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Uchwa³a Konferencji Krajowej

EKOIN¯YNIERIA DLA EKOROZWOJU

Polskie Towarzystwo In¿ynierii Ekologicznej wraz z Instytutem Ochrony rodowiska,
Instytutem Podstaw In¿ynierii rodowiska PAN w Zabrzu, Wydzia³em Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego i Elektrowni¹ OPOLE S.A., w ramach XXIII Kongresu Techników Polskich zorganizowa³o konferencjê naukowo  techniczn¹ EKOIN¯YNIERIA DLA EKOROZWOJU, na której przedyskutowano 16 referatów problemowych
dotycz¹cych:
· stanu i zagro¿eñ rodowiska w Polsce,
· optymalizacji sposobów odnowy i profilaktyki ekologicznej na terenach degradowanych,
· racjonalizacji struktur ekologicznych i u¿ytkowania ziemi,
· ekologizacji u¿ytkowania zasobów naturalnych i antropogenicznych.
Na tej podstawie w dniu 10 maja 2002 roku uczestnicy konferencji podjêli uchwa³ê w
której przedstawili ocenê stanu oraz okrelili kierunki niezbêdnych dzia³añ.

1. Kompleksowe urz¹dzanie terenów rolnych
Wie polska jest u progu daleko id¹cych zmian strukturalnych, wymuszonych przez
koniecznoæ przypieszonego (sukcesywnego) wzrostu poziomu ¿ycia oraz przez niezbêdn¹ konkurencyjnoæ produkcji.
Sporód wielu czynników warunkuj¹cych rozwój terenów wiejskich, do niezbêdnych
zalicza siê:
· rozpoznanie (dokumentowanie) ekologicznych, produkcyjnych i spo³ecznych uwarunkowañ wyznaczania wiod¹cych funkcji terenów wiejskich w miejscowych i regionalnych planach gospodarki przestrzennej,
· zwiêkszanie area³u rynkowych gospodarstw rolnych,
· dostosowanie pól (roz³ogu) do wymagañ nowoczesnej agrotechniki oraz wyposa¿enie
rolniczej przestrzeni produkcyjnej w system dobrej jakoci dróg komunikacyjnych;
· wykonanie, a tak¿e modernizacja niezbêdnych urz¹dzeñ melioracji wodnych i przeciwerozyjnych na u¿ytkach rolnych, lenych i ekologicznych oraz ich prawid³owa
eksploatacja,
· restrukturyzacjê u¿ytkowania ziemi na terenach zagro¿onych powodziami,
· zalesienie (w tym zadrzewienie) nieefektywnych gruntów rolnych,
· zwiêkszanie zasobów wodnych rodowiska po przez tworzenie systemów ma³ej retencji i poprawa jakoci wód.
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Wymienione dzia³ania stanowi¹ kompleksowe urz¹dzenie terenów wiejskich. Ich realizacja bêdzie mo¿liwa pod warunkiem ustanowienia i wdro¿enia odpowiedniego pakietu
normatywów przyrodniczo-technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych.
Obecne uregulowania prawne nie zaspakajaj¹ potrzeb w tym zakresie. Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415) stanowi miern¹
podstawê do planowania i realizacji ekologicznego rozwoju terenów wiejskich. Ustawa z
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz. 78) nie tworzy
podstaw i nie wymusza ochrony gleb. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie
gruntów (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349 z pón. zm.) w ogóle nie przystaje do obecnych
i przysz³ych potrzeb urz¹dzania terenów wiejskich. Ca³okszta³t tych zagadnieñ powinien
byæ uregulowany w nowych ustawach:
· o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
· o kompleksowym urz¹dzaniu terenów wiejskich.
Bez odpowiednich (kompleksowych) uregulowañ prawnych bêdzie pog³êbia³ siê nie³ad ekologiczno-gospodarczy na obszarach stanowi¹cych oko³o 65% powierzchni kraju.

2. Zalesienie nieefektywnych gruntów ornych
Wed³ug ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
(Dz. U. Nr 73, poz. 764), do zalesienia kwalifikuje siê 32,1% (4,529 mln ha) gruntów
ornych w Polsce. W granicach poszczególnych województw wskanik ten wynosi od 19,2%
(dolnol¹skie) do 45,3% (³ódzkie). Zak³ada siê, ¿e do roku 2020 bêd¹ zalesione wszystkie
grunty klasy VI + VIz i oko³o 1/2 gruntów klasy V. £¹cznie oko³o 22% gruntów ornych o
powierzchni oko³o 3,1 mln ha. Dalsze zalesianie gruntów ornych klasy V przewiduje siê po
roku 2020. Zalesienie i zadrzewienie nieefektywnych gruntów rolnych poprawi wydatnie
funkcjonowanie wszystkich ekosystemów oraz zwiêkszy op³acalnoæ upraw rolnych. Ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia stanowi dobr¹ podstawê prawn¹ ale realizacja jej postanowieñ bêdzie wymaga³a zapewnienia niezbêdnych rodków finansowych,
technicznych, organizacyjnych, badawczo-dokumentacyjnych i edukacyjnych.

3. Ekosystemy mokrad³owe
Polskie mokrad³a zachowa³y znacz¹cy stan naturalnoci, tote¿ nale¿¹ do najcenniejszych w Europie. W minionym dziesiêcioleciu uczyniono wiele na rzecz ochrony najmniej
przekszta³conych obszarów mokrad³owych. Równoczenie postêpuje ekstensyfikacja rolniczego u¿ytkowania mokrad³owych ³¹k i pastwisk oraz degradacji urz¹dzeñ wodnych melioracji. Tworzy to warunki do inwazyjnego wkraczania ma³o wartociowych drzew, krzewów, trzciny pospolitej, zio³oroli, które stanowiæ bêd¹ powa¿ne utrudnienie w sterowaniu
rozwojem struktur ekologicznie optymalnych. Zagro¿enie mog¹ te¿ stanowiæ ekologicznie niew³aciwe sposoby zagospodarowania nieefektywnych (obecnie) mokrad³owych ³¹k
i pastwisk. W celu unikniêcia daleko id¹cych nieprawid³owoci nale¿y:
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· rozpoznaæ stan aktualny oraz charakter i dynamikê zmian negatywnych i pozytywnych

na mokrad³ach wycofywanych z u¿ytkowania rolniczego,

· opracowaæ optymalne sposoby naturalizacji i u¿ytkowania rolniczo nieefektywnych

³¹k i pastwisk,

· opracowywaæ i realizowaæ programy kompleksowej naturalizacji i u¿ytkowania rolni-

czo nieefektywnych ³¹k i pastwisk.

4. Zieleñ miejska i rekreacyjna
Szata rolinna terenów osadniczych, rekreacyjnych, przemys³owych i komunikacyjnych pe³ni funkcje wybitnie ekologiczne (klimatotwórcze, krajobrazotwórcze, estetyczne,
higieniczne) dla oko³o 65% ludnoci kraju. Mimo to nie znajduje nale¿nego jej miejsca w
polityce ekologicznej pañstwa, regulacjach prawnych i normach technicznych, w zarz¹dzaniu i monitorowaniu rodowiska.
W ustawie Prawo ochrony rodowiska art. 72 ust. 1 mówi W studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia siê warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonaln¹ gospodarkê zasobami rodowiska, w szczególnoci zapewnienie kompleksowego
rozwi¹zania problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym uwzglêdnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania cieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urz¹dzania i kszta³towania terenów zieleni.
Sposoby rozwi¹zywania wymienionych problemów  oprócz zieleni terenów osadniczych  s¹ uregulowane prawnie przez odpowiednie ustawy i rozporz¹dzenia wykonawcze.
Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody nie reguluje zasad kszta³towania i funkcjonowania odnonej zieleni, ale w art. 42 ust. 1 ingeruje w sposób niebezpieczny dla jej
rolinnoci. Zabrania siê wprowadzania do rodowiska przyrodniczego zwierz¹t lub rolin, a tak¿e ich form rozwojowych, obcych rodzimej faunie i florze. Ust. 3. Zakazy, o
których mowa w ust. 1 i 2 dotycz¹ tak¿e rolin lub zwierz¹t wprowadzanych do rodowiska
przyrodniczego przed dniem wejcia w ¿ycie ustawy.
Intencja powy¿szej regulacji jest s³uszna, ale bez wyranego zdefiniowania pojêcia obcych rodzimej florze na mocy ust. 1 mo¿na wykluczyæ liczne gatunki rolin pochodzenia
obcego, które od dawna s¹ uprawiane w Polsce, a na mocy ust. 3 mo¿na wyeliminowaæ z
naszych parków, ogrodów botanicznych i ró¿nych posesji drzewa i krzewy, stanowi¹ce dziedzictwo architektury krajobrazu i pomniki przyrody. Zweryfikowanie wadliwego przepisu
jest niezbêdne i pilne.
Planowanie i kszta³towanie oraz zarz¹dzanie i kontrola funkcjonowania terenów zieleni miejskiej nie mog¹ pozostawaæ poza uregulowaniami prawnymi i przyrodniczo-technicznymi. Zieleñ miejska musi mieæ nale¿ne jej miejsce w polityce ekologicznej pañstwa.

5. Odkwaszanie gleb
Melioracyjne wapnowanie bardzo kwanych gleb ornych warunkuje wzrost plonowania
rolin, a tak¿e poprawê ich jakoci i wzrost ¿yznoci gleb.
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Wiêkszoæ polenych gleb ornych w Polsce, w przeciwieñstwie do krajów Europy zachodniej jest bardzo kwana. Na polen¹ (naturaln¹) kwasowoæ na³o¿y³y siê kwasotwórcze dzia³ania zanieczyszczeñ przemys³owych i nawozów mineralnych.
Wymycie wapna z gleb, zale¿nie od ich jakoci i regionu kraju wynosi 90  200 kg
CaO/ha/rok. Chc¹c zachowaæ obecny stan kwasowoci do gleby trzeba wprowadzaæ rednio oko³o 150 kg CaO/ha/rok. W celu zrównowa¿enia wymywanego wapnia oraz sukcesywnego odkwaszania gleby nale¿a³oby przez wiele lat stosowaæ dwukrotnie wiêksz¹ dawkê od wielkoci wymywanej.
Znaczenie melioracyjnego i profilaktycznego wapnowania gleb kwanych nigdy nie
znajdowa³o pe³nego zrozumienia, ale mimo to w przesz³oci opracowywano i realizowano
wieloletnie programy produkcji nawozów wapniowych i wapnowania gleb. Wolnorynkowa
gospodarka nie zwalnia pañstwa i samorz¹dów terytorialnych z obowi¹zku ochrony ekologiczno-produkcyjnych wartoci przed degradacj¹. Melioracyjne i profilaktyczne wapnowanie gleb nadmiernie kwanych powinno byæ ujête w wieloletnim programie krajowym i
planach regionalnych opracowanych i realizowanych w sposób prawnie uregulowany przepisami o ochronie powierzchni ziemi.

6. Melioracje wodne
Prawid³owo wykonane melioracje wodne stanowi¹ podstawowy czynnik dostosowania
w³aciwoci gleby do potrzeb uprawianych rolin i trwa³ych u¿ytków zielonych; wp³ywaj¹
one na jakoæ rodowiska przyrodniczego. Tej prawdy nie mog¹ negowaæ przypadki melioracji le funkcjonuj¹cych w wyniku ich nieprawid³owej lokalizacji i zaniedbañ eksploatacyjnych. Melioracje wykonane poprawnie zwiêkszaj¹ bonitacjê gleb mineralnych przewa¿nie o 0,5 do 1,0 klasy, a w konsekwencji plonowanie rolin. Tworz¹ te¿ warunki do dalszego, sukcesywnego rozwoju ¿yznoci gleb. Niemo¿liwa jest tu prawid³owa (stabilna) gospodarka rolna bez uregulowania warunków powietrzno-wodnych, zw³aszcza na glebach zwiêz³ych o du¿ym potencjale produkcyjnym.
Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej opracowa³o w 1996 r. Program rozwoju melioracji do 2015 r.. Wed³ug tego programu 50% gruntów rolnych
(9,449 mln ha) wymaga melioracji wodnych. Nieco ponad 70% (6,69 mln ha) tych potrzeb zrealizowano do koñca 1995 r., ale w poszczególnych województwach zaspokojenie potrzeb waha³o siê od 44,2% (tarnobrzeskie) do 94,0% (kaliskie).
W roku 1995 pozosta³o 2,759 mln ha do zmeliorowania, a jednoczenie 1,226 mln ha wymaga³o odbudowy i modernizacji urz¹dzeñ melioracyjnych. £¹cznie stanowi³o to 3,985 mln ha.
W latach 1992  1996 wykonywano rocznie 9  20 tys. ha nowych melioracji, co nie
pokrywa ubytków w wyniku nawet naturalnej dekapitalizacji urz¹dzeñ melioracyjnych.
Plan rozwoju melioracji zak³ada³ wykonanie w 2000 r. 47 tys. ha nowych melioracji
oraz 72 tys. ha odbudowy i modernizacji. Realizacja tych zamierzeñ jest niewystarczaj¹ca,
o czym wiadczy:
· powierzchnia gruntów zmeliorowanych w 2000 r wynosi³a 6.661.406 ha, podczas gdy
w roku 1995 stanowi³a 6.690.000 ha (ubytek 28.594 ha.);
· w 2000 r. modernizacji lub odbudowy wymaga³y systemy melioracyjne na powierzchni
1.293.787 ha, podczas gdy w roku 1995 odpowiednio 1.226.800 ha.
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Nast¹pi³ wiêc wzrost powierzchni wymagaj¹cej odbudowy i modernizacji urz¹dzeñ melioracyjnych o 66.987 ha. Taki stan gospodarki melioracyjnej nie sprzyja rozwojowi rolnictwa, a tak¿e racjonalnemu kszta³towaniu walorów rodowiska.
Kierunki rozwoju melioracji dla potrzeb produkcyjnych i ekologicznych powinny
uwzglêdniaæ:
· mo¿liwoæ regulowania odp³ywu wody w systemach odwadniaj¹cych,
· znaczne zwiêkszenie powierzchni nawadnianej z uwzglêdnieniem wprowadzania systemów wodo- i energio-oszczêdnych,
· powszechne stosowanie ró¿nych form ma³ej retencji wodnej oraz zwiêkszenie retencji zbiornikowej do pojemnoci ok. 9 km3 wody.
· wiêkszej troski w³adz pañstwowych i samorz¹dowych w zakresie prowadzenia i doskonalenia eksploatacji systemów i urz¹dzeñ wodno-melioracyjnych.

7. Gospodarka próchnicotwórczymi zasobami biomasy
W naturalnych ekosystemach l¹dowych ca³a produkcja masy rolinnej pozostaje na
miejscu, stanowi¹c próchnicotwórczy i pokarmowy zasób, niezbêdny do ¿ycia mikroorganizmów i zwierz¹t glebowych, rozwoju szaty rolinnej oraz zachowania i rozwoju ¿yznoci
gleby. W uprawach polowych, ogrodowych i innych masa rolinna jest pozyskiwana na cele
gospodarcze lub usuwana jako odpad. Zuba¿a to glebê w ¿yciodajne sk³adniki, które musz¹
byæ uzupe³niane (czêciowo) w postaci nawozów mineralnych i organicznych.
Ekosystemom uprawowym nie mo¿na przywróciæ naturalnego kr¹¿enia biomasy i sk³adników pokarmowych, ale mo¿na i nale¿y pomniejszaæ negatywne skutki przez odzyskiwanie ich zasobów w d³ugim ³añcuchu przetwarzania i u¿ytkowania rolin oraz ich pochodnych. W tym celu nale¿y d¹¿yæ do:
· nawozowego u¿ytkowania niejadalnych, niepaszowych i nierynkowych zasobów rolinnych w gospodarstwach rolnych,
· kompostowania odpadów rolinnych z pielêgnacji zieleni miejskiej, przemys³owej, przydro¿nej, przywodnej, z przetwórstwa i obrotu p³odów rolnych, z przemys³u drzewnego,
z miejskich gospodarstw domowych i dzia³ek przydomowych,
· uzdatniania i nawozowego u¿ytkowania osadów z biologicznego oczyszczania cieków
bytowo-gospodarczych i przetwórstwa rolno-spo¿ywczego.
Przyrodnicze u¿ytkowanie odpadów organicznych pochodzenia biologicznego jest bardzo istotne nie tylko dla zachowania ¿yznoci gleby i efektywnoci produkcji rolinnej,
lecz tak¿e dla ochrony jakoci wód powierzchniowych i podziemnych.
Ostatnio ronie zawodowe i spo³eczne rozumienie ekologicznego i gospodarczego znaczenia nawozowej utylizacji odpadów organicznych. Brakuje jednak programowych dzia³añ
w tym zakresie. Niezbêdny jest rozwój wyspecjalizowanych jednostek gospodarczych, pozyskuj¹cych i kompostuj¹cych odpady organiczne oraz wiadcz¹cych zarazem nawozowe i
rekultywacyjne us³ugi na potrzeby rolnictwa, terenów zieleni, budownictwa ziemnego i
mieszkaniowego. G³ówn¹ barierê w rozwoju przyrodniczej utylizacji odpadów organicznych stanowi brak rodków finansowych. Niezbêdne jest wydatne zwiêkszenie nak³adów z
funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, Ekofunduszu oraz innych róde³.
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8. Rekultywacja gruntów i sanitacja gleb
Rekultywacji wymagaj¹ grunty zniekszta³cone przez eksploatacjê kopalin, budownictwo
ziemne, sk³adowanie odpadów, erozjê wodn¹ i osuwiskow¹, zdegradowane chemicznie.
Sanitacji wymagaj¹ gleby zanieczyszczone chemicznie przez: dzia³alnoæ przemys³ow¹, transport, sk³adowanie i u¿ytkowanie odpadów, nieprawid³owe nawo¿enie.
Dokumentacja i statystyka potrzeb rekultywacji gruntów ogranicza siê do terenów dzia³alnoci górniczej. Stanowi to niewielki procent wszystkich gruntów wymagaj¹cych rekultywacji
i ponownego zagospodarowania. Nie ujmuje siê natomiast olbrzymiej iloci lokalnych wyrobisk po eksploatacji gliny, piasku, ¿wiru, kamienia oraz gruntów zdegradowanych chemicznie.
Niezbêdne s¹ wiêc prawne, finansowe, techniczne i organizacyjne uregulowania ochrony
i rekultywacji gruntów w Polsce. Ekologiczne i gospodarcze znaczenie biologicznie czynnej powierzchni ziemi nie mo¿e byæ ci¹gle marginalizowane w naszej wiadomoci i dzia³alnoci gospodarczej.

9. Prognoza produktywnoci gruntów ornych
Sukcesywne zalesianie i zadrzewianie nieefektywnych gruntów ornych nie pomniejszy
lecz zwiêkszy globaln¹ produkcjê rolin uprawnych w kraju. Zak³ada siê, ¿e do roku 2030
rednia wydajnoæ w Polsce osi¹gnie obecny poziom produkcji rolinnej w przoduj¹cych
krajach Unii Europejskiej, czyli wzronie do oko³o 6 ton zbo¿a z hektara.
Przyjmuj¹c obecny stan area³u gruntów ornych (14 415 tys. ha) i redni¹ wydajnoæ
zbó¿ 3t/ha za 100% z jednej strony oraz malej¹cy area³ gruntów ornych, ale wzrastaj¹c¹
wydajnoæ uprawianych rolin z drugiej, przedstawia siê nastêpuj¹ce wskaniki wzrostu
plonów rolin (wg wskanika zbo¿owego j.z.):
· 14 415 tys. ha × 3t = 100% w roku 2000 (43.245 tys. ton. j.z.),
· 11 180 tys. ha × 5t = 130% w roku 2020,
· 10 250 tys. ha × 6t = 142% w roku 2030 (61.500 tys. ton j.z.).
Nie wyklucza siê szybszego wzrostu wydajnoci plonów z jednostki powierzchni od
powy¿szych danych.
Bior¹c za podstawê prognozowan¹ stagnacjê przyrostu ludnoci w Polsce, wed³ug której
w roku 2025 bêdzie mniej wiêcej tyle samo mieszkañców co w roku 2000 nie nale¿y obawiaæ
siê o ¿ywnociowe bezpieczeñstwo kraju z tytu³u zalesienia nieefektywnych gruntów rolnych.

10. Ochrona wód powierzchniowych
Zmiany ustrojowe w Polsce od roku 1990 wydatnie poprawi³y ekonomiczne i administracyjne warunki realizacji Prawa wodnego. Zwiêkszy³ siê te¿ wydatnie dostêp do nowoczesnych technologii produkcji i oczyszczania cieków. W efekcie tego nast¹pi³a znaczna
poprawa jakoci zasobów wodnych oraz racjonalizacji jej u¿ytkowania. W³¹czenie Polski
do Unii Europejskiej nie zmieni zasadniczo kierunków dzia³añ w ochronie zasobów wodnych lecz je nasili i ujednolici.
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W strategii ochrony i u¿ytkowania zasobów wodnych niezbêdne jest wzmocnienie zarz¹dzania zlewniowego oraz szybkie podjêcie przez regionalne zarz¹dy gospodarki wodnej
(wspó³dzia³aj¹ce z Inspekcj¹ Ochrony rodowiska) kontroli u¿ytkowników wód realizacji
programów oczyszczania cieków, w tym likwidacji (ograniczenia) zrzutów (do wód) substancji niebezpiecznych dla rodowiska (stosownie do ustawy Prawo wodne z 2001 r.).
Wprowadzone w 2001 r. podwy¿szone op³aty ekologiczne stanowi¹ istotny instrument
wymuszaj¹cy inwestowanie w oczyszczalnie cieków.
Konieczna jest modernizacja systemu monitoringu wód i priorytetowe potraktowanie
monitoringu emisji zanieczyszczeñ oraz oceny efektów oczyszczania zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej w tym zakresie. Monitoring rodowiska wodnego powinien byæ
dostosowany do rzeczywistych potrzeb i mo¿liwoci wykorzystania jego wyników w zlewniowym zarz¹dzaniu gospodark¹ wodn¹. W systemie monitoringu jakoci wód niezbêdne
jest stosowanie metod ekologicznych, w szczególnych przypadkach toksykologicznych 
daj¹cych bli¿szy obraz stanu jakociowego ekosystemu wodnego.

11. Racjonalizacja gospodarki wodnej na terenach wiejskich
Polska posiada ma³e zasoby wodne, nierównomierne w przestrzeni i czasie. Dzia³alnoæ cz³owieka w wielu przypadkach pogorszy³a bilans wodny oraz zwiêkszy³a czêstotliwoci wystêpowania zjawisk ekstremalnych (powodzie i susze).
Poprawê bilansu wodnego mo¿na uzyskaæ poprzez zwiêkszenie zdolnoci retencyjnych
ma³ych zlewni. Zwiêkszenie powierzchni mokrade³, oczek wodnych i ma³ych zbiorników,
podpiêtrzenie wyerodowanych rzek i kana³ów, zahamowanie odp³ywu z systemów melioracyjnych, ulepszenie gleby, itp. w istotny sposób poprawiaj¹ warunki wodne rodowiska przyrodniczego i zaspokajaj¹ potrzeby gospodarcze i komunalne. Zwiêkszenie zdolnoci retencyjnych ma³ych zlewni ogranicza fale powodziowe oraz pomniejsza skutki suszy.
Zwiêkszenie retencyjnoci wodnej zwiêksza mo¿liwoci zrównowa¿onego rozwoju
obszarów wiejskich. Nie wprowadza natomiast istotnych zmian w naturalny re¿im hydrologiczny, czyni¹c jedynie niezbêdne korekty w bilansie wodnym. Zwiêkszenie retencji
wodnej mo¿e przywracaæ niektóre elementy naturalnego systemu wodnego. Rozpoznanie terenowych uwarunkowañ zwiêkszania ma³ej retencji wodnej oraz jej realizacji nale¿y traktowaæ priorytetowo w programach ochrony rodowiska i gospodarczego rozwoju
terenów wiejskich.

12. Biopaliwa
Ekologiczna, ekonomiczna i spo³eczna zasadnoæ sukcesywnego zwiêkszania udzia³u
masy rolinnej w bilansie paliw jest oczywista. Agroekologiczne warunki produkcji biomasy, technologie jej przetwarzania i sposobu u¿ytkowania w Polsce s¹ bardzo du¿e. Systematycznie ronie wiedza i spo³eczna akceptacja w tym zakresie. Przygotowywane regulacje prawne stworz¹ niew¹tpliwie warunki do realizowania kompleksowych dzia³añ na rzecz
przypieszonego rozwoju produkcji i u¿ytkowania biopaliw.
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Do g³ównych potencjalnych zasobów biopaliw zalicza siê:
· uprawê rolin oleistych, w tym g³ównie rzepaku ozimego,
· uprawê ziemniaków przemys³owych,
· nieprzemys³owe masy drewna:
 lene,
 z pielêgnacji (w tym usuwania) drzew miejskich, osiedlowych, przemys³owych, przydro¿nych, przywodnych, ródpolnych, sadowniczych,
 nie spo¿ytkowane czêci rolin uprawnych, w tym ró¿nych rodzajów s³omy,
 uprawa drzew i krzewów wysoko produktywnych na potrzeby paliwowe.
Uprawa rolin oleistych (g³ównie rzepaku) mo¿e szybko zapocz¹tkowaæ produkcjê i
u¿ytkowanie biopaliw, poniewa¿ jest oczekiwana przez rolnictwo polskie oraz potencjalnych producentów biodiesla. W programowaniu produkcji i u¿ytkowania tego paliwa nale¿y mieæ na uwadze nastêpuj¹ce aspekty:
· efektywna uprawa rzepaku wymaga gleb dobrej jakoci oraz intensywnego nawo¿enia i
chemicznej ochrony przed szkodnikami,
· rzepak ozimy jest nadal podatny na wymarzanie, co czyni zawodnoæ jego plonów, nastêpuje wtedy uszczerbek w gospodarstwach rolnych i niedostatek surowca do produkcji paliwa,
· mo¿liwoæ uprawy rzepaku w Polsce szacuje siê na oko³o 700 tys. ha, maksymalnie do
1 mln ha.
Ziemniaki mog¹ byæ uprawiane na wszystkich glebach dobrej, redniej i ma³ej urodzajnoci, które dominuj¹ wród gruntów ornych. Uprawa ziemniaków nie wymaga tak du¿ych nak³adów finansowych jak rzepaku. Istniej¹ du¿e niewykorzystane moce przerobowe
ziemniaków na alkohol. W korzystnych warunkach rynkowych ziemniaki przemys³owe mo¿na
uprawiaæ co najmniej na powierzchni 1 mln ha.
Nieprzemys³owe masy drewna lenego s¹ ogromne, a ich zasoby bêd¹ ros³y dynamicznie stosownie do postêpu zalesiania nieefektywnych gruntów ornych i pielêgnowania
tych zalesieñ.
Paliwowe zasoby drzew nielenych o ró¿nych funkcjach s¹ bardzo du¿e i przewa¿nie usuwane jako odpady lub pozostawiane na miejscu wzrostu. Szacuje siê, ¿e zadrzewienia (i zakrzewienia) nielene na terenach wiejskich, miejskich, przemys³owych i komunikacyjnych zajmuj¹ co najmniej 200 tys. ha, a produkcja drewna z hektara wynosi rednio
oko³o 6 t/r, co ³¹cznie stanowi oko³o 1,2 mln t/r.
Plantacje drzew i krzewów szybko rosn¹cych stwarzaj¹ bardzo du¿e mo¿liwoci produkcji paliwa odnawialnego. Zalicza siê do nich g³ównie wierzby i topole. Mo¿na je uprawiaæ na glebach o du¿ej dostêpnoci wody. Zalicza siê do nich podmok³e i mokrad³owe
nieurodzajne grunty orne i u¿ytki zielone oraz gleby urodzajne o znacznej wodoch³onnoci
opadów atmosferycznych. Pierwsze z nich s¹ rolniczo nieefektywne, tote¿ nale¿y zmieniæ
ich sposób u¿ytkowania. Drugie nadaj¹ siê do intensywnej uprawy wielu gatunków rolin.
£¹czny area³ nieefektywnych gruntów ornych i u¿ytków zielonych o p³ytkim wystêpowaniu wód gruntowych stanowi oko³o 2 mln ha. Du¿a dostêpnoæ wody w tych glebach
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tworzy dobra warunki do intensywnej uprawy wierzby energetycznej, która przy odpowiednio
wysokim nawo¿eniu mineralnym mo¿e produkowaæ do 30 ton wie¿ej masy drzewnej rocznie. Zmiennoæ przestrzenna jakoci gleby i skrajnoci pogody w ci¹gu wielu lat sprawi, ¿e
plony masy drzewnej bêd¹ waha³y siê w granicach 15  30 ton/ha/rok (r. oko³o 21 t/ha/rok).

13. Proekologiczne technologie w gospodarce odpadami
W Polsce zgromadzono oko³o 4 mld Mg odpadów, w tym 320  360 mln Mg odpadów
niebezpiecznych. Corocznie powstaje oko³o 120 mln Mg odpadów, w tym 11  12 mln Mg
komunalnych.
Wed³ug szacunkowych danych 4550% odpadów przemys³owych i 1215% komunalnych jest zagospodarowane na ró¿ne cele. W krajach UE zagospodarowuje siê 6070%
odpadów, a pozosta³e iloci deponuje siê na sk³adowiskach.
Sukcesywne ograniczanie wytwarzania odpadów i dynamiczny postêp w ich utylizacji
stanowi¹ wyzwanie naszej cywilizacji. Nale¿y eliminowaæ nieefektywne technologie przetwarzania surowców i u¿ytkowania energii oraz promowaæ technologie wysoko efektywnej
utylizacji odpadów nagromadzonych i wytwarzanych bie¿¹co.
Technologie przetwarzania (utylizowania) odpadów oraz wytworzone z nich produkty
musz¹ byæ w pe³ni bezpieczne dla rodowiska, ludzi i zwierz¹t. Niezbêdne jest spe³nianie
wymogów dyrektyw Unii Europejskiej:
· 96/61/WE dotycz¹cej zintegrowanego zabezpieczenia i ograniczonego zanieczyszczenia
(IPPC),
· 99/31/WE dotycz¹cej sk³adowania tylko odpadów przetworzonych (inertnych).
Obecny stan selektywnego gromadzenia, unieszkodliwiania (w tym uzdatniania  stosownie do przeznaczenia), przetwarzania na produkty finalne, a tak¿e sk³adowania nieu¿ytecznych pozosta³oci odpadów jest daleki od ekologicznej koniecznoci, dostêpnych technologii i surowcowego potencja³u odpadów. Zdecydowa³y o tym nastêpuj¹ce przyczyny:
· powa¿ne zapónienie w postrzeganiu ekologicznej, technologicznej i gospodarczej wagi
odpadów,
· niezmiernie ma³e nak³ady finansowe na ochronê rodowiska przed odpadami oraz na
ich gospodarcze wykorzystanie,
· niemal ca³kowity brak preferencji ekonomicznych dla rozwoju przedsiêbiorczoci w
zakresie uzdatniania i u¿ytkowania odpadów,
· skromna edukacja ekologiczna w zakresie ochrony rodowiska przed odpadami oraz
mo¿liwoci wykorzystania ich na ró¿ne cele,
· przyzwolenie na nielegalne usuwanie odpadów i powszechne zamiecanie powierzchni
ziemi.
Niezbêdne i pilne s¹:
· sukcesywne zwiêkszanie nak³adów finansowych wspieraj¹cych rozwój przedsiêbiorczoci w zakresie gospodarki odpadami; dotyczy to zw³aszcza selektywnego gromadzenia, przetwarzania i przyrodniczego u¿ytkowania odpadów organicznych pochodze-
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nia biologicznego, których zasoby powinny wracaæ do ziemi w celu zachowania jej
ekologicznego i produkcyjnego potencja³u,
· promowanie ma³oodpadowych, kompleksowych technologii produkcji, w tym opartych o surowce wtórne (odpady),
· zintensyfikowanie i doskonalenie edukacji na rzecz ochrony rodowiska przed odpadami i gospodarczego u¿ytkowania odpadów,
· stworzenie zintegrowanego systemu dokumentowania iloci i jakoci odpadów, sposobów ich przekszta³cania, u¿ytkowania i sk³adowania oraz monitoringu ekologicznych
i gospodarczych nastêpstw.
Wród nowoczesnych sposobów przerobu odpadów wyró¿nia siê:
· technologie oparte o procesy termiczne, w tym temperatur do 40 000 0C (technologie
plazmowe),
· technologie konwencjonalne oparte o materia³y wi¹¿¹ce,
· technologie zintegrowane (uniwersalne) oparte o ró¿ne substancje scalaj¹ce odpady.
Technologie termiczne, mimo dynamicznego ich rozwoju, s¹ kosztowne w budowie i
eksploatacji, tote¿ bêd¹ mia³y ograniczone zastosowanie w najbli¿szym czasie.
Przysz³oæ utylizacji odpadów nale¿y do technologii zintegrowanych, przetwarzaj¹cych ró¿ne (w tym zbiorcze) odpady na produkty u¿yteczne bez emisji zanieczyszczeñ do
atmosfery, ziemi i wody.
Sukcesywne osi¹ganie wymienionego stanu bêdzie mo¿liwe przez koncentracje rodków finansowych z ró¿nych róde³ (w tym UE) na instalowanie nowoczesnych technologii
utylizacji odpadów.

14. Biopreparaty w ochronie i u¿ytkowaniu rodowiska
Biopreparaty maj¹ coraz wiêksze zastosowanie w: oczyszczaniu cieków i kanalizacji,
rekultywacji gruntów i sanitacji gleb, unieszkodliwianiu odpadów, kompostowaniu, dezodoryzacji powietrza emitowanego przez ró¿ne instalacje, ochronie i ¿ywieniu rolin, ochronie i ¿ywieniu zwierz¹t domowych, czyszczeniu powierzchni technicznych, pralnictwie
odzie¿y i higienie osobistej.
Oczekuje siê dynamicznego postêpu w stosowaniu biopreparatów, który oprócz niew¹tpliwych korzyci mo¿e czyniæ okrelone zagro¿enia dla funkcjonowania rodowiska i
jakoci ¿ycia. Niepokoi wiêc brak uregulowañ prawnych w zakresie obrotu i warunków
stosowania oraz kontroli i oceny pozytywnych i negatywnych skutków. Zastrze¿enia patentowe nie mog¹ uniemo¿liwiaæ kontroli i oceny skutków stosowania biopreparatów. Niezbêdne jest dok³adne rozpoznanie istniej¹cego stanu prawnego obrotu i kontroli stosowania biopreparatów oraz ustanowienie stosownych regulacji prawnych obrotu, stosowania i
oceny nastêpstw u¿ytkowania biopreparatów.
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15. Monitoring rodowiska
Pañstwowy Monitoring rodowiska zapocz¹tkowany w 1992 r. czyni sta³y postêp w
kontroli i ocenie jakoci: powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, klimatu akustycznego (ha³asu), ekosystemów lenych, stacji monitoringu kompleksowego, obszarów przyrody chronionej, oraz promieniowania jonizuj¹cego. Od pocz¹tku
swego istnienia PM nie spe³nia oczekiwañ w zakresie monitoringu powierzchni ziemi.
W Programie PM na lata 1998  2002 nie ma podsystemu monitoring powierzchni ziemi. Znajduje siê w nim Podsystem monitoringu gleba. Mo¿na by s¹dziæ, ¿e jest on równoznaczny monitoringowi powierzchni ziemi. Zakres tego monitoringu tylko w nieznacznym stopniu kontroluje jakoæ gleb u¿ytkowanych rolniczo. Gleby lene s¹ kontrolowane
w ramach Podsystemu monitoringu lasów, a wszystkie pozosta³e gleby na terenach nielenych i nierolniczych znajduj¹ siê poza zasiêgiem monitoringu, a przecie¿ s¹ najbardziej
zanieczyszczone i zagro¿one.
W Podsystemie monitoringu gleba nie ma tak istotnych czynników degradacji gleb
(powierzchni ziemi) jak: erozja wodna i wietrzna, osuwiska, wyrobiska po eksploatacji kopalin, sk³adowiska odpadów, pogórnicze deformacje budowy geologicznej i rzeby terenu,
zniekszta³cenia warunków gruntowo-wodnych, chemiczne zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych na terenach przemys³owych, miejskich, komunikacyjnych itp.
Podsystem Odpady umieszczono w Bloku emisje, a przecie¿ istota problemu nie
sprowadza siê do emisji, lecz dotyczy bardzo z³o¿onego systemu w produkcji, obrocie i
u¿ytkowaniu zasobów. Tylko pojêcie gospodarki odpadami jest adekwatne do istoty zagadnienia. Monitoring ma natomiast kontrolowaæ i oceniaæ funkcjonowanie takiego systemu.
Brak Podsystemu monitoring terenów górniczych jest powa¿nym uchybieniem
obecnego PM. Wszystkie elementy rodowiska s¹ najbardziej zniekszta³cane przez dzia³alnoæ górnicz¹. Zamierzone i niezamierzone przekszta³cenia s¹ tu dokumentowane sukcesywnie. Istniej¹ te¿ ogromne zasoby dokumentacji ród³owych, które nale¿y sukcesywnie przetwarzaæ na bie¿¹ce i przysz³e potrzeby ochrony i odnowy (rekultywacji) terenów
górniczych. Dla terenów górniczych mo¿na wiêc realizowaæ kompleksowy (zintegrowany)
monitoring degradacji i rekultywacji rodowiska.
System monitoringu nie mo¿e ujmowaæ w jednakowym stopniu wszystkich zagadnieñ,
ale powinien byæ zbudowany w sposób umo¿liwiaj¹cy coraz pe³niejszy jego rozwój.
Wzorem monitoringu lenego, ujmuj¹cego kompleksowo funkcjonowanie ekosystemów lenych, nale¿y ustanowiæ monitoringi:
· terenów rolniczych,
· terenów miejskich i przemys³owych,
· terenów górniczych.
Wymienione, ³¹cznie z monitoringiem lenym, powinny monitorowaæ funkcjonowanie wszystkich form u¿ytkowania biologicznie czynnej powierzchni ziemi.
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Jan Siuta, Bogus³aw ¯ukowski

EKOLOGICZNE PODSTAWY RACJONALIZACJI
U¯YTKOWANIA ZIEMI W POLSCE

Wprowadzenie
Wadliwoci w strukturach przestrzennych rolniczego u¿ytkowania ziemi w Polsce s¹
oczywiste. Narastaj¹ one w miarê postêpu agrotechniki i hodowli rolin, preferuj¹cego
uprawê gleb dobrej jakoci. Wadliwoci wynikaj¹ g³ównie z:
· nadmiernego wylesienia i urolniczenia gleb piaskowych o bardzo ma³ej zasobnoci w
sk³adniki pokarmowe przy du¿ym niedostatku wody dla rolin uprawy polowej,
· niezasadnego przekszta³cenia podmok³ych ekosystemów darniowych (w tym ³¹kowych)
w pola orne,
· ornego u¿ytkowania gruntów zagro¿onych erozj¹ wodn¹, powodziami i osuwiskami,
· bardzo du¿ego rozdrobnienia gospodarstw rolnych i pól uprawowych.
Rozbie¿noci pomiêdzy ekologicznymi wymaganiami rolin, a w³aciwociami u¿ytkowanej ziemi, s¹ powodem miernych (lub ujemnych) efektów gospodarki oraz czynnikiem degradacji gleby i rodowiska na terenach przyleg³ych.
Ekologiczno-produkcyjna weryfikacja (racjonalizacja) struktur przestrzennych u¿ytkowania ziemi w Polsce jest niezbêdna i nieunikniona. Bêdzie ona wymaga³a d³ugotrwa³ych systemowych dzia³añ natury: spo³ecznej, prawnej, ekonomicznej, technicznej, organizacyjnej i naukowej..
W miarê dok³adne poznanie ekologicznych w³aciwoci ziemi oraz wadliwoci jej u¿ytkowania jest niezbêdne do programowania i podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do synchronizacji ekologiczno-produkcyjnych podstaw rozwoju terenów wiejskich. Polska ma
bardzo dobre rozpoznanie przydatnoci rolniczej gleb na terenie ca³ego kraju [IUNG 1965,
1981, 1993].
Pocz¹wszy od roku 1960 opracowywano mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5000 i
1:25000. Treæ tych map stanowi¹ agroekologiczne typy gruntów rolnych, zwanych kompleksami glebowo-rolniczymi. Wyró¿niono nastêpuj¹ce kompleksy glebowo-rolnicze
[Strzemski, Siuta, Witek 1973]:
· grunty orne: 1  pszenny bardzo dobry, 2  pszenny dobry, 3  pszenny wadliwy, 4  ¿ytni
bardzo dobry, 5  ¿ytni dobry, 6  ¿ytni s³aby, 7  ¿ytni bardzo s³aby, 8  zbo¿owopastewny mocny, 9  zbo¿owo-pastewny s³aby, 10  pszenny górski, 11  zbo¿owy
górski, 12  owsiano-ziemniaczany górski, 13  owsiano-pastewny górski, 14  grunty
orne przeznaczone pod u¿ytki zielone;
· u¿ytki zielone: 1z  bardzo dobre i dobre, 2z  rednie, 3z  s³abe i bardzo s³abe.
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Mapy glebowo-rolnicze sporz¹dzi³y wojewódzkie biura geodezji i urz¹dzeñ rolnych,
wed³ug instrukcji i pod merytorycznym nadzorem Instytutu Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa. Do tego¿ Instytutu kierowano tez dokumentacje mapowe, liczbowe i opisowe,
stanowi¹ce podstawê do opracowania syntez kartograficznych i liczbowych [Instrukcja 1965].
Pe³n¹ dokumentacje kartograficzn¹, liczbow¹ i opisow¹ przechowywano w powiatowych biurach geodezji i urz¹dzeñ rolnych. Instytut Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa w 1981 r. opublikowa³ (red. T. Witek) pe³n¹ dokumentacjê liczbow¹ pt. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski wed³ug gmin w czêciach: I. Bonitacja
gruntów, II. Kompleksy przydatnoci rolniczej gleb [IUNG 1981]. Mimo up³ywu 20 lat
publikacja ta jest cennym zbiorczym ród³em informacji o strukturze przestrzennej
kompleksów rolniczej przydatnoci gleb w Polsce. Na podstawie tej dokumentacji
wyliczono powierzchnie i procentowe udzia³y kompleksów glebowo-rolniczych kwalifikuj¹ce siê do zalesienie, zadrzewienia i zadarnienia w granicach by³ych województw
(tab. 1 i 2). IUNG w Pu³awach dysponuje obszernymi zasobami informacji, które s¹
udostêpniane zainteresowanym.

Charakterystyka wadliwych gruntów rolnych
Do podstawowych wadliwoci gruntów rolnych zalicza siê:
· ubóstwo sk³adników pokarmowych i próchnicy glebowej,
· nadmiern¹ przesi¹kliwoæ i niedostatek wody dla rolin.
Wadliwymi s¹ nastêpuj¹ce kompleksy glebowo-rolnicze:
Gleby ¿ytnie bardzo s³abe (kompleks 7)  gleby piaskowe lune i s³abo gliniaste,
ubogie w sk³adniki pokarmowe i wodê dostêpn¹ dla rolin uprawy polowej. Zalicza siê je
g³ównie do VI, rzadziej V klasy gruntów ornych. Bonitacyjny wskanik gleb klasy VI wynosi 17 punktów wobec 100 punktów dla klasy I (rys. 1). Bardzo ma³a urodzajnoæ i zawodnoæ plonów s¹ powodem wy³¹czania tych gleb z u¿ytkowania rolniczego.
Gleby ¿ytnie s³abe (kompleks 6)  wytworzone z piasków zalegaj¹cych na zwiêlejszych pod³o¿ach oraz gleby zwiêlejsze zalegaj¹ce na bardzo przepuszczalnych pod³o¿ach.
Gleby te wykazuj¹ trwa³y lub okresowy niedostatek wody, s¹ ma³o zasobne w sk³adniki
pokarmowe. Zalicza siê je g³ównie do V (wskanik bonitacji 30 punktów) rzadziej VI klasy
gruntów ornych.
Gleby zbo¿owo pastewne s³abe (kompleks 9)  wytworzone z piasków (o ró¿nej zawartoci czêci sp³awialnych) s¹ okresowo lub trwale podmok³e wskutek p³ytkiego wystêpowania poziomu wody gruntowej, lub utrudnionego odp³ywu nadmiaru wód opadowych 
woda mo¿e czasowo pokrywaæ powierzchniê ziemi. Wiêkszoæ gleb kompleksu 9 wykazuje znaczne wahania poziomu wody gruntowej, co pomniejsza stabilnoæ wegetacji i plonowania rolin.
Gleby zbo¿owo-pastewne mocne (kompleks 8)  s¹ zwiêz³e, zasobne w sk³adniki
pokarmowe i próchnicê. Ich wad¹ jest okresowy nadmiar wody i wynikaj¹cy st¹d niedostatek tlenu. Wynika to g³ównie z utrudnionego sp³ywu nadmiaru wód opadowych i niedostatecznej przesi¹kliwoci gruntu. Efektywna uprawa rolin polowych wymaga uregulowania
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Tabela 1. Powierzchnie kompleksów glebowo-rolniczych kwalifikowanych do zalesienia, zadrzewieñ
(w tym zakrzewieñ) i zadarnieñ w województwach by³ego podzia³u administracyjnego Polski (ród³o
informacji IUNG 1981)  w tys. ha
/S :RMHZyG]WZR
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Tabela 2. Powierzchnie kompleksów glebowo-rolniczych kwalifikowanych do zalesienia*, zadrzewieñ
(w tym zakrzewieñ) i zadarnieñ w województwach by³ego podzia³u administracyjnego Polski (ród³o
informacji IUNG 1981) (w odsetkach powierzchni gruntów ornych lub trwa³ych u¿ytków zielonych)
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warunków powietrzno-wodnych, czyli przekszta³cenia gleb zbo¿owo-pastewnych w gleby
pszenne lub ¿ytnie dobre i bardzo dobre.
Gleby owsiano-pastewne górskie (kompleks 13)  to najwy¿ej po³o¿one (650 
900 m. n.p.m.) grunty orne na terenach górskich. Decyduj¹cym czynnikiem strefy wystêpowania gleb owsiano-pastewnych górskich jest klimat, który limituje d³ugoæ sezonu wegetacyjnego, dobór gatunków rolin uprawnych, plonowanie rolin.
Grunty orne przeznaczone pod u¿ytki zielone (kompleks 14). Tego rodzaju grunty
orne znajduj¹ siê w obni¿eniach terenu o p³ytkim zaleganiu wód gruntowych. Przylegaj¹ lub
wystêpuj¹ w otoczeniu ³¹k i pastwisk. W rolnym u¿ytkowaniu s¹ zdecydowanie wadliwe, a
mog¹ stanowiæ dobrej jakoci ³¹ki i pastwiska.
U¿ytki zielone s³abe i bardzo s³abe (kompleks 3z), to V i VI klasy ³¹ki i pastwiska.
Tworz¹ je ma³ej urodzajnoci gleby gr¹dowe, ³êgowe, bagienne i pobagienne o ró¿nym i
zmiennym stanie wód gruntowych. Ma³a produktywnoæ tego rodzaju ³¹k i pastwisk jest
powodem ekstensywnej pielêgnacji i nawo¿enia, co nasila procesy degradacji rodowiska

Ekologiczne podstawy zmian w u¿ytkowaniu wadliwych gruntów
rolnych
Wród wadliwych u¿ytków rolnych wyró¿nia siê:
· grunty nieefektywne w rolniczym u¿ytkowaniu,
· grunty, których efektywnoæ produkcyjna jest pomniejszona przez niedostosowanie
sposobu u¿ytkowania do warunków ekologicznych.
Stosownie do ekologicznej wadliwoci gleb wyró¿nia siê nastêpuj¹ce zmiany w sposobie ich zagospodarowania: zalesienie, zadrzewienie, zadarnienie.
Zalesienie nieefektywnych gruntów ornych. Nadmiernie suche i ja³owe grunty orne,
czyli wszystkie gleby ¿ytnie bardzo s³abe (k. 7), powinny byæ zalesione w mo¿liwie krótkim czasie. Pe³nego zalesienia wymagaj¹ tak¿e gleby owsiano-pastewne górskie (k. 13).
Do roku 2020 nale¿y zalesiæ wszystkie gleby ¿ytnie bardzo s³abe (k. 7) i gleby owsianopastewne górskie (k. 13) oraz oko³o 50% gleb ¿ytnich s³abych (k. 6). Celowe jest te¿ sukcesywne zalesianie gleb owsiano-ziemniaczanych górskich (k. 12). Po roku 2020 nale¿y
zalesiaæ sukcesywnie pozosta³¹ czêæ gleb ¿ytnich s³abych. Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce stany
zalesienia nieefektywnych gruntów ornych:
· minimalny  kompleksy 7 + 13 (1696,9 + 67,4 tys. ha) = 1 764 tys. ha,
· optymalny  kompleksy 7 + 13 + ½ 6 (1696,9 + 67,4 + 1381,7 tys. ha) = 3 145 tys. ha,
· maksymalny  kompleksy 7 + 13 + 6 (1696,9 + 67,4 + 2763,4 tys. ha) = 4 527 tys. ha.
Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U.
Nr 73, poz. 764) dopuszcza mo¿liwoæ zalesienia wszystkich gruntów VI i V klasy, w tym
pastwisk i ³¹k. Grunty orne V i VI (w tym VIz) klasy w roku 2000 stanowi³y 4586 tys. ha,
czyli nieco wiêcej ni¿ w podanym wy¿ej wariancie maksymalnym (4527 tys. ha). Porównywalne wielkoci otrzymano te¿ dla wariantów: minimalnego 1764 (1682) tys. ha i optymalnego 3145 (3134) tys. ha (tab. 3).
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Tabela 3. Powierzchnia gruntów ornych kwalifikowanych do zalesienia*
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Zadrzewienie nieefektywnych pastwisk i ³¹k. Nieefektywnoæ bardzo s³abych i s³abych u¿ytków zielonych (k. 3z) wynika g³ównie z:
· bardzo ma³ej zasobnoci gleb w sk³adniki pokarmowe,
· du¿ych wahañ poziomu wód gruntowych w glebach mineralnych i organicznych zalegaj¹cych na pod³o¿ach mineralnych,
· okresowych stanów niedostatku wody dla rolin w glebach torfowych bez mo¿liwoci
nawadniania.
Wszystkie wymienione gleby maj¹ znaczne zasoby wód gruntowych, a jej okresowe
niedobory dla rolinnoci ³¹kowo-pastwiskowej wynikaj¹ z p³ytkiego (darniowego) systemu korzeniowego traw. Zasoby te mog¹ byæ wykorzystane w intensywnej uprawie drzew i
krzewów przystosowanych do okresowo lub stale podmok³ych gruntów. Liczne gatunki
wierzby i topoli o du¿ej dynamice wzrostu mog¹ dostarczaæ szybko wysokie plony drewna
na cele energetyczne oraz do produkcji surowców i wyrobów drzewnych.
Udzia³ kompleksu 3z (w by³ych województwach) stanowi od 7,7% (opolskie) do 67,7
(koniñskie) wszystkich u¿ytków zielonych. Wskanik dla ca³ego kraju wynosi 37,7% (tab. 2).
Suma powierzchni kompleksu 3z w kraju wynosi 1429 tys. ha.
Do uprawy szybko rosn¹cych drzew i krzewów nadaj¹ siê te¿ grunty orne kompleksu 9 (zbo¿owo-pastewne s³abe). Stanowi¹ one 518,5 tys. ha. Kompleksy 3z i 9 zajmuj¹ ³¹cznie 1947 tys. ha. Przyjmuje siê, ¿e co najmniej 50% tej powierzchni mo¿e byæ
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przeznaczone do intensywnej produkcji masy drzewnej. Produkcyjne plantacje drzew i
krzewów na gruntach o p³ytkim wystêpowaniu wód gruntowych wraz z zalesionymi suchymi gruntami ornymi mog¹ stanowiæ oko³o 2,7 mln ha w wariancie minimalnym i oko³o
4,1 mln ha w wariancie optymalnym. W wariancie maksymalnym mo¿na by³oby zalesiæ
oko³o 4,5 mln ha suchych gruntów ornych oraz zadrzewiæ i zakrzewiæ 1,0  1,5 mln ha
gruntów o p³ytkim wystêpowaniu wód gruntowych. £¹cznie oko³o 5,5  6,0 mln ha. Wydaje siê, ¿e wariant optymalny ma du¿e szanse realizacji.
Zadarnienia produkcyjne (paszowe) powinny byæ realizowane g³ównie na gruntach
ornych kompleksu zbo¿owo-pastewnego (okresowo nadmiernie wilgotnych) oraz na gruntach zakwalifikowanych pod u¿ytki zielone (kompleks 14). ³¹czn¹ powierzchniê tych gruntów w kraju oszacowano na 761,7 tys. ha. Po¿¹dane jest tak¿e paszowe zadarnienie gleb
zwiêz³ych na zboczach o znacznych spadkach, zw³aszcza na terenach górskich obfituj¹cych
w opady atmosferyczne.

Prognoza zmian w u¿ytkowaniu gruntów rolnych i lenych
Zmiany w strukturze u¿ytkowania gruntów bêd¹ postêpowa³y sukcesywnie, w tempie
stosownym do specyfiki poszczególnych regionów kraju. W skali ogólnokrajowej przewiduje siê zmiany do oko³o roku 2020 i perspektywiczne (tab. 4).
Zmiany do roku 2020:
Wy³¹czenie z uprawy polowej:
· wszystkich gleb ¿ytnich bardzo s³abych (k. 7),
· 1/2 powierzchni gleb ¿ytnich s³abych (k. 6),
· 1/2 powierzchni gleb zbo¿owo-pastewnych mocnych (k. 8),
· 1/2 powierzchni gleb zbo¿owo-pastewnych s³abych (k. 9),
· wszystkich gleb owsiano-pastewnych górskich (k. 13),
· wszystkich gleb przeznaczonych pod u¿ytki zielone (k. 14),
zmniejszy ca³kowit¹ powierzchniê gruntów ornych w Polsce z 15,18 mln ha do 11,18 mln
ha. Równoczenie nast¹pi¹ dalsze zmiany w u¿ytkach zielonych. Znaczna czêæ kompleksu
3z zostanie zadrzewiona i zakrzewiona, a mniej wiêcej taka sama powierzchnia gruntów
ornych zostanie zadarniona na cele paszowe. Zak³ada siê, ¿e ca³kowita powierzchnia u¿ytków zielonych pozostanie bez istotnej zmiany po roku 2020. Nast¹pi jednak bardzo wyrana poprawa ekologiczno-produkcyjnych warunków u¿ytkowania ³¹k i pastwisk. £¹czny area³ gruntów ornych (10,25 mln ha), ³¹k i pastwisk (2,95 mln ha) w perspektywie roku 2050
wyniesie oko³o 13,2 mln ha.
Lesistoæ terenu w Polsce wzronie do:
· 33,8% w wariancie minimalnym,
· 38,4% w wariancie optymalnym,
· 43,1% w wariancie maksymalnym.
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Tabela 4. Prognoza zmian w strukturze klas bonitacyjnych gruntów ornych i u¿ytków zielonych do roku 2050
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Tabela 5. Grunty orne kwalifikowane do zalesienia* oraz mo¿liwy wzrost lesistoci terenu w województwach
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Wzrost ekologicznej i produkcyjnej efektywnoci ziemi
W miarê ubywania area³u gruntów ornych i u¿ytków zielonych bêdzie wzrasta³a urodzajnoæ gruntów pozostaj¹cych w rolniczym u¿ytkowaniu, g³ównie wskutek:
· wy³¹czenia z u¿ytkowania gleb najs³abszej jakoci,
· sukcesywnego ulepszania agroekologicznych w³aciwoci gleb (odkwaszanie, melioracje wodne, nawo¿enie organiczne i mineralne, pog³êbianie orki o znacznym potencjale ekologiczno-produkcyjnym),
· agrotechnicznego i biologicznego (hodowlanego) postêpu produkcji rolinnej,
· poprawy agroklimatu przez zalesienie, zadrzewienie i zakrzewienie nieefektywnych
(ekologicznie i produkcyjnie) gruntów rolnych.
Bardzo wydatnie wzronie ekologiczna i produkcyjna efektywnoæ gruntów zalesionych, zadrzewionych i zadarnionych. Najszybciej i najwiêksze efekty ekologiczne i gospodarcze da intensywna produkcja masy drzewnej na glebach okresowo i trwale podmok³ych
 rolniczo nieefektywnych.
Plantacyjna uprawa drzew i krzewów szybkorosn¹cych mo¿e byæ istotnym czynnikiem
zwiêkszenia zatrudnienia i poprawy ¿ycia ludnoci wiejskiej, gospodaruj¹cej na glebach
bardzo ma³ej urodzajnoci.
Kwasowoæ rodowiska glebowego. Gleby bardzo kwane i kwane (pH<5,5) stanowi¹ oko³o 60% gruntów ornych. Ogranicza to bardzo aktywnoæ biologiczn¹ gleb i plonotwórcz¹ efektywnoæ agrotechniki. Zneutralizowanie nadmiernej kwasowoci (w drodze
intensywnego wapnowania) poprawia fizyczne i pokarmowe czynniki wzrostu rolin oraz
tworzy warunki do sukcesywnego wzrostu ¿yznoci gleby. Ju¿ samo odkwaszenie gleby
redniozwiêz³ej awansuje j¹ czêsto o 0,5  1,0 klasê bonitacyjn¹. Racjonalna uprawa rolin
czyni dalszy rozwój agroekologicznych wartoci rodowiska glebowego. Wapnowania potrzebuj¹ tak¿e gleby o rednim zakwaszeniu (pH 5,6  6,0).
Melioracje wodne. Dostosowanie powietrzno-wodnych w³aciwoci gleby do wymagañ rolin uprawy polowej oraz ³¹kowych i pastwiskowych warunkuje techniczn¹ i
ekonomiczn¹ efektywnoæ produkcji. Regulowanie warunków powietrzno-wodnych w
drodze odprowadzania krótkotrwa³ego nadmiaru wody jest najprostsze, najtañsze i wysokoefektywne na zwiêz³ych glebach mineralnych. W ten sposób zmeliorowano 6661 tys.
ha. Do zmeliorowania pozosta³o 2752 tys. ha. Dziêki wykonanym melioracjom zwiêkszy³ siê udzia³ gleb klas I + II + III z 4,166 mln ha w roku 1980 do 4,202 mln ha w roku
2000, mimo, ¿e w ostatnim dwudziestoleciu 13,5 tys. ha tych gleb przeznaczono na cele
nierolnicze [GUS 2001].
Mo¿na jednak w¹tpiæ czy dane geodezyjne z roku 2000 s¹ adekwatne do stanu rzeczywistego. W¹tpliwoæ ta wynika st¹d, ¿e znaczna czêæ melioracji wodnych nie spe³nia swego zadania wskutek zaniechania konserwacji i braku niezbêdnych renowacji. Odbudowy lub
modernizacji urz¹dzeñ melioracyjnych wymaga blisko 1,3 mln ha gruntów rolnych.
Odnowienie istniej¹cych melioracji oraz zmeliorowanie pozosta³ych gruntów okresowo zbyt mokrych wskutek utrudnionego odp³ywu wód opadowych i niedostatecznej przesi¹kliwoci gleby przywróci im utracone i ukszta³tuje nowe wartoci ekologiczno-produkcyjne. Zlikwidowanie okresowej stagnacji wody umo¿liwia zarazem dostêp tlenu atmosfe-
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rycznego do wierzchniej warstwy gleby. Wyd³u¿a to okres wegetacyjny, zwiêksza dostêpnoæ wody i sk³adników pokarmowych dla rolin, tworzy warunki do dalszego wzrostu jakoci gleby i postêpuj¹cej intensyfikacji produkcji rolinnej.
Melioracja gleb zwiêz³ych (gliniastych, ilastych, lessowych, lessowatych i piaskowogliniastych) nadmiernie mokrych zwiêksza ich bonitacjê o 0,5  2,0 klasy i odpowiednio
plonowanie rolin.
Agrotechniczne ulepszanie gleby. Mechaniczna uprawa stanowi bardzo istotny czynnik dostosowywania gleb do wymagañ rolin polowych. Sukcesywne pog³êbianie orki po³¹czone z nawo¿eniem organicznym i mineralnym (w glebach kwanych tak¿e z wapnowaniem) powiêksza mi¹¿szoæ poziomu orno-próchnicznego oraz zwiêksza zasobnoæ i dostêpnoæ sk³adników pokarmowych w podpróchnicznej czêci gleby.

Rys. 1. Ekologiczne walory gruntów ornych w Polsce oraz mo¿liwoci poprawy ich jakoci rodkami
technicznymi i biologicznymi.
Linie przerywane oznaczaj¹ poziom jakoci gleby mo¿liwy do osi¹gniêcia przez:
a  melioracje u¿yniaj¹ce;
b  przebudowê gleby i melioracje u¿yniaj¹ce;
c  ulepszenie rzeby terenu, przebudowê gleby, melioracje u¿yniaj¹ce;
d  ulepszenie rzeby terenu, przebudowê gleby, melioracje u¿yniaj¹ce oraz sterowanie biologicznym
rozwojem gleby (proces d³ugotrwa³y)
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W glebach eluwialnych (bielicowych, pseudobielicowych) pog³êbiona orka pomniejsza, a z czasem likwiduje poziom eluwialny (wymycia), zwany martwic¹ glebow¹. Wtedy
system korzeniowy rolin opanowuje g³êbsze czêci profilu glebowego, czerpi¹c z nich
wodê i sk³adniki pokarmowe.
Zniszczenie martwicy zalegaj¹cej bezporednio pod warstw¹ orno-próchniczn¹ ma tak¿e
bardzo du¿e znaczenie dla przesi¹kliwoci wody. Zmniejsza to stagnacjê wody na powierzchni
ziemi podczas roztopów wiosennych i nadmiernych deszczów.
Racjonalizacja uprawy mechanicznej i nawo¿enia zwiêkszy wydatnie agroekologiczne
walory gruntów ornych klas IVb, IVa, IIIb i IIIa. Znaczna ich czêæ zwiêkszy sw¹ wartoæ o
0,5  1,0 klasy bonitacyjnej (rys. 1).
Ulepszanie agroklimatu. Zalesienie nadmiernie suchych gleb piaskowych, zadrzewienia ródpolne oraz najs³abszych ³¹k i pastwisk, zadarnienie podmok³ych gruntów ornych oraz ulegaj¹cych erozji wodnej na zboczach o du¿ych spadkach, zwiêkszy wydatnie
procentowy udzia³ powierzchni ziemi pokrytych trwa³¹ szat¹ rolinn¹ kosztem gruntów
ornych. Poprawi to wydatnie gospodarkê zasobami wody, temperaturê powietrza, dynamikê wiatrów, biologiczn¹ (naturaln¹) ochronê rolin przed chorobami i szkodnikami.
Postêp genetyczno-hodowlany rolin. Postêp genetyczno-hodowlany tworzy coraz
wiêksze mo¿liwoci produkcji masy rolinnej z jednostki powierzchni ziemi. Wiele gatunków i odmian rolin daje coraz wy¿sze plony biomasy przy stosunkowo ma³ych wymaganiach glebowych. Roliny s¹ te¿ w znacznym stopniu uodpornione na choroby i szkodniki,
powoduj¹ce du¿e ubytki w plonach rolin nieuodpornionych. Oczekuje siê, ¿e w niedalekiej przysz³oci potencja³ produkcyjny wielu gatunków rolin zostanie bardzo wydatnie
powiêkszony.
Uprawa rolin pod os³onami. Nowoczesne technologie pozyskiwania energii odnawialnej i geotermicznej tworz¹ korzystne warunki do intensywnej uprawy rolin w optymalnym dla nich mikroklimacie oraz zupe³nym zaopatrzeniem potrzeb wodnych i pokarmowych. W takich warunkach zwielokrotni siê produktywnoæ biomasy z jednostki powierzchni.
Nawadnianie upraw polowych. Mimo sk¹pych zasobów wody oczekuje siê znacznej
intensyfikacji upraw polowych przez ich deszczowanie w okresach letnich niedostatków
wody opadowej. Deszczowanie jest najefektywniejsze w intensywnej uprawie rolin na glebach dobrej jakoci. Zasadne te¿ bêdzie nawadnianie trwa³ych u¿ytków zielonych.
Kompleksowa restrukturyzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Systematyczne
zalesianie, zadrzewianie i zadarnianie nieefektywnych u¿ytków rolnych oraz scalanie gruntów w odpowiednio du¿e gospodarstwa i pola uprawne wraz z budow¹ stosownej sieci dróg
oraz wykonaniem renowacji i zasadnych melioracji wodnych zlikwiduje lub powa¿nie ograniczy wiele barier do unowoczenienia i zintensyfikowania produkcji rolinnej. Ju¿ sama
likwidacja miedz dziel¹cych bardzo w¹skie pola zwiêkszy plonotwórcze powierzchnie gleb
urodzajnych. Zmechanizowany zbiór i transport p³odów zminimalizuje ich straty.
Prognoza produktywnoci gruntów ornych. Zak³ada siê, ¿e do roku 2030 rednia
wydajnoæ w Polsce osi¹gnie obecny poziom produkcji rolinnej w przoduj¹cych krajach
Unii Europejskiej, czyli wzronie do oko³o 6 ton zbo¿a z hektara.
Przyjmuj¹c obecny stan area³u gruntów ornych (14 415 tys. ha) i redni¹ wydajnoæ
zbó¿ 3 t/ha za 100% z jednej strony oraz malej¹cy area³ gruntów ornych, ale wzrastaj¹c¹
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wydajnoæ uprawianych rolin z drugiej, przedstawia siê nastêpuj¹ce wskaniki wzrostu
plonów rolin (wg wskanika zbo¿owego):
· 14 415 tys. ha × 3t = 100% w roku 2000,
· 11 180 tys. ha × 5t = 130% w roku 2020,
· 10 250 tys. ha × 6t = 142% w roku 2030 (2035).
Bior¹c za podstawê prognozowan¹ stagnacjê przyrostu ludnoci w Polsce, wed³ug której w roku 2025 bêdzie mniej wiêcej tyle samo mieszkañców co w roku 2000 [RCSS 2000]
nie nale¿y obawiaæ siê o ¿ywnociowe bezpieczeñstwo kraju, z tytu³u zalesienia nieefektywnych gruntów rolnych.

Streszczenie
W strukturze rolniczej przestrzeni produkcyjnej wystêpuj¹ du¿e powierzchnie nieefektywnych gruntów ornych, ³¹k i pastwisk. Wynika to z niedostosowania sposobu u¿ytkowania ziemi do jej ekologicznych w³aciwoci.
Przyczynami nieefektywnoci gruntów rolnych s¹:
· nadmierne wylesienie i urolniczenie gleb piaskowych o bardzo ma³ej zasobnoci w
sk³adniki pokarmowe i wodê,
· niezasadne przekszta³cenie podmok³ych ekosystemów darniowych w pola uprawne,
· orne u¿ytkowanie gleb zagro¿onych erozj¹, osuwiskami i powodziami,
· bardzo du¿e rozdrobnienie gospodarstw rolnych i pól uprawnych.
W celu zwiêkszenia ekologicznej i produkcyjnej efektywnoci rodowiska nale¿y:
· nasiliæ zalesianie suchogruntowych gleb piaskowych VI i V klasy bonitacyjnej,
· zak³adaæ plantacje szybkorosn¹cych drzew i krzewów na nieefektywnych pastwiskach,
³¹kach i podmok³ych gruntach ornych na potrzeby energii odnawialnej,
· przywracaæ ³¹kowe i pastwiskowe u¿ytkowanie okresowo podmok³ym gruntom rolnym.
Stan rozpoznania agroekologicznych w³aciwoci gleb w Polsce jest wystarczaj¹co
du¿y do podejmowania dzia³añ na terenie ka¿dej gminy.
Melioracje wodne to niezmiernie istotny czynnik produkcji biologicznej i funkcjonowania rodowiska. Wykonanie melioracji wodnych wynosi oko³o 70% potrzeb w kraju, ale
w niektórych rejonach nie osi¹gnê³o 50%. Du¿a czêæ wykonanych melioracji wymaga
odbudowy lub modernizacji. Pocz¹wszy od roku 1990 wykonawstwo robót melioracyjnych i renowacyjnych zmierza do wartoci zerowych.
Kwasowoæ gleb u¿ytkowanych rolniczo to jeden z g³ównych czynników degradacji
rodowiska w Polsce. Wiele krajów Unii Europejskiej upora³o siê z tym problemem do
po³owy XX wieku. W Polsce, poza nielicznymi obszarami, wapnowanie gleb zapocz¹tkowano w drugiej po³owie lat szeædziesi¹tych i czyniono wzrost do roku 1990. Od tej pory
systematycznie maleje zu¿ycie wapna nawozowego. Nie ma ¿adnego krajowego programu
w tym zakresie. Okazuje siê, ¿e tak istotne zagadnienie ekologiczno-produkcyjne nie istnieje  podobnie jak melioracje wodne  nawet w polityce ekologicznej pañstwa.
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Zalesianie i produkcyjne zadrzewianie nieefektywnych gruntów rolnych bêdzie bardzo
istotne dla wydatnej poprawy funkcjonowania rodowiska, stworzy liczne miejsca pracy,
dostarczy odnawialnego paliwa, nie pomniejszy produkcji ¿ywnoci lecz zwiêkszy wydatnie jej op³acalnoæ.
Wy³¹czenie z uprawy polowej nieefektywnych gruntów, wespó³ z postêpem hodowlanym i agrotechnicznym stworzy warunki do przypieszonego wzrostu plonów rolin polowych, zapewniaj¹c z nawi¹zk¹ bezpieczeñstwo ¿ywnociowe kraju na d³ugie lata.

Pimiennictwo
1. GUS 2001: Ochrona rodowiska. Warszawa.
2. Instrukcja w sprawie wykonywania map glebowo-rolniczych w skali 1:5000 i 1:25000 oraz map
glebowo-przyrodniczych w skali 1:25000 (zespó³ pod red. M. Strzemskiego). MR oraz IUNG.
Warszawa 1965. IUNG 1965: Zarys dzia³alnoci w latach 19501965. PWRiL. Warszawa.
3. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski wed³ug gmin (red. T. Witek). Pu³awy.
4. IUNG 1993. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski wed³ug gmin. Suplement
(red. T. Witek). Pu³awy.
5. RCSS 2000: Polska 2025 D³ugookresowa strategia rozwoju kraju. Warszawa.
6. Siuta J. 2002: In¿ynieria ekologiczna w mojej dzia³alnoci. WNGB. Lublin.
7. Strzemski M., Siuta J., Witek T. 1973: Przydatnoæ rolnicza gleb Polski. PWRiL. Warszawa.
8. IUNG 1981: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski wed³ug gmin (red. T. Witek).
Pu³awy.
9. IUNG 1993. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski wed³ug gmin. Suplement
(red. T. Witek).Pu³awy.
10. RCSS 2000: Polska 2025 D³ugookresowa strategia rozwoju kraju. Warszawa.
11. Siuta J. 2002: In¿ynieria ekologiczna w mojej dzia³alnoci. WNGB. Lublin.
12. Strzemski M., Siuta J., Witek T. 1973: Przydatnoæ rolnicza gleb Polski. PWRiL. Warszawa.

prof. dr hab. J. Siuta, mgr in¿. B. ¯ukowski
Instytut Ochrony rodowiska
Polskie Towarzystwo In¿ynierii Ekologicznej
00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11 D
tel. (0-22) 621-67-43, fax (0-22) 629-52-63,
e-mail: siuta@ios.edu.pl

30

EKOIN¯YNIERIA DLA EKOROZWOJU

Jan £ukaszewicz, Miko³aj Miku³owski

PROBLEMY ZALESIANIA NIEEFEKTYWNYCH
GRUNTÓW ROLNYCH
Wstêp
Zalesianie, jako narzêdzie in¿ynierii ekologicznej jest sposobem wykorzystania nieefektywnych gruntów rolnych. Jest wiêc elementem polityki przestrzennej i racjonalizacji
u¿ytkowania ziemi oraz sposobem ³agodzenia napiêæ spo³eczno  demograficznych wsi.
Ponadto, wobec zagro¿eñ cywilizacyjnych i potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego,
zalesianie spe³nia wa¿ne funkcje ekologiczne: zwiêksza zasoby lene kraju, jest narzêdziem
ochrony przyrody i krajobrazu, drog¹ wzmacniania i poszerzania ochronnych funkcji lasu w
stosunku do gleb rolniczych i gospodarki wod¹, zmniejsza zagro¿enie powodziowe. Zalesianie jest sposobem uproduktywnienia obszarów zdegradowanych. Podnoszenie walorów
estetycznych i rekreacyjnych rodowiska przez zalesienia jest sposobem zwiêkszania atrakcyjnoci turystycznej krajobrazu wiejskiego.
W latach 1947-99 zalesiono ³¹cznie 1299 tys. ha gruntów rolniczych i nieu¿ytków,
w tym 750 tys. ha gruntów pañstwowych i 549 tys. ha gruntów nie nale¿¹cych do Skarbu
Pañstwa (rys. 1). W krajowym programie zwiêkszania lesistoci, opracowanym w MOZNiL i przyjêtym przez Radê Ministrów 23 i 24 czerwca 1995 r. uwzglêdniono grunty:
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Rys. 1. Wykonanie zalesieñ w Polsce od 1949 do 2000 r.
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o najni¿szej przydatnoci rolniczej (ok.4,6 mln ha), marginalne (ok. 3,3 mln ha), klasy VI
i VIz (ok. 2,2 mln ha) i inne (ok. 0,6 mln ha), z czego do zalesienia do 2050 r. przewidziano ok. 1,5 mln ha, a do 2020 r. 0,7 mln ha, w tym 0,1 mln ha w ramach sukcesji naturalnej. Powinno to zapewniæ zwiêkszenie lesistoci Polski z 28,4% w 2001 roku, do 30%
w 2020 r. i 33% w 2050 r.
Przyjêcie regu³ gospodarki rynkowej w rolnictwie polskim, w po³¹czeniu z likwidacj¹
pañstwowych gospodarstw rolnych i ze zniesieniem dop³at do produkcji rolnej, sta³y siê
przyczyn¹ nieop³acalnoci tej produkcji na gruntach o niskich klasach bonitacyjnych. Nie
bez znaczenia jest zwiêkszony import dotowanej ¿ywnoci z Zachodu, który powoduje, ¿e
ronie powierzchnia gruntów nie uprawianych przez rolnictwo.
Zalesianie nieefektywnych gruntów rolnych nale¿y rozpatrywaæ na 2 p³aszczyznach:
prawno-organizacyjnej i przyrodniczo-technicznej.

