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ANE TA AU GU STYN: Co utra ci liś my bez-
 po wrot nie wsku tek wie lo let niej ra-
 bun ko wej gos po dar ki, któ ra nie li czy-
 ła się z ochro ną śro do wi ska? Ile ga-
 tun ków tra fi ło już do pol skiej czer-
 wo nej księ gi zwie rząt i ro ślin? 
PROF. AN DRZEJ DRA BIŃ SKI*: Na świe cie
co dzien nie gi nie oko ło 70 ga tun ków
ro ślin i zwie rząt. Do szczęt nie. W Pol -
sce od kil ku dzie się ciu lat nie ma je sio-
 tra za chod nie go, za nikł sęp pło wy i pu -
stu łe czka, za gro żo ne są m.in.: ko zi ca,
so kół wę drow ny, wąż Esku la pa, cie -
trzew, orzeł przed ni, za jąc bie lak, ryś.
W su mie 2769 ga tun ków zwie rząt w na -
szym kra ju jest za gro żo nych w róż -
nym stop niu. Nato miast w „Pol skiej
czer wo nej księ dze ro ślin”, któ ra obe-
j mu je m.in. ga tun ki już wy mar łe i kry -
tycz nie za gro żo ne, jest aż jed na pią ta
na szej f lo ry, choć by cis, lim ba, ro si -
czka, ko tew ka orzech wod ny, któ rej
spo ro jest jesz cze ko ło Wroc ła wia, czy
dąb om szo ny, któ re go ni gdy nie wi -
-dzia łem. To, oprócz zmian kli ma -
tycz nych, efekt in ge ren cji czło wie ka.
Nie ste ty, czło wiek przy pi sał so bie pra -
wo do de cy do wa nia o in nych ga tun -
kach. Eko no mia czę sto bie rze gó rę nad
eko lo gią; nie ba wem 200 oka za łych sta -
rych lip ma być wy cię tych pod dro gę
szyb kie go ru chu ko ło Świd ni cy.
Wzglę dy gos po dar cze prze wa ża ły nad
eko lo gicz ny mi zwłasz cza w cza sach
PRL, kie dy by liś my, obok ZSRR i NRD,
kra jem o naj wię kszym za nie czysz -
cze niu śro do wi ska. Na je go ochro nę
wy da wa liś my 0,3-0,5 proc. do cho du
na ro do we go, pod czas gdy stra ty ma -
te rial ne, ja kie po no si liś my z po wo du
za nie czysz czeń, wy no si ły 5-10 proc.
Win ne by ły za kła dy o prze sta rza łych
tech no lo giach, zu ży wa ją ce nad mier -
ne ilo ści su row ców, wo dy i ener gii.
Któ re spo wo do wa ły wręcz klę skę
eko lo gicz ną?
– Praw dzi wą klę skę mie liś my w la tach
80. w Gó rach Izer skich, kie dy tlen ki
siar ki i tlen ki azo tu z pol skich, cze s-
kich i nie miec kich elek trow ni spo wo -
do wa ły ob u mar cie la sów igla stych na
wiel kim ob sza rze. Gle ba i po wie trze
ska żo ne by ły szcze gól nie w le gnic -
ko-gło gow skim za głę biu mie dzio wym,
w oko li cach Gdań ska, z po wo du ra fi -
ne rii, pod Kra ko wem ze wzglę du na
No wą Hu tę i oczy wi ście na Gór nym
Ślą sku. Jesz cze w la tach 80. le ka rze
me dy cy ny pra cy mie li za kaz wy da -
wa nia zgo dy za wo do wym kie row com,
je śli miesz ka li zbyt dłu go bli sko źró -
deł za kła dów emi tu ją cych me ta le cięż -
kie, m.in. ołów, któ re ku mu lu ją się
w mó zgu, po wo du jąc m.in. opóź nie -
nie re ak cji. Za PRL wo da pit na we
Wroc ła wiu by ła tak fa tal nej ja ko ści, że
de cy den ci nie zga dza li się na upu-
b licz nia nie wy ni ków ba dań na u ko -
wych, bo „mog ło by to na ru szyć spo -
kój spo łecz ny”. 
Dzia łal ność czło wie ka, zwłasz cza in-
 we sty cyj na, nie u sta ją co in ge ru je
w śro do wi sko na tu ral ne, choć by po-
 przez re gu la cję rzek. Za bu do wu je się
je za po ra mi, ja za mi i ta ma mi, któ rych
ry by nie są w sta nie sfor so wać. W śro-
d ko wym i gór nym do rze czu Od ry po
dru giej woj nie świa to wej wy gi nę ły
nie mal zu peł nie je siotr, troć i cer ta. 
– Ure gu lo wa nie spra wia, że ten eko -
sy stem bar dzo się uprasz cza, zmniej -
sza się je go bio róż no rod ność, zni ka
wie le or ga niz mów, w tym cen ne ga -
tun ki ryb, np. bo leń czy brza na. Stop-
 nie wod ne są prze szko dą dla ryb wę -
dru ją cych, któ re nie mo gą do stać się
do tar lisk i w efek cie ga tu nek zni ka
z rze ki. In nym przy kła dem in ge ren -
cji w wod ne eko sy ste my są je zio ra
ko ło Ko ni na, wy ko rzy sty wa ne do
schła dza nia tam tej szej elek tro ciep -

