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P O  C O P  2 4
Aureliusz MikłAszewski

W sobotę 15 grudnia 2018 późnym wieczorem jednogłośnie (przez consensus, przy braku sprzeciwu) przyjęto końcowy doku-
ment szczytu klimatycznego coP 24 w Katowicach.

COP to skrót od angielskiej nazwy 

(Conference of the Parties) – Konferencji 

Stron Ramowej Konwencji ONZ w spra-

wie zmian klimatu. Planowana na 2-14 

grudnia 2018 zakończyła się tradycyjnie 

o dzień później. Brało w niej udział ponad 

20 tys. uczestników reprezentujących 196 

państw, które w roku 2015 w Paryżu przy-

jęły dokument nazwany Porozumieniem 

Paryskim. Najważniejszym jego przesła-

niem było zobowiązanie do ograniczenia 

wzrostu średniej temperatury naszego glo-

bu poniżej 20C w porównaniu do okresu 

przedprzemysłowego oraz podejmowanie 

starań, by ten wzrost nie przekroczył 1,50C. 

W Paryżu ustalono cel działań, a w Kato-

wicach dyskutowano nad wypracowaniem 

zasad jak to zrobić. Podstawowym doku-

mentem przygotowanym na COP 24 był 

Raport Specjalny Międzyrządowego Ze-

społu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmen-

tal Panel of Climate Change - IPCC).

trudne obrady
Rozpoczęcie ostatniej sesji plenarnej 

opóźniło się o parę godzin z powodów 

podnoszonych przez Brazylię o Turcję. 

Brazylia chciała obronić korzystny dla niej 

mechanizm handlu emisjami CO
2 
(po Poro-

zumieniu Paryskim powinien być zmienio-

ny), który umożliwiłby dwukrotne liczenie 

redukcji emisji i zaciąganie długu emisyj-

nego za handel jednostkami emisji. Nowo-

wybrany prezydent Brazylii Jair Bolsonaro 

(urząd obejmował w styczniu 2019 r.) za-

powiedział wycofanie się z porozumienia 

klimatycznego. W czerwcu 2017 r. po-

dobną deklarację złożył Donald Trump. 

Pod wpływem (naciskiem?) takich opinii 

w Pakiecie Katowickim nie została uregu-

lowana sprawa realizacji art. 6 Porozumie-

nia Paryskiego, mówiąca o  wprowadzeniu 

nadzorowanego przez Konwencję Klima-

tyczną ONZ międzynarodowego mechani-

zmu rynkowego, który ma służyć promocji 

zrównoważonego rozwoju i ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych (GHG). Część 

przychodów z tego mechanizmu przezna-

czona byłaby dla państw rozwijających 

się w celu pokrycia kosztów adaptacji do 

zmian klimatu. Problem ten odsunięto do 

następnego szczytu klimatycznego COP 25 

w Chile, w styczniu 2020 (Baca-Pogorzel-

ska K., Piszczatowska J., Gazeta Prawna 

17.12.2018).

Turcja (podobnie jak w Paryżu na COP 

21 przed trzema laty) zażądała usunięcia 

jej z grupy państw rozwiniętych i dołącze-

nia do państw rozwijających się. Chodziło 

oczywiście o łatwiejszy dostęp do pomocy 

finansowej. W rezultacie „dyskretnej dy-

plomacji” (wg różnych źródeł prezydenta 

COP 24 Michała Kurtyki, sekretarza ONZ 

Antonia Guterresa i prezydenta RP An-

drzeja Dudy) Turcja stonowała roszczenia 

i nie zgłosiła sprzeciwu.

Obrady nie były łatwe ze względu na 

rozbieżność interesów. USA, Rosja, Ara-

bia Saudyjska i Kuwejt nie chciały się 

zgodzić na bardziej ambitne cele – już nie 

poniżej 20C, jak zapisano w Porozumieniu 

Paryskim, lecz poniżej 1,50C, jak wyni-

ka z nadzwyczajnego raportu IPCC. Brak 

jednomyślności sprawił, że przez parę dni 

debatowano czy wspomniany Raport Spe-

cjalny należy zaakceptować czy jedynie 

ogłosić. Ustalono, że „dobrze, by był brany 

pod uwagę”. COP 24 pokazał, że pomimo 

świadomości klimatycznej katastrofy, pań-

stwa rozwinięte, a szczególnie najwięk-

si emitenci, nie kwapią się do składania 

deklaracji ponoszenia kosztów obniżenia 

emisji i adaptacji do zmian klimatu.

Polska głosowała tak jak wszystkie kraje 

Unii Europejskiej (mieliśmy jeden wspól-

ny głos). Podano też, że koszty transforma-

cji energetycznej w Polsce do roku 2040 

wyniosą ok. 400 mld zł, a organizacja COP 

24 kosztowała ok. 250 mln zł. (Okińska B., 

Słojewska A., Rzeczpospolita 29.11.2018)

Po trzech latach od przyjęcia Porozu-

mienia Paryskiego wypracowane zostały 

zasady jego wdrażania. Osiągnięto kom-

promis, który pomimo braku zdecydowa-

nych deklaracji, szczególnie finansowych, 

jest krokiem w kierunku realizacji główne-

go celu, jakim jest obniżenie emisji i nie 

przekroczenie ocieplenia powyżej 1,50C. 

Raport specjalny IPcc
W grudniu 2015 przedstawiciele 195 

krajów będących stronami Ramowej Kon-

wencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

klimatu (United Nations Framework Co-

nvention on Climate Change – UNFCCC) 

podpisali Porozumienie Paryskie. W Po-

rozumieniu Paryskim zapisano, że wzrost 

temperatury nie powinien przekraczać 20C, 

a należy dołożyć wszelkich starań, by nie 

przekroczył 1,50C od początku epoki prze-

mysłowej (1850 r.). Od tego czasu średnia 

temperatura Ziemi podniosła się o ok. 10C. 

Za wpisaniem 1,50C były małe kraje wy-

spiarskie, gdyż pół stopnia więcej może 

zadecydować o ich przyszłości, podnosząc 

poziom mórz i oceanów do stanu zagraża-

jącego zalaniem wysp.

W Paryżu poproszono IPCC o porówna-

nie skutków wzrostu temperatury w dwóch 

wariantach: +1,5 i + 20C. 8 października 

2018 r. w południowokoreańskim Inczon 

IPCC opublikował raport, w którym po-

twierdzone zostały obawy, ale też przed-

stawione propozycje niezbędnych działań 

(https://naukaoklimacie.pl/.../ocieplenie-

-o-1-5-stopnia-specjalny-raport-ipcc-308).

• Pewnych zjawisk uniknąć się nie da. 

Gazy cieplarniane wyemitowane do at-

mosfery będą nadal powodowały wzrost 
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temperatury. „Jest ich tyle, że gdyby za-

trzymać wszystkie emisje to i tak tempe-

ratura globalna podniesie się o ok. 0,50C 

w ciągu najbliższych 2-3 dekad”. To 

oznacza, że bardzo trudno (wręcz nie-

możliwe) jest zatrzymanie wzrostu tem-

peratury poniżej 1,50C. „Świat się cały 

czas ociepla, obecnie w tempie 0,20C 

na dekadę. Skutki są widoczne. Jeśli nie 

zatrzymamy emisji GHG to pod koniec 

XXI wieku klimat Ziemi będzie cieplej-

szy o ok. 3,5-60C. Próg + 1,50C zostałby 

osiągnięty ok. roku 2040”.

• To bardzo ostrożna prognoza (wzrost 

o 30C), wielu badaczy jest zdania, że 

wzrost będzie większy, gdyż znikną 

czynniki hamujące wzrost (pokrywa lo-

dowa Arktyki, zamarznięty nadkład nad 

wieczną zmarzliną).

• Jeśli uda się utrzymać wzrost tempera-

tury poniżej (do) 1,50C to i tak trzeba 

się spodziewać negatywnych efektów; 

wzrośnie ilość ekstremalnych zjawisk 

pogodowych, szczególnie fal gorąca, 

nawałnic, długotrwałych susz.

• Jeżeli wzrost temperatury przekroczy 

+20C to na całym świecie podniosą się 

temperatury maksymalne i minimalne. 

W cieplejszych obszarach Ziemi su-

sze i upały dotkną o ok. 0,5 mld ludzi 

więcej niż w scenariuszu +1,50C. Tego 

obawiają się kraje biedniejsze.

• Wzrost poziomu oceanów przy wzro-

ście 1,50C będzie niższy o 10 cm niż 

przy 20C, oznacza to uchronienie przed 

zalaniem siedzib ok. 10 mln ludzi.

• Przy wzroście 1,50C Arktyka traciłaby 

letni lód średnio raz na 100 lat, przy 

20C – raz na 10 lat.

• Przy 1,50C ocaleje jedna piąta raf ko-

ralowych, przy 20C – rafy zniknęłyby 

całkowicie. 

• Przy 1,50C w porównaniu z 20C stra-

ty w lądowych ekosystemach byłyby 

o połowę mniejsze.

• Zatrzymanie wzrostu temperatury na 

progu 1,50C spowoduje, że na po-

wierzchni ok. 2 mln km2 nie rozmrozi 

się wieczna zmarzlina. W zamrożo-

nym gruncie jest dużo metanu i innych 

związków węgla (gazy cieplarniane), 

które przedostałyby się do atmosfery.

• Wieczna zmarzlina to uśpione „sprzę-

żenie zwrotne” z ogromną ilością me-

tanu, który jest w stanie bezpowrotnie 

rozregulować system klimatyczny.

• Każde 0,5 stopnia C może uruchomić 

któreś ze sprzężeń (lód Arktyki, zmar-

zlina).

czy nie jest za późno?
Czy cel zapisany w Porozumieniu Pa-

ryskim jest w ogóle osiągalny (Jurszo 

OKO.press XII.2018, Baca-Pogorzelska 

K., Piszczatowska J., Gazeta Prawna 3.11-

2.12.2018)? 

• Przed rokiem taki pogląd przeważał 

i IPCC szacowała, że limit rezerwy 

węglowej (carbon budżet = ilość GHG, 

które jeszcze można wyemitować zanim 

przekroczy się 1,50C)  wyczerpiemy na 

początku przyszłej dekady. Uznano, że 

zatrzymanie wzrostu temperatury na 

1,50C jest właściwie przegrane. Opty-

miści zakładali, że utracony w połowie 

stulecia poziom 1,50C zostanie „odzy-

skany” pod koniec XXI wieku. 

• Rok temu grupa badaczy z Oksfordu 

wyliczyła, że rezerwa węglowa jest 

większa i wystarczy jej na 2-3 dekady.

• 1,50C da się utrzymać, ale cała ludz-

kość musi natychmiast zacząć reduko-

wać emisje  GHG.

Ale oczekiwanie przez 2-3 dekady jest 

bardzo ryzykowne ze względu na prawie 

pewne uruchomienie „sprzężeń zwrot-

nych” przyspieszających ocieplenie i wte-

dy po prostu zahamowanie ich będzie nie-

możliwe.

Realny jest zatem pogląd-przekonanie, 

że mamy 12 lat na intensywne działania 

zmierzające do zatrzymania, wywołanej 

przez działalność człowieka, katastro-

fy. Wg Raportu IPCC dla zatrzymania 

wzrostu ocieplenia na poziomie 1,50C ko-

nieczne jest ograniczenie zużycia węgla 

w energetyce o ok. 2/3 do 2030 r., a do 

roku 2050 ludzkość powinna energię elek-

tryczną pozyskiwać ze źródeł innych niż 

węgiel. Również zużycie ropy naftowej 

w roku 2030 powinno być o 37% mniejsze 

niż w roku 2010, a udział gazu ziemnego 

ok. 8% pod warunkiem wychwytywania 

CO
2
 ze spalin.

IPCC zwraca uwagę na znaczną nie-

pewność szacunków (nie wiemy, czy już 

jest za późno, ale skoro jest jednak jakaś 

szansa to nie należy się poddawać, trzeba 

się starać (walczyć). Droga do celu (zaha-

mowanie wzrostu temperatury przez zbu-

dowanie gospodarki nisko/zero – emisyj-

nej) będzie nieprawdopodobnie trudna.

Wizja gospodarki światowej za 30 lat
W oparciu o wskazania Raportu IPCC 

można założyć, że gospodarka w połowie 

XXI powinna wyglądać następująco:

• wszystkie kopalnie węgla i elektrownie 

węglowe będą zamknięte;

• 4/5 energii (80%) pozyskuje się z wia-

tru, słońca i innych OZE;

• 20% dają reaktory atomowe i nieliczne 

elektrownie gazowe z wychwytywa-

niem CO
2
;

• po drogach poruszają się pojazdy elek-

tryczne i wodorowe;

• na Ziemi wzrosła powierzchnia lasów 

(o kilka mln km2), które wychwytują 

CO
2
 z powietrza;

• wdrożono na masową skalę nowator-

skie technologie wychwytujące CO
2
 

z powietrza;

• masowa uprawa roślin energetycznych, 

spalanych w elektrowniach, a CO
2
 wy-

chwytuje się w całości i zatłacza pod 

ziemię. Jest to metoda BECCS (bio-

-energy with carbon capture and stora-

ge);

• w rezultacie tych działań z atmosfery 

znika kilka mld ton CO
2
 rocznie;

• należy dążyć do tego, by odbyło się to 

bez kosztów społecznych, bez wyrzuca-

nia ludzi z ziemi by prowadzić planta-

cję;

• koszty szacuje się na ok. biliona dola-

rów rocznie od 2020 r. Na razie nie zdo-

łano przekonać  rządów i koncernów 

by poważnie potraktowały zagrożenia 

klimatyczne i zainwestowały w szybką 

transformację naszej cywilizacji; 

„Wysiłek byłby ogromny, ale cel jest 

w naszym zasięgu. Wymaga podjęcia 

szybkich i bardzo odważnych decyzji po-

litycznych”. Czy jest szansa na takie decy-

zje? Coraz bardziej widoczne, narastające 

zagrożenie powinno światowym decyden-
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tom (państwom, koncernom, organiza-

cjom) uświadomić, że są konieczne.

Aspekt zdrowotny
5 grudnia 2018 podczas COP 24 Świato-

wa Organizacja Zdrowia (WHO) opubliko-

wała raport pt. „Zdrowie i zmiany klimatu”. 

Podaje on, że z powodu zanieczyszczenia 

powietrza w ciągu roku na świecie umiera 

przedwcześnie ok. 7 mln osób, a koszty spo-

łeczne wynoszą ok. 5,11 mld dolarów. W 15 

krajach – największych emitentach koszty 

zdrowotne stanowią ok. 4% ich PKB (Ra-

port WHO 2018, https://imgw.pl). 

Działania na rzecz realizacji celów Po-

rozumienia Paryskiego kosztowałyby ok. 

1% globalnego PKB. Realizacja tych celów 

może ocalić życie ok. 1 mln osób rocznie.

Realia
Minusy: 
Dziś deklaracje rozchodzą się z czy-

nami. Emisje CO
2
 z energetyki osiągnęły 

w roku 2017 rekordowy poziom 32,5 mld 

ton CO
2
. Trwa eksploatacja i spalanie wę-

gla, ropy, gazu. Gdyby podsumować pod-

jęte (zadeklarowane) przez poszczególne 

kraje zobowiązania to temperatura pod 

koniec tego wieku wzrosłaby o 30C. Czyli 

pewna katastrofa i potęgujące ją „sprzęże-

nia zwrotne”.

Plusy: 
Rośnie rola energetyki odnawialnej 

w pozyskiwaniu energii elektrycznej, po-

stępują badania nad wychwytywaniem CO
2
 

wprost z atmosfery.

Szwecja i Nowa Zelandia ogłosiły, że 

w połowie XXI wieku staną się zero emi-

syjne.

A jednak wszystko zmierza we właści-

wą stronę ale bardzo wolno, co może trwać 

ok. 50-70 lat. Nie mamy tyle czasu. 

Wg IPCC tempo rozpowszechniania 

energetyki odnawialnej powinno wzro-

snąć siedmiokrotnie do roku 2030, jeśli nie 

chcemy przekroczyć 1,50C.

Przybywa chętnych do transformacji, 

w tym wyróżnia się Unia Europejska.

Strategia ue
28 listopada 2018 r. Komisarz UE ds. 

Klimatu, Miguel Arias Caṅete ogłosił dłu-

goterminową strategię klimatyczną:

• do roku 2050 europejska gospodarka ma 

być neutralna klimatycznie. Pochłania-

nie będzie zrównane z emitowaniem,

• do roku 2030 – obniżenie emisji GHG 

o 45% (w porównaniu do 2010 r.),

• zwiększenie efektywności energetycz-

nej do 32,5%,

• zwiększenie udziału OZE w produkcji 

energii elektrycznej do 32%.

To bardzo ambitny plan. Aby to osią-

gnąć konieczna jest modernizacja unijnej 

gospodarki w kierunku nowych, zielonych 

inwestycji za ok. 290 mld (!) euro rocznie, 

by nie tylko powstrzymać emisję gazów 

cieplarnianych, ale także odnowić mecha-

nizmy wzrostu gospodarczego. Dotychcza-

sowe doświadczenie potwierdza celowość 

takich działań. Kraje Unii Europejskiej 

zmniejszyły w okresie 1990 – 2016 zu-

życie energii o 2%, emisję GHG o 22%, 

przy równoczesnym wzroście PKB o 54%. 

Potwierdza to regułę decouplingu, tj. roz-

dzielenia wzrostu gospodarczego i propor-

cjonalnego wzrostu emisji. Można się więc 

rozwijać i mniej emitować, stwarzając przy 

tym, jak w przypadku UE ok. 4 mln zielo-

nych miejsc pracy.

Polska prezydencja 
Obradom przewodniczył prezydent 

COP 24 Michał Kurtyka, a Polska starała 

się  pokazać przedstawicielom państw ca-

łego świata z jak najlepszej strony poprzez 

różne wypowiedzi oraz inicjatywy, a także 

dobrą organizację szczytu.

• Premier Mateusz Morawiecki mówił, że 

Protokół z Kioto zobowiązał Polskę do 

6% redukcji emisji GHG, a osiągnęli-

śmy prawie 30%.

• Szefowie państw i rządów już pierw-

szego dnia przyjęli przygotowaną przez 

Polską Prezydencję deklarację o solidar-

nej i sprawiedliwej transformacji ener-

getycznej (Solidarity and Just Transition 

Silesia Declaration), zakładającą reali-

zowanie celów związanych z ochroną 

klimatu przy jednoczesnym utrzymaniu 

rozwoju gospodarczego i miejsc pracy 

w duchu dziedzictwa „Solidarności”.

• Przyjęto przez aklamację Katowicką 

Deklarację Ministerialną „Lasy dla kli-

matu”, mówiącą o roli lasów dla pochła-

niania CO2
.

• Wiceminister Energii Grzegorz Tobi-

szowski przedstawił wyniki raportu 

nt. „Wkład polskiego sektora energo-

elektrycznego w realizację globalnej 

polityki klimatycznej” i zaznaczył, że 

największy udział w redukcji emisji 

CO
2
 ma sektor energetyczny. W roku 

1990 udział węgla w pozyskaniu ener-

gii elektrycznej wynosił 98%, a obecnie 

wynosi ok. 77% i będzie się zmniejszał 

zgodnie z „polityką Energetyczną Polski 

do 2040 r.”. Powiedział też, że Polska 

obniżyła energochłonność gospodarki 

o 30% i zredukowała emisję GHG rów-

nież o 30%.

• Rząd realizuje 10-letni program „Czyste 

Powietrze” skierowany do gospodarstw 

domowych (za 103 mld zł). Ma on na 

Ryc. 2. Najwięcej CO2 emituje energetyka
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celu termomodernizację budynków oraz 

zamianę źródeł ogrzewania i likwidację 

niskiej emisji z palenisk domowych.

• Deklarację dotyczącą elektromobilności 

przedstawił premier Mateusz Morawiec-

ki informując, że Polska zamierza prze-

znaczyć 3-4 mld w najbliższych latach 

na jej rozwój. Deklarację poparło ponad 

40 państw.

• W Katowicach odbył się, organizowany 

przez organizacje pozarządowe, Marsz 

dla Klimatu by zaapelować do polity-

ków całego świata o natychmiastowe, 

konkretne działania dla poprawienia sy-

tuacji klimatycznej w naszym kraju i na 

naszej planecie.

• Polska dostała od NGS-ów tzw. „ska-

mielinę dnia” za popieranie węgla w go-

spodarce.

• Zwracano uwagę na dobrą organizację 

COP 24 oraz ochronę przed możliwymi 

przy okazji takich zgromadzeń, zagroże-

niami terrorystycznymi. 