Uwarunkowania prawno  organizacyjne zalesieñ
Najwa¿niejsze akty prawne, dotycz¹ce zalesiania gruntów to:
· ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
· ustawa z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach,
· ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.
Przedmiotem stosowania przepisów prawa w sferze zalesieñ zgodnie z ustaw¹
o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia s¹ grunty rolne bêd¹ce czêci¹ gospodarstwa rolnego lub stanowi¹ce jego ca³oæ, jednak nie przekraczaj¹ce powierzchni 30 ha,
je¿eli spe³niaj¹ co najmniej jeden z ni¿ej wymienionych warunków:
a) bonitacja ziemi klasy VI lub V,
b) po³o¿enie na stoku o nachyleniu powy¿ej 15%,
c) okresowe zalewane,
d) zdegradowanie gleby w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i lenych.
Celem dzia³añ w rozumieniu tej ustawy jest zak³adanie upraw lenych (zalesianie gruntów) i prowadzenie uprawy lenej.
W³aciciel gruntu, który otrzyma decyzjê administracyjn¹ o prowadzeniu uprawy lenej, nabêdzie prawo do miesiêcznego ekwiwalentu za wy³¹czenie gruntu z upraw rolnych i
prowadzenie uprawy lenej. Ekwiwalent bêdzie wyp³acany co miesi¹c do czasu nabycia
prawa do emerytury lub renty, lecz nie d³u¿ej ni¿ przez okres 20 lat. Nie wiadomo sk¹d
maj¹ pochodziæ rodki na tê operacjê, bowiem sam koszt zalesienia tak ogromnego area³u
mo¿e przekroczyæ 300 mln euro. Nie oszacowano równie¿, jakie kwoty trzeba bêdzie przeznaczyæ na wyp³atê ekwiwalentów.
Zapisy ustawy z dn. 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
mog¹ spowodowaæ liczne komplikacje natury organizacyjnej. Przyk³adem tego mo¿e byæ
Art. 2 wywo³uj¹cy w¹tpliwoci co do koniecznoci okrelania rocznych limitów zalesiania
jako powierzchni przeznaczonej w danym roku do zalesienia. Mo¿na przypuciæ, ¿e limity
te bêd¹ okrelane wy³¹cznie na podstawie mo¿liwoci finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencji Restrukturyzacji i Moder-
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nizacji Rolnictwa, a tak¿e mo¿liwoci nadlenictwa (dostêpnoæ sadzonek). Art. 2 ustawy
nie uwzglêdnia cyklu produkcyjnego sadzonek (12, 24 lub 36 miesiêcy), koniecznoci wyprodukowania odpowiednich gatunków oraz technologii prac zalesieniowych, która za w³aciwe uznaje przygotowanie gleby latem i jesieni¹ pierwszego roku, za wiosn¹ roku nastêpnego przeprowadzenie zalesienia gruntu. Przyjêcie dwuletniego cyklu zalesiania umo¿liwia³oby równie¿ przeprowadzenie badañ zapêdraczenia gleby, które jest obligatoryjne wykonywane przez Lasy Pañstwowe na gruntach porolnych przeznaczonych do zalesienia.
Badanie to wi¹¿e siê z kosztami i odpowiedzialnoci¹ za wyniki badañ, przy niepewnoci
zastosowanego sposobu pobrania prób glebowych przez zainteresowanych w³acicieli gruntów. Pozostaje równie¿ problem ponoszenia wysokich kosztów chemicznej ochrony sadzonek przed pêdrakami.

Problematyka ekologiczna zalesieñ
Dotychczasowe prace zalesieniowe nie oby³y siê bez b³êdów. Brak w³aciwego rozpoznania gleboznawczego powodowa³, ¿e sadzono g³ównie sosnê. Przemawia³y
za tym równie¿ inne wzglêdy, jak wymuszony politycznie popiech oraz ³atwoæ produkcji
materia³u sadzeniowego sosny i samego zalesiania tym gatunkiem. W ten sposób grunty
zalesiono sprawnie i szybko, lecz problem w³aciwego kszta³towania procesu lasotwórczego i trwa³oci lasów zosta³ przeniesiony na nastêpne pokolenia. Problem ten obecnie
zaostrza siê nie tylko z powodu niew³aciwego sk³adu gatunkowego zalesieñ, ale tak¿e w
zwi¹zku z pope³nianiem w ramach akcyjnego zalesiania b³êdów technicznych, takich jak:
 niew³aciwe przygotowanie gleby, tj. p³ytkie orki p³ugami rolniczymi lub wyorywanie
bruzd p³ugami lenymi bez g³êbokiego spulchniania gleby i skruszenia tzw. podeszwy
p³u¿nej; spowodowa³o to trudnoci w prawid³owym rozwoju systemów korzeniowych
sosny i jej podatnoci na choroby,
 niestaranne, akcyjne sadzenie w du¿ej mierze w ramach czynów spo³ecznych (dzieci,
wojsko),
 zapêdraczenie gleb le¿¹cych od³ogiem i nie stosowanie zwalczania pêdraków,
 zbyt gêsta wiêba sadzenia (17  21 tys. sztuk sosny/ha),
 niedostatek zabiegów pielêgnacyjnych i ochronnych w uprawach i m³odnikach.
B³êdy te przyczyni³y siê do szybkiego pojawienia siê i rozprzestrzenienia ognisk huby
korzeni (Fomes annosus = Heterobasidion annosum) i opieniek (Armillaria sp.). Obecnie wystêpowanie chorób infekcyjnych w stopniu silnym obejmuje ok. 180 tys. ha.
W niepielêgnowanych lub s³abo pielêgnowanych drzewostanach na gruntach porolnych
wystêpuj¹ zwiêkszone szkody od niegu i wiatru. Tam te¿, g³ównie w drzewostanach Ib
(1120 lat) i II klasy wieku (21  40 lat) wybuch³a i nastêpnie szybko rozprzestrzeni³a siê
epifitoza grzybów o drugorzêdnym uprzednio znaczeniu, pora¿aj¹cych pêdy sosny  Gremmeniella abietina i Cenagium ferruginosum, która spowodowa³a koniecznoæ wykonania
zrêbów sanitarnych na powierzchni ok. 13 tys. ha. Ponadto uprawy i m³odniki na gruntach
porolnych s¹ atakowane przez osutki. W zalesieniach wystêpuje sta³y zestaw nêkaj¹cych
szkodników owadzich.
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Zalesianie jako problem in¿ynierii ekologicznej
Niewielka produktywnoæ oraz podatnoæ na choroby systemów korzeniowych drzewostanów na gruntach porolnych jest spowodowana d³ugotrwa³ym u¿ytkowaniem rolniczym gleb lenych, które wskutek tego uleg³y przekszta³ceniom: zmieni³y siê ich w³aciwoci fizykochemiczne i biologiczne. Podstawowa ró¿nica miêdzy gleb¹ roln¹ i len¹ polega na jej odczynie (rolna pH 58, lena pH 26). W glebach ornych optymalne warunki
dla rozwoju maj¹ bakterie (w tym promieniowce), sinice, zielenice i okrzemki, a w glebach
lenych grzyby, dla których najw³aciwszy odczyn rodowiska wynosi pH 36. Stosunek
wêgla do azotu w warstwie ornej gleb waha siê na ogó³ w granicach 812, podczas, gdy w
glebach lenych wynosi 1230. Równie¿ w³aciwoci fizyczne gleb ornych i lenych ró¿ni¹ siê zasadniczo, wskutek upraw rolniczych, przy u¿yciu ciê¿kiego sprzêtu. St¹d te¿ sk³ad
gatunkowy i liczebnoæ fauny w glebach ornych i lenych s¹ odmienne. Badania fauny glebowej wskazuj¹, ¿e dopiero w drzewostanach 60100 letnich stabilizuje siê sk³ad gatunkowy i struktura makrofauny, która staje siê wówczas podobna do fauny wystêpuj¹cej na glebach lenych. Jednak¿e nawet po 60100 latach od czasu zalesienia nadal nie odnotowuje
siê kilku wa¿nych gatunków mezofauny. Wielkoæ biomasy fauny w glebach porolnych jest
generalnie mniejsza, ni¿ w glebach lenych. Równie¿ aktywnoæ biologiczna tych gleb ogranicza siê g³ównie do jej wierzchnich warstw. Towarzyszy temu mniejsza na gruntach porolnych przeciêtna masa osobnika i wiêksza zmiennoæ tej cechy. Gleby takie wymagaj¹ d³ugotrwa³ych zabiegów hylotechnicznych, maj¹cych na celu przywrócenie warunków dla powstania biocenoz lenych, jednak wszystkie zalecane zabiegi agrotechniczne s¹ pó³rodkami, bowiem nie przekszta³caj¹ szybko i skutecznie rodowiska rolniczego w lene. Zw³aszcza w zmienionym krajobrazie rolno-leno-przemys³owym ma³o skuteczne okazuj¹ siê próby
odtworzenia ekosystemów lenych na gruntach u¿ytkowanych rolniczo przez d³ugi czas.
Koniecznoæ przyspieszenia procesów naturalnej sukcesji rolinnej, która doprowadzi³aby, po 150350 latach do powstania zbiorowisk lenych, wynika z wielu funkcji rodowiskotwórczych i ekonomicznych spe³nianych przez las. Zdaniem A. Szujeckiego, zadanie odtworzenia i tworzenia ekosystemów przez zalesianie nale¿y do in¿ynierii rodowiska
(ekologicznej).
Wyró¿nia on nastêpuj¹ce poziomy tego procesu: nietrwa³a regeneracja bez ochrony,
nietrwa³a regeneracja naturalna, popierana naturalna regeneracja, rehabilitacja, pasywna restytucja, aktywna restytucja. Odtworzenie ekosystemów lenych polegaj¹ce tylko na zalesieniu ma charakter restytucji pasywnej, z za³o¿eniem ekstensywnej regeneracji ca³ego
uk³adu. Taki sposób regeneracji napotyka na wielkie trudnoci, a oczekiwane skutki czêsto
nie s¹ osi¹gane. Konieczna jest rehabilitacja siedlisk.
Rehabilitacja siedlisk i ekosystemów opiera siê o prawa kr¹¿enia materii (obieg biogenów, cykle biogeochemiczne) i energii w lesie i w krajobrazie leno-rolniczo-przemys³owym. Konieczna jest wiedza o strukturze biocenoz jako podstawa do zrozumienia zasad
ich funkcjonowania oraz o ich dynamice, czyli zmianach w czasie. Szczególnie wa¿ne jest
okrelenie zmian w mechanizmach i kierunkach sukcesji, zw³aszcza przy silnej presji antropogenicznej i stale wzrastaj¹cej synantropizacji siedlisk lenych.
Celem rehabilitacji siedlisk i ekosystemów lenych jest bowiem konstrukcja lub rekonstrukcja niektórych, lub wiêkszoci poziomów troficznych biocenoz, czyli zespo³ów

34

EKOIN¯YNIERIA DLA EKOROZWOJU

organizmów rolinnych i zwierzêcych . Rehabilitacja siedlisk i ekosystemów lenych ma
równie¿ tworzyæ warunki do zrównowa¿enia zwi¹zków miêdzy biocenoz¹ i biotopem, czyli
zespo³em abiotycznych warunków rodowiska, przekszta³canych przez biocenozê. Zalesianie, uwzglêdniaj¹ce kompleksowo postulaty in¿ynierii rodowiska, nie jest jeszcze mo¿liwe gdy¿ brak naukowych podstaw technik pracy.

Praktyczne sposoby prowadzenia zalesieñ
W Polsce problematykê lenego zagospodarowania gruntów porolnych mo¿na podzieliæ na:
 zalesianie tzn. wprowadzanie sztuczne (sadzenie lub siew) lub naturalne (sukcesja ekologiczna) pierwszej generacji drzew lenych na grunty nielene;
 odnawianie drzewostanów na gruntach porolnych (uprawy drugiej generacji) oraz ich
przebudowa i pielêgnowanie;
 intensywna uprawa sosny i brzozy na gruntach porolnych;
 przebudowa drzewostanów zniszczonych;
 postêpowanie pielêgnacyjne w drzewostanach na gruntach porolnych;
Zak³adanie upraw lenych na gruntach porolnych jest zbli¿one do sztucznego odnawiania lasu w rêbni zupe³nej. Powinno ono byæ poprzedzone badaniem gleby w celu ustalenia
jej zasobnoci. Badanie takie powinno u³atwiæ zaplanowanie odpowiedniego sk³adu gatunkowego uprawy. Przy braku mo¿liwoci wykonania badañ glebowych, mo¿na wykorzystaæ
istniej¹c¹ na danym terenie gleboznawcz¹ klasyfikacjê gruntów rolniczych.
Uprawa gleby poprzedzaj¹ca zalesianie gruntów porolnych ma przede wszystkim za
zadanie:
 zlikwidowanie tzw. podeszwy p³u¿nej (o ile taka istnieje), tj. silnie zagêszczonej warstwy rozmieszczonej na g³êbokoci 15  30 cm i powsta³ej w wyniku ugniatania gleby
przez u¿ywany w przesz³oci na danym obszarze sprzêt uprawowy,
 zniesienie niepo¿¹danych skutków wystêpowania w glebach porolnych warstwy ornej,
o mi¹¿szoci do 30 cm, powsta³ej w wyniku intensywnej uprawy i nawo¿enia,
 ograniczenie rozwoju pojawiaj¹cych siê czêsto, szczególnie na d³u¿ej od³oguj¹cych
gruntach porolnych, chwastów,
 u³atwienie i umo¿liwienie prawid³owego posadzenia drzewek.
Uprawa gleby pod zalesienia powinna byæ wykonana jesieni¹, aby na pocz¹tku wiosny
ziemia mog³a wch³on¹æ i zatrzymaæ znaczn¹ czêæ wilgoci.
Na glebach najubo¿szych podstawowym gatunkiem upraw powinna byæ sosna zwyczajna, która kszta³tuje w tych warunkach siedlisko lene. Dodatek gatunków liciastych powinien sprzyjaæ przebiegowi procesów glebotwórczych oraz naturalnemu zasiedlaniu przez
grzyby lene.
Stworzenie odpowiednich warunków wzrostu sadzonkom oraz zapewnienie im mo¿liwoci zespo³owej egzystencji w drzewostanie za³o¿onym na gruncie porolnym, wymaga
posadzenia ich w odpowiedniej wiêbie. Zalecana wiêba niektórych gatunków drzew na
gruntach porolnych wynosi:
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· sosna zwyczajna  1,5 × 0,7  0,5 m (9  13 tys. sadzonek w przeliczeniu na 1 ha),
· buk zwyczajny  1,5 × 0,8 m (8,5 tys. sadzonek w przeliczeniu na 1 ha),
· d¹b bezszypu³kowy i szypu³kowy  1,5 × 0,9  0,8 m (7  8 tys. sadzonek w przelicze-

niu na 1 ha),

· brzoza brodawkowata i pozosta³e gatunki liciaste  1,5 × 1,5 m (ok. 4,5 tys. sadzonek

w przeliczeniu na 1 ha).

Rodzaj zmieszania wchodz¹cych w sk³ad uprawy gatunków drzew jest ró¿ny
w zale¿noci od wielkoci zajmowanej powierzchni. Gatunek zajmuj¹cy ponad 20% powierzchni powinien byæ sadzony w zmieszaniu kêpowym (kêpy powy¿ej 5 arów),
a gatunek zajmuj¹cy poni¿ej 20% zalesianej powierzchni  w zmieszaniu grupowym (grupy
po kilkanacie sztuk sadzonek). Gatunek zajmuj¹cy oko³o 20% powierzchni mo¿e te¿ byæ
sadzony w zmieszaniu drobnokêpowym (kêpy poni¿ej 5 arów).
Hodowla lasu wypracowa³a metody uzyskiwania naturalnego odnowienia ró¿nych gatunków drzew z obsiewu bocznego, które mog¹ byæ zastosowane równie¿ przy zalesianiu
terenów porolnych. O przyjêciu okrelonej metody postêpowania przy prowadzeniu naturalnego odnowienia gruntów porolnych decydowaæ powinny usytuowanie zalesianej powierzchni w stosunku do skraju lasu, sk³ad gatunkowy, wiek i struktura drzewostanu s¹siaduj¹cego, cechy fizyczne i chemiczne gleby, rozwój pokrywy zielnej oraz warunki
klimatyczne.
Przy zalesianiu gruntów porolnych trzeba ju¿ w czasie zak³adania upraw zadbaæ
o w³aciwe zagospodarowanie ca³ej powierzchni styku przysz³ego lasu z s¹siaduj¹c¹
z nim otwart¹ powierzchni¹ (grunty orne, jezioro itp.). Przez takie zagospodarowanie uzyskuje siê z³agodzenie ujemnego wp³ywu na las silnie nieraz zniekszta³conych rodowisk
otwartych, a wiêc chroni siê rodowisko lene przed degradacj¹ gleby, zmniejszaniem siê
jego zdolnoci retencyjnych oraz postêpuj¹cym zniekszta³ceniem ró¿nego rodzaju zespo³ów rolinnych i zwierzêcych. Powierzchnia styku mo¿e stanowiæ w przysz³oci zaporê dla
po¿arów lenych czy erozji wodnej gleby.
Zagospodarowanie strefy styku las  powierzchnia otwarta, dotyczy pasa drzewostanu
o szerokoci 20  30 m. Sadziæ tu trzeba gatunki lasotwórcze w znacznie rozlunionej
wiêbie i wprowadzaæ obok nich, najlepiej w zmieszaniu grupowym, ró¿ne gatunki drzew i
krzewów dostosowanych do warunków mikrosiedliska. Powinny to byæ przede wszystkim
roliny ¿ywicielskie dla innych organizmów, takie jak: g³óg jednoszyjkowy, grusza pospolita, jab³oñ dzika, jarz¹b pospolity, lipa drobnolistna i czerenia ptasia. Dla stworzenia warunków bezpiecznego gniazdowania ptaków nale¿y tu tak¿e sadziæ silnie siê uga³êziaj¹ce
gatunki iglaste, a wiêc np. wierk pospolity i ja³owiec pospolity.
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Wnioski
1. Zalesianie jest wobec koniecznoci zagospodarowania nieefektywnych gruntów rolnych jednym z wa¿niejszych dzia³ów wspó³czesnego lenictwa.
2. Podstawy prawno  organizacyjne zalesieñ w Polsce powoduj¹ powstanie licznych problemów ograniczaj¹cych tempo i zakres prac zalesieniowych.
3. In¿ynieria ekologiczna nie wypracowa³a jeszcze dostatecznych podstaw naukowych do
prowadzenia zalesieñ z wykorzystaniem ekofizjologicznych uwarunkowañ tego procesu.
4. W praktyce lenej, opracowane zosta³y technologie pozwalaj¹ce skutecznie zalesiaæ
grunty porolne. Technologie te powinny byæ modyfikowane wraz z postêpem badañ w
uprawach i drzewostanach na gruntach porolnych. Niestety w ostatnich latach badañ
tych jest ma³o i nie s¹ prowadzone w sposób ci¹g³y, czego wymaga skala i wa¿noæ
problemu zwiêkszenia lesistoci kraju.

dr in¿. J. £ukaszewicz, dr in¿. M. Miku³owski
Zak³ad Hodowli Lasu, Instytut Badawczy Lenictwa
Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
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Adam Krzy¿anowski, Stanis³aw Zaj¹czkowski, Roman Zielony

STRUKTURA SIEDLISK LENYCH W POLSCE
ORAZ KIERUNKI ZMIAN

Wstêp
Podstaw¹ racjonalnej gospodarki lenej s¹ informacje o rodowisku przyrodniczym.
W warunkach Polski najpe³niejsze dotychczas poznanie biotycznych i abiotycznych czynników warunkuj¹cych gospodarkê len¹ nastêpuje podczas prac siedliskowych. Wynikiem
tych prac s¹ operaty siedliskowe, w sk³ad których, obok czêci opisowej dla nadlenictwa,
wchodz¹ mapy glebowosiedliskowe. Informacje zawarte w tych operatach pozwalaj¹ z jednej strony na racjonalizacjê planowania hodowlanego wyra¿aj¹cego siê zarówno projektowaniem sk³adu gatunkowego i struktury nowo powstaj¹cych drzewostanów, jak równie¿
planowaniem zabiegów gospodarczych, prowadz¹cych do w³aciwego kszta³towania drzewostanów mo¿liwie zgodnych z warunkami siedliska, z drugiej natomiast strony stwarzaj¹
warunki do podejmowania racjonalnych dzia³añ zmierzaj¹cych jednoczenie do regeneracji (regradacji) zniekszta³conych na znacznych obszarach  w mniejszym lub wiêkszym
stopniu  siedlisk lenych.

Zasady klasyfikacji siedlisk lenych
W gospodarce lenej szczególn¹ uwagê zwraca siê na trwa³e zachowanie ekosystemów
lenych jako odnawialnych zasobów naturalnych. Gospodarowanie takie, oparte na podstawach ekologicznych, wymaga mo¿liwie pe³nego rozpoznania przyrodniczych warunków
produkcji lenej, a nastêpnie ich sklasyfikowania. S³u¿y temu system typologii lenej, który w naszym kraju tworz¹  regionalizacja przyrodniczolena, obrazuj¹ca geograficzne zró¿nicowanie warunków wzrostu i rozwoju lasów, oraz typologia siedlisk lenych, pozwalaj¹ca na okrelanie ekologicznych warunków hodowli konkretnego ekosystemu lenego.
W Polsce, w pracach siedliskowych (zwanych tak¿e typologicznymi), stosowana jest
kompleksowa metoda ekologiczna, któr¹ opracowano w Instytucie Badawczym Lenictwa
[Mroczkiewicz, Trampler 1964]; wi¹¿e siê ona cile z regionalizacj¹ przyrodniczolen¹
kraju [Trampler i in. 1990], daj¹c jednoczenie podstawy ró¿nicowania sposobów zagospodarowania lasu [MRLiG¯, NZLP 1988] w powi¹zaniu z typami siedliskowymi lasu.
Obecnie wed³ug regionalizacji przyrodniczolenej wyró¿nia siê w Polsce 8 krain,
57 dzielnic oraz 149 mezoregionów. Podstawow¹ jednostk¹ stosowan¹ w typologii siedlisk lenych jest typ siedliskowy lasu, który  zgodnie z kryteriami kompleksowej metody typologiczno-siedliskowej  wyró¿niany jest na podstawie trzech grup kryteriów klasyfikacyjnych, a mianowicie:
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· warunków geograficzno-klimatycznych, decyduj¹cych o zró¿nicowaniu typów siedli-

skowych lasu miêdzy krainami;

· warunków edaficznych siedliska, stanowi¹cych zasadnicz¹ podstawê szczegó³owego

klasyfikowania siedlisk w skali regionalnej, okrelanych na podstawie elementów gleby i reliefu, z uwzglêdnieniem lokalnego mezoklimatu siedliskowego;
· rolinnoci lenej  traktowanej w metodzie siedliskowej jako ekologiczny wyk³adnik
zdolnoci produkcyjnej siedliska, a tak¿e jako charakterystyczn¹ cechê odmian krainowych i fizjograficzno-klimatycznych typów siedliskowych lasu.
Na wymienionych kryteriach oparte s¹ zasady wyró¿niania i charakterystyka typów siedliskowych lasu (typów siedlisk lenych). Dotychczas, w ramach kompleksowej metody
typologiczno-siedliskowej, wyró¿nia siê [MRLiG¯, NZLP 1990, M¹kosa i in. 1994, MOZNiL, DGLP 1994]:
· 15 typów siedliskowych  na terenach nizinnych (krainy: I-VI);
· 3 typy siedliskowe lasu  na terenach wy¿ynnych i podgórskich (krainy: V-VIII);
· 5 typ typów siedliskowych lasu górskich (w krainach: V, VI, VII i VIII).
W wy¿ej wymienionych grupach siedlisk wyró¿niane s¹ nastêpuj¹ce grupy typów siedliskowych lasu:
· ¿yznociowe (troficzne), w ramach których wydzielone s¹ bory  siedliska ubogie,
bory mieszane  siedliska doæ ubogie, lasy mieszane  siedliska rednio ¿yzne, lasy 
siedliska ¿yzne i bardzo ¿yzne;
· wilgotnociowe (hydroficzne), w ramach których wydzielone s¹ siedliska suche, wie¿e, wilgotne i bagienne.

Rozwój prac siedliskowych
Pocz¹tki, przebieg oraz rozwój prac typologicznych w Polsce dosyæ szeroko przedstawili Dzierzbicki i M¹kosa [1985]. Na tej podstawie oraz innych dostêpnych materia³ów z
lat póniejszych [Zielony, Krzy¿anowski 1999], w pracach typologicznych w lasach mo¿na
wyró¿niæ w nastêpuj¹ce okresy (czêciowo zachodz¹ce na siebie) zwi¹zane z doskonaleniem metodyki i zakresu prac typologicznych.
Lata 19561967. W okresie tym prace typologiczne wykonywano wraz z pracami taksacyjnymi w ramach tzw. definitywnego urz¹dzania lasu. Ich wynikiem by³y mapy przegl¹dowe siedlisk dla nadlenictw w skali 1:20 000 lub 1:25 000. W okresie tym wykonano
mapy dla wszystkich ówczesnych nadlenictw w Lasach Pañstwowych o ³¹cznej powierzchni
6227 tys. ha.
Lata 19571973. W latach tych wykonywano prace glebowe, w ramach których opracowywano tak¿e mapy gleb lenych w skali 1:5000. Prace te wykonywa³y g³ównie specjalistyczne dru¿yny glebowe Oddzia³u BULiGL w Warszawie, a w koñcowym okresie tak¿e z
oddzia³ów w Poznaniu i Szczecinku. Mapy takie sporz¹dzono dla 86 ówczesnych nadlenictw o ³¹cznej powierzchni oko³o 603 tys. ha.
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Lata 19701979. W tym czasie wykonywano prace glebowosiedliskowe, których efektem by³y mapy gleb i siedlisk w skali 1:5000 oraz elaboraty siedliskowe. Prace te wykonywane by³y przez brygady nawo¿eniowo-siedliskowe, które zorganizowane zosta³y w wiêkszoci Oddzia³ów BULiGL. Wykonano wtedy opracowania dla 103 obiektów o ³¹cznej powierzchni oko³o 713 tys. ha. W okresie tym zaczêto tak¿e wykonywaæ specjalne prace
typologiczne na potrzeby charakterystyki typologicznej dzielnic przyrodniczolenych.
Okres od 1980. W tym czasie w ramach prac glebowosiedliskowych okrelane s¹
tak¿e wariant uwilgotnienia i aktualna forma stanu siedliska, a mapy sporz¹dzane s¹ w skali
1:5000 lub 1:10000. Prace te  w tym okresie  wykonywane s¹ na terenie ca³ego kraju
przez dru¿yny glebowosiedliskowe dzia³aj¹ce w wiêkszoci oddzia³ów BULiGL, przy czym
od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych prace typologiczne wykonuj¹ tak¿e wykonawcy z firm
prywatnych. W najwiêkszym rozmiarze omawiane prace wykonano na terenie RDLP: Gdañsk,
Lublin, Katowice, Poznañ i Szczecinek, a stosunkowo najmniejszy  w RDLP: Bia³ystok,
Olsztyn, Szczecin i Zielona Góra.
Okres od 1995. Od tego czasu w Lenych Kompleksach Promocyjnych poza podstawowymi pracami typologicznymi wykonywane s¹ równie¿ prace fitosocjologiczne obejmuj¹ce m.in. okrelenie zbiorowisk zastêpczych.

Struktura powierzchniowa typów siedliskowych lasu
Struktura powierzchniowa typów siedliskowych lasu w lasach pozostaj¹cych w zarz¹dzie Lasów Pañstwowych oraz w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa jest
zbli¿ona. W obu kategoriach w³asnoci wyranie dominuj¹ siedliska borów i borów mieszanych. Jednak stopieñ rozpoznania siedlisk na gruntach omawianych form w³asnoci jest
ró¿ny. Wynika to z tego, ¿e w Lasach Pañstwowych typy siedliskowe lasu na znacznej powierzchni (oko³o 70%) rozpoznane s¹ w trakcie specjalistycznych prac, zgodnie z metodyk¹ prac glebowosiedliskowych, wdro¿on¹ do praktyki lenej w 1971 r. [MLiPD 1971] oraz
udoskonalon¹ w 1981 r. [MLiPD, NZLP 1981]; natomiast w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa siedliska rozpoznane s¹ mniej dok³adnie, bowiem prace te wykonywane s¹ tylko w ramach okresowych prac zwi¹zanych ze sporz¹dzaniem dokumentacji urz¹dzeniowej (g³ównie uproszczonych planów urz¹dzenia lasu).
Bardziej szczegó³owe dane dotycz¹ce kszta³towania siê powierzchniowej struktury siedlisk w ostatnich dziesiêcioleciach w Lasach Pañstwowych oraz w lasach nie stanowi¹cych
w³asnoci Skarbu Pañstwa przedstawiono poni¿ej.

Zmiana struktury siedlisk w Lasach Pañstwowych w latach 19682001
Strukturê siedlisk  okrelon¹ wed³ug udzia³u poszczególnych typów siedliskowych lasu
 przedstawiono w tabeli 1. Dla 1968 r. przedstawiono j¹ na podstawie danych opracowania
pt. Las w liczbach [LP 1997], natomiast dla 2001 r.  na podstawie aktualizacji stanu powierzchni lenej w Lasach Pañstwowych wed³ug stanu na 1 stycznia 2001 r. [BULiGL 2001].
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Tabela 1. Struktura siedlisk w Lasach Pañstwowych w latach 19682001
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Uzyskane dane wskazuj¹ na dosyæ du¿e zmiany  w analizowanym okresie 
w strukturze powierzchniowej typów siedliskowych lasu (przy ogólnym zwiêkszeniu powierzchni o lenej o oko³o 460 tys. ha). Udzia³ siedlisk borowych zmniejszy³ siê z 43,5 do
29,4%; wzrós³ natomiast udzia³ siedlisk ¿yniejszych: borów mieszanych  z 25,7% do
30,8%, lasów mieszanych  z 13,2% do 20,4% oraz siedlisk lasowych  z 17,4 do 19,4%.
W analizowanym okresie, tzn. od 1968 do 2001 r., zarejestrowano zmniejszenie siê udzia³u siedlisk górskich (z 8,5% do 6,9%) oraz wzrost udzia³u siedlisk wy¿ynnych (z 2,8% do
4,1%) przy pozostaj¹cym prawie bez zmian udziale siedlisk ni¿owych (89,589,2%).
Dane te nie w pe³ni jednak odzwierciedlaj¹ rzeczywiste zmiany tej struktury. Informacje ród³owe, tj. zawarte w planach urz¹dzenia lasu, s¹ bowiem danymi ustalanymi dotychczas w czêci szacunkowo, a tylko w czêci poparte wynikami prac glebowosiedliskowych.
Obecnie udzia³ danych uwzglêdniaj¹cych prace glebowosiedliskowe wynosi oko³o 70%,
podczas gdy w 1968 r. prac takich jeszcze nie wykonywano. Praktyka wskazuje, ¿e rozbie¿noci miedzy pe³n¹ diagnoz¹ siedliska a okreleniem siedliskowego typu lasu wykonywanym w toku taksacji s¹ niekiedy doæ znaczne, a dok³adniejsza analiza uzyskiwanych wyników wykazuje, ¿e udzia³ ubogich siedlisk borowych jest na obszarze lasów w Polsce mniejszy, ni¿ to wykazywa³y dotychczasowe oceny (bez specjalistycznych prac glebowosiedliskowych). Niemo¿liwe jest przy tym oszacowanie, jaka czêæ zarejestrowanych zmian jest
wynikiem rzeczywistych zmian w strukturze siedlisk.
Rejestrowane w statystykach zmiany ¿yznoci siedlisk lenych wynikaj¹ zarówno z lepszego rozpoznania siedlisk, jak równie¿  w d³u¿szych okresach  z naturalnej dynamiki i
faktycznych zmian tej ¿yznoci. Te rzeczywiste zmiany t³umaczy siê najczêciej za pomoc¹
argumentów reprezentuj¹cych dwie grupy hipotez, a mianowicie: tzw. regeneracyjnej oraz
tzw. rodowiskowej (Brzeziecki 1998). W pierwszym wypadku uwa¿a siê, ¿e obserwowane
zmiany regeneracji rodowiska lenego wynikaj¹ z samego faktu ustania negatywnych form
oddzia³ywania gospodarki cz³owieka na ekosystemy lene, które same powracaj¹ do stanu
przed zniekszta³ceniem. Z kolei druga grupa hipotez zmiany zachodz¹ce w lasach interpretuje jako skutek zmian ogólnych warunków rodowiska (makroklimatu, stosunków wodnych, gleby czy sk³adu chemicznego powietrza). Maj¹c powy¿sze na uwadze, Brzeziecki
[1998] wskazuje równie¿ na potrzebê zdynamizowania samego pojêcia typu siedliskowego
lasu oraz na konsekwencje tego faktu dla podejmowanych dzia³añ hodowlano-lenych.

Zmiana struktury siedlisk w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu
Pañstwa w latach 19791999
Strukturê siedlisk w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa, okrelon¹
wed³ug udzia³u poszczególnych siedliskowych typów lasu, przedstawiono w tabeli 2 na
podstawie wyników aktualizacji na 1 stycznia 1979 [LP, BULiGL 1980] oraz wyników aktualizacji na 1 stycznia 1999 r. [BULiGL 1999].
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Tabela 2. Struktura siedlisk w lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa w latach 19791999
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W lasach nie stanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa w 1979 r. udzia³ siedlisk nizinnych wynosi³ 88,4%, natomiast górskich  11,6% (siedlisk wy¿ynnych w tych lasach
wówczas jeszcze nie rejestrowano). W okresie do 1999 r., udzia³ ten ulega³ zmianom,
które wi¹za³y siê g³ównie z uwzglêdnianiem uproszczonych planów urz¹dzenia lasu dla
lasów wczeniej jeszcze nieurz¹dzonych, a tak¿e  z wyró¿nianiem w póniejszych latach
siedlisk wy¿ynnych. W 1999 r. udzia³ siedlisk nizinnych zmala³ do 82,6%, natomiast
udzia³y siedlisk wy¿ynnych i górskich zarejestrowano odpowiednio w wysokoci: 5,5%
oraz 11,3%.

Aktualne problemy klasyfikacji siedlisk i propozycje zmian
W wyniku wykorzystywania dowiadczeñ z przeprowadzanych terenowych prac siedliskowych, a tak¿e hodowli i urz¹dzania lasu, typologia siedlisk lenych w Polsce ci¹gle siê
rozwija. W projekcie znowelizowanych Siedliskowych podstaw hodowli lasu (Kliczkowska i inni 2002), który stanowi za³¹cznik do równie¿ nowelizowanych obecnie Zasad hodowli i u¿ytkowania lasu wielofunkcyjnego [DGLP 2000], wprowadza siê szereg innowacji, z których do najistotniejszych nale¿y zaliczyæ:
· zmianê i poszerzenie zasad okrelania stanu siedliska (w tym w szczególnoci siedlisk
wilgotnych i bagiennych);
· uporz¹dkowanie zasad wyró¿niania odmian fizjograficzno-klimatycznych siedliskowych
typów lasu na terenach wy¿ynnych i górskich;
· opracowanie zasad ustalania typów lasu, wyodrêbnianych ze wzglêdów hodowlano-urz¹dzeniowych; pojêcie  typ lasu ma wskazywaæ ogólny cel hodowlany, wynikaj¹cy z roli
lasotwórczej gatunków drzew na danym siedlisku;
· propozycje zwiêkszenia liczby typów siedliskowych lasu na terenach wy¿ynnych i górskich;
· propozycje zmiany nazewnictwa siedliskowych typów lasu na siedliskach ³êgowych
(np. Las ³êgowy bagienny zamiast ols jesionowy).
Nowe rozwi¹zania zawarte w projekcie Siedliskowych podstaw hodowli lasu [Kliczkowska i inni 2002] powinny s³u¿yæ zarówno ³atwiejszemu i pe³niejszemu okrelaniu typów siedliskowych lasu, jak równie¿ u³atwiæ gospodarzowi lasu wszechstronne rozpoznanie stanu biocenoz lenych oraz zidentyfikowanie kierunków zachodz¹cych w nich zmian
(szczególnie troficznych i wilgotnociowych). Tym samym  rozwi¹zania te  powinny
u³atwiæ poznanie ró¿norodnoci biologicznej w ramach typu siedliskowego lasu oraz kompleksu lenego. Jest to zgodne z kierunkami wspó³czesnego lenictwa, a zw³aszcza trwa³ej
zrównowa¿onej gospodarki lenej, dla której siedlisko stanowi nie tylko podstawê planowania hodowlanego, ale równie¿ jest punktem wyjcia do kszta³towania i ochrony ró¿norodnoci biologicznej w lesie.
W cis³ym powi¹zaniu z nowelizacj¹ Siedliskowych podstaw hodowli lasu [Kliczkowska i inni 2002] opracowany zosta³ równie¿ projekt znowelizowanych Zasad kartowania siedlisk lenych [Zielony i inni 2002], przy czym w obu tych dokumentach uwzglêdniono osi¹gniêcia niedawno zakoñczonej pracy pt. Klasyfikacja gleb lenych Polski [DGLP
2000] oraz potrzebê stosowania nowoczesnych technik komputerowych przy opracowy-
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waniu wyników prac siedliskowych, w tym równie¿  map siedliskowych, które zostan¹
ujête w standardzie lenej mapy numerycznej [Zarz¹dzenie nr 74 ... 2001].
Projekt Zasad kartowania siedlisk lenych [Zielony i inni 2002], zachowuj¹c dotychczasow¹ metodykê prac siedliskowych, silniej podkrela znaczenie pe³niejszego wykorzystywania w praktyce lenej map siedliskowych i elaboratu siedliskowego, w którym du¿¹
wagê przywi¹zuje siê do opisu lasotwórczej roli drzew lenych w kartowanym obiekcie
oraz bardziej szczegó³owe  w porównaniu z wczeniejszymi opracowaniami  opracowanie wytycznych do planowania hodowlano-urz¹dzeniowego uwzglêdniaj¹ce typy lasów. Pewn¹
nowoci¹ jest równie¿ wprowadzenie obowi¹zku gromadzenia wyników prac siedliskowych
w Banku danych o stanie lasu. Zgromadzone tam informacje powinny s³u¿yæ w przysz³oci m.in. do wielu szczegó³owych prac na potrzeby regionalizacji przyrodniczolenej, w
tym szczególnie dotycz¹cych charakterystyki typów siedliskowych lasu w ramach krain,
dzielnic i mezoregionów, a tak¿e na potrzeby planowania przestrzennego.

Mo¿liwoci wykorzystania wyników prac siedliskowych w praktyce
Wyniki prac siedliskowych s¹ szeroko wykorzystywane w praktyce lenej. Stanowi¹
one podstawê planowania hodowlanego i urz¹dzeniowego. Na diagnozie typologicznej opieraj¹ siê prace z zakresu ochrony i u¿ytkowania lasu oraz pozosta³ych dzia³ów lenictwa.
Szczególne znaczenie wyniki prac siedliskowych maj¹ dla hodowli lasu, bowiem typ siedliskowy lasu decyduje o sposobach zagospodarowania lasu i prowadzonych zabiegach pielêgnacyjnych. Typ siedliskowy lasu jest równie¿ decyduj¹cym kryterium przy przebudowie
sk³adu gatunkowego drzewostanów. Wykorzystuj¹c wyniki prac siedliskowych, mo¿emy
zatem pe³niej wykorzystywaæ mo¿liwoci produkcyjne siedlisk oraz lepiej kszta³towaæ sk³ad
gatunkowy drzewostanów w nawi¹zaniu do potencjalnych naturalnych zbiorowisk lenych.
W³anie dziêki wynikom prac siedliskowych nastêpuje przyspieszenie zmian sk³adu gatunkowego drzewostanów w naszych lasach na korzyæ wiêkszego udzia³u gatunków liciastych (g³ownie dêbu, i buka), kosztem gatunków iglastych (g³ównie sosny i wierka).
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PRZYGOTOWANIE GLEB I DOBÓR GATUNKÓW DRZEW
W ZALESIENIACH TERENÓW
ZANIECZYSZCZONYCH PRZEZ PRZEMYS£
Do zainicjowania procesu lasotwórczego oraz ukszta³towania siê stabilnego ekosystemu lenego na terenach zanieczyszczonych przez przemys³, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich, dostosowanych do w³aciwoci fizykochemicznych gleb, zabiegów gospodarczych, które umo¿liwi¹ powstanie warunków odpowiadaj¹cych wymaganiom zbiorowisk lenych. Obecny stan wiedzy dotycz¹cy zasad zalesiania nieu¿ytków [Zalesienie
1999] nie daje mo¿liwoci podejmowania decyzji gwarantuj¹cych pe³ne powodzenie dzia³añ gospodarczych w konkretnych warunkach lokalnych, w tym na terenach bêd¹cych pod
wp³ywem oddzia³ywania zanieczyszczeñ przemys³owych.
Takie grunty charakteryzuj¹ siê zró¿nicowanymi w³aciwociami chemicznymi, na co
wp³yw ma szereg uwarunkowañ, jak np. rodzaj deponowanych zanieczyszczeñ, odleg³oæ
od róde³ emisji, typ gleby i sposób jej wczeniejszego u¿ytkowania. Wskazuj¹ na to wyniki badañ przeprowadzonych przez Zak³ad Gospodarki Lenej Rejonów Przemys³owych IBL
w Katowicach na powierzchniach reprezentuj¹cych nieu¿ytki poprzemys³owe oraz grunty
porolne, znajduj¹ce siê w zasiêgu oddzia³ywania ró¿nych róde³ emisji (huta ¿elaza, huty
cynku i o³owiu, elektrownie, zak³ady górnicze) na terenie województw: l¹skiego i Ma³opolskiego [Ocena gruntów 2001].
Analizowane gleby (warstwa 030 cm) znacznie ró¿ni¹ siê odczynem (pHKCl 3,4 
7,4), pojemnoci¹ wymienn¹ (CEC) (23  178 meq/kg), zawartoci¹ podstawowych sk³adników pokarmowych oraz poziomem zanieczyszczenia metalami ciê¿kimi (S[Zn,Pb,Cu,Cd]:
form ogólnych 183  13256 mg/kg, form wymiennych 0,1  53 meq/kg). Dop³yw do gleb
zanieczyszczeñ, z których najczêstsze w rejonach przemys³owych s¹ kwane opady, metale
ciê¿kie i zwi¹zki alkaliczne (g³ównie wapnia), prowadzi na ogó³ do zak³ócenia bilansu pokarmowego. Mo¿e ono byæ skutkiem: a) wymywania niektórych pierwiastków w g³¹b profilu glebowego, bêd¹cego konsekwencj¹ zakwaszenia gleb, b) zahamowania mikrobiologicznych procesów mineralizacji substancji organicznej a przez to ograniczenia uwalniania
przyswajalnych form makrosk³adników  w przypadku ska¿enia metalami ciê¿kimi, c) wypierania  w sytuacji nadmiernej depozycji zwi¹zków wapnia  pozosta³ych kationów zasadowych z kompleksu sorpcyjnego. Efektem powy¿szych procesów jest deficyt niektórych
makrosk³adników, co notowano na wiêkszoci badanych gruntów.
Do ustalenia stanu ich zaopatrzenia w podstawowe sk³adniki pokarmowe wykorzystano
parametry chemiczne, których przyjête zakresy wartoci (tab. 1) wykorzystano w klasyfikacji gleb pod wzglêdem zasobnoci. Poszczególne makrosk³adniki opisuje kilka parametrów, a mianowicie: koncentracja (mg/kg gleby), zawartoæ (kg/ha) w ca³ej warstwie gleby
(030 cm) a w przypadku K i Mg  tak¿e % udzia³ w CEC. Pozwala to na bardziej miarodaj-
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Tabela 1. Wskaniki jakoci gleb (warstwa 0-30 cm)
3DUDPHWU\RNUH ODM FH]DVREQR ü

ZDUWR ü
JUDQLF]QD

=DNUHVZDUWR FLSDUDPHWUyZ
QLVND
UHGQLD
GX D
]DVREQR ü
]DVREQR ü
]DVREQR ü

&(& PHTNJ 



!±

!±

!

0JZ&(&



!±

!±

!

.Z&(&



!±

!±

!

0JZ\PLHQQ\ PJNJJOHE\ 



!±

!±

!

0JZ\PLHQQ\ NJKD 



!±

!±

!

.Z\PLHQQ\ PJNJJOHE\ 



!±

!±

!

.Z\PLHQQ\ NJKD 



!±

!±

!

3SU]\VZDMDOQ\ PJNJJOHE\ 



!±

!±

!

3SU]\VZDMDOQ\ NJKD 



!±

!±

!









:VSyáF]\QQLN: S

:DUWR FLNU\W\F]QHPHWDOLFL
IRUP\RJyOQH 60FRJ  PJNJJOHE\ 

NLFK
!

IRUP\Z\PLHQQH 60FZ\P  PHTNJJOHE\ 

!

60FZ&(&

!

60F 6 =Q3E&X&G



ne okrelenie zasobnoci gleb, poniewa¿ relacje pomiêdzy wartociami powy¿szych parametrów nie s¹ sta³e, co wynika ze zró¿nicowania gleb pod wzglêdem wielkoci kompleksu
sorpcyjnego oraz gêstoci objêtociowej. Wyznaczonym zakresom wartoci poszczególnych parametrów, przedstawionym w 4 stopniowej skali, przyporz¹dkowano wspó³czynniki
(Wp) kszta³tuj¹ce siê od 1  gdy wynosz¹ poni¿ej wartoci granicznych, do 4  dla gleb
bardzo zasobnych. Zak³adaj¹c, ¿e zasobnoæ gleby determinuj¹ wszystkie parametry, przyjêto, ¿e odzwierciedla j¹ rednia arytmetyczna wartoci ich wspó³czynników ( [ Wp), któr¹ okrelono jako wskanik zasobnoci (WZ). W oparciu o wartoci WZ dokonano podzia³u
gleb na klasy zasobnoci:
klasa 1: WZ = 1,01,5  gleby skrajnie ubogie, niedostatecznie zaopatrzone w sk³adniki
pokarmowe,
klasa 2: WZ >1,52,5  gleby ubogie,
klasa 3: WZ >2,53,5  gleby rednio zasobne,
klasa 4: WZ > 3,54,0  gleby zasobne.
Obliczone wartoci WZ wykaza³y, ¿e nieu¿ytki i grunty porolne w rejonach przemys³owych reprezentowaæ mog¹ wszystkie klasy zasobnoci (od 1 do 4), jednak w wiêkszoci
przypadków charakteryzuj¹ siê s³abym zaopatrzeniem, a czêsto niedoborem (g³ównie potasu i fosforu) podstawowych sk³adników pokarmowych. Istotnym czynnikiem decyduj¹cym
o jakoci gleb w tych rejonach, poza zasobnoci¹, jest stopieñ ska¿enia metalami ciê¿kimi.
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Przedstawione wartoci krytyczne (tab. 1), których przekroczenie prowadziæ mo¿e do istotnej inaktywacji drobnoustrojów glebowych, a w rezultacie do zak³ócenia rozwoju zak³adanych upraw lenych, ustalono w oparciu o wyniki wieloletnich badañ prowadzonych na powierzchniach lenych po³o¿onych w pobli¿u emitorów metali ciê¿kich [Opracowanie metodyki 2001; Zwoliñski 1995; Zwoliñski, Orze³ 2000].
Z uwagi na du¿e zró¿nicowanie jakoci gleb nara¿onych na oddzia³ywanie zanieczyszczeñ przemys³owych, sposób ich przygotowania musi byæ dostosowany do konkretnych
warunków lokalnych, okrelonych na podstawie wyników przeprowadzonych analiz chemicznych. Zabiegiem prowadz¹cym do szybkiej poprawy warunków glebowych jest orka
pe³na. Likwiduje ona warstwê p³u¿n¹  w przypadku gleb porolnych, lub zbit¹ warstwê namycia na nieu¿ytkach gdzie wczeniej rós³ las, ogranicza rozwój chwastów, poprawia strukturê gleby  co ma m.in. pozytywny wp³yw na drobnoustroje glebowe oraz stwarza korzystniejsze warunki dla rozwoju korzeni. Po tym zabiegu stwierdza siê mniejsz¹ wra¿liwoæ
zak³adanych upraw na patogeny grzybowe [Sobczak 1990].
W przypadku gleb lekkich, ubogich w próchnicê i ma³o zasobnych w sk³adniki pokarmowe, orkê pe³n¹, z uwagi na mo¿liwoæ degradacji wierzchnich warstw, nale¿y zast¹piæ
standardowym wyorywaniem bruzd wraz z g³êbokim (do 40 cm) spulchnianiem dna bruzdy.
Istotnym czynnikiem ograniczaj¹cym szerokie zastosowanie orki pe³nej s¹ wysokie koszty
tego zabiegu. Niemniej wydaje siê ona niezbêdna na nieu¿ytkach silnie zanieczyszczonych
metalami ciê¿kimi; prowadzi do rozcieñczenia skumulowanych, zwykle w wierzchnich
warstwach, metali ciê¿kich, ograniczaj¹c tym samym ich toksyczny wp³yw na organizmy
glebowe i korzenie rolin. Bezzasadne jest natomiast wapnowanie gruntów ska¿onych przez
przemys³ w celu unieruchomienia zawartych w glebie metali ciê¿kich. Mo¿e ono bowiem,
poza dalszym wzrostem pH, daæ odwrotny skutek, a mianowicie prowadziæ do uruchomienia metali ciê¿kich w wyniku ich wyparcia z kompleksu sorpcyjnego oraz/lub tworzenia siê
rozpuszczalnych kompleksów organicznych metali [Kreutzer 1995].
Korzystnym zabiegiem, przyspieszaj¹cym proces przekszta³cania nieu¿ytków w gleby
lene, jest nawo¿enie organiczne (np. torfem z torfowiska wysokiego, ció³k¹ iglast¹, rozdrobnion¹ kor¹ sosnow¹  w ilociach 200500 m3/ha), zw³aszcza gleb charakteryzuj¹cych
siê wysokim pH. Poza szybkim obni¿eniem pH, zabieg ten prowadzi do wzbogacenia gleby w
substancjê organiczn¹ i zwiêkszenia jej pojemnoci sorpcyjnej. Grunty zanieczyszczone przemys³owo charakteryzuj¹ siê na ogó³ niedoborem niektórych sk³adników pokarmowych. Niezbêdne jest zatem ich uzupe³nienie poprzez stosowanie nawozów mineralnych, których sk³ad
powinien byæ cile okrelony w oparciu o wyniki analiz chemicznych gleb. W tym celu,
oblicza siê wartoæ wskanika zasobnoci (WZ) i ustala klasê zasobnoci analizowanej gleby.
Nastêpnie konfrontuj¹c stwierdzon¹ zawartoæ magnezu, potasu i fosforu z ustalonymi zakresami zawartoci powy¿szych sk³adników ró¿nicuj¹cymi gleby pod wzglêdem zasobnoci
(tab. 1), okrela siê rodzaj i iloæ (kg/ha) wymaganego sk³adnika. Np. doprowadzenie gleby
zaliczonej do 3 klasy zasobnoci (gleba rednio zasobna) do stanu zapewniaj¹cego wystarczaj¹cy zapas sk³adników pokarmowych dla zak³adanych upraw, wymaga ewentualnego nawo¿enia deficytowym sk³adnikiem w iloci uzupe³niaj¹cej ustalon¹ minimaln¹ jego zawartoæ
dla gleb rednio zasobnych (tj. Mg  120 kg/ha, K  250 kg/ha, P  100 kg/ha).
Warunkiem efektywnego lenego zagospodarowania nieu¿ytków jest, poza odpowiednim przygotowaniem gleby, w³aciwy dobór gatunków drzew i krzewów  dostosowany do
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potencjalnego typu siedliskowego lasu. Okrela go zasobnoæ gleby przeznaczonego do
zalesieñ gruntu, wyra¿ona wartoci¹ WZ, wg schematu przedstawionego w tabeli 2.
Panuje na ogó³ zgodna opinia o koniecznoci stosowania do zalesieñ gatunków drzew
rodzimego pochodzenia, charakteryzuj¹cych siê dobrym przystosowaniem do poszczególnych typów siedlisk lenych oraz wzglêdn¹ odpornoci¹ na czynniki stresowe. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza [GUS 2001] przemawia za mo¿liwoci¹ wykorzystania do zalesieñ zdegradowanych gruntów wszystkich rodzimych gatunków drzew. Oprócz
g³ównych gatunków drzew, wa¿n¹ rolê w modyfikowaniu gruntów w kierunku siedlisk
lenych pe³ni¹ tzw. domieszkowe gatunki drzew i krzewów. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e
stosowanie zbyt szerokiego zestawu gatunków mo¿e prowadziæ do odnaturalnienia tworzonego zbiorowiska rolin drzewiastych oraz komplikowaæ zabiegi pielêgnacyjne [Sobczak 1995], st¹d uzasadnione jest jedynie w warunkach du¿ego ryzyka hodowlanego, wystêpuj¹cego przy silnej degradacji gleb i du¿ej presji zanieczyszczeñ powietrza. Nie bêdzie
zatem b³êdem hodowlanym, w przypadkach uzasadnionych warunkami siedliskowymi, ograniczenie zestawu do kilku gatunków drzew, a nawet dokonanie zalesienia niewielkich fragmentów przy zastosowaniu jednego czy dwóch gatunków drzew. Nale¿y tak¿e uwzglêdniæ
mo¿liwoæ przedplonowego zalesiania nieu¿ytków gatunkami drzew pionierskich i szybko
rosn¹cych (o du¿ej skali ekologicznej), jako os³ony przed wiat³em i przymrozkami dla
póniej wprowadzanych, bardziej wra¿liwych gatunków. Grunty o bardzo du¿ym stopniu
uwilgocenia nale¿y pozostawiæ jako nieu¿ytki ekologiczne do sukcesji naturalnej, wzglêdnie zalesiaæ gatunkami drzew przystosowanych do rozwoju w takich warunkach (np. olsza
czarna, jesion wynios³y, d¹b szypu³kowy).
Przedstawiony zestaw gatunków drzew i krzewów do zalesieñ nieu¿ytków poprzemys³owych i ska¿onych gleb porolnych (tab. 3) opracowano na podstawie istniej¹cych ju¿ w
tym zakresie rozpoznaniach [Hawry, £onkiewicz 1997] oraz na obserwacjach rozwoju drzew
na zrekultywowanych terenach po eksploatacji piasku i zwa³owiskach odpadów z dzia³alnoci górniczej [Ocena rozwoju 1999]. Nale¿y podkreliæ, ¿e nie wszystkich lokalnych uwarunkowañ ekologicznych, st¹d powinien byæ udoskonalany i ucilany przez leników nadTabela 2. Podzia³ na typy siedliskowe lasu oparty na zasobnoci gleb
:=
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Tabela 3. Ramowe sk³ady gatunkowe drzew i krzewów do zalesieñ nieu¿ytków ska¿onych przez przemys³
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zoruj¹cych prace zalesieniowe. Zaprojektowany doæ du¿y udzia³ sosny zwyczajnej w zestawach gatunków drzew w warunkach oligotroficznych, wynika ze stosunkowo niewielkich wymagañ pokarmowych tego gatunku, braku mo¿liwoci efektywnego jej zast¹pienia
innym lasotwórczym gatunkiem oraz uwzglêdnienia systematycznego spadku emisji SO2 w
Polsce [EMEP 1998].
Z obserwacji w³asnych rozwoju sosny zwyczajnej na zrekultywowanych gruntach i odnowieniach lenych wynika, ¿e od lat osiemdziesi¹tych XX wieku, kiedy to nast¹pi³ istotny
spadek emisji zanieczyszczeñ przemys³owych, gatunek ten wykazuje znaczn¹ poprawê wzrostu i ¿ywotnoci. W celu ograniczenia zagro¿enia ze strony patogenów grzybowych  na
które sosna zwyczajna jest ma³o odporna, konieczne jest odpowiednie przygotowanie gleby zapewniaj¹ce korzystne warunki dla zak³adanych upraw (np. zabiegi prowadz¹ce do obni¿enia pH i optymalnego zaopatrzenia w sk³adniki pokarmowe). Zasad¹ winno byæ tak¿e
u¿ycie wy³¹cznie sadzonek mikoryzowanych, w sposób naturalny i sztuczny. Godne polecenia s¹ mikoryzowane sadzonki produkowane w pojemniczkach os³aniaj¹cych system korzeniowy, co umo¿liwia wykonanie zalesieñ w ci¹gu ca³ego sezonu wegetacyjnego i wybór
najodpowiedniejszych warunków pogodowych. Poza sosn¹ zwyczajn¹, konieczne jest wprowadzanie do zak³adanych upraw gatunków liciastych, których udzia³ powinien wzrastaæ
wraz z zasobnoci¹ gleb. Umo¿liwiaj¹ one bowiem szybsz¹ transformacjê zalesianych gruntów w siedliska lene.
Przedstawione zasady postêpowania gospodarczego przy zalesianiu gruntów zanieczyszczonych mog¹ byæ pomocne przy wyborze optymalnych, dla konkretnych warunków lokalnych, sposobów uprawy gleby i zestawu gatunków drzew i krzewów, zapewniaj¹cych najkorzystniejsze warunki dla rozwoju zak³adanych upraw i wykszta³cenia siê stabilnych, bardziej odpornych na czynniki stresowe, drzewostanów. Pozwala to ograniczyæ potrzebê stosowania poprawek i uzupe³nieñ a tym samym koszty zalesieñ. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e
proponowana klasyfikacja gruntów przeznaczonych do zalesieñ w oparciu o wskanik zasobnoci (WZ) wymaga weryfikacji. Przyjête bowiem do jego wyznaczenia zakresy wartoci parametrów s¹ rezultatem subiektywnego wyboru sporód charakteryzuj¹cych siê du¿¹
rozbie¿noci¹ publikowanych danych, uniemo¿liwiaj¹c¹ jednoznaczne okrelenie relacji
miêdzy zawartoci¹ poszczególnych makrosk³adników a stopniem zasobnoci gleb.
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Summary
SOIL PREPARATION AND SELECTION OF TREE SPECIES AT AFFORESTATION
OF POLLUTED AREAS
There are distinct differences in soil chemistry (pH, cation exchange capacity, organic matter and
nutrient contents, concentration of heavy metals) between sites exposed to industrial air pollution, resulting mainly from their position (distance, direction) towards the emission sources, chemical properties of
deposited pollutants, soil type and its previous utilization. Consequently, any schematic approach to the
afforestation of above-mentioned lands is bound to fail. Agrotechnical and silvicultural measures must be
adapted to the local situation, evaluated by means of soil chemical analyses, with special emphasis to the
nutrient content and heavy metal contamination. For assessment of nutritional status of the soil, an index
of soil quality (WZ) calculated on the basis of the values of several chemical parameters has been proposed. It can be helpful in determining of potential forest site types and optimal tree species composition of
plantations, as well as in setting of proper nutrient supplementation. For improvement of soil condition of
degraded sites, a complete plowing has been recommended, especially on sites strongly contaminated
with heavy metals. Organic fertilizing (highmoor peat, needle litter, fragmented pine bark) is advisable in
case of soils with low organic matter contents and increased pH values. Soil nutrient deficiencies, noted
on most of the waste land and post-agriculture lands affected by air pollution, should be overcome by a
suitable mineral fertilization. Scots pine ought to be the main forest-forming tree species at afforestation
of polluted areas but with the substantial contribution of broad-leaved species. To counteract the attack of
parasitic fungi, to which Scots pine is very susceptible, the appropriate agrotechnical treatments aimed at
improving of soil condition, as well as application of mycorrrhized seedlings seem to be necessary.
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Instytut Badawczy Lenictwa
Zak³ad Gospodarki Lenej Rejonów Przemys³owych
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Marek Jab³oñski, Leszek Kluziñski

Wielkopowierzchniowe metody oceny stanu lasów Polski
Zarz¹dzanie zasobami lenymi wymaga posiadania odpowiednich informacji dla m.in.:
podejmowania w³aciwych decyzji gospodarczych, tworzenia odpowiedniego prawa, rozumienia procesów ekosystemowych oraz dostarczania podstawowych informacji dla potrzeb
opracowywania programów i projektów. Okrelenie stanu i wielkoci zasobów lenych oraz
wielkoci, kierunków i przyczyn zachodz¹cych w nich zmian jest niezbêdnym elementem
dla prowadzenia polityki lenej Pañstwa, realizowanej miêdzy innymi poprzez planowanie
na poziomie kraju i regionu.
Wyró¿nia siê trzy zasadnicze ród³a informacji wielkopowierzchniowych o lasach Polski. Pierwszym z nich jest wykonywana corocznie Aktualizacja stanu powierzchni lenej i
zasobów drzewnych w Lasach Pañstwowych [BULiGL].

Rys. 1. Lesistoæ i sk³ad gatunkowy w uk³adzie powierzchniowym wg województw, na podstawie
informacji z Aktualizacji stanu , stan na 31.12.2000 r. (IBL)

54

EKOIN¯YNIERIA DLA EKOROZWOJU

Aktualizacja opiera siê na:
· zagregowanych danych z inwentaryzacji urz¹dzeniowych (wykonywanych dla poszczególnych nadlenictw w cyklu 10-letnim),
· zarejestrowanym pozyskaniu drewna,
· tabelarycznym przyrocie mi¹¿szoci.
Niemo¿noæ okrelenia stanu zdrowotnego lasu poprzez aktualizacjê i wystêpowanie
masowych szkód w lasach doprowadzi³y do zastosowania w polskim lenictwie innych narzêdzi oceny stanu lasu. W roku 1983 przeprowadzono po raz pierwszy Wielkopowierzchniow¹ inwentaryzacjê zdrowotnego i sanitarnego stanu lasu w Lasach Pañstwowych. Ostatni¹ (czwart¹) inwentaryzacjê przeprowadzono w 1991 roku. Inwentaryzowano drzewo-stany w wieku powy¿ej 20 lat. Podstawow¹ jednostk¹ odniesienia by³y regionalne dyrekcje
LP. W ca³ym kraju za³o¿ono ka¿dorazowo ponad 20 tys. ko³owych powierzchni próbnych.
Pomiarom na powierzchniach podlega³y wszystkie drzewa o rednicy na wysokoci piernicy (1.3 m) wiêkszej od 7 cm. W oparciu o inwentaryzowane martwe drzewa okrelono
stan sanitarny polskich lasów. Do okrelenia stanu zdrowotnego w trzech pierwszych inwentaryzacjach zastosowano ocenê punktow¹ na któr¹ sk³ada³y siê:
1) stanowisko biosocjalne drzewa,
2) stan aparatu asymilacyjnego,
3) barwa igliwia lub lici,
4) stan strza³y.

Rys. 2. Procentowy udzia³ drzew nie uszkodzonych  stopieñ 0 (defoliacja do 10%) w oparciu o wyniki
z Wielkopowierzchniowej inwentaryzacji stanu lasu w 1991 r. (IBL)
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Podczas trzeciej z kolei inwentaryzacji wielkopowierzchniowej jako uzupe³niaj¹ce kryterium okrelania stanu zdrowotnego przyjêto ocenê ubytku aparatu asymilacyjnego drzew
(defoliacjê). W trakcie inwentaryzacji 1991 roku stan zdrowotny okrelano tylko na podstawie defoliacji. W oparciu o dowiadczenia z powy¿szych inwentaryzacji w roku 1997
przeprowadzono Wielkopowierzchniow¹ inwentaryzacjê stanu lasów prywatnych.
Kolejnym narzêdziem oceny stanu lasu jest coroczny monitoring lasu. Jest to system
oceny stanu lasu na podstawie ci¹g³ych lub okresowo powtarzanych obserwacji wybranych
wskaników na sta³ych powierzchniach obserwacyjnych (SPO). Funkcjonuje w Polsce od
1984 r., kiedy to utworzono sieæ ok. 2000 punktów pomiaru zanieczyszczeñ powietrza
metod¹ kontaktow¹, tzw. monitoring techniczny. W 1989 r. za³o¿ono 1500 SPO I rzêdu, na
których przeprowadzono obserwacje cech morfologicznych koron, jest to pocz¹tek monitoringu biologicznego lasu. Od roku 1994 datuje siê utworzenie sieci SPO II rzêdu (obecnie 148 powierzchni). Miejsce dotychczasowego monitoringu technicznego (od 1996 r.)
zajmuj¹ pomiary chemizmu opadów atmosferycznych i stê¿eñ gazowych NO2 i SO2 metod¹ pasywn¹ w pobli¿u SPO II rzêdu. Jednoczenie program monitoringu biologicznego
wzbogacono o monitoring dendrometryczny i chemizmu gleb (od 1994 r.), fitopatologiczny i oceny nasion sosny (1996), ró¿norodnoci runa lenego (1998) i entomologiczny
(1999). W 1998 r. na 45 SPO II rzêdu podjêto badania biomasy biegaczowatych.



