci, ale z³e stosunki spo³eczne. Taki scenariusz zapewnia najni¿sze
straty ró¿norodnoœci biologicznej.
Ten bardzo skrócony przegl¹d scenariuszy (pe³ny ich opis zajmuje gruby
tom) wskazuje, jak mo¿na korzystaæ z MEA w celu kszta³towania opinii w³asnej
i wspó³obywateli w sprawie poparcia lub przeciwstawiania siê programom politycznym. Najgorsze efekty na ka¿dym polu daje ³ad oparty na sile, z dwóch
scenariuszy oszczêdzaj¹cych ró¿norodnoœæ biologiczn¹ pe³niejsze zaspokojenie
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ludzkich potrzeb daje akceptacja ró¿norodnoœci, podczas gdy ogród technologiczny, zapewniaj¹c wiêcej dóbr materialnych, prowadzi do nierównoœci i konfliktów spo³ecznych. S¹dzê, ¿e ¿aden z tych scenariuszy nie jest doskona³y ani
z punktu widzenia dobra cz³owieka, ani ochrony przyrody. Autorzy MEA nie
zachêcaj¹ do wdra¿ania ¿adnego z nich, pokazuj¹ jedynie mo¿liwoœci wyst¹pienia pewnych zjawisk i ich konsekwencje. Wybór nale¿y do ludzi.

4. Ró¿norodnoœæ biologiczna
MEA z naciskiem stawia tezê, ¿e zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej jest
niezbêdne do poprawy warunków ¿ycia ludzi i ograniczenia biedy, a szybszy
postêp w jej ochronie wymaga zwiêkszenia odpowiedzialnoœci za ró¿norodnoœæ
ze strony jej bezpoœrednich u¿ytkowników, zarz¹dców, w³adz, prawodawców
i biznesu. Teza ta poparta jest przyk³adami strat ró¿norodnoœci i ich przyczyn
oraz skutków. Powtarzana jest znana ju¿ od dawna prawda, ¿e za spraw¹
cz³owieka, naturalne ewolucyjne wymieranie gatunków zosta³o tysi¹ckrotnie
przyspieszone. Przejmuj¹cy jest obraz przekszta³cenia przez ludzi naturalnego
pokrycia terenu: w biomie œródziemnomorskich lasów i zaroœli w 70%, prawie
tyle samo w biomie stepów i lasów strefy umiarkowanej, 30% w strefie sawanny
ale przewidywane jest podwojenie tej wielkoœci do 2050 r., wilgotne lasy równikowe straci³y ponad 20% powierzchni, do 2050 r. strac¹ nastêpne ponad 20%.
Za tymi stratami i zmianami w przyrodniczej substancji id¹ straty ekosystemowych po¿ytków dla cz³owieka, zarówno w bloku us³ug zaopatrzeniowych, jak
regulacyjnych, kulturowych i œrodowiskotwórczych.
Ogólny program dzia³añ na rzecz ochrony ró¿norodnoœci biologicznej zawarty
jest w nastêpuj¹cych dwudziestu zadaniach:

Dzia³ania o podstawowym znaczeniu
1. Obszary chronione – rozwój sieci, skuteczniejsza ochrona, zwiêkszone
nak³ady stosownie do korzyœci.
2. Ochrona gatunków – lepsze sposoby ochrony gatunków zagro¿onych.
3. Ochrona ró¿norodnoœci genetycznej in situ i ex situ.
4. Odtwarzanie zniszczonych ekosystemów – bagien, lasów, ³¹k, muraw.

Dzia³ania wp³ywaj¹ce na sukces ochrony w toku u¿ytkowania
1. Op³aty i rynek korzyœci z ró¿norodnoœci i us³ug ekosystemów.
2. W³¹czenie celów ochrony do praktyki zarz¹dzania gospodark¹, zw³aszcza
rolnictwa, leœnictwa i rybactwa.
3. Przejmowanie korzyœci przez spo³ecznoœci lokalne.
4. Poprawa koordynacji pomiêdzy ró¿nymi agendami ochrony œrodowiska
oraz pomiêdzy nimi a innymi instytucjami gospodarczymi i spo³ecznymi w
kraju.
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5. Œwiadomoœæ spo³eczna, informacja i edukacja.
6. Wzmocnienie zdolnoœci personalnych i instytucjonalnych do oceniania skutków zmian ekosystemów dla pomyœlnego ¿ycia ludzi i dokonywanie takich
ocen.
7. Zacieœnienie wspó³dzia³ania miêdzy sektorami gospodarczymi.