Stanowisko Polski 
Ministerstwo Energii opublikowało 

13 listopada 2018 r. stanowisko na COP 

24 (https://biznesalert.pl/cop24-polska-

stanowisko-ministerstwo-transformacja-

energetyczna/ ). Czytamy w nim, że:

• sukces COP 24 wymaga powszechnego 

udziału wszystkich stron. Sama Unia 

Europejska odpowiadająca za 10% glo-

balnych emisji nie zapobiegnie zmia-

nom klimatu,

• Polska jest przeciwna podwyższaniu 

przyjętych przez UE celów redukcyj-

nych CO
2
 do roku 2030, gdyż będzie to 

miało negatywny wpływ na sektor elek-

troenergetyczny i gospodarkę (chodzi 

o 40% emisje, efektywność - 32,5% , 

udział OZE – 32% do roku 2030), 

• Ministerstwo Energii stoi na stanowisku, 

że walka ze zmianami klimatu powinna 

mieć charakter  globalnego i solidarnego 

wysiłku, który ma na uwadze koniecz-

ność zachowania konkurencyjności go-

spodarek krajowych i ich suwerenności 

w zakresie kształtowania miksów ener-

getycznych,

• gospodarki państw uzależnione od paliw 

kopalnych nie powinny być oceniane 

wyłącznie przez pryzmat tych paliw ani 

rynkowo dyskryminowane,

• Ministerstwo Energii zwraca też uwa-

gę, że zależność importowa UE od pa-

liw kopalnych wzrosła z 52% w 1990 r. 

do 74% w roku 2016. W 2017 r. do UE 

zaimportowano 173 mln ton węgla, co 

oznacza przeniesienie poza UE ok. 700 

tys. miejsc pracy i wytransferowanie 

blisko 13 mld euro.

Tydzień przed COP 24, 23 listopada 

2018 r. Ministerstwo Energii opublikowało 

projekt „Polityki Energetycznej Polski do 

2040 roku” (PEP 2040). Do najważniej-

szych propozycji PEP należy (https://www.

gov.pl/.../polityka-energetyczna-polski-do-

2040-r-zapraszamy-do-konsultacji/):

• szybka dywersyfikacja i rozwój wy-

twarzania energii ze źródeł niskoemi-

syjnych, które mają doprowadzić do 

ograniczenia emisji CO
2
 w sektorze 

elektroenergetyki o 30% do 2030 r.,

• ograniczenie udziału węgla w wytwa-

rzaniu energii elektrycznej do ok. 60% 

w roku 2030 i poniżej 30% do 2040 r. 

Produkcja prądu z węgla spadnie z 130 

TWh w 2020r. do 75 TWh w roku 2040,

• gaz paliwem przejściowym,

• wzrost udziału OZE w wytwarzaniu 

energii elektrycznej do 27% w roku 

2030 (w energii brutto 21%). Pełne 

wykorzystania energii z morskich farm 

wiatrowych i fotowoltaiki może zapew-

nić łącznie do 30 GW nowych mocy do 

roku 2040,

• w roku 2033 uruchomienie pierw-

szej polskiej elektrowni jądrowej (EJ) 

o mocy 1-1,5 GW, a sześć bloków 

o łącznej mocy ok. 6-9 GW ma zostać 

ukończone do 2043 r.

Odnosząc się do powyższych danych:

• 60% węgla w 2030 r. nie wskazuje na 

wolę polityczną dekarbonizacji, spowal-

nia transformację, przedłuża obecność 

węgla w energetyce,

• planowanie EJ na lata 2033-43 wyglą-

da nadmiernie optymistycznie, a od-

ległe terminy dają nadzieję, że do tego 

nie dojdzie, chociażby tylko z przyczyn 

ekonomicznych, 

• od 1998 r. emisja GHG z sektora ener-

getyki spadła o ponad 33%, a sprawność 

bloków węglowych od 2000 r. wzrosła 

w Polsce o 10%. Wzrost sprawności 

elektrowni o 1% prowadzi do 2-3% re-

dukcji emisji CO
2
,

Ministerstwo Energii stwarza warunki 

sprzyjające dla rentownego i nowoczesne-

go sektora górnictwa węgla kamiennego 

opartego na kooperacji, wiedzy i innowa-

cjach,

Ministerstwo Energii opowiada się za 

ewolucyjną transformacją sektora elek-

troenergetycznego, zamiast drastycznych 

ograniczeń w wykorzystaniu paliw kopal-

nych,

• Ministerstwo Energii opowiada się za 

uznaniem gazu ziemnego jako nisko-

emisyjnego źródła energii służącego ce-

lom zrównoważonego rozwoju,

• Ministerstwo Energii zamierza wspierać 

rozwój sektora elektromobilności, roz-

woju i udoskonalania technologii wodo-

rowych,

• uważa także, że rozwój energetyki ją-

drowej wpisuje się w cele określone 

w Porozumieniu Paryskim. 

Ze stanowiska tego wynika jasno, że 

Ministerstwo Energii wspiera nadal i za-

mierza udoskonalać energetykę węglową 

oraz jądrową. Nie ma natomiast tendencji 

do preferowania energetyki opartej na źró-

dłach odnawialnych.

Zadania dla Polski

Przedstawiony z początkiem grud-

nia 2018 r. raport organizacji ClientEarth 

Prawnicy dla Ziemi pt. „Law and Ambition 

in Poland’s Energy Transition” (Prawo 

i ambicja w polskiej transformacji ener-

getycznej) wyraża obawy, że Polska nie 

osiągnie celów Porozumienia Paryskie-

go. Transformacja energetyczna przebie-

ga zbyt powoli pomimo, że są podstawy 

prawne dla rozwoju zielonej energetyki. 

W praktyce jednak nie  przyczyniają się 

oczekiwanego rozwoju OZE. W latach 

2015-2018 nie było aukcji na OZE, a w la-

tach 2016-2017 zanotowano spadek udzia-

łu OZE w miksie energetycznym (2015 r. 

– 11,7%, 2016 r. – 11,3%, 2017 r. – 11%). 

A przecież Polska w ramach pakietu 3x20 
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powinna mieć udział OZE w 2020 r. wy-

noszący 15% (dla Polski zrobiono wyjątek 

zw względu na duży udział węgla w ener-

getyce, ponad 90%, stąd 15% zamiast 

20%). Kwoty za darmowe pozwolenia na 

emisję CO
2
 powinny być zainwestowane 

w transformację sektora energetycznego, 

tymczasem za znaczną ich część moder-

nizowano elektrownie węglowe. Nie dzia-

ła mechanizm zielonych cetryfikatów za 

zwiększenie efektywności energetycznej 

budynków, gdyż jest nieopłacalny (wyso-

kość, powszechność). 

Aby cele te osiągnąć konieczne jest 

w Polsce:

• zmniejszenie spalania węgla o ponad 

30% do roku 2030 i o 55% do roku 2050;

• udział węgla w sektorze energetycz-

nym może wynosić maksymalnie 40% 

w 2030 r. i mniej niż 20% w 2050 r.

A to oznacza radykalną zmianę w sto-

sunku do przedstawionej Polityki Energe-

tycznej Polski 2040  (PEP 2040), zakła-

dającej 60% udział węgla w wytwarzaniu 

energii elektrycznej w roku 2030 i stopnio-

wą likwidację lądowych farm wiatrowych, 

które już dziś skutecznie przyhamowała 

tzw. „ustawa odległościowa” (odległość 

od zabudowań nie mniejsza niż dziesięcio-

krotna wysokość masztu łącznie ze śmi-

głem).

Tymczasem średnia emisyjność polskie-

go sektora elektroenergetycznego wynosi 

ponad 800 g CO
2
/kWh, gdy dla porówna-

nia Niemcy mają ok. 500 g, Wielka Bryta-

nia ok. 300 g, a Francja 100 g (z powodu 

dominującej energetyki jądrowej, z której 

Niemcy planują wyjście w roku 2022).

ustalenia 
COP 24 w Katowicach miał na celu 

ustalenie zasad wdrożenia celów Porozu-

mienia Paryskiego i przedstawienie prak-

tycznych działań, które należy podjąć, by 

zatrzymać globalne ocieplenie. Co przyjęto 

(Baca-Pogorzelska K., Piszczatowska J.,  

Gazeta Prawna, 17.12.2018)?

• Tzw. rulebook, nazywany też „Pakietem 

Katowickim”, dokument liczący ponad 

100 stron zawierający sposoby raporto-

wania emisji, rewizji celów klimatycz-

nych oraz finansowanie przedsięwzięć 

klimatycznych przez kraje rozwinięte.

• Ujednolicono zasady mierzenia i rapor-

towania emisji przez wszystkie kraje. 

Usunięto w ten sposób rozbieżności 

mierzenia emisji przez kraje rozwinięte 

i rozwijające się.

• Ustalono, że kraje co 2 lata będą zgła-

szały redukcję emisji CO
2
 do ONZ. Pol-

ska będzie redukcję zgłaszała wspólnie 

z innymi krajami UE w jednym raporcie.

• Począwszy od 2023 r. co 5 lat będą się 

odbywały przeglądy redukcji emisji 

wszystkich krajów.

• Co 5 lat kraje mogą (ale nie muszą) pod-

wyższać zobowiązania redukcji emisji 

GHG.

• Co 2 lata będą tworzone raporty doty-

czące finansowania przez kraje rozwi-

nięte wsparcia krajów rozwijających się. 

Dotyczy to szczególnie krajów najbar-

dziej narażonych na skutki globalnego 

ocieplenia. 

Był to jeden z głównych punktów spor-

nych COP 24; kto, ile i komu powinien 

płacić by redukować emisję CO
2
 i ogra-

niczyć skutki ocieplenia. Kraje rozwinięte 

niechętnie deklarują wsparcie finansowe, 

a kraje biedne mają wpisane (już w Poro-

zumieniu Paryskim) cele warunkowe, że 

będą redukowały emisję pod warunkiem 

otrzymania pomocy finansowej. Tymcza-

sem w Zielonym Budżecie (Funduszu) 

Klimatycznym, w którym powinno być 

(wg zamierzeń z Paryża) 100 mld dolarów 

rocznie, zadeklarowano początkowo ok. 

62 mld, a obecnie jest ok. 10 mld dolarów. 

To jest o wiele za mało, wobec czego dal-

sze rozmowy o większym wsparciu finan-

sowym będą kontynuowane na szczycie 

u Sekretarza Generalnego ONZ we wrze-

śniu 2019 w Nowym Jorku. Rządy państw 

– uczestników COP 24 zaktualizują plany 

działań dla klimatu do roku 2020. Rozmo-

wy będą także  dotyczyły podwyższenia 

tzw. „ambicji klimatycznych”. Jest to ko-

nieczne, gdyż w Katowicach nie udało się 

uzyskać zapewnienia od krajów rozwinię-

tych, że będą dążyły do ograniczenia wzro-

stu temperatury maksymalnie do 1,50C, jak 

sugerował Raport specjalny IPCC. W jego 

świetle konieczne jest nie tylko zahamowa-

nie wzrostu emisji, ale ich spadek. Obecnie 

podjęte starania są daleko niewystarczające 

i jeżeli na tym poprzestaniemy, to tempe-

ratura wzrośnie nawet powyżej 30C, a to 

grozi katastrofą globalną, jakiej jeszcze 

ludzkość nie doświadczyła.

Podsumowanie

Przy tak dużej liczbie uczestników  (po-

nad 20 tys.) i rozbieżnych interesach pra-

wie 200 państw, trudno było o jednomyśl-

ność w każdej sprawie. Wspólny dokument 

przyjęto jednak przez consensus; kierunek 

dalszych prac i reguły postępowania, choć 

nie wszystkie zostały przez uczestników 

COP zaaprobowane.

Część z nich przełożono, w tym pkt. 6 

Porozumienia Paryskiego, do następnego 

COP-u planowanego na styczeń 2020 r. 

w Chile, a deklaracje finansowania i dal-

szego obniżania emisji CO
2
 – do spotkania 

we wrześniu 2019 u Sekretarza Generalne-

go ONZ w Nowym Jorku.

COP 24 na pewno był wydarzeniem 

światowym, które spowodowało wzrost 

zainteresowania problematyką ocieplania 

się klimatu i konieczności podjęcia zdecy-

dowanych działań, aby temu zapobiec. Dla 

przypomnienia więc krótkie podsumowa-

nie przesłania Raportu specjalnego IPCC:

• do zatrzymania wzrostu ocieplenia na 

poziomie 1,50c mamy jeszcze 10-12 lat 

na radykalne zmniejszenie emisji CO
2
. 

Aby to osiągnąć konieczne jest:

 - do roku 2030 zmniejszenie emisji 

GHG o 45%, 

 - do roku 2050 uzyskanie 0 emisji 

(emitowanie = wychwytywanie),

 - do roku 2030 zmniejszenie zużycia 

węgla w gospodarce o 2/3, 

 - do roku 2050 wytwarzanie energii 

ze źródeł innych niż węgiel.

W razie wątpliwości pamiętać należy 

o zasadzie przezorności, która nakazuje za-

łatwianie problemów, podejmowanie decy-

zji po tzw. bezpiecznej stronie.

Czego wszystkim decydentom życzę!

dr inż. Aureliusz MikłAszewski

 

Materiały źródłowe – dostępne w Redakcji
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utrzymanie areału lasów aluwialnych jest celem priorytetowym unii europejskiej. Na mocy dyrektywy 92/43/eWg z dnia 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny, Polska została zobowiązana do ich ochrony. Podgór-
skie łęgi jesionowe oraz łęgi wierzbowe i topolowe zostały uznane za siedliska priorytetowe, lecz wyłączono z tej grupy lasy łęgowe 
z jesionami i wiązami.

OCHRONA POZOSTAŁOŚCI 
LASÓW ALUWIALNYCH

MichAł Śliwiński

część II. 
Ilustracje 

na str. 28

dlaczego?
Priorytetowe siedlisko przyrodnicze 

o kodzie *91E0 obejmuje szereg leśnych 

zbiorowisk roślinnych związanych z woda-

mi płynącymi. Należą do nich łęgi olszowe, 

które opisano w pierwszej części artykułu 

(Śliwiński 2018). Są jednak zbiorowiska la-

sów nadrzecznych, które nie zostały w Pol-

sce uznane za siedliska priorytetowe: lasy 

dębowo-jesionowo-wiązowe, łęgi jesionowe 

z jarzmianką i łęgi wiązowe z fiołkiem won-

nym, które włączono do niepriorytetowego 

siedliska o kodzie 91F0. W ocenie osób de-

cyzyjnych nie są to zbiorowiska zagrożone 

zanikiem na terytorium kraju i pozostałości 

niektórych typów lasów aluwialnych nie zo-

stały objęte szczególną ochroną, wbrew za-

pisom Dyrektywy 92/43/EWG. Nie wszyscy 

zgadzają się z tym ujęciem i niektórzy na-

ukowcy wiązowo-jesionowy łęg śledzienni-

cowy zaliczają do siedliska *91E0 (e-Silva). 

U naszych południowych sąsiadów, wszyst-

kie nadrzeczne lasy jesionowe włączono do 

związku Alnion incanae (Vegetation of the 

Czech Republic), a tym samym - grupy sie-

dlisk przyrodniczych priorytetowych. Brak 

„gwiazdki” przy kodzie siedliska powoduje, 

że niektóre typy nadrzecznych łęgów nie są 

w Polsce należycie chronione.

łęgi wierzbowe i topolowe
Lasy o drzewostanie wierzbowym i topo-

lowym występują w strefie brzegowej du-

żych rzek, gdzie podłoże charakteryzuje się 

wysokim poziomem wody gruntowej. łęgi 

wierzbowe Salicetum albae tworzą drze-

wiaste wierzby: biała Salix alba i krucha 

Salix fragilis. Warstwy krzewów i mchów 

są słabo rozwinięte, natomiast w dość zwar-

tym runie występuje mozaika roślin szuwa-

rowych, łąkowych i okrajkowych. Najczę-

ściej są to: kielisznik zaroślowy Calystegia 

sepium, przytulia czepna Galium aparine, 

mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, 

jeżyna popielica Rubus caesius, pokrzywa 

zwyczajna Urtica dioica i żywokost lekarski 

Symphytum officinale. Fragmenty tego typu 

łęgów mogą występować na terenie całego 

kraju we wszystkich dolinach rzek i poto-

ków aż do wysokości 600-800 m n.p.m. 

(Borysiak 2004a), co potwierdzają również 

wyniki Pielecha, który stwierdził występo-

wanie zespołu Salicetum albo-fragilis w Su-

detach (Pielech 2012). Najlepiej zachowane 

fitocenozy tego typu znane są jednak z dolin 

środkowej Wisły i Warty oraz dolnej Odry 

(Matuszkiewicz 2008). łęgi topolowe Po-
puletum albae są poznane o wiele słabiej, 

gdyż obecnie są to zbiorowiska zachowane 

fragmentarycznie. Można je spotkać w po-

staci luźnych skupień w wyższych partiach 

teras dolin rzecznych, gdzie sąsiadują z łę-

gami wierzbowymi i lasami dębowo-wiązo-

wymi jako stadium ich sukcesji. Drzewostan 

tworzą topole: biała Populus alba, czarna 

Populus nigra i ich mieszaniec - topola sza-

ra Populus canescens, rzadziej inne gatunki 

drzew. Warstwa krzewów jest słabo rozwi-

nięta i tworzą je pojedyncze osobniki dere-

nia świdwy Cornus sanguinea lub głogów 

Crataegus, z kolei w bujnym runie występu-

ją nitrofilne ziołorośla podagrycznika pospo-

litego Aegopodium podagraria, bluszczyka 

kurdybanka Glechoma hederacea, jeżyny 

popielicy i pokrzywy zwyczajnej. Regene-

racyjne postacie łęgów topolowych rzadko 

można spotkać w dolinach dużych rzek na 

terenie całego kraju, najlepiej zachowane fi-

tocenozy występują w dolinie Wisły (Bory-

siak 2004b, Matuszkiewicz 2008).

Zróżnicowanie łęgów jesionowych i wią-
zowych

Zgodnie z definicją, łęgowe lasy dębo-
wo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum 
minoris to lasy o mieszanym drzewosta-

nie porastające tereny wzdłuż dolin dużych 

i średnich rzek. Gatunkami diagnostycznymi 

tego zbiorowiska są m.in.: wiąz pospolity 

Ulmus minor, klon polny Acer campestre, 

ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, blusz-

czyk kurdybanek Glechoma hederacea, 

przytulia czepna Galium aparine, złoć żółta 

Gagea lutea i czosnaczek pospolity Alliaria 

petiolata. W lasach tego typu zawsze wy-

stępuje dużo dębu szypułkowego Quercus 

robur, jesionu wyniosłego Fraxinus excel-

sior, podagrycznika pospolitego, zawilca 

gajowego Anemone nemorosa i niecierpka 

pospolitego Impatiens noli-tangere (e-Si-

lva). To tylko niektóre gatunki, należy więc 

podkreślić bogactwo i zróżnicowanie łęgów 

tego typu, świadczące o ich dużej wartości 

przyrodniczej. Wykształcają się na pod-

łożach wilgotnych, okresowo zalewanych 
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lub znajdujących się pod wpływem spły-

wu powierzchniowego do wysokości ok. 

400 m n.p.m., w Sudetach łęgi tego rodzaju 

nie występują (Pielech 2012). W bardziej 

uwilgotnionych miejscach spotyka się pod-

zespół z wiązem i śledziennicą skrętolistną 

Chrysosplenium alternifolium, który ma 

charakter źródliskowy i według niektórych 

naukowców jego przynależność do siedliska 

91F0 jest dyskusyjna. Natomiast na tere-

nach o pogorszonych warunkach wodnych 

- np. w Dolinie Odry - w lasach tego typu 

częściej spotykane są gatunki grądowe, jak: 

lipa drobnolistna Tilia cordata, grab pospo-

lity Carpinus betulus i gwiazdnica wielko-

kwiatowa Stellaria holostea. W skrajnych 

przypadkach całe runo traci swój łęgowy 

charakter i tylko stare jesiony lub wiązy dają 

świadectwo tego siedliska. Na okresowo za-

lewanych obrzeżach dolin rzek na pograni-

czu niżu i przedgórza kraju można odnaleźć 

fitocenozy łęgu jesionowego z jarzmianką 
Astrantio-Fraxinetum. W drzewostanie 

występuje głównie jesion wyniosły, lecz 

charakterystyczny jest udział gatunków gór-

skich, np. olszy szarej Alnus incana i jarz-

mianki większej Astrantia major. Ze wzglę-

du na liczne podobieństwa do podgórskiego 

łęgu jesionowego zbiorowisko jest trudne 

do identyfikacji i pomijane przy inwentary-

zacjach leśnych, a zasługuje na wyróżnienie 

w randze regionalnej odmiany łęgu wiązo-

wo-jesionowego (Danielewicz, Pawlaczyk 

2004). Wiadomo, że występuje na pogra-

niczu Niziny Śląskiej i Przedgórza Sudec-

kiego oraz we wschodniej części Równiny 

Opolskiej (Matuszkiewicz 2008). Równie 

trudnym do rozpoznania i jeszcze rzadszym 

zbiorowiskiem jest łęg wiązowy z fiołkiem 
wonnym Violo odoratae-Ulmetum minoris, 

który porasta łagodne stoki zasilane przez 

wody spływające lub ich lokalne wysię-

ki. W jego drzewostanie dominują wiązy 

Ulmus, a w runie występują liczne gatunki 

synantropijne, w tym charakterystyczny 

fiołek wonny Viola odorata. Łęgi tego typu 

stwierdzono na kilku stanowiskach północ-

no-zachodniej Polski i wymagają dodatko-

wych badań (Matuszkiewicz 2008). Wyżej 

wymienione zbiorowiska zaliczono do sie-

dliska przyrodniczego 91F0, które nie jest 

w Polsce objęte szczególną ochroną. Następ-

ny układ roślinności z panującym jesionem 

uznano już za siedlisko priorytetowe *91E0. 