Rys. 3. Mapa defoliacji z wykorzystaniem danych monitoringu biologicznego
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Analizy i raporty oparte o dane monitoringu pozwalaj¹ okrelaæ powi¹zania poziomu
stê¿eñ okrelonego antropogenicznego pollutanta z rodzajem i si³¹ stresu wywo³anego w
ekosystemie lenym. Umo¿liwiaj¹ tak¿e wyznaczanie trendów zmian, tworzenie modeli i
scenariuszy z zastosowaniem w polityce lenej.
Realizowany program pomiarów na SPO wynika równie¿ ze zobowi¹zañ Polski na arenie europejskiej. System ten jest powi¹zany z Miêdzynarodowym Centrum Koordynacyjnym ICP-Forests w Niemczech oraz Instytutem Koordynacyjnym Intensywnego Monitoringu Lasu (FIMCI) w Holandii. Dalszym rozwiniêciem tego programu jest sieæ monitoringu ekologiczne go III rzêdu, który funkcjonowaæ bêdzie w oparciu o wybrane powierzchnie SPO II dostarczaj¹c kompleksowych informacji bilansu materii w obrêbie ma³ych zlewni.
Wymienione inwentaryzacje nie obejmuj¹ wszystkich form w³asnoci lasu, nie rozwi¹zuj¹ szeregu problemów zw³aszcza dotycz¹cych procesów zachodz¹cych w rodowisku
lenym. Zarówno dowiadczenia innych krajów jak i polskie propozycje wskazuj¹, ¿e zintegrowana z monitoringiem inwentaryzacja wielkoobszarowa mo¿e dostarczaæ znacznie wiêcej informacji o lasach (o znanej dok³adnoci), zbieranych wg zestandaryzowanych metodyk, analizowanych w uk³adach o charakterze krajowym i regionalnym.
Potrzeba przeprowadzenia wielkoobszarowych obserwacji lasów zosta³a usankcjonowana w znowelizowanej ustawie o lasach, zobowi¹zuj¹cej Lasy Pañstwowe (art. 31 ust. 1) do:
2) sporz¹dzania okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz aktualizacji stanu zasobów lenych,
3) prowadzenia banku danych o zasobach lenych i stanie lasów.
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Rys. 4. Udzia³ drzew w klasach uszkodzenia na tle depozytu jonów kwasogennych wg krain przyrodniczolenych zmieniaj¹cy siê w latach 19962000
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Rys. 5. Ogólny uk³ad powierzchni próbnych WILK

w ekosystemach lenych. Tworzenie spójnego systemu wymaga jednak zachowania pewnych specyfik integrowanych metodyk, wynikaj¹cych miêdzy innymi z miêdzynarodowych zobowi¹zañ Polski.
Wytyczne do wielkoobszarowej inwentaryzacji lasów kraju (WILK), spe³niaj¹ce powy¿sze za³o¿enia, opracowano w 1999 roku w Instytucie Badawczym Lenictwa. WILK ma
za zadanie cykliczne dostarczanie wiarygodnych (ze znan¹ dok³adnoci¹) informacji o lesie. Poczynaj¹c od podstawowych elementów przep³ywu biomasy drzewnej (zapas, przyrost, pozyskanie, miertelnoæ), których wielkoæ praktycznie nie jest znana, poprzez ocenê stanu zdrowotnego, na specjalistycznych obserwacjach koñcz¹c (siedliskoznawstwo,
ochrona lasu, ekologia itd.). Cyklicznoæ obserwacji umo¿liwi ledzenie wybranych procesów zachodz¹cych w lasach i ich otoczeniu oraz pozwoli na podjêcie próby ich korelacji.
Inwentaryzacja powinna obj¹æ wszystkie formy w³asnoci lasów.

mgr in¿. M. Jab³oñski, mgr in¿. L. Kluziñski
Instytut Badawczy Lenictwa
Zak³ad Urz¹dzania i Monitoringu Lasu
00-973 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
tel. (022) 822-32-01(8)

58

EKOIN¯YNIERIA DLA EKOROZWOJU

Apolonia Ostrowska

MO¯LIWOCI I OGRANICZENIA TRWA£EGO
ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU W GOSPODARCE LENEJ
Wed³ug opinii Ministra rodowiska, w gospodarce lenej najwa¿niejsze jest przyjêcie takiej strategii, która nawet w obecnie trudnych warunkach ekonomicznych, na tyle
na ile jest to mo¿liwe, pozwoli realizowaæ politykê ekologiczn¹ pañstwa w zakresie trwa³ego zrównowa¿onego rozwoju lasów [Echa Lene 2001]. Mo¿na przypomnieæ, ¿e gospodarka lena prowadzona zgodnie z zasadami trwa³ego zrównowa¿onego rozwoju ma
zapewniæ, aby na mo¿liwie niezmienionym poziomie pozosta³y m.in.: walory krajobrazu,
bioró¿norodnoæ, witalnoæ i zdolnoci regeneracyjne, a zw³aszcza naturalny potencja³
produkcyjny. Ponadto ekosystemy lene spe³niaj¹c ró¿norodne funkcje (ekologiczne,
edukacyjne, socjalne, ekonomiczne) nie powinny oddzia³ywaæ na inne ekosystemy, w
tym zw³aszcza na wody.
Stwierdzenie, ¿e trwa³y zrównowa¿ony rozwój okrelonej dziedziny ma zapewniæ cokolwiek, nie jest jednoznaczne ze znajomoci¹ mechanizmów (dzia³añ), jakie musz¹ byæ
wprowadzone, aby mo¿na by³o to zapewniæ. W lenictwie tocz¹ siê dyskusje na ró¿nych
poziomach (praktyki, nauki), powo³ywane s¹ grupy robocze, których zadaniem jest ustalenie czy istniej¹ dostateczne podstawy do okrelenia m.in. czy i gdzie mo¿na wprowadziæ zasady trwa³ego zrównowa¿onego rozwoju lasów i jak mo¿na kontrolowaæ realizacjê tych zasad.
W raporcie dotycz¹cym stanu lasów [Raport 2001], w którym podsumowano stan wiedzy w zakresie funkcjonowania ekosystemów lenych przedstawiono m.in. listê 6 kryteriów i 27 wskaników, na podstawie których mo¿na wnioskowaæ o jakoci lasów. Jednoczenie zwrócono uwagê, ¿e aby jednoznacznie okreliæ stan rodowiska lenego i zachodz¹ce w nim zmiany nale¿y zweryfikowaæ opracowane dotychczas kryteria i wskaniki oraz
opracowaæ nowe, w nawi¹zaniu do warunków lokalnych. Wskaniki te maj¹ byæ bowiem
narzêdziem monitorowania stanu naturalnego potencja³u produkcyjnego, bioró¿norodnoci, witalnoci, podatnoci na degradacjê wskutek naturalnych procesów zachodz¹cych w
rodowisku lenym, nieprawid³owych dzia³añ gospodarczych oraz oddzia³ywañ m.in. emisji, odpadów, cieków. Zagadnieniami tymi maj¹ zaj¹æ siê w 2002 r. miêdzynarodowe w³aciwe grupy robocze.
Uwa¿a siê, ¿e trwa³y zrównowa¿ony rozwój mo¿e byæ realizowany w gospodarce lenej wtedy, gdy przynajmniej kluczowe parametry funkcjonowania ekosystemu lenego s¹
znane. Do tych parametrów zaliczane s¹ m.in. walory krajobrazu, bioró¿norodnoæ, jakoæ
wód, a przede wszystkim jakoæ gleb, która zapewnia wzglêdn¹ sta³oæ produkcji. Szczególn¹ uwagê zwraca na jakoæ gleb, s³usznie uwa¿aj¹c, ¿e jest to podstawowy element
ekosystemu, który nale¿y traktowaæ jako tzw. ród³o nieodnawialne, choæby z punktu widzenia puli sk³adników pokarmowych dla rolin. Traktowanie gleb jako ród³a odnawialnego,
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jak to ma miejsce dotychczas, i ich ci¹g³a eksploatacja prowadzi do systematycznego obni¿ania siê naturalnej ¿yznoci gleby [Ranger 1997].
Zgodnie z zasadami trwa³ego zrównowa¿onego rozwoju ¿yznoæ gleb powinna byæ utrzymywana na wzglêdnie sta³ym poziomie. Podkreliæ jednoczenie nale¿y, ¿e zmniejszanie
siê ¿yznoci gleb nie dotyczy tylko sk³adników mineralnych wynoszonych wraz z plonem
rolin, ale równie¿ powodowane jest przez ró¿ne czynniki (zakwaszanie, przyspieszona
mineralizacja substancji organicznej, wymywanie sk³adników), których oddzia³ywanie prowadzi do negatywnych zmian w³aciwoci gleby.
Mo¿liwoæ utrzymania naturalnego potencja³u produkcyjnego siedlisk lenych na
wzglêdnie sta³ym poziomie zale¿y od wyjciowej wartoci tego potencja³u. Gleby ubogie
i bardzo ubogie, które wystêpuj¹ w wiêkszoci ekosystemów lenych cechuje ma³y potencja³ produkcyjny i ka¿da produkcja towarowa powoduje jego obni¿anie. Na glebach zasobnych (bogatych) zmiany powodowane przez eksploatacjê oraz inne czynniki s¹ znacznie
mniej zauwa¿alne, nie znaczy to jednak, ¿e nie wystêpuj¹ [Ranger i in. 1999].
Tak wiêc przed podjêciem decyzji o wprowadzeniu zasad trwa³ego zrównowa¿onego
rozwoju konieczne jest przeprowadzenie klasyfikacji siedlisk lenych z punktu widzenia
mo¿liwoci wprowadzenia tych zasad. Ranger i in. [1999] proponuj¹ uwzglêdnienie trzech
klas. Do pierwszej zaliczano by siedliska lene wykszta³cone na bardzo ¿yznych glebach
(czarnoziemy, gleby brunatne, gleby organiczne), na których przy prawid³owym zarz¹dzaniu mo¿na utrzymaæ naturaln¹ ¿yznoæ gleb na wzglêdnie sta³ym poziomie nawet w
d³ugim czasie. W drugiej klasie znalaz³y by siê siedliska z glebami ¿yznymi i rednio
¿yznymi, gdzie wprowadzenie trwa³ego zrównowa¿onego rozwoju jest mo¿liwe przy sta³ej kontroli jakoci gleb i koniecznej korekcie tej jakoci. Do trzeciej klasy natomiast
nale¿y zaliczyæ siedliska wytworzone na glebach naturalnie ubogich, których ¿yznoæ
systematycznie maleje wskutek eksploatacji i innych czynników, s¹ to bowiem gleby
podatne na degradacjê. Aby utrzymaæ, ju¿ nie sta³oæ, ale ci¹g³oæ produkcyjnoci takich
gleb konieczne s¹ ró¿norodne dzia³ania, np. wyd³u¿anie cyklu produkcyjnego, korekcyjne nawo¿enie, inne zabiegi gospodarcze.
Wprowadzenie wiêc zasad trwa³ego zrównowa¿onego rozwoju w gospodarce lenej na
siedliskach wykszta³conych na glebach bardzo ubogich, ubogich, a tak¿e glebach rednio
zasobnych, jakkolwiek z ekologicznego punktu widzenia bardzo po¿¹dane, to ekonomicznie mo¿e byæ nieop³acalne. Z tocz¹cej siê w literaturze dyskusji wynika, ¿e mo¿liwoci
wprowadzenia trwa³ego zrównowa¿onego rozwoju w gospodarce lenej nie s¹ dostatecznie
okrelone ani pod wzglêdem oceny stanu wyjciowego siedlisk lenych i zachodz¹cych w
nich zmian, ani pod wzglêdem op³acalnoci ekonomicznej. Wiadomo jest jednak¿e, ¿e dla
zachowania ci¹g³oci funkcjonowania ekosystemów lenych wprowadzenie zasad trwa³ego
zrównowa¿onego rozwoju w gospodarce lenej jest konieczne.
W naszych warunkach wprowadzenie trwa³ego zrównowa¿onego rozwoju w gospodarce lenej póki co sprowadza siê do wydzielania obszarów w ró¿nym stopniu chronionych
(rezerwaty, parki) oraz obszarów specjalnego przeznaczenia (promocyjne kompleksy lene). W pierwszym przypadku ekologiczne (edukacyjne, socjalne) funkcje lasów traktowane s¹ priorytetowo w stosunku do funkcji produkcyjnych, w drugim za usi³uje siê zoptymalizowaæ funkcje produkcyjne w stosunku do pozosta³ych, zachowuj¹c jednoczenie w³a-
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ciwe relacje miêdzy nimi. Ograniczanie eksploatacji naturalnego potencja³u produkcyjnego lenej przestrzeni przyrodniczej spowalnia jego degradacjê, jest wiêc niew¹tpliwie
dzia³aniem zmierzaj¹cym w kierunku trwa³ego zrównowa¿onego rozwoju, ale zaledwie zmierzaj¹cym w tym kierunku.
Brak jest dotychczas szeroko pojêtych podstaw do wprowadzenia trwa³ego zrównowa¿onego rozwoju, które powinny byæ opracowywane z uwzglêdnieniem warunków przyrodniczych oraz wskaników ekonomicznych dla danego kraju, regionu, a nawet okrelonego kompleksu lenego. Do najwa¿niejszych zadañ nale¿y uruchomienie badañ w celu
opracowania kryteriów i wskaników, które by pozwoli³y jednoznacznie okreliæ stan
rodowiska lenego oraz zmiany w nim zachodz¹ce w odpowiednio d³ugich przedzia³ach
czasu. Wiadomo jest bowiem, ¿e w rodowisku lenym zmiany zachodz¹ w stosunkowo
d³ugim czasie i aby by³y mierzalne powinny byæ okrelane na sta³ych powierzchniach
pomiarowych, obejmuj¹cych przynajmniej jeden cykl produkcyjny. Powierzchni takich
na wiecie jest niewiele.
O ile w zakresie kryteriów, a tak¿e niektórych wskaników mo¿na wykorzystaæ dane
literatury wiatowej, to zmiany jakie zachodz¹ w danym rodowisku lenym musz¹ byæ
ustalone dla danego rodowiska. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na jakoæ zmian i tempo
ich zachodzenia w czasie, tj. ustaliæ (oceniæ) stabilnoæ poszczególnych elementów ekosystemu lenego oraz stabilnoæ cech bêd¹cych podstaw¹ stabilnoci naturalnego potencja³u produkcyjnego siedlisk.
Nale¿y szczególnie podkreliæ, ¿e w Polsce mamy wiele powierzchni badawczych za³o¿onych w ró¿nych siedliskach w ró¿nych regionach kraju w latach 70-tych (i wczeniej),
przy czym niektóre z nich by³y ówczenie szczegó³owo scharakteryzowane pod wzglêdem
w³aciwoci gleb i drzewostanów. Powierzchnie te mog¹ stanowiæ (stanowi¹) znakomity
poligon badawczy dla ustalania podstaw wprowadzania zasad trwa³ego zrównowa¿onego rozwoju w gospodarce lenej. Wprowadzenie tych zasad w ka¿dej produkcji przyrodniczej
wymaga ustalenia:
 wartoci naturalnego potencja³u produkcyjnego i jego stabilnoci w czasie, przy dotychczasowej eksploatacji i oddzia³ywaniu czynników antropogenicznych,
 mo¿liwoci zachowania tej stabilnoci przy istniej¹cych zagro¿eniach rodowiskowych,
 wskaników ekonomicznych wynikaj¹cych z potrzeby utrzymania przyrodniczego potencja³u produkcyjnego na wzglêdnie sta³ym poziomie,
 zakresu monitoringu bie¿¹cych zmian w rodowisku, bêd¹cych podstaw¹ podejmowania decyzji.
Jak dotychczas zainteresowanie decydentów rozwi¹zaniem tych problemów jest bardzo ma³e, a jako przyczynê podaje siê brak rodków finansowych. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e podstawowym ograniczeniem w realizacji polityki ekologicznej pañstwa w zakresie wprowadzania zasad trwa³ego zrównowa¿onego rozwoju nie tylko w gospodarce
lenej jest rozbie¿noæ miêdzy potrzebami i rodkami. Wydaje siê jednak, ¿e nie tylko,
rodki bowiem s¹ okrelone, a potrzeby nie. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e czynniki decydenckie
z regu³y nie przywi¹zuj¹ wagi do priorytetu dzia³añ, jakkolwiek s¹ one oczywiste. Po pierwsze
nale¿y opracowaæ podstawy wprowadzania zasad trwa³ego zrównowa¿onego rozwoju,
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nastêpnie oceniæ mo¿liwoci (przyrodnicze oraz ekonomiczne, z uwzglêdnieniem op³acalnoci) jego wprowadzania oraz ustaliæ (przyj¹æ, opracowaæ) metody i procedury kontroli stosowania zasad trwa³ego zrównowa¿onego rozwoju w gospodarce. Stan taki nie
dotyczy tylko gospodarki lenej, ale tak¿e innych dziedzin produkcji przyrodniczej, na
co chcê zwróciæ szczególn¹ uwagê.

Pimiennictwo
1. Echa Lene 11, 2001.
2. Ranger J. 1997: How sustainable is soil fertility? IUFRO Occas. Pap. 9, 22-27.
3. Ranger J., Turpault M.P. 1999: Input-output nutrient budgets as a diagnosstic tool for sustainable
forest management. Forest Ecology and Management 122, 139-154.
4. Report 2001: Forest Condition in Europe. Federal Research Centre for Forestry and Forest
Products.
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Jan Okruch, Ewa Zieliñska

OCHRONA I REKULTYWACJA MOKRADE£ LENYCH
NA TERENIE RDLP W LUBLINIE

Wstêp
Powierzchnia lasów mokrad³owych (wilgotnych i bagiennych) pozostaj¹cych w zarz¹dzie Lasów Pañstwowych wynosi 960 tys. ha (14% wszystkich lasów).
Na terenie RDLP Lublin siedliska wilgotne zajmuj¹ powierzchniê 73613 ha, co stanowi 19,16% powierzchni lenej, siedliska bagienne 22467 ha (5,85% powierzchni lenej).
O du¿ej roli jak¹ w gospodarce lenej przypisuje siê terenom podmok³ym wiadcz¹
uregulowania prawne maj¹ce na celu ich ochronê:
 ustawa z dnia 16 padziernika 1991 roku o ochronie przyrody ,
 ustawa z 28 wrzenia 1991 r o lasach,
 ustawa z 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i lenych,
 Zarz¹dzenie Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych zarz¹dzenie Nr 11z 14 lutego 1995, znowelizowane zarz¹dzeniem Nr 11A z 11 maja 1999 r w sprawie doskonalenia gospodarki lenej na podstawach ekologicznych .
Zarz¹dzenie to zaleca opracowywanie i realizacjê planów i programów odbudowy ma³ej retencji, uwzglêdniaj¹cych miêdzy innymi:
· zachowanie w stanie zbli¿onym do naturalnego i odtwarzanie ródlenych zbiorników i
cieków wodnych,
· zachowanie w dolinach rzek lasów ³êgowych, olsów i innych naturalnych formacji przyrodniczych jako ostoi rzadkich gatunków rolin i zwierz¹t oraz regulatorów wilgotnoci siedlisk i klimatu lokalnego.
· zachowanie w stanie nienaruszonym ródlenych nieu¿ytków jak np.: bagna, trzêsawiska, mszary, torfowiska, remizy, wrzosowiska, wydmy, go³oborza, wychodnie skalne,
wraz z ich flor¹ i faun¹ w celu ochrony pe³nej ró¿norodnoci przyrodniczej miêdzy
innymi poprzez uznanie ich za u¿ytki ekologiczne,
· wzmo¿enie, w ramach uzgodnieñ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, starañ o przywracanie lasów na wylesionych górnych czêciach zlewni górskich
i na terenach wododzia³owych w celu zwiêkszenia retencji wodnej w lasach, zmniejszania przemieszczania siê zanieczyszczeñ oraz erozji gleb,
· dostosowanie sposobów zagospodarowania lasów ochronnych do potrzeb maksymalizacji funkcji dla których uznane zosta³y za ochronne.
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Ochrona mokrade³ lenych w RDLP Lublin
Teren RDLP Lubin jest jednym z najbogatszych regionów w Polsce w torfowiska .
Szczególne miejsce zajmuje na tym terenie Polesie z powodu du¿ego nagromadzenia obszarów wodno-b³otnych jak i ich wyj¹tkowej wartoci przyrodniczej. Najcenniejsze kompleksy wodno-torfowiskowe zosta³y na przestrzeni kilkudziesiêciu lat objête ró¿nymi formami ochrony prawnej.
W zasiêgu terytorialnym dzia³ania RDLP Lublin po³o¿ony jest Poleski Park Narodowy. Zosta³ on powo³any na bazie utworzonych na terenie gruntów zarz¹dzanych przez Nadlenictwo Parczew torfowiskowych i wodno-torfowiskoych rezerwatów przyrody takich
jak: Durne Bagno, Jezioro Moszne, Jezioro D³ugie, Torfowisko Or³owskie. Do czasu
utworzenia Biebrzañskiego Parku Narodowego by³ jedynym w Polsce Parkiem o charakterze wodno-torfowiskowym . Obecnie PPN zajmuje powierzchniê 9648 ha . Na terenie RDLP
Lublin utworzono 70 rezerwatów przyrody o ³¹cznej powierzchni 9767 ha .
Torfowiska i obszary wodno  torfowiskowe s¹ celem ochrony w 16 z ogólnej liczby
70 rezerwatów przyrody. Ich ³¹czna powierzchnia wynosi 3290 ha co stanowi 33,7 % powierzchni wszystkich rezerwatów w RDLP Lublin.
Wród wodno-torfowiskowych rezerwatów dwa Brzeno i Roskosz to rezerwaty w
których ochronie podlegaj¹ unikalne w skali kraju torfowiska wêglanowe gdzie s¹siaduje
ze sob¹ rolinnoæ o skrajnie ró¿nych wymaganiach, hydrofilna rolinnoæ torfowiskowa z
suchociep³olubn¹ rolinnoci¹ wapiennych wysepek.
Jeziora i torfowiska wysokie, przejciowe i niskie s¹ przedmiotem ochrony w nastêpuj¹cych rezerwatach: Obary, Jezioro wierszczów, Szwajcaria Podlaska, Imielty £ug,
Nowiny, Torfowisko przy Jeziorze Czarnym, Jezioro Brzeziczno, Jezioro Obradowskie, Piskory, Brudzieniec, Trzy Jeziora, Magazyn, Jezioro Orchowe, ¯ó³wiowe B³ota. Ostatni z wymienionych stanowi szczególn¹ osobliwoæ przyrodnicz¹. Jest
to rezerwat obejmuj¹cy w swoich granicach 3 jeziora oraz otaczaj¹ce je torfowiska, które
s¹ miejscem wystêpowania najwiêkszej w Europie rodkowej udokumentowanej populacji
¿ó³wia b³otngo [Holuk i in. 2000].
Wiêkszoæ z 1226 u¿ytków ekologicznych o ³¹cznej powierzchni 3094 ha, utworzonych w RDLP Lublin to ródlene bagienka i obszary podmok³e. Mokrad³a stanowi¹ najcenniejsze przyrodniczo fragmenty kilku parków krajobrazowych i obszarów chronionego
krajobrazu po³o¿onych w zasiêgu terytorialnym RDLP Lublin. S¹ to nastêpuj¹ce parki krajobrazowe: Che³mski, Sobiborski, Poleski, Nadwieprzañski, Pojezierze £êczyñskie, Podlaski Prze³om Bugu, oraz obszary chronionego krajobrazu: Poleski, Nadbu¿añski i Grabowiecko-Strzelecki.
Ogólna liczba utworzonych na terenie tutejszej Dyrekcji parków krajobrazowych wynosi 17. Zajmuj¹ one powierzchniê ponad 258 tys. ha, w której ponad 104 tys. ha to grunty
LP. Ogólna liczba obszarów chronionego krajobrazu wynosi 16 o ³¹cznej powierzchni ok.
285 tys. ha w tym 53 tys. gruntów LP.
O du¿ej roli jak¹ przypisuje siê obecnie obszarom mokrade³ wiadczy projekt utworzenia na pograniczu Polski, Ukrainy i Bia³orusi  Miêdzynarodowego Rezerwatu Biosfery
Polesie Zachodnie. Jest to obszar wielkiego nagromadzenia torfowisk wysokich, przejciowych i niskich .Osi¹ hydrologiczn¹ projektowanego MRB jest rzeka Bug. Po obu jej
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stronach znajduj¹ siê liczne jeziora i torfowiska. Grunty Lasów Pañstwowych nadlenictw
W³odawa, Sobibór i Parczew stanowi¹ ok. 56% projektowanego MRB.
Poza omówionymi formami ochrony siedliska podmok³e i bagienne zaliczane s¹ do
lasów ochronnych  wodochronnych. Ich powierzchnia w RDLP Lublin wynosi 70931 ha.
Lasy wodochronne maj¹ za zadanie utrzymanie i wzmo¿enie zdolnoci retencyjnych gleb
lenych i dzia³anie w ten sposób na polepszenie obiegu wody w przyrodzie.

Rekultywacja (renaturalizacja)) mokrade³ lenych w RDLP Lublin
Od wielu lat w Nadlenictwach podleg³ych Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Lublinie prowadzone s¹ dzia³ania polegaj¹ce na budowie nowych zbiorników ma³ej retencji jak i odtworzenia stosunków wodnych zmienionych w wyniku dzia³alnoci cz³owieka, g³ównie przeprowadzonych melioracji .
Przyk³adem takiej dzia³alnoci jest Nadlenictwo Sarnaki, dla którego Biuro Studiów i
Projektów Lenictwa BIPROLAS w £odzi opracowa³o projekt budowy sieci zbiorników
ma³ej retencji, oraz wykonanie zastawek na lenych ciekach wodnych. Inwestycja finansowana by³a ze rodków w³asnych Nadlenictwa Sarnaki oraz rodków Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
W ramach realizacji projektu wybudowano dwa zbiorniki wodne. Jeden w rezerwacie
przyrody Dêbniak w Lenictwie Korczew na bazie istniej¹cego tu wczeniej niewielkiego zbiornika wodnego (sadzawki). Drugi w Lenictwie Mierzwice. Ponadto wykonane zosta³y dwie zastawki na lenych ciekach wodnych. W ci¹gu ostatnich kilku lat zbiorniki ma³ej retencji wybudowa³y równie¿ nastêpuj¹ce nadlenictwa:
· Nadlenictwo Bi³goraj, w 2001 r wybudowa³o zbiornik o pow. lustra wody 1,92 ha, koszt
budowy pokryty zosta³ ze rodków w³asnych Nadlenictwa oraz dotacji WFOiGW.
· Nadlenictwo Janów, w 1997 roku wybudowa³o dwa zbiorniki, wykorzystuj¹c wy³¹cznie rodki w³asne, jeden zbiornik ma pow. 1,45 ha drugi pow. 2,26 ha,
· Nadlenictwo Rudnik, w latach 19941995 wybudowa³o jeden zbiornik o pow. 1,00 ha
wykorzystuj¹c rodki w³asne oraz w 2001 r. drugi zbiornik o pow. 3,35 ha ze rodków
w³asnych i dotacji fundacji EkoFundusz.
Wszystkie wymienione urz¹dzenia przyczyni³y siê do poprawy stosunków wodnych
w otaczaj¹cych lasach, a tym samym wzbogacenia ró¿norodnoci biologicznej. Pozwalaj¹ na gromadzenie wody z roztopów, wód opadowych tak ¿eby nie sp³ywa³y do rzeki i
uzupe³nia³y niedobory wody w okresach suszy. Stwarzaj¹ one lepsze warunków ¿ycia flory i fauny lenej.
Przyk³adem odtworzenia zmienionych w wyniku dzia³alnoci cz³owieka stosunków wodnych jest Jezioro Piskory w Nadlenictwie Pu³awy. Jeszcze w po³owie XIX w. utworzono
rozleg³e stawy rybne. Po II Wojnie wiatowej stawy znalaz³y w zarz¹dzie administracji
Lasów Pañstwowych. W latach 70-tych zbiornik mia³ 0,51,5 m g³êbokoci i by³ ca³kowicie poroniêty rolinnoci¹ szuwarow¹. Ze wzglêdu na bardzo bogat¹ awifaunê, wysuniêto
wówczas projekt uznania zbiornika za rezerwat przyrody. Niestety przeprowadzone w latach 80- tych osuszaj¹ce prace melioracyjne na s¹siednich ³¹kach oraz rozszerzaj¹cy siê
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lej depresyjny z Zak³adów Azotowych w Pu³awach spowodowa³y ca³kowity zanik zbiornika
i wyschniêcie zbiorowisk szuwarowych. W 1993 r. z inicjatywy Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Lublinie podjêto udan¹ próbê odtworzenia jeziora.
Dziêki przetamowaniu odp³ywu ,uszczelnieniu grobli i zmianie systemu zasilnia misy
jeziora odtworzono lustro wody na powierzchni 126 ha. W latach 1995-1998 dziêki rodkom uzyskanych z fundacji EkoFundusz zrealizowany zosta³ program renaturalizacji i biologicznego wzbogacenia jeziora i jego otoczenia. Wzmocniono groblê czo³ow¹, podniesiono piêtrzenie stwarzaj¹c mo¿liwoci powiêkszenia lustra wody do 150 ha.
W roku 1998 Jezioro Piskory uznane zosta³o za rezerwat przyrody. Celem ochrony w
rezerwacie p.n. Piskory jest zachowanie ze wzglêdów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ekosystemów wodnych, bagiennych i lenych o du¿ej ró¿norodnoci biologicznej [Chmielewski, P³echa, Sawicki 1998] .
Nastêpnym przyk³adem renaturalizacji stosunków wodnych prowadzonych na terenie
RDLP Lublin s¹ dzia³ania prowadzone przez Zarz¹d Zespo³u Che³mskich Parków Krajobrazowych przy wspó³pracy z Nadlenictwem Sobibór na terenie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego.
Sobiborski Park Krajobrazowy obejmuje najcenniejsze fragmenty lasów sobiborskich
z licznie wystêpuj¹cymi ródlenymi torfowiskami i 7 jeziorami objêtymi ochron¹ rezerwatow¹. Lasy zajmuj¹ ok. 77% powierzchni Parku. Dominuj¹ w nich siedliska borowe.
Cech¹ szczególn¹ tego terenu s¹ zbiorowiska rolin torfowisk niskich oraz rzadszych od
nich torfowisk przejciowych i wysokich. Wystêpuje tu niezwyk³e zró¿nicowanie siedlisk,
stanowi¹ce unikaln¹ mozaikê biotopów, stwarzaj¹c¹ dogodne warunki wystêpowania wielu
chronionych i zagro¿onych gatunków rolin i zwierz¹t. Obszar ten, pomimo zachowanej
wyj¹tkowej ró¿norodnoci biologicznej nie ominê³a ingerencja cz³owieka. Zasadnicze znaczenie dla aktualnego stanu stosunków wodnych Parku mia³y melioracje prowadzone w
latach 60-tych. Wówczas wyprostowano i pog³êbiono koryto rzeki Tarasienki, bêd¹cej osi¹
hydrologiczn¹ Parku oraz czêciowo zmieniono jej przebieg. Nast¹pi³ spadek poziomu wód
gruntowych i osuszenie wielu podmok³oci.
W celu ochrony wyj¹tkowej ró¿norodnoci biologicznej Parku w roku 2000 opracowany zosta³ specjalny Plan dzia³añ na lata 20012003 Ochrona ekosystemów bagiennych
w Sobiborskim Parku Krajobrazowym. W ramach realizacji tego programu wykonano kilka inwestycji, które maj¹ istotny wp³yw na zachowanie poziomu wód gruntowych. Jedn¹ z
najwa¿niejszych by³a odbudowa zniszczonej zastawki w wodno torfowiskowym rezerwacie
Trzy Jeziora. Wykonano urz¹dzenie hamuj¹ce odp³yw wody ze zlewni o powierzchni ok.
4 tys. ha. Ponadto dokonano modernizacji przepustu na Jeziorze Perespa w rezerwacie
Zó³wiowe B³ota oraz modernizacjê mnichów i grobli w tym rezerwacie. Prace te by³y
finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej i Nadlenictwo Sobibór. Wykonane prace maja du¿e znaczenie dla zachowania biotopów wielu
zagro¿onych i chronionych gatunków rolin i zwierz¹t zwi¹zanych z siedliskami podmok³ymi. Nale¿¹ do nich miedzy innymi takie gatunki zwierz¹t jak: ¿ó³w b³otny, strzebla b³otna, ptaki wodno b³otne jak równie¿ rolin np. wierzba borówkolistna, wierzba lapoñska,
brzoza niska, rosiczki okr¹g³olistna, d³ugolistna, porednia, kosaciec syberyjski, storczyki: szerokolistny, krwisty, kruszczyk b³otny [Holuk i in. 2000].
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Podsumowanie
Dotychczasowe ochronne i rekultywacyjne prace powinny byæ kontynuowane i doskonalone:
1. Nie nale¿y uproduktywniaæ mokrade³ przez ich odnawianie i zalesienie. Pozostawienie
w stanie nienaruszonym ródlenych bagienek, oczek wodnych jako biotopów wielu
rzadkich i chronionych gatunków rolin i zwierz¹t.
2. W planach urz¹dzenia lasu i programach ochrony przyrody nale¿y zamieszczaæ wskazania sposobów ochrony siedlisk podmok³ych i mokrad³owych.
3. Nale¿y opracowywaæ i realizowaæ plany ma³ej retencji wodnej na terenach lenych w celu:
 zwiêkszenia magazynowania wody w zbiornikach, stawach, jeziorach, mokrad³ach,
 zahamowania powierzchniowego odp³ywu wód, podniesienia poziomu wód gruntowych, lepszego zagospodarowania lokalnych opadów atmosferycznych.
4. Realizacja Krajowego programu zwiêkszania lesistoci wymaga pog³êbienia wiedzy
w zakresie ochrony i renowacji mokrade³.
5. Prawna ochrona lenych terenów mokrad³owych wymaga doskonalenia.
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Wies³aw Dembek

PROBLEMY OCHRONY I RESTYTUCJI MOKRADE£ W POLSCE

Aktualny stan mokrade³
Pojêcia mokrade³, jak i torfowisk, s¹ przedmiotem dyskusji w gronie specjalistów.
Przewa¿a opinia, ¿e powinny byæ one zarezerwowane dla ekosystemów bagiennych, zasiedlonych przez rolinnoæ hydrofiln¹, porastaj¹c¹ gleby znajduj¹ce siê w fazie akumulacji.
Doæ czêsto pojêciem mokrade³ obejmuje siê jednak wszystkie siedliska hydrogeniczne,
niezale¿nie od stanu ich aktualnego uwilgotnienia, podkrelaj¹c w ten sposób ewentualn¹
mo¿liwoæ ich restytucji przyrodniczej [Dembek, Piórkowski, Rycharski 2000].
Siedliska hydrogeniczne, a wiêc dawne i obecne obszary mokrad³owe, zajmuj¹ w Polsce powierzchniê ok. 4 340 000 ha, co stanowi 13,9% powierzchni kraju. Torfowiska maj¹
³¹czn¹ powierzchniê ok. 1 200 000 ha, co stanowi 27,9% powierzchni siedlisk hydrogenicznych i 3,9% powierzchni kraju (rys. 1) [Bank Danych... 1991, Baza Danych...1995].
Dane te zwykle ró¿ni¹ siê nieco od siebie w zale¿noci od cytowanego ród³a. Podstawowe cechy jakociowe i ilociowe siedlisk hydrogenicznych Polski przedstawia tabela 1
[Dembek, Owit, Szewczyk 1999].
Obecnie na ok. 80% powierzchni siedlisk dolinowych funkcjonuj¹ systemy melioracyjne. Rzeki uregulowane s¹ na ok. 40% ³¹cznej d³ugoci, co ma równie¿ wp³yw na stan odwodnienia mokrade³. Nie posiadamy pe³nych danych pozwalaj¹cych oceniæ stan przeobra¿enia
wszystkich mokrade³, bêd¹cy nastêpstwem wy¿ej opisanych uwarunkowañ. Nie znamy bowiem w skali ogólnokrajowej stopnia przeobra¿enia lenych siedlisk hydrogenicznych, które
wraz z terenami zakrzaczonymi zajmuj¹ oko³o 15% ogólnej powierzchni mokrade³ naturalnych i przeobra¿onych. W tej sytuacji stan mokrade³ mo¿emy oceniaæ przede wszystkim w
odniesieniu do terenów otwartych, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e s¹ to dane przybli¿one.
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Rys. 1. Udzia³ siedlisk hydrogenicznych, w tym torfowisk, w powierzchni Polski
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Tabela 1. Siedliska hydrogeniczne Polski  dane podstawowe
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Rysunek 2 przedstawia udzia³y w powierzchni siedlisk hydrogenicznych nielenych, a
na rysunek 3 udzia³y w powierzchni torfowisk nielenych trzech typów rolinnoci:
 zbiorowisk bagiennych (turzycowisk, szuwarów, mechowisk, mszarów),
 zbiorowisk ³¹k zmiennowilgotnych, w³aciwych dla wiêkszoci ³¹k i pastwisk,
 zbiorowisk ³¹k wie¿ych i suchych, w³aciwych dla niewielkiej czêci siedlisk hydrogenicznych, a z regu³y wiadcz¹cych o ich przesuszeniu, w tym zw³aszcza odwodnionych torfowisk.
Jak widaæ na rys. 2 zbiorowiska bagienne zajmuj¹ jedynie ok. 10% ³¹cznej powierzchni
siedlisk hydrogenicznych nielenych. £¹ki zmiennowilgotne zasiedlaj¹ 34% tych obszarów, a ponad po³owê, tj. 56% stanowi¹ najubo¿sze przyrodniczo ³¹ki wie¿e i suche.
Zbiorowiska naturalne (oraz zbli¿one do naturalnych) na torfowiskach nielenych stanowi¹ obecnie ok. 19% ich ogólnej powierzchni, zasiedlaj¹c wysoko uwodnione ³¹ki o
charakterze bagiennym (rys. 3). £¹ki zmiennowilgotne, odpowiednie dla celów rolniczych,
a jednoczenie wykazuj¹ce znaczn¹ ró¿norodnoæ biologiczn¹, stanowi¹ 46% powierzchni
torfowisk nielenych. £¹ki wie¿e i suche, charakterystyczne dla torfowisk nadmiernie
osuszonych, zajmuj¹ pozosta³e 35% powierzchni. Wielkoci te, pochodz¹ce z pierwszej
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Rys. 2. Udzia³ typów rolinnoci w powierzchni siedlisk hydrogenicznych nielenych
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Rys. 3. Udzia³ typów rolinnoci w powierzchni torfowisk nielenych.

po³owy lat 90. prawdopodobnie zmieni³y siê w kierunku zwiêkszenia udzia³u zakrzaczeñ,
wkraczaj¹cych na coraz wiêkszy area³ gruntów od³ogowanych.
Chocia¿ statystyki nie ukazuj¹ tego wyranie, polskie mokrad³a nale¿¹ do najbardziej
wartociowych przyrodniczo w Europie. Wi¹¿e siê to w du¿ej mierze z zachowaniem wielu
elementów tradycyjnego, ekstensywnego rolnictwa opartego o ma³e gospodarstwa rodzinne. W polskim krajobrazie zachowa³a siê wci¹¿ ogromna mozaikowoæ terenów wiejskich
i zwi¹zana z tym ró¿norodnoæ biologiczna. Dotyczy to w pierwszym rzêdzie ³¹k i pastwisk
bagiennych i podmok³ych, po³o¿onych w dolinach rzek.
Dolinowe u¿ytki zielone, zajmuj¹ce siedliska mokrad³owe, stanowi¹ w Europie unikatow¹ ostojê flory i fauny, w tym wielu gin¹cych, higrofilnych gatunków i tworzonych przez
nie zbiorowisk rolinnych. Za przyk³ad uzale¿nienia od tradycyjnego rolnictwa mog¹ pos³u¿yæ sztandarowe polskie gatunki ptaków: bocian bia³y Ciconia ciconia, derkacz Crex
crex, wodniczka Acrocephalus paludicola i dubelt Galinago media, które swój byt ewolucyjnie zwi¹za³y z ekstensywnymi, podmok³ymi u¿ytkami zielonymi. Warto podkreliæ,
¿e derkacz i wodniczka znajduj¹ siê na licie 4 gatunków ptaków wystêpuj¹cych w Polsce,
a zagro¿onych wyginiêciem w skali wiatowej [Grimmet i Jones 1989]. Do skrajnie zagro¿onych nale¿y ¿eruj¹cy na ³¹kach orlik grubodzioby Aquila clanga. Nara¿one na wyginiêcie w skali Europy gatunki zwi¹zane z terenami ³¹kowymi to miêdzy innymi: ro¿eniec Anas
acuta, cyranka Anas querqedula, b³otniak zbo¿owy Circus cyaneus, ¿uraw Grus grus,
biegus zmienny Calidris alpina, szlamnik rycyk Limosa limosa, sowa b³otna Asio flammeus, skowronek polny Alauda arvensis [Dembek i in. 2002 za Tucker, Heath 1994].

G³ówne zagro¿enia mokrade³ i zwi¹zane z tym dylematy
Zagro¿enia mokrade³ mo¿na podzieliæ umownie na trzy grupy:
1. wynikaj¹ce z istniej¹cych od pewnego czasu zjawisk globalnych;
2. zjawiska o charakterze doranym, zwi¹zane przede wszystkim ze specyfik¹ obecnej
sytuacji ekonomicznej rolnictwa;
3. zagro¿enia przewidywane.
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W bli¿szym definiowaniu wymienionych zagro¿eñ polskich mokrade³ zawiera siê du¿y
stopieñ niepewnoci. Zmiany klimatu nie s¹ do koñca potwierdzone przez specjalistów, a
efekt cieplarniany tak¿e bywa przedmiotem skrajnie ró¿nych opinii. Nie mo¿na równie¿
przewidzieæ, jaki ostateczny kszta³t w Polsce przybior¹ dotacje unijne na rozwój obszarów
wiejskich. Dlatego wizja ochrony i rekultywacji ekosystemów bagiennych musi wynikaæ z
analizy wielu bardzo ró¿nych czynników.
Do grupy 1 zagro¿eñ nale¿¹ zmiany klimatu, efekt cieplarniany, ogólne odwodnienie,
regulacja rzek, melioracje. Zmiany uwodnienia, wi¹zane z perturbacjami klimatycznymi,
polegaj¹ na pog³êbianiu siê ekstremalnych zjawisk hydrologicznych [Kaca, £ojewski, Chy³ek E.K. 2001]. Nie wchodz¹c w analizy statystyczne trzeba zauwa¿yæ, ¿e ostatnie lata,
obfituj¹ce w katastrofalne powodzie i susze, wydaj¹ siê potwierdzaæ istnienie tego typu
tendencji. Zjawisko to oznacza zachwianie siê stabilnoci hydrologicznej nawet tych mokrade³, dla których charakterystyczna jest du¿a akumulacja materii organicznej. Dostêpne
autorowi dane z doliny Biebrzy pozwalaj¹ zauwa¿yæ zanik akumulacji w siedliskach torfowiskowych zasilanych przez wody gruntowe, pochodz¹ce z podziemnych warstw wodononych (siedliska soligeniczne). Co interesuj¹ce, o ile zmniejszenie siê stanu uwodnienia
jest doæ wyranie widoczne w profilach glebowych i czêciowo w szacie rolinnej, nie
objawia siê ono jednoznacznie w statystykach hydrologicznych [Okruszko i in. 2002]. Prawdopodobnie wystêpuj¹ one od niedawna.
Jak wspomniano, regulacje objê³y rzeki na oko³o 40% ich d³ugoci a melioracje wywar³y
swój bezporedni wp³yw na oko³o 80% powierzchni dolin rzecznych. W tej sytuacji bardzo
trudno jest znaleæ obszar, na którym mo¿na obserwowaæ jedynie wp³yw zmian klimatycznych. Byæ mo¿e nie ma w Polsce takich mokrade³. Dlatego odwodnienie mokrade³ traktuje
siê zwykle jako wynik ³¹cznego oddzia³ywania wszystkich wymienionych elementów.
Osuszenie torfowisk niskich  siedlisk obficie zasilanych hydrologicznie i czêsto o
ograniczonym odp³ywie  oznacza eliminacjê wystêpuj¹cych na nich wyspecjalizowanych,
rzadkich obecnie zbiorowisk turzycowo-mszystych z klasy Scheuchzerio-Caricetea, szuwarów wielkoturzycowych zw. Magnocaricion lub olsów Ribeso nigri-Alnetum, przy czym
nale¿y wspomnieæ, ¿e olsy s¹ powszechnie zdegradowane przyrodniczo  g³ównie na skutek oddzia³ywania odwodnieñ przyleg³ych terenów ³¹kowych.
Regulacje rzek w po³¹czeniu z melioracjami terenów przykorytowych s¹ na naszym
kontynencie powodem najwiêkszej byæ mo¿e straty z punktu widzenia ochrony przyrody,
jak¹ jest zanik wiosennych zalewów rzecznych i zwi¹zanych z nimi siedlisk ³êgowych 
najbogatszych biocenotycznie siedlisk strefy umiarkowanej, poroniêtych pierwotnie przez
bogate zbiorowiska lene  ³êgi jesionowo-wi¹zowe Ficario-Ulmetum, wierzbowo-topolowe Salici-Populetum i jesionowo-olszowe Circaeo-Alnetum, a po trzebie¿y lasów przez
mozaikê zbiorowisk szuwarowych ze zw. Phragmition i Magnocaricion oraz wie¿ych ³¹k
z rzêdu Arrhenatheretalia. Wspomniana mozaikowoæ by³a podstawowym atutem przyrodniczym ³¹k ³êgowych, bowiem otoczone wod¹ wysepki stwarza³y wiosn¹ ostoje lêgowe
dla ornitofauny wodno-b³otnej, a p³ytko zalane tereny by³y tarliskami dla ryb. Zanik p³ytko
zalewanych obszarów dolinowych to m.in. podstawowa przyczyna za³amania siê naturalnej
populacji szczupaka.
W siedliskach zmiennie uwilgotnionych  podmokliskach [Okruszko 1983]  zmniejszenie siê przeciêtnego uwodnienia oznacza zanik charakterystycznych dla nich gleb zaba-
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gnianych, w tym gleb glejowych. Podmokliska poroniête by³y pierwotnie przez lasy dêbowo-grabowe z rzêdu Carpinion betuli z udzia³em lipy drobnolistnej, olszy czarnej, jesionu
i wi¹zu, które podobnie jak ³êgi zosta³y w wiêkszoci wytrzebione na rzecz rzadkich obecnie bogatych biocenotycznie mokrych ³¹k ze zwi¹zku Calthion lub Molinion. Obecnie gleby glejowe mo¿na spotkaæ w lasach, mniej poddanych presji odwodniena, natomiast nale¿¹
obecnie do rzadkoci na terenach u¿ytkowanych ³¹kowo.
Powszechne odwodnienie spowodowa³o, ¿e czynne mokrad³a wystêpuj¹ jedynie w izolowanych enklawach. Wiêksze ich obszary lub skupiska s¹ ju¿ objête przewa¿nie ró¿nymi
formami ochrony  parkami narodowymi i krajobrazowymi, rezerwatami i u¿ytkami ekologicznymi. W du¿ym stopniu obejmuje je projektowana ostatnio sieæ Natura 2000. Sieæ
obszarów chronionych nie obejmuje natomiast ma³ych mokrade³, szczególnie o powierzchni
poni¿ej 1 ha, bowiem wykonywana w latach 60. i 70. ogólnokrajowa inwentaryzacja torfowisk nie dotyczy³a obiektów poni¿ej 1 ha. Istniej¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, ¿e
mokrad³a te rozsiane s¹ gêsto  zw³aszcza w lasach Mazur, Warmii i Pomorza, w bogato
urzebionym krajobrazie m³odoglacjalnym.
Zagro¿enia zawieraj¹ce siê w drugiej grupie to przede wszystkim wkraczanie rolinnoci inwazyjnej (trzciny, zakrzaczeñ i zio³oroli) na ³¹ki podmok³e i bagienne, porzucane
przez rolników na skutek zaniku op³acalnoci ich u¿ytkowania. Bagienne lub podmok³e ³¹ki
i pastwiska nale¿¹ obecnie do najcenniejszych i najszybciej gin¹cych w skali Europy ekosystemów. Zwi¹zane by³y one bowiem z tradycyjn¹, ekstensywn¹ gospodark¹ ³¹karsk¹ 
niskoprodukcyjn¹, a jednoczenie wymagaj¹c¹ du¿ych nak³adów pracy rêcznej przy koszeniu runi oraz zbiorze siana. W obecnych warunkach rolnicy nie s¹ ju¿ zainteresowani u¿ytkowaniem tego rodzaju terenów. Masowo porzucane staj¹ siê one zakrzaczonymi nieu¿ytkami rolniczymi o znikomej wartoci przyrodniczej. Faza zakrzewieñ, jaka nastêpuje po
zaniechaniu u¿ytkowania, oznacza drastyczne za³amanie siê ró¿norodnoci gatunkowej w
ekosystemie bagiennym. Zasiedla go wówczas kilka pospolitych gatunków ptaków i niewiele wiêcej pospolitych gatunków rolin naczyniowych.
Jak wykaza³y badania Schmidt, Piórkowskiego i Bartoszuk [2001], ca³kowite opanowanie bagiennej ³¹ki na torfowisku przez zakrzaczenia nastêpuje w ci¹gu 2040 lat od czasu zaprzestania koszenia. Op³acalnoæ koszenia ³¹k bagiennych nie wróci ju¿ w ramach
naturalnych mechanizmów ekonomicznych.
Obecnie wiêkszoæ parków narodowych i krajobrazowych, a tak¿e rezerwatów boryka
siê z tym problemem. Dotyczy to zw³aszcza parków o du¿ym udziale ³¹k bagiennych i podmok³ych  Biebrzañskiego, Narwiañskiego, Poleskiego, S³owiñskiego. W aktualnych uwarunkowaniach problem ten jest nierozwi¹zywalny, bowiem obszary chronione nie s¹ wyposa¿one dostatecznie w bud¿etowe rodki finansowe, które wystarczy³yby na usuwanie rolinnoci inwazyjnej. W dodatku w parkach narodowych i krajobrazowych czynna ochrona
mo¿e byæ prowadzona jedynie na ich terenach w³asnych. W³aciciele prywatni nie s¹ zobowi¹zani praktycznie do wiadczeñ, b¹d ograniczeñ na rzecz ochrony przyrody.
W parkach narodowych prywatne u¿ytki rolne zajmuj¹ ok. 13% ich ogólnej powierzchni (tab. 2). Wystêpuj¹ one g³ównie w parkach: Biebrzañskim, Poleskim, Kampinoskim i
Wigierskim. W parkach krajobrazowych ich udzia³ wzrasta do ok. 36%, a na obszarach
chronionego krajobrazu do ponad 44% [Ochrona rodowiska 2000  zestawienie w³asne].
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Tabela 2. Udzia³ u¿ytków rolnych w powierzchniach obszarów chronionych
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Problem nie dotyczy jednak tylko ogólnych relacji w³asnociowych, lecz tak¿e ich
struktury. W Narwiañskim Parku Narodowym np. zewidencjonowanych jest np. oko³o 12000
dzia³ek, a sukcesorzy ich w³acicieli rozsiani s¹ od Sydney do Montrealu. Wartoci przyrodnicze tego parku gin¹ z roku na rok w miarê opanowywania nie wykaszanych ³¹k turzycowych przez trzcinê i zakrzaczenia.
Problem wtórnej sukcesji rolinnoci nie jest w³aciwy jedynie dla obszarów bagiennych. Pojawia siê on wszêdzie na terenach, na których z ró¿nych przyczyn zanik³o rolnictwo czy pasterstwo  ³¹cznie z Tatrzañskim i Ojcowskim Parkiem Narodowym.
Kolejnym rodzajem zagro¿eñ w grupie 2 s¹ odwodnienia. Trzeba wyranie podkreliæ,
¿e min¹³ okres ekspansji rolnictwa na nowe tereny i zwi¹zanej z ni¹ presji w kierunku melioracji. Odwadnianie nowych terenów ma obecnie charakter epizodyczny, a autorowi nie
jest znany w ostatnim czasie konflikt w tym przedmiocie o znacz¹cym zasiêgu. Tym niemniej trwa nieprzerwany odp³yw wody ze zmeliorowanych obszarów, powodowany brakiem urz¹dzeñ piêtrz¹cych na rowach odwadniaj¹cych. Odpowiednio zorganizowane nawodnienia prowadzi siê tylko sporadycznie. Oznacza to, ¿e wiêkszoæ ³¹k i pastwisk w kraju
 najcenniejszego z biocenotycznego punktu widzenia rodzaju u¿ytków rolnych  jest bezcelowo odwadniana w ci¹gu ca³ego roku. Nie ma obecnie mowy o stosowaniu wypracowanych przez wiele lat zasad melioracji terenów dolinowych, których naczelnym kanonem
jest wykorzystywanie obfitych wód wiosennych do maksymalnego nawodnienia gleby oraz
zatrzymywanie sk¹pych zasobów wód w okresie letnim. Powodem jest brak rodków finansowych na renowacjê zdewastowanych urz¹dzeñ piêtrz¹cych, zmniejszone zainteresowanie
ich u¿ytkowaniem w sytuacji za³amania siê rentownoci produkcji rolniczej oraz niedostatek struktur (w rodzaju dawnych spó³ek wodnych) zdolnych do podjêcia ww. dzia³añ [Dembek, Liro 2001].
Wielkopowierzchniowe odwodnienia nie by³y zreszt¹ jedynie wynikiem melioracji, ale równie¿ w du¿ym stopniu tak¿e wynikiem regulacji i obwa³owañ koryt rzecznych. O tym, jak plany hydrotechniczne mog¹ byæ niebezpieczne dla rodowiska przyrodniczego kraju wiadczyæ mo¿e koncepcja drogi wodnej wschód-zachód [Studium... 1993;
Dembek, Jacewicz, Okruszko 2000]. Realizacja takiego zamierzenia oznacza³aby dewastacjê przyrodnicz¹ dolin Bugu i rodkowej Wis³y  obecnie polskich wizytówek na arenie
miêdzynarodowej, obok dolin Biebrzy i Narwi. G³ona jest obecnie sprawa planów stopnia
wodnego na Wile w Nieszawie, poni¿ej zapory we W³oc³awku. Wydaje siê, ¿e waga zagro-
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¿eñ przenosi siê wiêc w kierunku dzia³añ hydrotechnicznych zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpowodziow¹, energetyk¹ i transportem wodnym.
Zagro¿enia nale¿¹ce do trzeciej grupy wi¹¿¹ siê przede wszystkim z now¹ sytuacj¹,
jak¹ tworzy integrowanie siê Polski z Uni¹ Europejsk¹. Mo¿na przewidywaæ, ¿e na stan
przyrody i rodowiska naszego kraju, w tym terenów dolinowych, bêd¹ mia³y bardzo du¿y
wp³yw dotacje dla rolnictwa, w tym do produkcji rolniczej, restrukturyzacji obszarów wiejskich i zalesieñ gruntów porolnych. Jeli dotacje do produkcji rolniczej przyjm¹ taki charakter, jak w krajach unijnej 15, to musimy liczyæ siê z bardzo znacz¹cymi zagro¿eniami
dla przyrody obszarów dolinowych. W krajach tych dotacje uruchomi³y bowiem zjawisko
farmeryzacji i zwi¹zanej z ni¹ komasacji gruntów oraz monokulturyzacji upraw i krajobrazu. W przypadku Polski oznacza³oby to eliminacjê 2 podstawowych elementów decyduj¹cych o wartoci przyrodniczej naszych ekosystemów ³¹kowych: ekstensywnej gospodarki
i mozaikowatoci siedliskowej. W ten sposób zaniknie wyj¹tkowa ró¿norodnoæ biologiczna w³aciwa dla polskich ³¹k i pastwisk zajmuj¹cych siedliska hydrogeniczne.
Paradoksalnie, bardzo du¿e zagro¿enie zarysowa³o siê ostatnio w zwi¹zku z ukazaniem
siê Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, która
wesz³a w ¿ycie w wyniku przeg³osowania w Sejmie projektu poselskiego. Ustawa ta przewiduje wynagrodzenia za zalesianie gruntów okresowo zalewanych oraz gruntów zdegradowanych. Jako grunty zdegradowane rozumie siê m.in. grunty, których wartoæ rolnicza zmala³a w wyniku wadliwej dzia³alnoci rolniczej. Jest oczywiste, ¿e pojêcia te mo¿na odnieæ
do najbardziej wartociowych przyrodniczo mokrade³ nielenych w naszym kraju.
Kolejnym perspektywicznym, powa¿nym zagro¿eniem dla obszarów wodno-b³otnych
jest fragmentacja krajobrazu przez drogi szybkiego ruchu. Bardzo czytelnym przyk³adem
skali tego zagro¿enia jest batalia o miêdzynarodow¹ drogê Via Baltica, dla której forsowany jest wariant trasy rozcinaj¹cej mokrad³a Biebrzañskiego Parku Narodowego oraz inne
przyrodniczo cenne obszary Polski pó³nocno-wschodniej. Jak wykazuje to dowiadczenie,
zmiana koncepcji trasy komunikacyjnej, zdeterminowanej wzglêdami ekonomicznymi, jest
zadaniem nies³ychanie trudnym, anga¿uj¹cym w wyczerpuj¹ce kampanie wiele organizacji
dzia³aj¹cych na rzecz ochrony przyrody.

Status mokrade³ w Polsce i mo¿liwoci jego poprawy
Nale¿y obiektywnie stwierdziæ, ¿e w minionej dekadzie status obszarów wodno-b³otnych nieporównywalnie siê poprawi³ w porównaniu z ca³ym wczeniejszym okresem powojennym, w którym w latach 50. forsowano koncepcjê wykorzystywania torfu do celów
energetycznych, a w latach 60-80. realizowano wielkoobszarowe odwodnienia terenów podmok³ych nie poparte rachunkiem ekonomicznym, a tym bardziej ekologicznym.
W roku 2000 w Krajowym Systemie Obszarów Chronionych znajdowa³o siê oko³o
3500 km2 mokrade³, co stanowi³o ok. 8% ogólnej powierzchni siedlisk hydrogenicznych.
0,9% powierzchni tych siedlisk, w tym 2% ogólnej powierzchni torfowisk objêtych by³o
ochron¹ rezerwatow¹. Oko³o 12% gatunków rolin objêtych ochron¹ prawn¹ to gatunki
typowe dla torfowisk [Kotowski i in. 2000]. W miarê obejmowania nowych obiektów ochron¹ dane te zmieniaj¹ siê stopniowo na korzyæ.

74

EKOIN¯YNIERIA DLA EKOROZWOJU

O poprawie sytuacji zadecydowa³o przede wszystkim ratyfikowanie przez Polskê miêdzynarodowych konwencji, maj¹cych podstawowe znaczenie dla obszarów wodno-b³otnych.
Ratyfikowanie ich nastêpowa³o z regu³y z du¿ym opónieniem, ju¿ po prze³omie politycznym. Najwa¿niejsze z tych konwencji to:
 Konwencja o obszarach wodno-b³otnych maj¹cych znaczenie miêdzynarodowe, zw³aszcza jako rodowisko ¿yciowe ptactwa wodnego, znana jako Konwencja Ramsarska,
sporz¹dzona w 1971 r., ratyfikowana przez Polskê w 1978 r. Realizacja tej Konwencji
zaowocowa³a w Polsce objêciem 8 obszarów statusem obiektów Ramsar. Nastêpne
czekaj¹ na zatwierdzenie.
 Konwencja o ochronie gatunków europejskich dzikich zwierz¹t i rolin oraz siedlisk
naturalnych, sporz¹dzona przez Radê Europy w 1979 r., okrelana potocznie jako
Konwencja Berneñska. Wdra¿ana przez Polskê od 1991 r.
 Konwencja o ochronie wêdrownych, dziko ¿yj¹cych gatunków zwierz¹t, podpisana w
Bonn w 1979 r., ratyfikowana przez Polskê w 1996 r. Za³¹czniki I i II zawiera³y spis
gatunków zwierz¹t wymagaj¹cych szczególnie pilnej i cis³ej ochrony oraz gatunków o
nieco szerszym zasiêgu wystêpowania, wród których wiele by³o zwi¹zanych z terenami wodno-b³otnymi.
 Konwencja o ró¿norodnoci biologicznej, podpisana w Rio de Janeiro w 1992 w
trakcie konferencji ONZ: rodowisko i rozwój okrelanej póniej jako Szczyt Ziemi, ratyfikowana przez Polskê w 1995 r.
Dokumentami twardego prawa s¹ dyrektywy unijne, z których najwa¿niejsze, maj¹ce
znaczenie dla obszarów wodno-b³otnych, to:
 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa lub Dyrektywa
Habitatowa). Jest to jeden z najskuteczniejszych instrumentów realizacji postanowieñ
Konwencji Berneñskiej. Za³¹czniki zawieraj¹ listy szczególnie cennych ok. 300 siedlisk, w tym 46 siedlisk priorytetowych, oko³o 200 gatunków zwierz¹t oraz 430 gatunków rolin. Na licie siedlisk znajduj¹ siê m.in. pó³naturalne wilgotne ³¹ki zio³orolowe, ³¹ki trzêlicowe, aktywne torfowiska wysokie, torfowiska przejciowe i trzêsawiska, lasy bagienne oraz lasy nadrzeczne. Listy te s¹ sukcesywnie weryfikowane i rozszerzane. Niestety, starania o wprowadzenie na listê zbiorowisk specyficznych dla Polski
okaza³y siê bardzo trudne. Krajowym odpowiednikiem Dyrektywy Siedliskowej jest
wprowadzone w ¿ycie w zesz³ym roku Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 14
sierpnia 2001 r. w sprawie okrelania rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegaj¹cych
ochronie. G³ównym elementem Rozporz¹dzenia jest lista 95 siedlisk przyrodniczych
podlegaj¹cych ochronie, na której oko³o 30 siedlisk reprezentuje obszary wodno-b³otne,
takie jak torfowiska przejciowe i trzêsawiska zajête przez zbiorowiska zw. Caricion
lasiocarpae, obni¿enia dolinkowe i p³a mszarne (Rhynchosporion albae), olsy i ³ozowiska (Alnetea glutinosae), brzeziny bagienne (Betuletum pubescentis).
 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia); zawieraj¹ca listê 182 gatunków o znaczeniu europejskim, wród których znajduj¹ siê gatunki tradycyjnie kojarzone z bagnami: b¹k
Botaurus stellaris, bocian bia³y Ciconia ciconia, bocian czarny Ciconia nigra, pod-

75

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 6

gorza³ka Aythya nyroca, b³otniaki Circus sp. g³uszec Tetrao urogallus, ¿uraw Grus
grus oraz znaczna liczba gatunków z rzêdu siewkowych.
Bardzo du¿e znaczenie praktyczne maj¹ dla obszarów wodno-b³otnych rozporz¹dzenia
Unii Europejskiej dotycz¹ce obszarów rolniczych. Nak³adaj¹ one bowiem na kraje cz³onkowskie i przedakcesyjne obowi¹zek realizacji programów rolnorodowiskowych i zalesieniowych. Programy rolnorodowiskowe, wdra¿ane obecnie na terenie Polski, bêd¹ przede
wszystkim ochraniaæ tereny podmok³e pozostaj¹ce w³asnoci¹ rolników. Dokumenty te to:
 Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia
rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF), nowelizuj¹ce i uchylaj¹ce niektóre rozporz¹dzenia.
 Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1750/1999 z 23 lipca 1999 r. ustalaj¹ce szczegó³owe
zasady stosowania Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1257/1999 dotycz¹cego wspierania
rozwoju wsi ze rodków Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej
(EAGGF).
Najwa¿niejszym dokumentem wykonawczym, przenosz¹cym na arenê krajow¹ wymienione wy¿ej rozporz¹dzenia jest Pilota¿owy program rolnorodowiskowy [2001], opracowany w Departamencie Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych MRiRW.
W projekcie tym bagienne oraz podmok³e ³¹ki i pastwiska maj¹ niezwykle wysok¹ rangê, a
zbiorowiska je zasiedlaj¹ce stanowi¹ dominuj¹c¹ czêæ fizjocenoz okrelanych jako priorytetowe [Kotowski, Wasilewski, Dembek 2001; Kotowski 2002]. Ustawê o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia nawietlono w poprzednim rozdziale.
Odrêbn¹ grupê dokumentów, okrelaj¹c¹ status obszarów wodno-b³otnych s¹ strategie.
Najwa¿niejszym tego rodzaju aktem jest Paneuropejska strategia ró¿norodnoci biologicznej i krajobrazowej zaproponowana w deklaracji z 1993 r.: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego Europy. Opublikowana w wersji polskiej w 1998 r., wymienia ona miêdzy innymi w rozdziale powiêconym niezbêdnym 11 zakresom dzia³ania:
 Zakres 6  dotycz¹cy ekosystemów cieków wodnych i nadbrze¿nych obszarów wodnob³otnych, wskazuj¹c miêdzy innymi na szczególne znaczenie systemów rzek Wis³y i
Bugu.
 Zakres 7 dotycz¹cy ekosystemów ródl¹dowych obszarów wodno-b³otnych, gdzie jako
zadanie do wykonania wymienia siê usuwanie skutków dzia³añ takich jak melioracja na
najwa¿niejszych obszarach wodno-b³otnych w Europie wschodniej.
 Zakres 8, w którym wymienia siê ekosystemy u¿ytków zielonych, gdzie zadaniem do
wykonania jest usuwanie skutków dzia³alnoci takiej jak: intensywne uprawy, odwadnianie, nawadnianie, zaorywanie oraz u¿ycie pestycydów i biocydów.
Polskimi odpowiednikami wymienionej strategii s¹ 2 opracowania:
 Strategia ochrony ¿ywych zasobów przyrody w Polsce [Ryszkowski i Ba³azy 1991],
gdzie postuluje siê miêdzy innymi wstrzymanie dzia³añ maj¹cych na celu osuszanie
terenów bagiennych i torfowiskowych dla uzyskania pól uprawnych i pastwisk.
 Krajowa strategia i plan dzia³añ na rzecz ochrony i racjonalnego u¿ytkowania ró¿norodnoci biologicznej [Liro i in. 1998]. Dokument ten nie doczeka³ siê oficjalnej
publikacji, lecz jest czêsto cytowany w ró¿nego rodzaju pracach.
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Strategie te nie s¹ dokumentami posiadaj¹cymi moc prawn¹, lecz maj¹ du¿e znaczenie
edukacyjne. Podsumowuj¹ one wieloletni dorobek intelektualny wybitnych specjalistów i s¹
odskoczni¹ do dzia³ania i moralnym zapleczem dla wielu organizacji pro-ekologicznych.
Przyk³adem dokumentów o podobnym charakterze, lecz ukierunkowanych jedynie na
ochronê mokrade³, s¹ opracowania:
 Ochrona torfowisk w centralnej Europie  strategia ochrony torfowisk w Polsce
[Kotowski i in. 2000],
 Plan dzia³añ na rzecz ochrony torfowisk w pó³nocnej Polsce [2000].
Znacz¹c¹ pozycjê w literaturze powiêconej mokrad³om stanowi¹ opracowania z ostatnich lat: Ochrona rodowisk wodnych i b³otnych w Polsce [1998], Mokrad³a na tle regionalizacji fizycznogeograficznej Polski [Dembek, Piórkowski, Rycharski 2000] oraz
Poradnik ochrony mokrade³ [Pawlaczyk i in. 2001].
Status obszarów wodno-b³otnych jest mocno wyeksponowany w koncepcji sieci ECONET-PL [Liro i in. 1995; Dembek, Owit 1998], która nie uzyska³a statusu prawnego, lecz
pozostaje bardzo logicznym i wci¹¿ u¿ytecznym obrazem przestrzennych priorytetów ochrony przyrody w skali kraju i kontynentu.
Najwa¿niejszym dla obszarów wodno-b³otnych opracowaniem czasu ostatniego jest
Koncepcja sieci Natura 2000 w Polsce [2001], w którym wydzielono oko³o 300 obiektów o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, wród których bardzo znacz¹c¹ czêæ tworz¹
obiekty mokrad³owe. Du¿a czêæ obiektów sieci stanowi¹ obszary objête ju¿ ró¿nymi formami ochrony ustawowej. Rola obszarów mokrad³owych w tej sieci wymaga³aby osobnego, obszernego studium. Koncepcja jest obowi¹zuj¹ca dla rz¹du polskiego, bowiem wi¹¿e
siê z ratyfikowan¹ Konwencj¹ o Ró¿norodnoci Biologicznej. Lista obiektów sieci jest
obecnie uzupe³niana i weryfikowana.
Mnogoæ opracowañ podejmuj¹cych temat wyj¹tkowego znaczenia obszarów wodno-b³otnych doprowadza do wniosku, ¿e droga do poprawy ich statusu nie le¿y ju¿ obecnie w publikacjach i strategiach, lecz przesuwa siê w sferê realnych rozwi¹zañ organizacyjno-finansowych. Rozwi¹zania te wchodz¹ w zakres wdra¿ania programów rolnorodowiskowych, sieci Natura 2000 oraz realizacji ochrony czynnej w obszarach podlegaj¹cych ró¿nym formom ochrony, w tym przede wszystkim parkach narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatach.
Trudno stwierdziæ, czy wiêksze znaczenie bêdzie mia³o wdro¿enie Natura 2000, czy
te¿ dotacje skierowane na obszary wiejskie. Prawdopodobnie najwa¿niejsza oka¿e siê harmonizacja nowych mo¿liwoci i dzia³añ zwi¹zanych z akcesem do Unii. Teoretyzuj¹c, w
du¿ym uogólnieniu mo¿na braæ tu pod uwagê ró¿ne warianty rozwoju sytuacji:
 rekompensaty rolnorodowiskowe stworz¹ dostateczne motywacje dla podjêcia wykaszania i spasania trudno dostêpnych ³¹k w dolinach. Skorzystaj¹ na tym równie¿ obszary sieci Natura 2000 i inne tereny chronione;
 dotacje do produkcji wywo³aj¹ powtórne zainteresowanie gospodarczym wykorzystaniem najwartociowszych przyrodniczo ³¹k i pastwisk; niebezpieczeñstwo wtórnej sukcesji zostanie wówczas za¿egnane, lecz pojawi siê presja w kierunku intensywnej eksploatacji u¿ytków zielonych z jej wszystkimi negatywnymi dla przyrody
konsekwencjami;
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 zarówno rekompensaty w ramach programów rolnorodowiskowych, jak i dotacje do

produkcji, oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce, aby sk³oniæ rolników do powrotu na omawiane
tereny, zostan¹ one natomiast samorzutnie lub planowo zalesione [Dembek 2002].

Wizja ta jest uproszczona, bowiem realizacja ró¿nych programów i zwi¹zanych z nimi
dotacji bêdzie rozci¹gniêta w czasie. Wed³ug nieformalnych jeszcze i mocno wstêpnych
za³o¿eñ programy rolnorodowiskowe maj¹ obj¹æ w latach 20042006 oko³o 10% kraju.
Ich rozszerzenie na ca³y kraj wymagaæ bêdzie prawdopodobnie kilkunastu lat.
Na zakoñczenie rozdzia³u nale¿y wspomnieæ o bardzo o¿ywionej dzia³alnoci wielu
ekologicznych organizacji pozarz¹dowych. Obiektem ich dzia³añ w du¿ej czêci przypadków by³y obszary wodno-b³otne. Organizacje te wykorzystywa³y bardzo powa¿ne rodki
finansowe udostêpniane im przez 2 fundusze: EkoFundusz oraz GEF. EkoFundusz og³asza³
specjalne konkursy na projekty powiêcone ochronie terenów wodno-b³otnych. Do najprê¿niej dzia³aj¹cych organizacji z zakresie ochrony mokrade³ nale¿¹: Lubuski Klub Przyrodników, Pó³nocnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz PTOP Salamandra. Na
terenie kraju dzia³a forum dyskusyjne  Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokrade³ [Kaczyñska 1998; Tederko 1998], a w roku 2002 podjê³o dzia³alnoæ specjalistycznie zorientowane stowarzyszenie: Chroñmy Mokrad³a [Rycharski 2002].