Dzia³ania wp³ywaj¹ce na ogólne warunki ochrony ró¿norodnoœci
1. Zaniechanie subsydiowania intensywnych form u¿ytkowania ekosystemów,
a jeœli to mo¿liwe, skierowanie subsydiów na nierynkowe us³ugi ekosystemów.
2. Intensyfikacja rolnictwa ale w sposób zrównowa¿ony.
3. Ograniczenie czynników powoduj¹cych zmianê klimatu.
4. Piêtnowanie konsumpcji przekraczaj¹cej warunki trwa³ego u¿ytkowania.
5. Spowolnienie tempa globalnego wzrostu rozmiarów nawo¿enia.
6. Naprawa b³êdu w ekonomii rynkowej nie uwzglêdniaj¹cej œrodowiska – internalizacja korzyœci a eksternalizacja kosztów.
7. Integrowanie ochrony z planami rozwoju.
8. Przejrzystoœæ i otwartoœæ decyzji rz¹dowych i sektora prywatnego, wp³ywaj¹cych na ekosystemy i ró¿norodnoœæ biologiczn¹.
9. Upowszechnianie wyników badañ naukowych na temat u¿ytkowania, zagro¿enia i ochrony ró¿norodnoœci biologicznej.
Cel g³ówny: do 2010 r. w ca³ym œwiecie wydatnie zmniejszyæ wskaŸniki strat na
wszystkich poziomach ró¿norodnoœci biologicznej.

5. Znaczenie MEA dla nauki i praktyki ochrony przyrody
Milenijna ocena ekologicznej sytuacji œwiata i perspektywy jej zmian jest
usystematyzowanym zbiorem koncepcji, ocen i faktów dotycz¹cych ochrony
przyrody i jej znaczenia dla ludzkoœci. Wyra¿a pogl¹dy i prezentuje sumê wiedzy œwiatowej czo³ówki intelektualnej i praktyków zarówno ze sfer nauk przyrodniczych i spo³ecznych, jak i z krêgów zarz¹dzania, planowania i praktyków
ochrony przyrody. Jej znaczenie jest du¿e i wielostronne. Potwierdza bowiem
wysok¹ rangê problemów ochrony przyrody i œrodowiska i ci¹g³oœæ zainteresowania nimi spo³ecznoœci miêdzynarodowej reprezentowanej przez ONZ i inne
œwiatowe organizacje. Daje dzia³aczom ekologicznym mnóstwo nowych argumentów i mo¿e wp³yn¹æ na poszerzenie œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstw, decydentów i organizatorów gospodarki, a przez to wzmóc praktykê
ochrony. Mo¿e… jeœli jej treœæ bêdzie znana i rozpowszechniana.
Nieodparcie nasuwa siê porównanie roli MEA i wspomnianego wczeœniej
Raportu U Thanta. Za obydwoma tymi dokumentami stoi autorytet najwa¿niejszego organu miêdzynarodowej wspó³pracy i koegzystencji. Raport U Thanta
wywo³a³ powszechny wstrz¹s myœlowy i rozleg³e skutki prawne, organizacyjne
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i materialne. Trafi³ bowiem we w³aœciwy moment historyczny i dla wiêkszoœci
ludzi by³ ca³kowit¹ nowoœci¹. Obecnie idee ekologiczne nowoœci¹, ¿e nie powiem sensacj¹, ju¿ nie s¹, a sytuacja miêdzynarodowa i spo³eczna wewn¹trz
wiêkszoœci krajów skupia uwagê ludzi na trosce o w³asne, zachwiane bezpieczeñstwo socjalne. Nieporównanie m¹drzejsza i pe³niejsza MEA nie przebije siê
sama do powszechnej œwiadomoœci, tak jak przebi³ siê Raport U Thanta. Trzeba
jej w tym pomóc. Zbiorowoœæ ludzi nauki powinna upowszechniaæ informacjê
o MEA i przekazywaæ jej treœci studentom i spo³eczeñstwu, a tak¿e tworzyæ
atmosferê moralnego nacisku na decydentów, by wdra¿ali w ¿ycie wnioski
i wyniki tej oceny. Przyrodnicy powinni byæ tym szczególnie zainteresowani,
bowiem MEA pokazuje nowy i g³êboko humanistyczny sens badañ przyrodniczych i ochrony przyrody wykazuj¹c, ¿e maj¹ one istotne znaczenie dla
trwa³oœci i jakoœci ludzkiej egzystencji.
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