Jest to podgórski łęg jesionowy Carici re-
motae-Fraxinetum, wykształcający się na 

terenach wyżej położonych, w dolinach stru-

mieni i potoków. W drzewostanie powinien 

dominować jesion wyniosły, jednak często 

spotyka się zbiorowiska z dominacją olszy, 

co należy uznać za objaw degeneracji siedli-

ska. Do typowych gatunków roślin należą 

m.in.: czyściec leśny Stachys sylvatica, po-

krzywa zwyczajna, niecierpek pospolity Im-

patiens noli-tangere i świerząbek orzęsiony 

Chaerophyllum hirsutum. Często występuje 

również turzyca odległokłosa Carex remo-

ta, czartawa pośrednia Circaea intermedia, 

szczaw gajowy Rumex sanguineus, kopytnik 

pospolity Asarum europaeum, szczyr trwa-

ły Mercurialis perennis i podagrycznik po-

spolity (Pawlaczyk 2012a). Łęgi tego typu 

występują nad małymi ciekami w Sudetach 

i Karpatach od przedgórza po regiel dolny, 

rzadziej na terenach wyżynnych (Matuszkie-

wicz 2008). Na pogórzu Sudetów znane są 

również formy przejściowe między podgór-

skim łęgiem jesionowym a łęgiem jesiono-

wym z jarzmianką, w których dominuje ten 

gatunek rośliny. Znane są również postacie 

z udziałem rzadkiego gatunku śledziennicy 

naprzeciwlistnej Chrysosplenium oppositi-

folium (Pawlaczyk 2004).

Zagrożenia
Łęgi wierzbowe i topolowe mocno ucier-

piały na skutek gospodarki człowieka, nie 

tylko w rezultacie wycinki drzewostanu pod 

łąki, pastwiska i plantacje topolowe, ale także 

przez zrzuty ścieków i budowę zbiorników 

zaporowych, które zmniejszyły przepływy 

i wyeliminowały zalewy. Budowa polderów 

i zbiorników retencyjnych często odbywa się 

kosztem areału lasów łęgowych (Jankowski 

2017). Ocalałe zadrzewienia wierzbowe na 

wałach przeciwpowodziowych i międzywa-

lu nie są bezpieczne - w obszarach dużego 

zagrożenia powodzią mogą w każdej chwili 

zostać usunięte na mocy Prawa wodnego. 

Ze względu na częste zaburzenia siedli-

ska (również naturalnego pochodzenia), 

w zbiorowiska łęgów wierzbowych często 

wkraczają rośliny inwazyjne obcego pocho-

dzenia, które lokalnie zdominowują gatunki 

rodzime. Należą do nich np.: klon jesiono-

listny Acer negundo, różne gatunki z rodza-

ju aster Aster, uczep amerykański Bidens 

frondosa, kolczurka klapowana Echinocystis 

lobata, niecierpek gruczołowaty Impatiens 

glandulifera, rdestowce Reynoutria i nawło-

cie Solidago. Lokalnie sprzyja temu również 

presja człowieka, który wydeptuje ścieżki 

i tworzy stanowiska wędkarskie. Zdarza się 

również, że leśnicy wprowadzają do łęgów 

celowo - w miejsce zamarłych rodzimych 

jesionów - inwazyjne gatunki drzew: jesion 

pensylwański Fraxinus pennsylvanica i klon 

jesionolistny Acer negundo (e-Silva). Łęgi 

topolowe są zbiorowiskami wrażliwymi na 

przesuszenie i częściej niż w łęgach wierz-

bowych zachodzi w nich proces grądowie-

nia (Borysiak 2004a, 2004b), który w łęgach 

jesionowo-wiązowych jest już powszechnie 

obserwowany. W łęgach typu 91F0 zagroże-

niem wynikającym z uprawy lasu jest zwięk-

szenie udziału dębu w miejsce wycinanego 

jesionu i wiązu (Danielewicz, Pawlaczyk 

2004), co w dłuższej perspektywie czasu 

może przyczynić się do zmiany struktury 

tych zbiorowisk. Jeżeli łęg jesionowy wystę-

puje w wąskim pasie wzdłuż rzeki - a jest 

to częsta sytuacja na terenach górskich - ja-

kiekolwiek przejawy gospodarki leśnej są 

niewskazane. Tym bardziej, że na skutek 

infekowania jesionu przez grzyb Hymeno-

scyphus fraxineus (Duszczyk 2017), wiele 

płatów łęgów w przyszłości może zostać zu-

bożonych o ten gatunek. Zagrożeniem dla łę-

gów występujących nad małymi ciekami jest 

łączenie ich w kompleksy z innymi lasami 

liściastymi lub wielkopowierzchniowe upra-

wy drzew iglastych. Jak wykazał Pielech 

(2017), rzeczywista powierzchnia łęgów na 

terenie poszczególnych nadleśnictw może 

być nawet kilkukrotnie większa. Pozbawio-

ne ochrony łęgi są przypadkowo niszczone 

podczas wykonywania zabiegów gospodar-

czych lub rozwoju infrastruktury w lasach, 

np. podczas budowy dróg leśnych wzdłuż 

potoków. Małe cieki mogą być wykorzy-

stywane jako szlaki zrywkowe, po czym 

ich roślinność może się nie zregenerować. 

Zrębowe użytkowanie zbiorowisk łęgowych 

w pełni okresu wegetacyjnego przyczynia 

się również do niszczenia stanowisk cen-

nych gatunków roślin (Pielech i in. 2017).
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Sposoby ochrony
Podstawą ochrony nadrzecznych łęgów 

jest utrzymanie wysokiego poziomu wód 

gruntowych i zadrzewień ze starymi osob-

nikami wierzb, topoli, jesionów i wiązów. 

Należy zachować lub kształtować naturalny 

charakter doliny rzecznej, np. przez róż-

nicowanie morfologii koryta, poszerzanie 

międzywala, ograniczanie udziału betonu 

i stali w konstrukcjach nadrzecznych. Przed 

budową suchych zbiorników retencyjnych 

w rejonie występowania łęgów, należy do-

kładnie zinwentaryzować ich powierzch-

nię i ograniczyć ich wycinkę (Jankowski 

2017). Lokalnie można też rozbierać wały 

przeciwpowodziowe, jeżeli sąsiadują tylko 

z powierzchniami lasów lub pól uprawnych 

(Pawlaczyk 2012b). Ochrona łęgów powin-

na polegać na utrzymaniu lub przywracaniu 

naturalnego reżimu wodnego, a wszystkie 

inwestycje hydrotechniczne na rzekach są 

dla nich poważnym zagrożeniem. Najlep-

szym sposobem jest wyłączenie z użytko-

wania gospodarczego przynajmniej części 

łęgów w danym rejonie i pozostawienie ich 

w rękach przyrody. Zniszczenia powodzio-

we, erozja i działalność bobrów są w nich 

zjawiskami naturalnymi i nie wymagają 

„działań naprawczych” ze strony człowieka 

(Pawlaczyk 2012a). Gospodarka leśna w łę-

gach jest możliwa, jednak bez stosowania 

rębni zupełnych, uzupełniania drzewostanu 

o gatunki niezgodne z typem siedliskowym 

lasu oraz utrzymaniem starego wieku przy-

najmniej części lasu. Dobre praktyki leśne 

umożliwiające skuteczną ochronę łęgów to: 

szczegółowe rozpoznanie zasobów łęgów 

na terenie nadleśnictwa, tworzenie stref 

buforowych wokół potoków i źródlisk, wy-

łączenie z użytkowania zidentyfikowanych 

płatów łęgów, wykonywanie niezbędnych 

zabiegów gospodarczych późną jesienią 

lub zimą i ograniczenie użytkowania ręb-

nego do usuwania pojedynczych drzew bez 

wykorzystania ciężkiego sprzętu, czyli na-

śladowania naturalnych zaburzeń (Pielech 

i in. 2017). Zwiększenie bioróżnorodności 

w łęgach następuje przez pozostawianie 

zamierających lub martwych drzew, które 

w warunkach zwiększonej wilgotności są 

szybko kolonizowane przez grzyby i msza-

ki. Z dolin rzek należy usuwać dawne plan-

tacje topól kanadyjskich i balsamicznych  

będące sztucznym elementem krajobrazu  

i stopniowo zastępować je topolami biały-

mi i czarnymi (Borysiak 2004b). Zadrze-

wienia i zakrzewienia wierzbowe tworzą 

się samorzutnie, ale należy zapewnić ich 

bazę nasienną w postaci pojedynczych, sta-

rych drzew. Należy też zaznaczyć, że spon-

taniczna regeneracja łęgów wierzbowych 

w dolinach rzek może odbywać się kosztem 

areału innych siedlisk przyrodniczych, np. 

3270 (namulisk), 6430 (ziołorośli), 6440 

(łąk selernicowych), nierzadko również 

związanych z nimi cennych gatunków ro-

ślin. W przypadku łęgów wierzbowych 

i topolowych istotnym problemem jest zja-

wisko wkraczania różnych gatunków roślin 

inwazyjnych, które powinny być elimino-

wane metodami wykopywania, koszenia 

lub wypasu (Borysiak 2004a), do czasu 

uzyskania dużego zwarcia wiklin, co ogra-

niczy wkraczanie roślin inwazyjnych. Dla 

określenia kierunku ochrony łęgu, należy 

w nim wykonać szczegółową dokumenta-

cję przyrodniczą. Należy dokładnie wyzna-

czyć jego granice i dokonać oceny stanu 

siedliska przyrodniczego zgodnie z parame-

trami i wskaźnikami stosowanymi w Pań-

stwowym Monitoringu Środowiska. Warto 

wykonywać dokumentację fitosocjologicz-

ną, często pomijaną przy inwentaryzacjach, 

która powtarzana w tym samym miejscu 

w dłuższych odstępach czasu, umożliwi 

śledzenie procesów zachodzących w sie-

dlisku. W ocenie naukowców, najważniej-

sze wskaźniki charakteryzujące łęgi *91E0 

i 91F0 to: gatunki charakterystyczne, ga-

tunki dominujące w poszczególnych war-

stwach fitocenozy, obce gatunki inwazyjne, 

gatunki obce geograficznie w drzewostanie, 

martwe drewno (łączne zasoby), martwe 

drewno leżące lub stojące >3 m długości 

i >50 cm grubości oraz reżim wodny (sto-

sunki wodno-wilgotnościowe) (Pawlaczyk 

2012a, 2012b).

Perspektywy
W trakcie monitoringu wybranych pła-

tów łęgów wierzbowych i topolowych 

w 2008 roku okazało się, że nie odnaleziono 

żadnego płatu zachowanego w stanie wła-

ściwym - jedynie niewłaściwym lub złym. 

Mimo właściwych warunków siedlisko-

wych, łęgi były często silnie zniekształco-

ne przez gatunki inwazyjne i ekspansywne, 

brakowało w nich martwego drewna i natu-

ralnego odnowienia drzew. Dekadę temu, 

perspektywy ochrony łęgów tego typu 

w Polsce oceniono pesymistycznie (GIOŚ 

2008), a wyniki ostatniego monitoringu po-

twierdziły postępującą degenerację tego sie-

dliska przyrodniczego w związku z inwazją 

roślin i pogarszaniem się struktury pionowej 

i wiekowej drzewostanu (GIOŚ 2014). Nisz-

czenie łęgów o znaczeniu priorytetowym 

dla Unii Europejskiej jest zjawiskiem nie-

pokojącym i powinny zostać podjęte dzia-

łania ochronne, które ograniczą negatywne 

procesy zachodzące w tych zbiorowiskach. 

Ochrona lasów łęgowych dębowo-wiązo-

wo-jesionowych też jest nieskuteczna, a ich 

stan zachowania szybko się pogarsza, pomi-

mo ich wysokiego potencjału regeneracyj-

nego. Zły stan siedliska odnotowano na 61 

z 92 monitorowanych stanowisk w latach 

2016-2018. W porównaniu do monitoringu 

z lat 2009-2011, pogorszeniu uległa ponad 

połowa stanowisk. Z ocen ekspertów wyni-

ka, że w łęgach tego typu brakuje gatunków 

typowych dla siedliska, zbyt często w runie 

występują rośliny ekspansywne i jest defi-

cyt martwego, wielkowymiarowego drew-

na. Wynika to z negatywnych zmian, jakie 

zachodzą w siedlisku na skutek ujemnego 

bilansu wodnego i ustaniu okresowych za-

lewów, wynikających z przekształceń dolin 

rzecznych w celu ochrony przed powodzia-

mi (GIOŚ 2018). Obecnie, nadrzeczne łęgi 

zaliczone przez naukowców do grupy 91F0, 

często są lasami gospodarczymi z których 

planowo pozyskuje się drewno. Kompleksy 

łęgów ze starymi drzewostanami i większy-

mi zasobami martwego drewna występują 

bardzo rzadko (Danielewicz, Pawlaczyk 

2004) i powinny zostać objęte szczególną 

ochroną, zapisaną dla nich w Dyrektywie 

92/43/EWG. Lasy łęgowe nie korzystają na 

ingerencji człowieka, a ich ochrona powin-

na mieć kluczowe znaczenie dla zachowa-

nia lokalnej bioróżnorodności.

dr MichAł Śliwiński

Materiały źródłowe dostępne w Redakcji
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PTAKI 
A ZMIANY KLIMATU

hAnnA sztwiertniA

Faktem niezaprzeczalnym są obserwowane obecnie zmiany klimatu ziemskiego. Średnia temperatura na kuli ziemskiej w wyniku 
efektu cieplarnianego wzrasta gwałtownie i będzie wzrastać w dalszym ciągu. dokładne informacje o wartościach średniej tempe-
atury na Ziemi i jej zmianach od czasów prehistorycznych oraz o tempie i przyczynach zaistniałych zmian klimatycznych, można 
znaleźć w szeregu opracowań naukowych. W sposób przystępny w języku polskim prezentuje je np. portal Nauka o Klimacie (na-
ukaoklimacie.pl). Nas, przeciętnych obywateli, najbardziej interesują skutki zmian klimatycznych, czyli zjawiska które bezpośred-
nio przełożą się na bezpieczeństwo, zdrowie, jakość życia i ponoszone przez nas koszty. 

Obserwowanymi na obszarze Europy 

Środkowej skutkami zmian klimatu są już 

teraz gwałtowne zjawiska atmosferyczne, 

takie jak coraz częściej występujące burze, 

silne wichury, gwałtowne ulewy. Częściej 

narażeni będziemy na ekstremalne tempe-

ratury wywołujące latem kolejny dotkliwy 

skutek ocieplenia klimatu, czyli przedłuża-

jące się okresy suszy. Zmianie ulegnie od-

czuwalny czas trwania pór roku: wcześniej 

nadejdzie wiosna i lato, po nich nastąpi 

długa jesień, a zima będzie krótsza, co nie 

znaczy, że mniej mroźna (jeśli już, to raczej 

bezśnieżna). W innych regionach świata 

najmocniej odczuwanym przez ludzi skut-

kiem zmian klimatu może być podniesienie 

się poziomu morza. Globalne zmiany kli-

matu dotykają jednak wszystkie organizmy 

żywe, a człowiek jest tylko jednym z mi-

lionów gatunków zamieszkujących Ziemię. 

Nie żyjemy w oderwaniu od środowiska 

przyrodniczego (choć zostaliśmy w znacz-

niej mierze odcięci od bezpośrednich po-

wiązań z przyrodą) i niemniej ważne dla 

nas powinno być poznanie prognozowane-

go wpływu ocieplenia klimatu na inne ga-

tunki zwierząt i roślin.

Ptaki, jako kluczowy element wielu 

ekosystemów, są podatne na zachodzące 

w środowisku zmiany, a równocześnie ła-

twe w obserwowaniu, w porównaniu z in-

nymi grupami zwierząt (choćby ssakami, 

które w znacznej mierze prowadzą nocny 

tryb życia). Są więc dobrymi organizmami 

wskaźnikowymi, tj. pokazują nam w jakiej 

kondycji czy stanie zagrożenia jest dany 

ekosystem. Dysponujemy różnorodnymi 

metodami badania ptaków. Możemy moni-

torować całe populacje, sprawdzając zmia-

ny liczebności gatunku lub obserwować po-

jedyncze pary lęgowe, szukając odpowiedzi 

na pytania o cel i sens ich zachowań. Cen-

nych danych naukowych dostarczają nie 

tylko badania prowadzone przez pracowni-

ków uczelni, ale również „citizen science”, 

czyli nauka obywatelska – obserwacje pta-

ków wykonywane według określonej meto-

dyki przez ornitologów-amatorów1. Mając 

tak różne źródła danych widzimy, że zmia-

ny klimatu już teraz zaburzają poszczególne 

etapy cyklu życiowego ptaków. 

Zmiany w przestrzeni - zasięg występo-
wania

Pod wpływem zmian klimatu przekształ-

ceniom ulegają siedliska zamieszkiwane 

przez ptaki. Najbardziej widocznym skut-

kiem przedłużających się okresów upałów 

i suszy jest wysychanie obszarów podmo-

kłych, takich jak bagna i torfowiska. Brak 

wody, wynikający z mniej obfitych opadów 

śniegu i słabszych roztopów, to też brak 

wiosennych rozlewisk rzek, mniejsze zasi-

lenie wodą jezior i stawów hodowlanych. 
1.  przykładem ważnego programu badawczego opar-
tego o pracę wolontariuszy jest MPPL, czyli Monitoring 
Pospolitych Ptaków Lęgowych 

Na skutek wzrostu temperatury i mniej-

szej dostępności wody, przekształci się 

skład gatunkowy zbiorowisk roślinnych, co 

może mieć wpływ na dostępność pokarmu 

ptaków, np. określonych nasion, owoców, 

owadów. Prognozuje się więc, że granice 

zasięgu występowania poszczególnych ga-

tunków ptaków będą przesuwać się w naj-

bliższych dziesięcioleciach na północ, tam 

gdzie jest chłodniej, a preferowane przez 

ptaki siedliska zachowają się dłużej. Nie 

wszystkie ptaki są ewolucyjnie przygoto-

wane na konieczność przesiedlenia. Gatun-

ki, które są bardzo silnie przywiązane do 

miejsca lęgowego, np. jerzyki Apus apus, 

trudniej przystosowują się do jego utraty. 

Pary, które nie mogą gniazdować w dotych-

czasowym miejscu, często rezygnują z od-

bywania lęgów w danym roku. Są też gatun-

ki bardziej elastycznie podejmujące decyzję 

o wyborze miejsca na gniazdo, np. mewy 

czarnogłowe Ichthyaetus melanocephalus. 

Mogą one co roku gnieździć się w lokali-

zacjach oddalonych od siebie o dziesiątki 

czy setki kilometrów. Tego typu gatunkom 

łatwiej będzie przystosować się do zmian 

w siedliskach.

Przykładem gatunku występującego 

w Polsce, którego zasięg występowania 

ulega przesunięciu, jest słowik szary Lusci-

nia luscinia. Jest to ptak z rodziny muchołó-

wek, preferujący siedliska chłodne i wilgot-

ne. Od początku XXI wieku obserwujemy 
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stopniowe przesuwanie południowej gra-

nicy zasięgu słowika szarego, dotąd prze-

biegającej przez nasz kraj mniej więcej na 

północny wschód od doliny rzeki Wisły. Od 

południowego zachodu jego miejsce zaj-

muje bardziej ciepłolubny słowik rdzawy 

L. megarhynchos (Chylarecki i inni 2018; 

Huntley i in. 2007). 

Ocieplenie klimatu ogranicza występo-

wanie gatunków na południu, ale otwiera 

nowe możliwości kolonizacji siedlisk na 

północy kontynentu, dotąd zbyt chłodnych. 

Przykładem gatunku, który poszerza zasięg 

występowania na północ jest muchołów-

ka mała Ficedula parva – ptak wróblowy, 

preferujący stare i wilgotne lasy z udziałem 

ciepłolubnego buka. Niestety można spo-

dziewać się, że ptaki, które na północy nie 

znajdą odpowiednich dla siebie siedlisk, np. 

określonego typu lasu, a utracą część ob-

szaru na południu dotychczasowego zasię-

gu występowania, staną się przez to mniej 

liczne, gdyż zabraknie zasobów do utrzy-

mania dotychczasowej wielkości populacji. 