łow ni. Ma sy wy rzu ca nej tam ciep łej
wo dy spo wo do wa ły za bu rze nie rów -
no wa gi, m.in. nad mier ny roz wój mię -
cza ków. 
A elek trow nie wia tro we – sta wiać
czy nie?
– Z jed nej stro ny są cen ne, bo do star -
cza ją nam ener gię od na wial ną. Nie ste-
 ty, elek trow nie wia tro we, któ re sta wia
się na tra sach prze lo tów du żej liczby
pta ków, dzia ła ją jak ma szyn ki do ich
mie le nia. Nie któ re ga tun ki ma ją swo je
usta lo ne tra sy prze lo tów i nie po tra fią
przy sto so wać się do ob ce go ele men tu,
ja kim są wia tra ki. Naj sen sow niej sze jest
sta wia nie ich w od po wied nich miej s-
cach, tam gdzie nie ma zbyt du że go za -
gęsz cze nia pta ków, oraz oświet la nie ich
no cą. Cie szy mnie, że w ubieg łym ro ku
pro du cen ci wia tra ków do ga da li się
zOgól no pol skim To wa rzy stwem Ochro -
ny Pta ków i obie ca li brać zda nie or ni -
to lo gów pod uwa gę.
Jak zmie ni ła się przy ro da na te re -
nach daw nych po li go nów po wy co -
fa niu się z nich woj ska? 
– Przy ro da da wa ła so bie ra dę bez czło -
wie ka przez czte ry mi liar dy lat, więc
po ra dzi so bie i te raz. Jest cu dow nie
sa mo re gu lu ją cą się ma szy ną; wy star-
 czy zo sta wić ją w spo ko ju, a jej re ge -
ne ra cja jest kwe stią cza su. Na grun-
 tach po woj sko wych, któ re wi dzia łem
ko ło Brze gu oraz w pół noc nej Pol sce,
szyb ko za czę ły po ja wiać się naj pierw
ro śli ny pio nier skie, czy li od por ne i ma -
ło wy ma ga ją ce, jak zio ła, tra wy, krze -
wy, a po tem rów nież drze wa.
Co zro bić z za nie czysz cze nia mi związ-
 ka mi ro po po chod ny mi z pa liw lot ni -
czych, któ re tra fi ły do zie mi?
– Spo ro zo sta wi li nam ich w spad ku
Ro sja nie, m.in. w Bo rach Dol no ślą -
skich. Wroc ła wia nie opra co wa li me -
to dę, któ ra za po mo cą bak te rii wpro -
wa dza nych do gle by oczysz cza ją
z tych sub stan cji. 
Nie któ rzy kli ma to lo dzy uwa ża ją, że
czło wiek, emi tu jąc zbyt du żo dwu-
t len ku wę gla, od po wia da za glo bal -
ne ocie ple nie i to wa rzy szą ce mu zmia-
 ny po go do we, top nie nie lo dow ców.
Ja kie jesz cze per tur ba cje po wo du je
ono w przy ro dzie?
– Ocie ple nie jest fak tem, ale je stem
zwo len ni kiem te o rii, że to nie czło -
wiek jest je go głów nym spraw cą, choć
na pew no się do nie go przy czy nia. Mie -
liś my już w hi sto rii Zie mi okre sy ocie -
pleń mię dzy zlo do wa ce nia mi i nie był