Potrzebne dzia³ania w zakresie ochrony i restytucji mokrade³
Jak w przypadku ka¿dego przedmiotu ochrony, tak i w odniesieniu do mokrade³ mo¿emy rozwa¿aæ kwestie ochrony biernej i czynnej. Ochrona bierna, rozumiana jako objêcie
jedn¹ z form ochrony przewidzian¹ w ustawie, bêdzie prawdopodobnie stabilizowaæ swój
zasiêg w miarê nasycania powierzchni kraju obszarami o ró¿nym statusie. Tym niemniej
bardzo istotne jest tworzenie nowych obiektów chronionych, w czym bardzo du¿e znaczenie ma inicjatywa obywatelska. Szczególnie perspektywiczn¹ form¹ dla niewielkich mokrade³ s¹ u¿ytki ekologiczne, których wci¹¿ jeszcze jest stosunkowo ma³o, a które mog¹
byæ tworzone na szczeblu powiatu lub nawet gminy. Wiele u¿ytków ekologicznych utworzono ostatnio na terenie Lasów Pañstwowych, bowiem miejsca zabagnione s¹ k³opotliwe
i ma³o rentowne dla gospodarki lenej.
Niew¹tpliwie zbyt ma³a jest równie¿ liczba 8 obszarów Ramsar, ale mo¿na przewidywaæ, ¿e tym statusem obejmowane bêd¹ przede wszystkim obiekty ju¿ wczeniej chronione. Wiêksze mo¿liwoci w tym zakresie stwarza Natura 2000. Jakie s¹ realne ramy zwiêkszenia liczby jej obiektów, poka¿e trwaj¹ca obecnie procedura zatwierdzania obszarów zg³aszanych dodatkowo przez ró¿ne organizacje.
Stan mokrade³, jako ekosystemów uzale¿nionych od zasobów wodnych, w du¿ej mierze zale¿y od spraw zwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹. Wdra¿ana obecnie w Europie tzw.
Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej i jej krajowy odpowiednik  Ustawa Prawo
Wodne k³ad¹ du¿y nacisk na zintegrowane zarz¹dzanie zlewniami przez specjalnie w tym
celu tworzone struktury  Komitety Zlewniowe, sk³adaj¹ce siê z przedstawicieli administracji pañstwowej oraz samorz¹dowej. Jest bardzo istotne, aby przy realizacji tej koncepcji ekosystemy dolinowe, w tym zw³aszcza ekosystemy ³êgowe, traktowane by³y jako
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jeden z pe³noprawnych u¿ytkowników wody. U¿ytkownik ten nie istnia³ do tej pory w
bilansach wodno-gospodarczych.
Nale¿y d¹¿yæ równie¿ do stopniowej poprawy stanu urz¹dzeñ piêtrz¹cych w systemach melioracyjnych. Nie rysuje siê jednak w tej chwili mo¿liwoæ szerszego dzia³ania
w tym zakresie. Dba³oæ o urz¹dzenia melioracyjne mo¿e bowiem wynikaæ w przysz³oci
z intensyfikowania produkcji, co stoi w konflikcie z motywami ochrony przyrody. Trudno jest równie¿ uzyskaæ rodki finansowe przeznaczone na ochronê przyrody dla poprawy uwilgotnienia terenów odwodnionych, nie reprezentuj¹cych wybitnych walorów przyrodniczych. Takie dzia³ania wymaga³yby uruchomienia odrêbnego programu naprawy zasobów wodnych kraju.
Niezwykle du¿a rola przypada dzia³aniom edukacyjnym. Jest to niew¹tpliwie kierunek
dzia³añ najmniej spektakularny i jednoczenie niezwykle efektywny w d³u¿szej skali czasowej. Niezbêdne jest:
 uwiadamianie decydentom i spo³ecznociom lokalnym wartoci mokrade³ i koniecznoci ich ochrony,
 zainteresowanie dzieci osobliwociami przyrody mokrade³, zw³aszcza w najbardziej
kooperatywnej grupie wiekowej 1012 lat,
 wykszta³cenie u w³acicieli cennych przyrodniczo mokrade³ poczucia dumy z ich posiadania i wiadomej ochrony, szczególnie w kontekcie mo¿liwoci rozwijania agroturystyki,
 uwiadomienie w³acicielom mokrade³, jak nale¿y je chroniæ i jakie s¹ mo¿liwoci
uzyskania pomocy finansowej i doradczej w tym zakresie,
 szerokie udostêpnienie i promocja wiedzy o mokrad³ach i sposobach ich ochrony,
zw³aszcza poprzez ogólnodostêpne publikacje i broszury informacyjne,
 upowszechnienie znajomoci regulacji prawnych istotnych dla ochrony mokrade³ i u³atwienie do nich dostêpu [Plan dzia³añ... 2000].
Bardzo dobr¹ praktyk¹ jest wymóg wydawania przez wykonawców krótkich publikacji i
popularnych broszur jako integralnych elementów projektów finansowanych przez EkoFundusz i GEF. Znana autorowi gazetka Nasza Biebrza, wydawana w Biebrzañskim Parku Narodowym, jest kolportowana w miejscowych szko³ach i spotyka siê tam z bardzo
¿yw¹ reakcj¹ dzieci.
Jedn¹ z wa¿nych kwestii rzutuj¹cych na ochronê mokrade³ jest istnienie i dostêpnoæ baz danych o tych ekosystemach. Jedn¹ z najwiêkszych tego typu baz danych jest
komputerowy Bank danych o torfowiskach Polski wykonany przez IMUZ. Bankowi
temu, zawieraj¹cemu podstawowe dane o 50 000 torfowisk, brakuje wci¹¿ czêci dotycz¹cej ich stratygrafii. Równie¿ w IMUZ znajduje siê komplet blisko 300 manualnie
wykonanych map mokrade³ i u¿ytków zielonych w skali 1:100 000, bêd¹cych rezultatem
ogólnopolskiego projektu polsko-holenderskiego, realizowanego w latach 19911995.
Mapy te, na które naniesiono kontury siedlisk hydrogenicznych i torfowisk oraz ich rolinnoæ, czekaj¹ wci¹¿ na przetworzenie w standardzie GIS. Wymaga to jednak ok. 2 lat
pracy kilkuosobowego zespo³u.
Niezwykle wa¿n¹ spraw¹ jest renaturalizacja przeobra¿onych przez cz³owieka mokrade³. Mo¿liwoci te pojawi³y siê dopiero w minionej dekadzie i wynikaj¹ z porzucania przez
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rolników terenów trudniej dostêpnych i mniej rentownych w gospodarowaniu. Zebrane
dotychczas dowiadczenia wskazuj¹, ¿e o wiele ³atwiejsze jest renaturalizowanie mokrade³
lenych. Wystêpuje tu bowiem okrelony w³aciciel, jakim z regu³y s¹ Lasy Pañstwowe.
Na terenach otwartych podstawow¹ barier¹ s¹ stosunki w³asnociowe, bowiem porzucone
³¹ki i pastwiska pozostaj¹ nadal w³asnoci¹ prywatn¹. Zabagnienie okrelonego obiektu
powoduje zwiêkszenie uwilgotnienia terenów otaczaj¹cych, na których i tak z trudem utrzymuje siê bardzo ekstensywne rolnictwo. Ponadto renaturalizacja nie gwarantuje stabilizacji ekosystemu nielenego. Zabagniony teren, pozbawiony corocznego koszenia, pokryje
siê wkrótce zakrzaczeniami lub trzcin¹ [D¹bkowski i in. 2000]. Inny wymiar ma renaturalizacja mokrade³ nielenych na obszarach chronionych, chocia¿ i tu wystêpuj¹ ogromne problemy z wykaszaniem bagiennych turzycowisk.
W interesie ochrony przyrody nale¿y wiêc d¹¿yæ do uzyskania jak najwiêkszych kwot
unijnych na programy rolnorodowiskowe w porównaniu z innymi rodzajami dotacji. Odpowiednio motywuj¹ce rekompensaty za gospodarowanie na terenach bagiennych i podmok³ych mog¹ bowiem okazaæ siê jedynym rozwi¹zaniem problemu zarastania ³¹k rolinnoci¹ inwazyjn¹. Mokrad³a, których nie uda siê utrzymaæ jako ekosystemów otwartych,
powinny zostaæ zalesione z wykorzystaniem odpowiednich dotacji unijnych. Niezbêdne
jest przy tym przestrzeganie nastêpuj¹cych zasad:
· Nale¿y unikaæ zalesiania siedlisk dolinowych, w których las nie jest naturalnym ogniwem sukcesyjnym. Dotyczy to w pierwszym rzêdzie torfowisk, w których z³o¿ach nie
wystêpuj¹ torfy olesowe, a stratygrafia z³o¿a nie wskazuje na sukcesjê w kierunku zbiorowiska lenego. S¹ to najczêciej torfowiska rozwijaj¹ce siê na z³o¿ach wytworzonych z jednorodnych torfów mechowiskowych, a w mniejszej mierze szuwarowych.
Siedliska te s¹, lub by³y w przesz³oci, silnie i stabilnie uwodnione.
· Preferencje dla przeprowadzenia zalesieñ powinny mieæ tereny ³êgowe, na których
mo¿liwe jest odtworzenie ró¿nych, w³aciwych dla tej grupy siedlisk, typów lasów.
S¹ to przede wszystkim tereny przyrzeczne w du¿ych dolinach, a niekiedy ca³e doliny
niewielkich cieków, w których wystêpowa³y ³êgi przystrumykowe. Aby jednak w takich
miejscach wykszta³ci³ siê dojrza³y ekosystem lasu ³êgowego, musz¹ byæ one okresowo zalewane.
· W drugiej kolejnoci wskazane jest odtworzenie na wybranych obszarach dawnych
lasów:
 gr¹dowych, przede wszystkim na niewielkich, mineralnych wyspach wród bezdrzewnych ³¹k,
 olsów, które zajmowa³y z regu³y brze¿ne strefy dolin rzecznych, zasilane przez wody
dop³ywu bocznego.
· Odwodnione siedliska z glebami organicznymi powinny zostaæ przed zalesieniem zabagnione w celu unikniêcia ogromnych strat materii organicznej, przed którymi chroni³a je dotychczas zwarta ruñ ³¹kowa.
· Sk³ad gatunkowy drzewostanów powinien byæ ka¿dorazowo dostosowany do charakteru siedliska.
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Program zalesieñ powinien uwzglêdniaæ tak¿e umacnianie roli dolin rzecznych jako
korytarzy ekologicznych [Dembek i in. 2002; Dembek 2002].
Skutecznoæ ochrony mokrade³ na terenach chronionych jest cile uzale¿niona od
wielkoci rodków finansowych, jakimi bêd¹ dysponowali ich administratorzy na ochronê
czynn¹. Jeli rodki te bêd¹ niedostateczne, plany ochrony tych obszarów nie bêd¹ realizowane. W tym kontekcie niezwykle istotne jest rozwijanie metod wykorzystywania biomasy uzyskiwanej z koszenia ³¹k bagiennych i usuwania zakrzaczeñ do celów energetycznych
 przede wszystkim jako opa³u dla lokalnych kot³owni. W Polsce produkowane ju¿ s¹ kot³y
przystosowane do tego rodzaju opa³u.
Konieczne jest równie¿ doprowadzenie do skompletowania profesjonalnie przygotowanych planów ochrony rezerwatów chroni¹cych mokrad³a, w tym przede wszystkim torfowiska.

Zadania badawcze
Jak wykazuj¹ dotychczasowe dowiadczenia, skuteczna ochrona przyrody polega na
wspó³pracy i porozumieniu dzia³aczy, naukowców, przedstawicieli administracji pañstwowej oraz lokalnych spo³ecznoci. Zadania badawcze wi¹¿¹ siê praktycznie ze wszystkimi
omówionymi elementami czynnej ochrony mokrade³. Ka¿dy bowiem z nich wymaga specjalistycznej, naukowej obs³ugi i eksperckiego zaplecza. Wspó³praca dzia³aczy na rzecz
ochrony przyrody z naukowcami kszta³tuje siê w ostatnich latach ¿ywio³owo i prawdopodobnie wszystkie wiêksze organizacje pozarz¹dowe wspó³pracuj¹ przy realizacji projektów z zespo³ami naukowymi. Pracownicy naukowi s¹ zreszt¹ czêsto cz³onkami wielu takich
organizacji. Do najwa¿niejszych zadañ o charakterze badawczo-naukowym trzeba zaliczyæ:
 analizê i obserwacjê zjawisk o charakterze globalnym, mog¹cych mieæ wp³yw na stan
mokrade³, w tym przede wszystkim przyczyn i skutków zwiêkszania siê czêstotliwoci
susz i powodzi,
 badanie mo¿liwoci oraz skutków gospodarowania w warunkach wysokiego uwodnienia siedlisk ³¹kowych,
 badanie skutków i skutecznoci zabiegów renaturalizacyjnych, szczególnie procesów
odtwarzania siê rolinnoci oraz zjawisk biochemicznych zwi¹zanych z wtórnym zabagnieniem,
 opracowywanie metod wykorzystywania fitomasy pochodz¹cej z ³¹k bagiennych do
celów energetycznych,
 opracowanie metodyki uwzglêdniania w bilansach wodno-gospodarczych potrzeb ekosystemów dolinowych,
 prace nad planami ochrony rezerwatów, o których specyfice decyduj¹ mokrad³a,
 przygotowanie teoretycznych podstaw dla programów rolnorodowiskowych i zalesieniowych, które obejm¹ wiele siedlisk hydrogenicznych,
 opracowanie materia³ów szkoleniowych dla doradców rolnorodowiskowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem ochrony mokrade³,
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 opracowanie naukowych podstaw zalesieñ gruntów po³¹kowych z uwzglêdnieniem ich
specyfiki siedliskowej,
 opracowanie naukowych podstaw restytucji lasów ³êgowych,
 opracowanie wed³ug nowoczesnych standardów baz danych o mokrad³ach i u¿ytkach
zielonych Polski,
 rozpoznanie, zdokumentowanie i waloryzacjê nie rozpoznanych dotychczas mokrade³,
w tym szczególnie ma³ych torfowisk,
 opracowywanie zasad monitoringu ró¿nie przeobra¿onych obszarów mokrad³owych.

Wnioski
1. Najpowa¿niejsze zagro¿enia wartoci przyrodniczych polskich mokrade³ i obszarów
pomokrad³owych to:
 niepotrzebne i nadmierne odwodnienia, niedostosowane do aktualnych potrzeb rolnictwa,
 rozwój ochrony przeciwpowodziowej realizowanej przez obwa³owania rzek, pog³êbianie ich koryt i oczyszczanie stref przykorytowych z zadrzewieñ,
 wkraczanie rolinnoci inwazyjnej (trzciny, zakrzaczeñ i zio³oroli) na ³¹ki podmok³e i bagienne, porzucane powszechnie przez rolników,
 przewidywana farmeryzacja gospodarstw rolnych oraz komasacja gruntów w wyniku
oddzia³ywania dotacji bezporednich do produkcji rolniczej, stosowanych w Unii
Europejskiej,
 zalesienia porzuconych ³¹k, prowadzone bez uwzglêdniania potrzeb ochrony ró¿norodnoci biologicznej.
2. G³ówne potrzeby w zakresie ochrony biernej mokrade³ to:
 powiêkszenie liczby mokrade³ ustawowo chronionych w formie rezerwatów i u¿ytków ekologicznych na obszarach lenych i ródpolnych,
 powiêkszenie liczby mokrade³ objêtych ochron¹ w ramach konwencji miêdzynarodowych: obiektów Ramsar oraz sieci Natura 2000.
3. Potrzeby w zakresie czynnej ochrony mokrade³ to przede wszystkim:
 odpowiednie nak³ady finansowe ze strony pañstwa na realizacjê planów ochrony
obszarów prawnie chronionych,
 w³aciwe ukszta³towanie i ukierunkowanie przysz³ych dotacji rolnorodowiskowych
i zalesieniowych Unii Europejskiej,
 dzia³ania edukacyjne uwiadamiaj¹ce ogó³owi obywateli, spo³ecznociom lokalnym
oraz dzieciom przyrodnicze znaczenie obszarów mokrad³owych.
4. G³ówne potrzeby w zakresie badañ naukowych:
 okrelenie mo¿liwoci oraz skutków gospodarowania w warunkach wysokiego uwodnienia siedlisk ³¹kowych,
 analiza mo¿liwoci restytucji wiosennych zalewów rzecznych, bêd¹cych czynnikiem
decyduj¹cym o walorach przyrodniczych wiêkszoci dolin,

82

EKOIN¯YNIERIA DLA EKOROZWOJU

 opracowanie naukowych podstaw restytucji lasów ³êgowych,
 badanie skutków i efektywnoci zabiegów renaturalizacyjnych na mokrad³ach od-

wodnionych,

 opracowywanie metod wykorzystywania fitomasy pochodz¹cej z ³¹k bagiennych do

celów energetycznych,

 prace nad planami ochrony rezerwatów, o których specyfice decyduj¹ mokrad³a,
 przygotowanie teoretycznych podstaw dla programów rolnorodowiskowych i zale-

sieniowych,

 opracowanie naukowych podstaw zalesieñ gruntów po³¹kowych z uwzglêdnieniem

ich specyfiki siedliskowej,
 opracowanie wed³ug nowoczesnych standardów baz danych o mokrad³ach i u¿ytkach
zielonych Polski,
 rozpoznanie, zdokumentowanie i waloryzacja nie rozpoznanych dotychczas mokrade³, w tym szczególnie ma³ych torfowisk,
 opracowywanie zasad monitoringu ró¿nie przeobra¿onych obszarów mokrad³owych.
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Halina Barbara Szczepanowska

MODEL EKOROZWOJU TERENÓW ZIELENI
W STRATEGII KSZTA£TOWANIA MIASTA
Zmniejszaj¹ce siê powierzchnie terenów zieleni w zwi¹zku z intensywn¹ urbanizacj¹
ostatnich dziesiêcioleci oraz pogarszaj¹cy siê stan zadrzewieñ w miastach wp³ywaj¹ na to,
i¿ tereny pokryte rolinnoci¹ i wodami zarówno w obrêbie, jak i w otoczeniu miast nabieraj¹ coraz wiêkszych wartoci nie tylko ze wzglêdów przyrodniczych i kulturowych, ale
równie¿ ekonomicznych.
Walory krajobrazu staj¹ siê jednym z istotnych czynników stymulowania rozwoju gospodarki. Poza wp³ywem na rozwój turystyki, tereny takie przyci¹gaj¹ inwestorów, chc¹cych realizowaæ ró¿ne programy w atrakcyjnych przyrodniczo okolicach. Otwarte przestrzenie w
miastach staj¹ siê bardziej cenne, ani¿eli powstaj¹ca w ich miejsce zabudowa. W wielu miastach uwa¿a siê, i¿ ch³onnoæ budowlana obszaru administracyjnego ulega wyczerpaniu i dalsze uszczuplanie terenów otwartych doprowadzi do naruszania równowagi miêdzy zabudow¹
i terenami pokrytymi rolinnoci¹. W zwi¹zku z tym polityka rozwoju przestrzennego miast
ma na celu nie tylko zapobieganie degradacji walorów ekologicznych i krajobrazowych, ale
równie¿ przywracanie przyrody w wynaturzonych czêciach miast, zw³aszcza w ródmieciach. Tam, gdzie jest to mo¿liwe, zastêpuje siê nieprzepuszczalne powierzchnie chodników, placów, parkingów i prywatnych posesji nawierzchniami ch³onnymi lub rolinnoci¹,
pokrywaj¹c ni¹ równie¿ dachy i ciany domów. Zarz¹dy miast dofinansowuj¹ aktywnoæ mieszkañców w zakresie urz¹dzania terenów zieleni widz¹c w takich akcjach nie tylko aspekty estetyczne i zdrowotne, ale równie¿ ekonomiczne. Np. wg danych ze Stuttgartu, jedna marka wy³o¿ona przez miasto na za³o¿enie zieleni pobudza inicjatywy w³acicieli domów i mieszkañców, którzy sami urz¹dzaj¹ zieleñ o wartoci 5-6-krotnie wiêkszej (Jêdraszko 1998).
Szczególnie cenna jest obecnoæ wiêkszych obszarów zieleni w centralnych czêciach
miast, nie tylko dla poprawy stanu rodowiska, ale równie¿ korzyci ekonomicznych. Potwierdzaj¹ to wysokie ceny domów otaczaj¹cych Centralny Park w Nowym Jorku. Ten ponad
400-hektarowy park, powsta³y 150 lat temu mimo sprzeciwów trzewo myl¹cych ekonomistów, uwa¿any jest przez mieszkañców Nowego Jorku i turystów jako cud natury w
otaczaj¹cym wiecie stali i betonu. Chocia¿ obszar ten nie przynosi bezporedniego zysku z
tytu³u p³acenia podatków, które miasto uzyska³o by od w³acicieli posesji, gdyby obecny teren parkowy poszatkowano pod budownictwo, jednak¿e stratê rekompensuj¹ znacznie
wiêksze podatki ze sprzeda¿y i wynajmu domów otaczaj¹cych park o niewspó³miernie wy¿szej wartoci, któr¹ posesje te uzyska³y dziêki obecnoci parku (Kielbaso 1976). Cennoæ
du¿ych ródmiejskich terenów zieleni potwierdzaj¹ równie¿ niezmiernie kosztowne inwestycje w Berlinie polegaj¹ce na budowie trzech podziemnych tuneli o d³ugoci 2,5 km ka¿dy
w celu zlikwidowania naziemnego uk³adu komunikacyjnego i ponownego po³¹czenia historycznego Tiergarten w jeden 200-hektarowy kompleks parkowy.
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Nie tylko parki, ale nawet drzewa uliczne mog¹ oddzia³ywaæ na wartoæ s¹siaduj¹cych
budynków i posesji. Np. w Los Angeles zlikwidowano liniê tramwajow¹ i na jej miejscu
posadzono drzewa oraz za³o¿ono trawniki. W ci¹gu 7 lat wartoæ przyleg³ych pawilonów
handlowych wzros³a 20-krotne  nieporównywalnie wiêcej, ni¿ podobnych pawilonów nie
posiadaj¹cych zieleni w swoim otoczeniu. Znany jest przyk³ad z Anglii, gdzie 50 w³acicieli domów jednorodzinnych otaczaj¹cych zadrzewion¹ dzia³kê, wyst¹pi³o z wnioskiem o zachowanie tych drzew. Wyliczono bowiem, ¿e spadek wartoci handlowej ich posesji po
usuniêciu drzew bêdzie prawie trzykrotnie wiêkszy, ni¿ wartoæ tej zadrzewionej dzia³ki
oraz 25-krotnie wiêkszy, ni¿ wartoæ drewna uzyskanego ze ciêtych drzew.
Te dodatkowe wartoci, które nabywaj¹ budynki przylegaj¹ce do terenów zieleni tzw.
externalities stanowi¹ bardzo wa¿ny czynnik decyzyjny przy kupnie mieszkañ, lokalizacji
instytucji biznesowych i przemys³owych. W niektórych przypadkach wp³yw rolinnoci,
zw³aszcza drzew mo¿e powiêkszyæ nawet do oko³o 30% wartoæ posesji. Znane s¹ przyk³ady,
i¿ inwestorzy czêsto przenosz¹ swoje zak³ady na tereny atrakcyjne krajobrazowo, obserwuj¹c
wiêksz¹ wydajnoæ pracy, wiêksze morale i mniejsz¹ absencjê chorobow¹ za³ogi pracuj¹cej
w takim otoczeniu. Zdarza siê, i¿ w³aciciele firm wiadomi takich korzyci, urz¹dzaj¹ zieleñ
otaczaj¹c¹ ich zak³ady w znacznie wiêkszym zakresie, ni¿ wymagaj¹ tego lokalne przepisy.
Narastaj¹ca wartoæ terenów zieleni, zw³aszcza zadrzewieñ na terenach miejskich, wp³ynê³a na ujmowanie wartoci drzew ulicznych jako jednego z piêciu najbardziej cennych
aktywów miejskich, podobnie jak inwestycje szkolnictwa, ulic, kanalizacji i wodoci¹gów
(Kielbaso 1976). Przeciêtna wartoæ jednego drzewa ulicznego w Berlinie jest oszacowana na kwotê 15 tys. DM, przy ³¹cznej wartoci drzew ulicznych w tym miecie wynosz¹cej
prawie szeæ milionów marek niemieckich (Balder, 1997). Drzewo parkowe, znajduj¹ce
siê w eksponowanym miejscu, mo¿e uzyskaæ wartoæ nawet oko³o 76 000 DM (Koch 1997).
Omawiana sytuacja jest wyzwaniem dla planistów i architektów do innego spojrzenia
na przestrzeñ terenów miejskich. W krajach europejskich, USA i Kanadzie nastêpuje rewizja dotychczasowych planów rozbudowy z uwzglêdnieniem wielu czynników dotycz¹cych
oceny korzyci uzyskiwanych dziêki obecnoci szaty rolinnej. W ramach strategii zagospodarowania przestrzennego miast podejmuje siê próby kompleksowego ujêcia ochrony i
rozwoju rodowiska przyrodniczego.
W Polsce w ostatnim dziesiêcioleciu w wielu miastach odst¹piono od szerokiej wizji
rozwoju przestrzennego koncentruj¹c siê na doranych rezultatach. Spowodowa³o to wzrost
uci¹¿liwoci miejskich niemal do katastrofalnych rozmiarów na skutek zagêszczania zabudowy ródmieæ, zwiêkszenia intensywnoci ruchu pojazdów, zanieczyszczania rodowiska oraz powstania chaosu urbanistycznego wywo³anego przez poszatkowanie terenów
otwartych bez³adn¹ zabudow¹. Stworzy³o to w wielu miejscach chor¹ aglomeracjê, wadliwie rozplanowan¹ i wyposa¿on¹, której rozwój i utrzymanie jest trudne i kosztowne.
Negatywnym przyk³adem mo¿e byæ Warszawa, która zatraca charakter miasta europejskiego na skutek niszczenia jej czytelnoci urbanistycznej i to¿samoci wobec wielu negatywnych zmian w zakresie ³adu przestrzennego i stanu rodowiska. Podjêta w latach trzydziestych ubieg³ego stulecia koncepcja rozwoju Warszawy polegaj¹ca na wzajemnym powi¹zaniu zielonych klinów ³¹cz¹cych piercieñ okolicznych lasów i terenów otwartych z
terenami ródmiejskimi praktycznie przestaje istnieæ. Obszary dawnych klinów nawietrzaj¹cych s¹ sukcesywnie zabudowywane. Zanik ci¹g³oci systemu nawietrzaj¹cego wywo³a
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sta³e zak³ócenia obiegu powietrza w ca³ej aglomeracji, co przy zwiêkszaj¹cej siê liczbie
samochodów, spowoduje w wielu czêciach miasta koncentracjê spalin zagra¿aj¹c¹ zdrowiu mieszkañców.
W rejonie dzielnic centralnych wprowadza siê bardzo wiele obiektów us³ugowo-handlowych oraz apartamentowców, których zabudowa realizowana jest w ostrej granicy wykupionej dzia³ki, bez wprowadzenie niezbêdnego programu rekreacyjno-wypoczynkowego. Powstaj¹
liczne domy w ramach tzw. dogêszczania osiedli i tworzenia zwartych pierzei ulicznych, dla
których istnieje jedynie wymóg zlokalizowania miejsc postojowych dla samochodów w obrêbie dzia³ki inwestora. Natomiast w zakresie stworzenia niezbêdnych warunków ¿ycia i rekreacji dla mieszkañców istniej¹ tylko lune zalecenia. Powoduje to zagêszczanie zabudowy
w stopniu, który stworzy dla przysz³ych pokoleñ warszawiaków slumsy w porównaniu do wspó³czesnych tendencji europejskich zazieleniania i rozgêszczania miast.
Oczywistym jest, i¿ istnieje koniecznoæ rozbudowy terenów miejskich, jednak¿e nie
mo¿e to byæ tylko kierunek dzia³añ sprowadzaj¹cy siê do zabudowy. Faktem jest zmniejszanie powierzchnia zieleni, przy równoleg³ym wzrocie kalekiej przestrzenne substandardowej zabudowy, która w porównaniu z innymi krajami europejskimi bêdzie traciæ na wartoci ze wzglêdu na nie spe³nianie kryteriów i wymogów jakoci rodowiska.
Niezbêdna staje siê wnikliwa ocena rozwoju miast z uwzglêdnieniem trendów panuj¹cych we wspó³czesnej urbanistyce, która odchodzi od tworzenia martwych kamiennych
miejskich pustyñ. Wprowadzane s¹ modele miast, w których priorytetowej rangê uzyskuj¹
tereny pokrytym szat¹ rolinn¹, zw³aszcza drzewami. Przyk³adem mo¿e byæ obecna przebudowa metropolii berliñskiej z uk³adem dwóch piercieni obejmuj¹cych lasy, wody i tereny otwarte powi¹zane z pasmami parków i zieleñców w centrum miasta. Ta dalekosiê¿na
wizja obejmuje równie¿ odbudowê centrum rz¹dowego w otoczeniu Bundestagu zaprojektowanego jako wielki ogród, w którym s¹ luno rozmieszczone dawne i nowo budowane
obiekty administracyjne.
Wiele miast europejskich oraz Kanady i USA zaczyna wprowadzaæ modele ekorozwoju w zakresie zadrzewieñ i terenów zieleni widz¹c w tym racjonalny kierunek kszta³towania przestrzennego miast.
Pojêcie ekorozwoju w zakresie terenów zieleni, dotyczy naturalnych i za³o¿onych
przez cz³owieka obszarów pokrytych drzewami i inn¹ rolinnoci¹, które s¹ zarz¹dzane i
utrzymywane w celu dostarczenia mieszkañcom w sposób ci¹g³y (obecnie i w przysz³oci) okrelonego poziomu korzyci ekonomicznych, socjalnych i ekologicznych oraz w
zakresie jakoci rodowiska (Clark i in. 1997). Zgodnie z t¹ definicj¹, tereny zieleni
wymagaj¹ kompleksowego i sta³ego utrzymania, a zamierzone korzyci mog¹ byæ uzyskiwane tylko wtedy, kiedy s¹ w³aciwie i celowo zarz¹dzanie. Wa¿ne jest równie¿, aby
polityka zmierzaj¹ca do zapewnienia ekorozwoju obejmowa³a wszystkie tereny pokryte
rolinnoci¹ w skali danego miasta..
Zapewnienie ekorozwoju terenów zieleni wymaga wprowadzenia nastêpuj¹cych zasad:
1. Mieszkañcy musz¹ byæ wiadomi ró¿norodnych korzyci, jakie rolinnoæ, zw³aszcza
drzewa dostarczaj¹ dla rodowiska oraz przekonani, ¿e zak³adanie i utrzymywanie terenów zieleni nie jest tylko zwyk³ym obowi¹zkiem w³acicieli posesji (publicznych i prywatnych), ale równie¿ niezmiernie istotnym dzia³aniem dla zachowania obecnego i przysz³ego stanu zdrowotnego ludnoci miasta.

88

EKOIN¯YNIERIA DLA EKOROZWOJU

2. Otrzymywanie ci¹g³ych korzyci z obecnoci zadrzewieñ i terenów zieleni na obszarach miasta wymaga aktywnego udzia³u spo³eczeñstwa, gdy¿ tereny zieleni na ogó³ nie
odnawiaj¹ siê samoczynnie, a zatem musi byæ odpowiednio ukierunkowany i zorganizowany program ekorozwoju tych terenów.
3. Program ekorozwoju musi obejmowaæ wszystkie rodzaje zadrzewieñ i terenów zieleni,
niezale¿nie od ich w³acicieli i podzia³u administracyjnego.
Sporz¹dzony w oparciu o wymienione zasady, model ekorozwoju terenów zieleni oparty
jest na trzech równolegle ujmowanych g³ównych czynnikach jak: zasoby rolinnoci, aktywnoæ mieszkañców oraz organizacja warunków utrzymania zasobów.
Zasoby rolinnoci, zw³aszcza drzewa, stanowi¹ podstawê ca³ego systemu ekorozwoju terenów zieleni. Wielkoæ, zasiêg, rozmieszczenie przestrzenne, struktura wieku oraz
kondycja drzew i innych rolin okrelaj¹ limity uzyskiwanych korzyci i skalê niezbêdnych
nak³adów. Model ekorozwoju powinien zawieraæ ró¿norodnoæ gatunków, wielkoci i zró¿nicowania wieku, które umo¿liwi¹ kontynuacjê korzyci w czasie, gdy czêæ drzew ( i innych
rolin) jest nowo sadzonych, a czêæ usuwanych. Ze wzglêdu na to, i¿ w zakresie terenów
zieleni mamy do czynienia z formacj¹ dynamiczn¹, istotnym wskanikiem oceny stopnia zadrzewienia / zazielenienia miasta jest m.in. procentowy udzia³ powierzchni pokrytej koronami drzew. Stopieñ pokrycia koronami drzew i ich kondycja uwa¿any jest za istotny wskanik nie tylko zdrowotnoci miasta, ale równie¿ standardu ¿ycia mieszkañców.
Zasoby rolinnoci, zw³aszcza drzewa, dostarczaj¹ szeregu korzyci, z których czêæ jest
wymierna jak np. zaoszczêdzenia energii dziêki izolacji i zacienianiu budynków, redukcja zanieczyszczeñ powietrza, zmniejszenie sp³ywu wód opadowych, zwiêkszenie wartoci posesji
itp. Utrzymanie tych zasobów wi¹¿e siê z kosztami, dotycz¹cymi nie tylko nak³adów na ich
zak³adanie i pielêgnacjê, ale tak¿e z rekompensat¹ szkód spowodowanych np. przez drzewa.
Wszystkie te elementy musz¹ byæ rozwa¿ane przy opracowywaniu programu ekorozwoju.
Aktywnoæ mieszkañców jest wa¿nym czynnikiem powodzenia realizacji ekorozwoju w zakresie terenów zieleni. Model ten przewiduje koniecznoæ uczestniczenia w³acicieli wszystkich terenów zieleni (publicznych i prywatnych), którzy powinni realizowaæ
programy skoordynowane z ogóln¹ strategi¹. Niezbêdna jest wspó³praca s³u¿b zieleni miejskiej z instytucjami wykonuj¹cymi roboty publiczne, drogi i instalacje w miecie. Organizacja takiego wspó³dzia³ania wymaga zaanga¿owania w³adz miejskich i radnych. Wa¿ne jest zrozumienie znaczenia wspó³pracy na podstawie wiadomoci o wartoci drzew i innej rolinnoci. Opracowania takie s¹ obecnie przygotowywane m.in. w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Istotna jest równie¿ kooperacja z zielonym biznesem i przemys³em, które dla w³asnych korzyci powinny w³¹czyæ siê w miejskie cele i programy, w celu uzyskania
wzajemnie uzupe³niaj¹cego siê systemu, obejmuj¹cego zadania projektantów, wykonawców i
producentów, równie¿ w zakresie wieloletniej wyprzedzaj¹cej produkcji szkó³karskiej i innych materia³ów ogrodniczych dla zapewnienia realizacji planów miejskich.
Niezmiernie wa¿ne s¹ inicjatywy mieszkañców s¹siaduj¹cych domów wspó³pracuj¹cych
przy realizacji zadañ ekorozwoju dziêki zrozumieniu jego celów i korzyci. Jak wynika z
dowiadczeñ, przewa¿nie pojedyncze osoby lub grupy osób podejmuj¹ dzia³ania dotycz¹c¹
wprowadzenia zmian w otoczeniu. Inicjatywa taka staje siê zaczynem akcji maj¹cych kluczowe znaczenie dla zachowania drzew i poprawy estetyki okolicy. Przy dobrej organizacji
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tworzy siê wspó³praca w uk³adzie w³adza-byznes-mieszkañcy, której celem jest uzyskanie
korzyci z rozwoju i obecnoci terenów zieleni. Stanowi to podstawê do wprowadzenia zagadnieñ ekorozwoju w struktury zarz¹dzania miastem. Przyczynia siê równie¿ do wyboru decydentów zainteresowanych w utrzymaniu wysokiego standardu rodowiska przyrodniczego
miasta, którzy wspó³pracuj¹c pomagaj¹ równie¿ w uzyskiwaniu funduszy na te cele.
Niezbêdne jest ponadto zorganizowanie kooperacji regionalnej w celu umo¿liwienia dzia³ania na wiêkszych obszarach, których spójnoæ geograficzna wymaga takiej wspó³pracy.
Powodzenie realizacji omawianego modelu ekorozwoju, okrelane terminem utrzymanie zasobów, wymaga prowadzenia w³aciwej polityki w zakresie standardów ilociowych i jakociowych zak³adania i pielêgnacji terenów zieleni, ochrony drzew i selekcji
gatunków. Wszystkie plany rozwoju miasta powinny byæ obligatoryjnie koordynowane ze
strategi¹ ekorozwoju zadrzewieñ i terenów zieleni.
W tym celu niezbêdne jest:
 opracowanie odpowiednich przepisów prawnych w zakresie standardów wyposa¿enie miast w tereny zieleni w uk³adzie strukturalnym i jednostkowym;
 opracowanie zasad i przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych wraz z
ocen¹ ich wartoci;
 sporz¹dzenie planu zarz¹dzania drzewami i inn¹ rolinnoci¹ w skali ca³ego miasta obejmuj¹cego tereny publiczne i prywatne;
 zapewnienie funduszy dla realizacji planu zarz¹dzania i rozwoju terenów zieleni z
uwzglêdnieniem funduszy ze róde³ publicznych i prywatnych;
 przygotowanie popularnych programów edukacyjnych;
 opracowanie programów szkoleniowych oraz zasad przyznawania uprawnieñ zawodowych dla kadry specjalistów w zakresie zak³adania i pielêgnacji terenów zieleni;
 rozwój metod gromadzenia informacji (monitoring) obejmuj¹cych stan rodowiska
przyrodniczego w uk³adzie dynamicznym przy wykorzystaniu zdjêæ lotniczych i pomiarów naziemnych (adaptacja GIS);
 maksymalne zachowanie istniej¹cych zasobów oraz zapewnienia niezbêdnego rozwoju
dla uzyskania ci¹g³oci korzyci i funkcji terenów zieleni;
 opracowanie odpowiednich specyfikacji standardowych dla prac na terenach zieleni,
zw³aszcza w zakresie ciêcia drzew i pielêgnacji rolinnoci;
 zapewnienie bezpieczeñstwa mieszkañców przez regularn¹ inspekcjê i usuwanie drzew
zagra¿aj¹cych;
 stworzenie zamkniêtego systemu dla odpadów z terenów zieleni (komposty, mulczozrêbki, mulcze, drewno opa³owe oraz u¿ycie drewna na ró¿nego rodzaju wyroby itp.).
Podejmowane na Zachodzie modele ekorozwoju zadrzewieñ i terenów zieleni stanowi¹
u¿yteczne narzêdzie dla systemowego zarz¹dzania zieleni miejsk¹. Opisane modele mog¹ byæ
szczególnie u¿yteczne dla zarz¹dów miast i gmin w Polsce podczas procesów dostosowawczych do struktur europejskich, zw³aszcza dla okrelania celów strategicznych w zakresie ochrony
rodowiska, w tym równie¿ terenów zieleni. Prowadzenie kompleksowej polityki w zakresie
terenów zieleni wp³ynie na unikniêcie fragmentarycznych rozwi¹zañ prowadz¹cych do wadliwych decyzji przestrzennych, które powoduj¹ nie tylko ubytek terenów pokrytych rolinnoci¹
i pogorszenia stanu rodowiska terenów miejskich, ale równie¿ prowadz¹ do zwiêkszenia
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kosztów utrzymania miasta. Podstawowym warunkiem powodzenia ekorozwoju jest stworzenie
odpowiedniej bazy legislacyjnej i informacyjnej (opracowanych na podstawach naukowych)
oraz cis³a wspó³praca jednostek zarz¹dzaj¹cych, biznesowych i ludnoci.
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Streszczenie
Na tle wspó³czesnego rozumienia korzyci uzyskiwanych z prawid³owo planowanych i utrzymywanych
terenów zieleni i zadrzewieñ w miastach oraz na tle sytuacji rozwoju miast w Polsce, omówiony zosta³ model
zrównowa¿onego rozwoju (ekorozwoju) zadrzewieñ i terenów zieleni. Zaprezentowane zosta³y podstawowe czynniki niezbêdne do uzyskania ekorozwoju terenów zieleni, jak zasoby drzewostanów o dobrej kondycji i inne elementy terenów zieleni, szeroka wspó³praca spo³ecznoci miejskiej i wszechstronne podejcie do
organizacji utrzymania drzew i terenów zieleni. Dla ka¿dego z tych czynników zosta³y podane podstawowe
kryteria i wskaniki, jak np. wskanik stopnia pokrycia koronami drzew przydatny dla oceny stanu rodowiska miejskiego. Rezultatem zastosowania przedstawionego modelu, który mo¿e byæ wykorzystany przez
zarz¹dy miast i gminy, jest uzyskanie maksymalnego poziomu sta³ych korzyci socjalnych, zdrowotnych,
ekologicznych i ekonomicznych z obecnoci drzew i terenów zieleni w miastach.

Summary
A model for the development of sustaiable urban forest and green space is presented on the background of contemporary understanding a wide range of important benefits provided by effective planning and
management green space and also on the background of urban planning in Poland. The model applies three
general principles of sustainability to urban forest and green space, as a requirement of the healthy tree and
other vegetation resources, community-wide support and comprehensive management organization. For
each of these components, there are presented criteria and indicators for environmental status assessing, as
for instance tree canopy projection at a given point of time. Presented model can be very useful for the city
hall administration and municipalities in Poland to maintain a maximum level of net social, environmental,
ecological and economic benefits from sustainable urban trees and green space over time.
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£AD PRZESTRZENNY PODSTAW¥ ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH
Zmiany polityczne i gospodarcze, dokonane w Polsce w koñcu lat 80-tych ubieg³ego
stulecia, sprawi³y miêdzy innymi, ¿e du¿e po³acie ziemi uprawne s¹ nieu¿ytkowane b¹d
nienale¿ycie zagospodarowane. Niszczej¹ budynki, urz¹dzenia i sprzêt techniczny. Robi to
przygnêbiaj¹ce wra¿enie, ale te¿ mobilizuje do niezw³ocznego dzia³ania. Prace urz¹dzeniowe maj¹ce na celu poprawê warunków produkcji i ¿ycia mieszkañców wsi.
Warunkiem przetrwania wsi polskiej, w szybko zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci, jest
jej rozwój, a podstaw¹ rozwoju powinno byæ zachowanie ³adu przestrzennego czyli okrelonego porz¹dku w przestrzeni.

Czym jest ³ad przestrzenny?
Od czasów staro¿ytnych wielokrotnie podejmowano próby zdefiniowania pojêcia ³adu.
Definicje te by³y jednak niepe³ne. Póniejsze próby zdefiniowania ³adu odnosi³y siê do
poszczególnych dyscyplin naukowych. Powstawa³ wiele ró¿nych teorii ³adu. Inaczej definiowali ³ad przestrzenny ekonomici, inaczej geografowie, planici, architekci czy wreszcie politycy.
Obecnie pojêcie ³adu przestrzennego wyra¿a d¹¿enie do harmonii, uporz¹dkowania,
proporcjonalnoci i równowa¿enia rodowiska. Jest to w istocie d¹¿enie do uporz¹dkowania ca³oci, której czêci poddane s¹ wspólnym regu³om gry a jej logika wyra¿a siê funkcjonalnoci¹ struktury oraz czytelnoci¹ przestrzenn¹ tworzy w ka¿dym wymiarze terytorialnym wysokie walory estetyczne rodowiska cz³owieka [Ko³odziejski 1995].
G³ównymi czynnikami zachowania ³adu przestrzennego s¹:
 odpowiednie rozmieszczenie przestrzenne funkcji (w³aciwe funkcje w optymalnych
miejscach);
 odpowiednie s¹siedztwo funkcji (bezkonfliktowe i daj¹ce najwiêksze korzyci);
 odpowiednia struktura pionowa (zachowanie proporcji wysokoci, wystêpowanie dominanty);
 odpowiednia struktura pozioma, (harmonia w strukturze u¿ytkowania i w³adania czyli
odpowiedni kszta³t i wielkoæ dzia³ek, roz³ogu, pól siewnych i gospodarstwa wiejskiego, odpowiednie oddalenie od podmiotów gospodarczych).
Rysunek 1 przedstawia miejsce omawianego tematu w szerokiej problematyce
przedmiotu.
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Rys. 1. £ad przestrzenny a sukces w rozwoju obszarów wiejskich.
ród³o: Opracowanie w³asne

Roz³óg jest to zbiór wszystkich gruntów bezporednio i porednio wykorzystywanych
do produkcji rolnej. Sk³ada siê on z u¿ytków rolnych, jednego (lub wiêcej) podwórza i
terenów komunikacyjnych ³¹cz¹cych te obiekty.
Mo¿liwoci kszta³towania roz³ogu i ³adu przestrzennego warunkuj¹:
 rzeba terenu,
 formy u¿ytkowania gruntów,
 jakoæ i przydatnoæ gleb,
 gêstoæ sieci dróg rolniczych,
 rozmieszczenie jednostek osadniczych.
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Na ocenê jakoci roz³ogu sk³adaj¹ siê cechy trudno i ³atwozmienne. Do pierwszych
zalicza siê:
 powierzchniê gospodarstwa,
 liczbê, kszta³t, wielkoæ i przestrzenne rozmieszczenie dzia³ek i parcel,
 jakoæ i przydatnoæ rolnicz¹ gruntów,
 rzebê terenu,
 rozmieszczenie, d³ugoæ, jakoæ nawierzchni i profil pod³u¿ny dróg powszechnego
u¿ytku wykorzystywanych w gospodarstwie,
 liczbê i po³o¿enie zagród gospodarczych.
Ma³ozmienne cechy powinny stanowiæ podstawê charakterystyki gospodarstwa jako
przedmiotu wyceny dla celu kupna-sprzeda¿y, dzia³ów rodzinnych, celów kredytowych czy
scalenia gruntów.
Pomiêdzy ukszta³towaniem i wielkoci¹ roz³ogu a wynikami gospodarczymi uzyskiwanymi przez gospodarstwo istnieje cis³a zale¿noæ. Wraz bowiem ze wzrostem odleg³oci istniej¹cej miêdzy zabudowaniami a u¿ytkami rosn¹ koszty a tym samym malej¹ uzyskiwane z produkcji dochody.
Na charakter roz³ogu, a w szczególnoci na jego ukszta³towanie, niew¹tpliwy wp³yw
ma rzeba terenu, która w sposób znacz¹cy stanowi o poziomie wyników gospodarczych.
Silne urzebienie terenu ogranicza wielkoæ roz³ogu, zwiêksza koszty dojazdu, ogranicza
mo¿liwoci mechanizacjê. W ostatecznoci powoduje koniecznoæ zmiany upraw rolnych
na lene lub u¿ytki zielone [Woch 2001].
Podstawow¹ jednostk¹, ukszta³towanie której bêdzie mia³o wp³yw na stan ³adu przestrzennego obszarów wiejskich jest gospodarstwo rolne rodzinne, stanowi¹ce g³ówne ród³o utrzymania.
Obecne mo¿liwoci i potrzeby scaleñ sk³aniaj¹ do optymalizowania wielkoci powierzchni gospodarstw rolnych [Woch 2001]. Optymalizacja wielkoci gospodarstwa zale¿y czynników.
Nale¿y rozwa¿yæ kwestiê najmniejszej jednostki powierzchniowej jak¹ jest pole siewne. Wielu specjalistów uwa¿a, ¿e wielkoæ pola siewnego powinna odpowiadaæ powierzchni, na której prace wykonywane s¹ w czasie jednego dnia roboczego. U pod³o¿a tego pogl¹du le¿y troska o najbardziej ekonomiczne wykorzystanie czasu pracy bez ograniczania go
na dojazdy do innych obiektów. Jak podaje Woch [2001] za Hopferem i Urbanem, górna
granica wielkoci powierzchni pola powinna byæ ustalona na podstawie zasobów sprzêtu i
si³y roboczej w gospodarstwie, zak³adaj¹c ¿e podstawowa uprawa najintensywniejszej roliny powinna byæ przeprowadzona w przeci¹gu 23 dni. Doln¹ granicê wielkoci powierzchni pola mo¿na ustaliæ nastêpuj¹co: pole musi mieæ przynajmniej taki obszar, na którym
najwydajniejsza maszyna znajdzie pracê na jeden lub pó³ dnia roboczego. Wielkoci te jednak musz¹ byæ rozpatrywane tak¿e z uwzglêdnieniem:
 ukszta³towania terenu,
 stanu mechanizacji w gospodarstwie,
 wielkoæ si³y roboczej,
 jakoci gleby,
 kszta³tu pola.
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Oprócz wielkoci pola, wa¿nym elementem dla efektywnej uprawy jest jego kszta³t.
Dla uprawy zmechanizowanej najlepszy jest prostok¹t, który jest rzadko spotykany.
Niew¹tpliwie wa¿nym parametrem roz³ogu gruntów jest oddalenie od zagrody. Czynnik ten jednak nie jest brany pod uwagê podczas prac scaleniowych, choæ ma niebagatelne
znaczenie. Odleg³oæ miêdzy siedliskiem a roz³ogiem wp³ywa na koszty zwi¹zane z dojazdami i transportem p³odów [Woch 2001].
Racjonalne kszta³towanie roz³ogu, jego wielkoci i kszta³tu, wielkoci gospodarstwa
oraz wielkoci i kszta³tu pola siewnego, to tylko niektóre elementy ³adu przestrzennego.
Jednak¿e, w rozwoju obszarów wiejskich nale¿y d¹¿yæ do ³adu przestrzennego na ka¿dym
etapie projektowania.
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SOZOSWOBODA PLANISTYCZNA JAKO INSTRUMENT
EKOROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Wstêp
Ekorozwój to prowadzenie wszelkiej dzia³alnoci gospodarczej w harmonii z przyrod¹
 nie powoduj¹cej niekorzystnych zmian w rodowisku.
Podejmuj¹c jakiekolwiek dzia³ania w rodowisku musimy mieæ na uwadze ich konsekwencjê dla wszystkich u¿ytkowników przestrzeni. Powinnimy, wiêc znaæ dopuszczalne
granice przekszta³cania rodowiska, zapewniaj¹ce przyrodnicze podstawy ekorozwoju.
Lokalizacja okrelonej funkcji zale¿y od wielu ró¿nych czynników, uwarunkowañ i ograniczeñ. Im wiêcej jest ograniczników funkcji, tym trudniej znaleæ odpowiedni¹ dla niej
lokalizacjê. Tym samym mniejsza jest swoboda dzia³ania planisty. Lokalizacja okrelonej
dzia³alnoci gospodarczej w przestrzeni zale¿y, od:
· uwarunkowañ rodowiskowych,
· potrzeb spo³ecznych,
· mo¿liwoci ekonomiczno-gospodarczych,
· mo¿liwoci technicznych.
Uwarunkowania rodowiskowe s¹ jednymi z g³ównych przy dzia³aniach planistycznych
i najwa¿niejszymi z gwarantów ekorozwoju. Podstawowym warunkiem ekorozwoju jest istnienie obszarów o du¿ej cennoci ekologicznej i uchronienie ich przed degradacj¹. Prawna
ochrona obszarów polega na wprowadzeniu okrelonych ograniczeñ i zakazów w u¿ytkowaniu terenu. Im ograniczenia s¹ wiêksze, tym swoboda dzia³ania planisty jest mniejsza. Podejmujemy tu próby wykazania zwi¹zku miêdzy ograniczeniami ochronnymi a swobod¹
dzia³añ planistycznych i wykorzystywania tych ograniczeñ w swobodzie planistycznej (sozoswobodzie) jako instrumentu ekorozwoju obszarów wiejskich.

Sozoswoboda planistyczna w zagospodarowaniu przestrzeni
Swoboda planistyczna definiowana jako brak ograniczeñ w zagospodarowaniu terenu
jest uwarunkowana wieloma czynnikami. Jednym z nich (jak ju¿ wspomniano) s¹ uwarunkowania rodowiskowe, wynikaj¹ce z koniecznoci zachowania obszarów cennych ekologicznie i przestrzegania zasad gospodarki na terenach chronionych. Tereny chronione to
tak¿e obszary cenne ekologicznie, ale tu swoboda dzia³añ planistycznych wynika nie tylko
ze wiadomoci ekologicznej, ale tak¿e ograniczeñ prawnych. Problematykê zawê¿amy tu
do ograniczeñ planistycznych wynikaj¹cych z prawnej ochrony przyrody. Taka formê ogra-
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niczeñ planistycznych nazywamy sozoswobod¹ planistyczn¹. Okrelanie to wynika z analizy pojêæ swobody i sozologii, i jednoczenie mo¿liwoci, krótkiego aczkolwiek jednoznacznego okrelenia przedmiotu badañ.
Wed³ug encyklopedii powszechnej sozologia jest to nauka o podstawowych problemach zwi¹zanych z ochron¹ przyrody oraz zapewnieniem trwa³oci eksploatowania jej zasobów na podstawie zachowania równowagi biologicznej. Jest to, wiêc nauka kompleksowa nierozerwalnie zwi¹zana z ekologi¹, geografi¹ i geologi¹ [Encyklopedia Gutenberga,
1997]. W s³owniku wyrazów obcych i zwrotów obcojêzycznych sozologia zosta³a okrelona jako nauka zajmuj¹ca siê kompleksowymi badaniami zachowañ cz³owieka oraz racjonaln¹ przebudow¹ i ochron¹ jego rodowiska [Kopaliñski 1991].
Sozoswoboda planistyczna jest to, swoboda dzia³añ planistycznych uwarunkowana istnieniem lub brakiem ograniczeñ w zagospodarowaniu przestrzeni wynikaj¹cych z tytu³u
wystêpowania na danym terenie prawnych form ochrony rodowiska. Im ta sozoswoboda
jest wiêksza, tym s¹ mniejsze ograniczenia bezkonfliktowego tym wiêksze mamy mo¿liwoci w wyborze funkcji i zagospodarowania terenów. Oznacza to, ze ograniczenia z tytu³u
ochrony w gospodarowaniu obszarami s¹ ma³e, b¹d nie wystêpuj¹ w ogóle. Poznanie zatem wielkoci sozoswobody planistycznej na danym terenie (gmina, czêæ gminy) powinno pomóc planistom w wyborze przeznaczenia terenów do pe³nienia okrelonej funkcji,
wyborze lokalizacji inwestycji i wyborze sposobów zagospodarowania przestrzeni. Tym
samym sozoswoboda planistyczna mo¿e odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w ekorozwoju, mo¿e byæ
instrumentem ekorozwoju.

Cennoæ ekologiczna przestrzeni i formy jej ochrony
Podstawowym narzêdziem ochrony i racjonalnego kszta³towania rodowiska przyrodniczego jest planowanie przestrzenne, bowiem ka¿da zmiana rodowiska oddzia³uje na uk³ady
przestrzenne. Uwarunkowania ochronne s¹ hamulcem dzia³añ planistycznych w nieracjonalnym rozwoju przestrzeni  hamulcem zabezpieczaj¹cym przed zniszczeniem walorów
u¿ytkowych przestrzeni i zapewniaj¹cym jej trwa³oæ [Cymerman, Kurowska 2001].
Wraz z rozwojem gospodarczym i rozwojem ochrony przyrody pojawia³y siê kolejne
motywy ochrony przyrody. S¹ one miêdzy innymi nastêpuj¹ce: kult religijny, motywy gospodarcze, naukowe, uczuciowe, patriotyczne i wychowawcze, estetyczne, historyczno-pami¹tkowe, kulturowe, uzdrowiskowe, spo³eczne [Mazur 2000].
Chmielewski podaj¹c motywy ochrony stwierdza o ich z³o¿onym charakterze i wymienia nastêpuj¹ce grupy motywów:
· grupa motywów ekologicznych (stworzenie warunków do prawid³owego funkcjonowania przyrody, tj. do zachowania równowagi ekologicznej);
· grupa motywów spo³ecznych (zapewnienie warunków ¿ycia w czystym, zdrowym i ró¿norodnym rodowisku, odpowiedniej jakoci wy¿ywienia, dobrych warunków wypoczynku);
· grupa motywów gospodarczych (racjonalne wykorzystywanie surowców, trwa³e  wielopokoleniowe  u¿ytkowanie ekosystemów);
· grupa motywów naukowo-dydaktycznych (zachowanie osobliwych form przyrody nieo¿ywionej, rzadkich gatunków flory i fauny, osobliwych ekosystemów) [Chmielewski 1990].
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Warto by³oby postawiæ pytanie: czy prawne formy ochrony przyrody zabezpieczaj¹
skutecznie chronione obiekty? Trudno daæ tu jednoznaczn¹ odpowied, tym bardziej pozytywn¹. Nale¿a³oby postawiæ kolejne pytanie, co by by³o gdyby nie istnia³ ten system form
ochrony przyrody? Konkluzja nasuwa siê jednoznaczna. Nale¿y chroniæ i dalej dbaæ o tereny o du¿ej cennoci ekologicznej. S¹ one bowiem podstaw¹ ekorozwoju danego terenu.
Pod wzglêdem ochrony przyrody czêsta jest sytuacja, ¿e formalnie ustanowione s¹
ró¿ne jej prawne formy, ale nie powoduje to realnych dzia³añ ochronnych. Z kolei dorane
potrzeby inwestycyjne traktowane s¹ priorytetowo, nawet kosztem ³amania prawa, które
czêsto nie jest egzekwowane [Przewoniak 2001]. Ma³a wiadomoæ ekologiczna spo³eczeñstwa i brak zapotrzebowania na tego typu obszary jest tu pewnego rodzaju utrudnieniem. Brak jest potencjalnych nabywców na tereny, na których obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia, bo powoduj¹ one utrudnienia w korzystaniu z nieruchomoci w dowolny sposób.
W zwi¹zku z tym, ¿e przestrzeñ jest ró¿norodna przyrodniczo wyznacza siê obszary o
ró¿nej cennoci ekologicznej i gospodarczej. Koniecznoæ zachowania obszarów cennych
ekologicznie, zmusi³a do objêcia ró¿nych tworów ochron¹. Jest to jeden ze skuteczniejszych instrumentów zachowania funkcjonalnoci rodowiska. Zatem ochrona jako dzia³alnoæ zabezpieczaj¹ca rodowisko jest ograniczeniem, w korzystaniu z przestrzeni, przeznaczaniu jej dla okrelonych funkcji.
Istotn¹ rolê w tym procesie odgrywa planowanie przestrzenne. Planici decyduj¹ o
lokalizacji w przestrzeni ró¿nych dzia³añ. Sozoswoboda planistyczna, czyli znajomoæ wp³ywu ograniczeñ w gospodarowaniu terenami objêtymi ochron¹ ma byæ narzêdziem rozwoju
spo³eczno-gospodarczego. Znajomoæ ograniczeñ jest bardzo istotna z punktu widzenia
ekorozwoju, gdy¿ znaj¹c predyspozycje danego obszaru mo¿emy unikn¹æ konfliktów przestrzennych.

Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomoci na obszarach prawnie
chronionych
Ochrona rodowiska obejmuje przede wszystkim ludzkie dzia³ania objête planowaniem
gospodarczym tak wywa¿one, aby przy zaspokajaniu potrzeb cz³owieka nie pogarszaæ stanu
rodowiska. Ochrona rodowiska nie jest zaniechaniem dzia³ania i dalszego rozwoju, lecz
dzia³aniem planowo kszta³tuj¹cym rodowisko, bowiem ochrona to tylko jeden z elementów prowadzonej gospodarki przestrzennej [Dziadosz 2000].
Nieruchomoci po³o¿one na terenach prawnie chronionych, w ich otulinach lub s¹siedztwie, podlegaj¹ prawnym uregulowaniom ograniczaj¹cym zasady ich zagospodarowania. Podobnie sprawa wygl¹da w stosunku, do nieruchomoci, na których znajduj¹ siê obiekty
chronione (pomniki przyrody, zabytki itp.). Rzadko zdarza siê ¿eby wiadomoæ ekologiczna mia³a górê nad faktem istnienia ograniczeñ w gospodarowaniu nieruchomoci¹. Ograniczenie prawa do korzystania z nieruchomoci powoduje ograniczenie prawa w³asnoci, co
za tym idzie wp³ywa na wartoæ rynkow¹ (spadek wartoci). Ni¿sza wartoæ nieruchomoci
nie przes¹dza o znaczeniu tych terenów. Cechuje je, bowiem bardzo wysoka cennoæ ekologiczna. Dlatego mo¿na powiedzieæ, ¿e istnienie na danym obszarze okrelonych form
ochrony przynosi raczej wiêcej korzyci spo³ecznych ni¿ ekonomicznych. Mimo wiado-
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moci, ¿e w ujêciu lokalnym istnienie obszarów podlegaj¹cych prawnej ochronie z punktu
widzenia poszczególnych inwestorów wi¹¿e siê raczej z trudnociami, to w skali makroprzestrzennej jest zjawiskiem jak najbardziej po¿¹danym. Potencjalni nabywcy wol¹ raczej
bezpieczn¹ cennoæ ekologiczn¹, czyli preferuj¹ tereny w niedalekim s¹siedztwie obszarów, na których znajduj¹ siê obiekty chronione, gdy¿ zakres ograniczeñ w korzystaniu z
nieruchomoci jest znacznie mniejszy. Wyklucza tylko uci¹¿liwe funkcje.
Istnieje równie¿ szereg obiektów podlegaj¹cych ochronie, gdzie przyczyn¹ poddania
ich ochronie jest np. z³y stan rodowiska przyrodniczego, nazywane obszarami ograniczonego u¿ytkowania. Do grupy tej mo¿na zaliczyæ niektóre rodzaje lasów ochronnych, czy
Tabela 1. Zale¿noci miêdzy form¹ ochrony a sozoswobod¹ planistyczn¹
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Skala:
* 1 punkt  oznacza ma³¹ cennoæ ekologiczn¹
* 5 punktów  oznacza du¿¹ cennoæ ekologiczn¹
** 1 punkt  oznacza ma³e ograniczenia z tytu³u ochrony
** 10 punktów  oznacza du¿e ograniczenia z tytu³u ochrony
*** 1 punkt  oznacza ma³¹ sozoswobodê planistyczn¹
*** 5 punktów  oznacza du¿¹ na sozoswobodê planistyczn¹
 zjawisko nie wystêpuje

ród³o: Opracowanie w³asne.
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tereny eksploatacji z³ó¿ kopalin. W przeciwieñstwie do ca³ej grupy form ochrony przyrody, obszary te mog¹ mieæ ró¿n¹ wartoæ rynkow¹, czasami nawet wy¿sz¹ w stosunku do
innych. Oczywistym jest tylko jedno, obszary te z pewnoci¹ nie cechuj¹ siê cennoci¹
ekologiczn¹. Dotyczy to równie¿ terenów s¹siednich. W gospodarowaniu tego typu obszarami istnieje równie¿ szereg ograniczeñ (ró¿nych w zale¿noci od powodu poddania ochronie), ale jednoczenie mog¹ byæ one uci¹¿liwe czy niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zagro¿eniem dla prawid³owego funkcjonowania rodowiska przyrodniczego. Prowadzone badania nad sozoswobod¹ planistyczn¹ wykaza³y generaln¹ regu³ê, ¿e im cennoæ ekologiczna
wiêksza, tym sozoswoboda planistyczna mniejsza (tab. 1).
Z analizy treci tabeli 1 wynika, ¿e cennoæ ekologiczna i liczba punktów za ograniczenia z tytu³u ochrony zawsze jest odwrotnie proporcjonalna do sozoswobody planistycznej,
czyli im wiêksza jest cennoæ ekologiczna danego terenu, tym mniejsz¹ mamy swobodê
wyboru funkcji.
Nie jest to jednak regu³¹, ¿e najwiêksza sozoswoboda planistyczna bêdzie w przypadku
obszarów o ma³ej cennoci ekologicznej (ma³ej wartoci ekologicznej). O pe³nej sozoswobodzie mo¿emy mówiæ tylko wtedy, gdy na danym terenie brak jest jakichkolwiek form
ochrony rodowiska i wynikaj¹cych z tytu³u ich wystêpowania ograniczeñ w korzystaniu i
zagospodarowaniu tych obszarów.

Proponowana metodyka wyznaczania terenów o ró¿nej sozoswobodzie
planistycznej
Decyzje planistyczne (lokalizacyjne) w planowaniu przestrzennym s¹ podejmowane na
ró¿nych poziomach i w ró¿nych sytuacjach. Z tego wzglêdu inaczej nale¿y rozwa¿aæ sozoswobodê planistyczn¹ na poziomie opracowañ krajowych, wojewódzkich i inaczej na poziomie gminnym. Ta innoæ wynika ze skali problemów i zasiêgu ich wyst¹pienia. W niniejszym opracowaniu przedmiotem rozwa¿añ jest gmina, gdzie z opracowañ planistycznych
wystêpuj¹:
· studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
· miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
· decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Przedstawiona propozycja wyznaczenia terenów o ró¿nej sozoswobodzie planistycznej bêdzie siê odnosi³a zatem do obszaru gminy z mo¿liwoci¹ wykorzystania wyników do
opracowañ planistycznych dotycz¹cych gminy.
Proponowana metoda okrelania sozoswobody planistycznej polega na punktowej ocenie rodowiska, uwzglêdniaj¹ce stan prawny ochrony tego rodowiska. Szczególn¹ uwagê
zwraca siê na te elementy chronione, które powinny byæ zachowane, a tym bardziej zabezpieczone przed ingerencj¹ cz³owieka czy zniszczeniem. Wynikiem oceny jest mapa sozoswobody planistycznej.
Proponowana metoda wyznaczania stref o ró¿nej sozoswobodzie planistycznej, czyli
klas o ró¿nej sile ograniczeñ ochronnych jest metod¹ realizowan¹ w dwóch sekwencyjnych
etapach: inwentaryzacyjnym i waloryzacyjnym.
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Etap I  inwentaryzacja przyrodnicza
Prace inwentaryzacyjne polegaj¹ na wstêpnym rozpoznaniu terenu (zebranie informacji o istniej¹cych formach ochrony na danym terenie i zgromadzenie istniej¹cej dokumentacji w organach administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, zajmuj¹cych siê planowaniem
przestrzennym ochron¹). Celem inwentaryzacji jest wyodrêbnienie terenów objêtych ochron¹, gdzie mog¹ byæ ograniczenia w gospodarowaniu maj¹ce wp³yw na wybór funkcji terenu.
Inwentaryzacja przyrodnicza mo¿e byæ wykonana metod¹ bezporedni¹ lub poredni¹. Metoda bezporednia polega na zebraniu informacji ród³owych w terenie. Jest ona bardzo
dok³adna, ale jednoczenie pracoch³onna, charakteryzuje siê wysokim stopniem aktualnoci danych. Metoda porednia polega na wykorzystaniu istniej¹cych materia³ów. Pozwala
ona na stosunkowo szybkie zebranie potrzebnych danych wyjciowych, jednak mo¿e byæ
obarczona w pewnym stopniu dezaktualizacj¹ danych.
Etap II  waloryzacja sozologiczna
Waloryzacja odpowiada w du¿ym stopniu kwalifikacji terenu, tj. okreleniu przydatnoci obszaru do okrelonego celu, w tym przypadku wskazaniu obszarów o ró¿nej sozoswobodzie planistycznej. Ocena danego terenu dokonywana jest w polach podstawowych. Efektem koñcowym tego etapu jest opracowanie mapy sozoswobody planistycznej. Waloryzacja sozologiczna mo¿e byæ przeprowadzona przy wykorzystaniu dwóch sposobów podzia³u
terenu na pola podstawowe:
· podstawowym polem badawczym jest najmniejszy obszar podzia³u terytorialnego kraju  jakim jest dzia³ka ewidencyjna,
· polem podstawowym jest kwadrat (np. o boku 4cm×4cm), jako figura geometryczna w
wyniku sztucznego podzia³u na mniejsze czêci.
Wybór sposobu waloryzacji zale¿y przede wszystkim od tego, do jakich celów ma s³u¿yæ powsta³a mapa, oraz jakimi podk³adami kartograficznymi dysponujemy. Mapê opracowuje siê w skalach: 1:5000, 1:10000 i 1:25000. Skala mapy uzale¿niona jest od:
· rodzaju opracowania planistycznego,
· stopnia intensywnoci i rodzaju wystêpuj¹cych form ochrony rodowiska,
· wielkoci obszaru objêtego opracowaniem.

Ustalenie klas sozoswobody planistycznej
W celu wyznaczenia ram sozoswobody planistycznej obszaru nale¿y uwzglêdniæ trzy
cechy diagnostyczne jako mierniki tej sozoswobody. Oprócz liczby punktów wp³ywu na
swobodê planistyczn¹, nale¿y uwzglêdniæ równie¿ rodzaj wyst¹pienia danej formy ochrony
oraz zajmowan¹ powierzchniê.
· Liczba punktów za ograniczenia ochronne  punkty przyjmujemy z tabeli 1  [Wo];
· Rodzaj wyst¹pienia danej formy ochrony  mo¿emy mówiæ o ró¿nych kategoriach wystêpowania. Poszczególnym kategoriom przypisuje siê okrelon¹, wagê jako wspó³czynnik
koryguj¹cy [Wr], co pozwala uwzglêdniæ szczególne przypadki wystêpowania form ochro-
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ny w ramach jednej formy (np. zabytki mog¹ wystêpowaæ jako obiekty punktowe  kocio³y, kapliczki itp., lub jako powierzchniowe  zespo³y pa³acowo-parkowe, cmentarze).
Wr = 0,33  obiekty punktowe
Wr = 0,66  obiekty liniowe
Wr = 1  obiekty powierzchniowe
· Powierzchnia  jest miernikiem, który okrela procentowy udzia³ zajmowanej powierzchni przez dan¹ formê ochrony w granicach pola podstawowego oceny [Wp] (dzia³ka ewidencyjna lub figura geometryczna  kwadrat).
Bior¹c pod uwagê wszystkie cechy diagnostyczne i uwzglêdniaj¹c odpowiednie wspó³czynniki koryguj¹ce dla danej formy ochrony otrzymujemy dopiero pe³n¹ sozoswobodê
planistyczn¹ w granicach podstawowego pola badawczego. Sozoswobodê planistyczn¹ dla
poszczególnych pól podstawowych, za pomoc¹ nastêpuj¹cej formu³y:
n

Sp = S (Woj * Wrk * Wpl)
i=1

gdzie:
Sp
n
Woj
Wrk
Wpl

 wielkoæ sozoswobody w polu badawczym
 iloæ ró¿nych form ochrony wystêpuj¹cych w polu podstawowym
 liczba punktów za ograniczenia ochronne z tabeli 1 (j w przedziale od 1 do 10)
 waga za formê wyst¹pienia obiektu chronionego
 udzia³ zajmowanej powierzchni pola podstawowego przez dan¹ formê ochrony
(l w przedziale od 0 do 1  w zale¿noci od % udzia³u)

Tak wyznaczon¹ sozoswobode planistyczn¹ mo¿emy zaklasyfikowaæ do odpowiedniej
klasy. Przedstawia to tabela 2.
Wyniki waloryzacji proponuje siê zestawiæ w formie tabelarycznej. Ka¿de pole podstawowe nale¿y zaklasyfikowaæ do odpowiedniej klasy sozoswobody planistycznej (okrelonej w tabeli 2), a nastêpnie przenieæ na podk³ady mapowe, przypisuj¹c klasom sozoTabela 2. Klasy sozoswobody planistycznej
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swobody odpowiedni¹ kolorystykê (intensywnoæ kolorów powinna wzrastaæ wraz ze wzrostem interpretowanego zjawiska).
Naniesione wyniki waloryzacji na podk³ady kartograficzne wed³ug wybranego sposobu
waloryzacji podlegaj¹ uogólnieniu, którego rezultatem jest wydzielenie obszarów o jednorodnej klasie sozoswobody planistycznej.

Podsumowanie
Sozoswoboda planistyczna nie jest pojêciem znanym i ogólnie stosowanym w praktyce planistycznej i ochroniarskiej. Jej wprowadzenie do tych dziedzin pozwoli³oby na obiektywizacjê postrzegania problemu ochrony rodowiska i zachowanie najcenniejszych tworów przyrody. W zale¿noci od zasiêgu opracowania, mapy sozoswobody planistycznej mog³yby s³u¿yæ jako materia³ wejciowy do opracowañ planistycznych na poziomie gminy
(studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Mapa sozoswobody planistycznej pokazuje tereny, które w pierwszej
kolejnoci bez ¿adnych ograniczeñ mo¿na zagospodarowaæ bez zachwiania równowagi przyrodniczej. Wykorzystanie tej mapy do celów projektowych jest gwarantem i instrumentem
rozwoju w harmonii z przyrod¹, czyli ekorozwoju.
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OCENY ODDZIA£YWANIA NA RODOWISKO
I PLANY PRZESTRZENNE INSTRUMENTAMI ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH

Wprowadzenie
Rozwój obszarów wiejskich jest szans¹ poprawy ¿ycia i pracy ludnoci wiejskiej i podniesienia efektywnoci lokowania rodków. Sterowanie rozwojem powinno byæ zharmonizowaæ wszystkie podstawowe funkcje, tj. gospodarcze, spo³eczne, ekologiczne, kulturowe
i przestrzenne. Rozwój taki zwany rozwojem zrównowa¿onym, mo¿e zapewniæ sta³¹ poprawê warunków ¿ycia obecnym i nastêpnym pokoleniom.
Rozwój zrównowa¿ony jest spo³ecznie po¿¹dany, uzasadniony ekonomicznie i dopuszczalny ekologicznie. Rozwój zrównowa¿ony nie jest jakim okrelonym, modelowym stanem, lecz ci¹g³ym, nieprzerwanym, wieloaspektowym procesem przekszta³ceñ przestrzeni. Dla jego prawid³owego przebiegu niezbêdna jest ci¹g³a kontrola (monitorowanie), analiza oraz sterowanie podstawowymi czynnikami tego rozwoju.
Wród instrumentów rozwoju wyró¿niamy: organizacyjno-prawne; zakazy, nakazy i ograniczenia; finansowe i informacyjno-edukacyjne (tab. 1). Szczególn¹ uwagê zwracamy na
opracowania planistyczne oraz oceny oddzia³ywania na rodowisko. Ochrona i racjonalna
gospodarka zasobami przyrody, poprzez prawid³owe decyzje planistyczne, stanowi jedn¹ z
najbardziej efektywnych i najtañszych dróg prowadz¹cych do harmonijnego wspó³istnienia
cz³owieka i przyrody. Planowanie przestrzenne spe³nia wiêc zasadnicz¹ rolê w realizacji
ekorozwoju.