Występującym w Polsce borealnym gatun-

kiem, któremu nie służą wysokie tempera-

tury w okresie lęgowym, jest świergotek łą-

kowy Anthus pratensis należący do rodziny 

pliszkowatych. Zmniejsza się zarówno jego 

liczebność jak i zasięg występowania na 

kontynencie europejskim. 

Zasięg występowania danego gatunku 

ptaka obejmuje też obszar jego zimowisk. 

Jesienna migracja ptaków na zimowiska 

następuje nie z powodu nadchodzących 

niskich temperatur (przed którymi skutecz-

nie chroni upierzenie), lecz na skutek spo-

wodowanego przez mróz braku pokarmu, 

głównie owadów. W wyniku ocieplenia kli-

matu wiele ptaków może znaleźć dogodne 

do zimowania siedliska w mniejszej odle-

głości od lęgowisk; nie muszą odlatywać 

tak daleko jak dotychczas lub wręcz znika 

potrzeba szukania zimowiska. To zjawisko 

obserwujemy już teraz u ptaków, których 

odlot symbolicznie zwiastował nadejście 

zimy, a powrót przynosił nadzieję na wio-

snę. Żurawie Grus grus czy gęsi gęgawy 

Anser anser coraz liczniej pozostają w Pol-

sce na zimę, rezygnując z dotychczasowych 

zimowisk w centralnej i południowej Eu-

ropie. Migracja to duży wysiłek i ogromne 

ryzyko, więc jeśli tylko można jej uniknąć, 

ptaki będą z takiej okazji korzystać. Małe 

ptaki wróblowe również starają się pozo-

stać w Europie i uniknąć trudów wędrówki. 

Należące do rodziny pokrzewek kapturki 

Sylvia atricapilla, odkryły dogodne zimo-

wisko na Wyspach Brytyjskich, gdzie ży-

wią się owocami krzewów oraz korzystają 

z dokarmiania przez ludzi. W Polsce coraz 

liczniej zimują rudziki Erithacus rubecula, 

a kosy Turdus merula zwiększają liczeb-

ność, prawdopodobnie dzięki ociepleniu 

klimatu. Coraz łatwiej jest im przezimować 

na miejscu, gdzie dodatkowo korzystają też 

z uroków synantropizacji; w ogrodach i sa-

dach łatwiej o pokarm niż w lesie (Chyla-

recki i inni 2018).

Jednak tylko część migrantów skorzysta 

na zmianach klimatu. Spora część ptaków, 

przede wszystkim owadożernych, musi od-

latywać na zimowiska położone na połu-

dnie od Sahary. Dla nich największym za-

grożeniem wynikającym ze zmian klimatu, 

jest powiększanie się obszaru tej ogromnej 

pustyni, zanikanie śródziemnomorskich 

oaz, w których mogły zatrzymywać się na 

odpoczynek i  żerować, uzupełniając zapa-

sy energii na dalszy lot. Szczególnie wiele 

gatunków ptaków siewkowych (Charadrii-

formes) jest ściśle uzależnionych od do-

słownie kilku znanych im przystanków na 

liczącej kilka tysięcy kilometrów trasie lotu 

z Arktyki na południe Afryki. Zanik miejsc, 

w których mogą uzupełnić zapasy tłuszczu, 

to dla nich przeszkoda niemożliwa do prze-

skoczenia. Poszerzanie się Sahary na połu-

dnie zabiera też dogodne do zimowania sie-

dliska w Afryce i osłabia kondycję ptaków 

powracających wiosną na lęgowiska.

Zmiany w czasie - fenologia2

Zmianom ulegają nie tylko obszary, 

w których ptaki spędzają poszczególne 

okresy roku, ale też czas jaki w nich spę-

dzają i daty, kiedy rozpoczynają wędrówkę 

z zimowisk na lęgowiska czy z powrotem. 

Cieplejsze temperatury wiosną uruchamia-

ją łańcuch zmian w środowisku: szybsze 

rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego, czyli 

2. Fenologia - nauka badająca zależność pomiędzy 
zmianami czynników klimatycznych, a czasem wystę-
powania różnych zjawisk w przyrodzie, np. kwitnienia, 
zapadania w sen zimowy.

wzrostu roślin, wywołuje szybszy rozwój 

owadów, w tym muchówek i liściożer-

nych gąsienic, będących bazą pokarmową 

wielu ptaków wróblowych. Jeśli chcą one 

zdążyć z wykarmieniem piskląt w szczycie 

występowania owadów, powinny pojawić 

się na swoich terenach lęgowych szybciej, 

czyli przyspieszyć migrację. Nie wszyst-

kie gatunki są w stanie to zrobić, gdyż start 

i tempo migracji mogą być elastycznie 

sterowane lub sztywno zaprogramowa-

ne. U niektórych gatunków, szczególnie 

dalekodystansowych migrantów (których 

przykładem może być dymówka Hirundo 

rustica), programem migracji sterują hor-

mony, uruchamiane z kolei przez zmiany 

długości dnia i nocy. Tu, aby przyspieszyć 

program wędrówki, potrzebne są wielopo-

koleniowe przemiany ewolucyjne, na które 

może zabraknąć czasu w dobie szybko na-

stępujących zmian klimatu. Inne gatunki, 

odlatujące na zimowiska nieodległe od lę-

gowisk, mogą bardziej elastycznie decydo-

wać o rozpoczęciu wędrówki, np. na pod-

stawie zmian temperatury czy obserwacji 

pogody, dzięki czemu są w stanie przybyć 

na lęgowiska wcześniej. Przykładem takie-

go gatunku występującego w Polsce jest 

skowronek Alauda arvensis. Pojawia się on 

na przedwiośniu jako jeden z pierwszych 

gatunków, tuż po ustąpieniu śniegu i mrozu.

Z wcześniejszymi przylotami wiążą 

się zmiany terminów rozpoczęcia lęgów. 

Wiele gatunków uzależnia moment przy-

stąpienia do budowy gniazda, toków czy 

składania jaj, od temperatury lub wysokości 

świeżej, wiosennej roślinności. Tu również 

istnieją gatunki, które nie zmieniły znaczą-

co tempa rozpoczynania lęgów, są więc 

narażone na rozminięcie okresu karmienia 

piskląt z okresem najobfitszego występo-

wania pokarmu, np. owadów. Część gatun-

ków zaczęła się jednak gnieździć szybciej. 

Przykładem może być trzcinniczek Acro-

cephalus scirpaceus – mały, migrujący 

do Afryki Subsaharyjskiej przedstawiciel 

rodziny trzciniaków, który na przestrzeni 

40 lat (w czasie których badano jego po-

pulację w Dolinie Baryczy) przyspieszył 

datę składania jaj w gnieździe aż o trzy ty-

godnie! (Hałupka i inni 2008). Co ciekawe, 

koniec sezonu lęgowego tego gatunku nie 
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uległ przyspieszeniu, czyli cały sezon lęgo-

wy uległ wydłużeniu. Dzięki temu, w razie 

utraty lęgu (np. po ataku drapieżnika), pary 

trzcinniczków zyskały czas na ponowną 

próbę lęgu; mogą powtórzyć składanie jaj 

nawet kilka razy w ciągu jednej wiosny. 

Tego typu zmiany mają olbrzymie zna-

czenie dla populacji ptaków. Teoretycznie 

szybsze przystępowanie do lęgów powin-

no zaowocować większym sukcesem lę-

gowym; te pary, które rozpoczynają lęgi 

wcześniej, zyskują szansę na wychowanie 

większej liczby piskląt. U głuszców i cie-

trzewi z Finlandii cieplejsze wiosny (rozpo-

czynające się nawet 3 tygodnie wcześniej) 

nie wpłynęły na przyspieszenie rozrodu, 

ale sprawiły, że samice składają więcej jaj 

i wodzą więcej piskląt (Wegge i Rolstad 

2017). Jednak bardzo istotna jest również 

kondycja wychowanego potomstwa. Im 

większe rozminięcie z wystąpieniem obfi-

tości pokarmu dla piskląt, np. wczesnowio-

sennych owadów, tym gorsza ich kondycja 

i przeżywalność. Pisklęta z drugich lęgów 

w sezonie mają małe szanse na osiągnię-

cie dorosłości, ponieważ gdy wykluwają 

się, jest już dawno po wiosennym szczycie 

obfitości, a wokół ich gniazda może pano-

wać już suche i gorące lato. Takie warunki 

utrudniają młodym ptakom przygotowanie 

się do pierwszej migracji i przyczyniają się 

do dużej śmiertelności w trakcie pierwsze-

go roku życia.

Perspektywy
Zmiany klimatu, polegające zarówno na 

jego ochładzaniu jak i ocieplaniu, zachodzi-

ły wielokrotnie w różnych okresach historii 

Ziemi, jednak nigdy w tak szybkim tempie 

jak dziś. Tak jak obecnie, tak i dawniej mia-

ły one wpływ na organizmy zamieszkują-

ce Ziemię, przekształcając warunki życia 

wielu gatunków. Jednak bardzo wolne tem-

po zmian umożliwiało tym organizmom 

przystosowanie się do nowych warunków 

w procesie ewolucji. Na obecne, gwałtow-

nie zachodzące zmiany środowiska ewolu-

cja reaguje z trudem. Zmiany ewolucyjne 

wymagają bowiem wyłowienia z losowych 

mutacji tych, które sprawdzają się w danych 

warunkach życia organizmu, a do tego po-

trzebne jest powstanie wielu nowych i licz-

nych pokoleń, z których przeżyje najlepiej 

przystosowana garstka osobników. Praw-

dopodobnie w obliczu ocieplenia klimatu 

i wśród ptaków znajdą się gatunki zwycię-

skie oraz przegrane. Jednak towarzystwo 

przyrodnicze Audubon ze Stanów Zjedno-

czonych oszacowało, że aż 314 gatunków 

ptaków, czyli prawie połowa wszystkich 

występujących w Ameryce Północnej, jest 

mocno zagrożona na skutek zmian klimatu 

(climate.audubon.org). Przykładowo Audu-

bon prognozuje, że bagiennik łąkowy Am-

modramus bairdii (mały wróblak z rodziny 

pasówek) na skutek zmian klimatu, do roku 

2080 utraci całkowicie swoje dotychczaso-

we siedlisko lęgowe, którym są prerie po-

łożone w centrum kontynentu. Zniszczy je 

pustynnienie, coraz częstsze pożary, ale też 

zajmowanie terenów pod uprawy. 

Jako najbardziej zagrożone w skali świa-

ta z powodu ocieplenia klimatu, wskazu-

je się ptaki migrujące na dalekie dystanse 

(coraz trudniej pokonać trasy, na których 

brakuje możliwości uzupełnienia energii 

na przystankach) oraz ptaki gnieżdżące się 

na wybrzeżach morskich (ich siedliska za-

nikną, mniejsze wyspy oceaniczne mogą 

zostać całkowicie zatopione). Problem 

ocieplenia klimatu jest globalny i może 

przytłaczać ogromem konsekwencji dla 

świata przyrodniczego. Tymczasem jest to 

tylko jedno z wielu zagrożeń dla ptaków ja-

kie napotykają we współczesnym świecie. 

Osobnym zagadnieniem są problemy zwią-

zane z intensyfikacją rolnictwa, masowe 

i niekontrolowane polowania, zanieczysz-

czenie środowiska plastikiem oraz wiele, 

wiele innych. Nie oznacza to jednak, że nie 

możemy nic zrobić aby poprawić sytuację 

gatunków będących naszymi sąsiadami. 

W świecie, w którym na każdym etapie ży-

cia ptaki napotykają przeszkody, pomocą 

może być zlikwidowanie choćby jednego 

zagrożenia. 

jak pomóc? 
Starajmy się zmniejszyć te zagrożenia, 

na które mamy wpływ, aby nie dokładać 

przyczyn śmiertelności do tego co ptaki 

napotykają w życiu. W sezonie lęgowym 

ograniczmy śmiertelność piskląt i podlotów 

przez kontrolowanie kotów domowych. 

Zabezpieczmy w odpowiedni sposób szkla-

ne powierzchnie w naszych domach, aby 

nie stanowiły zagrożenia dla ptaków.  Od-

powiednie metody zabezpieczenia szkla-

nych powierzchni można znaleźć na por-

talu Szklane Pułapki (szklanepulapki.pl). 

Wreszcie postarajmy się małymi krokami 

nie powiększać emisji gazów cieplarnia-

nych, wskazywanych jako główna przyczy-

na ocieplenia klimatu. Jeszcze jest czas na 

zmniejszenie skali tego zjawiska. Wybieraj-

my świadomie produkty i działania, które 

cechują się mniejszym śladem węglowym3.

dr hAnnA sztwiertniA

Literatura dostępna w Redakcji

3. Jest to suma emisji gazów cieplarnianych powstałych 
w produkcji i transporcie danego produktu oraz w wyniku 
innych aktywności człowieka, przypadająca na osobę/
rok.

Fot. 1. Łabędzie krzykliwe coraz liczniej zimują w południowo-zachodniej Polsce dzięki łagodnym zimom, fot. Hanna 
Sztwiertnia
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TWORZYWA SZTUCZNE  
– SKOK CYWILIZACYJNY 

 I ZAGROŻENIE
Aureliusz MikłAszewski

28 maja 2018 Komisja europejska opublikowała propozycję unijnych przepisów dotyczących jednorazowych wyrobów z two-
rzyw sztucznych. Rekomendacje takie zostaną przekazane do Parlamentu europejskiego i Rady europy, by zdążyć z wydaniem 
nowej dyrektywy przed wyborami do Parlamentu (maj 2019). dlaczego to takie pilne? Bo do decydentów europejskich dotarła 
świadomość zagrożenia na skalę globalną, które sami spowodowaliśmy.

Produkcja
Plastiki to polimery – cząsteczki łańcu-

chowe składające się z powtarzających się 

ogniw – monomerów. Monomery składa-

jące się z tlenu, węgla i wodoru wytwarza 

się przeważnie z ropy naftowej i gazu ziem-

nego. Pod wpływem wysokiej temperatury, 

ciśnienia i katalizatorów, monomery łączą 

się w polimery, jak np. bardzo popularny 

politereftalan etylenu czyli PET. W celu 

osiągnięcia pożądanych własności dodaje 

się do nich substancji barwiących, zmięk-

czaczy, plastyfikatorów i wiele innych 

związków. 

Najpopularniejsze tworzywa
Nylon. Po wielu eksperymentach ame-

rykańska firma DuPont uzyskała polimer 

z ropy naftowej – adypinian sześciometylo-

wy. Ponieważ nazwa nowego produktu była 

dla handlu zbyt skomplikowana, nazwano 

go nylonem, od miast Nowy York (ny) 

i Londyn (lon) skąd pochodzili naukowcy 

współpracujący przy nowym tworzywie. 

Do handlu nylon trafił w roku 1938, a po 

II wojnie światowej – zawojował świat, był 

symbolem nowoczesności, a o wadach jesz-

cze wtedy w ogóle nie myślano.

Polichlorek winylu. W wyniku polime-

ryzacji chlorku winylu otrzymano plastycz-

ny materiał (PCV), z którego można było 

wytwarzać wiele przedmiotów np. rury, 

kształtki, krzesła, parapety, okiennice, płyt-

ki i wykładziny podłogowe, dreny, sondy, 

strzykawki, płyty gramofonowe, izolacje 

kabli, uszczelki itp. PCV wypierał drewno, 

jako bardziej nowoczesny, a o jego starze-

niu się wydzielaniu toksycznych substancji 

podczas palenia nie pisano.

Tereftalen etylenu (PET) znany był już 

w latach 40. XX wieku i używano go do 

produkcji włókien sztucznych (polar, da-

kron). W roku 1973 opatentowano wykona-

ną z PET butelkę, która zawojowała świat 

i stała się najbardziej popularnym opako-

waniem do napojów bezalkoholowych, so-

ków, wody mineralnej. Wg Euromonitora 

co sekundę wytwarza się na świecie 20 tys. 

plastikowych (PET) butelek. PET, który 

mięknie w temperaturze 265oC i daje się ła-

two formować, znalazł też wiele innych za-

stosowań, np. do produkcji innych opako-

wań, naczyń, włókien, różnej grubości folii, 

niewielkich kształtek i obudów urządzeń 

elektronicznych. Poza tym jest tani i trwały, 

ale te dwie zalety są też jego dużymi wada-

mi, bo trudno go czymś porównywalnie ta-

nim zastąpić. Jego trwałość powoduje, że… 

trwale zaśmieca środowisko.

Powszechność zastosowania
Z plastiku można wyprodukować prawie 

wszystko, co jest potrzebne we współcze-

snej cywilizacji. Ma zastosowanie w medy-

cynie, przemyśle, rolnictwie, w produkcji 

ogromnej ilości przedmiotów codziennego 

użytku, jak worki, woreczki, pojemniki, 

opakowania i szczególnie wygodne przed-

mioty jednorazowego użytku, jak kubki, 

mieszadełka, łyżeczki, widelce, woreczki 

foliowe, które wyrzuca się tuż po użyciu. 

To było wygodne i już w latach sześćdzie-

siątych XX wieku „jednorazówki” stano-

wiły ok. 40% rocznej produkcji plastiku. 

Produkcja wyrobów plastikowych rośnie 

bardzo szybko i szacuje się, że połowa 

wytworzonego plastiku powstała w ciągu 

ostatnich 15 lat. A zaczęło się w latach pięć-

dziesiątych ubiegłego wieku, gdy wyroby 

z tworzyw sztucznych zaczęto produkować 

na masową skalę, by rozwiązać problem 

niedoboru naturalnych surowców wczasie 

II wojny światowej i zaspokoić późniejsze 

potrzeby konsumpcyjne wspomagane i kre-

owane przez reklamę. Rozwój ten na krótko 

zahamował kryzys paliwowy w roku 1973, 

ale później był to już wzrost wykładniczy; 

w roku 1970 – ok. 50 mln ton, w 1990 – 

ok. 100 mln ton, przed rokiem 2000 – ok. 

200 mln ton, ok. 2010 roku – ok. 300 mln 

ton, a w roku 2015 – 448 mln ton wyrobów 

plastikowych. Szacuje się, że łącznie na 

świecie jest ok. 8,3 mld ton wyrobów plasti-

kowych, z których ok. 6,3 mld ton już jest 

odpadami. Tylko 0,6 mld ton zostało pod-

dane recyklingowi. Reszta pozostała w śro-

dowisku i część z nich, głównie z rejonów 

przybrzeżnych rzekami spływa do mórz 

i oceanów. Wg Instytutu Europejskiego 

Polityki Ochrony Środowiska Naturalnego, 

rocznie dostaje się do nich od. 4,8 do 12,7 

mln ton odpadów. Połowa z nich stanowi 
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10 produktów (przeważnie jednorazowego 

użytku), które wzięła pod uwagę Komisja 

Europejska. Nie wiadomo jak długo trwa 

rozpad plastiku w oceanach, szacuje się ten 

czas na 450 lat lub więcej. Jest on niszczony 

mechanicznie, staje się, zależnie od rodzaju 

materiału coraz drobniejszy, ale nadal po-

zostaje w środowisku morskim i … zabija.

Zagrożenie
Szacuje się, że oceaniczny plastik co-

rocznie zabija miliony morskich zwierząt. 

Niektóre duszą się zaplątane w dryfujące 

resztki sieci rybackich, w opakowania pla-

stikowe, inne giną od zjedzonych kawał-

ków plastiku, które nie mogą przejść przez 

przewód pokarmowy lub po prostu są tok-

syczne z powodu obecności plastyfikato-

rów, barwników i innych substancji.

Problemem są też odpady rozbite na bar-

dzo małe cząstki o wymiarach ok. 0,000 001 

mm, które są wszędzie; od osadów dennych 

w głębinach oceanów po wody arktyczne 

i dalekie od kontynentów plaże wysp Ha-

wajskich. Ale te cząstki  rozdrabniane są na 

jeszcze mniejsze cząsteczki  o wymiarach 

ok. 0,000 000 001 mm (nano), które razem 

z zawartymi w nich i na nich substancjami 

chemicznymi przenikają do tkanek ryb i …

ludzi, którzy te ryby zjadają. Dodatkowo do 

mórz spływają cząsteczki tworzyw sztucz-

nych oderwane i rozdrobnione podczas 

prania w milionach pralek odzieży zawiera-

jącej tkaniny z tworzyw sztucznych, m.in. 

z tak popularnego na świecie polaru. Sy-

tuację pogarsza jeszcze wpływ chemiczny 

rozdrobnionych plastików, gdyż zmywane 

do morza polichlorowane bifenyle (PCB) 

i wielopierścieniowe węglowodory aroma-

tyczne (WWA) i metale ciężkie mają ten-

dencję do przywierania do plastikowych 

powierzchni. A to już stanowi realne zagro-

żenie dla zdrowia ludzi, co stwierdzono, po-

mimo iż nie ma jeszcze licznych badań do-

tyczących wpływu plastików o średnicach 

mikro i nano na zdrowie ludzi. Zasada prze-

zorności zawarta w „Polityce ekologicznej 

Państwa” nakazuje załatwienie spraw po 

tzw. „bezpiecznej stronie”, czyli ochronę 

przed zjadaniem odpadów plastikowych 

zawartych w rybach, których odławia się 

coraz więcej, a nie czekanie „aż się okaże”. 

