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Aylwin Pillai, David Heptinstall, Twenty Years of the Habitats Directive: 
A Case Study on Species Reintroduction, Protection and Management 
(Dwadzieścia lat dyrektywy siedliskowej: studium przypadku reintrodukcji, 
ochrony i zarządzania gatunkiem), „Environmental Law Review” 2013, 
vol. 15, no. 1, s. 27–46.

Artykuł poświęcony jest istotnemu z punktu widzenia utrzymania bioróżnorodności 
w Europie zagadnieniu reintrodukcji gatunków oraz ich ochrony na podstawie tzw. 
dyrektywy siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w spra-
wie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i fl ory). Problematyka ta jest 
przedstawiona na przykładzie przypadku udanej reintrodukcji bobra europejskiego 
(Castor fi ber) w Holandii, Niemczech (w szczególności w Bawarii) oraz na Łotwie.

W pierwszej części opracowania autorzy omawiają przepisy dyrektywy siedli-
skowej (art. 12) dotyczące ścisłej ochrony gatunków wymienionych w Załączni-
ku IV (m.in. bobra europejskiego). Szczególną uwagę poświęcają warunkom, na ja-
kich można w wyjątkowych okolicznościach wprowadzić odstępstwa od przepisów 
o ścisłej ochronie (art. 16). Następnie przedstawiają sytuację w trzech państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, w których w różnych dekadach ubiegłego wieku 
przeprowadzono z sukcesem reintrodukcję bobra. 

Bóbr pełni ważną rolę w ekosystemie i jego obecność ma pozytywny wpływ na 
środowisko naturalne. Równocześnie jednak jego działalność polegająca na drą-
żeniu obszernych nor, ścinaniu drzew, budowie żeremi itd. nie pozostaje obojętna 
dla wielu aspektów ludzkiego gospodarowania, a nawet bezpieczeństwa. Skutki 
obecności bobrów mogą być bardzo niekorzystne dla rolnictwa, gospodarki leśnej, 
systemów nawadniających czy odwadniających, zabezpieczeń przeciwpowodzio-
wych itp. – w okolicach ich intensywnego występowania. Autorzy omawiają, w jaki 
sposób i z jakim skutkiem w trzech wymienionych państwach próbuje się łączyć 
wymogi ochrony bobra z koniecznością zapobiegania tym negatywnym efektom, 
przy czym każdy z analizowanych przypadków różni się od pozostałych. Wspólną 
cechą jest to, że w każdym z nich bóbr przestał być gatunkiem zagrożonym i wystę-
puje coraz liczniej (a nawet – jak na Łotwie – niezwykle obfi cie). Każdy przypadek 
ukazuje inną odsłonę potencjalnego konfl iktu pomiędzy potrzebą zachowania 
bioróżnorodności a społeczno-gospodarczą działalnością człowieka. 

Analiza prowadzi autorów do postawienia kilku pytań, na które starają się od-
powiedzieć w końcowej części artykułu: Jak elastyczne i pragmatyczne są odnośne 
przepisy dyrektywy siedliskowej? Jak dalece praktyka niemiecka „naciąga” prawo? 
W jakim stopniu dyrektywa odpowiada potrzebie zarządzania gatunkami zwierząt 
występujących licznie i mających duży wpływ na środowisko? Jakie mogą być impli-
kacje dla przyszłych projektów reintrodukcji gatunków? Jakie mogą być implikacje 
dla szeroko pojętej ochrony i zarządzania gatunkami? 

Zdaniem autorów dyrektywa siedliskowa nie oferuje satysfakcjonującego roz-
wiązania problemu gatunków zwierząt licznie występujących na danym obszarze 
i istotnie oddziałujących na otoczenie. Ponadto, w ocenie autorów, prezentuje 
ona statyczne podejście do przyrody i jest – ze względu na treść załączników 
odzwierciedlających stan sprzed dwudziestu lat – przestarzała. Przemawia to za 
potrzebą ustanowienia mechanizmu ułatwiającego przegląd i rewizję załączników. 
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Na koniec autorzy stwierdzają, że przeprowadzona analiza praktyki ukazała pewne 
słabości ram prawnych ochrony gatunków, choć przyznają, że kontekst, w jakim 
osadzone są rozważania – czyli udana reintrodukcja bobra – sprawia, iż jest też 
wiele aspektów godnych pochwały.

Agnieszka Narożniak

Demola Okeowo, Examining the Link: Climate Change, Environmental 
Degradation and Migration (Badanie związku: zmiany klimatyczne, 
degradacja środowiska i migracje), „Environmental Law Review” 2013, 
vol. 15, no. 4, s. 273–289.

Artykuł dotyczy dostrzeżonego już kilkadziesiąt lat temu, a wciąż nierozwiązanego 
w skali międzynarodowej problemu „uchodźców klimatycznych” – osób, które 
zmuszone są migrować ze względu na negatywne skutki długotrwałych zmian 
klimatycznych czy gwałtownych zjawisk pogodowych bądź degradacji środowiska 
naturalnego.

W pierwszych częściach artykułu sporo uwagi autor poświęca skomplikowane-
mu z naukowego punktu widzenia zagadnieniu określenia związku przyczynowego 
pomiędzy konkretnym zjawiskiem pogodowym a globalnymi zmianami klimatycz-
nymi oraz relacji między zmianami klimatu a działalnością człowieka. Inną rozwa-
żaną kwestią jest to, czy czynniki związane ze środowiskiem i klimatem są jedynymi 
przesłankami decyzji o migracji w omawianej grupie osób, czy też współistnieją 
z innymi czynnikami o charakterze ekonomicznym, społecznym, politycznym. 

Z przywołanych przez autora badań wynika, że większość migracji mających 
podłoże środowiskowe odbywa się w ramach granic własnego państwa. Nie oznacza 
to jednak braku konieczności ustalenia ram prawnych dla rozpatrywania przypad-
ków osób, które decydują się lub są zmuszone szukać schronienia zagranicą. Wiąże 
się to z faktem, iż zmiany klimatyczne, występujące wprawdzie globalnie, najbar-
dziej dotykają mieszkańców „biednego Południa”, gdzie problemy ekologiczne na-
kładają się na istniejące już trudności gospodarcze czy kryzysy polityczne. Państwa 
stające w obliczu takich problemów mogą nie sprostać wyzwaniom związanym 
z masową migracją wewnętrzną. Tymczasem, jak podkreśla autor w dalszej części 
artykułu, prawo międzynarodowe nie dysponuje odpowiednimi instrumentami 
w obliczu uchodźstwa o omawianym podłożu. Klasyczna defi nicja uchodźcy zawarta 
w Konwencji genewskiej z 1951 r. nie znajduje tu zastosowania. Autor przywołu-
je wprawdzie podejmowane już próby takiej interpretacji defi nicji uchodźcy, by 
objąć nią również tę kategorię migrantów – jak jednak wykazuje, skazane są one 
na niepowodzenie. 

Ostatnia część artykułu zawiera zwięzłe omówienie alternatywnych koncepcji 
prawnych sposobów rozwiązania problemu uchodźców klimatycznych. Należą do 
nich: przyjęcie międzynarodowej konwencji w tej sprawie (rozwiązanie w ocenie 
autora najrozsądniejsze, lecz obecnie mało realne); przyjęcie protokołu dodatko-
wego do którejś z już obowiązujących konwencji (również trudne w praktyce); 
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