Rola planowania przestrzennego w rozwoju obszarów wiejskich
W rozwoju obszarów wiejskich wiod¹c¹ rolê spe³niaj¹:
· planowanie rozwoju gospodarczego,
· planowanie przestrzenne.
W zintegrowanym planowaniu rozwoju gminy równowa¿n¹ rolê bêd¹ spe³niaæ sektorowe plany i programy zwi¹zane z wype³nianiem funkcji ustawowych samorz¹du: ochrona
rodowiska, rozwój owiaty, zaopatrzenie w wodê itp. Jednak te opracowania sektorowe
nie mog¹ wykraczaæ poza warunki brzegowe tych dwóch typów planowania, w których równie¿ zawarte s¹ elementy planów sektorowych.
Planowanie w gospodarce rynkowej podlega ewolucji, rodz¹ siê koncepcje zintegrowanego podejcia do planowania tj. takiego planowania, które mia³oby na uwadze stymulo-
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Tabela 1. Instrumenty rozwoju zrównowa¿onego
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wanie lokalnego rozwoju ekonomicznego, w którym plan przestrzenny stanowi³by integralny  instrumentalny sk³adnik koncepcji rozwoju. Planowanie przestrzenne coraz bardziej siê ekonomizuje, jest coraz elastyczniejsze i mniej szczegó³owe. Zwiêksza siê w nim
iloæ elementów spo³ecznych i rodowiskowych, co jest zrozumia³e w wietle zachodz¹cych procesów globalizacji produkcji, wzrastaj¹cej konkurencyjnoci i postêpu cywilizacyjnego.
Miêdzy planowaniem ekonomicznym i przestrzennym pojawi³ siê czynnik ekologiczny. Coraz czêciej zamiast wzrostu gospodarczego stosuje siê kategorie rozwoju warunkowanego popraw¹ jakoci rodowiska. Ekorozwój jest wiêc strategi¹ rozwoju.
W demokratycznej gospodarce rynkowej zadaniem planowania przestrzennego jest ograniczenie wolontaryzmu i ingerencji w³adzy, a tak¿e ograniczenie prywatnych interesów w
imiê dobra spo³ecznoci lokalnej.
Planowanie urbanistyczne obszarów wiejskich dotyczy wszystkich form zabudowy i
u¿ytkowania terenu. Zajmuje siê promocj¹, wskazaniem kierunków, przypieszaniem i kontrol¹ rozwoju w stale zmieniaj¹cym siê fizycznym otoczeniu.
Planowanie kszta³tuje przysz³oæ, pomaga rozpoznawaæ konflikty interesów, projektuje przestrzenne i spo³eczne zmiany, wspomaga harmonijn¹ ewolucjê spo³ecznoci lokal-
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nej, jest dzia³alnoci¹ zarówno twórcz¹, jak i zarz¹dcz¹. Jest katalizatorem w konserwacji
najcenniejszych zasobów i przekszta³caniu obecnej i przysz³ej struktury obszarów wiejskich i wspó³decydowaniu o jakoci rodowiska.
Opracowanie planistyczne wytycza gospodarkê przestrzenn¹ gminy. Jest studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Poprzedza ono uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wa¿ne jest, aby rada gminy zapewni³a sobie wp³yw na przysz³e rozwi¹zania przestrzenne jeszcze przed uchwaleniem przepisu gminnego, jakim jest plan miejscowy [Koz³owski 1996]. W Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzglêdnia siê w szczególnoci zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, wystêpowanie obiektów chronionych (na podstawie przepisów szczególnych), stanu i funkcjonowanie rodowiska przyrodniczego, zagro¿enia rodowiskowe, stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej, prawa w³asnoci, jakoæ ¿ycia mieszkañców. Kreuj¹c kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, nale¿y przedstawiæ wizjê
jej rozwoju. Na etapie opracowywania Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego zadania ochrony rodowiska sprowadzaj¹ siê do kompleksowego
rozpoznania warunków fizjograficznych oraz diagnozy mo¿liwoci i ograniczeñ.
Opracowaniem planistycznym, stanowi¹cym instrument rozwoju obszarów wiejskich jest plan zagospodarowania przestrzennego. Jest on prawem miejscowym (kodeksem reguluj¹cym sposoby u¿ytkowania terenów). Zapewnia ochronê praw, interesów obywateli w zagospodarowaniu przestrzeni¹, jednoczenie zabezpieczaj¹c i gwarantuj¹c ogóln¹ ochronê zarówno spo³ecznoci lokalnej, jak i pañstwa.
Plan spe³nia podstawowe funkcje.
· regulacyjn¹ za pomoc¹ instrumentów:
 proceduralnych  polegaj¹cych na wykorzystaniu planu do oddzia³ywania na u¿ytkowników planu, poprzez podejmowanie decyzji administracyjnych,
 planistycznych  polegaj¹cych na wymaganiu posiadania planów szczegó³owych dla
obszarów wskazanych w planie,
 ekonomicznych, np. poprzez politykê podatkow¹, system kredytowy, wyposa¿enie
infrastrukturalne na koszt gminy,
 informacyjnych, m.in. poprzez rozwi¹zywanie, uwiadamianie lokalnej spo³ecznoci o warunkach u¿ytkowania i ochrony przestrzeni.
· informacyjn¹  informacja o gminie, o stanie jej zagospodarowania, intencjach w³adzy, celach polityki przestrzennej oraz obowi¹zuj¹cym inwestorów systemie regulacji. Funkcja kreacyjna polega na tym, i¿ plan kreuje u odbiorców planu nowe sposoby postrzegania przestrzeni, wskazuje na walory i lansuje np. obszary dziedzictwa
kulturowego.
· kreatywn¹  ustalenia planu w formie zapisów:
 zobowi¹zañ w³adz gminnych w zakresie wyposa¿enia komunalnego, podatków, op³at, itp.,
 okrelenie obowi¹zków podmiotów podejmuj¹cych samodzieln¹ dzia³alnoæ np.
w zakresie inwestowania w wyposa¿enie komunalne lub co do rodzaju form inwestowania,
 tworzenie zachêt do po¿¹danych dzia³añ dotycz¹cych restrukturyzacji, dzia³añ proekologicznych, ³adu przestrzennego i krajobrazu.
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Oceny roli opracowañ planistycznych w rozwoju obszarów wiejskich mo¿emy dokonywaæ uwiadamiaj¹c sobie skutki tych opracowañ, które:
a) zapewniaj¹ ³ad przestrzenny m.in. poprzez racjonaln¹ lokalizacjê obiektów budowlanych, prawid³ow¹ zabudowê jednostek osadniczych (wymagania urbanistyczno-architektoniczne, w³aciwe powi¹zania przestrzenne i organizacyjne u¿ytków, uk³adów infrastruktury technicznej i spo³ecznej, okrelenie wymogów sanitarnych i estetycznych wsi,
b) równowa¿¹ zapotrzebowanie na ró¿ne funkcje wynikaj¹ce m.in. z koncepcji rozwoju
zrównowa¿onego i wielofunkcyjnoci obszarów wiejskich,
c) uwzglêdniaj¹ potrzeby ochrony rodowiska i to zarówno na etapie programu, planu, realizacji planu i skutków, po realizacji, oraz skutki wszystkich decyzji zwi¹zanych za
rodowiskiem,
d) uwzglêdniaj¹ potrzeby ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa mieszkañców przestrzegaj¹c
zasad i parametrów ochrony powietrza, wód, walki z ha³asem, zanieczyszczanie rodowiska, jak równie¿ lokalizacji obiektów infrastruktury spo³ecznej zapewniaj¹c dostêp
mieszkañców do us³ug medycznych.. i innych zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia,
e) uwzglêdniaj¹ walory krajobrazu, poprzez waloryzacjê, ochronê i kszta³towanie krajobrazu,
f) uwzglêdniaj¹ wartoæ przestrzeni i prawa w³asnoci,
g) uwzglêdniaj¹ potrzeby obronnoci kraju.
Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, i¿ rola opracowañ planistycznych w rozwoju obszarów
wiejskich jest zasadnicza, zarówno z punktu widzenia prawnego, ekonomicznego, spo³ecznego i zapewnienia rozwoju zrównowa¿onego.

Rola ocen oddzia³ywania na rodowisko w rozwoju zrównowa¿onym
Oceny oddzia³ywania na rodowisko (OOS), obok planów zagospodarowania przestrzennego stanowi¹ wa¿ny instrument rozwoju obszarów wiejskich. Obowi¹zek sporz¹dzania oceny
planów zagospodarowania przestrzennego, tzw. prognozy skutków wp³ywu ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na rodowisko przyrodnicze, wprowadzi³a ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 roku. G³ównym celem
prognozy jest przeciwdzia³anie skutkom, jakie mog¹ wynikaæ dla rodowiska przyrodniczego z projektowanego sposobu zagospodarowania i wykorzystania terenu, a tak¿e wskazanie sposobów ograniczenia, a nawet eliminacji negatywnych oddzia³ywañ na rodowisko
w przypadku realizacji ustaleñ planu. Prognoza by staæ siê dokumentem przydatnym dla
wymienionych wczeniej celów, musi byæ sporz¹dzona w sposób zapewniaj¹cy jej rzetelnoæ i bezstronnoæ. Szczegó³owoæ prognozy zale¿y w du¿ej mierze od zakresu informacji o rodowisku i jego stanie, i od szczegó³owoci, z jak¹ opracowany jest plan, to jest od
iloci danych pozwalaj¹cych oszacowaæ skutki rozwi¹zañ i ustaleñ rozpatrywanych w trakcie opracowywania planu [Lenart, Tyszecki 1998]. Prace nad prognoz¹ powinny byæ prowadzone równolegle z planem. Pozwala to na wyeliminowanie rozwi¹zañ i ustaleñ planu, kontrowersyjnych do przyjêcia z uwagi na zbyt daleko id¹ce skutki dla rodowiska i znacz¹ce
zagro¿enia zdrowia ludzi.
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Prognoza oddzia³ywania na rodowisko, dotycz¹ca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pe³ni istotn¹ rolê w przypadku kreowania przez plan miejscowy funkcji rodowiskotwórczej (np. obszarów prawnie chronionych, porz¹dkowanie
gospodarki ciekowej) i optymalizowanie funkcji produkcyjnej (obszary gospodarki rolnej, obszary uprzemys³owione, us³ugowe).
Wykonywane w trakcie prac planistycznych prognozy mog¹ pe³niæ szereg funkcji dodatkowych i byæ pomocne dla zarz¹dzania gmin¹, np. planowania bud¿etu gminy, wp³ywania
na politykê administracji rz¹dowej wobec gminy, starañ o dotacje na przedsiêwziêcia proekologiczne.
Nowy system ocen wprowadzony ustaw¹ Prawo ochrony rodowiska poza prognozami
do miejscowych planów, obj¹³ równie¿ inne opracowania planistyczne, w tym plany zagospodarowania województw i strategie rozwoju regionalnego. Ten rodzaj ocen strategicznych uzupe³niaj¹ prognozy do programów, polityk i strategii sporz¹dzane przez organy administracji
publicznej. Celem ich jest okrelenie skutków dla rodowiska decyzji o charakterze strategicznym zapadaj¹cych na szczeblach polityki, planowania i programowania rozwoju.
Oceny oddzia³ywania na rodowisko przedsiêwziêæ sta³y siê w nowym systemie prawnym jeszcze wa¿niejszym ni¿ uprzednio prewencyjnym instrumentem ochrony rodowiska. Ich zakres znacznie rozszerzy³ siê; wydanie decyzji administracyjnych:
 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 o pozwoleniu na budowê,
 koncesji geologicznych lub górniczych,
 pozwoleñ wodnoprawnych,
 ustalaj¹cych warunki prowadzenia robot zwi¹zanych ze zmian¹ stosunków wodnych,
 zatwierdzaj¹cych projekt scalania lub wymiany gruntów,
 o zamianie lasu na u¿ytek rolny,
 o ustaleniu lokalizacji autostrady, wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny oddzia³ywania na rodowisko, poprzedzonej sporz¹dzeniem raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko.
W podejciu szczegó³owym rola ocen oddzia³ywania na rodowisko w rozwoju zrównowa¿onym polega na:
 identyfikacji przewidywanych skutków lokalizacji przedsiêwziêcia (projektu, zamierzenia) na rodowisko oraz na zdrowie i samopoczucie ludzi,
 identyfikacji korzyci i strat wynikaj¹cych z realizacji przedsiêwziêcia,
 analizie proponowanych rozwi¹zañ technologicznych i projektowych,
 ocenie jakoci szczególnych elementów, które cechuj¹ rodowisko przyrodnicze, przed
zamierzon¹ dzia³alnoci¹ produkcyjn¹, w trakcie jej trwania i po zaprzestaniu zamierzonej dzia³alnoci produkcyjnej,
 okreleniu skali i zakresu konsultacji spo³ecznych,
 dostarczaniu osobom podejmuj¹cym decyzje lokalizacyjne lub administracyjne zastawienia alternatywnych miejsc lokalizacji inwestycji lub podejmowanej dzia³alnoci produkcyjnej, w tym okrelenie istniej¹cej infrastruktury technicznej i spo³ecznej (bezrobocie) oraz polityki krajowej w tym kierunku,
 okreleniu zakresu monitoringu rodowiska w miejscu lokalizacji przedsiêwziêcia.
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OOS wp³ywaj¹c na decyzje administracyjne pe³ni¹ wa¿n¹ rolê we wcielaniu w ¿ycie
zasad rozwoju zrównowa¿onego, przez co porednio zapewniaj¹ przysz³ym pokoleniom
mo¿liwoæ ¿ycia w sprzyjaj¹cych warunkach otaczaj¹cego, niezdegradowanego rodowiska i korzystania z zasobów naturalnych.

Wnioski
Decyzje podejmowane w ramach planowania przestrzennego w istotny sposób wp³ywaj¹ na potencjalne przekszta³cenie rodowiska, powstawanie konfliktów w dostêpie do
zasobów oraz kszta³towanie warunków ¿ycia mieszkañców. W ramach planowania przestrzennego decyduje siê o tym, co i na jakich warunkach mo¿na w przestrzeni zrobiæ, które
obszary s¹ chronione przed przekszta³ceniami, które mog¹ byæ zainwestowane i w jaki sposób. Opracowania planistyczne s¹ czynnikiem sterowania skal¹ i kierunkami przekszta³ceñ
rodowiska oraz jednym z wa¿niejszych instrumentów rozwoju obszarów wiejskich.
Bardzo wa¿n¹ rolê w rozwoju obszarów wiejskich odgrywaj¹ prognozy skutków ustaleñ
planów zagospodarowania przestrzennego oraz oceny oddzia³ywania ró¿nych przedsiêwziêæ
na rodowisko wykonywane w ramach warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. S¹
wa¿nymi instrumentami ochrony rodowiska w gospodarce przestrzennej ze wzglêdu na
ich funkcjê kontroln¹ i weryfikacyjn¹ w odniesieniu do zasad i celów ekorozwoju.
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Zdzis³aw Cichocki

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
I KSZTA£TOWANIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMIN
NA OBSZARACH CHRONIONYCH
Ponad jedna czwart¹ powierzchni kraju objêto ró¿nymi formami ochrony przyrody.
Wprowadzono wiêc szereg mniejszych lub wiêkszych ograniczeñ w gospodarczym korzystaniu z zasobów przyrodniczych i w zagospodarowaniu przestrzennym. Celem jest zabezpieczenie wartoci o znaczeniu ogólnospo³ecznym lub godzenie odmiennych interesów
pomiêdzy podmiotami dzia³aj¹cymi na danym terenie.
Zabezpieczenie walorów przyrodniczych, kulturowych czy krajobrazowych danego obszaru (jako cel ogólnospo³eczny lub nawet ogólnonarodowy) czêsto rodzi konflikty z w³acicielami nieruchomoci albo ca³ej gminnej spo³ecznoci. Wynika to z obawy przed ekstensyfikacj¹ dzia³alnoci gospodarczej, a tym samym zmniejszeniem mo¿liwoci uzyskania dochodów i ograniczeniem miejscowego rynku pracy. Najbardziej konfliktowa sytuacja powstaje na obszarach, które odznaczaj¹ siê szczególnie wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, dysponuj¹c równoczenie wysokimi walorami gospodarczymi.
Przyk³adem mo¿e byæ wystêpowanie surowców mineralnych w zasiêgu cennych ekosystemów przyrodniczych lub na terenach o wysokich walorach krajobrazowych.
Mniej konfliktowe s¹ rolnictwo i przemys³. Rozwi¹zania techniczne i technologiczne
mog¹ do pewnego stopnia chroniæ walory przyrodnicze. Przemys³ czystszych technologii ma coraz mniejszy udzia³ w degradacji rodowiska. Zak³ady przemys³owe, o ile nie
generuj¹ du¿ego i ciê¿kiego transportu oraz nie wymagaj¹ instalowania agresywnych dla
krajobrazu konstrukcji, mog¹ z powodzeniem byæ wprowadzane nawet do obszarów o wysokich rygorach ochronnych. Tak¿e architektura przemys³owa mo¿e byæ atrakcyjnie wkomponowana w otaczaj¹cy krajobraz. Nie ma wiêc potrzeby eliminowania z góry funkcji
przemys³owych w aktach o utworzeniu lub w planie ochrony obszaru chronionego, np. z
parku krajobrazowego.
Trudne problemy powstaj¹ natomiast w przypadku przeprowadzania magistralnych linii
komunikacyjnych lub sieci infrastruktury technicznej. Wynika to z liniowego charakteru
tych inwestycji oraz pewnych zdeterminowanych ich wymagañ technicznych i funkcjonalnych (maksymalnie skrócone przebiegi, prostolinijnoæ itp.). W przypadku obszarów
chronionych o du¿ych, a zw³aszcza wyd³u¿onych obszarach, unikniêcie przeciêcia ich lini¹
komunikacyjn¹ lub inn¹ infrastrukturaln¹ mo¿e okazaæ siê niemo¿liwe. Zawsze w takim
przypadku wyst¹pi¹ okrelone negatywne skutki ekologiczne, których do koñca nie uda siê
wyeliminowaæ.
Maj¹c na uwadze potencjalne konflikty pomiêdzy dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ (inwestycyjn¹) a ochron¹ walorów przyrodniczych, przy wyznaczaniu granic obszaru chronionego
czêsto omija siê tereny ju¿ technicznie zainwestowane lub przeznaczone pod takie zainwe-
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stowanie. Tak wiêc poza granicami obszaru chronionego czêsto pozostawia siê uk³ady osadnicze, chocia¿ s¹ one integralnie zwi¹zane z krajobrazem obszaru chronionego i wywieraj¹
znacz¹cy wp³yw na jego uk³ady przyrodnicze. Tak¹ praktykê wytyczania granicy stosuje siê
nie tylko w cile chronionych rezerwatach i parkach narodowych, ale nierzadko tak¿e w
parkach krajobrazowych. Granice niektórych parków krajobrazowych przebiegaj¹ niemal
dok³adnie po granicy lenej odwzorowuj¹c nawet wszelkie drobne jej za³amania. Przyk³adem tego jest Sowiogórski Park Krajobrazowy, gdzie do wnêtrza parku g³êboko wrzynaj¹
siê d³ugie i w¹skie loby zwi¹zane z osadnictwem w dolinach ródgórskich. Podobny przyk³ad dostarcza nie¿nicki Park Krajobrazowy, chocia¿ mniej jaskrawy, gdy¿ niektóre ródgórskie miejscowoci zosta³y tu w³¹czone w zasiêg parku, w tym znana turystyczna miejscowoæ Miêdzygórze.
Praktyka wy³¹czania uk³adów osadniczych z zasiêgu formalnie chronionego obszaru
nie jest prawid³owa, zw³aszcza jeli uk³ady te w jakikolwiek sposób (ekologiczny, krajobrazowy czy choæby kulturowy) s¹ powi¹zane z obszarem chronionym. Os³abia to bowiem
mo¿liwoæ zabezpieczenia chronionych walorów obszaru przed negatywnym oddzia³ywaniem aktywnoci gospodarczych i inwestycyjnych, jakie mog¹ mieæ miejsce w tych wy³¹czonych uk³adach osadniczych. Aktywnoci te nie bêd¹ wówczas w odpowiedni sposób
regulowane. Z takich te¿ powodów, w projekcie planu ochrony wspomnianego ju¿ Sowiogórskiego Parku Krajobrazowego, wyznaczono nowy przebieg jego granicy, któr¹ objêto
ca³e ródgórskie miejscowoci, nierzadko o funkcji przemys³owej. W ustaleniach tego
planu, odniesionych do tych terenów osadniczych, nie tylko nie wykluczono mo¿liwoci
utrzymania, a nawet dalszego rozwoju funkcji przemys³owej, ale nawet uznano miejscowy
przemys³ za integralny element rodowiska kulturowego, który tak¿e podlegaæ powinien
ochronie. Zw³aszcza do ochrony wskazano tu architekturê starych obiektów fabrycznych z
charakterystycznymi ceglanymi kominami. Oczywicie zapisano ca³y szereg wymagañ rodowiskowych, jakie miejscowy przemys³ ma spe³niæ.
Drugim przyk³adem korekty granicy z omawianego powodu mo¿e byæ lê¿añski Park
Krajobrazowy, którego obszar ju¿ powiêkszono, w³anie dla w³¹czenia ca³ych uk³adów osadniczych. Dziêki temu w planie ochrony mo¿na by³o wprowadziæ ustalenia reguluj¹ce rozwój przestrzenny tych uk³adów osadniczych oraz formy wprowadzanej tam nowej zabudowy (rozplanowanie, uformowania architektoniczne). Z kolei obserwacja inwestycji turystycznych na odcinku polskiego wybrze¿a  od D¹bek po W³adys³awowo  dostarcza wymownego przyk³adu dewastacji krajobrazu na terenach osadniczych wy³¹czonych z obszaru
chronionego (Nadmorski Park Krajobrazowy), z którym te tereny bezporednio s¹siaduj¹,
pomimo ¿e le¿¹ one w zasiêgu otuliny tego parku. Wystarczy porównaæ jakoæ zabudowy
orodków wypoczynkowych tego odcinka wybrze¿a z jakoci¹ zagospodarowania orodków po³o¿onych na Pó³wyspie Helskim, a wiêc znajduj¹cych siê w zasiêgu parku krajobrazowego. Chocia¿ i w tych drugich nietrudno znaleæ przyk³ady negatywnych dokonañ, to
jednak ró¿nica jest uderzaj¹ca. Wp³yw regulacji zwi¹zanych z formaln¹ form¹ ochrony jest
tu wiêc wyranie widoczny.
Obszary objête ochron¹, o wzglêdnie ma³o zmienionym rodowisku przyrodniczym,
po³o¿one s¹ z regu³y poza obszarami aktywnymi gospodarczo. Gminy takich peryferyjnych regionów poszukuj¹ wiêc czynników stymuluj¹cych ich ekonomiczny rozwój. Wobec s³abego rozwoju, a czêsto tak¿e za³amania siê niektórych dzia³ów gospodarki (rol-
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nictwa, górnictwa i przemys³u) stanowi¹cych dotychczas podstawê ich bazy ekonomicznej, najwiêksze szanse upatruje siê w aktywizacji turystycznej takich obszarów. Dobrymi
przyk³adami s¹ gminy o ju¿ ukszta³towanej gospodarce turystycznej, które w mniejszym
stopniu odczu³y skutki przemian ustrojowych i kryzysu gospodarczego, co wyra¿a siê
m.in. ni¿sz¹ stop¹ bezrobocia oraz wy¿szymi wskanikami dochodów bud¿etu na jednego
mieszkañca.
Aktywizacja turystyczna rejonów ekonomicznie peryferyjnych jest tendencj¹ powszechn¹. W wyniku takich w³anie procesów, dawne wsie rybackie przekszta³ci³y siê w
modne kurorty nadmorskie. W wielu przypadkach inwestycje turystyczne prowadz¹ jednak
do totalnego przekszta³cenia pierwotnego krajobrazu, nie mówi¹c ju¿ o pierwotnych walorach przyrodniczych czy kulturowych. W miejsce obszarów o wysokich walorach naturalnych powstaj¹ obszary turystyczne. Tworzy siê wiêc nowa jakoæ rodowiska i krajobrazu,
a pierwotne obiekty przyrodnicze zostaj¹ albo znacznie przekszta³cone albo zupe³nie wyparte. Zachowuj¹ siê tylko te, które maj¹ znaczenie dla masowego turysty (pla¿a, zbiornik
wodny, stok dla narciarzy lub t.p.)  najczêciej du¿e formy rzeby. Wyparte zostaj¹ natomiast biotyczne elementy przyrody, a pierwotn¹ szatê rolinn¹ zastêpuje sztucznie wprowadzona rolinnoæ ozdobna. Na przyk³ad wiêkszoæ europejskich wybrze¿y Morza ródziemnego ma (zreszt¹ ju¿ od wieków) ca³kowicie przekszta³con¹ szatê rolinn¹. Nowo
wprowadzona rolinnoæ  pocz¹tkowo obca temu miejscu  mia³a w po³¹czeniu z zabudow¹ niema³y wp³yw na uatrakcyjnienie tamtejszego krajobrazu.
Z punktu widzenia masowego turysty, nowo ukszta³towana jakoæ rodowiska i krajobrazu przedstawia czêsto wiêksz¹ wartoæ ni¿ forma pierwotna. Niekiedy plany tworzenia
nowych obszarów turystycznych w regionach s³abych ekonomicznie i wyludniaj¹cych siê,
wspierane s¹ przez pañstwo. Przyk³adem mo¿e byæ znany projekt turystycznego zagospodarowania wybrze¿a ródziemnomorskiego Langwedocji-Rousillon (180 km d³ugoci).
Zagospodarowanie turystyczne brzegu morskiego w Langwedocji  stworzenie wielkiego
zespo³u turystycznego, konkuruj¹cego z poblisk¹ Costa Brava w Katalonii i odci¹¿aj¹cego stary zespó³ Riviery Francuskiej  przyczyni³o siê wydatnie do aktywizacji gospodarczej tego zacofanego niegdy regionu cechuj¹cego siê m.in. najwy¿szym wskanikiem
emigracji ludnoci. Podobnie w Alpach aktywizacja gospodarcza zwi¹zana z rozwojem turystyki wielu tamtejszych miejscowoci przyczyni³a siê po wojnie do zahamowania odp³ywu ludnoci, a w niektórych przypadkach wielkoæ zaludnienia nawet znacznie wzros³a.
[Warszyñska, Jackowski 1979].
Turystyka nale¿y do funkcji pracoch³onnych. Wed³ug badañ przeprowadzonych nad
rozwojem niektórych obszarów turystycznych, przyrost bazy noclegowej o jedno miejsce
generuje bezporednio 0,3-0,4 nowych miejsc pracy, a porednio nawet do 1,4 miejsc (campingi, pola namiotowe i inne obiekty bazy noclegowej o ni¿szym standardzie maj¹ znacznie
mniejszy wp³yw na wzrost miejsc pracy). Turystyka wp³ywa te¿ stymuluj¹co na rozwój innych dzia³ów gospodarki  rolnictwa, a przede wszystkim budownictwa, przyczyniaj¹c siê
do ogólnego o¿ywienia gospodarczego obszaru [Warszyñska, Jackowski 1979]1.
W tej sytuacji zrozumia³y staje siê napór inwestycji na atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo rejony. Dodaæ te¿ nale¿y, ¿e odczuwalne efekty ekonomiczne dla regionu, czy
1) Warszyñska J., Jackowski A.: Podstawy geografii turyzmu. PWN. Warszawa 1979.
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poszczególnych gmin, bêd¹ mia³y miejsce tylko w przypadku zagospodarowania nastawionego na turystykê masow¹. Rozwijanie siê ró¿nych form ekstensywnego ruchu turystycznego, wymagaj¹cego niewielkiej iloci wiadczonych us³ug, nie mo¿e byæ brany pod uwagê
jako czynnik wzmacniaj¹cy lokaln¹ bazê ekonomiczn¹ i powiêkszaj¹cy poda¿ miejsc pracy.
Masowa turystyka stanowiæ wiêc mo¿e najwiêksze zagro¿enie dla walorów przyrodniczych obszarów. Najbardziej przy tym zagro¿one s¹ obszary, gdzie wystêpuj¹ szczególnie
korzystne uwarunkowania dla rekreacji nadwodnej (brzeg morski, jeziora) oraz dla uprawiania narciarstwa alpejskiego (zjazdy narciarskie na stokach). Zw³aszcza ta druga forma
masowej turystyki jest powa¿nym zagro¿eniem w Polsce. Tereny, które nadaj¹ siê do rozwoju tej kwalifikowanej, ale równoczenie masowej turystyki nale¿¹ do unikalnych w skali
kraju. Musz¹ one bowiem spe³niaæ istotne kryteria morfologiczne (d³ugoæ, nachylenie i
kszta³t stoku) a przede wszystkim klimatyczne. Takie warunki klimatyczne, charakteryzuj¹ce siê w miarê trwa³¹, grub¹ i ci¹g³¹ (w czasie) pokryw¹ nie¿n¹ wystêpuj¹ dopiero na wysokoci powy¿ej 650-700m n.p.m. Równoczenie to piêtro klimatyczne pokrywa siê na
ogó³ z najwartociowszymi przyrodniczo obszarami 1 górskimi (piêtro regla górskiego i
subalpejskie), a z narciarstwem zjazdowym wi¹¿e siê wyj¹tkowo agresywne zainwestowanie techniczne (wyci¹gi, sztuczne przystosowanie stoków, koniecznoæ dokonywania wycinek w kompleksie lenym itp.).
W wielu opracowaniach planistycznych i koncepcjach rozwoju gmin przewiduje siê
intensywn¹ aktywizacjê turystyczn¹ na obszarach chronionych. W znacznej czêci planowane zagospodarowanie jest sprzeczne z celami ochrony, dla których utworzono te chronione formalnie obszary. W przypadku realizacji tych planistycznych zamierzeñ mo¿e dojæ
do przekszta³cenia znacznych czêci obszarów chronionych w obszary turystyczne z silnym zainwestowaniem i bezpowrotnym zniszczeniem najbardziej wra¿liwych ekosystemów.
Takie przypadki s¹ ju¿ w rzeczywistoci. Bardzo niska jakoæ techniczna i architektoniczna
zagospodarowania turystycznego, przy nadmiernych jego rozmiarach i intensywnoci, dewastuje czêsto cenne przyrodniczo i krajobrazowo obszary. Najbardziej przejawia siê to w
pasie wybrze¿a morskiego lub innych orodków nadwodnych (Karwia, Ch³apów). Uwarunkowany klimatycznie krótki sezon turystyczny i d¹¿enie do osi¹gniêcia w tym ograniczonym czasie maksymalnych zysków doprowadzi³o do substandardowego zagospodarowania
wielu orodków nadmorskich. Prawdziw¹ plag¹ s¹ tymczasowe prowizoryczne obiekty gastronomiczne. Nawet w najbardziej renomowanych miejscowociach o du¿ych tradycjach
turystycznych (winoujcie, Miêdzyzdroje, Jurata, Jastarnia) dominuj¹ one nad trwa³ymi,
o odpowiedniej architekturze i wystroju wnêtrza obiektami. Jeszcze wiêksze i bardziej trwa³e
szkody dla walorów krajobrazowych poczyni³y tzw. socjalne domy wczasowe, a obecnie
czyni to intensywna, wyj¹tkowo szpetna zabudowa letniskowa, jednorodzinna (nastawiona
na wynajmowanie pokoi) i pensjonatowa. Nieco lepiej przedstawia siê turystyczne zagospodarowanie (us³ug i bazy noclegowej) w regionach górskich. Sprzyja temu d³u¿szy sezon
wypoczynkowy, a tak¿e wiêksze wyczulenie przy inwestowaniu na walory krajobrazowe.
Takie ¿ywio³owe, niskostandardowe zagospodarowanie obszarów turystycznych  chocia¿ nierzadko realizowane w zgodzie z ustaleniami planów miejscowych  mo¿e jednak w
niedalekiej przysz³oci przynieæ nieoczekiwane, niepo¿¹dane skutki ekologiczne i gospodarcze. Turystyka, tak jak ka¿dy inny dzia³ gospodarki, podlega silnej konkurencji. U³atwiona dzisiaj dostêpnoæ orodków turystycznych zagranicznych, o wy¿szym standardzie tech-
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nicznym, us³ugowym i estetycznym, po³o¿onych czêsto w regionach o wy¿szych walorach,
przy niewiele wy¿szych cenach, spowodowaæ mo¿e w nied³ugim czasie opustoszenie polskich orodków turystycznych. Po takim zagospodarowaniu, jakie siê obserwuje, pozostanie tylko zniszczona przyroda, zdewastowany krajobraz, a równoczenie za³amie siê baza
ekonomiczna gmin, nawet tych, które dotychczas  dziêki funkcjom turystycznym  niele
prosperowa³y.
Jeli planuje siê zagospodarowanie turystyczne na obszarach chronionych, to powinno
ono odznaczaæ siê szczególnie wysokim standardem technicznym i architektonicznym, adekwatnie do wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Wysoki standard techniczny zainwestowania jest bardziej bezpieczny dla rodowiska przyrodniczego, a równoczenie daje wiêksze efekty ekonomiczne. Na przyk³ad  jak wczeniej wspomniano  hotel, zw³aszcza wy¿szej kategorii, generuje wiêcej miejsc pracy i przynosi wiêksze zyski ni¿
camping czy pole namiotowe. Te ostatnie formy zagospodarowania turystycznego (formy
bazy noclegowej) s¹ te¿ szczególnie agresywne dla rodowiska i na siedliskach wra¿liwych
nie powinny byæ w ogóle lokalizowane.
W planowaniu zagospodarowania turystycznego na obszarach chronionych i o wysokich
walorach przyrodniczo-krajobrazowych powinno siê uwzglêdniaæ trzy skale odniesienia:
· ca³y obszar chroniony  odpowiednie strefowanie funkcji, uk³ad gniazdowy, w któ-

rym pozostawia siê znaczne i najcenniejsze przyrodniczo tereny w stanie nienaruszonym, wykorzystywanie istniej¹cych jednostek osadniczych dla koncentracji zainwestowania turystycznego, reaktywowanie dawnych, a obecnie opuszczonych miejscowoci (przypadek czêsto spotykany w górach), kanalizacja ruchu turystycznego itp.
· pojedynczy orodek turystyczny/rekreacyjny  dopuszczalna wielkoæ, granice, odpowiednia proporcja pomiêdzy terenami zainwestowanymi i biologicznie czynnymi
(zielonymi), zasady podzia³u na dzia³ki (w szczególnoci ich wielkoæ), dopuszczalna
intensywnoæ zabudowy, zasady zabudowy (rozplanowanie i ogólne regulacje dotycz¹ce uformowañ architektonicznych), standardy wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹, obs³uga komunikacyjna itp.
· pojedyncza dzia³ka  odpowiednie proporcje pomiêdzy gruntem zabudowanym i utwardzonym a powierzchni¹ biologicznie czynn¹.

dr Z. Cichocki
ul. Z¹bkowicka 54
50-511 Wroc³aw
tel. (0 71) 336 69 05
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Andrzej Nowak, Ewa Kowerzanow-Luto

PROBLEMY ODNOWY SIEDLISK WIEJSKICH

Wstêp
Struktura przestrzenna gospodarstw rolnych w Polsce jest wadliwa i bardzo zró¿nicowana regionalnie. rodkowa i po³udniowo-wschodnia czêæ kraju to gospodarstwa zbyt ma³e,
o niekorzystnej strukturze przestrzennej (dzia³ki o kszta³cie wyd³u¿onym, czêsto nieregularnym z odleg³ym i trudnym dostêpem). W czêci pó³nocnej i zachodniej, gdzie dominowa³y pañstwowe gospodarstwa rolne struktura przestrzenna zosta³a zachwiana, brak te¿ jest
jasnych regu³ i zasad kszta³towania, w³adania i u¿ytkowania [Szyszko, Cymerman 2000].
Zaniedbane, pozbawione wartoci estetycznych i zniekszta³cone siedliska wiejskie wymagaj¹ przemian gospodarczych, ekonomicznych, spo³ecznych i ekologicznych w celu
zmniejszenia dystansu do krajów Unii Europejskiej.
Pojêcie modernizacji i rewitalizacji siedliska rolniczego oraz potrzeby przekszta³ceñ
w zagospodarowaniu siedlisk
Wie polska jest nienowoczesna i monofunkcyjna. Przewa¿aj¹ca czêæ obszarów wiejskich cechuje siê dolegliwociami terenów peryferyjnych, bez wysoko efektywnej, zdolnej do konkurencji gospodarki. Przejawia siê to:
· du¿ym bezrobociu (zamykanie nierentownych zak³adów, zwalnianie z pracy zatrudnionych posiadaj¹cych ma³e gospodarstwa rolne),
· brakiem kapita³u niezbêdnego do rozwoju polskiej wsi,
· archaiczn¹ struktur¹ agrarn¹ z utajonym bezrobociem,
· niedorozwojem infrastruktury.
Szans¹ dla wsi polskiej jest postawienie pierwszego kroku w kierunku odnowy, modernizacji czy te¿ rewitalizacji jednego z najwa¿niejszych elementów osiedla wiejskiego 
siedliska rolniczego. Przebieg procesów rozwoju bêdzie regionalnie zró¿nicowany.
Inne problemy w zagospodarowaniu siedlisk wyst¹pi¹ w by³ych pañstwowych gospodarstwach rolnych, ni¿ na terenach bardzo ma³ych gospodarstw rodzinnych. Spojrzenie na
zabudowê zagrody jest bardzo wa¿ne, poniewa¿ powstawanie nowych dzia³ek nastêpuje sporadycznie, zjawiskiem powszechnym natomiast jest unowoczenianie, modernizacja, rozbudowa istniej¹cych uk³adów przestrzennych zagród [Rutkowska 2001].
W³aciwa odnowa, modernizacja czy rewitalizacja siedlisk wiejskich bêdzie ogranicza³a depopulacjê wsi, degaradacjê krajobrazu wiejskiego i wartoci kulturowych. U¿ywane przez nas pojêcia s¹ bardzo bliskoznaczne.
Wed³ug Wernera Pevetza [Kaleta 1996] ... modernizacja oznacza³a przezwyciê¿enie,
wzglêdnie likwidacjê tego, co bêd¹c przestarza³ym i zacofanym, w dynamicznie podejmowanej teraniejszoci stawa³o siê hamulcem rozwoju ....
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W przypadku siedlisk wiejskich procesy modernizacyjne nie bêd¹ odnosi³y siê tylko
do architektoniczno-krajobrazowych ram egzystencji mieszkañców (czyli modernizacji przy
utrzymaniu stanu istniej¹cego, podniesieniu wygl¹du zewnêtrznego budynków i ich otoczenia, wydobyciu cech charakterystycznych danego siedliska), przejawiaæ bêd¹ siê tak¿e
w sferze spo³eczno-kulturowej i strukturze przestrzennej gospodarstw. Podobne znaczenie
ma termin rewitalizacja (ponowne o¿ywienie), ale nie jest to powrót do starych struktur jak
w restrukturyzacji. Rewitalizacja ( z ang. land redevelopment ) to odnowienie czy odrodzenie  co w odniesieniu do przestrzeni planistycznej siedlisk wiejskich oznacza zast¹pienie starej, niedopasowanej funkcji obszaru now¹- lepsz¹ form¹ jej u¿ytkowania.
Wed³ug GUS w 2000 r. na obszarach wiejskich mieszka³o oko³o 38% ogó³u mieszkañców kraju. Dla oko³o 3,9 mln ludzi praca na roli stanowi g³ówne ród³o utrzymania i z ka¿dym
rokiem wzrasta procent bezrobotnych. Nasila to migracjê ludnoci wiejskich, co zniekszta³ca struktury wieku, p³ci, wykszta³cenia, oraz pog³êbia depresjê demograficzn¹. Z wodoci¹gów zbiorczych korzysta tylko 46% gospodarstw wiejskich, a z gazu sieciowego co pi¹te
gospodarstwo. Ludnoæ wiejska ma trudniejszy dostêp do wykwalifikowanej opieki zdrowotnej, w porównaniu z miastem; znacznie mniej dzieci na wsi korzysta z opieki przedszkolnej, a
tak¿e du¿o wiêcej dzieci wiejskich nie koñczy szkó³ podstawowych. W Polsce warunkiem
rozwoju obszarów wiejskich, w tym tak¿e siedlisk wiejskich s¹ konieczne zmiany w strukturze spo³eczno-gospodarczej. Podstawowym problemem jest rozwój wszelkich form przedsiêbiorczoci na wsi prowadz¹cej do tworzenia nowych miejsc pracy (np. przy budowie systemów infrastruktury). Du¿e znaczenie bêdzie mia³ rozwój agroturystyki.
W programach odnowy, modernizacji i rewitalizacji trzeba stosowaæ instrumenty, które uporz¹dkuj¹ struktury przestrzennej siedlisk i wyposa¿aj¹ je w niezbêdn¹ infrastrukturê.

Typy siedlisk rolniczych i zmiany w ich zagospodarowaniu
Siedlisko rolnicze stanowi od wielu lat jeden z najwa¿niejszych elementów osiedla
wiejskiego. Odnowa obszarów wiejskich wymaga rozpoznania zabudowy siedlisk i mo¿liwoci pe³nienia oczekiwanych funkcji. Siedliska pe³ni¹ dwie funkcjê  mieszkaniowe i
produkcyjne gospodarstw rolnych. W zagrodzie odbywa siê wiêkszoæ prac gospodarstwa
rolnego. Wa¿ne jest wiêc funkcjonalne zagospodarowanie siedliska. W gospodarstwach
ma³ych (o niewielkiej produkcji) korzystna jest zabudowa spójna, bez niewykorzystanych
miejsc. Wa¿na jest tu tak¿e zieleñ o funkcjach estetycznych (ekologicznych) oraz izolacyjnych (oddzielenie czêci mieszkalnej od produkcyjnej). W du¿ych gospodarstwach, w zale¿noci od kierunków produkcji (zbo¿e, roliny okopowe, roliny przemys³owe, warzywa
czy te¿ chów byd³a, trzody chlewnej czy drobiu), powinno d¹¿yæ siê do oddzielenia lokalizacji budynku mieszkalnego ze strefy produkcyjnej zagrody, ze wzglêdu na jej uci¹¿liwoci. Budynki produkcyjne (inwentarskie i magazynowo-sk³adowe) powinny tworzyæ jeden
funkcjonalny zespó³ o najkrótszych ci¹gach roboczych. osiedli wiejskich. Fermy zwierzêce nale¿y lokalizowaæ w znacznej odleg³oci od osiedli wiejskich. Je¿eli jest to niemo¿liwe, to nale¿y zastosowaæ odpowiednie ci¹gi zieleni izolacyjnej.
Odnowa zagospodarowania siedlisk rolniczych nie tylko racjonalizuje kszta³t dzia³ki
oraz rozmieszczenie budynków i zieleni w zagrodzie, ale przyczynia siê do:
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· poprawy warunków bytowych mieszkañców,
· rozwoju ci¹gów komunikacyjnych, poprzez stworzenie utwardzonych dróg dojazdo-

wych do siedlisk (np. tych odleg³ych od osiedli),

· rozwoju agroturystyki,

Odnowa siedlisk rolniczych mo¿e byæ skutecznie realizowana tylko z pomoc¹ w³adz
samorz¹dowych czy te¿ pañstwa. Nie mo¿na pozostawiæ rolników bez pomocy finansowej,
¿eby wcielali w ¿ycie program odnowy siedlisk. Winno to byæ zadaniem istniej¹cych jednostek zajmuj¹cych siê rozwojem obszarów wiejskich na szczeblu wojewódzkim. Wa¿ne
jest te¿ za³o¿enie aby aktualne potrzeby i problemy danej wsi by³y znane przez jednostki i
tylko wtedy bêdzie mo¿na mówiæ o pomylnym procesie odnowienia wsi.

Wnioski
Obszary wiejskie dominuj¹ w kraju. Stanowi¹ one bogaty rezerwat przyrody dzikiej
(niepowtarzalnej) i dziedzictwa kultury. Zmiany na obszarach wiejskich nale¿y rozpocz¹æ
od ich najwa¿niejszego elementu, którym jest siedlisko wiejskie. Poprzez rewitalizacjê
siedlisk rolniczych nale¿y d¹¿yæ do osi¹gniêcia równowagi i wzajemnego wsparcia miêdzy
cz³owiekiem a rodowiskiem. Dokonuj¹c zmiany w zagospodarowaniu siedlisk nale¿y mieæ
na uwadze poprawê warunków ¿ycia mieszkañców wsi oraz d¹¿yæ do o¿ywienia gospodarki
wiejskiej, poprzez wykorzystanie istniej¹cej tradycji kulturowej, lokalnych lub regionalnych zasobów materia³owych i ludzkich, czy lokalnych rynków i mo¿liwoci zbytu. Du¿y
wp³yw na to maj¹ w³adze lokalne, które powinny wspieraæ zachowanie wiejskich placówek
us³ugowych oraz pobudzaæ spo³eczn¹ i kulturaln¹ ¿ywotnoæ spo³ecznoci lokalnych.
Wspó³praca w³adzy ze spo³ecznoci¹ wsi oraz znalezienie sposobów i rodków umo¿liwi
spo³ecznociom lokalnym ujawnienie ich potrzeb i aspiracji oraz wykorzystanie ich energii do realizacji przedstawionych problemów zwi¹zanych z rewitalizacj¹ siedlisk wiejskich.
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Adam Senetra

WALORYZACJA REKREACYJNA TERENÓW WIEJSKICH
W PLANOWANIU EKOROZWOJU
POLSKI PÓ£NOCNO-WSCHODNIEJ

Wstêp
Pó³nocno-wschodni obszar Polski ma wybitne walory ekologiczne dla rekreacji, które
s¹ szans¹ rozwoju gospodarczego terenów wiejskich. Zagospodarowanie rekreacyjne regionu mo¿e w znacznym stopniu:
 zmniejszyæ bezrobocie,
 zwiêkszyæ dochody ludnoci,
 ograniczyæ odp³yw ludnoci wiejskiej.
Zasady zagospodarowania musz¹ byæ zgodne z zasadami rozwoju zrównowa¿onego i
nie mog¹ powodowaæ degradacji walorów rodowiska, decyduj¹cych o frekwencji wypoczywaj¹cych. Realizacja celów wymaga stosowania nowych technik waloryzacji terenów
do zagospodarowania rekreacyjnego. Przemiany ustrojowe, a co za tym idzie zmieniaj¹ce
siê warunki spo³eczno-gospodarcze, tworz¹ nowe formy wypoczynku.
Proponuje siê now¹ technikê waloryzacji potencja³u rekreacyjnego rodowiska. Przyjêto, ¿e potencja³em s¹ wszelkie zasoby, których wykorzystaniem zainteresowany jest cz³owiek [Neef 1984]. Wykorzystanie potencja³u zale¿y od struktur rodowiska, wp³ywu s¹siednich geokompleksów oraz stopnia przekszta³cenia antropogenicznego.

Walory decyduj¹ce o atrakcyjnoci rodowiska
Do opracowania punktacji bonitacyjnej wykorzystano metodê ekspertów, stosuj¹c
jej ankietow¹ odmianê. Opracowana w postaci macierzowej ankieta pozwala na zastosowanie metody porównywania parami. Podczas oceny walorów pod wzglêdem pewnej cechy mo¿na przedstawiaæ je ekspertom po dwa naraz we wszystkich mo¿liwych zestawieniach, co daje bardziej wiarygodne wyniki ani¿eli rangowanie przez sêdziów ca³ej grupy
walorów naraz.
W wyniku badañ ankietowych wytypowano cztery walory najwa¿niejsze z punktu widzenia rekreacji (krajobraz, wody otwarte, lasy, rzeba terenu) i ustalono si³ê ich wp³ywu na
efekt waloryzacji przez wyznaczenie wag cech  stymulant (tab. 1).
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Tabela 1. Ustalenie si³y wp³ywu poszczególnych walorów na ocenê rodowiska na potrzeby zagospodarowania rekreacyjnego.
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ród³o:
Opracowanie w³asne.
Waloryzacja rodowiska naturalnego
W procedurze oceny wyró¿niono etapy:
 ocena wstêpna  metod¹ ilociow¹,
 ocena w³aciwa  metod¹ jakociowo-ilociow¹.
Do oceny wstêpnej obrêbów zastosowano wspó³czynnik koncentracji wymienionych
walorów. Wspó³czynnik koncentracji jest miar¹ niemianowan¹ i waha siê w granicach od
zera, gdy walor badany rozmieszczony jest równomiernie (pe³na dyspersja), do jednoci,
gdy walor skupiony jest na jednym obszarze cz¹stkowym (pe³na koncentracja). Kryterium
oceny poszczególnych jednostek badawczych jest iloraz lokalizacji, czyli iloraz udzia³u
procentowego badanego waloru i udzia³u procentowego powierzchni obrêbu w powierzchni ca³kowitej rozpatrywanego obszaru.
Ocena wstêpna ma na celu wskazanie obrêbów geodezyjnych najcenniejszych do zagospodarowania rekreacyjnego i unikniêcie ¿mudnych operacji zwi¹zanych ze szczegó³ow¹
waloryzacj¹ ca³ej gminy. Efektem jest selekcja i ustalenie kolejnoci oceny szczegó³owej
obrêbów w aspekcie mo¿liwoci rozwoju funkcji rekreacyjnej oraz definitywne odrzucenie obiektów nieatrakcyjnych.
Do oceny w³aciwej zastosowano metodê bonitacji punktowej, opracowuj¹c now¹ technikê punktacji. Metodê bonitacji po³¹czono z metod¹ koncentracji przestrzennej walorów.
Czynnikiem ilociowym zastosowanym w pracy jest iloraz lokalizacji waloru. Do analiz i
pozyskiwania danych w tym etapie zastosowano równie¿ metody kartograficzne. Do opracowania mapy potencja³u rodowiska naturalnego pos³u¿ono siê metod¹ izolinii (linia ³¹cz¹ca jednakowe wartoci liczbowe) oraz wyznaczono ekwidystanty od poszczególnych
walorów i zasiêgi wystêpowania i oddzia³ywania krajobrazów.
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Do waloryzacji zastosowano siatkê pól podstawowych w kszta³cie kwadratów przesuniêtych wzglêdem siebie o pó³ d³ugoci boku (w cegie³kê). D³ugoæ boku wynosi 400 metrów, zatem wielkoæ pola podstawowego oceny to 16 ha.
Za³o¿enia metodyczne oceny krajobrazu, wód otwartych i lasów:
1) okrelenie zasiêgu wystêpowania danego waloru metodami bonitacyjnymi i kartograficznymi,
2) wartociowanie jakociowe walorów (najczêciej wystêpuj¹ca wartoæ cechy w polu
podstawowym) odniesione do rodków ciê¿koci pól podstawowych oceny,
3) korygowanie oceny jakociowej za pomoc¹ wspó³czynnika ilociowego  ilorazu lokalizacji,
4) sprowadzanie otrzymanych wartoci do wartoci wyjciowych  wag,
5) wyznaczanie potencja³u rodowiska naturalnego za pomoc¹ metod kartograficznych,
6) wnioskowanie o przydatnoci terenów do zagospodarowania rekreacyjnego.
Dla rzeby terenu nie ustalono zasiêgu oddzia³ywania waloru na przestrzeñ. Intensywnoæ urzebienia okrelono na podstawie ró¿nic wysokoci w polach podstawowych. Dla
ka¿dego pola policzono warstwice (przekroje pionowe) w czterech kierunkach. Zastosowano ciêcie warstwicowe co 2,5 m (s¹siednie warstwice o tej samej wartoci traktowane
s¹ jak jedna warstwica).
Potencja³ rodowiska okrelono wed³ug formu³y:

33

:LN  :LZ  :LO  :LU

PP  potencja³ pola podstawowego oceny,
Wik  wartoæ ostateczna krajobrazu,
Wiw  wartoæ ostateczna wód otwartych,
Wil  wartoæ ostateczna lasów,
Wir  wartoæ ostateczna rzeby terenu,
Do okrelenia potencja³u obliczono wartoci bonitacyjne pól podstawowych pod wzglêdem atrakcyjnoci i nasilenia wystêpowania cech przyjêtych do oceny. Wyniki odniesiono
do rodków ciê¿koci tych pól. Do waloryzacji krajobrazu, wód otwartych i lasów wykorzystano iloraz lokalizacji ka¿dego waloru, za pomoc¹ którego powi¹zano wyniki oceny
jakociowej i ilociowej wystêpowania tych walorów w badanej przestrzeni. Zgodnie z
powy¿szymi za³o¿eniami do obliczenia wartoci poszczególnych cech (krajobrazu, wód
otwartych i lasów) w polu oceny zastosowano ogóln¹ formu³ê:

:LM

:ELM u ,/LM

Wij  wartoæ ostateczna i-tego pola oceny dla j-tego waloru,
Wbij  wartoæ bonitacyjna i-tego pola oceny dla j-tego waloru,
ILij  iloraz lokalizacji dla j-tego waloru w i-tym polu oceny.
Podzia³u terenu na kategorie przydatnoci do zagospodarowania rekreacyjnego dokonano na podstawie oceny walorów naturalnych. Z metodyki waloryzacji wynika, i¿ ³¹czna
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wartoæ wszystkich walorów w polu podstawowym oceny mo¿e zawieraæ siê w przedziale od 0 do 100 punktów. Wydzielono piêæ kategorii przydatnoci obszaru (atrakcyjnoci
rodowiska naturalnego) do celów zagospodarowania i mo¿liwoci rozwoju funkcji rekreacyjnej:
· I kategoria
 (80  100>  bardzo wysoka,
· II kategoria  (60  80>  wysoka,
· III kategoria  (40  60>  rednia,
· IV kategoria  (20  40>  niska,
· V kategoria  (0  20>
 bardzo niska.
Na podstawie wydzielonych kategorii przydatnoci opracowano, za pomoc¹ izolinii,
mapê potencja³u rodowiska naturalnego, s³u¿¹c¹ do lokalizacji obszarów atrakcyjnych.
Za³o¿ono, ¿e obszary atrakcyjne s¹ po³o¿one w I i II kategorii atrakcyjnoci i tylko one
powinny byæ przeznaczane pod funkcje wypoczynkowe.
Wyniki waloryzacji rekreacyjnej przestrzeni wiejskiej stanowi¹ podstawê do podejmowania decyzji planistycznych zwi¹zanych z rozwojem terenu, a tak¿e umo¿liwiaj¹ okrelenie poziomu nak³adów zwi¹zanych z budow¹ inwestycji rekreacyjnych. Pozwoli to równie¿ na opracowanie zakresu celów kierunkowych zwi¹zanych z realizacj¹ celów gospodarczych i spo³ecznych.

Wdro¿enie metodyki na obiekcie badawczym
Waloryzacjê przeprowadzono w gminie Pozezdrze (Mazury). Wyniki badañ odniesiono do obrêbów geodezyjnych. O wyborze obiektu zadecydowa³y walory przyrodnicze (fizjograficzne) oraz ma³e rekreacyjne ich wykorzystanie.
Do analiz i prezentacji etapów badañ wykorzystano pakiet oprogramowania ArcView
3.2 (ESRI), który jest systemem przegl¹dania, analizowania i publikowania danych. Model
terenu utworzono przy pomocy informacji uzyskanych z map topograficznych (1:25000) i
ewidencji gruntów (1:5000)  zarejestrowanych metod¹ dygitalizacji pod kontrol¹ systemu ARC/INFO v. 3.5. Wykorzystano funkcje systemu umo¿liwiaj¹ce kontrolê topologii
powstaj¹cego uk³adu oraz budowê standardowej bazy danych z ustaleniem identyfikatorów
obiektów. Wyodrêbniono obiekty punktowe, powierzchniowe i liniowe, a w ka¿dej z tych
grup wydzielono warstwy tematyczne.
W wyniku oceny wstêpnej (kryterium ilorazu lokalizacji) najwy¿ej oceniono walory
rodowiska naturalnego obrêbu Harsz, który by³ obiektem prac waloryzacyjnych w kolejnym etapie  oceny w³aciwej. Dla obrêbu tego opracowano  za pomoc¹ izolinii  mapê
potencja³u rodowiska naturalnego, pozwalaj¹c¹ okreliæ przydatnoæ przestrzeni do zagospodarowania rekreacyjnego (rys. 1).
W wyniku waloryzacji rodowiska naturalnego stwierdzono, ¿e obrêb Harsz odznacza
siê du¿¹ atrakcyjnoci¹ do wypoczynku. Wiêkszoæ obszaru (85%) zaliczono do I (bardzo
wysokiej) i II (wysokiej) kategorii przydatnoci do zagospodarowania. Jedynie 15% terenów to III kategoria (rednia) przydatnoci.
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Rys. 1. Kategorie przydatnoci przestrzeni do zagospodarowania rekreacyjnego

Wnioski
1. Waloryzacja rekreacyjna przestrzeni wiejskiej jako podstawa decyzji planistycznych
jest dzia³aniem niezbêdnym w procesie planowania i pozwala na okrelenie mo¿liwoci
rozwojowych obszaru zale¿nych od potencja³u rodowiska naturalnego.
2. Rozwój funkcji rekreacyjnej i us³ug towarzysz¹cych w Polsce pó³nocno-wschodniej,
postrzeganej dotychczas g³ównie jako obszar rolniczy, jest koniecznym warunkiem wzrostu gospodarczego tego regionu. Jest to warunek aktywizacji ludnoci wiejskiej, zahamowania wzrostu i redukcji strukturalnego bezrobocia oraz zwiêkszenia dochodów i
poziomu ¿ycia.
3. Elementy zaproponowanej metodyki mog¹ byæ wykorzystane na ka¿dym poziomie prac
planistycznych w gminie, zarówno w sferze oceny rodowiska naturalnego, jak i szczegó³owej lokalizacji inwestycji oraz na poziomie planowania poszczególnych inwestycji
zwi¹zanych z rozwojem funkcji rekreacyjnej.
4. Waloryzacja rodowiska naturalnego w celu okrelenia potencja³u powinna przebiegaæ
etapowo. W etapie wstêpnym nale¿y wskazaæ jednostki, odznaczaj¹ce siê wybitnymi
walorami. W etapie w³aciwym ucila siê ocenê przez opracowanie metodyki tworzenia modelu przydatnoci do zagospodarowania rekreacyjnego.
5. Obiektywizm waloryzacji jest wiêkszy i uniezale¿niony od predyspozycji i zainteresowañ oceniaj¹cego przez wprowadzenie elementu ilociowego  ilorazu lokalizacji. Daje
on gwarancjê uwzglêdnienia nie tylko jakoci, ale równie¿ iloci danego waloru w polu
podstawowym oceny w stosunku do innych pól. Obiektywizm jest wy¿szy w przypadku
tej samej wielkoci pól oceny.
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Waldemar Mioduszewski, Janusz Ostrowski

PROEKOLOGICZNE SYSTEMY GOSPODAROWANIA WOD¥
W OBSZARACH WIEJSKICH

Wstêp
Zasoby wodne powstaj¹ w przestrzeni tworzonej przez obszary rolne i lene w wyniku
zmiennych w czasie i przestrzeni opadów atmosferycznych (deszcz, nieg). Na tych obszarach wody opadowe s¹ czêciowo magazynowane i wykorzystywane. Zdolnoæ zatrzymywania (magazynowania) wody okrelana jest mianem retencji i tak¹ zdolnoci¹ w ró¿nym
stopniu charakteryzuje siê ka¿da zlewnia rzeczna. Wodê retencjonuje las, gleba, wodonone warstwy gruntowe, obni¿enia terenowe, jak równie¿ naturalne i sztuczne zbiorniki wodne. Retencja umo¿liwia niejako przetrzymanie wody z okresów jej nadmiaru (roztopy,
du¿e opady atmosferyczne) oraz wykorzystanie w okresach deficytowych (bezopadowych).
Tym nie mniej naturalnym zjawiskiem s¹ chwilowe wysokie stany wody w rzekach, du¿e
uwilgotnienie gleb oraz okresowe braki wody, objawiaj¹ce siê ma³ymi przep³ywami w rzekach, wysychaniem gleby, niskim poziomem wód gruntowych. Stosunek maksymalnego do
minimalnego redniego miesiêcznego odp³ywu z terenu kraju wynosi 2.6. Dla poszczególnych rzek stosunek ten jest znacznie wiêkszy i osi¹ga wartoæ dwucyfrow¹ dla potoków
górskich i ma³ych rzek nizinnych [Zieliñski, S³ota, 1996].
Im mniejsza zdolnoæ retencyjna zlewni tym wiêksza zmiennoæ przep³ywów w rzekach, wiêksza amplituda wahañ poziomu wód gruntowych i wiêksza czêstotliwoæ wystêpowania zjawisk ekstremalnych (powodzie, susze), a tym samym wiêksze zagro¿enie dla
dzia³alnoci gospodarczej cz³owieka [Ciepielowski 1995].
Naturalna zdolnoæ retencyjna zlewni rzecznych na wielu obszarach zosta³a znacznie
zmniejszona na skutek wylesieñ, budowy systemów odwadniaj¹cych i wa³ów przeciwpowodziowych, pokrycia powierzchni terenu szczeln¹ warstw¹ asfaltu i betonu, degradacji
gleb mineralnych i organicznych, likwidacji oczek wodnych, stawów, itp. Uwa¿a siê, ¿e
aktywnoæ gospodarcza cz³owieka w du¿ym stopniu przyczyni³a siê do zwiêkszenia nierównomiernoci przep³ywu wody w rzekach oraz wzrostu czêstotliwoci wystêpowania
zjawisk ekstremalnych, jakimi s¹ powodzie i susze [Dynowska 1993]. Dotychczasowe
dzia³ania dla ochrony przed niekorzystnym oddzia³ywaniem suszy i powodzi mia³y g³ównie charakter dzia³añ technicznych i obejmowa³y m.in. budowê zbiorników wodnych, wa³ów
przeciwpowodziowych, systemów melioracyjnych. W wielu przypadkach nie osi¹gniêto
zadowalaj¹cych rezultatów. Bior¹c to pod uwagê, jak równie¿ wymogi ochrony rodowiska
przyrodniczego, uwa¿a siê za konieczne poszukiwanie innych, bli¿szych naturze metod
poprawy bilansu wodnego i ograniczenia strat gospodarczych powodowanych nadmiarem
lub niedoborem wody. Do takich proekologicznych metod zaliczyæ mo¿na zwiêkszenie

124

EKOIN¯YNIERIA DLA EKOROZWOJU

lub odbudowê zdolnoci retencyjnej zlewni rzecznych wraz z wdro¿eniem prawid³owych
zasad gospodarowania wod¹ na terenach rolniczych.

Woda czynnikiem zagro¿eñ w krajobrazie rolniczym
Ekstremalne zjawiska przyrodnicze s¹ zjawiskami naturalnymi. Dotyczy to równie¿ opadów atmosferycznych i przep³ywów w ciekach. Naturalnym wiêc zjawiskiem w przyrodzie
s¹ wezbrania cieków oraz okresy posuszne z ma³ymi opadami atmosferycznymi i niskimi
przep³ywami w ciekach. Co wiêcej, okresowe zalanie doliny rzecznej jest bardzo czêsto
niezbêdnym warunkiem dla zachowania równowagi przyrodniczej. O zagro¿eniach mo¿na
mówiæ dopiero wtedy, gdy naturalne zjawiska ekstremalne wp³ywaj¹ ujemnie na dzia³alnoæ gospodarcz¹ cz³owieka. Dopiero na tle tej dzia³alnoci mo¿na mówiæ o nadmiarze lub
niedoborze wody. Inaczej mówi¹c naturalne ekstremalne zjawiska przyrodnicze staj¹ siê
naturalnymi zagro¿eniami, gdy wp³ywaj¹ ujemnie na aktywnoæ cz³owieka i przynosz¹
mu wymierne straty.
Najbardziej widocznymi i odczuwalnymi zagro¿eniami s¹ powodzie. Pierwsze wzmianki
o powodziach na terenie Polski siêgaj¹ roku 988. Ocenia siê, ¿e powodzie w dorzeczu
Wis³y pojawiaj¹ siê rednio co 5 lat, a w dorzeczu Odry co 710 lat (Mosiej, Ciepielowski,
1996). Nadmiar wody w rolnictwie wynika nie tylko ze zjawiska powodzi, ale równie¿ d³ugotrwa³ego nadmiernego uwilgotnienia gleby. Jeszcze w XIX stuleciu notowane by³y w
Europie klêski g³odu powodowane przez lata mokre [Okruszko, 1997]. Du¿e straty gospodarcze, w tym w produkcji rolniczej wywar³y ostatnie powodzie jakie mia³y miejsce w
1997 i 2001 roku.
Kroniki nie odnotowuj¹ wyst¹pienia w Polsce klêsk g³odu, które spowodowane by³yby
brakiem wody, choæ takie klêski zdarza³y siê na Ukrainie i w Rosji [Okruszko, 1997]. Tym nie
mniej w wielu regionach kraju wystêpuj¹ dotkliwe susze atmosferyczne, hydrologiczne lub
glebowe, powoduj¹ce znaczne straty w gospodarce narodowej, a szczególnie w rolnictwie.
Ocenia siê, ¿e susza jaka mia³a miejsce w 1992 i 2000 roku i wyst¹pi³a prawie na ca³ym
terytorium kraju, spowodowa³a obni¿enie plonów w rolnictwie o co najmniej 20%. Szczególnie zagro¿one s¹ wystêpowaniem susz rejony rodkowej Polski [Kowalczak i inni, 1997].
Metody ochrony i zapobiegania zagro¿eniom wywo³anym wod¹ mo¿na podzieliæ na
dwie grupy:
· Dostosowanie ekstremalnych zjawisk przyrodniczych do potrzeb cz³owieka, tzn. uniezale¿nienie siê od zmiennych warunków przyrodniczych. Decyduj¹c¹ rolê odgrywaj¹
tu rozwi¹zania techniczne, jak wa³y przeciwpowodziowe, zbiorniki wodne, systemy melioracyjne,
· Dostosowanie dzia³alnoci cz³owieka do wystêpuj¹cych zjawisk przyrodniczych, tzn.
takie zagospodarowanie i u¿ytkowanie terenu, aby wystêpuj¹ce zjawiska przyrodnicze
w mo¿liwie ma³ym stopniu oddzia³ywa³y ujemnie na ¿ycie i dzia³alnoæ gospodarcz¹
cz³owieka.
Spe³nienie warunków zrównowa¿onego rozwoju wymaga wiêkszego zwrócenia uwagi na drug¹ metodê zapobiegania zagro¿eniom, tj. dostosowanie dzia³alnoci cz³owieka
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do warunków przyrodniczych. Rabunkowe wykorzystywanie zasobów przyrody, w tym
wodnych umo¿liwi³o rozwój cywilizacyjny i gospodarczy cz³owieka, lecz równie¿ spowodowa³o niekorzystne zmiany w rodowisku. Wielu badaczy uwa¿a [Dynowska, 1993],
¿e nast¹pi³o pogorszenie struktury bilansu wodnego (czêstsze wystêpowanie ekstremalnych warunków hydrologicznych) na skutek zmniejszenia naturalnej retencyjnoci zlewni rzecznych.
Odbudowa retencji wodnej zlewni wydaje siê byæ z wszystkich innych metod poprawy
bilansu wodnego i ograniczenia zagro¿eñ powodowanych susz¹ i powodzi¹ metod¹ najbardziej przyjazn¹ rodowisku przyrodniczemu i spe³niaj¹c¹ warunki zrównowa¿onego rozwoju [Mioduszewski 1997c]. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e przy obecnym stanie zagospodarowania zlewni i dolin rzecznych oraz du¿ej gêstoci zaludnienia nie wydaje siê byæ
mo¿liwa pe³na odbudowa zdolnoci retencyjnych zlewni oraz ograniczenie skutków zjawisk ekstremalnych poprzez dostosowanie siê cz³owieka do tych zjawisk (np. wysiedlenie
ludzi z terenów zagro¿onych powodzi¹, zwiêkszenie retencji tam gdzie mo¿e to powodowaæ podtopienia budowli itp.). Bez wzglêdu jednak na sposób i intensywnoæ gospodarczego u¿ytkowania terenu, w tym rolniczego w ka¿dym przypadku nale¿y d¹¿yæ do zahamowania szybkiego odp³ywu wód roztopowych i opadowych, co jest równoznaczne z odbudowa
naturalnej retencyjnoci zlewni rzecznej.

Proekologiczne metody i systemy stymulowania retencyjnej zdolnoci
zlewni
Zdolnoci retencyjne zlewni zale¿¹ od wielu czynników, jak np. budowa geologiczna,
rodzaj gleb, warunki topograficzne, naturalna i sztuczna sieæ hydrograficzna, wystêpowanie
zbiorników wodnych. Typow¹, najczêciej stosowan¹ metod¹ zwiêkszenia retencji jest budowa zbiorników wodnych.
Pod pojêciem kszta³towanie retencyjnoci zlewni rzecznej rozumie siê szeroki zakres
dzia³añ planistycznych, organizacyjnych i technicznych powoduj¹cych poprawê jakociow¹ i ilociow¹ zasobów wodnych na skutek spowolnienia obiegu wody i zwi¹zków chemicznych w ma³ych zlewniach rzecznych. Zak³ada siê, ¿e retencjonowana woda w czasie jej
nadmiaru zasila cieki, a w okresach posusznych, mo¿e byæ wykorzystana dla celów gospodarczych i zapewnia odpowiednie uwilgotnienie naturalnym ekosystemom.
Poprawa retencyjnoci zlewni nie wprowadza istotnych zmian w naturalny re¿im wód,
lecz jedynie niezbêdne korekty pozwalaj¹ce na poprawê bilansu wodnego, bez zachwiania
biologicznej równowagi ekosystemu. Proekologiczne dzia³ania w zakresie stymulowania
ma³ej retencji w pewnym stopniu mog¹ spowodowaæ odtworzenie (renaturyzacjê) niektórych elementów systemu wodnego, zniekszta³conego dotychczasow¹ gospodarcz¹ dzia³alnoci¹ cz³owieka.
Wystêpuje wiele rodzajów i form retencji naturalnej i sztucznej, wspó³zale¿nych i powi¹zanych ze sob¹ [Mioduszewski 1999]. W sposób uproszczony mo¿liwy jest podzia³ retencji na nastêpuj¹ce formy (tabela 1):
 krajobrazowa (siedliskowa),
 glebowa,
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Tabela 1. Systemy i metody kszta³towania zasobów wody w obszarach wiejskich
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 wód gruntowych i podziemnych,
 wód powierzchniowych.

Jednym z wa¿niejszych sposobów poprawy gospodarowania wod¹ w obszarach wiejskich s¹ systemy ma³ej retencji, która ³¹cznie z ma³ymi zbiornikami zaliczana jest do tzw.
retencji niesterowalnej, w odró¿nieniu od du¿ych zbiorników, w których mo¿liwe jest regulowanie pojemnoci¹ u¿yteczn¹ w zale¿noci od potrzeb i warunków klimatycznych
(np. utrzymywanie pojemnoci powodziowej, wiadome zwiêkszanie przep³ywów niskich).
Z punktu widzenia gospodarki wodnej ma³a retencja jest niekontrolowan¹, automatycznie dzia³aj¹c¹ retencj¹ o pojemnoci trudnej do okrelenia [Radczuk i inni 1997]. Zwiêkszenie retencji krajobrazowej, glebowej czy te¿ gruntowej wp³ywa na zmianê obiegu wody
w zlewni, obni¿a stany powodziowe w rzece i w wielu przypadkach podwy¿sza przep³ywy
ni¿ówkowe, jednak procesu tego nie mo¿na regulowaæ dowolnie. Zwiêkszenie retencji niesterowalnej powoduje zwiêkszenie potencjalnej mo¿liwoci gromadzenia wody w okresach jej nadmiaru i d³u¿szego przetrzymywania w glebie, warstwie wodononej lub na powierzchni terenu, w sposób przyjazny dla rodowiska przyrodniczego.
Podstawowymi urz¹dzeniami hydrotechnicznymi dla magazynowania wód powierzchniowych s¹ wszelkiego typu podpiêtrzenia rzek i niewielkie zbiorniki wodne. W wiêkszoci
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przypadków budowane s¹ one dla celów gospodarczych. S¹ to wiêc zbiorniki retencyjne,
przeciwpo¿arowe, energetyczne, melioracyjne (woda do nawodnieñ), stawy rybne itp. Proponuje siê, aby do ma³ej retencji zaliczaæ te zbiorniki na których nie jest prowadzona bie¿¹ca gospodarka wodna. S¹ to zazwyczaj zbiorniki o pojemnoci mniejszej od 1,0 mln m3,
bez sta³ej codziennej obs³ugi, czêsto ze sta³ym progiem przelewowym. Ich wp³yw na re¿im
przep³ywu w rzece wynika jedynie z pojemnoci zbiornika i zale¿y od kszta³tu i parametrów
hydraulicznych budowli upustowej przy ró¿nych stanach wody w zbiorniku. Inaczej mówi¹c
oddzia³ywaj¹ one na przep³ywy wezbraniowe podobnie jak zbiorniki suche, pomimo utrzymywania lustra wody równie¿ w okresach ma³ych przep³ywów. Przy takim za³o¿eniu zbiorniki te zaliczyæ mo¿na do retencji niesterowalnej, które zwiêkszaj¹ potencjalne mo¿liwoci retencjonowania wody w zlewni.