Tym bardziej, że wykazano już negatywny 

wpływ drobnych cząstek plastiku i związa-

nych z nimi substancji na organizmy żywe. 

Szacuje się, że ok. 80% odpadów plastiko-

wych pochodzi z lądu wpuszczanych do 

morza przez rzeki, a ok. 20% wyrzucają 

statki pozbywając się w ten sposób bezpłat-

nie wszelkich odpadów.

co się dzieje z tworzywami sztucznymi 
w oceanach?

Są przez fale niszczone mechanicznie, 

opadają na dno, są zjadane przez morskie 

organizmy, a także ryby, które później zja-

da człowiek. Ok. 70% plastików opada na 

dno, gdzie zaśmieca środowisko, w którym 

żyją organizmy głębinowe, a reszta pływa 

latami tworząc wielkie skupiska – plamy 

śmieci na powierzchni wody. Niesione 

przez prądy oceaniczne utworzyły w pół-

nocnej części Oceanu Spokojnego, między 

Kalifornią a Hawajami wielką pacyficzną 

plamę śmieci, nazywana też wyspą śmieci. 

Szacowana masa plastiku na ok. 45-129 tys. 

ton i powierzchnię ok. 1,6 mln km2, czyli 

jest pięć razy większa od powierzchni Pol-

ski. Wg najnowszych danych, opublikowa-

nych przez FOCUS (luty 2019), powierzch-

nia tej „wyspy” wzrosła i wynosi już ok. 

1,76 mln km2, czyli jest już prawie 6 razy 

większa od powierzchni Polski. 

Druga, podobna „wyspa” znajduje się 

pomiędzy Hawajami a Japonią. Mniejsze 

„wyspy” powstają też na Pacyfiku i Atlan-

tyku. Takie wysypy stanowią zagrożenie 

dla statków, ale jeszcze większe dla mor-

skiego ekosystemu. W resztki sieci rybac-

kich i worki zaplątują się ryby, żółwie i giną 

unieruchomione. Drobny plastik staje się 

pożywką dla żyjących w oceanie organi-

zmów, ryb i ptaków, powodując ich zatru-

cia i degradację całych ogromnych obsza-

rów morza. Co roku do oceanów trafia ok. 

mln ton tworzyw sztucznych. To więcej, 

jak wyliczył miesięcznik FOCUS, niż waży 

Wielka Piramida w Gazie. Po pewnym 

czasie tworzywa sztuczne ulegają rozdrob-

nieniu na ok. 5 bilionów cząstek i przedo-

stają się do żywych organizmów, nawet do 

skorupiaków na dnie Rowu Mariańskiego, 

ponad 11 km pod powierzchnią wody. Z ry-

bami i innymi „owocami morza” drobinki 

tworzyw sztucznych trafiają do człowie-

ka. Gastrolodzy z Uniwersytetu Medycz-

nego w Wiedniu wykazali, że były one 

w odchodach  ludzi mieszkających w wielu 

państwach europejskich (także w Polsce), 

Rosji i Japonii. Wiadomo też, że tworzywa 

sztuczne mogą uwalniać toksyczne sub-

stancje wykorzystywane do ich produkcji 

jak bisfenol (BPA) i fosgen.

dokąd pływa plastik?
Dociera prawie wszędzie. Skąd to wie-

my? Pomógł przypadek; w roku 1992 ze 

statku płynącego z  Hongkongu fala zmyła 

kontenery, a w jednym z nich było prawie 

29 tysięcy plastikowych zabawek, między 

nimi żółte kaczuszki, które nie miały dziu-

rek i … popłynęły w świat. Znajdowano je 

później na brzegach Hawajów, Australii, 

Ameryki Południowej. Niektóre przepły-

nęły (niesione prądami morskimi) cieśninę 

Beringa, ocean Arktyczny i dopłynęły do 

Atlantyku, dotarły do Grenlandii, Islan-

dii, Kanady i USA. Popłynęły na południe 

z prądem Wschodniogrenlandskim i Labra-

dorskim by dalej dać się unieść Golfsztro-

mowi, a później na brzegi Europy, do Szko-

cji i Irlandii.  Jedną z kaczuszek znalazł na 

arktycznej wyspie Ziemi Księcia Karola 

prof. J.M. Węsławski, który te wędrówki 

opisał. Na tym przykładzie widać, że mamy 

na Ziemi jeden wielki akwen wodny – oce-

any i morza są połączone, a prądy morskie 

niosą zanieczyszczenia, w tym plastiki, 

wszędzie. 

Globalne zagrożenie wymaga więc rów-

nie globalnej akcji ratunkowej i profilakty-

ki, by odpadów plastikowych nie przyby-

wało. Podjęto już pierwsze próby zbierania 

- wyławiania śmieci z oceanu przez przy-

stosowane do tego statki, ale to kropla 

w morzu potrzeb. Próby trwają, problem 

narasta. Niezbędne są działania usuwają-

ce przyczyny zagrożeń, a więc radykalna 

redukcja wytwarzania odpadów plastiko-

wych, na początek jednorazówek, nad czym 

pracuje Komisja Europejska.

Produkcja ponad rzeczywiste potrzeby
Produkcja plastiku stale wzrasta i prze-

wyższa możliwości zagospodarowania ta-

kich odpadów. Wzrasta głównie produkcja 
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jednorazowych opakowań w rosnących 

gospodarkach azjatyckich, w których gwał-

townie rosną potrzeby konsumpcyjne, 

a systemy zbierania są słabo rozwinięte. 

Są to Chiny, Indonezja, Wietnam, Filipiny 

i Sri Lanka, w których powstaje połowa od-

padów plastikowych. Pokazywane czasami 

w TV „manufaktury śmieciowe” – zbiera-

nie, ręczne segregowanie i przetwarzanie 

odpadów nie załatwiają problemu. W roku 

2015 w skali globalnej proporcje wytwarza-

nych produktów z plastiku (National Geo-

graphic, 06.2018) wyglądały następująco: 

(w tabeli poniżej).

W skali światowej przetwarzanych jest 

tylko 14-18% odpadów plastikowych.

trudności techniczne i ekonomiczne
Recykling plastiku nie jednak łatwy 

w realizacji. Każdy rodzaj tworzywa powi-

nien być, ze względu na różne właściwości, 

przetwarzany osobno by otrzymać produkt 

wyjściowy nadający się do wytwarza-

nia potrzebnych i bezpiecznych w użyciu 

produktów. Przeważnie jednak mamy do 

czynienia z produktami złożonymi z róż-

nych rodzajów tworzyw. Na opakowaniach 

z PET są naklejki zrobione z innego mate-

riału, nakrętka i podkładka uszczelniająca 

są też inne. Ich rozdzielenie w skali prze-

mysłowej jest bardzo trudne lub wręcz 

niemożliwe. Do takich masowych produk-

tów-opakowań należą kartony na płyny. 

Składają się z wykładziny metalizowanej 

lub polietylenowej, tektury, powleczonej 

z zewnątrz plastikiem z napisami drukowa-

nymi farbami zawierającymi pigmenty. Do 

tego dochodzi zamknięcie, często z innego 

tworzywa, nakrętka z uszczelką. Tak więc 

PET do recyklingu nadaje się, gdy jest czy-

sty, bez dodatków kolorowych. Dlatego też 

z oddanych do recyklingu butelek zrobio-

nych z PET jako nowa powstaje zaledwie 

co 14-ta.

Plastik otrzymywany z recyklingu 

jest kilka razy droższy niż ten otrzymany 

z przeróbki ropy naftowej, który także do 

wytwarzania nie potrzebuje o wiele mniej 

energii niż zalecane do używania przed-

mioty wielokrotnego użytku. Przykłado-

wo, aby zrównoważyć koszty środowisko-

we powinna być ona użyta co najmniej 131 

razy, a np. metalowy karnister na wodę 

w porównaniu z butelką PET zaczyna się 

„opłacać” pod względem środowiskowym 

po użyciu 500 razy. Wg badań Uniwersy-

tetu Heriot-Watt, gdyby plastik zastąpić 

szkłem i metalem to zużycie energii wzro-

słoby dwukrotnie. Tak więc trudności przy 

stosowaniu recyklingu i ekonomika nie 

sprzyjają powszechnemu przerabianiu pla-

stików po niskich kosztach.

A jednak pomimo przedstawionych 

wyżej trudności technicznych i ekono-

micznych konieczne jest dążenie, by na 

wysypiska trafiało jak najmniej odpadów, 

by środowiska nie obciążać ściekami i roz-

drobnionym plastikiem w oceanach. Recy-

kling odpadów z tworzyw sztucznych jest 

trudny i kosztowny, jednak powinien być 

stosowany w szerokim zakresie, gdyż po-

zwala na zawracanie części odpadów z po-

wrotem do obiegu gospodarczego, a ponie-

sione koszty są właśnie kosztami ochrony 

środowiska. Jeśli więc tak obficie z niego 

korzystamy, to powinniśmy również pono-

sić wynikające z tego koszty.

drogi wyjścia
Konieczne są więc rozwiązania systemo-

we, upowszechnione na całym świecie. Ale 

już pierwsza zasada z trzech R (reduce – 

ograniczaj, reuse – ponownie wykorzystaj, 

recycle – odzyskaj) – unikanie, ogranicza-

nie wytwarzania odpadów napotyka na opór 

handlowców, dla których opakowania pla-

stikowe, często jednorazowe są wygodne, 

tanie i zwiększają obroty ze sprzedaży opa-

kowanych towarów, szczególnie spożyw-

czych. Zdaje natomiast egzamin motywacja 

ekonomiczna. Norwegia pokazała, że moż-

na odzyskiwać aż 97% plastikowych bute-

lek, gdy pobierze się odpowiednio wysoką 

kaucję, ok. 2,5 korony za butelkę i w su-

permarketach umieści urządzenia, które po 

wrzuceniu butelek oddają pieniądze. Rów-

nież materiały biodegradowalne, które po 

pewnym czasie (często już po miesiącu) 

same się rozpadają i częściowo rozkładają, 

nie rozwiązują podstawowego problemu 

– przyzwyczajenia do produktów jednora-

zowego użytku. Dla zmiany tych przyzwy-

czajeń potrzebna jest długa edukacja i wy-

kreowanie mody na ochronę środowiska 

poprzez świadome, proekologiczne wybory 

oraz unikanie plastikowych jednorazówek. 

Komisja Europejska pracuje nad sposo-

bami ograniczenia wytwarzania i sprzedaży 

także poprzez utrwalanie przekonania, że 

jednorazówki nie są inteligentnym wybo-

rem ani środowiskowym, ani ekonomicz-

nym. Planowane jest obciążenie producen-

tów częścią kosztów zagospodarowania 

opakowań i recyklingu. Sugeruje się tu 

szersze wykorzystanie systemów depozyto-

wych, które zdały w wielu krajach egzamin.

Szacuje się, że proponowane przepisy 

dotyczące produktów jednorazowych mogą 

zapobiec emisji 3,4 mln ton CO2
 i uniknąć 

szkód w środowisku, które kosztowałyby 

do roku 2030 ok. 22 mld euro oraz pozwolą 

zaoszczędzić ok. 6,5 mld euro w wydatkach 

konsumenckich. To są oczywiście szacun-

kowe wielkości, ale nawet obarczone błę-

dem prognozy wskazują na celowość pod-

jęcia takich działań.

dr inż. Aureliusz MikłAszewski

Udział w % Produkty

24%
różne rodzaje tworzyw sztucznych; tkaniny nylonowe, butelki, płyty kompaktowe, 
pojemniki medyczne, części samochodowe – trudne do recyklingu,

20%
polistyren niskiej gęstości (LDPE); folia opakowaniowa, torby, elastyczne butelki, 
izolacja kabli,

14%
polietylen wysokiej gęstości (HDPE); butelki na detergenty, pudełka na żywność, 
zabawki, wiadra, skrzynki, donice, meble ogrodowe – łatwe do recyklingu,

10%
polipropylen (PP); nakrętki od butelek, pojemniki na żywność, wykładziny, tkani-
ny, plandeki,

11%
politereftalan etylenu (PET); butelki do napojów, słoiki na żywność, wykładziny 
dywanowe, butelki do szamponów – łatwe do recyklingu,

6%
polistyren (PS); kubki, pojemniki na jaja, tacki na mięso, pojemniki na jogurt, 
granulki do opakowań, izolacje, zabawki

5%
polichlorek winylu (PCV); okna, ościeżnice, parapety, osłony przewodów i kabli, 
syntetyczna skóra – trudne do recyklingu.
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SZCZYT KLIMATYCZNY A TRANSPORT
Tadeusz KopTa

obsługa transportowa coP 24 w Kato-
wicach

Po Katowicach kursowały między in-

nymi elektryczne autobusy wypożyczone 

z Krakowa, gdyż tam nie posiadają jeszcze 

ekologicznego transportu. Katowice połą-

czono specjalnymi liniami autobusowymi z: 

Bielskiem, Gliwicami, Częstochową, Kra-

kowem, Oświęcimiem i Tychami. Autobusy 

podjeżdżały bezpośrednio na tymczasowo 

wydzielony pas pod katowicki Spodek gdzie 

zlokalizowano dla każdej z linii przystan-

ki. Terminal autobusowy był obsługiwany 

przez policję, która sprawdzała identyfika-

tory ONZ przy wejściu do autokarów. Czas 

podróży z Krakowa (parking przed stadio-

nem Wisły) do katowickiego Spodka zaj-

mował 1h 15 min- 1h 30 min. Bardzo dużo 

czasu zajmowało pokonanie korków na uli-

cach Krakowa, a nieco mniej korków Trasy 

Średnicowej i ekspresowej w Katowicach. 

Transport zbiorowy okazał się jednak naj-

lepszą opcją dojazdu bo Ci, którzy wybrali 

samochód krążyli potem po ulicach Kato-

wic pół godziny zatruwając okolicę spali-

nami i oczywiście emitując CO
2
, a potem 

około pół godziny zajęło im piesze dojście 

z miejsca zaparkowania do miejsca Szczytu 

Klimatycznego. Dzięki temu spóźniali się 

na wybrane sesje! Mimo wybudowanej au-

tostrady, a w samych Katowicach dróg eks-

presowych, kolej (aktualnie w przebudowie) 

ma ogromną szansę, jeśli oczywiście będzie 

ją potrafiła wykorzystać, zapewniając na tra-

sie Kraków – Katowice dużą częstotliwość 

i czas podróży około 50 minut. 

dzień transportu na coP 24 w Katowi-
cach

Transport odpowiada za ¼ (wg IPCC - 

za ok.14% (Wysokie Napięcie, 8.11.2018) 

wszystkich emisji gazów cieplarnianych 

związanych z energią. Co najmniej poło-

wa zanieczyszczeń powietrza w miastach 

i jedna trzecia emisji CO
2
 związanych 

z transportem pochodzi z miejskiego trans-

portu pasażerskiego. Światowa społeczność 

transportowa dostrzega pilną potrzebę sta-

wienia czoła tym wyzwaniom. W czwartek 

6 grudnia 2018 zwołała 7 doroczny Dzień 

Transportu, aby zaprezentować istniejące 

rozwiązania i przyszłe zamierzenia w za-

kresie transportu miejskiego oraz nowych 

inicjatyw rządów krajowych i regional-

nych, mających na celu obniżenie emi-

syjności mobilności. Komisja Europejska 

w nawiązaniu do Porozumienia Paryskiego 

w zakresie mobilności i klimatu (PPMC) 

zaproponowała inicjatywę CIVITAS i part-

nerstwo na rzecz zrównoważonego, nisko-

emisyjnego transportu (SLoCaT). 

Dzień Transportu 2018 koncentrował się 

na rozwiązaniach w zakresie mobilności 

w mieście i dostrzegł pilną potrzebę pod-

niesienia ambicji we wszystkich obszarach 

transportu. Violeta Bulc, unijna komisarz 

ds. Transportu, podkreśliła znaczenie de-

karbonizacji transportu oraz działań na 

rzecz klimatu dla naszego życia i źródeł 

utrzymania. Komisarz Bulc przedstawiła 

długoterminową wizję gospodarki pro-

sperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej 

i neutralnej dla klimatu do 2050 r. José 

Mendes, podsekretarz stanu ds. Mobilności 

Portugalii, omówił znaczenie wspólnych 

działań: krajów, miast i regionów oraz firm, 

aby osiągnąć cel postawiony przez UE. Za-

potrzebowanie na mobilność nie zmniejszy 

się. Emisje podwoją się, jeśli nic nie będzie 

realizowane. Transport jest dziś proble-

mem, ale w przyszłości będzie częścią roz-

wiązania. Istnieje wystarczająca ilość roz-

wiązań, aby osiągnąć neutralność węglową 

w transporcie, jest także wola polityczna, 

a przywódcy krajów zaczynają dostrzegać 

znaczenie podmiotów niepaństwowych. 

Dlatego stworzono Transport Decarboni-

sation Alliance (TDA) czyli koalicję chęt-

nych. Tegoroczny Dzień Transportu zade-

monstrował silną rolę, jaką miasta muszą 

odgrywać w ograniczaniu emisji gazów 

cieplarnianych i poprawie jakości powie-

trza poprzez wdrażanie środków w sektorze 

transportu. Zaprezentowano przykłady naj-

lepszych praktyk z całego świata, z prezen-

tacjami z różnych europejskich miast zaan-

gażowanych w finansowaną przez Komisję 

Europejską inicjatywę CIVITAS. Innym 

powszechnym przekonaniem było to, że 

potrzebna technologia i rozwiązania już ist-

nieją oraz, że muszą być stosowane łącznie 

w kompleksowym, zintegrowanym i mię-

dzysektorowym podejściu. Takie działanie 

przynosi rezultaty nie tylko w ograniczeniu 

emisji, ale zapewnia niezbędną mobilność 

przy poprawie jakości powietrza, mniej-

szym zatłoczeniu, poprawie jakości życia, 

poprawie bezpieczeństwa ruchu, poprawie 

zdrowia publicznego. Wszystkie rządy kra-

jowe mogą wspierać miasta poprzez two-

rzenie ram dla pomyślnej, zrównoważonej 

mobilności w mieście. Obejmują one kra-

jowe przepisy mające na celu promowanie 

zrównoważonej mobilności w miastach, 

wspólne narzędzia planowania i finanso-

wanie dla miast w celu wdrożenia niezbęd-

nych inicjatyw. W 2019 roku kraje mają 

stworzyć odpowiednie fundusze wsparcia 

miast w zakresie mobilności, a przedłożyć 

je UNFCCC w 2020 r. Obecnie jedynie 8% 

krajowych centrów danych określa cele 

Szczyt Klimatyczny coP 24 zgromadził w Katowicach około 21 000 uczestników. około 2000 musiało zamieszkać w Krakowie, 
gdyż w aglomeracji śląskiej zabrakło miejsc noclegowych. dla tej wielkiej rzeszy uczestników trzeba było zorganizować transport 
i otworzyć specjalne, darmowe linie.
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redukcji emisji związanych z transportem. 

To musi się zmienić, aby pomóc w walce 

ze zmianami klimatycznymi. Wg Institute 

for Transportation and Development Poli-

cy, emisja CO
2
 może zostać zredukowana 

o 80%, jeśli miasta wykorzystają 3 rewo-

lucje w technologii pojazdów: automatyza-

cja, elektryfikacja oraz, co najważniejsze 

współdzielenie samochodów. W rapor-

cie „Trzy rewolucje w transporcie miej-

skim” przeanalizowano te trzy rewolucje 

w transporcie miejskim i stwierdzono, że 

wszystkie trzy razem mogą obniżyć kosz-

ty eksploatacji pojazdów, infrastruktury 

i systemu transportu o ponad 40%. Idea, 

że każdy mieszkaniec miasta potrzebu-

je własnego samochodu na każdą podróż, 

jest katastrofą dla miast. Jeśli samochody 

nie zostaną w większości udostępnione 

innym osobom wykonującym podobne po-

dróże, to miasta będą zatłoczone. Zatłocze-

nie spowoduje dekoncentracje osadnictwa 

i ogromne emisje. Dzięki polityce zachę-

cającej do współdzielenia samochodów, 

popierania transportu publicznego, jazdy 

na rowerze i chodzenia pieszo, przyszłość 

może być czystsza i tańsza. Przeanalizo-

wano trzy scenariusze rozwoju transpor-

tu. Pierwszy scenariusz to kontynuacja 

obecnych trendów do 2050 roku w efekcie 

czego mamy na świecie 2,1 mld samocho-

dów i motocykli, a do atmosfery dostaje 

się 4600 megaton CO
2
. Scenariusz drugi 

przewiduje rewolucję elektromobilności 

do 2030 roku i pojazdów autonomicznych 

do 2040 roku. Uspakajamy tym sumienia 

i nie zmieniamy zachowań komunikacyj-

nych, więc napełnienie samochodów (ilość 

osób) jest jeszcze mniejsze niż w scenariu-

szu 1 i realizujemy jeszcze więcej podróży 

samochodem. W efekcie mamy nadal 2,1 

mld samochodów i motocykli w 2050 roku 

i emitujemy 1700 megaton CO
2
. Wreszcie 

scenariusz 3 – pożądany, który przyjmuje 

wszystkie techniczne nowości scenariusza 

2, ale oprócz tego wzrost znaczenia: współ-

dzielenia pojazdów, transportu zbiorowe-

go, ruchu rowerowego i pieszego. W efek-

cie świat nie potrzebuje więcej niż 500 mln 

samochodów i motocykli, a emisja CO
2
 

jest ograniczona do 700 megaton. Koszty 

transportu spadłyby znacząco do około 8 

mln dolarów rocznie w scenariuszu 3 w po-

równaniu do 13 mln dolarów w scenariu-

szu 1 i 14 mln dolarów w scenariuszu 2. 