to wpływ czło wie ka, tyl ko pro ce sów
kos micz nych, m.in. ak tyw no ści Słoń-
 ca. W każ dym ra zie jest co raz cie plej,
a efek tem jest choć by po ja wie nie się
w Pol sce nor ki ame ry kań skiej, któ rej
u nas nie by ło. To, że kasz ta now co -
wia czek zja da nam kasz ta now ce, to
tak że sku tek co raz ła god niej szych zim,
dzię ki któ rym mo że on prze trwać.
Jak moż na po pra wić to, co ze psu liś -
my? Co już się ro bi, że by ochro nić śro-
 do wi sko? 
– Cho ciaż pew ne ele men ty ochro ny
śro do wi ska i przy ro dy wy stę po wa ły
już w po przed nich wie kach, a eko lo -
gia ja ko dys cy pli na na u ko wa li czy po -
nad 100 lat, to hi sto ria współ cześ nie
ro zu mia nej ochro ny śro do wi ska jest
znacz nie krót sza. W 1969 ro ku w ra-
 por cie ONZ po raz pier wszy zna laz ło
się ostrze że nie, że roz wój gos po dar -
czy bez uwzględ nie nia czyn ni ka śro -
do wi sko we go mo że do pro wa dzić do
ne ga tyw nych dla czło wie ka skut ków.
Ochro na śro do wi ska sta ła się też bar -
dzo waż nym ele men tem de cy du ją -
cym o ja ko ści ży cia w kra jach Unii Eu -
ro pej skiej, co spo wo do wa ło m.in. roz -
wój ba dań o śro do wi sku i po par cie
spo łecz ne dla je go ochro ny. Dy na -
micz nie roz wi ja się też pra wo ochro -
ny śro do wi ska. 
Co w na szym eko po dej ściu zmie ni ło
wej ście Pol ski do Unii?
– Trak tat ak ce syj ny za kła da, że po 2015
ro ku Pol ska po win na być kra jem speł-
 nia ją cym wszyst kie uni j ne stan dar dy
w ochro nie śro do wi ska. To kosz tow -
ne za da nie: w la tach 2007-13 po win -
niś my za in we sto wać w ochro nę śro -
do wi ska po nad 33 mld eu ro, z cze go
za led wie 6,3 mld eu ro to prze wi dy -
wa ne do ta cje uni j ne.
Mi mo wszyst ko je stem w tej kwe stii
op ty mi stą, po nie waż ma my do bry sy -
stem pra wa ochro ny śro do wi ska, co -
raz le piej wy ko rzy stu je my fun du sze
uni j ne i in we stu je my spo re środ ki
włas ne, kształ ci my spe cja li stów z za -
kre su in ży nie rii i ochro ny śro do wi -
ska, po wsta ło kil ka ty się cy po za rzą -
do wych or ga ni za cji eko lo gicz nych.
Już zre a li zo wa no spo ro proś ro do wi -
sko wych in we sty cji, np. sy ste my ka -
na li za cyj ne, oczysz czal nie ście ków,
skła do wi ska od pa dów, któ rych efek-
 ty dla po pra wy ja ko ści wód, po wie -
trza czy gle by są za u wa żal ne. 
Na u kow cy i leś ni cy pró bu ją w Bo rach
Dol no ślą skich ra to wać resz tki po pu-

 la cji głusz ca, naj bar dziej za gro żo ne -
go wy gi nię ciem pta ka w Pol sce. Któ -
re ga tun ki wy ma ga ją po mo cy czło-
 wie ka i zde cy do wa nych dzia łań re-
 sty tu cyj nych?
– Głu szec rze czy wi ście jest bar dzo za -
gro żo ny, w kra ju nie ma wię cej niż 700
sztuk, z cze go na na szym te re nie, w Bo -
rach Dol no ślą skich i Su de tach, jest
ok. 70-80. To ptak, któ ry po trze bu je
roz leg łych bo rów sos no wych po roś -
nię tych bo rów czy ska mi, bo właś nie
w ja go do wych za ro ślach ży ją pa ję -
cza ki, któ ry mi od ży wia ją się pisk lę ta.
Je śli od wad nia my te re ny, wy ci na my
drze wa, zni ka ją też ja go do we za ro śla,
czy li źró dło po kar mu dla mło dych.
Zni ka ją rów nież z po wo du cze rem chy
ame ry kań skiej, in wa zyj ne go ob ce go
ga tun ku, któ ry za cie nia ja go dy i po -
wo du je ich ob u mar cie. Po za tym głu -
szec lu bi spo kój, zwłasz cza w okre sie
go dów na prze ło mie kwiet nia i ma ja.
W tym cza sie na to ko wi skach po win -
no się ogra ni czyć licz bę lu dzi, cze go
oczy wi ście się nie ro bi. Pło szo ne pta -
ki ucie ka ją i nie ma ją wa run ków do
spo koj ne go roz ro du. W tym ro ku na
na szym te re nie roz po czę ła się re sty -
tu cja głusz ca. Miej my na dzie ję, że po -
wie dzie się, tak jak kie dyś z bo brem.