Wp³yw ma³ej retencji i samych systemów poprawy retencyjnoci zlewni
na bilans wodny
Dodatni wp³yw dzia³añ powoduj¹cych zwiêkszenie zdolnoci retencyjnych ma³ych zlewni na bilans wodny nie budzi w¹tpliwoci i jest szeroko akceptowany. Natomiast bardzo
trudna jest liczbowa ocena podejmowanych dzia³añ. Wynika to w wielu przypadkach z braku
dostatecznego rozpoznania zjawiska oraz bardzo skomplikowanych i z³o¿onych zale¿noci
pomiêdzy parametrami fizycznymi i biologicznymi zlewni a procesami przep³ywu wód powierzchniowych i podziemnych. W tabeli 2 przyk³adowo przedstawiono szacunkow¹ ocenê
potencjalnych mo¿liwoci zwiêkszenia retencji w zlewni górnej Narwi [Kowalewski 1998],
na obszarze o powierzchni oko³o 3000 km2.
Przedstawione w tabeli 2 dane wskazuj¹ na du¿e mo¿liwoci retencjonowania wody
metodami ma³ej retencji. Du¿e ró¿nice w obliczeniach pomiêdzy minimaln¹ a maksymaln¹ zdolnoci¹ retencjonowania wiadcz¹ o bardzo przybli¿onym charakterze wykonanych obliczeñ.
Tabela 2. Ocena potencjalnych mo¿liwoci zwiêkszenia retencji zlewni górnej Narwi
:\V]F]HJyOQLHQLH

:LHONR üUHWHQFMLPOQP
PLQ

PD[

3RGSL WU]HQLHZRG\ZU]HNDFK





3RGSL WU]HQLHZRG\ZNDQDáDFK





5HJXORZDQLHRGSá\ZX]GROLQRZ\FKV\VWHPyZ
PHOLRUDF\MQ\FK





5HJXORZDQLHZRG\]V\VWHPyZGUHQDUVNLFK





0DáH]ELRUQLNLZRGQHRSRMHPQR FLPQLHMV]HM
RGPOQP





5HWHQFMDJOHERZD





5D]HP






128

EKOIN¯YNIERIA DLA EKOROZWOJU

Du¿e znaczenie dla poprawy bilansu wodnego mo¿e mieæ regulowanie odp³ywu wody
w ma³ych zlewniach nizinnych. Ocenia siê, ¿e sama pojemnoæ istniej¹cych w Polsce rowów melioracyjnych wynosi ponad 0,5 mld m3, co stanowi oko³o 4% redniego odp³ywu
rzecznego z terenu kraju [Mioduszewski 1999]. Prowadzone obliczenia numeryczne dla
konkretnej zlewni i rzeczywistych warunków atmosferycznych i klimatycznych wykazuj¹,
¿e hamowanie odp³ywu wody z dolinowych systemów melioracyjnych wyranie zwiêksza o
oko³o 20% zasoby wodne dostêpne dla rolin (podwy¿szenie poziomu wód gruntowych)
oraz zmniejsza objêtoæ wody odp³ywaj¹cej z obiektu w okresach wiosennych [Mioduszewski, Kowalewski, lesicka 1996].
Szczególn¹ rolê w poprawie bilansu wodnego odgrywaj¹ ma³e zbiorniki zaporowe i
podpiêtrzone jeziora. Ich wp³yw na zmniejszenie przep³ywu powodziowego zale¿y od pojemnoci zbiornika (czêci wype³nianej podczas wezbrania) w stosunku do pojemnoci fali
wezbraniowej. Przeprowadzone zosta³y dla wybranej zlewni obliczenia symulacyjne [Szymczak, Kowalewski 1999], przy za³o¿eniu, ¿e urz¹dzenia upustowe nie s¹ regulowane, a ich
wymiary tak dobrane, aby po przekroczeniu okrelonej rzêdnej nastêpowa³ swobodny odp³yw ca³oci wód powodziowych. Obliczenia te wykaza³y, ¿e oddzia³ywanie takich zbiorników na zmniejszenie fali powodziowej i podwy¿szenie przep³ywów niskich zale¿y zarówno
od ³¹cznej pojemnoci tych zbiorników jak i wielkoci i czas trwania fali powodziowej
(objêtoæ wezbrania) jak równie¿ doboru charakterystyk hydraulicznych urz¹dzeñ upustowych. Dla rozpatrywanej zlewni o powierzchni 150 km2 uzyskiwano zmniejszenie fali powodziowej do 50% przy budowie 16 ma³ych zbiorników [Szymczak, Kowalewski 1999].
Nale¿y podkreliæ, ¿e wp³yw ma³ych zbiorników na przep³yw w wiêkszej rzece mo¿e byæ
niezauwa¿alny. Natomiast przy ma³ych zlewniach, a szczególnie tam gdzie wystêpuj¹ du¿e
przep³ywy, ale o krótkim czasie trwania ma³e zbiorniki zaporowe (nawet o pojemnoci
kilku tysiêcy m3) mog¹ odgrywaæ du¿¹ rolê w ochronie przeciwpowodziowej niewielkich
cieków. Warto podkreliæ, ¿e celowym jest budowanie ma³ych zbiorników na wylotach z
sieci kanalizacji deszczowej, i na kierunkach sp³ywów wód burzowych z uszczelnionych
placów dróg i ulic jak równie¿ na odp³ywach z obiektów drenarskich [Mioduszewski 1999]).
Celem budowy takich zbiorników jest nie tylko poprawa bilansu wodnego i ochrona przed
powodzi¹ lecz równie¿ ochrona jakoci wód oraz stanu rodowiska przyrodniczego.
Du¿e znaczenie w bilansie wodnym zlewni odgrywaj¹ siedliska hydrogeniczne, a szczególnie torfowiska. Wywieraj¹ wp³yw na wielkoæ i dynamikê przep³ywu wody w cieku, po³o¿enie wód gruntowych, wielkoæ zasobów wodnych. Naruszenie naturalnych stosunków
wodnych siedlisk hydrogenicznych powoduje istotne zmiany w re¿imie hydrologicznym
zlewni. Oddzia³ywanie torfowisk na przep³ywy w rzece objawia siê poprzez:
· Zmniejszenie przep³ywów wód wielkich (sp³aszczenie fali powodziowej) na skutek wolniejszego odp³ywu wody z obszarów zalewowych. Spowodowane to jest du¿¹ szorstkoci¹ hydrauliczn¹ i retencj¹ powierzchniow¹ mokrade³ fluwiogenicznych. Z dowiadczeñ
kanadyjskich wynika, ¿e przy 10% udziale powierzchni torfowiska w stosunku do powierzchni ca³ej zlewni nastêpuje redukcja fali powodziowej o oko³o 30-40% [Verry 1981].
· Hamowanie odp³ywu wód podziemnych z przyleg³ych do doliny wysoczyzn na skutek
zamykania wychodni warstw wodononych przyrastaj¹c¹ mas¹ organiczn¹ mokrade³
soligenicznych. Nastêpuje podwy¿szenie poziomu wód gruntowych w terenach przyle-
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g³ych do doliny. Powoduje to zmniejszenie dop³ywu wody do rzeki w okresie wiosennych, a zwiêkszone zasilanie w okresach posusznych w stosunku do zlewni pozbawionej mokrade³ [Verry 1981].
Istotny wp³yw na zdolnoci retencyjne zlewni rzecznej odgrywa sposób zagospodarowania i u¿ytkowania zlewni, jak np. uk³ad pól ornych, u¿ytków zielonych i lasów, stosowane
zabiegi przeciwerozyjne i agromelioracyjne poprawiaj¹ce strukturê gleby, rolinne pasy
ochronne, zakrzaczenia. Najwiêksze znaczenie ma tu retencja lena [Ciepielowski, D¹bkowski 1995]. Im wiêkszy obszar zlewni jest zalesiony, i im bardziej naturalny charakter
ma las (mieszany o wielopiêtrowej strukturze), tym jego oddzia³ywanie na bilans wodny
jest wiêksze. Szczególnie widoczny jest efekt oddzia³ywania lasu na zmniejszenie fali powodziowej w obszarach górskich o glebach s³abo przepuszczalnych. Na obszarach nizinnych, a szczególnie w zlewniach zbudowanych g³ównie z przepuszczalnych gruntów piaszczystych, wp³yw lasu na redukcjê fali powodziowej bêdzie znacznie mniejszy.
Przeprowadzone, w dwu s¹siaduj¹cych ze sob¹ zlewniach (Pieniny Ma³e), pomiary przep³ywów w czasie wyst¹pienia wysokich opadów atmosferycznych w lipcu 1997 roku [Twardy i in. 1998] wykaza³y, ¿e maksymalny odp³yw jednostkowy w potoku Czarna Woda, którego zlewnia jest w 70% zalesiona by³ dwukrotnie ni¿szy w stosunku do przep³ywu w potoku Bia³a Woda (20% powierzchni zalesionej). Równie¿ prowadzone obliczenia symulacyjne dla warunków niemieckich [Lahmer 2001] wykazuj¹, ¿e zamiana gruntów ornych (66%
powierzchni zlewni) na lasy spowodowa³a redukcjê fali powodziowej o 42,3%.
Szereg autorów [Nitzsche i in. 2001, Mioduszewski 1999, Kunkel, Wendland 2001,
Mekotova 2001] zwraca uwagê na wp³yw rolniczego u¿ytkowania terenu na redukcjê fali
powodziowej. Podkrela siê du¿e znaczenie wszelkiego typu zabiegów przeciwerozyjnych,
prawid³owej agrotechniki, zmiany gruntów ornych na u¿ytki zielone itp. Wszystkie te zabiegi powoduj¹ ograniczenie szybkiego sp³ywu powierzchniowego na korzyæ powolnego
odp³ywu gruntowego.
Niektóre zabiegi powoduj¹ce zwiêkszenie retencji zlewni, oprócz swych pozytywnych
funkcji hydrologicznych (zmniejszenie fali powodziowej) mog¹ wywieraæ niekorzystny
wp³yw na przep³ywy w rzece. Zwiêkszenie powierzchni lasów i mokrade³, poprawa warunków wilgotnociowych gleb (nawodnienia rolnicze) itp. przyczynia siê do wzrostu ewapotranspiracji, a tym samym mo¿e spowodowaæ obni¿enie poziomów wód gruntowych i zmniejszenie przep³ywów w rzece. Nie nale¿y jednak traktowaæ tego jako straty wody. Jest to
bowiem woda zu¿yta na potrzeby gospodarcze, w tym g³ównie niezbêdna dla wzrostu rolin
uprawnych, ale równie¿ zaspokajaj¹ca potrzeby rodowiska przyrodniczego.
Obliczenia symulacyjne wykonane dla zlewni rzeki £aby [Kunkel, Wendland 2001] wykaza³y, ¿e zamiana gruntów ornych na lasy na obszarach tzw. wra¿liwych na zanieczyszczenia rolnicze spowoduje zmniejszenie redniego odp³ywu o oko³o 12%. W niektórych mniejszych zlewniach otrzymywano znacznie wiêksze obni¿enie przep³ywów.
W tabeli 3 przedstawiono wyniki symulacji numerycznych [Querner, 1997], prowazonych dla oceny wp³ywu zalesienia (zamiana gruntów rolnych na lasy) na czêstotliwoæ wystêpowania przep³ywów mniejszych od uznanych za miarodajne. W zlewni ca³kowicie zalesionej redni przep³yw jest mniejszy, a czêstotliwoæ wystêpowania niskich przep³ywów
wiêksza w stosunku do zlewni bezlenej (u¿ytkowanej rolniczo). Z obliczeñ wynika rów-
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Tabela 3. Wp³yw zalesienia zlewni na przep³ywy niskie
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nie¿, ¿e wiêkszy wp³yw lasu na niskie przep³ywy obserwuje siê w zlewni zbudowanej z
gruntów przepuszczalnych.
Nale¿y podkreliæ, ¿e przedstawione wy¿ej wyniki pomiarów i obliczeñ dotycz¹ konkretnych zlewni. Przy innej budowie geologicznej, zmienionych warunkach atmosferycznych oddzia³ywanie lasu na bilans wodny mo¿e mieæ inny charakter. Reasumuj¹c mo¿na
stwierdziæ, ¿e wiêkszoæ dotychczasowych dowiadczeñ wykazuje, ¿e zalesienie terenów
charakteryzuj¹cych siê du¿ymi spadkami i pokrytych ma³o przepuszczalnymi glebami ma
wyranie dodatni wp³yw na bilans wodny zlewni. Natomiast zwiêkszenie powierzchni lasów
na gruntach przepuszczalnych (obszarach infiltracyjnych) mo¿e prowadziæ do zmniejszenia zasilania warstw wodononych i obni¿enia przep³ywów w rzece.

Podsumowanie
Polska posiada ma³e zasoby wodne, a dodatkowo nierównomiernie roz³o¿one w przestrzeni i czasie. Dzia³alnoæ gospodarcza cz³owieka w wielu przypadkach spowodowa³a
pogorszenie bilansu wodnego oraz wzrost czêstotliwoci wystêpowania zjawisk ekstremalnych, jakimi s¹ powodzie i susze. Szczególnie du¿e straty przynios³y powodzie lipcowe
w 1997 i 2001 roku oraz susze jakie mia³y miejsce w 1992 i 2000 roku.
Poprawê bilansu wodnego mo¿na uzyskaæ poprzez zwiêkszenie potencjalnych zdolnoci retencyjnych ma³ych zlewni. Prowadzone badania i obliczenia wykazuj¹, ¿e takie
zabiegi, jak zwiêkszeni powierzchni mokrade³, liczby oczek wodnych i ma³ych zbiorników, podpiêtrzenie wyerodowanych rzek i kana³ów, zahamowanie odp³ywu z systemów
melioracyjnych, zmiany struktury gleby, itp. w istotny sposób przyczyniæ siê mo¿e do
poprawy zaspokojenia w wodê zarówno rodowiska przyrodniczego jak i potrzeb gospodarczych i komunalnych. Zwiêkszenie potencjalnych zdolnoci retencyjnych ma³ych zlewni mo¿e mieæ pozytywny wp³yw na ograniczenie fali powodziowej oraz niekorzystnego
oddzia³ywania suszy.
Zwiêkszenie mo¿liwoci zatrzymywania wody w zlewni rzecznej, poprzez wzrost jej
zdolnoci retencyjnej uwa¿ane jest za jeden z warunków niezbêdnych dla zapewnienia zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich. Poprawa zdolnoci retencyjnych zlewni nie wpro-
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wadza istotnych zmian w naturalny re¿im hydrologiczny, lecz jedynie niezbêdne korekty
pozwalaj¹ce na poprawê bilansu wodnego. Nie powoduje zachwiania biologicznej równowagi ekosystemu poniewa¿ nie wprowadza siê du¿ych elementów technicznych mog¹cych
przekszta³ciæ warunki przyrodnicze. Natomiast proekologiczne dzia³ania w zakresie stymulowania retencji w pewnym stopniu mog¹ spowodowaæ odtworzenie (renaturyzacjê) niektórych elementów systemu wodnego i przyrodniczego, zniekszta³conego dotychczasow¹
dzia³alnoci¹ cz³owieka.
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Summary
ECOLOGICAL SYSTEMS OF WATER MANAGEMENT ON AGRICULTURAL
AREAS
The waters is a very important factor in the agricultural landscape. The proper water management
can help to minimalize the effect of agriculture on natural flora and fauna and it allows increasing the
biological diversity. The water management should be adjusted to the type of agricultural landscape.
Poland have poor water resources. What is more they are unevenly distributed in space and time.
Human activity has made water balance even worse in many cases and increase in the frequency of
extreme phenomena such as floods and draughts.
One of the methods to improve water balance is increasing of the potential retention abilities of
small basins. The studies and approximate calculations carried out show that treatment consisting in the
increase of swampy areas, number of water pools and small water reservoirs, damming up of eroded
rivers and canals, improvement of the soil structure, inhibition of outflows from melioration systems,
etc. can significantly increase water supply both for the natural environment and for the economic and
communal needs.
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05-090 Raszyn, Falenty
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133

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 6

Józef Koc

BARIERY BIOGEOCHEMICZNE W OGRANICZANIU MIGRACJI
ZANIECZYSZCZEÑ RODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO
Obszary wiejskie przez wielu s¹ postrzegane jako symptom czystego rodowiska, ale
badania wykazuj¹, ¿e generuj¹ one znaczn¹ czêæ zanieczyszczeñ w rodowisku. Jest to
konsekwencj¹ przyspieszenia obiegu materii oraz wprowadzenia do niego substancji obcych do poziomu nadmiernego, w tym kumulacji substancji szkodliwych i toksycznych. Na
obszarach wiejskich wystêpuj¹ wszystkie rodzaje zanieczyszczeñ:
 punktowe  du¿e fermy chowu zwierz¹t, zak³ady przetwórstwa rolno- spo¿ywczego,
 skanalizowane osiedla, sk³adowiska odpadów.
 liniowe  szlaki komunikacyjne, cieki wodne
 rozproszone  niewielkie obiekty inwentarskie, pojedyncze gospodarstwa, wyloty systemów melioracyjnych
 atmosferyczne
 obszarowe  pola uprawne, sady, ³¹ki.
Biogeny z obszarów wiejskich wprowadzane s¹ do rodowiska z ró¿nych róde³:
 chemicznej denudacji litosfery,
 zmywy erozyjne,
 zanieczyszczone opady atmosferyczne, sucha depozycja
 cieki bytowe z gospodarstw domowych i przetwórstwa,
 odchodów zwierz¹t i zanieczyszczenia z produkcji pasz gospodarskich,
 odp³yw nadmiaru biogenów z pól.
Zanieczyszczenia te bior¹ udzia³ w ogólnym kr¹¿eniu materii trafiaj¹c do wód powierzchniowych b¹d podziemnych. Pomiar iloci sk³adników przemieszczanych ró¿nymi
drogami wi¹¿e siê z nierozwi¹zanymi dotychczas problemami metodycznymi. Prowadzone
badania przybli¿aj¹ poznanie rzeczywistego stanu. Szczególn¹ uwagê powiêca siê obiegowi fosforu  czynnika bêd¹cego w minimum i warunkuj¹cego rozwój biomasy oraz azotu 
czynnika od¿ywczego i toksycznego zale¿nie od formy i stê¿enia [Kajak 2001; Vollenweider 1968].
W ostatnim dziesiêcioleciu przeprowadzono liczne badania obiegu sk³adników w zlewniach rolniczych Pojezierza Olsztyñskiego. Stwierdzono, ¿e na tereny wiejskie, odleg³e od
centrów przemys³owych dociera z opadami kilkaset kilogramów substancji, w tym oko³o
13 kg N, 0,6 kg P, 2,5 kg K (tab. 1). S¹ to iloci zdecydowanie mniejsze od stwierdzonych
na obszarach uprzemys³owionych [Koc 1994]. Z opadami docieraj¹ znaczne iloci siarczanów (oko³o 60kg/ha) i chlorków (oko³o 30kg/ha). Pochodz¹ one ze róde³ przemys³owych
i naturalnych. Du¿y udzia³ anionów siarczanowych i chlorkowych zakwasza wody opadowe,
co dzia³a negatywnie na gleby i roliny. Aniony te uruchamiaj¹ inne aniony (np. fosforany),
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Tabela 1. Stê¿enie sk³adników w opadach i ³adunek wnoszony na jednostkê powierzchni
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co dodatkowo zwiêksza ich obecnoæ w obiegu. Kation amonowy po utlenieniu zakwasza
rodowisko.
Ludzie i zwierzêta. Zaludnienie 0,2  0,5 osób na 1 ha obszarów wiejskich i obsada
inwentarza do oko³o 1 sztuki du¿ej na ha daje 80-100 kg N i 25 kg P (tabela 2 i 3). Przy
obecnym poziomie nawo¿enia mineralnego 1 ha gruntów rolnych otrzymuje (ze wszystkich wymienionych róde³) 120-150 kg N i 30-40 kg P, a na obszarach intensywnego rolnictwa oko³o 300 kg N i 70 kg P [Koc 1998].
Gleba i szata rolinna w³¹czaj¹ te sk³adniki do obiegu biologicznego i wodnego. Oko³o
100 kg N i 20 kg P, a na obszarach intensywnego u¿ytkowania 150 kg N i 30 kg P z 1 ha,
wynoszone s¹ w postaci plonów. Bilans sk³adników na obszarach wiejskich jest wiêc otwarty
z powodu niemo¿liwoci jego wydzielenia w rodowisku oraz trudnoci dostosowania iloci sk³adników przyswajalnych do aktualnego ich pobierania przez roliny, szczególnie w
okresie pozawegetatywnym, w czasie dojrzewania rolin oraz przygotowania gleby dla nastêpnych rolin. Wtedy znaczna czêæ sk³adników przemieszcza siê poza strefê systemu
korzeniowego rolin, w tym odp³yw z wodami.
Wed³ug badañ sk³ad chemiczny wód na obszarach wiejskich jest bardzo zró¿nicowany i
zale¿ny od jakoci rodowiska oraz intensywnoci u¿ytkowania terenu (tab. 4). St¹d wody
strumieni lenych i rowów ródpolnych nale¿¹ do stosunkowo najczystszych, mieszcz¹cych siê w wymogach najczêciej I lub II klasy czystoci. Jednak obecnoæ na terenie
odwadnianym przez rowy osiedli, powoduje zwiêkszenie iloci biogenów i zanieczyszczeñ o kilkadziesi¹t do kilkuset procent. Szczególnie silnie wzrasta iloæ zwi¹zków azotu
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Tabela 2. Roczna produkcja zanieczyszczenia przez 1 osobê przy ró¿nym stopniu oczyszczania cieków
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Tabela 3. Roczna produkcja biogenów z produkcji zwierzêcej (kg/SD)
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(azotanów) sodu i chloru. Wp³yw intensywnej gospodarki na wzrost stê¿eñ substancji w
wodach widaæ szczególnie na przyk³adzie ma³ych zbiorników wodnych (oczek wodnych).
Stwierdzono tu, ¿e obecnoæ gruntów ornych i siedlisk w zlewni zwiêksza dop³yw substancji do wód i przyspiesza zanieczyszczenie, a nastêpnie degradacjê tych zbiorników. Lasy i
³¹ki w zlewni oczek wodnych stanowi¹ naturaln¹ barierê chroni¹c¹ ich wody.
Obszary o najwy¿szej intensywnoci u¿ytkowania s¹ najczêciej zdrenowane. Wody
drenarskie odp³ywaj¹ce z tych obszarów maj¹ najwy¿sze stê¿enia wszystkich badanych sk³adników i pod wzglêdem wiêkszoci z nich nale¿¹ do pozaklasowych, pomimo, ¿e wizualnie
wygl¹daj¹ na bardzo czyste.
Porównanie wód odp³ywaj¹cych z terenów intensywnie u¿ytkowanych i seminaturalnych wykazuje, ¿e gospodarcze wykorzystanie obszaru zwiêksza obieg substancji 220 krotnie (tab. 5). W wiêkszym stopniu zwiêksza siê obieg sk³adników nie tworz¹cych zwi¹zków
nierozpuszczalnych (azotany, chlorki, potas, sód) a w najmniejszym tych, które ³atwo tworz¹ po³¹czenia nierozpuszczalne (fosforany).
Stwierdzony odp³yw substancji w ogóle jest wiêkszy ni¿ dop³yw z opadami. Jednak
odp³yw biogenów jest porównywalny z ich dop³ywem z opadami. Na terenie seminaturalnym rodowisko glebowo-rolinne oczyszcza nawet wodê, gdy¿ odp³yw ma najczêciej
ni¿szy ³adunek ni¿ opad.
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Tabela 4. Chemizm wód powierzchniowych obszarów wiejskich (mg/dm3)
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Tabela 5. Wp³yw u¿ytkowania terenu na chemizm wód powierzchniowych
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Porównanie odp³ywu fosforu z dopuszczalnymi obci¹¿eniami zbiorników wodnych,
wykazuje, ¿e odp³yw z 1 ha intensywnie u¿ytkowanego (0,56 kg P/ha) jest zbli¿ony do
³adunku dopuszczalnego do wprowadzenia do 1 ha p³ytkiego zbiornika wodnego (0,7 kg
P/ha). Wiêkszoæ zbiorników ma wspó³czynnik powierzchni wody do powierzchni zlewni jak 1:2050. Oznacza to, ¿e gdyby ich zlewnie by³y w ca³oci intensywnie u¿ytkowane
to dopuszczalny ³adunek dla jezior o g³êbokoci oko³o 10 m by³by przekroczony 10 krotnie, a ³adunek niebezpieczny 5 krotnie [Kajak 2001]. Jakkolwiek stê¿enia substancji w
odp³ywaj¹cych wodach s¹ znaczne to ³adunek jednostkowy i odp³yw z obszaru obliczone
dla okrelonych zlewni budz¹ niepokój. Szczególnie niebezpieczne s¹ one dla zbiorników wodnych o du¿ym stosunku powierzchni zlewni do powierzchni wody i o d³ugim
okresie wymiany wód. Wobec tego koniecznym jest zmniejszenie ³adunku zanieczyszczeñ, a szczególnie biogenów (P i N) w odp³ywach obszarowych. Mo¿na to osi¹gn¹æ
poprzez tworzenie w rodowisku barier biogeochemicznych, gdzie nastêpowa³oby trwa³e wy³¹czenie substancji z obiegu.
Bariery biogeochemiczne dzia³aj¹ na zasadzie procesów:
 biologicznego wi¹zania substancji i odk³adania ich w osadach organicznych, próchnicy itp.
 fizyko-chemicznego wi¹zania i deponowania w postaci zasorbowanej
 chemicznego wi¹zania i odk³adania w postaci nierozpuszczalnych osadów
 mechanicznego zatrzymywania cz¹stek z blokowanymi substancjami.
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Wydajnoæ procesów biologicznego wi¹zania wynosi w granicach 2-5 kg P i
20-50 kg N na tonê produkowanej biomasy, co w polskiej strefie klimatycznej nie przekracza 25-30 kg P i 150-300 kg N na ha rocznie. Znacznie wydajniejsze s¹ wi¹zania fizykochemiczne i chemiczne w rodowisku, które mog¹ unieczynniaæ dziesi¹tki ton biogenów
na hektar powierzchni. Najskuteczniejsze jest powi¹zanie wszystkich czterech procesów.
Barierami biogeochemicznymi mog¹ byæ:
 ekosystemy o silnie rozwiniêtej produkcji pierwotnej: las, ³¹ka, p³ytki zbiornik wodny.
 ekosystemy uproszczone o skróconym obiegu materii: plantacje wierzby, topoli, trzciny.
 ekotony, strefy przejciowe miêdzy ekosystemami: najskuteczniejsze s¹ ekotony z³o¿one o poprzecznej i poziomej mozaikowatoci  przenikaniu: pola uprawne /³¹ki, pola
uprawne/ las, l¹d/woda.
Pod wzglêdem iloci unieczynnianych substancji zdecydowanie skuteczniejsze s¹
ekotony ni¿ ekosystemy, gdy¿ charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ ró¿norodnoci¹ struktury wskutek przenikaj¹cych siê zbiorowisk rolinnych. Skutecznoæ z³o¿onego ekotonu l¹d/woda
(tab. 6 i 7).
Z przedstawionych badañ wynika, ¿e obiekt o powierzchni wody 0,67 ha i powierz-chni
ca³kowitej 3,79 ha skutecznie akumuluje biogeny ze zlewni o powierzchni 142,7 ha.
Rola ekotonów szczególnie z³o¿onych, gdzie s¹siaduje ze sob¹ kilka ekotonów jest
wszechstronna w rodowisku, co wi¹¿e siê z nastêpuj¹cymi ich funkcjami [Koc i in. 2001]:
Tabela 6. Akumulacja biogenów w poszczególnych pasach rolinnoci wokó³ ma³ego zbiornika wodnego
o d³ugoci linii brzegowej 400 m na 1 ha powierzchni
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Tabela 7. Akumulacja sk³adników w typowym oczku wodnym w rodowisku rolniczo-lenym
=DZDUWR ü

NJRELHNW
1

3

:RGD





2VDG\





5R OLQQR ü





*OHED





5D]HP





1DKDRELHNWX





1DKD]OHZQL






139

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 6

· hydrologiczne  retencja wody, stabilizacja poziomu wód gruntowych, ³agodzenie wa-

hañ odp³ywu

· mikroklimatyczne  podwy¿szenie wilgotnoci powietrza, zmniejszenie wahañ tempe-

ratury (obni¿enie temperatur wysokich), zamglenia, opady poziome

· biocenotyczne  baza pokarmowa, woda, kryjówki, miejsce rozmna¿ania (gniazdowa-

nia), wyd³u¿enie ³añcuchów pokarmowych, bliskoæ siedlisk o ró¿nej trofii i ró¿nym
uwilgotnieniu, wyd³u¿enie linii kontaktu ró¿nych biocenoz, droga wymiany osobników
miêdzy populacjami, miejsce pobytu organizmów wêdrownych
· krajobrazowe  plany i elementy krajobrazowe (centra), likwidacja linii prostych i p³aszczyzn, wyd³u¿enie linii styku i obszaru przenikania siê ró¿nych elementów krajobrazu,
wra¿enie krajobrazu naturalnego, harmonijnego
· sozologiczne  bariera biogeochemiczna sp³ywu biogenów i zanieczyszczeñ do systemu wód powierzchniowych, tworzenie wysp i korytarzy ekologicznych ³¹cz¹cych obszary o szczególnym znaczeniu ekologicznym (obszary wêz³owe i centra), zwiêkszenie bioró¿norodnoci, miejsce przetrwania gatunków rzadkich i zagro¿onych ³atwo
dostêpne obiekty edukacji ekologicznej;
· gospodarcze  stabilizacja plonów w zlewni (szczególnie w latach o skrajnej wielkoci
opadów), zapas wody dla rolin i zwierz¹t, siedlisko organizmów po¿ytecznych, rybactwo-wêdkarstwo, ochrona przeciwpo¿arowa, rekreacja, zwiêkszenie atrakcyjnoci turystycznej terenu.
Budowa bariery biogeochemicznej powinna byæ dostosowana do pe³nionej funkcji, a
g³ównie rodzaju wód, które maj¹ byæ chronione i oczyszczane. Bariery biogeochemiczne
oprócz funkcji oczyszczaj¹cych powinny pe³niæ równie¿ funkcjê retencyjn¹ w stosunku do
bilansu wodnego w rodowisku.
¯yzne wody gruntowe przemieszczaj¹ siê czêsto ródpokrywowo b¹d poziomowo.
Udowodniono, ¿e system korzeniowy ekosystemu lenego b¹d ³¹kowego skutecznie redukuje zawartoæ biogenów w tych wodach [Ryszkowski 1999]. Skutecznie chroni cieki i
zbiorniki wodne pas zadrzewieñ lub darni o szerokoci 50100 m, wystarczaj¹co 1015
metrów. Pasy takie s¹ wystarczaj¹ce przy ochronie zboczy zagro¿onych erozj¹ i cieków
wodnych. Model rozmieszczenia szaty rolinnej w zlewni przedstawia rys. 1.
Istotnym zagadnieniem jest redukcja zanieczyszczeñ (w tym biogenów) ju¿ w górnych
czêciach zlewni. Najskuteczniejszym sposobem jest wykorzystanie ma³ych zbiorników
oraz rozwiniêcie wokó³ nich kilku pasów rolinnoci. Sp³ywaj¹ce wody s¹ oczyszczane
przez pas rolinnoci brzegowej i rolinnoæ p³ywaj¹c¹ oraz osady denne (rys. 2). Sposób
ten powoduje jednak szybk¹ eutrofizacjê zbiornika, jego zarastanie i zamulanie (procesy
degradacji), a nastêpnie zanik. Skuteczniejszym i bardziej d³ugotrwa³ym rozwi¹zaniem jest
otoczenie zbiornika rowem opaskowym po³o¿onym powy¿ej lustra wody w zbiorniku. Sp³ywaj¹ce wody dostaj¹ siê do rowu opaskowego, ale nie mog¹ kontaktowaæ siê bezporednio
z wod¹ oczka, mog¹ natomiast przesi¹kaæ przez glebê, która stanowi dodatkowe bardzo
wydajne rodowisko sorpcji zanieczyszczeñ i biogenów (rys. 3).
P³yn¹ce wody powierzchniowe mo¿na poddaæ redukcji zawartoci zanieczyszczeñ przez
budowê na ich trasie zbiorników o co najmniej kilkudziesiêciodniowym okresie wymiany.
Wi¹zanie substancji odbywaj¹ siê wówczas w tym zbiorniku (rys. 4).
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Rys. 1. Modelowe ukszta³towanie rolinnoci w zlewni zbiornika wodnego

Oparcie ochrony wód na barierach biogeochemicznych jest niewystarczaj¹ce, gdy¿:
 ka¿dy obiekt ma ograniczon¹ pojemnoæ, która z czasem ulegnie wyczerpaniu;
 wraz z up³ywem czasu mo¿e maleæ efektywnoæ oczyszczania;
 d³ugotrwa³e u¿ytkowanie obiektu powoduje jego przekszta³canie i zmianê funkcji w
rodowisku. W wyniku zmiany trofii powstaj¹ nowe ekosystemy i ekotony;
 w przypadku nag³ych zmian rodowiska: zakwaszenia, odwodnienia, zatrucia organizmów  obiekt mo¿e staæ siê wtórnym ród³em zanieczyszczeñ.
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Rys. 2. Rozwi¹zanie w³¹czenia oczek wodnych do systemu melioracyjnego
A. Oczko z przep³ywem wód melioracyjnych, B. Oczko bez przep³ywu wód
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Rys. 3. Prorodowiskowe w³¹czenie oczek wodnych do systemu melioracji

Wnioski
1. rodowisko obszarów wiejskich jest odbiorc¹ znacznych iloci zanieczyszczeñ zewnêtrznych i powstaj¹cych na ich terenie.
2. Mimo wysokiego stopnia wycofywania z obiegu substancji przez uk³ad gleba-rolina,
odp³ywy z obszarów wiejskich zawieraj¹ zanieczyszczenia w ilociach niebezpiecznych
dla zbiorników wodnych.
3. Skuteczne bariery biogeochemiczne tworz¹ ekosystemy lene, ³¹kowe i wodne b¹d
ekotony z³o¿one: ³¹ka/zadrzewienia/rolinnoæ brzegowa/woda.
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Rys. 4. Staw doczyszczaj¹cy wody z obszarów wiejskich przed odprowadzeniem do zbiornika
wodnego lub rzeki
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4. Ochronê wód przed zanieczyszczeniami mog¹ zapewniæ bariery biogeochemiczne oparte
o procesy sorpcji biologicznej, fizykochemicznej, chemicznej i mechanicznej. Miejscem tych procesów jest rolinnoæ, woda, osady denne i gleba.
5. Bariery biogeochemiczne maj¹ jednak ograniczon¹ pojemnoæ i okres funkcjonowania. Po drastycznej zmianie warunków (zakwaszenie, odwodnienie, zatrucie) mog¹ staæ
siê wtórnym ród³em zanieczyszczeñ.
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Summary
ROLE OF BIOGEOCHEMICAL BARRIERS IN MIGRATION LIMITING OF
POLLUTANTS IN THE ENVIRONMENT
Rural areas are under the pressure of pollutants arising from inner sources: municipal sewage effluents, agri-and food industry, animal breeding, outflows from arable lands as well as from outer sources
such as rainfalls and dry deposition. The reduction of the pollution to the lower level than the pollution
from outer sources takes place in the soil and plant environment of semi-natural areas. A significant
outflow of pollutants from intensively used areas may be particularly dangerous to water environments.
There is a necessity of biogeochemical barriers creating towards holding up of those substances by
biological, chemical, physical and chemical as well as mechanical processes. The function as the barrier
is contentedly fulfilled by forest and meadow ecosystems. The best results are obtained in complex
ecotones of crosswise and longitudinal mosaic. Biogeochemical barriers may be formed by plant zones
around small water reservoirs. Water in reclamation systems should be put into a band-ditch, where the
pollutants may infiltrate throughout the soil and root zone. Water, sediment, plants and soil create then a
complex filter purifying outflowing water.

prof. dr hab. J. Koc
Katedra Melioracji i Kszta³towania rodowiska
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
10-719 Olsztyn, Plac £ódzki 2
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145

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 6

Krzysztof Nyc, Ryszard Pok³adek

POPRAWA JAKOCI WODY PRZEZ REGULOWANIE
JEJ ODP£YWU Z TERENÓW ZMELIOROWANYCH

Wprowadzenie
Jednym z g³ównych czynników warunkuj¹cych odpowiedni poziom produkcji rolniczej, a tak¿e wp³ywaj¹cych na jakoæ rodowiska przyrodniczego jest odpowiednie kszta³towanie obiegu zasobów wodnych w glebie, materii organicznej i mineralnej oraz przep³ywu energii w ekosystemach krajobrazowych. Obieg ten powinien uwzglêdniaæ wymogi podnoszenia produktywnoci oraz racjonalnej ochrony zasobów przyrody. Szczególnej troski
wymaga ilociowa i jakociowa ochrona zasobów wód powierzchniowych i gruntowych.
Wa¿n¹ w tym rolê odgrywaj¹ dobrze zlokalizowane i prawid³owo eksploatowane systemy i
urz¹dzenia wodno-melioracyjne, które umo¿liwiaj¹ regulacjê zasobów wody, powietrza i
temperatury gleby, sprzyjaj¹ rozwojowi mikroflory i mikrofauny glebowej, zwiêkszaj¹ te¿
dostêpnoæ sk³adników pokarmowych i u³atwiaj¹ przebieg procesów fizjologicznych rolin. Brak wody lub jej nadmiar powoduje zachwianie równowagi biologicznej w rodowisku przyrodniczym [Nyc 1999].
Podstawowym ród³em wody s¹ opady atmosferyczne, których wysokoæ i rozk³ad
kszta³tuj¹ wilgotnoæ gleb. Ich uzupe³nienie mo¿e odbywaæ siê poprzez nawodnienia napowierzchniowe (deszczowniane, zalewowe) lub podpowierzchniowe (podsi¹kowe). W dolinach rzecznych, gdzie poziomy wód gruntowych zalegaj¹ na niedu¿ych g³êbokociach, stosowane s¹ najczêciej nawodnienia podsi¹kowe, które zale¿nie od zasobów dyspozycyjnych zlewni hydrologicznej mog¹ byæ realizowane jako nawodnienia:
 ze zmiennym poziomem zwierciad³a wody gruntowej,
 ze sta³ym poziomem wody gruntowej,
 przez regulowanie odp³ywu,
 na retencjê w³asn¹.
Ka¿dy z tych sposobów gospodarowania wod¹ wymaga innych zasobów dyspozycyjnych: od 1,5 l/s·ha przy zmiennym podsi¹ku, 0,3¸0,8 l/s·ha przy sta³ym podsi¹ku, 0,1¸0,3 l/
s·ha przy stosowaniu regulowanego odp³ywu do symbolicznych iloci wody przy nawodnieniu wy³¹cznie z zasobów retencji w³asnej. Dwa ostatnie sposoby gospodarowania wod¹
nale¿¹ do najbardziej oszczêdnych, a równoczenie odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê w poprawie
jakoci wód p³yn¹cych i gruntowych.
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badañ w systemie melioracyjnym przez regulowanie odp³ywu wody powierzchniowej i gruntowej z obiektu Miêkinia k. Wroc³awia. Celem
by³o poznanie wp³ywu eksploatacji urz¹dzeñ melioracyjnych na jakoæ wód odprowadzanych z obiektu i kszta³towanie siê optymalnych poziomów wód gruntowych.
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Ogólna charakterystyka obiektu oraz metodyka badañ
Badania efektów stosowania regulowanego odp³ywu s¹ prowadzone od 1995 roku na
zmeliorowanym 720-hektarowym obiekcie Miêkinia w dolinie Odry, w zlewni potoku Zdrojek o pow. zlewni 27 km2. Obiekt stanowi¹ u¿ytki rolne (88%) i lene (12%). W dolinie
cieku podstawowego Zdrojek przewa¿aj¹ trwa³e u¿ytki zielone [Nyc, Pok³adek 2001].
Na prze³omie lat 1980/90 uregulowano ciek podstawowy Zdrojek na d³ugoci 4,3 km,
odbudowano 22,9 km rowów szczegó³owych, g³ównie na u¿ytkach zielonych oraz zdrenowano 248 ha gruntów, g³ównie ornych. Wybudowano 15 zastawek na ciekach podstawowym i szczegó³owych, s³u¿¹cych do rozrz¹du wody i regulowania odp³ywu. W systemie
melioracyjnym zainstalowano 36 piezometrów, w których prowadzone s¹ przez ca³y rok
pomiary g³êbokoci lustra wód gruntowych.
W okresie wegetacyjnym, co miesi¹c w cieku g³ównym oznacza siê jakoæ wód dop³ywaj¹cych do obiektu i w odleg³ym o 3 km przekroju hydrometrycznym jakoæ wód odp³ywaj¹cych.
W centralnie zlokalizowanym piezometrze badana jest równie¿ jakoæ wody gruntowej. Analizy
chemiczne wód powierzchniowych i gruntowych wykonywane s¹ w miejscowym laboratorium.
Rozpoznanie geologiczne wskazuje na wystêpowanie warstwy wodononej mi¹¿szoci
1025 m. Glebê stanowi¹ utwory przepuszczalne, mineralne na gruntach ornych (czarne
ziemie zdegradowane i pseudobielicowe) oraz organiczno-mineralne i organiczne (torfy
niskie) na u¿ytkach zielonych.

Wyniki badañ
Badania wp³ywu systemu melioracyjnego przez regulowanie odp³ywu wód powierzchniowych na ich jakoæ, prowadzono na obiekcie zasilanym opadem atmosferycznym przewa¿nie ni¿szym od potrzeb wodnych na ewapotranspiracjê rolin. Dane w tabeli 1 wskazuj¹
na znacz¹ce zró¿nicowanie opadów g³ównie w okresie wegetacyjnym (IVIX).
W latach badañ sumy opadów okresu wegetacyjnego kszta³towa³y siê od 245 mm w
1999 r. do 511 mm w 1995 r., przy redniej z ostatnich 52 lat 361 mm. Opady pó³rocza
zimowego z regu³y przewy¿szaj¹ parowanie terenowe i w warunkach hamowania ich odp³ywu wzbogacaj¹ zasoby retencji gruntowej z przeznaczeniem do wykorzystania w najbli¿szym okresie wegetacyjnym.
Tabela 1. Okresowe i roczne sumy opadów na obiekcie Miêkinia w mm
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W latach 19952001 wyst¹pi³a du¿a kulminacja opadów w lipcu 1997 r., wywo³uj¹c szkody
powodziowe i wy³¹czenie z rolniczego u¿ytkowania znacznej powierzchni gruntów ornych i
u¿ytków zielonych. Od roku 1998 powierzchnia nie u¿ytkowana rolniczo sukcesywnie wzrasta³a, osi¹gaj¹c wskanik ponad 60% terenu objêtego badaniami. Spadkowi zainteresowania produkcj¹ rolnicz¹ towarzyszy³o zmniejszenie zakresu realizacji procesów eksploatacyjnych systemu melioracyjnego. U¿ytkowanie budowli piêtrz¹cych ogranicza³o siê g³ównie do cieku g³ównego Zdrojek. Od 1999 roku nie u¿ytkuje siê zastawek na rowach szczegó³owych. Równie¿
zakres prac konserwacyjnych zosta³ ograniczony do systematycznego usuwania rolinnoci z
cieku g³ównego i okresowego odmulania koryta  tylko w s¹siedztwie budowli piêtrz¹cych.
W sytuacji pog³êbiaj¹cych siê zaniedbañ w rolniczym u¿ytkowaniu gruntów, zwrócono
uwagê na jakoæ wód przep³ywaj¹cych przez system melioracyjny obiektu Miêkinia [Hus
1995]. W poszczególnych latach badañ porównywano chemizm wód dop³ywaj¹cych ciekiem Zdrojek do obiektu melioracyjnego wyposa¿onego w system urz¹dzeñ piêtrz¹cych w
stosunku do wód odp³ywaj¹cych z obiektu. Jak wynika z tabeli 2 w kolejnych latach badañ
wystêpowa³a tendencja poprawy jakoci wód dop³ywaj¹cych do obiektu.
Wynika ona równie¿ z porz¹dkowania gospodarki wodno-ciekowej na obszarze zlewni i
wiêkszej dba³oci jej u¿ytkowników o czystoæ wód odprowadzanych do cieku Zdrojek. Najgorsz¹ jakoæ wód zarejestrowano w 1995 r. Po przep³yniêciu wody przez system melioracyjny z regulowanym odp³ywem jakoæ wód powierzchniowych we wszystkich latach badañ
ulega³a poprawie. Sprawnoæ oczyszczania siê wód by³a wiêksza w okresie 19951997 w
warunkach wystêpowania gorszej jakoci wód dop³ywaj¹cych do obiektu, lecz lepszego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz lepszej dba³oci o system melioracyjny.
Tabela 2. Wybrane wskaniki jakoci wody w cieku Zdrojek dop³ywaj¹cej do obiektu Miêkinia w
latach 1995  2001
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Tabela 3. Wybrane wskaniki jakoci wody w cieku Zdrojek na dop³ywie i odp³ywie z obiektu Miêkinia
w latach 1995  2001
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Od 1998 roku po klêsce powodzi 1997 r., corocznie przyrasta³a powierzchnia nie
u¿ytkowana rolniczo. Pogarsza³y siê te¿ efekty doczyszczania wód na systemie melioracyjnym (tab. 3). Znaczne wy³¹czenia powierzchni z produkcji rolniczej oraz brak systematycznej konserwacji cieków zmniejszy³o sprawnoæ dzia³ania systemu melioracyjnego gospodarowania wod¹ przez regulowanie odp³ywu.
G³ównymi gatunkami rolin porastaj¹cymi koryto cieku Zdrojek by³y: manna mielec, sit
rozpierzch³y, mozga trzcinowata, turzyca zaostrzona, trzcina pospolita oraz pa³ka szerokolistna.
Ich obecnoæ w zasiêgu przep³ywu wód, a tak¿e usuwanie jesieni¹ nadmiernie wyroniêtej
rolinnoci z cieku, sprzyja³o poprawie jakoci wód p³yn¹cych korytem cieku Zdrojek.
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Wnioski
1. W warunkach ograniczonych zasobów wód dyspozycyjnych znacz¹c¹ poprawê bilansu
wodnego gleb mo¿na uzyskaæ przez zastosowanie systemu melioracyjnego z regulowanym odp³ywem. Istnieje wówczas mo¿liwoæ retencjonowania nadwy¿ek opadów (g³ównie pó³rocza zimowego) dla efektywnego ich wykorzystania przez rolinnoæ w okresie
wegetacyjnym.
2. Zwiêkszenie powierzchni wy³¹czonej z rolniczego u¿ytkowania, nieco zmniejsza³o ³adunek zanieczyszczeñ wód p³yn¹cych, lecz znacz¹co pogarsza³o sprawnoæ oczyszczania siê wód przep³ywaj¹cych przez system melioracyjny. Jakoæ wód odp³ywaj¹cych z
obiektu melioracyjnego ulega³a pogarszaniu w miarê zwiêkszania siê powierzchni ugorowanych oraz ograniczania iloci piêtrzeñ i zakresu prac konserwacyjnych na ciekach
melioracyjnych.

Literatura
1. Hus S. 1995: Chemia wody, cieków i gnojowicy. Wyd. AR Wroc³aw.
2. Nyc K. 1999: Kszta³towanie systemów melioracyjnych dla potrzeb gospodarczych i ekologicznych. Materia³y konferencyjne Wspó³czesne problemy melioracji, gospodarki wodnej, kszta³towania i ochrony przestrzeni rolniczej w Polsce a wymogi Unii Europejskiej. Informacje Naukowe
i Techniczne SITWM, s. 16.
3. Nyc K., Pok³adek R. 2001: Oddzia³ywanie systemu melioracyjnego z regulowanym odp³ywem
na uwilgotnienie gleb i jakoæ wód. Zeszyty Problemowe Postêpów Nauk Rolniczych nr 475,
s. 457466.

Summary
THE ROLE OF THE CONTROLLED DRAINAGE MANAGEMENT IN WATER
QUALITY IMPROVEMENT
The results of survey investigations driven in the years 19952001 are presented in this paper. Research objective was an impact assessment of green lands controlled drainage management on the water
quality. Experiments conducted in Miekinia (next to Wroclaw) site, of an area of 720 ha, showed that a
proper agricultural land use and complete application of the system exploitation guidelines have some
influence the water quality improvement. Increasing of the non-productive agricultural land areas and
water damming and range of conservation works limitation reduced water treatment efficiency in the
drainage system.
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Pawe³ B³aszczyk

OCHRONA I REHABILITACJA RÓDL¥DOWYCH
WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WIETLE INTEGRACJI
POLSKI Z UNI¥ EUROPEJSK¥

Wstêp
Dzia³ania na rzecz ochrony i rehabilitacji zasobów wodnych w Polsce podjêto wiele lat
temu lecz niestety nie przynios³y one znacz¹cych efektów ze wzglêdu na zdominowanie
naszej gospodarki w ubieg³ych latach przez rozwój sektorów paliwowo-energetycznego i
przemys³owego oraz promowanie wielkobszarowego rozwoju rolnictwa, przy braku powszechnej wiadomoci i rodków finansowych na równoczesne podejmowanie dzia³añ
zapobiegaj¹cych degradacji rodowiska w tym rodowiska wodnego.
Zmiany ustrojowe w 1990 r. zw³aszcza odejcie od gospodarki planowej, rozwój sektora prywatnego i koniecznoæ egzekwowania wymagañ ochronnych przy zachowaniu zasady równoci sektorów (prywatnego, komunalnego i pañstwowego) zwiêkszy³y znacz¹co
efekty ochrony wód.
Sformu³owana przez Rz¹d i uchwalona przez Sejm RP w 1991 r. Polityka ekologiczna
pañstwa uzna³a ochronê i rehabilitacjê zasobów wodnych jako jeden z celów priorytetowych.
Na ochronê rodowiska przeznaczono blisko 5% nak³adów inwestycyjnych gospodarki
narodowej i ponad 1% PKB. Tote¿ osi¹gniêto znacz¹c¹ poprawê jakoci zasobów wodnych,
a spadek zu¿ycia wody wywo³any dzia³aniem instrumentów ekonomicznych ograniczy³ ich
nieracjonalne wykorzystanie.
W przypadku ochrony i rehabilitacji ródl¹dowych wód powierzchniowych integracja
Polski z Uni¹ Europejsk¹ ma znaczenie ze wzglêdu na wymuszenie przyspieszenia poprawy
jakoci wód i osi¹gniêcie standardów jakociowych w Polsce takich jak we wszystkich
krajach Wspólnoty w krótszym okresie czasu.
Dzia³ania w tym kierunku zmuszaj¹ do przeznaczenia na ten cel dostosowanych do potrzeb rodków finansowych w bud¿ecie Pañstwa, bud¿etach gmin, odpowiedniej redystrybucji przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusze
wojewódzkie rodków pochodz¹cych z op³at za szczególne korzystanie z wód i kar za niedotrzymywanie warunków pozwoleñ wodno-prawnych z przeznaczeniem na dzia³anie zwi¹zane z ochrona wód, a tak¿e wspierane tego kierunku dzia³añ ze rodków pomocowych Unii
Europejskiej.
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Stan obecny zasobów ródl¹dowych wód powierzchniowych w Polsce
Prawie ca³e terytorium Polski (99,7%) znajduje siê w zlewisku Ba³tyku i po³o¿one jest
w granicach zlewni dwóch rzek:
· Wis³y  54% powierzchni kraju,
· Odry  33,9 % powierzchni kraju.
Sieæ hydrologiczna Polski obejmuje tak¿e rzeki Przymorza uchodz¹ce bezporednio
do Ba³tyku. Liczne jeziora po³o¿one s¹ g³ównie w obrêbie pojezierzy, blisko 9000 z nich
ma powierzchniê wiêksz¹ ni¿ 1 ha.
Polska zaliczana jest do krajów o ubogich zasobach wodnych. Przeciêtne zasoby wód
powierzchniowych wynosz¹ 63,1 mld m3/rok tj. 1660 m3/mieszkañca/rok. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych mo¿liwe do wykorzystania dla celów gospodarczych szacowane s¹ na 15,6 mld m3. Podstawowe znaczenie w zaopatrywaniu gospodarki narodowej w
Polsce maj¹ zasoby wód powierzchniowych. Wody ujmowane z rzek pokrywaj¹ ponad 80%
krajowego zapotrzebowania na wodê. Rzeki stanowi¹ równie¿ odbiorniki cieków. Zasoby
wód podziemnych przeznaczone s¹ przede wszystkim do zaopatrzenia ludnoci w wodê do
picia. Pobór wód w Polsce w 2000 r. wyniós³ 11048 mln m3. Do wód powierzchniowych
odprowadzono równie¿ w tym¿e roku 2501 mln m3 cieków, w tym 1494 mln m3 komunalnych oraz 6659 mln m3 wód ch³odniczych.
Pomimo odnotowanej w ostatnich latach znacznej poprawie jakoci wód  w wyniku
realizacji przez gminy swoich zadañ w zakresie budowy i rozbudowy systemów kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalni cieków, ograniczenia ³adunków zanieczyszczeñ odprowadzanych
do wód z przemys³u na skutek tak zmniejszenia produkcji jak zmiany technologii na bardziej przyjazne dla rodowiska oraz wyposa¿enie zak³adów w oczyszczalnie cieków, zmniejszenie ³adunków sp³ywaj¹cych do wód z terenów upraw rolnych ze wzglêdu przede wszystkim na spadek zu¿ycia nawozów,  stan czystoci powierzchniowych wód p³yn¹cych i jezior jest niewystarczaj¹cy dla zapewnienia odpowiedniej jakoci wody wykorzystywanej
do zaopatrzenia ludnoci w wodê do picia, dla celów rekreacyjnych w tym k¹pielowych
oraz dla potrzeb gospodarczych.
Braki w wyposa¿eniu miast i wiejskich jednostek osadniczych w infrastrukturê kanalizacyjn¹ i oczyszczalnie cieków, a tak¿e wci¹¿ niewystarczaj¹ce ograniczenie ³adunków
zanieczyszczeñ z przemys³u odprowadzonych do wód stanowi o niekorzystnym dla zdrowia
ludnoci i rodowiska przyrodniczego stanie czystoci wód:
· jedynie 3,3% d³ugoci monitorowanych (przez s³u¿by Inspekcji Ochrony rodowiska)
powierzchniowych wód p³yn¹cych spe³nia wymagania stawiane wodom do zbiorowego
zaopatrzenia w wodê do picia
· 31,9% d³ugoci monitorowanych wód by³o nadmiernie zanieczyszczonych w stosunku
do stawianych im naj³agodniejszych wymagañ uwarunkowanych potrzebami gospodarki
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e obowi¹zuj¹ca jeszcze obecnie w Polsce klasyfikacja wód
stawia ostrzejsze wymagania ni¿ przepisy Unii Europejskiej. Powa¿nym problemem w Polsce s¹ zwi¹zki azotu i fosforu, których g³ównym ród³em, w przeciwieñstwie do szeregu
krajów Europy, s¹ cieki komunalne.
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Tabela 1. Porównanie wybranych wskaników zanieczyszczeñ w ujciach niektórych rzek europejskich (1995 r.)
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Cele ochrony i rehabilitacji zasobów wodnych
Podstawowym celem ochrony wód powierzchniowych zapisanym w ustawie Prawo wodne2 jest zapewnienie ich dobrego stanu ekologicznego. Oznacza to, ¿e wody powierzchniowe powinny byæ w stanie ukszta³towanym w zasadzie przez warunki przyrodnicze, a tak¿e byæ przydatne na wyznaczonych odcinkach lub akwenach:
· do wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodê do picia,
· do celów k¹pielowych,
· do celów bytowania ryb ³ososiowatych, a przynajmniej karpiowatej oraz spe³niaæ odpowiednie wymagania na obszarach przyrody chronionej.
Cel ten powinien byæ osi¹gniêty do 2015 r. jak przewiduje Ramowa dyrektywa Wodna
(2000/60/EC) dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.
W tym samym czasie powinnimy zapewniæ co najmniej 75% poziom usuwania biogenów w dorzeczach Odry i Wis³y, gdy¿ wszystkie wody powierzchniowe ze wzglêdu na ochronê
Ba³tyku i z powodów ekonomicznych zosta³y uznane za wra¿liwe (wykorzystywane do
zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub podatne na eutrofizacjê).

Dzia³ania na rzecz realizacji podstawowego celu ochrony
Podstawowymi dzia³aniami dla osi¹gniêcia dobrego stanu ekologicznego wód powierzchniowych s¹:
· ograniczenie emisji zanieczyszczeñ ze róde³ punktowych: miejskich, przemys³owych
i wiejskich
· zmniejszenie ³adunku zanieczyszczeñ przestrzennych (rozproszonych) zawartych w
sp³ywach powierzchniowych g³ównie z terenów rolnych i zurbanizowanych
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W przypadku róde³ punktowych miejskich i wiejskich dotyczy to g³ównie systemów
kanalizacji zbiorczej, a w przypadku wsi tak¿e oczyszczalni cieków dowo¿onych taborem
asenizacyjnym.
Budowa systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni cieków nale¿y do zadañ w³asnych gmin. Prawo wodne nak³ada obowi¹zek wyposa¿enia wszystkich aglomeracji rozumianych jako skupiska ludnoci i przemys³u w oczyszczalnie cieków:
· o liczbie równowa¿nych mieszkañców ³ 15000 do koñca 2010 r.
· o liczbie równowa¿nych mieszkañców £ 2000 < 15000 do koñca 2015 r.
i zobowi¹zuje Rz¹d do opracowania programu realizacji tego obowi¹zku oraz przedstawiania sprawozdañ z jego realizacji. W stosunku do oczyszczalni ³ 15000 RLM postawiono
wymóg podwy¿szonego usuwania biogenów tak, aby mo¿na by³o osi¹gn¹æ ich redukcjê w
ciekach komunalnych odprowadzanych z ca³ej Polski o 75% w stosunku do dop³ywu cieków w 2015 roku.
Standardy oczyszczania cieków z tych obiektów obejmuj¹ zanieczyszczenia organiczne,
zawiesiny i substancje biogenne (azot i fosfor). Skalê dzia³añ w tym zakresie okrela prognoza wyposa¿enia systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach w oczyszczalnie cieków3 (tab. 2.). W przypadku róde³ przemys³owych g³ównym zadaniem jest eliminacja lub
ograniczenie substancji niebezpiecznych4 dla rodowiska wodnego, w tym przede wszystkim:
1) rtêci (Hg),
2) kadmu (Cd),
3) szeciochlorocykloheksanu (HCH),
4) czterochlorku wêgla (CCl4),
5) piêciochlorofenolu (PCP),
6) szeciochlorobenzenu (HCB),
7) szeciochlorobutadienu (HCBD),
8) chloroformu (CHCl3),
9) 1,2-dwuchloroetanu (EDC),
Tabela 2. Prognoza wyposa¿enia systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach w oczyszczalnie cieków
w 2015 r. (budowa, rozbudowa i modernizacja)
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10) trójchloroetylenu (TRI),
11) nadchloroetylenu (PER).
W stosunku do przemys³u rolno-spo¿ywczego szczególny nacisk po³o¿ono na zmniejszenie ³adunków zanieczyszczeñ organicznych5.
Obowi¹zek oczyszczania cieków przemys³owych lub lepiej eliminacji zanieczyszczeñ
u ród³a ich powstawania tak odprowadzanych do komunalnych systemów kanalizacji, jak
bezporednio do odbiorników nale¿y do zak³adu przemys³owego stanowi¹cego ród³o zanieczyszczenia. Zadanie to powinno byæ realizowane przede wszystkim przez stosowanie
najlepszej techniki w instalacjach produkcyjnych sk¹d pochodz¹ cieki.
W przypadku róde³ przestrzennych g³ówne problemy degradacji wód mog¹ byæ w przysz³oci zwi¹zane z intensyfikacj¹ produkcji rolnej. Obecnie problemy te wystêpuj¹ na obszarach pojezierzy. Dzia³ania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia dotyczy przede wszystkim w³aciwego stosowania nawozów mineralnych i organicznych oraz rodków ochrony
rolin, odpowiedniej gospodarki tymi rodkami, magazynowania nawozów organicznych,
w tym gnojowicy, a tak¿e unieszkodliwiania opakowañ po rodkach ochrony rolin. Dzia³aTabela 3. Przedsiêwziêcia zwi¹zane z eliminacj¹ substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego w zrzutach cieków przemys³owych
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nia te tak¿e musz¹ obejmowaæ dostosowane do wymogów ochrony wód zabiegi agrotechniczne. Postêpowanie w tym zakresie okrelaj¹ odpowiednie ustawy6 i Polski kodeks dobrej praktyki rolniczej7. Wród róde³ obszarowego zanieczyszczenia wód wymieniæ tak¿e
nale¿y brak dobrej sanitacji wsi.
Zanieczyszczenia przestrzenne wód trafiaj¹ równie¿ do wód ze ciekami deszczowymi z
terenów miejskich. G³ównym dzia³aniem zapobiegaj¹cym jest w tym przypadku kontrola zanieczyszczeñ u róde³ ich powstawania i niedopuszczenie do sp³ywu do wód wraz z wodami
opadowymi olejów mineralnych, benzyn itp. z terenów nara¿onych na takie zanieczyszczenia.
Degradacja mniejszych cieków wód powierzchniowych przez sp³ywy powierzchniowe
z terenów miejskich obejmuje tak¿e problemy ilociowe  zjawiska powodziowe w ciekach oraz przed³u¿aj¹ce siê okresy ni¿ówkowe a¿ do zaniku cieku w ogóle  spowodowane
urbanizacj¹ zlewni. Przeciwdzia³aæ tym zagro¿eniom mo¿na tylko poprzez odpowiedni¹
gospodarkê wodami opadowymi, niedopuszczanie do ograniczanie infiltracji wód do gruntu i przeciwdzia³anie szybkiemu sp³ywowi wód.
Rozwi¹zywanie problemów ochrony wód powinny byæ realizowane w uk³adach zlewniowych, gdy¿ tylko ono prowadzi do osi¹gniêcia efektu ekologicznego. Regionalne Zarz¹dy Gospodarki Wodnej odpowiedzialne za takie prowadzenie gospodarki wodnej, w tym
ochrony wód, funkcjonuj¹ w Polsce od ponad 10 lat musz¹ podj¹æ jak najprêdzej dzia³anie
na³o¿one ustawowo (ustawa Prawo wodne). Szczególnie wymagaj¹ wzmocnienia funkcje
implementacyjne i egzekwowania uregulowañ prawnych. Priorytetem dla tych dzia³añ powinna byæ dalsza poprawa jakoci wód wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w
wodê do picia i dla celów k¹pielowych.
W uk³adzie zlewniowym nale¿y wymuszaæ ograniczanie zanieczyszczeñ u ród³a ich
powstawania. Konieczne jest zintensyfikowanie dzia³añ kontrolnych i monitorowania emisji. Podniesione w 2001 r. op³aty za szczególne korzystanie z wód i kary za przekraczanie
standardów emisji s¹ na tyle wysokie, ze wymuszaæ bêd¹ oczyszczanie cieków, szczególnie je¿eli siê bêdzie prowadziæ odpowiedni¹ taktykê stosowania tego instrumentu, w tym
zawieszania op³at w przypadkach dzia³añ na rzecz przyspieszonego osi¹gniêcia wymaganych wzglêdami ochrony wód standardów emisji.
Dla zlewniowej polityki ochrony wód musi funkcjonowaæ w pe³ni zmodernizowany i
dostosowany do rzeczywistych potrzeb zarz¹dzania w uk³adzie zlewniowym systemem monitoringu. Przebudowa powinna zmierzaæ w kierunku stosowania w rutynowym monitoringu metod kompleksowych, a wiêc monitoringu ekologicznego i toksykologicznego, ograniczenia monitoringu metodami fizykochemicznymi w bardzo wielu przekrojach rzek ale
rozwiniêcia monitoringu zanieczyszczenia rodowiska wodnego substancjami niebezpiecznymi poni¿ej ich potencjalnych zrzutów do wód i stosowania rozwiniêtego monitoringu
badawczego w sytuacjach stwierdzenia zagro¿enia rodowiska wodnego i koniecznoci
wyeliminowania jego przyczyn.
Zlewniowemu zarz¹dzaniu powinna sprzyjaæ redystrybucja rodków finansowych pochodz¹cych z op³at za szczególne korzystanie z wód, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej i fundusze wojewódzkie, rodków pochodz¹cych ze sp³aty naszego zad³u¿enia zagranicznego, którymi gospodaruje EKOFUNDUSZ,
rodków bud¿etowych oraz rodków pomocowych funduszu Unii Europejskiej ISPA, a w
przysz³oci po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej funduszu Kohezyjnego.
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O dzia³aniach na temat ochrony wód, o jakoci wody dostarczanej przez wodoci¹gi komunalne, o potrzebie stosowania produktów nieszkodliwych dla rodowiska wodnego, stosowania
technologii wodooszczêdnych i ma³oopadowych, a tak¿e o naszych zobowi¹zaniach i dzia³aniach na rzecz osi¹gniêcia wymagañ i osi¹ganych rezultatach powinno byæ informowane nasze
spo³eczeñstwo. Tak¿e szerokiego upowszechniania wymaga wiedza na temat mo¿liwoci dostêpu do informacji, które stworzy³a ustawa Prawo ochrony rodowiska8 daj¹ca podstawy przejrzystoci dzia³añ administracji pañstwowej i samorz¹dowej w zakresie ochrony rodowiska.
Informowaniu spo³eczeñstwa o szkodliwoci lub przyjaznoci dla rodowiska wodnego produktów rynkowych i podmiotów gospodarczych dzia³aj¹cych na rynku s³u¿yæ powinny systemy znaku ekologicznego i audytowanie przedsiêbiorstw pod wzglêdem stosowania w nich systemów ochrony rodowiska w tym rodowiska wodnego.
We wdra¿aniu dzia³añ ochronnych w wiêkszym zakresie powinna byæ wykorzystywana
powszechna dzia³alnoæ edukacyjna promuj¹ca przede wszystkim kszta³towanie odpowiednich postaw wobec rodowiska i przeciwdzia³anie zanieczyszczaniu rodowiska.
Du¿e znaczenie ma edukacja specjalistyczna upowszechniaj¹ca wiedzê o najlepszych
technikach i praktykach, w tym wdra¿aj¹ca Polski kodeks dobrej praktyki rolniczej.

Podsumowanie
1. Ochronê i rehabilitacjê wód powierzchniowych w Polsce zapocz¹tkowano wiele lat temu.
Polska ma od lat bardzo dobre prawo w tym zakresie. le funkcjonowa³ natomiast system egzekwowania prawa przede wszystkim ze wzglêdów na ustrój Pañstwa. Zmiany
ustrojowe po 1990 r. umo¿liwi³y funkcjonowanie instrumentów administracyjnych i
ekonomicznych, znaczn¹ poprawê systemu egzekwowania prawa, dostêp do nowoczesnych technologii przemys³owych i technologii oczyszczania cieków oraz istotny udzia³
inwestycji ochrony wód w ca³oci inwestycji w Polsce. Spowodowa³o znacz¹c¹ poprawê jakoci zasobów wodnych i racjonalizacjê ich wykorzystania.
2. Integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹ nie zmieni zasadniczo kierunku naszych dzia³añ na
rzecz ochrony zasobów wodnych, lecz je przypieszy  ujednolicaj¹c z krajami UE standardy ochrony oparte o dorobek europejski.
3. W strategii ochrony wód powinno byæ nast¹piæ wzmocnienie zarz¹dzania zlewniowego i
szybkie podjêcie przez regionalne zarz¹dy gospodarki wodnej (przy wspó³udziale Inspekcji Ochrony rodowiska) przypisanych im Prawem wodnym (2001 r.) funkcji kontroli
u¿ytkowników wód i kontroli realizacji programów oczyszczania cieków oraz .likwidacji
lub istotnego ograniczenia zrzutów do wód substancji niebezpiecznych dla rodowiska.
4. Oczyszczanie cieków komunalnych jest zadaniem w³asnymi gmin a innych cieków zadaniem podmiotów gospodarczych, wytwarzaj¹cych te cieki. Gminy i podmioty te s¹
ustawowo zobowi¹zane do osi¹gniêcia okrelonych standardów oczyszczania. Wprowadzone w koñcu 2001 r. podwy¿szone op³aty ekologiczne stanowi¹ istotny instrument wymuszaj¹cy inwestowanie w oczyszczalnie cieków. Do opracowania i akceptacji programu
oczyszczania cieków uwzglêdniaj¹cego wymienione uwarunkowania zosta³ ustawowo zobowi¹zany Rz¹d. Konieczne jest zapewnienie realizacji tego programu w uk³adzie zlewniowym i wspomaganie podmiotów inwestuj¹cych rodkami finansowymi pañstwowymi i pomocowymi, gdy¿ tylko takie dzia³ania zapewni¹ szybkie osi¹gniecie dobrego stanu wód.
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5. Konieczna jest zasadnicza modernizacja systemu monitoringu wód i priorytetowe potraktowanie monitoringu emisji zanieczyszczeñ oraz oceny efektów oczyszczania zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Monitoring wód powierzchniowych powinien
byæ dostosowany do rzeczywistych potrzeb i mo¿liwoci wykorzystania jego wyników
w zlewniowym zarz¹dzaniu zasobami wodnymi. Pilne jest zastosowanie metod ekologicznych (a w szczególnych przypadkach) toksykologicznych w systemie monitoringu
jakoci wód daj¹cych bli¿szy rzeczywistoci obraz stanu jakociowego wód w nawi¹zaniu do warunków hydromorfologicznych i pozwalaj¹cych na prawie natychmiastow¹ jego
ocenê. Konieczne jest tak¿e zwiêkszenie udzia³u monitoringu badawczego dla oceny
jakoci wód, a ograniczenie monitoringu rutynowego.
6. Zasadniczym dla ochrony wód jest szybkie wdro¿enie postanowieñ ustawy Prawo ochrony rodowiska o dostêpie do informacji oraz szerokie rozwiniêcie programów edukacyjnych, w tym w zakresie Kodeksu dobrej praktyki rolniczej, wprowadzenie obowi¹zkowego znaku ekologicznego dla niektórych produktów szczególnie istotnych z
punktu ochrony wód i nieobowi¹zkowego audytowania zak³adów przemys³owych ze
wzglêdu na ich gospodarkê w rodowisku.

Literatura
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 115, poz. 1229)
2. Program wyposa¿enia, stosownie do wymagañ dyrektywy 91/271/EWG dotycz¹cej oczyszczania
cieków komunalnych: aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie cieków oraz
zak³adów sektorów przemys³u rolno-spo¿ywczego w oczyszczalnie cieków  czêæ IV Zweryfikowany program wyposa¿enia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie cieków -Wersja po konsultacjach z administracj¹ lokaln¹ i przedsiêbiorstwami komunalnymi Instytut
ochrony rodowiska, Warszawa, czerwiec 2001
3. Projekt PHARE Nr PL 9608.0103 Opracowanie koncepcji ograniczenia dop³ywu do wód substancji niebezpiecznych produkowanych i u¿ytkowanych w gospodarce. Plan dzia³añ na rzecz zmniejszenia zanieczyszczeñ wód substancjami niebezpiecznymi do poziomu zgodnego z wymaganiami
prawnymi Unii Europejskiej. DHV Polska. Warszawa, czerwiec 2000
4. Program wyposa¿enia, stosownie do wymagañ dyrektywy 91/271/EEC dotycz¹cej oczyszczania
cieków komunalnych: *aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie cieków, *zak³adów sektorów przemys³u rolno-spo¿ywczego w oczyszczalnie cieków
5. Program wyposa¿enia zak³adów sektorów przemys³u rolno-spo¿ywczego w oczyszczalnie cieków, Instytut Ochrony rodowiska, Wroc³aw, czerwiec 2001
6. Ustawa o nawozach i nawo¿eniu D.U. Nr 89/2000 poz. 991
7. Ustawa o ochronie rolin uprawnych Dz. U. Nr 66/1999 tekst jednolity; D.U. Nr 22/2001 poz. 248
8. Polski Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej Pu³awy 1999, IUNG, IMUZ, IOR we wspó³pracy z
Duñskim Centrum Doradztwa Rolniczego

doc. dr in¿. P. B³aszczyk
Instytut Ochrony rodowiska
00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/1
tel. 22 622 38 67, e-mail: blaszczyk@ios.edu.pl

158

EKOIN¯YNIERIA DLA EKOROZWOJU

Jerzy Borkiewicz

PROEKOLOGICZNE TECHNOLOGIE UTYLIZACJI ODPADÓW

Wprowadzenie
Potrzeba badañ i wdro¿eñ nowych technologii przetwórstwa odpadów zrodzi³a siê z
pocz¹tkiem ubieg³ego stulecia, w wyniku szybkiego rozwoju przemys³u i du¿ych aglomeracji miejskich. Od tego czasu koniecznoæ racjonalizowania gospodarki odpadami, poprzez ich utylizacjê jest narastaj¹cym wyzwaniem dla wspó³czesnej cywilizacji.
Ulegaj¹ce szybko przeobra¿eniom struktury przemys³u i rolnictwa, a co za tym idzie
technologie produkcji, wobec narastaj¹cych potrzeb konsumpcyjnych naszej cywilizacji,
determinuj¹ tak¿e wielkoæ i ró¿norodnoæ odpadów. Ten proces przypiesza i wymusza
stosowanie nowych metod i technologii przetwórstwa oraz unieszkodliwiania odpadów.
W wyniku procesu industrializacji w drugiej po³owie poprzedniego wieku iloæ powsta³ych i niezagospodarowanych odpadów przemys³owych i komunalnych, a zw³aszcza niebezpiecznych, przybra³a rozmiary katastrofalne. Szacuje siê, ¿e na wiecie powstaje rocznie 18 
22 mld/Mg odpadów przemys³owych i ok. 1,2  1,6 mld/Mg odpadów komunalno  bytowych. Nale¿y przeto sadziæ, ¿e w ostatnich trzech dekadach minionego stulecia zdeponowano
450  520 mld/Mg odpadów, g³ównie w 90%-ach przemys³owych, które zajê³y obszar ok.
120  140 tys. km2 naszej planety. Te fakty czyni¹ nasz¹ cywilizacjê tzw. cywilizacj¹ odpadów, bowiem w historii ludzkoci jeszcze nigdy w tak krótkim czasie nie wytworzono tak
wielkiej iloci odpadów. Ten stan raczej bêdzie mieæ istotne znaczenie ekologiczne i gospodarcze dla wiata, co najmniej do 2050 roku  do tego czasu kraje rozwiniête, nale¿y s¹dziæ,
¿e uporz¹dkuj¹ gospodarkê odpadami, co nie znaczy, ¿e je wyeliminuj¹. Pierwsze dyrektywy
krajów Wspólnoty Europejskiej w tym zakresie ukaza³y siê w 1975 r., koncentruj¹c siê na
dzia³aniach prawno  organizacyjnych, maj¹cych na celu realizacjê Zasady eliminacji strat
w trakcie ca³ego procesu produkcyjno  konsumpcyjnego: od etapu pozyskania surowców,
przez przetwarzanie i produkowanie wyrobów, sferê konsumpcji i ponowne wykorzystanie
zu¿ytych wyrobów. Na przestrzeni tych lat (27  miu) ukaza³o siê ponad 70 Zarz¹dzeñ Rady
WE, dyrektyw, decyzji i poprawek oraz ich modyfikacji. Mimo tych dzia³añ, problemem nie
rozwi¹zanym dla Polski i wiata pozostaj¹ odpady niebezpieczne.
W tym roku up³ywa 10 lat od podpisania w czerwcu 1992r. przez Polskê Konwencji
Bazylejskiej O transgranicznym przemieszczaniu odpadów niebezpiecznych i ich
usuwaniu, któr¹ ratyfikowa³y wczeniej kraje UE. Okres ten nale¿y zaliczyæ do pozytywnych przeobra¿eñ, bowiem jego rezultatem by³o zinwentaryzowanie w Polsce sk³adowisk
odpadów niebezpiecznych i mogilników (ok. 3700) oraz podjêcie ich monitorowania.
O znaczeniu rozpoczêtych dzia³añ z inicjatywy PIOS wystarczy wspomnieæ, ¿e iloæ nagromadzonych odpadów niebezpiecznych szacuje siê na 320  360 mln/Mg, a rocznie
przybywa ich ok. 4,0  4,5 mln/Mg, nie licz¹c tkwi¹cych w deponowanych odpadach
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komunalnych. Jednak bez zorganizowanego ich przetwórstwa samo, nawet skuteczne
izolowanie tych odpadów od rodowiska problemu nie rozwi¹zuje.