Aby osiągnąć cel Porozumienia Paryskiego 

z 2015 r, wszystkie kraje muszą zmniejszyć 

emisję CO
2
 o połowę do 2050 r. Scenariusz 

3 spełni ten punkt odniesienia. Jeśli nasze 

miasta przyjmą w swoich programach: 

elektryczny, autonomiczny i współdzielo-

ny transport, przyszłość będzie czystsza, 

zdrowsza i bardziej przystępna dla wszyst-

kich. Niezbędne jest, abyśmy teraz prio-

rytetowo traktowali politykę w zakresie 

czystego powietrza bo inaczej ryzykujemy, 

że do 2050 roku w pełni doświadczymy 

przykrych konsekwencji zmian klimatycz-

nych. Scenariusz 3 ma jeszcze inne zalety, 

gdyż radykalnie zmniejsza: liczbę pojaz-

dów na drogach, zapotrzebowanie na drogi 

i parkingi otwierając miasta na więcej in-

frastruktury wspierającej pieszych i rowe-

rzystów. 

Dzięki rządowej polityce w Oslo po-

nad 30% wszystkich nowych samochodów 

sprzedawanych w mieście to pojazdy elek-

tryczne. W celu zachęcania do kupna takich 

samochodów zrezygnowano z podatku od 

sprzedaży, zapewniono bezpłatne parkowa-

nie i korzystanie z dróg płatnych. Samocho-

dy elektryczne mogą tam korzystać z pasów 

autobusowych i zapewnia się im bezpłatny 

transport na promach. Z funduszy rządo-

wych zrealizowano ponad 2000 punktów 

ładowania. Ponad 100 000 pojazdów elek-

trycznych jeździ po norweskich drogach. 

Współdzielenie samochodów w Oslo stale 

się rozwija, a władze pracują również nad 

usunięciem wszystkich samochodów z cen-

trum miasta. 

Samochody elektryczne i autonomiczne 

(całkowicie zautomatyzowane) są ważne, 

ale nie zmienią zbytnio sytuacji nadmier-

nego ruchu, a nawet mogą zwiększyć na-

tężenie ruchu. Postęp, który obserwujemy 

zarówno w Norwegii, jak i na Zachodnim 

Wybrzeżu Ameryki Północnej, napawa 

optymizmem. Dzięki większemu współ-

dzieleniu samochodów, możemy zmniej-

szyć ruch o co najmniej 50%. Elektryfika-

cja i współdzielenie będą również kluczowe 

dla ograniczenia emisji CO
2
. Miasto Van-

couver jest największym rynkiem na świe-

cie udostępniającym samochody. Prawie 

co czwarty mieszkaniec Vancouver jest 

członkiem jednej z czterech firm samocho-

dowych, a prawie 150 000 mieszkańców 

ma około 2000 wspólnie użytkowanych 

samochodów. Wiele agencji miejskich ko-

rzysta z samochodów, aby zastąpić pojazdy 

służbowe, a wspólne korzystanie z samo-

chodów zmniejsza wymagania parkingo-

we, oszczędzając pieniądze i uwalniając 

większą przestrzeń uliczną dla ludzi. Do 

2050 roku dwie na trzy osoby na świecie 

będą mieszkać w miastach. Musimy zadbać 

o to, aby miasta przyszłości mogły pomie-

ścić wszystkich, a kluczem jest radykalna 

redukcja liczby samochodów i ich spalin.

Jakże podobny jest scenariusz 3 do sce-

nariusza zrównoważonego transportu opra-

cowanego w warszawskim Instytucie na 

rzecz Ekorozwoju przed wielu laty. Wtedy 

nie mówiono jeszcze o elektromobilności 

i samochodach autonomicznych. Pytaniem 

jednak było wtedy (i nadal pozostaje) czy 

człowiek potrafi ograniczyć swoje auto-

maniackie przyzwyczajenia i czy potrafi 

chociaż w części zastąpić rowerem swoje 

podróże samochodowe? 

Właśnie na ten temat wypowiadały się 

różne organizacje typu holenderskiej z Am-

sterdamu BYCS. Ta organizacja wierzy, że 

rowery transformują miasta a miasta trans-

formują świat, co oznacza, że do 2030 roku 

jest możliwe aby 50% wszystkich podróży 

realizować na rowerze. Aby to realizować, 

powiada BYCS, potrzebni są między inny-

mi prezydenci miast jeżdżący codziennie na 

rowerach. Te optymistyczne prognozy są 

w pełni realne w holenderskich miastach, 

gdyż tam już w niektórych miastach tak 

właśnie jest, ale świat ma problemy z nadą-

żaniem za Holandią! 

Zrównoważony transport odpowiedzią 
na zmiany klimatyczne

Tymczasem, aby zrealizować zrów-

noważony transport w mieście trzeba wg 

TUMI (Transformative Urban Mibility Ini-

tative – Inicjatywa Transformacji Miejskiej 

Mobilności) i 6 innych organizacji i instytu-

cji, wdrożyć poniższych 10 zasad:

1) Planowanie miast „małych odległości” 

i ludzkiej skali.
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Wspieranie projektów mających na celu 

budowę dostępnych cenowo mieszkań 

w centrach miast. Priorytetowe traktowanie 

środków transportu o ludzkiej skali. Inte-

gracja przestrzennego rozwoju miasta i jego 

transportu. Gęsta tkanka miejska. Tworze-

nie kwartałów zabudowy o mieszanych 

funkcjach. Tworzenie miejskich placów 

- przestrzeni publicznych. Uspokajanie ru-

chu. Osiedla mieszkaniowe wolne od samo-

chodów. Rozwój centrów dzielnicowych. 

2) Zachęcanie do chodzenia pieszo i jazdy 

rowerem.

Tworzenie kompletnej sieci dróg dla 

rowerów. Przeprowadzanie oceny wpły-

wu nowych obiektów na funkcjonowanie 

transportu. Autostrady rowerowe. Usuwa-

nie barier dla ruchu pieszego. Realizowanie 

całościowych koncepcji funkcjonowania 

ruchu pieszego i rowerowego. Systemy wy-

najmu rowerów publicznych. Ograniczanie 

rozbudowy infrastruktury dla samochodów 

w przestrzenii miejskiej. Wysokie standar-

dy jakości projektowania chodników, dróg 

dla rowerów i ulic dla wszystkich rodzajów 

ruchu. Strefy ruchu pieszego. Zielona fala 

dla rowerzystów. Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego (BRD) pieszych i rowe-

rzystów na skrzyżowaniach. Powoływanie 

w strukturach administracyjnych doradców 

odpowiedzialnych za warunki ruchu pie-

szego i rowerowego.   

3) Rozwój miast zorientowanych na trans-

port publiczny.

Lokalizowanie obiektów handlowych 

przy głównych stacjach i przystankach 

transportu publicznego, a biurowych w ich 

pobliżu. Zapewnienie udogodnień do par-

kowania rowerów na stacjach i przystan-

kach transportu publicznego. Tworzenie 

zespołów mieszkaniowych o dużej gęstości 

w pobliżu przystanków i stacji transportu 

publicznego. 

4) Optymalizacja sieci drogowej i jej wy-

korzystania.

Zapewnienie informacji na temat ruchu 

drogowego (w czasie rzeczywistym) na te-

mat kongestii i warunków parkowania. Eg-

zekwowanie przepisów ruchu drogowego. 

Wdrażanie ograniczeń prędkości na obsza-

rach zabudowy mieszkaniowej do 30 km/h 

lub niższej. 

5) Wdrażanie rozwiązań podnoszących 

jakość transportu publicznego.

Podnoszenie wartości nieruchomości 

wokół elementów infrastruktury transpor-

tu publicznego. Poprawa połączeń mię-

dzydzielnicowych i zmniejszanie potrzeby 

dokonywania objazdów. Poprawa skrzyżo-

wań ważnych dla ruchu: pieszych, rowe-

rzystów i środków transportu publicznego. 

Zapewnianie wysokiej jakości usług trans-

portu publicznego w oparciu o odpowied-

nie kryteria. Prosty i sprawiedliwy system 

taryfowo – biletowy. Tworzenie związków 

transportowych (organizacji transportu pu-

blicznego) integrujących rozkłady jazdy, 

taryfy i bilety. Usługi taksówkarskie przy-

jazne dla użytkowników. Wysoko wydajne 

sieci transportu publicznego oparte o wy-

dzielone sieci szybkiego transportu auto-

busowego (BRT Bus Rapid Transit) i kolej. 

Wygodne węzły przesiadkowe. Ułatwianie 

integracji usług car-sharingu (współdziele-

nia samochodu) z transportem publicznym.

6) Kontrolowanie korzystania z pojaz-

dów.

Centra dystrybucji logistyki miejskiej. 

Ograniczenia ruchu. Opracowywanie po-

lityki zarządzania parkowaniem w przed-

siębiorstwach. Zniesienie udostępniania 

samochodów służbowych jako świadczenia 

uzupełniającego wynagrodzenie! Opłaty 

uzależnione od odległości („płacisz gdy 

jedziesz”). Bilety pracownicze na transport 

publiczny. Zachęty do dojeżdżania do pra-

cy rowerem lub transportem publicznym. 

Telepraca i elastyczne godziny pracy. Pla-

nowanie obszarów o niższej gęstości zabu-

dowy mieszkaniowej w zasięgu przejazdu 

rowerem i zapewnianie połączeń przy po-

mocy sieci dróg dla rowerów. 

7) Zarządzanie miejscami do parkowania.

Wprowadzenie opłat za parkowanie. Eg-

zekwowanie przepisów dotyczących par-

kowania. Ograniczanie czasu parkowania. 

Regulowanie warunków parkowania np. 

wyznaczanie maksymalnej liczby miejsc do 

parkowania. Informacja parkingowa. Wy-

raźne oznakowanie parkowania na ulicy. 

Bilansowanie podaży miejsc do parkowa-

nia. 

8) Promowanie pojazdów bezemisyjnych.

Systemy złomowania/renowacji pojaz-

dów o napędzie spalinowym. Odpowied-

nia inspekcja i utrzymanie. Strefy niskiej 

emisji. Nagrody dla pojazdów efektywnych 

energetycznie. Odpowiednie opodatkowa-

nie paliw wykorzystywanych w transporcie. 

Promocja czystych paliw. Infrastruktura dla 

czystych pojazdów. Dostarczanie pojazdów 

nisko i zero emisyjnych.

9) Komunikowanie rozwiązań.

Promowanie regionalnych produktów 

(mniejsze zapotrzebowanie na transport). 

Promowanie lokalnych ofert spędzania cza-

su wolnego. Nagrody dla firm przyjaznych 

rowerzystom. Kampanie marketingowe za-

chęcające do korzystania z rowerów. Przy-

jazna użytkownikom witryna internetowa 

przewoźników/ organizatorów transportu 

publicznego. Zapewnienie dostępu do da-

nych podmiotom rozwijającym aplika-

cje mobilne. Marketing na rzecz lepszego 

transportu publicznego. Programy wspól-

nych dojazdów samochodem.

10) Kompleksowe podejmowanie wyzwań.

Tworzenie instytucji odpowiedzialnych 

za zrównoważony transport miejski. Zin-

tegrowanie jednostek zajmujących się pla-

nowaniem przestrzennym i planowaniem 

transportu w mieście. Tworzenie struktur 

zarządzających wszystkimi rodzajami trans-

portu publicznego. Zachęcanie mieszkańców 

do tworzenia i działania w organizacjach po-

zarządowych. Zrzeszenia transportu publicz-

nego. Mierzenie skali emisji zanieczyszczeń. 

Opracowywanie, wdrażanie i komunikowa-

nie mieszkańcom kompleksowych planów 

zrównoważonej mobilności miejskiej. Mo-

nitorowanie wdrażania i stopnia spełniania 

kryteriów jakości działania.  

Katowicki szczyt klimatyczny pokazał, 

że walka z globalnym ociepleniem nie ogra-

nicza się tylko do ograniczenia emisji GHG 

i spalin, przyczyniających się do powstania 

smogu, który najbardziej nam w Polsce 

doskwiera. Przykład Szwecji pokazuje, że 

mimo uporania się z piecami nadal mają 

problemy ze smogiem bo równocześnie 

trzeba ujarzmiać samochody i wdrażać 

zrównoważony transport.

dr inż. tAdeusz koptA
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EDUKACJA EKOLOGICZNA - GŁOS W DYSKUSJI

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE 
DZIECI I MŁODZIEŻY

MAciej winiArski

Wśród wielu czynników wpływających na stan naszej atmosfery jest świadomość ekologiczna wszystkich obywateli Ziemi. dla 
dorastającej młodzieży i dorosłych, mogę polecić zapoznanie się z podstawowymi pryncypiami filozofii Arne Naessa nazwanej 
przez niego jako „głęboka ekologia”. 

Filozof zadaje proste, a zarazem funda-

mentalne pytania, na które każdy człowiek 

powinien sobie odpowiedzieć: „Dlaczego 
żyjemy tak, jak żyjemy? Jakie jest znaczenie 
życia? Jakie są najważniejsze cele w życiu? 
Których z wartości naprawdę niezbędnie 
potrzebujemy? A które wartości dotyczą za-
ledwie komfortu i powierzchownej zabawy? 
Dlaczego niszczymy przyrodę? Co to jest 
właściwy sposób życia? Jaka technologia 
jest lepsza? /.../ Czy społeczne i polityczne 
struktury współczesnych społeczeństw są od-
powiednie do stawienia czoła nadchodzące-
mu kryzysowi ekologicznemu?”. Arne Naess 

nie tylko zadaje pytania, lecz na nie odpo-

wiada ośmioma stwierdzeniami, z których 

pierwsze pięć uważam za najważniejsze.

1) Pomyślność oraz rozwój ludzkiego 

i pozaludzkiego życia na Ziemi są war-

tościami same w sobie niezależnie od 

użyteczności pozaludzkich form życia 

dla człowieka.

2) Bogactwo i różnorodność form życia 

przyczyniają się do urzeczywistnienia 

tych wartości i same w sobie są warto-

ściami.

3) Ludzie nie mają prawa ograniczania 

tego bogactwa i różnorodności, z wyjąt-

kiem szczególnych sytuacji życiowych.

4) Rozwój pozaludzkich form życia wy-

maga zahamowania wzrostu liczebności 

populacji ludzkiej. Rozkwit życia i kul-

tury człowieka daje się pogodzić z takim 

obniżeniem.

5) Oddziaływanie człowieka na inne formy 

życia jest obecnie zbyt duże, a sytuacja 

ta gwałtownie się pogarsza [1]. Jednak 

uważam, żeby do takiej świadomości 

mogła dojść większość ludzi reprezentu-

jąca daną społeczność należy zacząć od 

podstaw, czyli od wychowania ekolo-

gicznego dzieci i młodzieży. Myślę, że 

należy wspomnieć, iż również Kościół 

Katolicki zdecydowanie wyraża swój 

niepokój o przyszłość Ziemi. Znalazło 

to szczególny wyraz w licznych homi-

liach papieża Franciszka, a zwłaszcza 

w Jego „ekologicznej” encyklice „Lau-

datum si”.

Często miewam okazję objaśniać życie 

pszczół dzieciom w przedszkolach i w naj-

niższych klasach szkół podstawowych. Jak 

one wspaniale przyjmują przekazywane in-

formacje o życiu pszczół i o ich związkach 

z naturalnym środowiskiem oraz o właści-

wościach niektórych produktów pszczelich 

(głównie miodu)! Później jest mi bardzo 

miło słyszeć, że te dzieci przez dwa lub trzy 

wieczory bez końca opowiadają swoim ro-

dzicom o pszczołach. Uważam, że wiedzę 

ekologiczną należy przekazywać dzieciom 

od początków ich świadomego bytu, po to, 

aby ich jak najlepiej przygotować na to, co 

może nadejść. Można wówczas powiedzieć, 

że w ten sposób wszystkie dzieci zostaną 

wychowane ekologicznie. Kiedyś wybiorą 

różne zawody, różne specjalizacje, lecz za-

wsze będą pamiętały o swoim wychowaniu 

ekologicznym. Ależ po co im to? Przecież to 

nie stanie się za ich życia! 

Myślenie kategoriami ekologicznymi 

musi stać się nawykiem wszystkich Ziemian! 

A takiego myślenia nie nauczymy dorastają-

cej młodzieży i dorosłych. I nie można na-

uczyć tylko nauczając i wychowując jedno 

pokolenie. Uważam, że jeżeli za ok. 20 lat 

emisja gazów cieplarnianych nie zbilansuje 

się z ich absorpcją, będzie to oznaczało, że 

obudziliśmy złego ducha, który samoczyn-

nie będzie już dalej działał (mechanizm 

samo wyzwalający coraz większe zasoby 

metanu w Arktyce), doprowadzając w ciągu 

kilkudziesięciu lat do maksimum termiczne-

go na Ziemi. A to będzie wyzwanie, którego 

pokonanie spadnie na nasze wnuki lub pra-

wnuki. I od ich postawy będzie zależało czy 

przetrwa człowiek. Dlatego należy już dzi-

siaj przygotowywać nasze dzieciaczki na to 

wyzwanie, one będą przygotowywały swoje 

dzieci, a te swoje, aż nadejdzie okres wiel-

kiej próby, któremu nasi potomni będą mu-

sieli sprostać. Łatwiej im to przyjdzie, gdy 

będą do tego przygotowywani przez kilka 

pokoleń.

Jednak w dzisiejszych czasach należy być 

realistą. Bo mamy teraz taką oto sytuację, że 

ledwo dzieci rozpoczną edukację w szkole 

podstawowej, a już rodzice w trosce o ich 

jak najwszechstronniejszy rozwój, wożą je 

na lekcje języków obcych, tańce, lekcje mu-

zyki itp.

Do tego programy szkolne są przełado-

wane i w związku z tym na rzetelne wycho-

wanie ekologiczne brakuje czasu i sił dzieci 

ze szkół podstawowych i średnich. Jedynym 

miejscem, który wydaje się jeszcze być „wol-

nym” są przedszkola. Jeżeli w Podstawie 

Programowej Wychowania Przedszkolnego 

dla Przedszkoli oraz innych Form Wycho-

wania Przedszkolnego, wydanej jako załącz-

nik do Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej czytamy m.in.: „Celem wycho-

wania przedszkolnego jest: Wspomaganie 

dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształ-

towanie czynności intelektualnych potrzeb-

nym dzieciom w codziennych sytuacjach 

i w dalszej edukacji” [2]. Cóż bardziej może 
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rozwijać intelektualnie dzieci jak nie udział 

w całorocznych konkursach ekologicznych 

w rodzaju „Wiosenne ślicznotki”, „Osobli-

wości pachnącego lata”, „Barwny przepych 

jesieni” i „Zimowy cocktail”; albo: „Kon-

struowanie i rozmieszczenie domków dla 

owadów” lub prowadzenie akcji: „Nie wy-

palaj chwastowisk i uroczysk”. Zapoznając 

się ze wszystkimi celami (12) zawartymi 

w tej Podstawie Programowej widać wy-

raźnie, że przynajmniej w 8 z nich można 

je przełożyć na wychowanie ekologiczne 

najmłodszych dzieci. Wzorcowym wręcz 

przykładem ekologicznego wychowania 

przedszkolnych dzieci, jest Publiczne Przed-

szkole im. Św. Franciszka z Asyżu w Naro-

ku. W tym Przedszkolu są prowadzone akcje 

doraźne w rodzaju: „Jesienne obserwacje 

nad stawem”, „Eko-Walentynki”, „Choinki 

z ekomateriału”, spotkania z przyrodnikami 

(ornitolog, leśnik, pszczelarz, entomolog, 

ogrodnik i ekolog), zwiedzanie rezerwatów 

przyrody, „Bagna są dobre” i wiele innych. 