Jak z bo brem by wa ło?
– Za gła da bo bra za czę ła się w śred nio -
wie czu, kie dy ka to li cy po ści li przez
pra wie po ło wę dni w ro ku. Na sto łach
w po stne dni po ja wia ły się jed nak po -
tra wy z bo bra, bo wła dze koś ciel ne
uzna ły go za ry bę ze wzglę du na ogon
po kry ty łu ską. Za bi ja no go więc ma -
so wo, trak tu jąc ja ko po ży wie nie oraz
źró dło skór i cen ne go skład ni ka do
pro duk cji kos me ty ków, do któ rych
sto so wa no wy dzie li nę z je go gru czo -
łów. Do pro wa dzo no do tak skraj nej
sy tu a cji, że za Ka zi mie rza Wiel kie go
wy szedł prze pis, że „chłop nie mo że
zbli żać się do że re mia bo brze go na od -
leg łość rzu tu ki jem”. Za Ja giel lo nów
bo bry wy gi nę ły nie mal cał ko wi cie
w do rze czu Wi sły i War ty. Dziś ma my
w Pol sce aż 20 tys. bo brów dzię ki
wpro wa dzo ne mu w la tach 70. pro gra -
mo wi re in tro duk cji. Nie uda ło się z tu -
rem, któ ry wy marł zu peł nie już
w XVII wie ku, i z tar pa nem uwa ża -
nym za jed ne go z przod ków ko nia do -
mo we go. 
Nie któ re dzi kie zwie rzę ta nie prze-
 gry wa ją w kon ku ren cji z czło wie kiem,
a na wet wcho dzą na je go te ren: dzi -
ki czy li sy co raz czę ściej moż na spo-
t kać w mia stach.
– Dzi ki to „czy ści cie le” śro do wi ska, są
wszyst ko żer ne, ży wią się ro śli na mi,
ro ba ka mi, pa dli ną. Po ja wi ły się w mia -
stach, bo zna laz ły tam mnó stwo po -
kar mu, któ ry wy rzu ca my po za tym
nie bo ją się czło wie ka. Na wroc ław -
skich Pa wło wi cach jest ich już tak du -
żo, że na sza uczel nia, na zle ce nie mia -
sta, praw do po dob nie je sie nią wpro -
wa dzi tam pu łap ki. Dzik wcho dzi do
klat ki z przy nę tą, uru cha mia się za -
pad nia, któ ra od ci na dro gę ucie czki.
De lik wen tów bę dzie my wy wo zić do
la sów. 1

ROZ MA WIA ŁA ANE TA AU GU STYN
*PROF. AN DRZEJ DRA BIŃ SKI – pro rek -
tor Uni wersytetu Przy rod ni cze go, kie -
row nik za kła du in ży nie rii i ochro ny
kra jo bra zu

Przy ro da pod spe cjal nym nad zo rem
Czło wiek przy pi sał so bie pra wo do de cy do wa nia o in nych ga tun kach. W Pol sce bo bry wy gi nę ły 
nie mal cał ko wi cie za Ja giel lo nów, nie uda ło się ura to wać tar pa na ani tu ra, któ ry wy marł już 
w XVII wie ku – opo wia da prof. An drzej Dra biń ski z Uni wersytetu Przy rod ni cze go

- Przyroda dawała sobie radę bez człowieka przez cztery miliardy lat, więc poradzi sobie i teraz. Jest cudownie
samoregulującą się maszyną; wystarczy zostawić ją w spokoju, a jej regeneracja jest kwestią czasu - mówi 
prof. Andrzej Drabiński
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AR TY KUŁ DO TO WA NY

PRZEZ WO JE WÓDZ KI

FUN DUSZ OCHRO NY

ŚRO DO WI SKA

IGOS PO DAR KI WOD NEJ

WE WROC ŁA WIU

Zagłada bobra zaczęła się w średniowieczu. Dziś mamy w Polsce aż 20 tys. 
tych zwierząt, dzięki wprowadzonemu w latach 70. programowi reintrodukcji
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