Nowe mo¿liwoci
Zbli¿aj¹cy siê termin akcesji Polski do Unii Europejskiej determinuje potrzebê modernizacji systemu finansowania obszaru ekologii w Polsce; wobec nowej skali i zakresu identyfikowanych problemów wymagaj¹cych pilnych rozwi¹zañ proekologicznych. G³ówny problem, a zarazem proces, wymagaj¹cy koncentracji dzia³añ i rodków, to przekszta³cenie ochrony rodowiska w integraln¹ czêæ ka¿dej dzia³alnoci gospodarczej, w której podmioty gospodarcze, korzystaj¹c ze rodowiska, kieruj¹ siê rachunkiem ekonomicznym. Nale¿y bowiem w stopniu maksymalnie mo¿liwym pozyskane rodki, krajowe i pomocowe z UE wykorzystaæ na tworzenie nowych technologii. Innymi s³owy chodzi o kreowanie celowej stymulacji finansowej (ukierunkowanej) na wspieranie ta drog¹ nowoczesnych technologii s³u¿¹cych nie tylko ochronie rodowiska (eliminacji skutków), lecz w pierwszym rzêdzie ekorozwoju. Istota tych dzia³añ to racjonalne wykorzystanie naszych zasobów surowcowych i mo¿liwoci ich substytucji, stosuj¹ surowce wtórne, które tkwi¹ w odpadach. Dotyczy to tak¿e
odnawialnych róde³ mediów energetycznych i innych, ta drog¹ pozyskiwanych produktów.
W pierwszym rzêdzie nale¿y wspieraæ integruj¹ce siê ga³êzie przemys³u w dzia³aniach
technologicznych i wytwórczych w zakresie specjalistycznych maszyn, urz¹dzeñ i aparatów bêd¹cych przedmiotem rynku ekologii. Racjonalizuj¹c zu¿ycia generalnie zasobów takich jak: energia, woda, powietrze oraz neutralizuj¹c i przetwarzaj¹c surowce wtórne, w
tym tak¿e odpady niebezpieczne, których utylizacja generuje najwiêksze korzyci dla rodowiska i gospodarki.
Rynek ekologii w krajach takich jak USA, Japonia i kraje UE rozwija siê, w ostatnich
10 latach w tempie 6  7% rocznie. W tych samych krajach tempo likwidacji zagro¿eñ dla
rodowisk i ludzi powodowanych odpadami niebezpiecznymi w ostatnich latach nabra³o
jeszcze wiêkszego przyspieszenia, bowiem g³ównie na tym obszarze koncentruj¹ siê rodki i dzia³ania.
Osi¹gniêcie tych celów bêdzie mo¿liwe, g³ownie poprzez monta¿ i koncentracjê rodków finansowych z ró¿nych róde³ dla realizacji zw³aszcza kompleksowych i priorytetowych zadañ zwi¹zanych z akcesj¹ Polski do Unii Europejskiej i zobowi¹zañ zwiêkszenia
bezpieczeñstwa ekologicznego.

Sk¹d i jakie technologie
Powszechnie wiadomo, ¿e przede wszystkim kraje najbardziej uprzemys³owione s¹ w
stanie stworzyæ najnowsze rozwi¹zania techniczne i technologiczne w zakresie racjonalnego
przetwórstwa odpadów, w tym tak¿e niebezpiecznych, bez wtórnego ska¿enia rodowiska.
Swoistym faktem jest i to, ¿e na najwy¿szym poziomie posiadaj¹ technologie w tym zakresie
te pañstwa, które wydaj¹ najwiêcej rodków na obronê. Zastosowanie tych technologii jak
dot¹d by³o bardzo ograniczone, w skali globalnej. Wprowadzane s¹ one jednak coraz po-
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wszechniej w krajach wysoko uprzemys³owionych, zw³aszcza do przetwórstwa odpadów niebezpiecznych, pochodz¹cych z ró¿nych róde³, jak i zdeponowanych ju¿ w rodowisku.
W naszym przypadku, znacznych opónieñ, bez transferu technologii w ramach procesów integracyjnych i prywatyzacyjnych oraz koncentracji rodków pomocowych na wybranych dziedzinach nie stworzymy rynku ekologii. Mimo i¿ ten w³anie rynek mo¿e byæ nowym istotnym segmentem naszej gospodarki.
Istnieje szansa poszerzenia skali tego rynku na kraje Europy rodkowej i Wschodniej,
wykorzystuj¹c posiadane ju¿ kontakty i dobr¹ wspó³pracê z wieloma krajami, dysponuj¹cymi technik¹ BAT, stwarzaj¹c tak¿e nowe mo¿liwoci dla wielu ga³êzi naszego przemys³u.
Do wspomnianych krajów przede wszystkim nale¿¹ USA, Japonia, Niemcy, Szwajcaria,
Szwecja, Dania i inne.
Jakie znamiona powinny posiadaæ technologie przetwórstwa odpadów niebezpiecznych?
· po pierwsze, musz¹ zapewniaæ w czasie ich eksploatacji i przetwórstwa pe³ne bezpieczeñstwo rodowiska,
· po drugie, otrzymywany produkt koñcowy utylizacji odpadów niebezpiecznych musi
byæ tak¿e bezpieczny i u¿yteczny dla rodowiska, a wiêc posiadaæ certyfikat ISO 
9000 (dot. jakoci wyrobu) i ISO  14000 (dot. bezpieczeñstwa dla rodowiska),
· po trzecie, porednio spe³niaæ wymagania dwóch Dyrektyw UE  96/61/WE, dot. zintegrowanego zabezpieczania i ograniczonego zanieczyszczania (IPPC) oraz Dyrektyw UE 99/31/WE, dot. sk³adowania tylko odpadów przetworzonych  inertnych.
Bior¹c pod uwagê ró¿norodnoæ warunków, w których powstaj¹ odpady niebezpieczne
oraz zró¿nicowanie ich w³aciwoci fizykochemicznych, nie sposób opisaæ wszystkich technologii ich przetworzenia lub destrukcji, nawet w pojemnej publikacji ksi¹¿kowej. Pos³u¿ê
siê przeto przyk³adami nowoczesnych technik w tym zakresie, opartych np. na powsta³ych
mo¿liwociach energetycznych, a tak¿e nowych czynnikach decyduj¹cych w procesach;
przetwórstwa, destrukcji, stabilizacji i zestalania odpadów niebezpiecznych i toksycznych.
Obecnie wspomniane procesy znajduj¹ siê w centrum uwagi wysoko uprzemys³owionych
krajów wiata, a tak¿e UE jako metody przygotowania (obróbki) odpadów niebezpiecznych
przed ich sk³adowaniem oraz s³u¿¹ce przetwórstwu i unieszkodliwianiu. Stosowane do tych
procesów technologie mo¿na podzieliæ na trzy podstawowe grupy (rodzaje):
· technologia oparta na procesach termicznych z zastosowaniem ró¿nych temperatur, do
bardzo wysokich  w³¹cznie 40 000 °C,
· technologia oparta na konwencjonalnych materia³ach wi¹¿¹cych, jak: cementu, wapna i
innych materia³ów pucolanowych, które mimo wielu wad s¹ tanie i dostêpne,
· technologia oparta na ró¿nych substancjach scalaj¹cych odpady w tym lepiszczach syntetycznych polimerach oraz substancjach bitumicznych, ¿ywicach i innych.
Pominiêto wiadomie biotechnologie i technologie zwane biochemicznymi, ró¿ni¹ce siê zasadniczo od opisywanych charakterem przebiegaj¹cych procesów destrukcji
odpadów i zakresem ich stosowania. Równie¿ skala przydatnoci prezentowanych dalej
poszczególnych technologii jest bardzo ró¿na, zarówno w sensie ekonomicznym, jak i proekologicznych ocen, zw³aszcza jeli chodzi o odpady niebezpieczne i toksyczne. O efektywnoci proekologicznej i ekonomicznej okrelonej technologii mo¿na mówiæ wówczas,
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jeli odpady, w tym tak¿e niebezpieczne, poddane procesowi utylizacji, s¹ ca³kowicie przetwarzane na u¿yteczne, funkcjonalne wyroby. Nader blisko spe³nienia tego warunku jest
technologia Hydromexu opisana dalej.

Technologie chemotermiczne
G³ówn¹ zalet¹ chemotermicznych procesów zasilanych plazm¹ jest ich bezemisyjnoæ
zanieczyszczeñ, jako podstawowego czynnika energetycznego [Borkiewicz 2001].
Zasilanie plazm¹ pozwala na tworzenie proekologicznych instalacji, a tak¿e technologii produkcji u¿ytecznych materia³ów i funkcjonalnych wyrobów z odpadów. Instalacje tego
typu istniej¹ od niedawna w USA, Japonii i Szwecji, utylizuj¹c znaczn¹ iloæ odpadów niebezpiecznych i toksycznych.
Stosuj¹c plazmê w procesach utylizacji odpadów istnieje mo¿liwoæ prowadzenia jednoczenie zintegrowanego systemu kontroli ochrony wszystkich komponentów biosfery. Dlatego te¿ najczêciej kojarzone z rozwijan¹ proekologiczn¹ gospodark¹ odpadami s¹ g³ównie
metody plazmowe unieszkodliwiania odpadów, szczególnie niebezpiecznych w tym szpitalnych. Tylko bowiem ta technologia, z racji wysokich temperatur procesu od 2500 °C do
12000 °C, gwarantuje ca³kowit¹ destrukcjê dioksyn i furanów, polichlorowanych bifenyli i
podobnych zwi¹zków, wystêpuj¹cych w znacznych ilociach i rodzajach, np. i odpadach sprzêtu
elektronicznego. Dotyczy to polibromowanych dwufenyloeterów (PBDE), tworz¹cych polibromowane dwubenzofurany (PBDF) i polibromowane dwubenzodioksyny (PBDD) oraz inne.
W destrukcji tych zwi¹zków uzyskuje siê za pomoc¹ plazmy bezspornie pozytywne rezultaty,
g³ównie z racji mo¿liwoci dokonania w jednostopniowym procesie unieszkodliwienia odpadów szczególnie niebezpiecznych, przy minimalizacji emisji lotnych zwi¹zków.
System plazmowej destrukcji odpadów spe³nia wszystkie wymagania i najostrzejsze kryteria okrelone wartociami dopuszczalnej emisji zanieczyszczeñ obowi¹zuj¹cych w krajach UE
i USA. Objêtoæ emitowanych gazów powsta³ych w procesach plazmowych (tab. 1) stanowi 1/
10 objêtoci powstaj¹cych w konwencjonalnych piecach i agregatach stosowanych do spalenia
tego typu odpadów. Zmniejsza to koszty ochrony przed emisj¹ zanieczyszczeñ. Zalet¹ procesu
jest równie¿ to, ¿e daje on zeszklon¹j masê, a nie popió³, jak w piecach do spalania odpadów.
Efektywnoæ najnowoczeniejszych instalacji plazmowych do destrukcji odpadów
szczególnie niebezpiecznych, jak; trójnitrotoluen, nitrogliceryna, cyklonidy (RDX) wybuchowe, tetryt (TNT), pestycydy (DMMP) i innych procentowo wynosi > 99,99999. Uzyskane wartoci, parametry destrukcji przewy¿szaj¹ zdecydowanie wszystkie konwencjonalne metody utylizacji tych substancji, jak i wczeniej stosowane niektóre technologie
plazmowe. Mo¿liwoæ t¹ stwarzaj¹ instalacje wyposa¿one w palniki o mocy od 400 
8000 KW i tym samym wydajnoci utylizacji odpadów z jednej linii od 10 Mg/24h  dla
instalacji mobilnych, a dla stacjonarnych, jako standardowych odpowiednio 50, 100 i
500 Mg/24h. Destrukcje w reaktorze plazmowym prowadzone s¹ w atmosferze redukcyjnej. Przeto w pe³ni wykorzystywane s¹ produkty rozk³adu (wodór i tlenek wêgla) do celów
energetycznych i w procesach petrochemicznych np. do produkcji metanolu i innych.
Czas zwrotu nak³adów inwestycyjnych dla tego typu linii utylizacji odpadów okrelany
jest na 16  24 miesi¹ce. Te nowoczesne linie dostarczane przez firmy USA s¹ eksploato-
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Tabela 1. Emisja zanieczyszczeñ w plazmowej utylizacji odpadów niebezpiecznych
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wane w Kalifornii i na Florydzie, a tak¿e w Kanadzie, Afryce Po³udniowej i w innych krajach. Przygotowywane s¹ kompleksowe oferty na liczne instalacje plazmowe dla Japonii,
modernizuj¹cej system termicznej utylizacji odpadów oraz Chin. Oferty na te instalacje
otrzyma³y tak¿e firmy polskie.
Odpady nieorganiczne topione w ³uku plazmy przekszta³cane s¹ na ogó³ w sta³¹ zeszklon¹ substancjê o 100  250 razy pomniejszonej objêtoci w stosunku do wsadu odpadów. Pozosta³oæ spe³nia najwy¿sze wymagania testów wymywalnoci w wodzie, wg dyrektyw krajów UE. Ten koñcowy produkt odpadowy stanowi (inertn¹) obojêtn¹ zeszklon¹
masê. Rysunek 1 przedstawia schemat linii procesu destrukcji odpadów niebezpiecznych
oraz pozosta³oci po nich w postaci zeszklonej masy i emitowanych gazów z mo¿liwoci¹
ich wykorzystania dla celów energetycznych lub procesów petrochemicznych.

Technologie plazmowe wykorzystywane do odzysku z odpadów metali
nie¿elaznych
Posiadanie w Polsce zasobów odpadów powstaj¹cych przy wydobyciu i przetwórstwie
rude metali nie¿elaznych g³ównie w postaci szlamów i ¿u¿li, ok. 800 milionów Mg, determinuje potrzebê poszukiwania ekonomicznych metod wyodrêbnienia tkwi¹cych w nich
cennych metali: Cn, Zn, Pb, Cz, Ag i innych. W odpadach metali nie¿elaznych zdeponowanych w naszym kraju, szacunkowo okrelane iloci, jakie w nich tkwi¹, wynosz¹:
· w szlamach poflotacyjnych i ¿u¿lach pomiedziowych znajduje siê ok. 1200  1400 tys.
Mg miedzi i towarzysz¹cych jej metali: Ag, Mo, Ca, Ni, V, P i inne,
· w odpadach cynkowo  o³owiowych; szlamach i ¿u¿lach tkwi ok. 600  700 tys. Mg
cynku i o³owiu oraz znaczne iloci Mn, Cd, Cn, As, Ni,
· w odpadach pochromowych ok. 420  460 tys. Mg chromu i znaczne iloci ¿elaza z
¿u¿li pochromowych, tzw. ¿elazochromów,
· w popio³ach lotnych elektrownianych, zw³aszcza w tzw. popio³ach glinowych jest ok.
32  36% wag. Al2O3 w skali kraju s¹ to równie¿ tysi¹ce ton tego surowca.
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Rys. 1. Schemat linii procesu destrukcji odpadów niebezpiecznych oraz pozosta³oci po nich w postaci zeszklonej masy
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Podobne problemy z odzyskaniem metali nie¿elaznych z odpadów maj¹ nawet kraje
wysoko uprzemys³owione. Jednak¿e w ostatnich latach obserwuje siê nowe podejcie do
wykorzystania procesów chemotermicznych (plazmowych) w celu uzyskania koncentratów metali nie¿elaznych, nawet w recyklingu wprowadzi³y firmy USA, a tak¿e firma SCANDUST w Szwecji. W tych krajach dzia³aj¹ piece plazmowe do przeróbki py³ów ze stalowni
konwertorowo  tlenowej. W firmie niemieckiej BUS dzia³a piec obrotowy (Walzrohr),
utleniaj¹cy z³om stali wêglowych w celu ponownego wytopienia w stalowni, lecz przed tym
metale ciê¿kie s¹ odprowadzane oraz pozosta³y ¿u¿el jako kruszywo budowlane.
Piece plazmowe o podobnym dzia³aniu istniej¹ tak¿e w BRITISH STEEL (Wlk. Bytania) dla py³ów stali wêglowej, a tak¿e w Torni ko³o Rzymu ILVE STEEL  W³ochy dla
py³ów ze stalowni konwertorowo  tlenowej.
Dzia³ania koncentruj¹ siê jednak na pozyskaniu metali nie¿elaznych, w tym bardzo cennych z ogromnych zasobów odpadów, liczonych w skali globalnej w miliardach Mg, w których tkwi¹, obok innych minera³ów w ilociach wagowo od ladowych (0,01%) do kilkunastu procent.
Jak ju¿ wspomniano, zasoby odpadów pomiedziowych, cynkowo  o³owiowych, chromowych i innych wystêpuj¹ na sk³adowiskach g³ównie szlamów i ¿u¿li (niewielkie iloci
py³ów). Proces obróbki chemotermicznej (plazmowej; topienie  redukcja) mo¿e byæ i
jest na ogó³ prowadzony analogicznie. Istot¹ utylizacji tych odpadów jest wprowadzenie
ich (po rozdrobnieniu do 2 mm3) w ³uk plazmy o temperaturze do 12000 °C w reaktorze o
mocy do niedawna nie przekraczaj¹cej 2 MW. Nastêpuje wtedy redukcja minera³ów metalicznych do czystych metali, przy równoczesnym powstawaniu na ogó³ zwi¹zków; glinowo  krzemowo  wapniowo  magnezowych. Proces jest ci¹g³y, w czasie którego wyodrêbnia siê, na przyk³ad z odpadów pomiedziowych koncentrat czystych metali, g³ównie
Cu, Ag, Mo, Co, Ni, V, Pb lub cynkowo - o³owiowych, z mo¿liwoci¹ oddzielenia ich od
pozosta³ych zwi¹zków glinowo  krzemowo  wapniowych (rys. 2).
Stosowane dotychczas niewielkiej mocy reaktory (1  2 MW) ograniczy³y skalê i zakres
ich stosowania do opisanych procesów. Ta bariera mo¿liwoci zwiêkszenia mocy reaktorów
determinowa³a ich wydajnoæ, a co za tym idzie, efektywnoæ tych procesów oraz zakres
stosowania i skalê czystoci otrzymywanych koncentratów odzyskiwanych z odpadów metali. Jak widaæ z analizowanych patentów i sygna³ów z publikacji t¹ barierê wydajnoci reaktorów plazmowych przekroczono. Obecnie s¹ projektowane ju¿ reaktory o mocy do 5  8 MW.
Te fakty s¹ istotne, bowiem otwieraj¹ nowe kierunki wykorzystania medium energetycznego, jakim jest plazma, do wyodrêbnienia z odpadów przemys³owych koncentratów
metali nie¿elaznych.
W konkluzji, reasumuj¹c mo¿liwoæ stosowania plazmy w gospodarce odpadami, nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce wnioski:
· metody plazmowe otwieraj¹ drogê do odzyskania koncentratów metali nie¿elaznych z
odpadów przemys³owych, które zalegaj¹ na sk³adowiskach w postaci szlamów, py³ów i
¿u¿li degraduj¹c rodowisko.
· medium energetyczne w postaci plazmy stwarza nader korzystne warunki dla ca³kowitej destrukcji odpadów szczególnie niebezpiecznych i toksycznych.
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Rys. 2. Proces obróbki chemotermicznej
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Projektowane metody i realizowane ju¿ projekty utylizacji oraz destrukcji odpadów
maj¹ z zasady charakter kompleksowy, przewiduj¹ bowiem wykorzystanie tak¿e pozosta³ych sk³adników powstaj¹cych w procesach chemotermicznej ich obróbki np. glino  krzemiano  wapnia do produkcji materia³ów budowlanych itp., zamykaj¹c cykl przetwarzania
bez wtórnego ska¿enia rodowiska.

Technologie zestalania odpadów oparte o konwencjonalne materia³y
wi¹¿¹ce
W latach 80-tych i 90-tych ubieg³ego stulecia nast¹pi³ w krajach wysoko uprzemys³owionych znaczny rozwój technologii zestalania i stabilizacji ró¿nych odpadów, w tym niebezpiecznych, zw³aszcza w postaci szlamów i py³ów.
Technologie zestalania i stabilizacji maj¹ cztery zasadnicze cele:
· osi¹gniêcie w³aciwoci fizycznych odpadów umo¿liwiaj¹ce ³atwe ich przemieszczanie i wykorzystanie w postaci ich produktów lub bezpieczne deponowanie,
· hermetyczne zamkniêcie cz¹stek powierzchni rozdrabnianych i zestalanych odpadów
lub przynajmniej obni¿enie ich powierzchni, poprzez któr¹ nastêpuje transfer zanieczyszczeñ do rodowiska,
· zminimalizowanie rozpuszczalnych zanieczyszczeñ tkwi¹cych w odpadach i otrzymywanych z nich produktach,
· otrzymywanie z odpadów produktów, g³ównie materia³ów budowlanych spe³niaj¹cych
certyfikaty ISO  9000 i ISO  14000.
Technologie zestalania w zasadzie do niedawna ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ g³ównie stosowanymi dodatkami wi¹¿¹cymi, które s¹ chronione patentami. Uporz¹dkowanie i wyodrêbnienie ró¿nych technologii bazuj¹cych na mineralnych rodkach wi¹¿¹cych, ostatnio
tak¿e syntetycznych, mo¿na lapidarnie okreliæ pos³uguj¹cych siê ich charakterystycznymi
nazwami pochodz¹cymi od nazw procesów, patentów lub nazw handlowych itp., takich jak:
· Sealosafa. W technologii tej odpady miesza siê z cementem i lub dodaje sproszkowan¹ substancjê glinokrzemianow¹. Odpady te musz¹ byæ rozdrabniane i w odpowiedniej
formie poddane wstêpnej obróbce chemicznej w przypadku obecnoci takich sk³adników jak: arsen, chrom, cyjanki. Nie ulegaj¹ obróbce t¹ metod¹ takie odpady jak: tworzywa sztuczne, rozpuszczalniki, oleje itp.
· Chemfix. Do zestalania odpadów stosuje siê rozpuszczalne krzemiany i krzemianowe
rodki wi¹¿¹ce. Wyodrêbnia siê:
 reakcjê pomiêdzy rozpuszczalnymi krzemianami i jonami metali, w wyniki której
tworz¹ siê trudno rozpuszczalne krzemiany metali,
 reakcjê pomiêdzy rozpuszczalnymi krzemianami i wystêpuj¹cymi reaktywnymi
sk³adnikami, w wyniku czego formuje siê struktura ¿elu, zdolnego do zatrzymywania cz¹steczek wody,
 w koñcowej fazie zachodz¹ reakcje hydrolizy, hydratacji, neutralizacji pomiêdzy rodkami wi¹¿¹cymi, odpadem i wod¹.
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· Petifix. Technologia ta ma pewne cechy zbie¿ne z wy¿ej opisan¹. U¿ywa siê w niej
·

·

·

·

mieszaniny krzemianów wapnia i aktywatorów  uwodnionych krzemianów i glinokrzemianów o ró¿norodnym sk³adzie.
Soliroc. Proces ten prowadzi siê w reaktorze do którego wprowadza siê ciek³e kwasy
 do ¿u¿la wielkopiecowego jest dodawany kwas krzemowy w postaci monomerów.
Mieszanina ta jest przemieszczana do czêci alkalicznej reaktora, gdzie zachodzi polimeryzacja i formuj¹ siê krzemiany przy u¿yciu roztworu alkalicznego i wapna.
STC. Technologia firmy Silicate Technology Corporation stosuje krzemiany w celu zestalania i stabilizacji organicznych i nieorganicznych odpadów niebezpiecznych w postaci cia³ sta³ych i szlamów oraz w ciekach. Proces zestalania substancji organicznych
polega na wi¹zaniu ich przez glinokrzemiany, natomiast w przypadku substancji nieorganicznych na tworzeniu nierozpuszczalnych zwi¹zków chemicznych. Proces STC mo¿e
byæ stosowany do odpadów w postaci cia³ sta³ych i szlamów zawieraj¹cych wiêkszoæ
metali, cyjanków, fluorków, arsenianów, chromianów i selen, a tak¿e wêglowodorów alifatycznych oraz chlorowanych i wielkopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych.
Technologia nadaje siê te¿ do oczyszczania wód gruntowych i cieków zawieraj¹cych
metale ciê¿kie i niskocz¹steczkowe zwi¹zki organiczne (alkohole, ketony i glikole).
Proces TRW polega na dodawaniu do niezagêszczonych lub wstêpnie zagêszczonych
odpadów minera³ów w postaci plastycznej. W wyniki tego powstaje produkt sk³adaj¹cy
siê ze sztywnych, masywnych cz¹steczek pokrytych wytrzyma³¹, elastyczn¹, woln¹ od
pêkniêæ plastyczn¹ os³on¹. Elementy sta³e zapewniaj¹ stabilnoæ mechaniczn¹, podczas gdy elastyczna pow³oka zapobiega jakiemukolwiek kontaktowi zanieczyszczeñ ze
rodowiskiem. W technologii tej mog¹ byæ u¿ywane ró¿norodne materia³y, przy czym
preferuje siê poliolefiny które s¹ tanie i ³atwo dostêpne.
Proces WSU. W tym procesie wytwarza siê wodno-poliestrow¹ emulsjê. Faza organiczna emulsji jest poddawana dzia³aniu katalizatora nadtlenkowego celem wytworzenia zawiesiny zawieraj¹cej cia³a sta³e podobne do drobnoziarnistej zaprawy. Odpady
mokre s¹ efektywnie hermetyzowane w zamkniêtych strukturach komórkowych o niskiej wymywalnoci. Proces ten by³ pomylnie stosowany do wiêkszoci takich odpadów jak arszenik, cyjanki, PCB, metale toksyczne, rodki farmaceutyczne itp.

Oczywicie lista technologi zestalania odpadów jest d³uga (kilkudziesi¹t)..Istotnym
czynnikiem dla dokonania wyboru odpowiedniej technologii zestalania jest wartoæ
pH odpadów i tworzonych kompozycji produktów po ich zestaleniu. Wartoæ ta wp³ywa na szybkoæ zestalania i utwardzania odpadów oraz mieszaniny odpadów z ró¿nymi spoiwami jak: wapna, cement, polimery i inne. pH odgrywa wa¿n¹ rolê w minimalizacji rozpuszczalnoci metali ciê¿kich, mo¿e powodowaæ reakcje wtórne itp. Innymi s³owy pH determinuje wstêpna obróbkê odpadów przed ich procesem zestalenia, wywieraj¹c tak¿e wp³yw
na trwa³oæ w zakresie wodorozpuszczalnoci otrzymywanych produktów. Drugim wa¿nym
czynnikiem jest dobór spoiwa. Rysunek 3 przedstawia schemat podstawowych operacji w
procesach zestalania odpadów niebezpiecznych przy u¿yciu ró¿nych spoiw.
Procesy zestalania i stabilizacji odpadów niebezpiecznych stanowi¹ istotny krok w
kierunku wysoko zaawansowanych technologii w tym zakresie. Procesy te oparte s¹ o
dobór (na ogó³ pojedynczych) spoiw do okrelonego odpadu. St¹d tak wielka ró¿norodnoæ procesów i patentów, analogicznych lub bardzo zbli¿onych w zamaszynowaniu jak i
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podobieñstwie przebiegu niektórych operacji technologicznych i zbli¿onych w³aciwoci ich produktów. Obróbka odpadów polega przewa¿nie na:
· korygowaniu odczynu pH odpadu po rozdrobnieniu poprzez neutralizacjê nadmiernej
ich kwasowoci lub zasadowoci,
· stosowaniu utleniaczy lub reduktorów,
· stosowaniu pomocniczo procesów adsorpcji z u¿yciem ró¿nych adsorbentów.

Technologie utylizacji odpadów metod¹ ekstrakcji katalitycznej
(rozdzielania wspomaganego)
Sporód licznych technologii utylizacji odpadów metoda ekstrakcji katalitycznej proponowana przez firmê USA Molten Metal, te¿ w latach 80-tych ubieg³ego wieku zaliczana by³a do jednej z bardziej racjonalnych. Wa¿nym aspektem tego procesu by³a mo¿liwoæ wykorzystania standardowych urz¹dzeñ topniczych, eksploatowanych w przemyle
hutniczym, w których przeprowadzono na skalê przemys³ow¹ próby utylizacji odpadów.
Proces ten polega³ (rys. 4) na wt³oczeniu odpadów na dno (reaktora) pieca w temp. 2000
 2500 °C zawieraj¹cego np. roztopione ¿elazo, cynk lub inny metal.
W wyniku wprowadzenia do stopu metalu odpad ulega stopieniu i jest równomiernie
rozprowadzony w ca³ej k¹pieli. W przypadku topienia odpadów, w celu odzyskania z nich
metalu, ciek³y ¿u¿el, który zbiera siê na powierzchni stopu jest oddzielony od metalowych
komponentów, zbieraj¹cych siê na dnie reaktora, sk¹d s¹ odlewane w bloki. Je¿eli jednak
odpady zawieraj¹ kilka metali, to ich wyodrêbnienie wymaga dodatkowych zabiegów lub
specjalnie dobranych k¹pieli stopów metalowych. Równie¿ koncern Du Ponta dokonywa³
prób i ocen poszczególnych strumieni odpadów w celu ich utylizacji w procesach konwersji katalitycznej na przemys³ow¹ skalê, lecz nie upowszechni³ tych metod. Ekstrakcja katalityczna jest w pewnym sensie procesem sytuuj¹cym siê na granicy metalurgii i przetwórstwa chemicznego. Metoda ta na prze³omie lat 80 i 90 tych ubieg³ego stulecia rokowa³a
nadzieje na znacznie wiêksze jej zastosowania. Jest ona bowiem, niejako syntez¹ technologii utylizacji i unieszkodliwienia odpadów, co z kolei umo¿liwia bardziej powszechne jej
zastosowania w gospodarczym wykorzystaniu odpadów. Mimo tych argumentów potrzeba
znacznych nak³adów energii (temp. do 2500 °C) oraz trudnoci w separacji otrzymanych
produktów ekstrakcji, sk³oni³a wiele firm USA do poszukiwania innych rozwi¹zañ technologicznych. Przyk³adem tych poszukiwañ jest opisana ni¿ej technologia firm USA Hydromex,
która tak¿e zaczyna³a od procesów ekstrakcji metali ciê¿kich z odpadów komunalnych.

Zintegrowane technologie przetwórstwa odpadów do u¿ytecznych
produktów
Jedn¹ z pierwszych na wiecie zintegrowan¹ uniwersaln¹ technologi¹ zestalania odpadów
niebezpiecznych (o ró¿nych w³aciwociach fizykochemicznych) daj¹c¹ jednoczenie produkcjê z materia³ów u¿ytkowych jest technologia HYDROMEX firmy USA. Pocz¹tki tej firmy i
jej prac badawczo wdro¿eniowych w latach 90-tych ubieg³ego wieku to tak¿e procesy ekstrakcji
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Rys. 3. Schemat podstawowych operacji w procesach zestalania odpadów niebezpiecznych przy
u¿yciu ró¿nych spoiw
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Rys. 4. Metoda ekstrakcji katalitycznej

metali ciê¿kich z odpadów komunalnych, st¹d nazwa hydro metalurgical extraction, które by³y
zbie¿ne z wczeniej opisanymi. Jak wynika z analiz, technologie te i towarzysz¹ce im procesy
maj¹ swoje ród³a we wczeniej opisanej ekstrakcji katalitycznej utylizowanych odpadów, jak
procesach zestalania odpadów. Metody te obok podobieñstwa procesów i reakcji przetworzenia
odpadów maj¹ równie¿ zbie¿ne nazewnictwo: Chemifix, Polifix itp. Uniwersalnoæ zintegrowanej technologii polega na tym, ¿e dla ró¿nych strumieni odpadów s¹ komputerowo zaprogramowane i odpowiednio dobierane porcje sk³adników, tak¿e odpadów i dodatkowo do nich,
dla utrzymania równowagi procesu, a zw³aszcza jego odczynu pH. Rozdrobnione i zmieszane
strumienie odpadów, w tym tak¿e spoiwa np. z udzia³em polimerów, po wyt³oczeniu nabieraj¹
trwa³ej konsystencji uformowanego u¿ytecznego materia³u. Zasadnicza ró¿nica polega na tym,
¿e zamiast okrelonego jednego rodzaju odpadu i dobranego do niego spoiwa, zaprogramowanych jest ok. 800 reakcji chemicznych oraz procesów przetwarzania ró¿norodnych odpadów w
odpowiednie produkty, na jednej linii do ich utylizacji.
Technologie mierzenia i zestalania ró¿nych strumieni odpadów udoskonalono poprzez:
· obszerne oprogramowanie mo¿liwoci uwzglêdniaj¹cych wykorzystanie ró¿nych strumieni odpadów i zamiennych dodatków, a tym samym
· mieszania w ró¿nych proporcjach dobieranych ró¿nych odpadów, uwzglêdniaj¹c zarazem w koñcowej fazie procesów ich pH, uzyskuj¹c u¿yteczne produkty,
· mo¿liwoæ dobierania odpowiednich polimerów i procesów dla pe³nej hermetyzacji
elementarnych cz¹stek odpadów, przez stworzenie szczelnej otoczki polimerów, uniemo¿liwiaj¹cej kontakt finalnego produktu ze rodowiskiem. W ten sposób zabezpieczaj¹c kilkudziesiêcioletni¹ trwa³oæ pow³ok polimerowych o dobranych (zaprogramowanych) w³aciwociach wi¹zañ chemicznych i ich trwa³oci.
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Przypuszcza siê, ¿e przy opracowaniu tej technologii wykorzystano tak¿e ideê technologii plenarnej i epiplenarnej, stosowanych przy projektowaniu i wykonywaniu elementów
i uk³adów pó³przewodnikowych przez oddzia³ywanie fizyko chemiczne na warstwê powierzchniow¹ p³ytki pó³przewodnika, o ró¿nym pod³o¿u, tak¿e z warstw¹ krzemionow¹.
W opisywanej technologii na powierzchnie rozdrobnionych cz¹stek odpadu zachodzi polimeryzacja, tworz¹c szczelna pow³okê wokó³ nich, zespalaj¹c je równoczenie.
Procesy technologii Hydromex dostosowane s¹ prawie do wszystkich rodzajów odpadów (p³ynnych i sta³ych), w³¹czaj¹c odpady komunalne i przemys³owe, opakowania ró¿nego typu, zanieczyszczon¹ glebê, odpady szpitalne, z tworzyw sztucznych, odpady gumowe i
opony, farby, oleje i wiele innych. Z tych odpadów w procesach Hydromexu produkowane
s¹ liczne rodzaje materia³ów, które mog¹ zast¹piæ drewniane lub betonowe produkty, uzupe³niæ nawozy (kompost) oraz byæ substytutem paliwa. W przeciwieñstwie do innych konkurencyjnych technologii utylizacji odpadów niebezpiecznych w procesach Hydromexu
nie powstaj¹ ¿adne szkodliwe produkty uboczne. Wytworzone w tym procesie materia³y
u¿ytkowe s¹ tañsze od podobnych, wyprodukowanych tradycyjnymi metodami. Zdolnoæ
przetwórcza jednej linii przeznaczonej do utylizacji odpadów okrelana jest na 300 do 600
Mg/24h. Utylizacja odpadów wg tej technologii jest ekonomiczna, bowiem wytwarzane
produkty konkuruj¹ cen¹ z materia³ami otrzymywanymi o podobnych w³aciwociach metodami konwencjonalnymi. Na uwagê zas³uguje wysoka jakoæ otrzymywanych materia³ów, które odznaczaj¹ siê: wysok¹ trwa³oci¹, ognioodpornoci¹, dwiêkoszczelnoci¹, a
przede wszystkim niskim stopniem rozpuszczenia w wodzie. Od 1989 roku funkcjonuj¹
trzy zak³ady Hydromex. Pierwsze dwa, jako dowiadczalne wybudowano jeden w Szwajcarii, a drugi w Boulder, Co. W 1996 powsta³ zak³ad pilotowy w Hesperia w Kalifornii, który
przez rok by³ testowany przez firmê Hydromex w celu okrelenia wszelkich problemów
techniczno technologicznych, jakie mog¹ powstaæ podczas jego eksploatacji. Standardowe
op³aty za odbiór do przerobu odpadów w powsta³ych zak³adach kszta³tuj¹ siê w zale¿noci
od rodzaju odpadu przeciêtnie od 10 do 150 USD za tonê. W szczególnych przypadkach
odpadów toksycznych i nader niebezpiecznych osi¹gaj¹ 750 USD za tonê.
W czasie eksploatacji zak³adów Hydromex stosowane s¹ do monitorowania procesu
trzy podstawowe urz¹dzenia pomiarowe: pehametr, stosowany do utrzymania równowagi
pomiêdzy kwasami i alkaliami w roztworach, które s¹ mieszane, urz¹dzenie do ci¹g³ego
kontrolowania tlenu w roztworach oraz trzecie  spektrometr absorpcji atomowej (AA)
do oznaczania 24 ró¿nych zwi¹zków chemicznych i sk³adników wystêpuj¹cych w czasie
procesu z dok³adnoci¹ do milionowej czêci (dotyczy to g³ównie metali ciê¿kich i toksyn
oraz innych). Rysunek 5 przedstawia schemat przep³ywu i przetwarzania ró¿nych strumieni
odpadów oraz ich mieszania, neutralizacji i formowania w postaæ produktów.
W pierwszej fazie procesu odpad wprowadza siê do zgniatarki i poprzez tarcie rozgrzany do 90 °C, a nastêpnie jest przemieszczany do silosów i zbiorników oraz ponownie w
wyniku sta³ego mieszania, ju¿ rozdrobniony odpad jest ogrzewany w wyniku tarcia. Opad
jest ogrzewany, kiedy znajduje siê w postaci p³ynnej w wyniku zachodz¹cych reakcji chemicznych  egzotermicznych.
W okrelonej fazie tego procesu mieszania odpadów z dodatkiem polimerów, nastêpuje wzrost cinienia i temperatury do 200 °C, powoduj¹c zniszczenie wszystkich patogenicznych organizmów. W efekcie reakcji chemicznych temperatury i cinienia masa
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odpadu jest przekszta³cona w bezpieczny produkt, którego w³aciwoci fizykochemiczne nie ustêpuj¹ analogicznym wyrobom otrzymywanym metodami konwencjonalnymi.
Po tych operacjach jednolita masa odpadów wraz z polimerem jest przetransportowana
do wyt³aczarki lub innych urz¹dzeñ formuj¹cych.
Ca³y proces jest w zasadzie hermetyczny, nie emituje gazów, mog¹ jedynie byæ emitowane gazy pochodz¹ce z odpadów komunalnych, dostarczonych do ³adowni i sk³adowanych
do czasu wprowadzenia ich do zgniatarki. Usuwanie ich nastêpuje za pomoc¹ standardowego systemu wentylacji. Mo¿e nast¹piæ tak¿e wyciek cieczy z urz¹dzeñ formuj¹cych odpady,
jest on jednak czêci¹ procesu. Ciecz ta kierowana jest bezporednio do zbiornika, gdzie
sk³adowane s¹ odpady, i wykorzystywana w obiegu zamkniêtym.
Istotnym elementem otrzymywania z odpadów u¿ytecznych trwa³ych produktów jest
zast¹pienie (ca³kowita eliminacja) w procesie ich wytwarzania tlenu, polimerami i krzemianami. W ten sposób eliminuje siê zagniwanie, poniewa¿ rozk³ad produktów blokowany w materiale polimerami jest odporny na dzai³anie mikroorganizmów.
Reasumuj¹c przegl¹d prezentowanych proekologicznych technologii stosowanych w
gospodarce odpadami w ostatnich latach, nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce wnioski:
1. Technologie oparte o termiczne procesy utylizacji odpadów (w tym niebezpiecznych),
z uwagi na wysokie koszty ich eksploatacji bêd¹ stosowane w ograniczonym zakresie.
Jedynie nader korzystne warunki stwarza medium energetyczne w postaci plazmy, lecz
przede wszystkim dla ca³kowitej destrukcji odpadów szczególnie niebezpiecznych i
toksycznych.
2. Przysz³oci w utylizacji ró¿nych strumieni odpadów nale¿y upatrywaæ w technologiach
zintegrowanych (uniwersalnych), kompleksowo przetwarzaj¹cych odpady (nawet nie selektywnie gromadzone) na produkty u¿yteczne, eliminuj¹c ca³kowicie ich sk³adowanie.
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Jerzy Polaczek, Zofia Machowska, Zbigniew Wielgosz

GOSPODARKA ODPADAMI TWORZYW SZTUCZNYCH
MO¯LIWOCI I WYZWANIA
Pou¿ytkowe odpady z tworzyw sztucznych stwarzaj¹ powa¿ny problem ekologiczny ze
wzglêdu na praktyczn¹ niezniszczalnoæ (niepodatnoæ na biodegradacjê) oraz ró¿norodnoæ, uniemo¿liwiaj¹c¹ skuteczn¹ ich utylizacjê. Wprawdzie produkcja tworzyw sztucznych w Polsce jest niewielka i nieco przekracza 1 mln ton/rok, jednak¿e ich zu¿ycie jest
znacznie wiêksze ze wzglêdu na import samych tworzyw oraz import dóbr materialnych, w
których stosowane s¹ tworzywa sztuczne (sprzêt gospodarstwa domowego, samochody,
urz¹dzenia elektroniczne, w tym komputery, opakowania produktów). Szacuje siê [Polaczek, Machowska, Wielgosz 2002], ¿e roczne zu¿ycie tworzyw sztucznych w Polsce siêga
obecnie ok. 2,5 mln ton.
Wyroby z tworzyw sztucznych maj¹ okrelony, zazwyczaj doæ krótki czas u¿ytkowania, i po ich wykorzystaniu powiêkszaj¹ masê (a przede wszystkim objêtoæ!) odpadów
wymagaj¹cych utylizacji lub sk³adowania. Wobec braku rozwiniêtej gospodarki odpadami komunalnymi (zw³aszcza na obszarach wiejskich) odpady te trafiaj¹ na dzikie wysypiska, zazwyczaj w przydro¿nych rowach lub na skraju lasów, przyczyniaj¹c siê do trwa³ego
zanieczyszczania rodowiska. [Borkiewicz 1993, Anonim 2000]. Sk³adowanie odpadów
tworzyw sztucznych (OTS) przyczynia siê do bardzo szybkiego zape³nienia wysypisk, a
budowa nowych wysypisk wymaga znacznych nak³adów inwestycyjnych. Z tego te¿ wzglêdu
problem zagospodarowania OTS ma dzi w warunkach polskich niezmiernie du¿e znaczenie ekologiczne.
O ile utylizacja poprodukcyjnych (czystych) OTS jest wzglêdnie prosta i opiera siê
g³ównie o materia³owy recykling, to utylizacja odpadów pou¿ytkowych jest nadal problemem czekaj¹cym na globalne rozwi¹zanie. Wprawdzie dorobek polskich instytucji naukowych i badawczych w zakresie recyklingu materia³owego jest imponuj¹cy [Prace zbiorowe
1997 i 1998, Kuciel, Proszek 2001] a w czasach gospodarki planowej Polska by³a bezspornym liderem w skutecznym gospodarowaniu OTS i zgromadzi³a wieloletnie dowiadczenie w tym zakresie [Tomczak 1995, Polaczek i in. 1997], ale zastosowanie procesów
recyklingu materia³owego do przerobu odpadów pou¿ytkowych jest mo¿liwe jedynie w
bardzo ograniczonym zakresie, gdy¿ posortowanie odpadów oraz ich wstêpne przygotowanie, obejmuj¹ce usuniêcie resztek zawartoci opakowañ (jogurty i oleje spo¿ywcze, oleje
mineralne, nawozy sztuczne, pestycydy, farby, lekarstwa itp.), usuniêcie cia³ obcych (etykiety, zakrêtki) czy wymontowanie ich z urz¹dzeñ technicznych, a nastêpnie umycie i
rozdrobnienie, wi¹¿e siê z tak wielkim nak³adem pracy i energii, ¿e wyklucza mo¿liwoæ
ekonomicznie op³acalnej produkcji opartej o odzyskane surowce wtórne. Dodatkowo, jakoæ wytworzonych produktów bêdzie zawsze ni¿sza od jakoci analogicznych produktów
z nowego surowca polimerowego, a klient niechêtnie kupuje produkty o gorszej jakoci,
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których cena jest czêsto nie ni¿sza od produktów wysokojakociowych, oferowanych bez
ograniczeñ na rynkach wiatowych.
Alternatyw¹ dla recyklingu materia³owego OTS jest ich recykling termiczny, maj¹cy
na celu wykorzystanie energii, zazwyczaj w postaci energii cieplnej. Recykling termiczny mo¿e byæ realizowany dwojako: albo przez bezporednie spalenie OTS, najkorzystniej w ca³ej masie odpadów komunalnych (bez sortowania), albo po wydzieleniu OTS
oraz przekszta³ceniu ich w paliwa ciek³e lub sta³e. Spalanie odpadów budzi zastrze¿enia
spo³ecznoci lokalnych, którym spalanie kojarzy siê z powolnym wytlewaniem odpadów
na wysypiskach, z wydzielaniem siê czarnego truj¹cego dymu. W rzeczywistoci OTS s¹
znacznie mniej szkodliwym paliwem od paliw kopalnych (wêgiel brunatny i kamienny),
które zawieraj¹ m.in. rtêæ i pierwiastki radioaktywne (a tak¿e zwi¹zki chloru) mog¹ce
przedostawaæ siê do rodowiska wraz z produktami spalania. Odpady tworzyw sztucznych
stanowi¹ w Polsce przewa¿nie 810% masy odpadów komunalnych [Kusio i in. 1996] i
charakteryzuj¹ siê znacznie wiêksz¹ wartoci¹ opa³ow¹ (35 MJ/kg) ni¿ inne sk³adniki
odpadów komunalnych. Dziêki temu rednia wartoæ opa³owa strumienia tych odpadów
mieci siê w granicach 610 MJ/kg. Pozwala to na zaoszczêdzenie znacznych iloci kopalnych surowców energetycznych (ropa naftowa, gaz ziemny), które mog¹ byæ przeznaczone
do chemicznego przerobu, w tym tak¿e do wytwarzania polimerów stosowanych do produkcji tworzyw sztucznych. W ostatnich latach poczyniono znaczne wysi³ki w kierunku
skutecznoci procesów spalania OTS z odzyskiem energii cieplnej i konstrukcji pieców,
zapewniaj¹cych pe³ne bezpieczeñstwo ekologiczne poprzez eliminacjê tworzenia siê substancji toksycznych, w tym dioksyn i tlenku wêgla, dziêki odpowiedniej konstrukcji palników i komór spalania, prowadzeniu procesu spalania w temperaturach 8501200oC,
zawracanie gazów spalinowych i wreszcie ich oczyszczanie przed odprowadzeniem do
atmosfery. Oczywicie ekonomiczna op³acalnoæ procesu spalania odpadów jest spraw¹
otwart¹. Op³acalnoæ ta wzrasta wyranie wraz ze wzrostem wartoci opa³owej odpadów,
a zatem ze wzrostem zawartoci w nich OTS. Szczególnie korzystne przypadki energetycznego wykorzystania OTS to ich spalanie w hutniczych wielkich piecach oraz w obrotowych piecach w cementowniach, gdzie nie zachodzi potrzeba ponoszenia znacznych
nak³adów inwestycyjnych.
Prze³omem w polskiej praktyce spalania odpadów komunalnych, zawieraj¹cych równie¿ OTS, by³o wybudowanie i oddanie do eksploatacji w 2000 r. pierwszej w Polsce w
pe³ni nowoczesnej spalarni Zabraniecka w Warszawie [Bojanowicz 2000]. Spalarnia ta,
wybudowana kosztem 180 mln z³ bêdzie przerabiaæ 500 t/dobê (ok. 90% ogólnej masy)
odpadów komunalnych usuwanych z terenu prawobrze¿nej Warszawy. W projektowaniu zastosowano kompleksowe rozwi¹zanie utylizacji odpadów  w jednym ci¹gu technologicznym zintegrowano technologiê kompostowania i spalania.
Praca tej spalarni jest przedmiotem licznych ocen [Paj¹k 2000] i powinna staæ siê
modelem do postêpowania z odpadami komunalnymi w innych miastach Polski. Niestety,
koszty eksploatacji spalarni s¹ wy¿sze od kosztów (cen) sk³adowania odpadów na wysypiskach i problem ekonomicznej op³acalnoci pracy spalarni pozostaje otwarty. Otwarte pozostaje zatem pytanie, kto ma w Polsce ponosiæ ciê¿ary stosowania nowoczesnych procesów unieszkodliwiania odpadów i chroniæ rodowisko naturalne. Po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej uk³adów modelowych okaza³o siê, ¿e ceny us³ugi termicznej utylizacji
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odpadów komunalnych (spalanie) dla warunków roku 2000 kszta³tuj¹ siê na poziomie 250
440 z³/tonê odpadu standardowego, co znacznie przekracza cenê tej us³ugi w sposobie tradycyjnym (sk³adowanie na wysypiskach), wynosz¹c¹ 80120 z³/tonê [Wróblewicz 2000].
Problematyka spalania odpadów komunalnych, w tym OTS, jest w Polsce ju¿ od lat
przedmiotem prac badawczych i rozwojowych. W szczególnoci wymieniæ tu nale¿y prace
prowadzone na Politechnice l¹skiej, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Krakowskiej i Politechnice £ódzkiej [Wielgosiñski 2000]. Równie¿ opracowane zosta³y i znajduj¹
siê w ofercie handlowej liczne udane konstrukcje, przeznaczone g³ównie do utylizacji odpadów niebezpiecznych ale przydatne równie¿ do spalania OTS, zw³aszcza opakowañ, zanieczyszczonych rodkami toksycznymi lub materia³em biologicznym. Wymieniæ tu mo¿na m.in. opracowanie Przemys³owego Instytutu Elektroniki w Warszawie [Wiêch, Dubrawski 2000], Gdañskiego Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Us³ugowego GPPU SA, firmy ISKO
z Warszawy i firmy Ekoforma Sp. z o.o. ze Szczecina. Dzia³aj¹ te¿ liczne wyspecjalizowane
firmy zajmuj¹ce siê utylizacj¹ odpadów (równie¿ OTS) przez ich termiczn¹ obróbkê. Sporód nich wymieniæ nale¿y firmê Eko-Top FUH Sp. Z o.o. w Rzeszowie i firmê ABBA
Ekomed Sp. z o.o. w Toruniu.
Odpady tworzyw sztucznych mog¹ byæ te¿ traktowane jako surowiec do wytwarzania
paliw gazowych, ciek³ych i sta³ych w oparciu o procesy ju¿ wczeniej opracowane i powszechnie stosowane w przemyle rafineryjnym. Wymieniæ tu mo¿na w szczególnoci hydrokraking, pirolizê (kopirolizê), zgazowanie (pó³spalanie) oraz koksowanie.
Proces hydrokrakingu prowadzi do wytworzenia bogatych w wodór produktów gazowych i ciek³ych, które mog¹ byæ wykorzystywane jako gazy opa³owe lub oleje opa³owe (a
nawet paliwa motorowe). Proces ten jest pod wzglêdem chemicznym bardzo zbli¿ony do
hydrokrakingu ciê¿kich pozosta³oci naftowych lub te¿ do procesu uwodornienia wêgla.
Jeli proces ten prowadzony jest w skojarzeniu z hydrokrakingiem ciê¿kich pozosta³oci
naftowych to zu¿ycie wodoru wynosi ok. 3,5% mas. a ³¹czna wydajnoæ u¿ytkowych produktów ciek³ych i gazowych przekracza 90%. Obecnoæ poli(chlorku winylu) (PVC) w
wyjciowym OTS nie stanowi tu utrudnienia w prowadzeniu procesu, gdy¿ w trakcie depolimeryzacji nastêpuje odchlorowodorowanie PVC z wydzieleniem gazowego chlorowodoru oddzielanego absorpcyjnie. Szansa na przemys³owe wykorzystanie procesu hydrokrakingu do przerobu OTS jest jednak w Polsce niewielka ze wzglêdu na du¿e koszty inwestycyjne (aparatura cinieniowa) oraz ruchowe (wodór). Prace w tym zakresie prowadzi³a jednak¿e Politechnika Wroc³awska [Walendziewski, Steiniger 1998].
Równie¿ proces zgazowania OTS, polegaj¹cy na ich pó³spalaniu do tlenku wêgla i
wodoru w wyniku dzia³ania mieszaniny tlenu (powietrza) i pary wodnej (13501600oC,
15 MPa) ma niewielkie szanse na przemys³ow¹ realizacjê ze wzglêdu na nisk¹ wartoæ
opa³ow¹ otrzymywanego gazu oraz koniecznoæ jego g³êbokiego oczyszczania w przypadku wykorzystywania go jako gazu syntezowego. Sta³¹ pozosta³oæ stanowi¹ nieorganiczne
sk³adniki zgazowanego tworzywa (nape³niacze, zanieczyszczenia), natomiast w zasadzie nie
tworz¹ siê produkty ciek³e. Chemizm procesu zgazowania polimerów nie ró¿ni siê w sposób zasadniczy od procesów zgazowania paliw sta³ych. W tym zakresie nie by³y w Polsce
prowadzone prace badawcze.
W polskiej prasie pojawiaj¹ siê ostatnio doniesienia o próbach podejmowania pilotowej produkcji paliw p³ynnych w oparciu o proces pirolizy OTS. I tak, spó³ka SUWO w
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Radomiu uruchomi³a w 2001 r. zak³ad przetwarzaj¹cy 10 t/h odpadów stanowi¹cych mieszaninê OTS, smarów, szlamów z oczyszczalni cieków, zu¿ytych wyrobów tekstylnych i
gumowych oraz farb i lakierów. Szczegó³y techniczne procesu nie zosta³y dot¹d opublikowane, ale wiadomo, ze proces ten opiera siê na licencji francuskiej firmy La Farge, dzia³aj¹cej w obszarze przemys³u materia³ów budowlanych (cementownie). Proces pirolizy OTS
jest równie¿ elementem technologii przyjêtej do stosowania przez Centrum PaliwowoEnergetyczne, utworzone z inicjatywy naukowców z Uniwersytetu Wroc³awskiego i ekspertów Stowarzyszenia In¿ynierów Mechaników NOT z Opola. Centrum to bêdzie wytwarzaæ ekopaliwa na bazie surowców odnawialnych a w jednym ze swoich zak³adów bêdzie
równie¿ przetwarzaæ OTS. Termiczny przerób OTS podejmuje równie¿ spó³ka Agrob-Eko z
Zabrza. Dzia³ania takie napotykaj¹ jednak¿e czêsto na opór ze strony spo³eczeñstw lokalnych, ¿ywi¹cych zazwyczaj nieuzasadnione obawy przed zagro¿eniami ekologicznymi.
Cenn¹ polsk¹ inicjatyw¹ podjêt¹ w zakresie konwersji OTS do paliwa sta³ego by³
program prac Projektu Badawczego Zamawianego KBN, PBZ 035-07 Surowcowa recyklizacja odpadów tworzyw sztucznych przez koksowanie, zrealizowany wspólnie przez
Instytut Chemicznej Przeróbki Wêgla w Zabrzu, Instytut Chemii Przemys³owej w Warszawie, Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach i Zak³ady Koksownicze w Wa³brzychu w latach 19961997. Prace te, poprzedzone wczeniejszymi badaniami rozpoznawczymi przeprowadzonymi w Instytucie Chemii Przemys³owej w Warszawie [Polaczek, Machowska, Wielgosz, Collin 1994] zakoñczy³y siê pe³nym sukcesem technicznym [ci¹¿ko, Sobolewski, liwa, Polaczek 1997] a opracowany proces oczekuje na decyzje wdro¿eniowe. Projekt ten oparty by³ na za³o¿eniu, ze wêgle kopalne s¹ naturalnymi
substancjami polimerycznymi i proces ich koksowania jest pod wzglêdem swej natury
zbli¿ony do pirolizy tworzyw sztucznych. Mo¿na siê zatem by³o spodziewaæ, ¿e dodatek
odpowiednio rozdrobnionych i spreparowanych OTS w iloci 510% masowych nie spowoduje zasadniczych zmian w jakoci otrzymywanego koksu ani te¿ w istotny sposób nie
zak³óci pracy odbioru gazu koksowniczego i wydzielania ciek³ych produktów koksowania. Do realizacji przemys³owej takiego procesu mo¿na wykorzystaæ bezinwestycyjnie
istniej¹ce baterie koksownicze s³u¿¹ce do wytwarzania koksu z mieszanek wêglowych.
Pozytywne wyniki badañ laboratoryjnych zosta³y potwierdzone w próbach przemys³owych, wykonanych w Zak³adach Koksowniczych w Wa³brzychu. Opracowany proces polega na wstêpnej termicznej preparacji odpadów w bitumach pochodzenia karbochemicznego (pak wêglowy) w temperaturach powy¿ej 330 oC, w trakcie której ronie uzysk
produktu sta³ego (w stosunku do termolizy samych tworzyw) dziêki wbudowywaniu siê
czêci produktów procesu destrukcji polimerów w struktury wielkocz¹steczkowych zwi¹zków organicznych, obecnych w bitumach oraz nastêpuje destrukcja poli(chlorku winylu)
w warunkach braku dostêpu powietrza z wydzielenie gazowego chlorowodoru (ju¿ w temperaturach poni¿ej 200 oC). Obecnoæ wodoru lub substancji wydzielaj¹cych wodór (takich jak np. pak wêglowy) w trakcie ogrzewania PVC uprzywilejowuje proces odchlorowodorowania, co umo¿liwia g³êbokie usuniêcie chloru z poziomu 23% do ok. 0,2%
wag., który mieci siê ju¿ w zakresie charakterystycznym dla wêgli kamiennych. Gor¹cy
termolizat mieszany jest z mia³em wêglowym, co powoduje jego wych³odzenie i zestalenie na powierzchni ziaren wêgla. W wyniku tej operacji uzyskuje siê wych³odzony sypki
sta³y produkt  karboterm  bliski w swym charakterze do wêgla kamiennego. Powsta³y
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produkt mo¿e stanowiæ zarówno wsad wêglowy do koksowania jak i substytut sta³ego
paliwa o podwy¿szonej wartoci opa³owej.
Opracowany proces KARBOTERM jest dojrza³y technologicznie i obejmuje wszystkie niezbêdne stadia, pocz¹wszy od przygotowania surowca a skoñczywszy na zbycie produktu koñcowego. Analiza ekonomiczna procesu wykaza³a, ¿e do zapewnienia op³acalnoci
przerobu OTS na karboterm konieczne by³oby stosowanie dop³aty (gate fee), wynosz¹cej
67 USD/t przy zdolnoci przerobowej zak³adu 10 tys, t/r lub 47 USD/t przy zdolnoci przerobowej 100 tys. t/r. Dop³aty takie nie mog³yby byæ akceptowalne w obecnych warunkach,
bior¹c pod uwagê, ze musia³yby byæ jeszcze dodatkowo poniesione koszty segregacji OTS
z odpadu komunalnego oraz koszty kompaktowania i transportu OTS do koksowni.
Termolizaty odpadów z tworzyw sztucznych w bitumach naftowych okaza³y siê równie¿ dobrymi lepiszczami i mog¹ byæ z powodzeniem stosowane w wielu dziedzinach techniki (budownictwo, drogownictwo, masy formierskie, materia³y ceramiczne itp.), dziêki
swym dobrym w³aciwociom reologicznym [Polaczek, Zieliñski, Machowska, Wielgosz
1999]. Prace badawcze w tym zakresie realizowane by³y w Instytucie Chemii Przemys³owej w Warszawie i w Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej w P³ocku (w latach
19982000) w ramach projektu badawczego KBN Nr 3 T09B 037 15, a obecnie kontynuowane s¹ w ramach projektu badawczego KBN Nr 4 T08E 050 22.
Problematyka recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych znajduje siê w Polsce od lat
w centrum zainteresowania: w okresie gospodarki planowej stanowi³a ona wa¿ny element
zaopatrzenia surowcowego, dzi jest przedmiotem polityki proekologicznej pañstwa. Istnieje wiele opracowañ w zakresie materia³owego i termicznego (paliwowego) wykorzystywania odpadów tworzyw sztucznych, dla których osi¹gniêta zosta³a techniczna dojrza³oæ i realnoæ oraz wzglêdna ekonomiczna op³acalnoæ w warunkach krajowych. Opracowania te bêd¹ mog³y zostaæ wdro¿one do praktyki przemys³owej w oparciu o dokonane
ostatnio nowelizacje przepisów prawnych w tym zakresie.
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Summary
PLASTICS WASTE MANAGEMENT OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
Processes for recycling plastics wastes and recovering energy from were reviewed. Some technical
and economic aspects of the direct combustion of plastics-containing municipal wastes were outlined.
Polish initiatives and constructions in this area as well as research projects concerning the plastics processing to gaseous, liquid or solid fuels (including co-coking of the wastes with coal blends to coke) were
briefly described. Some commercial enterprises active in this area are also mentioned.
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Jadwiga Bernacka, Leoni³³a Paw³owska

WDRA¯ANIE WYSOKO EFEKTYWNYCH OCZYSZCZALNI
CIEKÓW W DRODZE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
Wstêp
Wysoko efektywne oczyszczanie cieków jest to oczyszczanie, podczas którego osi¹ga siê wysoki stopieñ zmniejszenia sk³adników organicznych w ciekach, wyra¿onych BZT5
i ChZT, oraz usuniêcie substancji biogennych  azotu i fosforu. Wysoko efektywne oczyszczanie cieków najczêciej realizowane jest w reaktorach wielofazowych z osadem czynnym, w których przebiega zintegrowane usuwanie wêgla, azotu i fosforu.
Czynnikiem kreuj¹cym rozwój technologii z podwy¿szonym usuwaniem substancji biogennych (PUB) w kraju by³o wejcie w ¿ycie rozporz¹dzenia Ministra Ochrony rodowiska,
Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 5 listopada 1991 r., które zobowi¹za³o do usuwania,
obok zanieczyszczeñ wêglowych, tak¿e zwi¹zków azotu i fosforu. Oczywicie same uregulowania prawne nie mog³y decydowaæ o dynamice rozwoju nowych technologii oczyszczania
cieków. Bardzo istotne znaczenie mia³a transformacja ustrojowa i gospodarcza, która dokona³a siê w Polsce na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. W jej wyniku mo¿liwy sta³ siê wybór
optymalnych rozwi¹zañ, tak z technicznego jak i ekonomicznego punktu widzenia, a utworzenie funduszy ekologicznych (m.in. Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Ekofunduszu i innych funduszy lokalnych) mia³o znacz¹cy udzia³,
szczególnie w pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych, w finansowaniu budowy oczyszczalni cieków, których realizacja z regu³y przekracza³a mo¿liwoci finansowe miast i gmin.
Postêp, jaki nast¹pi³ w zakresie oczyszczania cieków w okresie ostatnich 10 lat uzasadnia³ celowoæ dokonania oceny tych zmian. W zwi¹zku z tym w 2001 r. w Instytucie
Ochrony rodowiska przeprowadzono analizê efektywnoci pracy 105 oczyszczalni PUB,
obs³uguj¹cych powy¿ej 10.000 równowa¿nych mieszkañców (RM*). W analizie tej niezbêdne by³o tak¿e ustalenie mo¿liwoci spe³nienia przez te oczyszczalnie warunków okrelonych w Dyrektywie Wspólnoty Europejskiej, dotycz¹cej oczyszczania cieków, a tak¿e
wskazanie ewentualnych niezbêdnych zmian w uk³adach technologicznych tych obiektów,
które umo¿liwi³yby osi¹gniêcie standardów europejskich.

Przewidywane zmiany wymagañ w zakresie oczyszczania cieków
W zwi¹zku z przygotowaniami Polski do wejcia do Unii Europejskiej konieczna jest
zmiana rozporz¹dzenia z dnia 5 listopada 1991 r. dostosowuj¹ca jego postanowienia do Dyrektywy Unii Europejskiej 91/272/ EEC z dnia 30 maja 1991 r., dotycz¹cej oczyszczania
* RM  równowa¿ny mieszkaniec, tzn. odprowadzaj¹cy ³adunek organiczny ulegaj¹cy rozk³adowi biologicznemu, wyra¿ony BZT5, w iloci 60 g tlenu na dobê.
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cieków komunalnych. Stawiaæ to bêdzie nowe wyzwania, g³ównie w odniesieniu do usuwania
substancji biogennych. W dyrektywie wyró¿nia siê trzy grupy oczyszczalni, przy czym ich
wielkoæ wyra¿ana jest liczb¹ równowa¿nych mieszkañców, któr¹ oblicza siê na podstawie
najwiêkszego, redniotygodniowego ³adunku dop³ywaj¹cego do oczyszczalni w ci¹gu roku.
Oczyszczalnie obs³uguj¹ce do 10.000 RM (< 2.000 m3/d) zalicza siê do ma³ych, od 10.000 do
100.000 RM to oczyszczalnie redniej wielkoci i powy¿ej 100.000 RM  oczyszczalnie du¿e.
W dyrektywie stosowane s¹ trzy uniwersalne parametry BZT5, ChZT i zawiesiny, niezale¿nie od rodzaju odbiornika cieków, a BZT5 i ChZT tak¿e niezale¿nie od wielkoci
oczyszczalni. Ponadto ustalono w niej normy azotu i fosforu, odnosz¹ce siê do tzw. obszarów wra¿liwych, dla aglomeracji powy¿ej 10.000 RM (tab. 1).
Decyzj¹ Rady Ministrów z listopada 2000 r. ca³y obszar kraju zaliczono do obszarów
wra¿liwych na eutrofizacjê. Tak wiêc chocia¿ oczekiwana zmiana przepisów z³agodzi warunki odprowadzania cieków z ma³ych oczyszczalni, to w obiektach wiêkszych bêdzie istnia³a koniecznoæ zwiêkszenia stopnia usuwania azotu i fosforu, tj. azotu poni¿ej 15 mg N/l w
oczyszczalniach rednich oraz azotu poni¿ej 10 mg N/l i fosforu poni¿ej 1 mg P/l w oczyszczalniach du¿ych. Taka decyzja bêdzie mieæ oczywicie powa¿ne skutki, przede wszystkim
ekonomiczne. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e negocjacje z UE dotyczy³y terminów spe³nienia
tych warunków, wielkoci oczyszczalni w których wymagane bêdzie usuwanie substancji
biogennych, ewentualnie ograniczenia wymagañ do uzyskiwania minimalnego stopnia redukcji azotu i fosforu, a nie ich bezwzglêdnych wartoci.
Podkreliæ nale¿y, i¿ w wielu nowych b¹d modernizowanych oczyszczalniach osi¹ga
siê czêsto wy¿sze efekty od obecnie obowi¹zuj¹cych, bowiem w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych zarówno w³adze administracyjne jak i projektanci, przyjmowali wymagania dla azotu na poziomie 10-15 mg N/l, stosuj¹c uk³ady z denitryfikacj¹ wstêpn¹, najczêciej w systemach trójfazowych.
Istotne zmiany musz¹ nast¹piæ w systemie kontroli oczyszczalni. Wed³ug dyrektywy
ocena efektywnoci oczyszczalni powinna byæ dokonywana na podstawie analiz próbek dobowych, proporcjonalnych do natê¿enia przep³ywu i w zale¿noci od wielkoci oczyszczalni powinna byæ ustalona minimalna liczba próbek analizowanych w ci¹gu roku oraz maksymalna liczba próbek, które mog¹ nie spe³niaæ ustalonych norm.
Tabela 1. Wymagania dotycz¹ce jakoci cieków odprowadzanych z miejskich oczyszczalni wg Dyrektywy 91/271/EEC
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 z aglomeracji 1) > 10 000 RM 2) od 2 000 do 10 000 RM 3) od 10 000 do 100 000 RM 4) > 100 000 RM.
Zrzuty
5) Odprowadzania cieków do odbiorników wra¿liwych na eutrofizacjê.
6) W stosunku do ³adunku w dop³ywie.
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Systemy biologicznego oczyszczania w analizowanych obiektach
Podstaw¹ analizy i oceny pracy oczyszczalni by³y ankiety, na które odpowiedzi otrzymalimy dziêki ¿yczliwoci i uprzejmoci eksploatatorów tych obiektów. Uzyskane dane
ze 105 oczyszczalni dotyczy³y g³ównie roku 2000. Iloæ cieków w analizowanych oczyszczalniach wynosi³a 1.723 tys. m3/d, co stanowi³o 49% ogólnej iloci cieków oczyszczonych w 1999 r. (tab. 2).
Sporód 105 oczyszczalni 64 to obiekty nowe, oddane do eksploatacji w latach dziewiêædziesi¹tych i na prze³omie 2000 roku. Zakres modernizacji i rozbudowy pozosta³ych
41 oczyszczalni by³ zró¿nicowany i obejmowa³ przede wszystkim uk³ady oczyszczania cieków, a tak¿e przeróbkê osadów. W kilku obiektach modernizacja ograniczona by³a tylko do
wybudowania stacji chemicznego str¹cania fosforu i mechanicznego odwadniania osadów.
W analizowanych oczyszczalniach przewidziano b¹d tylko podwy¿szone usuwanie
fosforu, b¹d  w przewa¿aj¹cej liczbie oczyszczalni  ³¹czne usuwanie zwi¹zków azotu i
fosforu (tab. 3).
W budowanych w ostatnich latach, b¹d modernizowanych oczyszczalniach, w których
realizowane jest zintegrowane usuwanie zwi¹zków organicznych oraz azotu i fosforu, przewa¿aj¹ reaktory przep³ywowe, najczêciej trójfazowe z kolejnymi fazami: beztlenow¹,
niedotlenion¹ i tlenow¹ z recyrkulacj¹ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹. Reaktory te wdra¿ane s¹
pod nazw¹ systemu Bardenpho (55 obiektów) z ró¿nymi jego modyfikacjami. Najczêciej
stosowan¹ modyfikacj¹ jest predenitryfikacja osadu powrotnego, która ma na celu intensyfikacjê usuwania fosforu poprzez redukcjê azotanów w osadzie recyrkulowanym do reaktora. Odmian¹ systemu Bardenpho wdra¿an¹ w oczyszczalniach krajowych jest system UCT,
w którym predenitryfikacja osadu powrotnego realizowana jest w odmienny sposób. Obok
reaktorów trójfazowych w 23 oczyszczalniach zastosowano reaktory dwufazowe z komorami niedotlenionymi i tlenowymi, przy czym w wiêkszoci z nich (18 oczyszczalni) stosuje siê chemiczne str¹canie fosforu.
Oprócz wy¿ej omówionych reaktorów wielofazowych, w których fazy charakteryzuj¹
siê sta³¹ pojemnoci¹ wyznaczon¹ cianami dzia³owymi, w niektórych nowo wybudowanych oczyszczalniach zosta³y zastosowane reaktory, w których fazy o zró¿nicowanych warunkach tlenowych s¹ kszta³towane przestrzennie lub czasowo. W pierwszym przypadku s¹
to reaktory nazwane reaktorami Bardenpho cyrkulacyjnymi (10 oczyszczalni), w których
zainstalowane jest strefowe napowietrzanie sprê¿onym powietrzem i mieszad³a o osi poTabela 2. Liczba analizowanych oczyszczalni w poszczególnych grupach
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Tabela 3. Systemy biologicznego oczyszczania cieków
/LF]EDRF]\V]F]DOQLZJUXSLH

6\VWHPRF]\V]F]DQLD

à F]QLH

,

,,

,,,

,9

±





±



'ZXID]RZ\RJyáHP











:W\PEH]VWU FDQLDIRVIRUX





±















±
±

±
±

±
±









-HGQRID]RZ\]HVWU FDQLHPIRVIRUX 



=HVWU FDQLHPIRVIRUX 
:W\P]GRGDWNRZ\PXU] G]3RELRUHDNWRUDFK
=SURGXNFM ONW



%DUGHQSKR OXEDR RJyáHP











%DUGHQSKRNDVNDGRZ\ OXEDR RJyáHP











:W\PEH]VWU FDQLDIRVIRUX











:W\P]SURGXNFM ONW

±

±

±





=HVWU FDQLHPIRVIRUX 













:W\P]HVWU FDQLHPIRVIRUX]FLHF]\RVDGRZHM

=GRGDWNRZ\PXU] G]HQLHPSRELRUHDNWRUDFK

±
±


±

±


±
±




%DUGHQSKRF\UNXODF\MQ\ OXEDR RJyáHP

±



±





:W\PEH]VWU FDQLDIRVIRUX

±



±

±



±



±







=HVWU FDQLHPIRVIRUX 
%DUGHQSKR]PRG\ILNRZDQ\RJyáHP

±









:W\P]SUHGHQLWU\ILNDFM EH]VWU FDQLDIRVIRUX

±









:W\P]SURGXNFM ONW

±

±

±





±











=SUHGHQLWU\ILNDFM LVWU FDQLHPIRVIRUX 
:W\P]SURGXNFM ONW



=HVWRSQLRZ\P]DVLODQ,VWU FDQLHPIRVIRUX 


3L FLRID]RZ\]HVWU FDQLHPIRVIRUX 

±

±

±





±



±

±



±

±



±



8FWLXFW]PRG\ILNRZDQ\RJyáHP

±









:W\P]HVWU FDQLHPIRVIRUX

±





±



%H]VWU FDQLDIRVIRUX

±

±







:W\P]PRG\ILNRZDQ\]SURGXNFM ONW

±

±

±





6EURJyáHP

±





±



:W\PEH]VWU FDQLDIRVIRUX


=HVWU FDQLHPIRVIRUX 


0LHV]DQH RJyáHP

±





±



±



±

±





±







±

±

±







±







,QQH ]HVWU FDQLHPIRVIRUX RJyáHP

±



±





5D]HP































:W\PEH]VWU FDQLDIRVIRUX


=HVWU FDQLHPIRVIRUX 




:W\PEH]VWU FDQLDIRVIRUX


=HVWU FDQLHPIRVIRUX 



1) Wstêpnym, symultanicznym lub dwustopniowym. 2) Np.: filtr popieszny, biostruktury, stawy.
3) Z³o¿a biologiczne, bioreaktory ró¿nych typów. 4) Biolak VOX, Biodenipho.
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ziomej. Po strefie tlenowej, napowietrzanej, w ruchu cyrkulacyjnym nastêpuje samoczynny spadek tlenu, tworzy siê strefa niedotleniona, która stanowi przestrzeñ reaktora a¿ do
nastêpnej strefy napowietrzania. W drugim przypadku w reaktorze o pe³nym wymieszaniu
wystêpuje okresowo napowietrzanie, które umo¿liwia wytwarzanie w ca³ym reaktorze faz:
tlenowej, niedotlenionej i beztlenowej zaprogramowanej w sekwencji czasowej.
W kilku oczyszczalniach znalaz³y zastosowanie reaktory o pracy cyklicznej typu SBR.
Wybudowano je nawet w dwóch oczyszczalniach wiêkszych, o przepustowoci oko³o
20.000 m3/d. Od szeregu lat wprowadza siê w kraju (w 10 analizowanych oczyszczalniach)
generacjê lotnych kwasów t³uszczowych (LKT) w wydzielonych fermenterach lub zmodyfikowanych zagêszczaczach osadu. Produkcja LKT powoduje intensyfikacjê procesu defosfatacji i denitryfikacji. Niestety wystêpuj¹c¹ przed paru laty tendencja do rezygnacji z
osadników wstêpnych uniemo¿liwia wprowadzenie w tych oczyszczalniach procesu generacji LKT, sprawdzonego pozytywnie w szeregu oczyszczalniach.
Poza wymienionymi typami reaktorów w siedmiu modernizowanych oczyszczalniach
zastosowano systemy mieszane  hybrydowe, w których integraln¹ czêci¹ biologicznego
oczyszczania s¹ z³o¿a biologiczne, pozosta³e po starych uk³adach.
W 68% oczyszczalni wszystkich typów (71 obiektów) stosuje siê wspomaganie usuwania fosforu chemicznym str¹caniem, g³ównie przy u¿yciu flokulantu PIX. Nale¿y dodaæ,
i¿ w 12 oczyszczalniach nie stosuje siê obecnie chemicznego str¹cania fosforu, chocia¿
wybudowano instalacje do prowadzenia tego procesu.