Pani Dyrektor zadbała też o stałe zajęcia dla 

dzieci w rodzaju: „Ogród Hanki”, którym 

muszą opiekować się przez cały rok, „Ho-

tele 4-gwiazdkowe dla pszczół”, „Edukacja 

+ segregacja”, „Chroń środowisko razem 

z nami” i wiele, wiele innych akcji, podczas 

których dzieci bawią się, lecz kiedy trzeba, 

szalenie poważnie traktują powierzone ich 

pieczy jakieś niewielkie obiekty przyrodni-

cze. O tym Przedszkolu w Naroku można 

by jeszcze bardzo długo opowiadać – lecz 

w artykule pragnę wskazać z jednej strony 

na potrzebę wychowania ekologicznego 

dzieci i młodzieży, a z drugiej jest on wy-

razem zatroskania o dobro wspólne jakim 

jest Ziemia. Narockie Przedszkole jest tylko 

przykładem, mówiącym że można. Moż-

na od zarania świadomego bytu człowieka, 

wychowywać go w szacunku dla przyrody 

i odpowiedzialności za nią, na miarę tych tak 

młodziutkich ludzi.

W warunkach obecnych, tzn. w takich, 

w których akcenty ekologiczne w podsta-

wach programowych dla poszczególnych 

typów szkół są słabo zaznaczone, nie dziwi 

swoisty rozgardiasz ekologiczny panujący 

w naszym społeczeństwie. Jest mnóstwo 

placówek oświatowych, w których od lat 

wdrażana jest segregacja odpadów stałych, 

zbieranie makulatury, gromadzenie baterii 

w specjalnych pojemnikach, organizowane 

są liczne konkursy ekologiczne, itp. Ale są 

też placówki oświatowe, gdzie na sprawy 

ekologiczne nie ma zbyt dużego nacisku. 

W przeróżny sposób położony akcent na 

wychowanie ekologiczne dzieci i młodzie-

ży, w zasadzie jest efektem zaangażowa-

nia dyrektora danej placówki edukacyjnej. 

W związku z tym nie ma jednolitej płasz-

czyzny działań edukacyjnych i skutkuje to 

później przeróżnymi postawami w społe-

czeństwie w stosunku do podstawowych 

wymogów przestrzegania zasad ochrony 

środowiska. 

Najgorsze jest jednak to, że dzieci i mło-

dzież nawet bardzo dobrze ekologicznie wy-

edukowane w placówce edukacyjnej - domu 

rodzinnym zderzają się z obojętnością ro-

dziców, a niekiedy nawet z ich niechętnym 

stosunkiem do zagadnień ekologicznych. 

Powstaje swoisty dysonans między wiedzą 

wyniesioną ze szkoły, a „prozą” życia ro-

dzinnego. Również można zaobserwować 

stosunkowo słabe relacje między światem 

polityki, a światem nauki. Z jednej strony 

ostrzeżenia naukowców często bywają bar-

dzo ostrożne, zachowawcze by nie powie-

dzieć mocniej – lękliwe, a z drugiej strony 

niechętnie są wysłuchiwane przez polityków. 

Jak to – oburzą się jedni i drudzy – przecież 

Polska jest sygnatariuszem międzynarodo-

wych umów i porozumień klimatycznych, 

które zobowiązują nas do znaczącego obni-

żenia emisji gazów cieplarnianych do roku 

2030! Jak powiadają sportowcy, narty same 

nie latają, tak i zakazy oraz nakazy szczebla 

centralnego wszystkiego nie rozwiążą. Spo-

łeczeństwo musi rozumieć dlaczego musi 

ponosić określony wysiłek (głównie finan-

sowy) i w pełni go akceptować. W przeciw-

nym wypadku procesy te będą nieefektywne 

i wykraczające poza narzucone nam ramy 

czasowe. 

Zupełnie inaczej może rozwinąć się sy-

tuacja w przypadku systemowego, ekolo-

gicznego wychowania dzieci i młodzieży 

(Schemat 2). Podstawowa ekologiczna 

edukacja odbywa się na zajęciach z dzieć-

mi przedszkolnymi (głównie z dziećmi 5 

i 6-letnimi), na następnych szczeblach edu-

kacji dzieci i młodzieży jest edukacją roz-

szerzającą i utrwalającą podstawy wyniesio-

ne z przedszkoli. Skutkuje to wychowaniem 

ekologicznym młodych ludzi, co powinno 

przynieść krajowi ład ekologiczny, tzn. ak-

ceptację przez obywateli poczynań władz 

wszystkich szczebli w zakresie ochrony śro-

dowiska, oraz inicjatywami obywatelskimi 

Schemat 1. Schematycznie pokazana istota słabych związków między po-
litykami a uczonymi, wynikająca z braku ekologicznego wychowania dzieci  
i młodzieży (Źródło: M. Winiarski).
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Praca z przedszkolnymi dziećmi wymaga sporych umiejętności zaproszonego spe-
cjalisty z danej dziedziny, ponieważ koncentracja tak młodego audytorium bywa na-
prawdę krótka, co jest zrozumiałe. Przede wszystkim, ów specjalista musi w swojej 
dziedzinie być perfekcyjnie przygotowany. Wygląda to na paradoks, ale im mamy 
młodsze audytorium, tym dłużej i staranniej musimy się przygotowywać. Po prostu, 
podczas naszego wystąpienia te malutkie istoty nie mogą się nudzić. Równocześnie 
zrozumiałą rzeczą jest, że metodyka nauczania przedszkolaków różni się znacząco 
od metod nauczania innych grup dzieci i młodzieży, dlatego z góry należy zaplano-
wać co dzieciom powiemy, jakie eksponaty przygotujemy i pokażemy, jakiego rodza-
ju przerywniki zastosujemy, tak aby skupić uwagę dzieci na sprawie najistotniejszej, 
prezentowanej w danym momencie. No i nasze spotkanie nie powinno być za długie. 
Należy dzieciom pozwolić, aby w każdym momencie zadawały pytania. Zazwyczaj, 
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wzmacniającymi te poczynania. Naukowcy 

z politykami nawiązują stałą współpracę, 

przez co wiele drażliwych zagadnień jest 

rozwiązywana bezkonfliktowo. Polska do-

chodzi w ciągu 2-3 dekad do standardów 

obowiązujących w Skandynawii, Szwajcarii 

i w Japonii. Jest to model idealny i tylko od 

zdecydowanej większości ludzi szczerze za-

angażowanych w ochronę środowiska zale-

ży czy będzie można go zrealizować.

Praca z przedszkolnymi dziećmi wymaga 

sporych umiejętności zaproszonego specja-

listy z danej dziedziny, ponieważ koncentra-

cja tak młodego audytorium bywa naprawdę 

krótka, co jest zrozumiałe. Przede wszyst-

kim, ów specjalista musi w swojej dziedzinie 

być perfekcyjnie przygotowany. Wygląda to 

na paradoks, ale im mamy młodsze audy-

torium, tym dłużej i staranniej musimy się 

przygotowywać. Po prostu, podczas nasze-

go wystąpienia te malutkie istoty nie mogą 

się nudzić. Równocześnie zrozumiałą rzeczą 

jest, że metodyka nauczania przedszkolaków 

różni się znacząco od metod nauczania in-

nych grup dzieci i młodzieży, dlatego z góry 

należy zaplanować co dzieciom powiemy, 

jakie eksponaty przygotujemy i pokażemy, 

jakiego rodzaju przerywniki zastosujemy, 

tak aby skupić uwagę dzieci na sprawie naj-

istotniejszej, prezentowanej w danym mo-

mencie. No i nasze spotkanie nie powinno 

być za długie. Należy dzieciom pozwolić, 

aby w każdym momencie zadawały pytania. 

Zazwyczaj, moje eksponaty to ul na małe 

rodziny pszczele i przy tej okazji uświada-

miam dzieciom, że wewnątrz pomieszcze-

nia ulowego panują egipskie ciemności, 

a pszczoły w tych warunkach wykonują 

plastry, królowe składają jaja, inne robotnice 

karmią larwy, itd. Równocześnie pokazu-

ję dzieciom efekty pracy pszczół (plastry). 

Innymi eksponatami są proste narzędzia 

pszczelarskie, no i produkty pszczele, takie 

jak: miód, przetopiony wosk, pyłek pszczeli 

i propolis. Wszystko to dzieci z ogromnym 

zainteresowaniem oglądają i zazwyczaj tu-

taj jest najwięcej pytań. Jako przerywnik 

służy pytanie: „Po co istnieją pszczoły?” 

Na początku, po cytacie z Kubusia Puchat-

ka o sensie istnienia pszczół, dzieci chórem 

odpowiadają: „Po to, aby robiły miód!”, 

a na koniec spotkania ich narracja zmienia 

się na: „Po to, aby zapylały kwiaty roślin!” 

Podczas tego rodzaju prelekcji, coś się 

musi dziać – u mnie przesuwają się slajdy 

ilustrujące każdą wyłożoną myśl. Tak małe 

dzieci muszą chwilami bawić się. W tym 

celu wydaję polecenia: „Mocno zamknijcie 

oczy i złapcie za rączki swego sąsiada!” Jest 

trochę zamieszania zanim to wykonają i jak 

wszystkim się uda – zadaję pytanie: „Czy nic 

nie widząc, łatwo było to zrobić?” Wiado-

mo odpowiedź jest przecząca, a ja dzieciom 

uzmysławiam, że tak jest w ulu i pszczo-

łom to nie przeszkadza w wykonywaniu ich 

prac. Innymi elementami zabawowymi są 

naśladowanie rączkami ruchów skrzydełek 

i naśladowanie bzyczenia pszczół. To ostat-

nie dzieciom wychodzi idealnie i zazwyczaj 

panie wychowawczynie muszą je uspokajać. 

Dzieci każde takie spotkanie z tzw. cieka-

wym człowiekiem bardzo przeżywają i ma 

to tę bezcenną wartość, że zapamiętują na 

długo, natomiast ekologiczne wychowanie 

na wyższych szczeblach edukacji człowieka, 

powinno wiedzę i zachowania ekologiczne 

rozwinąć i utrwalić. Jeżeli to osiągniemy, 

to dopiero wówczas będziemy mogli mówić 

zasadnie o „Ładzie ekologicznym” w na-

szym społeczeństwie [3].

Tym stwierdzeniem można by zakończyć 

artykuł, gdyby nie natrętna myśl w rodzaju: 

„Pierwsze jaskółki (nawet liczne) wiosny nie 

czynią”. Przecież dyrektorów przedszkoli, 

szkół podstawowych i średnich rozkocha-

nych w przyrodzie i w swojej małej ojczyź-

nie, nie mamy zbyt dużo. Większość ludzi, 

czyni tylko to co musi, a więc to co mają na-

pisane w podstawie programowej. Dlatego 

uważam, że Ministerstwo Edukacji wyraźnie 

powinno wyartykułować kwestie związane 

z ochroną rodzimej przyrody, przyjmując za 

podstawę szerokie wychowanie ekologicz-
ne dzieci przedszkolnych, zaś na następ-

nych etapach kształcenia (szkoły podstawo-

we i średnie), w wychowaniu ekologicznym 

należy przyjąć zasadę rozszerzającą i utrwa-

lającą wiedzę wyniesioną z nauczania przed-

szkolnego. Pozwolę sobie na małą dygresję, 

że gdybyśmy taki model wychowania ekolo-

gicznego przyjęli ćwierć wieku temu, dzisiaj 

nie mielibyśmy najprawdopodobniej proble-

mów ze smogiem w dużych aglomeracjach, 

wywożeniem odpadów stałych do lasów, 

a może też bylibyśmy w innym miejscu, je-

żeli chodzi o sprawy energetyczne w Polsce. 

A na pewno byłoby zdecydowanie mniej 

głosów w rodzaju: „Ocieplenie globalne? 

Jeszcze jeden wymysł ekologów. Przecież 

to eko-terroryści!” Po prostu ludzie nauki 

szerzej i odważniej informowaliby społe-

czeństwo o zbliżającej się katastrofie ekolo-

gicznej, łatwiej byłoby znaleźć zrozumienie 

wśród polityków dla argumentacji proekolo-

gicznej itd. Jestem przekonany, że podejście 

polskiego społeczeństwa do zagrożeń wyni-

kających z ocieplenia klimatu byłoby o wie-

le bardziej odpowiedzialne w porównaniu do 

tego co teraz mamy. Ale jeszcze jest czas, 

aby poprzez wychowanie ekologiczne dzie-

ci i młodzieży ten stan rzeczy zmienić. Tyle 

tylko, że czasu mamy coraz mniej.

dr inż. MAciej winiArski

Materiały źródłowe dostępne w Redakcji

Fot. 1. Przedszkole w Naroku -zajęcie poza budynkiem
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OSTOJA STAWY PRZEMKOWSKIE
MareK sTajszczyK

ostoja Stawy Przemkowskie znajduje się na pograniczu woj. dolnośląskiego i lubuskiego. obejmuje rozległy kompleks stawo-
wy, wraz z dużym obszarem mokradeł w obniżeniu rzeki Szprotawy. Stwierdzono tu blisko 260 gatunków ptaków. ostoja słynie 
z licznej populacji lęgowej gęsi gęgawy, perkozów – rdzawoszyjego i zausznika oraz wąsatki, a jednym z gatunków kwalifikują-
cych te stawy, jako ostoję Natura 2000, jest gęś tundrowa (Anser serrirostris), pojawiająca się tu w okresach migracji w liczbie 
od 8 do 10 tys.

Obszary chronione – Natura 2000  

Ostoja ornitologiczna Stawy Przemkow-

skie (PLB 020003) obejmuje swym zasię-

giem zarówno kompleks stawowy (18% 

powierzchni ostoi, czyli ok. 950 ha) jak 

i mokradła, wraz z trwałymi użytkami zie-

lonymi, czyli łąkami i pastwiskami (72% 

powierzchni), a także zadrzewieniami li-

ściastymi (6% powierzchni) i okoliczny-

mi gruntami ornymi (4 % powierzchni), 

zajmując łącznie 4605,4 ha powierzchni, 

z czego 70% jej całkowitej powierzchni 

znajduje się w granicach woj. dolnośląskie-

go (powiat Polkowice, gmina Przemków), 

a 30% w woj. lubuskim. 

Zmiany o charakterze antropogenicz-

nym, jakie zaszły w ostatnim tysiącleciu 

w rejonie Przemkowa, w tym w obniżeniu 

rzeki Szprotawy, doprowadziły do zaburze-

nia pierwotnej równowagi przyrodniczej tej 

części Dolnego Śląska. Wycięcie w okre-

sie średniowiecza i na początku czasów 

nowożytnych większości tutejszych lasów 

łęgowych i olsów oraz dostosowanie tych 

terenów dla potrzeb ówczesnej gospodarki 

rolnej, doprowadziło do powstania rozle-

głych powierzchni trwałych użytków zie-

lonych. Dodatkowo eksploatowano tu złoża 

torfu i rudy darniowej. 

Wycięcie dużych powierzchni leśnych 

i wykreowanie w ich miejsce łąk i pastwisk 

oraz osiedli ludzkich, spowodowało ko-

lonizacje tego obszaru przez gatunki flory 

i fauny (w tym także ptaków), typowych dla 

siedlisk zurbanizowanych i otwartego kra-

jobrazu rolniczego. Mimo tych bardzo ra-

dykalnych zmian krajobrazu, obszar obec-

nej ostoi Stawy Przemkowskie częściowo 

Ilustracje 

na wkładce

zachował swoje bogate walory ornitolo-

giczne. Obecnie obszar ostoi jest terenem 

silnie odlesionym. Występuje tu mozaika 

środowisk wodnych oraz łąkowych i ba-

giennych, z niewielkimi powierzchniami 

zajętymi przez różnego typu liściaste for-

macje leśne. Ta rozmaitość siedlisk i ich 

mozaikowy charakter, w połączeniu z wy-

stępowaniem wielu trudno dostępnych dla 

człowieka miejsc, decyduje o bogactwie 

awifauny tego obszaru. 

Zachowane do dziś mokradła (między 

stawami, a Szprotawą) są nadal miejscem 

gniazdowania m.in. błotniaka łąkowego, żu-

rawia i derkacza. Dodatkowym atutem ostoi 

są stawy rybne, będące jednym z większych 

i najbogatszych awifaunistycznie komplek-

sów stawowych na południu Polski. Z tych 

powodów cały ten obszar uznano za cenny 

ze względu na licznie występujące tu lęgo-

we gatunki ptaków. W 1984 r. objęto ten 

obszar ochroną w formie rezerwatu Stawy 

Przemkowskie, a po wejściu Polski do kra-

jów UE, teren ten należy do europejskiego 

systemu Natura 2000 jako ostoja ornito-

logiczna o nazwie Stawy Przemkowskie 

(PLB 020003). Od stycznia 2018 r. obszar 

ostoi wpisany jest na światową listę Kon-

wencji Ramsarskiej, grupującej najważniej-

sze na świecie obszary wodne i podmokłe.  

lęgowa awifauna „naturowa” 
W ostoi ornitologicznej Stawy Prze-

mkowskie stwierdzono co najmniej 260 

gatunków ptaków wymienionych w spisie 

załącznika nr I europejskiej Dyrektywy 

Ptasiej. Do gatunków lęgowych z tej grupy 

należą następujące gatunki:  

• łabędź krzykliwy Cygnus cygnus – nowy 

gatunek lęgowy. Pod koniec drugiej de-

kady XXI w. gniazdowały w ostoi 3 pary 

tego gatunku, a oprócz tego przebywały 

na stawach osobniki nielęgowe. Niewy-

kluczone jest dalsze zwiększenie liczby 

lęgowych par na obszarze ostoi. Jesienią, 

zimą i wiosną łabędź krzykliwy obser-

wowany jest w większej liczbie, maksy-

malnie do 114 osobników;

• podgorzałka Aythya nyroca – gatunek 

zanikający na obszarze ostoi: w 1979 r. 

odnotowano w sezonie lęgowym 4-6 par, 

a na przełomie XX i XXI w. obserwowa-

no 1-2 pary tej rzadkiej obecnie w Polsce 

kaczki z grupy grążyc;

• czapla bąk Botaurus stellaris – wiosną 

słyszano do 6-9 odzywających się sam-

ców. Szerokie na niektórych stawach 

szuwary trzcinowe i pałkowe stanowią 

optymalny biotop dla tej skryto żyjącej 

czapli;

• czapla bączek Ixobryhus minututs – 

w ostatnich latach na stawach obserwo-

wano pojedyncze osobniki, a liczebność 

lokalnej populacji oszacowano na 1-2 

pary. Szuwary trzcinowe poprzerastane 

krzewami wierzb stanowią biotop lęgo-

wy tej czapli;

• bocian czarny Ciconia nigra – na począt-

ku XXI w. w okresie lęgowym obserwo-

wano z reguły pojedyncze osobniki, co 

wskazuje na gniazdowanie w okolicy 

1-2 par tego gatunku. Późnym latem 

i wczesną jesienią notowano na stawach 

co najmniej 15-17 osobników;
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• bocian biały Ciconia ciconia – na po-

czątku XXI w. gniazdowały w ostoi 2-3 

pary. Od lat 80. XX w., lokalna popula-

cja lęgowa silnie zmniejszyła swoją li-

czebność (w 1984 r. w obrębie stawów 

i ich sąsiedztwie gniazdowało 10 par);

• trzmielojad Pernis apivorus – w rejonie 

stawów odnotowano rewir 1 pary tego 

gatunku. Okoliczne trwałe użytki zielo-

ne (łąki i pastwiska) oraz kultywowanie 

wypasu koni, bydła i owiec sprzyja temu 

ptakowi. Krótka ruń oraz wielka róż-

norodność gatunkowa niewielkich krę-

gowców i dużych owadów, stwarza na 

spasanych trwałych użytkach zielonych, 

optymalne dla niego żerowiska;

• kania czarna Milvus migrans – w są-

siedztwie stawów na początku XXI w. 

gniazdowała 1 para;  

• kania ruda Milvus milvus – na obszarze 

ostoi na początku XXI w. gniazdowała 

1 para; 

• bielik Haliaeetus albicilla – w ostoi na 

początku XXI w. gniazdowała 1 para, 

ale możliwe jest żerowanie na stawach 

osobników gniazdujących w okolicz-

nych drzewostanach. Duże ilości ptaków 

wodnych i hodowanych w stawach ryb 

(zwłaszcza karpia) zapewnia bielikom 

obfite żerowisko. Jesienią na spuszcza-

nych stawach żeruje co najmniej 15 – 20 

bielików; 

• błotniak stawowy Circus aeruginosus – 

w ostoi na początku XXI w. gniazdowało 

w ostoi 10-15 par. Znaczne powierzch-

nie zajęte przez szuwary, stwarzają do-

godne miejsca gniazdowania, a znaczne 

ilości drobnych kręgowców żyjących na 

obszarze ostoi i w jej sąsiedztwie zapew-

niają błotniakom obfitość pokarmu;  

• błotniak łąkowy Circus pygargus – 

w ostoi na początku XXI w. gniazdowało 

w ostoi do 3 par. Znaczne powierzchnie 

zajęte przez mokradła, zapewniają mu 

dogodne miejsca gniazdowania, a różno-

rodna fauna większych bezkręgowców 

i niedużych kręgowców pozwala mu 

skutecznie zdobywać pożywienie;  

• derkacz Crex crex – gniazduje w ostoi 

w liczbie ponad 20 par. Trwałe użytki 

zielone są optymalnym biotopem lęgo-

wym tego przedstawiciela chruścieli;

• zielonka Porzana parva – w ostoi na po-

czątku XXI w. notowano na stawach do 

7 odzywających się samców. Duże po-

wierzchnie w ostoi zajęte przez szuwary, 

stwarzają jej dogodne miejsca gniazdo-

wania; 

• kropiatka Porzana porzana – w ostoi na 

początku XXI w. notowano w ostoi do 

5 odzywających się samców. Wielkie 

powierzchnie w ostoi zajęte przez ro-

ślinność bagienną, stwarzają kropiatce 

na mokradłach dogodne miejsca gniaz-

dowania; 

• żuraw Grus grus – coraz liczniej gniaz-

dujący gatunek, którego liczebność 

pod koniec pierwszej dekady XXI w. 

osiągnęła poziom 8-10 par (w 1984 r. 

gniazdowało na obecnym obszarze ostoi 

do 3-4 par). Wraz z rozwojem lokalnej 

populacji bobra europejskiego Castor 

fiber, należy spodziewać się dalszego 

wzrostu liczebności lęgowej populacji 

żurawia, zwłaszcza na mokradłach ostoi. 

W okresie migracji w ostoi widywano do 

ok. 150 żurawi;  

• mewa czarnogłowa Larus melanocepha-

lus – prawdopodobnie gatunek lęgowy. 

Obserwowano w kolonii mewy śmiesz-

ki niepokojące się dorosłe osobniki tego 

gatunku, co sugerowało gniazdowanie 1 

pary; 

• rybitwa rzeczna Sterna hirundo – na 

początku XXI w. odnotowano w ostoi 

gniazdowanie do 8-10 par; 

• zimorodek Alcedo atthis – na obszarze 

ostoi gniazduje do 5 par tego gatunku;  

• dzięcioł zielonosiwy Picus canus – osto-

ję zasiedla 1-2 pary tego gatunku. Dla 

dzięcioła zielonosiwego ważne jest poza 

ochroną zadrzewień, także kultywowa-

nie wypasu kopytnych zwierząt domo-

wych na trwałych użytkach zielonych 

ostoi; 

• dzięcioł czarny Dryocopus martius – ob-

szar ostoi zasiedlały 2 pary tego dzię-

cioła. Ochronny reżim zapewniony za-

drzewieniom na terenie ostoi, sprzyja się 

ich „starzeniu”, co chroni jego biotop na 

obszarze osto;. 

• dzięcioł średni Dendrocopus medius 

– obszar ostoi zasiedla 6 par. Ochrona 

zadrzewień na terenie ostoi zabezpiecza 

jego egzystencję na tym obszarze; 

• podróżniczek Luscinia svecica – w ostoi 

Stawy Przemkowskie odnotowano na 

początku XXI w. gniazdowanie co naj-

mniej 3 par tego słowika;  

• pokrzewka jarzębata Sylvia nisoria – 

w ostoi Stawy Przemkowskie odnotowa-

no na początku XXI w. gniazdowanie co 

najmniej 40 par tej pokrzewki;  

• dzierzba gąsiorek Lanius collurio – po-

pulacja lęgowa, licząca 80-100 par, 

zasiedla w ostoi m.in. groble stawowe 

i strefę ekotonu na terenach otwartych. 

„Nienaturowe” gatunki lęgowe
Spośród ponad 100 gatunków ptaków 

gniazdujących w ostoi Stawy Przemkow-

skie, większość lęgowych taksonów pod-

lega w Polsce ścisłej ochronie prawnej. Do 

najbardziej charakterystycznych należą: 

• łabędź niemy Cygnus olor – na przeło-

mie XX i XXI w. gniazdowało w ostoi 

38-41 par. W związku z niedawnym 

zasiedleniem tego terenu przez bardziej 

ekspansywnego łabędzia krzykliwego, 

liczebność populacji lęgowej łabędzia 

niemego prawdopodobnie będzie suk-

cesywnie malała. Latem notowano na 

stawach do 400 pierzących się (nielę-

gowych) osobników. Jesienią i wczesną 

wiosną oraz podczas łagodnych zim ob-

serwowano do 130 ptaków; 

• gęś gęgawa Anser anser – na początku 

XXI w. gniazdowało w ostoi do 80 par. 

Latem notowano na stawach do 770 pie-

rzących się gęsi tego gatunku. Podczas 

wiosennych i jesiennych migracji  obser-

wowano ją w liczbie do 100 osobników; 

• głowienka Aythya ferina – na początku 

XXI w. gniazdowało w ostoi do 200 par 

tej kaczki z grupy grążyc. Podczas je-

siennych migracji notowana w liczbie do 

8 tys. (!) osobników; 

• czernica Aythya fuligula – na początku 

XXI w. gniazdowało w ostoi do 170 par 

tej grążycy. Podczas migracji notowano 

maksymalnie do ponad 2600 czernic;  

• perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena 

– w latach 2008-2009 w ostoi gniazdo-

wało do 22 par. Postępująca sukcesja ro-

ślinności na niektórych stawach, sprzyja 

gniazdowaniu tego perkoza w ostoi; 



PREZENTACJE

ZIELONA PLANETA 1(142)/2019 25

• perkoz zausznik Podiceps nigricollis  – 

pod koniec pierwszej dekady XXI w. 

w ostoi gniazdowało do 50 par zauszni-

ka; 

• kormoran Phalacrocorax carbo – niere-

gularnie (nie co roku) lęgowy. Pod ko-

niec pierwszej dekady XXI w. w ostoi 

gniazdowało zazwyczaj do 5–6 par, 

maksymalnie 11. W podobnej liczbie 

gniazdował także w 2017 r.;

• łyska Fulica atra – na początku XXI 

w. na stawach gniazdowało do 200 par 

tego przedstawiciela chruścieli. Podczas 

migracji jesiennej notowano do 10 tys. 

łysek; 

• mewa śmieszka Chroicocephalus ridi-

bundus – na początku XXI w. gniazdo-

wało w ostoi do 500 par. Podczas jesien-

nych odłowów notowana w liczbie kilku 

tysięcy osobników; 

• trzciniak Acrocephalus arundinaceus – 

w ostoi od lat 70. XX w. gniazdowało 

w ostoi 60-100 par tego gatunku; 

• wąsatka Panurus biarmicus – w latach 

2008-2009 gniazdowało w ostoi do 350 

par. Obecność rozległych powierzchni 

szuwaru trzcinowego i pałkowego oraz 

coraz częstsze łagodne zimy, spowo-

dowały bardzo silny wzrost liczebności 

przemkowskiej populacji tego ptaka. 

Krach lęgowych siewkowców: 
Na mokradłach i wilgotnych częściach 

użytkowanych rolniczo łąkach i pastwi-

skach na terenie obecnej ostoi Stawy 

Przemkowskie, od niepamiętnych czasów 

gniazdowało 5 gatunków siewkowców – 

czajka Vanellus vanellus, bekas kszyk Gal-

linago gallinbago, brodziec krwawodzioby 

Tringa totanus, rycyk Limosa limosa i kulik 

wielki Numenius arquata. 

Postępujące w ostatnim półwieczu za-

łamanie hodowli i wypasu krów, koni 

i owiec oraz gospodarki łąkarskiej (siano-

kosy), a także zmniejszenie ilości opadów 

w okresie zimy i wiosny, spowodował na 

terenie ostoi Stawy Przemkowskie zanik 

lęgowych populacji rycyka i kulika oraz sil-

ne obniżenie liczebności gniazdujących tu 

nadal czajek, bekasów kszyków i brodźców 

krwawodziobych. Rycyk jeszcze w latach 

1983-1984 gniazdował tu w liczbie 19-21 

par. W latach 1993-1994 do lęgu przystą-

piła tylko 1 para. W 2008 r. stwierdzono 2 

tokujące pary, a w 2011 r. 4 tokujące pary. 

Po raz ostatni prawdopodobnie lęgową parę 

widziano w ostoi w maju 2012 r. 

Kulik wielki w pierwszej połowie lat 

80. XX w. gniazdował w ostoi w liczbie 4 

par. W kwietniu 1991 r. odnotowano tu 2-3 

pary, a wiosną 1994 r. widywano pojedyn-

czego kulika. Na początku drugiej dekady 

XXI w. jego liczebność szacowano na 0-2 

pary, a po raz ostatni tokujące osobniki wi-

dziano wiosną 2012 r. 

W przypadku brodźca krwawodzioba – 

stwierdzono spadek liczebności lokalnej 

populacji lęgowej, z 10 par w 1980 r. i 4 par 

w latach 1983 - 1984 do 0-4 par w latach 

2008-2009.

„Naturowe” gatunki nielęgowe: 
Wśród blisko 260 gatunków ptaków, 

stwierdzonych na obszarze ostoi, odnoto-

wano kilkanaście gatunków ptaków z gru-

py taksonów wymienionych w załączniku 

nr I Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej. 

Wśród nich, są m. in.:    

• łabędź czarnodzioby Cygnus columbia-

nus bewicki – po raz pierwszy odnoto-

wany przed 41 laty – w marcu 1978 r. 

Obecnie pojawia się podczas wiosen-

nych i jesiennych  migracji, w liczbie 

do 27 osobników (jesień 2013 r.). Zimą 

obserwowano do 25 „bewików” (27 XII 

2013 r.); 

• bernikla białolica Branta leucopsis – no-

towana podczas migracji jesiennych (np. 

3 osobniki 16 X 2011) i wiosennych (np. 

1 os. w III 2012);

• bielaczek Mergellus albellus – tego tra-

cza notowano zazwyczaj w liczbie 1-2 

osobników podczas jesiennych i wiosen-

nych migracji oraz zimą;

• czapla biała Ardea alba – dotychczas 

nielęgowa, ale istnienie odpowiednich 

biotopów (szuwarów) nie wyklucza 

w przyszłości gniazdowania tej czapli na 

obszarze ostoi. Późnym latem i jesienią 

jej liczebność silnie wzrasta, maksymal-

nie obserwowano wówczas do prawie 

300 osobników. Bardzo prawdopodobny 

jest dalszy wzrost jej liczebności; 

• czapla nadobna Egretta garzetta – poja-

wia się nieregularnie, np. w październiku 

1982, w maju 1992 i w czerwcu 2011 r.;

• błotniak zbożowy Circus cyaneus – ga-

tunek nielęgowy, mimo istnienia w ostoi 

znacznych powierzchni zajętych przez 

szuwary, które należą do optymalnych 

biotopów lęgowych. Notowany od je-

sieni do wiosny w liczbie do 3-5 osob-

ników;

• rybołów Pandion haliaetus – w ostoi 

w okresie wiosennych i jesiennych mi-

gracji pojawiają się zazwyczaj pojedyn-

cze osobniki. Niewykluczone, że w nie-

które lata rybołów gniazduje lub próbuje 

gniazdować w okolicy, np. w 1998 r.;

• siewka złota Pluvialis apicaria – poja-

Fot. 1. Czarnowron (gatunek stwierdzony okazjonalnie), fot. Marek Stajszczyk
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wia się na wiosennych i jesiennych prze-

lotach, zazwyczaj w liczbie do ok. 300 

osobników, a rekordowo do 5 tys. (!). 

Stawy po spuszczeniu wody, są atrakcyj-

nym miejscem żerowania dla tej siewki. 

Możliwe są jej stwierdzenia podczas ła-

godnych zim;

• batalion Philomachus pugnax – obecnie 

nielęgowy, w ostoi notowany w okre-

sie migracji wiosennych i jesiennych, 

w liczbie co najmniej 30-35 osobników;

• brodziec łęczak Tringa glareola – ob-

serwowany w okresie przelotów wio-

sennych i jesiennych, w liczbie do 85 

osobników; 

• mewa mała Hydrocoleus minutus – prze-

lotna wiosną oraz późnym latem i jesie-

nią w liczbie do 75 osobników;

• rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus 

– nielęgowa, mimo obecności potencjal-

nych biotopów odpowiednich do gniaz-

dowania, notowana głównie w okresie 

migracji w liczbie do 22 osobników; 

• rybitwa czarna Chlidonias niger – nielę-

gowa, notowana głównie w okresie mi-

gracji w liczbie do co najmniej 8 osob-

ników; 

• rybitwa wielkodzioba Sterna caspia – 

nielęgowa, notowana w okresie migracji 

w liczbie do 6 osobników;  

• uszatka błotna (sowa błotna) Asio flam-

meus – nielęgowa, notowana głównie 

w okresie migracji w liczbie do co naj-

mniej 3 osobników. Nie wykluczone 

przypadki gniazdowania na mokradłach 

w północnej części ostoi. 

Awifaunistyczne rzadkości 
W ostatnich kilkunastu latach w ostoi 

Stawy Przemkowskie obserwowano kilka 

gatunków ptaków, uznanych w Polsce za 

taksony sporadycznie pojawiające się i któ-

rych stwierdzenie weryfikowano przez Ko-

misję Faunistyczną. Jest to m.in.:    
• bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis 

– gatunek syberyjski, jednego osobnika 

obserwowano w listopadzie 2009 r.;

• kazarka Tadorna ferruginea – gatunek 

czarnomorsko-azjatycki, notowana oka-

zjonalnie, ostatnio jedna jesienią 2009 r.;

• pelikan kędzierzawy Pelecanus crispus 
– gatunek bałkańsko-azjatycki, stwier-

dzony w lipcu 2006 r.;

• pelikan różowy Pelecanus onocrotalus 

– gatunek bałkańsko-azjatycko-afry-

kański, jeden stwierdzony w kwietniu 

i maju 1984 r. oraz dwa osobniki w maju 

i czerwcu 1997 r.;

• kormoran mały Phalacrocorax pygmeus 

– gatunek bałkańsko-środkowoazjatyc-

ki, stwierdzony w liczbie 4 osobników 

latem 2006 r., a 1 osobnik w sierpniu 

2015 r.;

• ibis kasztanowaty Plegadis falcinellus – 

gatunek ciepłych i tropikalnych rejonów 

Ziemi, stwierdzony we wrześniu 2014 r.;

• warzęcha Platalea leucorodia – gatunek 

ciepłych i tropikalnych rejonów Starego 

Świata, obserwowana m.in. w czerwcu 

1995 i 2002 r., w kwietniu 2007 i jesie-

nią 2012 r.; 

• siewka szara Pluvialis dominica – ark-

tyczny gatunek z Ameryki Północnej, 

obserwowany w lipcu 2018 r. (drugie 

stwierdzenie w Polsce);    

• mewa delawarska Larus delawarensis – 

gatunek północnoamerykański, odnoto-

wany w maju 2008 r. 

Zmiany jakościowe awifauny
Na obszarze ostoi Stawy Przemkowskie 

w ciągu ostatnich stu lat, w wyniku dzia-

łalności człowieka zaszły znaczące zmia-

ny w środowisku przyrodniczym, a tym 

samym i w awifaunie tej części Dolnego 

Śląska. 

Wielkopowierzchniowe wyręby lasów 

w dolinie Szprotawy spowodowały kom-

pletny zanik gatunków gniazdujących na 

niżu Polski w starych wilgotnych drzewo-

stanach liściastych, jak np. dzięcioł biało-

grzbiety (Dendrocopos leucotos). Wzrosła 

natomiast liczebność gatunków zasiedlają-

cych łąki i pastwiska (siewkowe, niektóre 

wróblowe). Jednocześnie budowa stawów 

rybnych, zapoczątkowana w latach 60. XIX 

w., spowodowała pojawienie się na obec-

nym obszarze ostoi zupełnie nowych gatun-

ków lęgowych, jak np. perkozy, kormoran 

i łabędzie, a także licznych migrantów, 

w tym nawet pelikanów i siewkowców, po-

chodzących z odległych rejonów Holarkty-

ki. 

Stan pewnej równowagi istniał do lat 70 

XX w., ale w  związku z postępującym za-

nikiem tradycyjnego sposobu hodowli ko-

pytnych zwierząt domowych, połączonego 

m. in. z wypasem i łąkarstwem, na początku 

XXI w. wymarły w ostoi dwa gatunki siew-

kowców – rycyk i kulik wielki. Do gatun-

ków wymarłych (jako taksony lęgowe) na 

tym terenie, należy także cietrzew (Tetrao 

tetrix), orlik krzykliwy (Clanga pomarina), 

bekas dubelt (Gallinago media) i kraska 

(Corcias garrulus). 

W ostatnim ćwierćwieczu do stałych 

gatunków lęgowych ostoi dołączył łabędź 

krzykliwy, ale w niedalekiej przyszłości nie 

można wykluczyć przypadków gniazdowa-

nia 2 gatunków kaczek – gągoła (Bucepha-

la clangula) i nurogęsi (Mergus mergan-

ser), z racji ich regularnego gniazdowania 

nad niedaleką rzeką Bóbr oraz na stawach 

w rejonie Parowej i Węglińca. Możliwe 

są też przypadki gniazdowania w ostoi ry-

bitwy białowąsej i mewy białogłowej (La-

rus cachinnans), które obecnie gniazdują 

na większych kompleksach stawowych 

w Polsce, a także hełmiatki (Netta rufina), 

kaczki sukcesywnie zwiększającej swoją 

liczebność na południu kraju. Prowadzo-

ny w ostoi wypas i koszenie na niektórych 

fragmentach mokradeł, daje szanse powro-

tu jako gatunków lęgowych, rycyka i kulika 

wielkiego, a być może i orlika krzykliwego. 

Zagrożenia
Ostoja nie znajduje się pod silną pre-

sją turystyczną, co niewątpliwym jest jej 

atutem. Negatywne następstwa łagodnych 

(bezśnieżnych) zim, są wyraźnie odczu-

walne w zasobach hydrologicznych ostoi. 

Stąd istotnym zagrożeniem dla zasobów 

ornitologicznych ostoi są wszelkie prace 

konserwacyjno – regulacyjne na ciekach, 

pozbawiające rzeki i potoki ich naturalne-

go charakteru. Szczególnie szkodliwe dla 

zasobów przyrodniczych ostoi są działania 

polegające na odwadnianiu terenów pod-

mokłych. 

Mgr MArek stAjszczyk

Literatura dostępna w Redakcji
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JAK UNIKAĆ NADMIARU ODPADÓW  
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
1. Używać wielorazowych toreb na zakupy.
2. Wykorzystywać wielokrotnie (jeśli można) plastikowe 

przedmioty, opakowania.
3. Nie używać jednorazowych wyrobów plastikowych, np. 

naczyń, sztućców, rurek do soków.
4. Starać się produkty spożywcze kupować „na wagę”, bez 

opakowań z folii.
5. Unikać kupowania artykułów wielokrotnie opakowanych, 

m.in. w folię.
6. Starać się zastępować sprzęty i przedmioty z tworzyw 

sztucznych wyrobami z materiałów naturalnych.
7. Używać wielorazowych opakowań na żywność i butelek 

do napojów (np. szklanych).
8. Dokładnie segregować odpady z tworzyw sztucznych, by 

umożliwić pełny ich recykling.
9. Nie wyrzucać odpadów z plastiku gdzie popadnie, np.  

w lesie, miejscu biwakowania, na poboczach dróg itp.
10. Przestrzegać zakazu spalania odpadów z tworzyw 

sztucznych w paleniskach domowych, a nawet w ognisku.

Ślady biwakowania na Wzgórzu W. Andersa 
we Wrocławiu. Fot. Aureliusz Mikłaszewski

Wprowadzenie skupu butelek z tworzyw 
sztucznych i szklanych wyeliminowałoby 
takie widoki „w plenerze”. Fot. Aureliusz 
Mikłaszewski

Za mały kubeł czy może za dużo opako-
wań? Fot. Aureliusz Mikłaszewski

Przepełnione pojemniki; winne służby czy 
nasza nadmierna „konsumpcja” przedmio-
tów z tworzyw sztucznych?  
Fot. Krystyna Haladyn



Pozostałości  lasów  aluwialnych

fot. Michał Śliwiński

Łęg wierzbowy nad Kwisą koło Lubania

Las łęgowy dębowo-wiązowo-jesionowy nad Bystrzycą koło Milina

Łęg wierzbowy nad Odrą koło Warzyny

Łęg wierzbowy nad Bystrzycą koło Samotworu

Łęg wierzbowy nad Wisłą koło Bydgoszczy

Podgórski łęg jesionowy koło Muszkowic

Łęg jesionowy z jarzmianką większą koło Nieszkowic

 Łęg wierzbowy nad Bystrzycą koło Milina