Efektywnoæ oczyszczania cieków
Ocenê efektywnoci oczyszczania cieków w 2000 r. w oczyszczalniach rednich i
du¿ych  powy¿ej 10.000 RM  przeprowadzono na podstawie prawdopodobieñstwa wystêpowania zanieczyszczeñ w ciekach dop³ywaj¹cych i oczyszczonych (tab. 4).
Jak wynika z tabeli 4 standardy Unii Europejskiej by³y spe³nione dla wskaników wêglowych (BZT5, ChZT) i zawiesin. Równie¿ w wielu oczyszczalniach osi¹gano wymagane
efekty w zakresie usuwania azotu i fosforu. Natomiast w niektórych oczyszczalniach wystêpowa³y przekroczenia w stosunku do wymagañ dyrektywy, zarówno w zakresie usuwania
azotu lub fosforu, b¹d azotu i fosforu ³¹cznie. W oczyszczalniach ma³ych, obs³uguj¹cych
poni¿ej 10.000 RM uzyskiwane efekty s¹ wy¿sze od wymaganych w zakresie usuwania zwi¹zków wêgla i zawiesin. Dodatkowo w wysokim stopniu usuwane s¹ zwi¹zki azotu i fosforu.
Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê, i¿ system kontroli oczyszczalni nie jest zgodny z okrelonym w dyrektywie, co ma niew¹tpliwie istotny wp³yw na wyniki przeprowadzonej oceny.

Kierunki rozwi¹zañ
Aczkolwiek szereg nowo wybudowanych i zmodernizowanych oczyszczalni spe³nia wymagania okrelone w dyrektywie, to jednak dla wielu obiektów  w zale¿noci od ich wielkoci  powa¿ne problemy stwarzaæ bêdzie usuwanie ze cieków azotu do 15 i 10 mg N/l i
fosforu do 2 i 1 mg P/l. Wymagaæ to bêdzie usprawnienia i zintensyfikowania procesów
nitryfikacji i denitryfikacji oraz defosfatacji biologicznej poprzez:
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Tabela 4. Prawdopodobieñstwo wystêpowania podstawowych wskaników zanieczyszczenia w ciekach
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· zast¹pienie jedno lub dwufazowych systemów oczyszczania cieków systemami trój·
·
·
·
·

lub piêcio- fazowymi;
wprowadzenie generacji lotnych kwasów t³uszczowych;
zastosowanie predenitryfikacji osadu powrotnego;
dobudowanie osadników wstêpnych, zw³aszcza w oczyszczalniach > 50.000 RM;
zapewnienie skutecznego natleniania;
wspomagania procesu biologicznej defosfatacji chemicznym str¹caniem.

Bardzo wa¿nym czynnikiem u³atwiaj¹cym pracê oczyszczalni i umo¿liwiaj¹cym szybkie reagowanie na wystêpuj¹ce zak³ócenia jest wyposa¿enie jej w aparaturê pomiarowo 
kontroln¹ oraz system sterowania.

Podsumowanie
Przeprowadzona ocena 105 oczyszczalni z podwy¿szonym usuwaniem azotu i fosforu
wskazuje, i¿ dziesiêcioletni okres wdra¿ania wysoko efektywnych technologii oczyszczania
cieków w kraju nale¿y oceniæ pozytywnie. Zastosowane systemy oparte na zintegrowanym,
biologicznym usuwaniu wêgla, azotu i fosforu pozwoli³y w wiêkszoci przypadków wyeliminowaæ nieracjonalne technologie, których podstaw¹ jest chemiczne str¹canie fosforu.
Dostêpnoæ nowoczesnych technik i technologii sprawia, i¿ obecnie g³ównie problemy ekonomiczne warunkuj¹ budowê nowych oraz modernizacjê istniej¹cych oczyszczalni,
które spe³niaæ bêd¹ standardy europejskie.

dr hab. in¿. J. Bernacka, prof.
mgr in¿. L. Paw³owska
Instytut Ochrony rodowiska
00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11d
tel.(0 22) 622 43 81
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Jan Dulewski, Bogus³awa Madej
STAN I NIEZBÊDNE DZIA£ANIA PROEKOLOGICZNE
W GÓRNICTWIE POLSKIM
Charakterystyka górnictwa w Polsce
Pomimo wielu procesów przekszta³ceñ, górnictwo w naszym kraju jest w dalszym ci¹gu jedn¹ ze znacz¹cych ga³êzi przemys³u. Wynika to zarówno z potrzeb pañstwa, jak i z
posiadania w³asnej bazy zasobowej. Proces wydobywania kopalin ze z³ó¿ podlega przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze [1994]. Ustawa definiuje
pojêcie z³o¿a kopaliny jako nagromadzenie minera³ów i ska³ oraz innych substancji sta³ych, gazowych i ciek³ych, których wydobywanie mo¿e przynieæ korzyæ gospodarcz¹.
Prawo geologiczne i górnicze dzieli kopaliny na podstawowe i pospolite. Podzia³ ten wi¹¿e
siê ze zró¿nicowanymi warunkami koncesjonowania oraz odmiennymi wymogami poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin. Do kopalin podstawowych zaliczono:
 rudy metali i kruszce metali szlachetnych ³¹cznie z rudami pierwiastków rzadkich i
promieniotwórczych,
 surowce energetyczne (wêgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny, ropa naftow¹),
 surowce chemiczne (sól kamienna sole potasowe, gips, siarka),
 inne kopaliny (azbest, dolomit, gliny ogniotrwa³e, kamienie szlachetne i ozdobne, marmury i wapienie krystaliczne.
Do kopalin podstawowych zaliczono równie¿ czêæ solanek, wód leczniczych i kopalin
leczniczych. Pozosta³e kopaliny sta³e zakwalifikowano do kopalin pospolitych.
Do koñca 2001 roku nadzór i kontrola eksploatacji kopalin podstawowych i pospolitych
by³y rozdzielone. W odniesieniu do kopalin podstawowych organami nadzoru górniczego
byli: Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego i dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych, a
w odniesieniu do kopalin podstawowych  Minister rodowiska, wojewodowie i starostowie.
Od pocz¹tku roku 2002 [ustawa o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze 2002]
organami nadzoru górniczego wszystkich kopalin s¹: Prezes WUG i dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych. Przedstawiona poni¿ej charakterystyka dotyczy danych za rok
2000 oraz lata poprzednie i odnosi siê do kopalin podstawowych.
Dla zilustrowania skali zagadnienia nale¿y podaæ, ¿e w 2000 roku istnia³o w Polsce 87
podziemnych zak³adów górniczych, w tym miêdzy innymi: 42 czynne kopalnie wêgla kamiennego, 17 kopalñ wêgla kamiennego bêd¹cych w likwidacji, 3 kopalnie rud miedzi, 2 kopalnie
rud cynku i o³owiu oraz 16 zak³adów wykonuj¹cych roboty podziemne z zastosowaniem techniki górniczej. Dzia³a³o równie¿ 218 odkrywkowych zak³adów górniczych eksploatuj¹cych kopaliny podstawowe, w tym 11 kopalñ wêgla brunatnego, a tak¿e 48 otworowych zak³adów górniczych wydobywaj¹cych ropê naftow¹ i gaz ziemny, sól, siarkê oraz wody lecznicze i termalne.
Natomiast prace geologiczne wykonywa³o 171 zak³adów górniczych. Daje to liczbê 524 zak³adów. Zatrudnienie we wszystkich zak³adach górniczych wynosi³o 220 tysiêcy osób.
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Roczne wydobycie najwa¿niejszych kopalin przedstawia siê nastêpuj¹co:
 wêgiel kamienny 102,1 mln ton,
 rudy miedzi 27,1 mln ton,
 rudy cynku i o³owiu 4,9 mln ton,
 wêgiel brunatny 59,5 mln ton,
 surowce skalne 95,0 mln ton (kopaliny podstawowe),
 ropa naftowa 0,4 mln ton,
 gaz ziemny 4,5 mld m3.
Wydobywanie kopalin u¿ytecznych prowadzi siê czêsto w trudnych warunkach geologiczno  górniczych, charakteryzuj¹cych siê ró¿norodnymi zagro¿eniami. W wielu kopalniach wystêpuje równoczenie kilka zagro¿eñ o maksymalnym nasileniu, co stwarza znaczne trudnoci w bezpiecznym prowadzeniu robót górniczych, a niekiedy powoduje koniecznoæ ich ograniczenia lub ca³kowitego zatrzymania.
W zale¿noci od sposobu eksploatacji mamy do czynienia z ró¿nymi zagro¿eniami. Do
podstawowych zagro¿eñ w górnictwie podziemnym zalicza siê:
 zagro¿enie t¹paniami,
 zagro¿enie po¿arowe,
 zagro¿enie zawa³ami i obrywaniem siê ska³,
 zagro¿enie metanowe,
 zagro¿enie wybuchem py³u wêglowego,
 zagro¿enie wyrzutami gazów i ska³,
 zagro¿enie wodne.
Górnictwo odkrywkowe jest nara¿one na zagro¿enia:
 wodne,
 osuwiskowe i wywo³ane obrywaniem siê ska³,
 wstrz¹sy sejsmiczne,
 gazowe,
 po¿arowe endogeniczne.
W górnictwie otworowym wystêpuj¹:
 zagro¿enia erupcyjne i siarkowodorowe,
 zagro¿enia zapadliskowe,
 zagro¿enia po¿arowe,
 zagro¿enia przy podziemnym magazynowaniu gazu ziemnego.

Oddzia³ywanie zak³adów górniczych na rodowisko
Dzia³alnoæ górnicza, oprócz istniej¹cych zagro¿eñ wymienionych wy¿ej, powoduje
deformacje rodowiska. Na plan pierwszy wysuwaj¹ siê nastêpuj¹ce zagadnienia:
A. Zajmowanie terenów pod dzia³alnoæ górnicz¹, a po jej zakoñczeniu rekultywacja i
zagospodarowanie tych obszarów.
B. Powstawanie du¿ej iloci odpadów górniczych oraz problem ich zagospodarowania.
C. Zmiany stosunków wodnych w górotworze i na powierzchni ziemi.
Dane z okresu ostatnich piêciu lat, dotycz¹ce poszczególnych zagadnieñ, pozwol¹ na
zaznajomienie siê ze skal¹ problemów ekologicznych w górnictwie.
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Gospodarka terenami górniczymi
Przemys³ górniczy spowodowa³ wielkoobszarowe przekszta³cenia powierzchni ziemi,
trwa³e lub d³ugookresowe wy³¹czenie gruntów z rolniczego i lenego u¿ytkowania. Ponadto
dzia³alnoæ górnicza powoduje zmiany rzeby terenu, co degraduje krajobraz. Przywracanie
u¿ytecznoci rodowiska na terenach pogórniczych ma kluczowe znaczenie ekologiczne i
gospodarcze. Kompleks dzia³añ technicznych, biologicznych, ekonomicznych i prawnych na
rzecz odnowy u¿ytecznoci gruntów zdegradowanych nazywamy rekultywacj¹ terenów pogórniczych. Na koniec 2000 roku powierzchnia terenów zajêtych pod dzia³alnoæ górnicz¹
zwi¹zan¹ z eksploatacj¹ kopalin podstawowych wynosi³a 45,0 tys. ha, z czego na obszarze
11,1 tys. ha (co stanowi ok. 24,7% ogólnej powierzchni) dzia³alnoæ ta zosta³a ju¿ zakoñczona. Powierzchnia czynna wynosi³a zatem 33,9 tys. ha. Ogólna wielkoæ powierzchni zajêtej
pod szeroko rozumian¹ dzia³alnoæ górnicz¹ przez ostatnie lata utrzymywa³a siê na mniej
wiêcej sta³ym poziomie ok. 52 tys. ha i dopiero w roku 1998 zmniejszy³a siê do 47,3 tys. ha,
aby na koniec 2000 roku osi¹gn¹æ wielkoæ 45,0 tys. ha. G³ówny wp³yw na zmniejszenie
powierzchni zajêtej pod eksploatacjê górnicz¹ mia³a reorganizacja górnictwa i przetwórstwa
rud miedzi, a tak¿e restrukturyzacja górnictwa wêgla kamiennego. Najwiêksz¹ powierzchniê
zajmuj¹ zak³ady górnicze wydobywaj¹ce surowce energetyczne (oko³o 55,2%), nastêpnie
surowce chemiczne i skalne (oko³o 42,3%) oraz rudy metali nie¿elaznych (oko³o 2,5%).
Na koniec 2000 roku na obszarze stanowi¹cym prawie 24,7% powierzchni ca³kowitej zajêtej pod eksploatacjê surowców mineralnych wszelka dzia³alnoæ górnicza zosta³a ju¿ zakoñczona i grunty te, po zrekultywowaniu i zagospodarowaniu, powinny zostaæ przekazane innym u¿ytkownikom. Prace zwi¹zane z rekultywacj¹ zakoñczono na obszarze 2,3 tys. ha, a wiêc na oko³o
jednej pi¹tej powierzchni na której dzia³alnoæ górnicza zosta³a ju¿ zakoñczona, natomiast zagospodarowano prawie 0,6 tys. ha gruntów zrekultywowanych. Wystêpuj¹ca w ubieg³ych latach
bardzo niekorzystna tendencja do przejmowania przez górnictwo niewspó³miernie wiêkszych
iloci terenów pod nowo uruchamian¹ dzia³alnoæ górnicz¹ ni¿ iloci gruntów zrekultywowanych, a nastêpnie przekazywanych innym u¿ytkownikom, zosta³a ostatnio bardzo wyranie zahamowana. Co wiêcej, w 2000 roku przekazano 1,6 tys. ha terenów zrekultywowanych, podczas
gdy w tym samym okresie przejêto pod dzia³alnoæ przemys³ow¹ 1,1 tys. ha, a wiêc o 0,5 tys. ha
mniej. Zwiêkszenie iloci terenów przekazanych innym u¿ytkownikom nie zmienia jednak faktu, ¿e w dalszym ci¹gu znacz¹ce iloci gruntów zrekultywowanych pozostaj¹ nadal w gestii zak³adów górniczych, g³ównie z uwagi na niechêæ lokalnych samorz¹dów do przejmowania terenów poprzemys³owych, gdy¿ wi¹¿e siê to na ogó³ z koniecznoci¹ ponoszenia okrelonych
kosztów na ich dalsze utrzymywanie. Podkreliæ nale¿y, ¿e czêsto tereny te ulegaj¹ wtórnej
degradacji gdy¿ pozbawione s¹ prawid³owego nadzoru i nale¿ytej pielêgnacji.
Gospodarka odpadami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach stanowi, ¿e jej przepisy stosuje siê tak¿e
do postêpowania z masami ziemnymi lub skalnymi, je¿eli s¹ usuwane lub przemieszczane w zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji lub prowadzeniem eksploatacji kopalin, natomiast
przepisów ustawy nie stosuje siê do mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji lub prowadzeniem eksploatacji kopalin wraz z
ich przerabianiem, je¿eli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o pozwoleniu na budowê okrelaj¹
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warunki i sposób ich zagospodarowania. Identyczny zapis zawiera³a ustawa z dnia 27 czerwca
1997 r. o odpadach, która obowi¹zywa³a do 31.09.2001 r.
W rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska [2001] w sprawie katalogu odpadów, do grupy 01
zaliczono odpady powstaj¹ce przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin. W grupie tej wyró¿niono 4 podgrupy, a w nich 32 rodzaje odpadów. Nowoci¹ jest zaliczenie 10 rodzajów odpadów z grupy 01 do odpadów niebezpiecznych.
W 2000 roku zak³ady górnicze wydobywaj¹ce kopaliny podstawowe wytworzy³y 81,3 mln
ton odpadów górniczych. Najwiêksza iloæ odpadów, bowiem a¿ 48,7% (tj.39,7 mln ton)
powstaje w kopalniach wêgla kamiennego. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w ostatnich piêciu
latach udzia³ odpadów z górnictwa wêglowego w ca³kowitej iloci wytworzonych odpadów
górniczych stopniowo siê zmniejsza, przy czym jeszcze do ubieg³ego roku wynosi³ ponad
50 %. Kolejne miejsce pod wzglêdem uci¹¿liwoci zajmuj¹ odpady pochodz¹ce z górnictwa rud miedzi, które to wytworzy³o w ubieg³ym roku 31,1% (25,3 mln ton) z ca³oci
odpadów przemys³u górniczego. Górnictwo rud cynku i o³owiu wytworzy³o w 2000 r. odpady w iloci 3,8 mln ton, co stanowi³o 4,7% ca³oci przychodu odpadów górniczych. Pozosta³e ga³êzie górnictwa wytworzy³y ³¹cznie 12,6 mln ton (15,5%) odpadów górniczych.
Przychód odpadów w³asnych w górnictwie w poszczególnych latach utrzymywa³ siê mniej
wiêcej na sta³ym poziomie ponad 80 milionów ton. W ostatnich trzech latach daje siê zaobserwowaæ stopniowy spadek iloci odpadów. Zmniejszenie iloci wytwarzanych odpadów spowodowane jest w znacznej mierze restrukturyzacj¹ górnictwa wêgla kamiennego i
zmniejszaniem liczby czynnych kopalñ (spadek iloci odpadów z kopalñ wêgla kamiennego o
2,4 mln ton). Natomiast w porównaniu z poprzednim rokiem o 2,0 mln ton wzros³a iloæ
odpadów wytworzonych w zak³adach górniczych eksploatuj¹cych surowce skalne.
Wykorzystanie odpadów w celach przemys³owych (wg dotychczas obowi¹zuj¹cej
terminologii) waha³o siê w rozpatrywanym okresie ostatnich piêciu lat w granicach od
4,8 mln ton w 1999r. do 8,1 mln ton w 1998r. Zmniejszy³a siê iloæ odpadów wykorzystywanych w podsadzce (z 4,1 mln ton w 1996r. do 1,8 mln ton w 2000r.), iloæ odpadów
pozostawionych na dole waha³a siê w granicach 0,3 mln ton  1,2 mln ton, a w 2000 r.
nast¹pi³ niewielki wzrost w stosunku do 1999r. o 0,3 mln ton. Natomiast iloæ odpadów
zagospodarowanych przez odbiorców z zewn¹trz po spadku odnotowanym w latach 1996 
1997 utrzymuje siê od trzech lat na poziomie 1,8 mln ton  2,6 mln ton.
£¹cznie wykorzystanie odpadów w celach przemys³owych i nieprzemys³owych wzros³o z 28,2 mln ton w 1996r. do 58,7 mln ton na koniec roku 2000. Iloæ odpadów deponowanych w rodowisku zmniejszy³a siê do 22,6 mln ton w 2000 roku.
W zak³adach górniczych, poza odpadami w³asnymi z grupy 01, wykorzystywane s¹ równie¿ odpady pochodz¹ce spoza górnictwa. Odpady obce w podziemnych zak³adach górniczych stosowane s¹ przede wszystkim w profilaktyce przeciwpo¿arowej, jako sk³adnik podsadzki hydraulicznej, do likwidacji nieczynnych wyrobisk oraz doszczelniania zrobów powsta³ych po eksploatacji zawa³owej. Bior¹c pod uwagê podziemne zak³ady górnicze zdecydowana wiêkszoæ odpadów obcych wykorzystywana jest w kopalniach wêgla kamiennego.
Po wzrocie iloci zagospodarowanych odpadów obcych na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych (do 4,3 mln ton w 1997r.), w ostatnich latach notuje siê pewien spadek poni¿ej 4 mln
ton. W 2000 roku wykorzystano 3,9 mln ton odpadów obcych. Odpady obce wykorzystywane w zak³adach górniczych pochodz¹ przede wszystkim z energetyki zawodowej.
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Zmiany hydrologiczne
W okresie ostatnich piêciu lat dop³yw wody do wszystkich zak³adów górniczych wynosi³ oko³o 3,3 mln m3/dobê (od 3,2 do 3,4 mln m3/dobê). Najwiêkszy udzia³ procentowy w
dop³ywie ogólnym posiada górnictwo wêgla brunatnego 37,5%; wêgla kamiennego 23,1%;
surowców skalnych 17,5% oraz rud cynku i o³owiu 16,0%. W analizowanym okresie nast¹pi³ kilkuprocentowy wzrost udzia³u w dop³ywie ogólnym wód z górnictwa wêgla brunatnego. Utrzyma³a siê tendencja zmniejszania siê udzia³u wód z kopalñ wêgla kamiennego. Udzia³
w dop³ywie naturalnym wód nazwanych umownie zasolonymi (tj. o mineralizacji przekraczaj¹cej 1 g/dm3) kszta³tuje siê nastêpuj¹co dla poszczególnych rodzajów górnictwa:
 górnictwo wêgla kamiennego 50,7%,
 górnictwo rud cynku i o³owiu 32,1%,
 górnictwo rud miedzi 8,9%.
Z ogólnego dop³ywu wód s³odkich i zasolonych 55,6% przypada na górnicze zak³ady
odkrywkowe, 43,5% na podziemne zak³ady górnicze, a 0,9% na otworowe zak³ady górnicze. Wody zasolone w 91,8% pochodz¹ z podziemnych zak³adów górniczych, a 72,7% wód
s³odkich pochodzi z zak³adów odkrywkowych. W roku sprawozdawczym zagospodarowano
oko³o 608,5 tys. m3 wód na dobê, co stanowi 18,1% dop³ywu ca³kowitego wód do zak³adów górniczych. Zrzut chlorków i siarczanów do wód powierzchniowych z kopalñ wêgla
kamiennego uleg³ zmniejszeniu i wyniós³ 3127 ton/dobê; w tym do rzeki Wis³y odprowadzono 2047 ton/dobê, do rzeki Odry 1080 ton/dobê.

Finansowanie przedsiêwziêæ proekologicznych w górnictwie
Realizacja polityki ekologicznej opiera siê na trzech podstawowych filarach, a mianowicie:
· aktach prawnych;
· organizacji s³u¿b ekologicznych;
· funduszach (rodki w³asne, kredyty, fundusze celowe).
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e tylko racjonalne po³¹czenie tych trzech elementów pozwala
na uzyskanie optymalnych efektów, gdy¿ nawet najlepsza organizacja s³u¿b ochrony rodowiska oparta o spójne przepisy prawne bez odpowiednich nak³adów finansowych nie zapewni osi¹gniêcia zak³adanych celów.
Dane przedstawione w powy¿szych rozdzia³ach obrazuj¹, jak du¿a jest skala przeobra¿eñ w rodowisku spowodowanych dzia³alnoci¹ górnicz¹. Niestety, przy obecnym stanie
wiedzy i rozwoju techniki, w wiêkszoci przypadków niemo¿liwe jest zast¹pienie wydobywanych kopalin innymi surowcami. Konieczne jest wiêc podejmowanie dzia³añ pozwalaj¹cych na minimalizacjê wp³ywu zak³adów górniczych na rodowisko.
Jeden ze sposobów finansowania tych dzia³añ okrelony zosta³ w ustawie  Prawo ochrony rodowiska (a wczeniej w ustawie o ochronie i kszta³towaniu rodowiska). Mianowicie
przychody Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, pochodz¹ce
z wp³ywów z op³at i kar pieniê¿nych ustalanych na podstawie przepisów ustawy  Prawo
geologiczne i górnicze, powinny byæ przeznaczone wy³¹cznie na finansowanie:
 potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami z³ó¿ kopalin i wód podziemnych,
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 potrzeb górnictwa s³u¿¹cych ograniczeniu negatywnego oddzia³ywania na rodowisko

wynikaj¹cego z wydobywania kopalin i likwidacji zak³adów górniczych.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska w Rozdziale 4 zatytu³owanym: Fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w art. 405 stwierdza, i¿ rodki funduszy przeznacza siê na finansowanie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównowa¿onego rozwoju. Zgodnie z art. 410 i 411 ust. 2 wspomnianej ustawy rodki
Narodowego Funduszu mo¿na przeznaczaæ na finansowanie potrzeb górnictwa po zasiêgniêciu
opinii ministra w³aciwego do spraw gospodarki oraz Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
W ostatnim okresie do WUG wp³ywa do zaopiniowania kilkanacie wniosków rocznie.
S¹ to g³ównie wnioski o dotacje. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e generalnie nie ma wród nich wniosków z zak³adów górniczych wydobywaj¹cych wêgiel kamienny, pomimo istniej¹cych w
tym zakresie potrzeb. Wynika to z zasad przydzielania rodków pieniê¿nych przez NFOiGW. Podmiot wystêpuj¹cy o dofinansowanie musi mianowicie wykazaæ, ¿e nie ma zaleg³oci w przekazywaniu op³at za korzystanie ze rodowiska, co niestety w obecnej sytuacji
górnictwa wêgla kamiennego nie jest mo¿liwe. Na podstawie analizy tematyki wniosków
opiniowanych przez Prezesa WUG mo¿na stwierdziæ, ¿e:
· dominuj¹ przedsiêwziêcia zwi¹zane z rekultywacj¹ terenów zdegradowanych oraz likwidacji skutków dzia³alnoci górniczej na powierzchni ziemi; w 2000 r. wp³ynê³o 9
wniosków, a w 2001 r. 12 wniosków,
· sporo wniosków dotyczy zadañ z zakresu gospodarki wodno-ciekowej, jak zabezpieczenie wyrobisk przed niekontrolowanym dop³ywem wody, zat³aczanie wód do górotworu, ochrona wód podziemnych i powierzchniowych; w roku 2000 zaopiniowano 5
wniosków, a w 2001 r.  6,
· pojedyncze wnioski dotyczy³y ograniczenia ha³asu, przetwarzania odpadów górniczych,
zmniejszenia emisji py³ów, stabilizacji osuwiska skalnego.
Finansowania przedsiêwziêæ proekologicznych w górnictwie przez NFOiGW na lata
2002-2008 (wynikaj¹ce z podpisanych umów) przedstawia poni¿sze zestawienie (w mln z³).
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 W roku 2001 nast¹pi³ znaczny wzrost (o 95 mln z³) rodków finansowych, które NFO-

iGW przekaza³ w formie dotacji i po¿yczek na realizacjê przedsiêwziêæ proekologicznych w górnictwie. Najwiêcej rodków otrzyma³o górnictwo siarki i soli, g³ównie na zadania wynikaj¹ce z likwidacji zak³adów górniczych. W przypadku górnictwa wêgla kamiennego zakres finansowania przedsiêwziêæ proekologicznych przez Narodowy Fundusz jest niewielki i dotyczy g³ównie likwidowanych zak³adów górniczych. Dla przyk³adu, w 2001 roku
rodki wydatkowane przez NFOiGW to 7,6 mln z³, podczas gdy ca³kowite nak³ady na cele
proekologiczne wynios³y w 2001 roku 97,1 mln z³. Tak wiêc wiêkszoæ zadañ realizowana
by³a ze rodków w³asnych i dotacji bud¿etowych.
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Podsumowanie
· Górnictwo polskie jest wa¿n¹ bran¿¹ przemys³u. Produkcja energii elektrycznej jest oparta w
znacznym stopniu o w³asne zasoby wêgla kamiennego i brunatnego.
· Eksploatacja kopalin powoduje daleko id¹ce zniekszta³cenia rodowiska.
· Nieuniknione jest zajmowanie terenów pod dzia³alnoæ górnicz¹ oraz zniekszta³cenia budowy geologicznej i rzeby powierzchni ziemi.
· Mimo zwiêkszenia w ostatnim okresie powierzchni zrekultywowanych, które zosta³y przekazane
innym u¿ytkownikom, daje siê zauwa¿yæ, ¿e brak jest podmiotów zainteresowanych przejmowaniem tych terenów, ze wzglêdu na koniecznoæ ponoszenia kosztów ich dalszego utrzymywania.
Niejednokrotnie prowadzi to do wtórnej degradacji terenów ju¿ uprzednio zrekultywowanych.
· Ustawa o odpadach reguluje gospodarowanie odpadami, w tym równie¿ masami ziemnymi lub skalnymi powstaj¹cymi w procesie eksploatacji kopalin. Nie dotyczy to górnictwa wtedy, gdy miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
lub o pozwoleniu na budowê, okrelaj¹ warunki i sposób ich zagospodarowania. Ustawa o odpadach
z 27 kwietnia 2001r. zosta³a w pe³ni dostosowana do prawodawstwa unijnego w dziedzinie odpadów.
Nale¿y wiêc wspomnieæ, ¿e aktualnie w Komisji Europejskiej trwaj¹ prace nad projektem odrêbnej
dyrektywy wy³¹cznie dla odpadów górniczych. Dokument roboczy nosi tytu³: Gospodarka odpadami
pochodz¹cymi z poszukiwania, wydobycia, przeróbki i magazynowania surowców mineralnych.
· Wody pochodz¹ce z odwadniania zak³adów górniczych s¹ w przewa¿aj¹cej wiêkszoci odprowadzane do wód powierzchniowych, jednak¿e ok. 1% wód odprowadzanych jest do kanalizacji, a
kolejny 1% stanowi odprowadzanie wód do górotworu poprzez naturaln¹ infiltracjê, a tak¿e  w
górnictwie ropy naftowej i gazu ziemnego  zat³aczanie wód z³o¿owych do górotworu. W odniesieniu do tej ostatniej dzia³alnoci stosuje siê przepisy ustawy  Prawo geologiczne i górnicze.
· Realizacja inwestycji proekologicznych w górnictwie jest bardzo kosztowna. Dlatego dobrym
rozwi¹zaniem ustawowym jest przeznaczenie na powy¿sze zadania wp³ywów z op³at i kar ustalanych na podstawie Prawa geologicznego i górniczego.

Materia³y ród³owe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415)
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. 62, poz. 627).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 110, poz. 1190).
Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrzenia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.
U. Nr 112, poz.. 1206).
WUG 2001: Sprawozdanie z dzia³alnoci urzêdów górniczych w 2000r. [niepublik.] Katowice.
WUG 2001: Rekultywacja terenów zdegradowanych dzia³alnoci¹ górnicz¹ w 2000 roku. [niepublik.]
Katowice.
WUG 2001: Raport w sprawie gospodarki odpadami górniczymi w 2000 r. [niepublik.] Katowice.]
WUG 2001: Raport w sprawie zagospodarowania wód kopalnianych w 2000 roku [niepublik.] Katowice.
GUS 2001: Ochrona rodowiska 2000. Warszawa.
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Jan W. Dobrowolski

ZASTOSOWANIA BIOSTYMULACJI LASEROWEJ
W EKOIN¯YNIERII I EKOROZWOJU

Autor zainicjowa³ w po³owie lat siedemdziesi¹tych zastosowanie fotostymulacji materia³u biologicznego przy pomocy wiat³a laserowego dla bardziej skutecznych dzia³añ
proekologicznych (na I Miêdzynarodowym Sympozjum nt. Bioenergetyki Komórki i Biostymulacji Laserowej w Katedrze Biofizyki Uniwersytetu A³ma-Ata).
Hipoteza robocza zak³ada³a, ¿e dobrane na drodze dowiadczalnej optymalne parametry biostymulacji wiat³em spójnym mog¹ podwy¿szyæ potencja³ bioenergetyczny nawietlonego materia³u i porednio zwiêkszyæ jego zdolnoæ adaptacji do niekorzystnych
warunków rodowiskowych np. spowodowanych przez ró¿norodne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód i gleb. W ramach wielospecjalistycznego zespo³u przeprowadzono wieloletnie prace dowiadczalne w warunkach laboratoryjnych oraz terenowych. Na ich podstawie stwierdzono, ¿e w wyniku biostymulacji laserowej mo¿na zwiêkszyæ walencjê ekologiczn¹ ró¿nych gatunków rolin. Takie parametry fotostymulacji jak
d³ugoæ fali wiat³a, gêstoæ energii, a równie¿ czas i sposób ekspozycji nale¿y dobieraæ
oddzielnie dla ka¿dego rodzaju materia³u biologicznego. W zale¿noci od zastosowanych parametrów mo¿na spowodowaæ nawet u tego samego gatunku roliny znamiennie
statystycznie zwiêkszenie, albo odwrotnie obni¿enie stopnia kumulacji metali ladowych
np. po nawietleniu zrzezów wierzby wiciowej Salix viminalis (Dobrowolski, Ró¿anowski, 1998, Dobrowolski, Zieliñska-Loek, 2000).
Pierwszy z wymienionych efektów znalaz³ zastosowanie pod k¹tem podwy¿szenia
skutecznoci fitoremedacji niektórych zanieczyszczeñ ze ska¿onych gruntów, oraz ze
cieków, a tym samym dla podwy¿szenia efektywnoci oczyszczalni hydrobotanicznych.
Wykazano przydatnoæ fotostymulacji laserowej do zwiêkszenia dynamiki wzrostu i
przyrostu masy biologicznej nie tylko u niektórych wierzb, ale równie¿ u takich rolin
wodnych jak trzcina pospolita  Phragmites australis, moczarki kanadyjskiej  Elodea
canadiensis, oraz, dwóch gatunków rzês Lemna minor i Spirodella polyrhiza (Dobrowolski i wsp., niepublikowane).
Z efektami tymi koresponduje zarówno wiêksze pobieranie sk³adników przez roliny
poddane fotostymulacji laserowej w porównaniu z rolinami kontrolnymi, jak równie¿
wyniki biotestów z zastosowaniem rozwielitki Daphnia magna, Microtoxu, stu³bi Hydra attenuata, oraz H. manifilata i innych.
Przydatnoæ dla ekoinzynierii biostymulacji laserowej dodatkowo uzasadnia zwiêkszenie odpornoci m.in. w/w nawietlonych rolin na hipotermie i przed³u¿enie
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okresu ich wegetacji oraz bardzo istotne (do oko³o 60%) obni¿enie redukcji liczebnoci populacji rolin rzêsowatych w okresie zimy ;a tym samym podwy¿szenie przydatnoci wzglêdnie tanich oczyszczalni hydrofitowych do stosowania w krajach klimatu umiarkowanego. Ich upowszechnienie mo¿e przyczyniæ siê do spowolnienia procesu eutrofizacji wód.
Zastosowanie natomiast takich algorytmów nawietlenia rolin (np. zrzezów wierzb),
które znacznie obni¿aj¹ wspó³czynnik kumulacji niektórych metali (np. Pb, Cd), a zarazem zwiêkszaj¹ do trzech razy rednia powierzchnie lici wierzb eksperymentalnych stwarzaj¹ nowe perspektywy przyspieszenia formowania pasów zieleni ochronnej wzd³u¿
dróg szybkiego ruchu, parkingów, jak równie¿ trudnych do rekultywacji terenów w pobli¿u ró¿nego rodzaju zak³adów przemys³owych, miejsc sk³adowania osadu ciekowego i
innych (Dobrowolski, Ró¿anowski, 1998, Dobrowolski, Zieliñska-Loek, 2000, Dobrowolski i wsp., niepublikowane).
Tego rodzaju prace badawczo-rozowjowe mog¹ przyczyniæ siê zarówno do ekologicznej profilaktyki rodowiskowych zagro¿eñ dla zdrowia (Dobrowolski, 2001), jak
równie¿ do promocji ekologicznie-zrównowa¿onego rozwoju spo³eczno-gospodarczego dostosowanego do specyfiki rejonów silnie zdegradowanych. Dotyczy
to m. in. zastêpowania uprawy warzyw rolinami przemys³owymi (lnu, ziemniaków, lazowca pensylwañskiego), oraz rolin ozdobnych. Zespó³ nasz stwierdzi³ bowiem mo¿liwoæ zwiêkszenia w istotny sposób plonów tych rolin uprawianych w ska¿onych terenach i poddanych odpowiedniej fotostymulacji laserowej. Nawietlenie w³aciwie
dobranym wiat³em spójnym przyspiesza te¿ okres kwitnienia takich rolin jak niektóre odmiany tulipanów czy irysów, itd. W tej sytuacji staje siê op³acalne wspomniana
wy¿ej zmiana struktury upraw uzasadniona przes³ankami ekotoksykologicznymi w trosce o zdrowie konsumentów. Jest to zarazem propozycja, która nie obni¿a dochodu
miejscowych rolników, a wrêcz odwrotnie dostarcza przes³anek naukowych do ekorozwoju w tym zwiêkszenia produkcji biopaliw np. po przez zastosowanie fotostymulacji
laserowej inoculum odpowiednich gatunków bakterii do zwiêkszenia wydajnoci produkcji metanu z odpadów organicznych, a tak¿e wykorzystanie tego zjawiska do zwiêkszenia asymilacji dwutlenku wêgla i zwiêkszenia przyrostów masy biologicznej w energetycznych uprawach wierzb na nie wykorzystywanych rolniczo glebach (Dobrowolski
i wsp. niepublikowane). Zastosowanie tej nowej dziedziny ekoin¿ynierii mo¿e znacznie przyspieszyæ prace zwi¹zane z poprawa stanu rodowiska przyrodniczego i jego
racjonalnym zagospodarowaniem bez stosowania jakichkolwiek metod in¿ynierii genetycznej. Stymulacja laserowa materia³u biologicznego oddzia³uje bowiem na zwiêkszenie aktywnoci niektórych enzymów (szczególnie uczestnicz¹cych w procesach
energetycznych w komórkach) i korzystnie wp³ywa na optymalizacje ekspresji fenotypowej niezmienionego genotypu stosowanych w ró¿nych dzia³aniach proekologicznych
bakterii, grzybów oraz rozmaitych gatunków rolin naczyniowych. Dlatego tez mo¿na
zachêcaæ do szerszego stosowania metod biostymulacji laserowej dla zwiêkszenia efektywnosci oczyszczania cieków, zagospodarowania odpadów organicznych, oraz rejonów dróg i proekologicznej restrukturyzacji upraw na terenach ska¿onych.
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Summary
THE APPLICATION OF LASER BIOSTIMULATION IN ECOLOGICAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The use of unspecific photostimulation of biological material with coherent light for more efficient
treatment of waste water, organic wastes, reclamation of regions deteriorated by industry etc. has been
initiated by the authors in 1975.Results of long-term interdisciplinary studies confirmed this working hypotesis. Laser biostimulation could increase efficiency of e.g. plants using hydrophytes (during periods of
hypothermia), as well as accelerate formation of protective green areas alongside main roads.
This method is also useful for increase biofuel production and also for higher crops of industrial
plants. Therefore there are very useful for restructuring agriculture in contaminated areas and promotion
sustainable development of industrial regions.
Praca by³a dofinansowana z funduszy na badania statutowe z KBN dla Wydzia³u Geodezji Górniczej
i In¿ynierii rodowiska AGH na rok 2001.
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Krzysztof Skotak

EUROPEJSKA SIEÆ MONITORINGU
ZANIECZYSZCZEÑ POWIETRZA  EuroAirNet
Wprowadzenie
Europejska Agencja rodowiska (European Environment Agency  EEA) w 1996 r.
podjê³a prace nad tworzeniem europejskiej sieci monitoringu jakoci powietrza  EuroAirNet. Nadzór sprawuje (w ramach struktur EEA), European Topic Centre on Air Quality
(ETC/AQ). Utworzenie sieci uzasadnia³y:
 brak dostêpu do okrelonych informacji o stanie zanieczyszczenia powietrza,
 brak jednolitych, spójnych kryteriów zbierania, gromadzenia, przetwarzania i wymiany
informacji,
 brak spójnych kryteriów wykonywania pomiarów,
 niemo¿noæ publikowania przez Komisjê Europejsk¹ informacji (opracowywanych na
bazie spójnych danych) o stanie zanieczyszczenia powietrza w Europie.
Przed rokiem 1997 zbierane i dostarczane do Komisji Europejskiej informacje o zanieczyszczeniu powietrza by³y niekompletne i czêsto zbierane z obszarów nie daj¹cych
pe³nego obrazu stopnia nara¿enia na szkodliwe oddzia³ywanie zanieczyszczeñ powietrza
(zarówno pod wzglêdem obszarowym jak i gêstoci zaludnienia). Równie¿ jakoæ danych
by³a niepewna i trudna do oszacowania. Na podstawie opracowanych i wdro¿onych jednolitych kryteriów (EEA Technical Report No. 12) kraje cz³onkowskie UE i 11 krajów PHARE
dokona³y selekcji regionów oraz pracuj¹cych tam stacji i stanowisk pomiarowych.
Utworzenie i rozwój sieci usystematyzowa³ i ujednolici³ ocenê stanu zanieczyszczenia
w Europie. G³ównym zadaniem sieci EuroAirNet jest zapewnienie reprezentatywnej (dla
obszaru Europy) i spójnej informacji o jakoci powietrza, umo¿liwiaj¹cej ocenê nara¿enia
mieszkañców, ekosystemów i dóbr materialnych. Cel ten jest realizowany poprzez:
 pomiary stê¿eñ zanieczyszczeñ powietrza zgodnie z wymaganiami okrelonymi w dyrektywach UE,
 pomiary uzupe³niaj¹ce (np. parametrów meteorologicznych) umo¿liwiaj¹ce poprawn¹
interpretacjê informacji o zanieczyszczeniu powietrza,
 zapewnienie odpowiedniej jakoci uzyskiwanych danych,
 stworzenie sieci dzia³aj¹cej docelowo on-line, g³ównie w celu prognozowania mo¿liwoci wyst¹pienia okresów podwy¿szonych stê¿eñ (tzw. epizodów), przekraczania wartoci normatywnych oraz informowania spo³eczeñstwa o zagro¿eniach.
W tworzeniu i rozwoju sieci wyró¿nia siê etapy:
1. Wyznaczenie we wszystkich wspó³pracuj¹cych z EEA i ETC/AQ pañstwach tzw. krajowych punktów kontaktowych (National Focal Piont  NFP).
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2. Opracowanie za³o¿eñ i kryteriów sieci EuroAirNet, przedyskutowanie ich z NFP i wdro¿enie w 1999 roku (EEA Technical Report No. 12).
3. Okres wstêpnego wyboru miejsc i obszarów, na terenie poszczególnych krajów, w obrêbie których s¹ obecnie prowadzone pomiary. Proces ten rozpoczêto ju¿ w 1997 roku,
m.in. powo³uj¹c, wspó³pracuj¹cy z ETC/AQ, Phare Topic Link for Air Quality (PTL/
AQ) w krajach PHARE.
4. Opracowanie i wdro¿enie bazy danych AirBase oraz modu³u wymiany informacji  Air
Quality Data Exchange Module (DEM).
5. Modyfikacja liczby stacji/stanowisk i w razie koniecznoci zmiana liczby obszarów.
Etap ten praktycznie jest etapem sta³ej modyfikacji sieci EuroAirNet i wynika z ci¹g³ego procesu analizowania stanu zanieczyszczenia powietrza oraz dostosowaniu monitoringu w poszczególnych krajach do krajowych potrzeb, jak i wymogów prawa.
Oczywiste jest, ¿e informacje z pomiarów w sieci EuroAirNet s¹ niewystarczaj¹ce
(choæ niezbêdne) przy ocenie stanu zanieczyszczenia powietrza na obszarze Europy. Dlatego te¿, EEA okreli³a trzy etapy rozwoju sieci EuroAirNet. Przewidziano w³¹czenie i rozwój innych, dodatkowych metod oceny stanu zanieczyszczenia powietrza:
· Etap 1: Ocena jest sporz¹dzana wy³¹cznie na podstawie wyników ze stacji sieci EuroAirNet, wed³ug za³o¿onych celów pomiarów z ró¿nych obszarów Europy.
· Etap 2: Ocena jest sporz¹dzana na podstawie po³¹czenia wyników pomiarów w stacjach
sieci EuroAirNet oraz modelowania matematycznego. Wykorzystywane s¹ tak¿e wyniki
pomiarów parametrów meteorologicznych uzyskiwanych ze stacji monitoringowych.
· Etap 3: Ocena jest sporz¹dzana na podstawie wszystkich mo¿liwych technik oraz dostêpnych informacji. Ocena ta umo¿liwia ilociow¹ ocenê nara¿enia na zanieczyszczenia powietrza mieszkañców, ekosystemów i dóbr materialnych oraz okrelenie relacji
miêdzy nimi, ³¹cznie z szacowaniem kosztów zanieczyszczenia rodowiska.

Sieæ EuroAirNet  podstawowe kryteria
Sieæ EuroAirNet powsta³a na bazie istniej¹cych, spe³niaj¹cych okrelone kryteria oraz
przekazuj¹cych wyniki pomiarów zgodnie z wymogami decyzji o wymianie informacji (EoI
 97/101/EC) sieci/stacji monitoringu zanieczyszczeñ powietrza. Pocz¹tkowo w³¹czano
jedynie sieci/stacje z krajów cz³onkowskich UE. Ogromna wiêkszoæ stacji pracowa³a (pracuje) czêsto na potrzeby innych sieci krajowych, regionalnych i lokalnych. Do sieci pracuj¹cej EEA, w³¹czano równie¿ sieci/stacje z krajów spoza Unii Europejskiej (UE). Oczywicie nie wszystkie krajowe sieci/stacje, zosta³y w³¹czone do sieci EuroAirNet. Tabele 1 i 2
przedstawiaj¹ podstawowe kryteria wyboru obszarów oraz maksymalnej liczby stacji w rejonach, jakie powinny byæ w³¹czone do sieci EuroAirNet.
Program pomiarowy, obowi¹zuj¹cy stacje w³¹czone do sieæ monitoringu zanieczyszczeñ powietrza EuroAirNet, obejmuje pomiary stê¿eñ substancji okrelonych w Decyzji
EoI i dyrektywach UE, oraz przewiduje w póniejszych etapach rozszerzenie tego zakresu
o dodatkowe parametry (tab. 3). EEA ustali³a trzy priorytety rozszerzenia zakresu pomiarów na stacjach w³¹czonych do sieci:
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Tabela 1. Kryteria liczby stacji (ocena nara¿enia populacji)
.ODVDZJ
WDE(($

.U\WHULDVHOHNFML

2EV]DU

2EV]DUyZ

/LF]E\VWDFML

:V]\VWNLHVWDFMH JG\OLF]EDVWDFMLQLHMHVW
Z\ V]DRG 
*G\OLF]EDVWDFMLMHVWZ\ V]DRGLOR ü
:V]\VWNLHPLDVWD VWDFMLPXVLE\üGREUDQDWDNDE\E\áD
LDJORPHUDFMH UHSUH]HQWDW\ZQDGODZV]\VWNLFKURG]DMyZ
VWDFML]ORNDOL]RZDQ\FK
ZW\PREV]DU]HRUD]DE\REHMPRZDáD
SRPLDUDPLFDá SRSXODFM 

.ODVD

0LDVWD
LDJORPHUDFMH
!POQ 

.ODVD

0LDVWD
POQ±POQ 

.ODVD

:\EUDQHPLDVWDUHSUH]HQWXM FHZ\VRNL
0LDVWD
3U]\QDMPQLHM
UHGQLLQLVNLSR]LRP]XUEDQL]RZDQLD
POQ±POQ  ZV]\VWNLFKPLDVW
LXSU]HP\VáRZLHQLDPLDVWZGDQ\PNUDMX
5HMRQ\ÄWáD´
SR]DPLHMVNLH 

.ODVD
.ODVD

:\EUDQHPLDVWDUHSUH]HQWXM FHZ\VRNL
3U]\QDMPQLHM
UHGQLLQLVNLSR]LRP]XUEDQL]RZDQLD
ZV]\VWNLFKPLDVW
LXSU]HP\VáRZLHQLDPLDVWZGDQ\PNUDMX

/LF]EDVWDFML RNUH ODQDRGG]LHOQLHGODND GHJR
]DQLHF]\V]F]HQLD PXVLREHMPRZDüSU]\QDMPQLHMSRSXODFML
]DPLHV]NXM FHMWHUHQ\SR]DPLHMVNLH

5HMRQ\SU]HP\VáRZH :V]\VWNLHUHMRQ\ :V]\VWNLHLVWQLHM FHVWDFMHSRPLDURZH
SR]DPLHMVNLH
ZJNU\WHULyZ:+2 ZW\FKREV]DUDFK


Tabela 2. Kryteria liczby stacji (ocena nara¿enia materia³ów)
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1. Parametry (zanieczyszczenia) okrelone w Aneksie I p. 1 Dyrektywy Ramowej (96/62/
EC)  Priorytet 1,
2. Parametry okrelone w Aneksie I p. 2 Dyrektywy Ramowej  Priorytet 2,
3. Pozosta³e, nie uwzglêdnione w punkcie 1 i 2 parametry  Priorytet 3.
Wymienione priorytety odnosz¹ siê do stacji okrelaj¹cych nara¿enia populacji.
W przypadku stacji wykonuj¹cych pomiary w celu oszacowania wp³ywu zanieczyszczeñ na
ekosystemy i materia³y uwzglêdniono równie¿ m.in. kryteria wykonywania pomiarów okrelonych przez wiatow¹ Organizacjê Zdrowia (WHO)  tabela 3.
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Tabela 3. Parametry, wskaniki oraz czasy uredniania substancji mierzonych na stacjach sieci EuroAirNet
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Informacje uzyskiwane z sieci EuroAirNet w danych AIRBASE i przekazywane do Europejskiej Agencji rodowiska za pomoc¹ modu³u DEM (Data Exchange Module). DEM umo¿liwia
wymianê nie tylko wartoci stê¿eñ z poszczególnych stanowisk (serie pomiarowe), ale równie¿
obliczonych na ich podstawie parametrów statystycznych oraz ca³ego szeregu informacji dotycz¹cych sieci, stacji i stanowisk pomiarowych (np. dot. otoczenia stacji, jej szczegó³owej lokalizacji, charakterystyk istotnych róde³ emisji znajduj¹cych siê w pobli¿u stacji, czy technicznych informacji odnonie stosowanej aparatury i metod zapewnienia jakoci pomiarów).

Kryteria EuroAirNet i prawo UE
Europejska Agencja rodowiska w realizacji zadañ opiera siê o regulacje Unii Europejskiej, stosuj¹c te przepisy jako podstawê do egzekwowania od krajów cz³onkowskich
obowi¹zku przekazywania danych.
W tabeli 4 porównano podstawowe kryteria EEA dla sieci EuroAirNet z odpowiadaj¹cymi
im zapisami dyrektyw UE. Kryteria EuroAirNet ró¿ni¹ siê nieco od dyrektyw UE, lecz nie s¹ z
nimi sprzeczne. Wiadomo, ¿e zapisy dyrektyw dotycz¹ tylko krajów cz³onkowskich UE i to
g³ównie w zakresie wymagañ minimalnych sieci monitoringu. Kryteria EEA skierowane s¹ równie¿ do krajów spoza UE i zak³adaj¹ wykorzystanie ju¿ istniej¹cych stacji, pracuj¹cych czêsto na
potrzeby innych sieci (tworzonych np. w oparciu o prawo europejskie, czy prawa danego kraju).
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Tabela 4. Ró¿nice w przepisach EU i kryteriach sieci EuroAirNet
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1)
2)
3)

Decyzja o wymianie informacji  Exchange of Information (EoI).
Dodatkowe informacje: odleg³oæ od krawê¿nika, natê¿enie ruchu, rednia prêdkoæ pojazdów, struktura pojazdów.
Dodatkowe informacje: typ i rodzaj róde³ emisji, odleg³oæ i kierunek od ród³a.

EuroAirNet  opis sieci
Na rzecz EEA (stan w 2000 r.) pracowa³o ponad 1500 stacji z 29 krajów (17 krajów nale¿¹cych do EEA, 11 krajów PHARE i Szwajcaria), w tym 50 z Polski (tab. 5, rys. 1). Stacje zlokalizowano s¹ w miastach i na terenach pozamiejskich oraz w rejonach wysoko uprzemys³owionych.
W 2000 roku, pomiarami stacji sieci EuroAirNet objêto:
 411 du¿ych miast i aglomeracji (315 w krajach EEA, 88 w krajach PHARE, 8 w Szwajcarii)  rys. 2,
 113 obszarów przemys³owych w 13 krajach (110 w EEA i 3 w krajach PHARE),
 280 obszarów pozamiejskich w 26 krajach (238 w EEA, 36 w krajach PHARE i 6 w
Szwajcarii).
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Tabela 5 przedstawia liczbê stacji w Polsce w³¹czonych do europejskiej sieci EuroAirNet, spe³niaj¹cych kryteria okrelone przez EEA. Tabele 6 i 7 przedstawiaj¹ liczbê stanowisk (mierników) pracuj¹cych w sieci EuroAirNet.
Tabela 5. Stacje sieci EuroAirNet w Polsce (ocena nara¿enia populacji)
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Rys. 1. Polskie stacje w³¹czone do sieci EuroAirNet (stan na rok 2002)
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Rys. 2. Stacje sieci EuroAirNet w miastach i aglomeracjach Europy (stan na 2000)
(ród³o: strona www sieci EuroAirNet)

Rolê krajowego punktu kontaktowego (NFP) w Polsce pe³ni G³ówny Inspektorat Ochrony rodowiska (GIO), za merytoryczny nadzór nad stacjami w³¹czonymi do sieci EuroAirNet, na zlecenie GIO, prowadzi Instytut Ochrony rodowiska w Warszawie.

Podsumowanie
Zgodnie ze zobowi¹zaniami przyjêtymi przez stronê polsk¹, do sieci EuroAirNet w³¹czone zosta³y wybrane stacje z Polski. Proces wyboru i w³¹czania nowych stacji do sieci
EuroAirNet nie jest jeszcze zakoñczony. Obecnie (zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹  Prawo
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Tabela 6. Liczba stanowisk w sieci EuroAirNet (ocena nara¿enia populacji)
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B  stacje t³a, T  stacje typu komunikacyjnego, I  stacje przemys³owe
Tabela 7. Liczba stanowisk w sieci EuroAirNet (ocena nara¿enia ekosystemów)
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ochrony rodowiska) przeprowadzana jest w Polsce reorganizacja systemu monitoringu zanieczyszczeñ powietrza. Po jej zakoñczeniu, stacje zostan¹ ponownie przeanalizowane pod
k¹tem kryteriów obowi¹zuj¹cych w EEA i lista sieci EuroAirNet, w ramach potrzeb i mo¿liwoci, mo¿e zostaæ wówczas rozszerzona (nowe stacje bêd¹ kolejno w³¹czane do sieci).
Jak ju¿ wspomniano wczeniej, do sieci EuroAirNet w³¹czone zosta³y stacje ju¿ istniej¹ce (spe³niaj¹ce kryteria lokalizacji stacji wymagane w sieci EuroAirNet), pracuj¹ce czêsto na potrzeby innych sieci (zarówno krajowych, regionalnych, czy lokalnych). Funkcjonowanie tych stacji warunkowane jest obecnie zarówno istniej¹cymi polskimi przepisami
(przenosz¹cymi w praktyce przepisy prawne zawarte w Dyrektywach UE) jak i wynikaj¹cymi z tych przepisów potrzebami. Dlatego te¿, poza obowi¹zkiem przekazywania wyników
pomiarów w terminach okrelonych w przepisach UE, z przynale¿noci¹ Polski do sieci
EuroAirNet nie wi¹¿¹ siê dodatkowe koszty funkcjonowania w³¹czonych stacji.
Obowi¹zek wymiany informacji w krajach cz³onkowskich UE uwarunkowany jest wieloma przepisami prawnymi (g³ównie Decyzj¹ o wymianie informacji oraz Dyrektyw¹ ramow¹ i Dyrektywami pochodnymi), respektowanymi przez wszystkie kraje Unii. Na Polskê obecnie taki obowi¹zek nie jest na³o¿ony i udzia³ naszego kraju w pracach zwi¹zanych
z sieci¹ EuroAirNet jest dobrowolny. Z chwil¹ wejcia Polski do Unii Europejskiej, nasz
kraj bêdzie musia³ respektowaæ te przepisy, równie¿ w zakresie wymiany informacji o stanie rodowiska. Wydaje siê, ¿e w obecnej chwili ¿adne dodatkowe zapisy w prawie polskim
nie s¹ wymagane.
Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e sieæ ta nie spe³nia jeszcze wszystkich oczekiwañ Europejskiej Agencji rodowiska. W niedalekiej przysz³oci, sieæ monitoringu zanieczyszczeñ powietrza w Europie bêdzie wiêc rozszerzana o nowe sieci/stacje. Dotyczy to g³ównie krajów
nie bêd¹cych cz³onkami UE, które proces w³¹czania swoich sieci/stacji rozpoczê³y stosunkowo niedawno.

ród³a uregulowañ prawnych i normatywnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ustawa  Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001, Dz. U. Nr 62 Poz. 627, Warszawa
Dyrektywa ramowa 96/62/EC, Official Journal of the European Communities, 27 wrzesieñ 1996;
Dyrektywa 1999/30/EC, Official Journal of the European Communities, 22 kwiecieñ 1999;
Dyrektywa 2000/69/EC, Official Journal of the European Communities, 16 listopad 2000;
Dyrektywa 2002/3/EC, Official Journal of the European Communities, 12 luty 2002;
Decyzja o wymianie informacji (EoI) 97/101/EC, 27 styczeñ 1997, z póniejszymi zmianami;
Criteria for EuroAirNet. The EEA Air Quality Monitoring and Information Network, EEA luty 1999;
EuroAirNet site selection 1998; EEA listopad 1998.

mgr in¿. Krzysztof Skotak
Instytut Ochrony rodowiska
Orodek Monitoringu rodowiska
01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4
tel. (0-22) 833-80-37, e-mail: ba@ios.edu.pl
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Gra¿yna Zem³a

DOWIADCZENIA I MO¯LIWOCI
BANKU OCHRONY RODOWISKA S.A.
W FINANSOWANIU INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH
W dobie silnie rozwiniêtej cywilizacji pocz¹tku XXI wieku rodowisko naturalne cz³owieka jest zdominowane przez zdobycze techniki i nauki. I mimo ¿e si³a natury  jej zdolnoæ do obrony i samozachowania  jest wielka, to ochrona rodowiska jest konieczna.
Paradoksalnie du¿¹ pomoc w zachowaniu lub przywracaniu równowagi przyrodniczej stanowi¹ w³anie zdobycze cywilizacji  dokonania myli in¿ynierskiej cz³owieka, tj. systemy
oczyszczania cieków, gazów odlotowych z procesów spalania, przetwarzania odpadów,
czystsze technologie w przemyle, produkty przyjazne rodowisku, itp.
Bank Ochrony rodowiska S.A. posiada du¿e osi¹gniêcia i mo¿liwoci w realizacji
przedsiêwziêæ ekoin¿ynieryjnych wspomagaj¹cych rodowisko. Bêd¹c bankiem uniwersalnym, od pocz¹tku swojego istnienia, tj., od 11 lat specjalizuje siê w finansowaniu dzia³añ
proekologicznych. wiadczenie kompleksowych us³ug finansowych i doradczych dla przedsiêbiorców, jednostek samorz¹du terytorialnego i osób fizycznych realizuj¹cych przedsiêwziêcia na rzecz ochrony rodowiska stanowi misjê BO S.A.
Nasza dotychczasowa dzia³alnoæ na rzecz ochrony rodowiska to przede wszystkim
wspó³finansowanie ponad 13 tysiêcy inwestycji, które przynios³y i przynosz¹ konkretne
efekty ekologiczne. Wielkoæ efektów uzyskanych dziêki inwestycjom zakoñczonym do
koñca 2001 roku to, np.:
 redukcja emisji gazów (SO2, NOx,) o 415,4 tys. ton/r,
 redukcja emisji py³ów o 121,2 tys. ton/r,
 zwiêkszenie przepustowoci oczyszczalni cieków o 2,3 mln m3/d,
 zwiêkszenie d³ugoci kanalizacji o 3,9 tys. km,
 zwiêkszenie pojemnoci sk³adowiska o 13,9 mln m3.
Form¹ finansowania inwestycji proekologicznych stosowan¹ przez Bank s¹ g³ównie
kredyty preferencyjne, tj. przede wszystkim o ni¿szej ni¿ komercyjna stopie oprocentowania lub innych elementach preferencji, np. dogodny okres sp³aty kredytu, mo¿liwoæ umorzenia, wyd³u¿ony okres karencji w sp³acie kapita³u.
Mo¿liwoæ udzielania kredytów preferencyjnych Bank posiada gównie dziêki wspó³pracy z jednostkami dysponuj¹cymi rodkami na ochronê rodowiska, przede wszystkim z
Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz wieloma wojewódzkimi funduszami ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. Kredyty preferencyjne
mog¹ byæ udzielane w ca³oci ze rodków tych funduszy, tak¿e w formie linii kredytowych,
oraz kredytów ze rodków banku z dop³atami funduszy do oprocentowania. Przedmiotem
kredytowania mog¹ byæ ró¿norodne zadania s³u¿¹ce ochronie rodowiska, np.: budowa
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oczyszczalni cieków, w tym przydomowych, budowa kanalizacji, ró¿norodne zadania zwi¹zane z zagospodarowaniem odpadów (elementy systemu zbiórki odpadów, obiekty odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów), inwestycje wykorzystuj¹ce odnawialne ród³a energii (pompy ciep³a, kolektory s³oneczne, kot³y na biomasê, wiatraki, ma³e elektrownie wodne, ród³a geotermalne, itp.), modernizacja lub budowa energooszczêdnych systemów grzewczych
w budynkach.
Ponadto Bank wspó³pracuje z Europejskim Funduszem Rozwoju wsi Polskiej Counterpart Fund (kredyty na inwestycje zwi¹zane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodê terenów wiejskich, przedsiêwziêcia inwestycyjne z zakresu agroturystyki), Fundacj¹ na Rzecz
Rozwoju Wsi Polskiej Wie Polska 2000im. Macieja Rataja (instalacje gazowe w wiejskich obiektach u¿ytecznoci publicznej), Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wspomaganie specjalnych dzia³ów rolnictwa zwi¹zanym m.in. z produkcj¹ oleju
napêdowego z rzepaku).
Dowiadczenie Banku w finansowaniu inwestycji proekologicznych oraz wiedza o potrzebach rynku w tym zakresie pozwoli³a na stworzenie oferty kredytów udzielanych w
ca³oci ze rodków Banku, posiadaj¹cych korzystne dla kredytobiorców warunkach kredytowania. S¹ to:
 kredyty na zakup lub monta¿ urz¹dzeñ i wyrobów s³u¿¹cych ochronie, daj¹ce mo¿liwoæ zakupu oraz monta¿u, w 100% ze rodków kredytu, takich urz¹dzeñ jak: energooszczêdne kot³y centralnego ogrzewania, systemy ocieplania budynków, pompy ciep³a, kolektory s³oneczne, urz¹dzenia do recyklingu samochodów, oczyszczalnie i podczyszczanie cieków, wagi do obiektów gospodarki odpadami, itd. Zawieranie przez
Bank porozumieñ ze sprzedawcami takich wyrobów, stwarza mo¿liwoæ obni¿enia oprocentowania kredytów na ich zakup i monta¿ nawet do 1 % w skali roku;
 kredyty na przedsiêwziêcia z zakresu termomodernizacji, o których mowa w ustawie o
wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych z dnia 18 grudnia 1998 r. Inwestorzy korzystaj¹cy z takiego kredytu mog¹ uzyskaæ premiê w wysokoci 25% jego kwoty, wyp³acan¹ z Funduszu Termomodernizacji utworzonego w Banku Gospodarstwa
Krajowego;
 kredyty na modernizacjê owietlenia ulic, placów, itp., które s¹ oparte na samosp³acie
inwestycji. Oznacza to, ¿e kredyt na sfinansowanie prac modernizacyjnych (zakup i
instalacja s³upów, wysiêgników, opraw owietleniowych, urz¹dzeñ steruj¹cych, itp.)
jest sp³acany z oszczêdnoci uzyskanych dziêki zmniejszeniu zu¿ycia energii w wyniku
modernizacji owietlenia;
 kredyty na przedsiêwziêcia realizowane w formule trzeciej strony, tak¿e oparte na
zasadzie samosp³aty. Finansowaniu podlegaj¹ inwestycje, których celem jest uzyskanie oszczêdnoci energii elektrycznej, cieplnej, zu¿ycia wody lub z tytu³u zmniejszenia op³at za gospodarcze korzystanie ze rodowiska oraz przedsiêwziêæ proekologicznych s³u¿¹cych sk³adowaniu lub zagospodarowaniu odpadów, oczyszczaniu cieków lub
uzdatnianiu wody. Kredyty te daj¹ mo¿liwoæ realizacji inwestycji przez przedsiêbiorców na potrzeby jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych podmiotów bez ich
udzia³u finansowego.
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Z kredytów Banku mog¹ korzystaæ przedsiêbiorcy, jednostki samorz¹du terytorialnego oraz osoby fizyczne. Oprócz wykazania osi¹gniêcia efektu ekologicznego, kredytobiorcy musza posiadaæ zdolnoæ do sp³aty kredytu, przedstawiæ formê zabezpieczenia sp³aty
kredytu (formy przewidziane prawem cywilnym i wekslowym), posiadaæ pe³ne zbilansowanie rodków na realizacje inwestycji oraz uzyskaæ niezbêdne dla jej funkcjonowania decyzje i pozwolenia. Wnioski kredytowe nale¿y sk³adaæ w placówkach BO S.A. (oddzia³y,
filie, ekspozytury).
Szczególn¹ form¹ pozyskiwania rodków finansowych na inwestycje w ramach podejmowanych przez gminy dzia³añ z zakresu ochrony rodowiska jest emisja obligacji komunalnych. Bank Ochrony rodowiska S.A. jest aktywnym uczestnikiem rynku organizacji
emisji obligacji komunalnych i nale¿y do grona liderów, plasuj¹c siê na drugiej pozycji pod
wzglêdem liczby podpisanych umów emisji. rodki z emisji obligacji komunalnych przeznaczane s¹ na m.in. na budowê i modernizacjê dróg i infrastruktury drogowej, budowê
wodoci¹gów i sieci kanalizacji sanitarnej, budowê oczyszczalni cieków, inwestycje z zakresu infrastruktury komunalnej i mieszkaniowej.
Zainteresowanych ofert¹ BO S.A. zapraszamy do placówek naszego Banku. Posiadamy na terenie kraju 21 oddzia³ów, 8 filii i 28 ekspozytur, zatrudniaj¹cych specjalistyczn¹ i
dowiadczon¹ kadrê, s³u¿¹c¹ fachow¹ rad¹ zarówno co do stosowania technologii proekologicznych jak i in¿ynierii finansowej projektów.
Z ofert¹ Banku mo¿na tak¿e zapoznaæ siê na stronach internetowych pod adresem:
www.bosbank.pl.

mgr in¿. G. Zem³a
Bank Ochrony rodowiska S.A.
Departament Projektów Ekologicznych i Obs³ugi Samorz¹dów
00-950 Warszawa, Al. Jana Paw³a II 12
tel. (0 22) 850 88 74
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