Dystrybucja OIKOS-a.

SŁAWATYCZE

Aktualne numery kwartalnika można otrzymać w:
BIAŁA PODLASKA

Bialskie Centrum Informacji przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 11
pok. 4, 21-500 Biała Podlaska, tel./fax: (83) 342 62 97,
email: bci@bialapodlaska.pl, otwarte poniedziałek-piątek
8.00–18.00, Sobota 9.00-17.00,

CHEŁM

Biblioteka Pedagogiczna
22-100 Chełm, ul. Wieniawskiego 15,
czynna: poniedziałek-piątek 9.00-18.00 sobota 9.00-15.00
tel.: (82) 565-96-55, e-mail: biblioteka@bp.chelm.pl
Chicago Cafe,
ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm
otwarte w godzinach: poniedziałek-piątek: 10:00-20:00,
sobota-niedziela: 12:00-20:00
Ksiegarnia TAWA, Tauroginski Waldemar
ul. Krzywa 41/3, 22-100 Chełm,
tel./fax (82) 564 30 52, email:tawa@interia.pl,
www.tawa.chelm.prv.pl,
otwarte: poniedziałek-piątek 10:00-18:00

KAZIMIERZ DOLNY

Akademia Obywatelska,
Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN,
ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin
Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej,
ul. Jezuicka 1/3, 20-113 Lublin
od 1 maja do 30 września
czynny poniedziałek-piątek 9.00–18.00,
sobota 10.00 – 16.00, niedziela 10.00 – 15.00, a od 1
października do 30 kwietnia czynny poniedziałek - piątek
9.00 – 17.00, sobota 10.00 - 15.00

ZAMOŚĆ

Magiczny Ogród,
Centrum Handlowe E. Leclerc,
ul. Tomasza Zana 19,
czynne od poniedziałku do soboty
w godz. 9:00-22:00, w niedzielę 9:00-21:00,
email: magiczny_ogrod@tlen.pl

ZWIERZYNIEC

Ośrodek Informacji Ekologicznej
ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin,
tel./fax: (81) 743 71 04, email: oikos@eko.lublin.pl,
otwarte poniedziałek-piątek 10:00-16:00
Wegetarianin,
ul. Narutowicza 13, 20-004 Lublin,
tel: (81) 534 50 42, otwarte: poniedziałek-piątek
10:30-18:30, sobota 10:30-16:00

KRASNYSTAW

Miejska Biblioteka Publiczna,
Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych, Oddział dla
Dzieci,
ul. Ks. Kard. Wyszynskiego 24, 21-400 Łuków,
tel. (25) 798 23 15,
otwarte: wtorek-piątek 11.00-18.00, sobota 10.00-16.00,

KRAŚNIK

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku
Aleja Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik,
tel. (81) 82 51 584, 82 56 336

WŁODAWA

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie,
ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa,
tel. (82) 5721103, e-mail: mbpwlodawa@wp.pl,
czynne od poniedziałku do piątku
od 10.00 do 18.00, w soboty od 10.00 do 14.00

LUBLIN

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie,
Wydział Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym,
ul. Lubelska 4a, 24-120 Kazimierz Dolny,
tel./fax: (81) 881 08 07,
otwarty w godzinach 7:30-15:30
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne FREEDOM,
ul. Plac 3 Maja 21, (piwnice Ratusza Miejskiego),
22-300 Krasnystaw,
Otwarte w każdą środę i czwartek od godz. 17:00 do 20:00

Gminne Centrum Informacji, Urząd Gminy Sławatycze,
Rynek 14, 21-515 Sławatycze

ŁUKÓW

PUŁAWY

Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”,
ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy,

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu,
Centrum Informacji Ekologicznej,
ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość,
tel. (84) 62 711 54, tel./fax: (84) 638 58 72,
otwarte: poniedziałek-piątek 8:30-18:30,
sobota 8:30-15:00
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny
Roztoczańskiego Parku Narodowego,
ul. Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec,
tel./fax: (84) 68 72 286 i 68 72 066,
email: oemrpn@roztoczanskipn.pl
Czynny codziennie z wyjątkiem poniedziałków.
Od 1 maja do 31 paźdz. w godzinach 9:00-17:00,
poza sezonem w godzinach 9:00-16:00.
Aby otrzymać kwartalnik, należy zwrócić się do
pracownika Parku.
Na bieżąco kwartalnik jest dostarczany do czytelni Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej, do czytelni Powiatowych Bibliotek
Publicznych w Chełmie, Lublinie, Łęcznej, Puławach i Zamościu,
czytelni wszystkich filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie,
biblioteki miejskiej w Kazimierzu Dolnym, bibliotek gminnych
w powiecie lubelskim, bibliotek głównych następujących
lubelskich uczelni:
– Uniwersytetu Przyrodniczego,
– Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
– Politechniki Lubelskiej
– Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
– Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej
oraz wybranych bibliotek wydziałowych.
W miarę możliwości finansowych czasopismo jest dostarczane
do innych powiatowych i gminnych bibliotek publicznych, szkół
i innych zainteresowanych. 
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OGŁOSZENIA

WSPÓŁTWORZY:

„OIKOS. Ekologia i Współdziałanie.”
Oikos to grecki źródłosłów słowa ekologia,
oznaczający dom, gospodarstwo, bliskie otoczenie,
środowisko... Ekologia to nauka badająca wzajemne
powiązania i zależności w przyrodzie. Podobne
powiązania i zależności występują w społeczeństwie.
Aby wysiłki na rzecz środowiska przynosiły efekty,
potrzebna jest współpraca różnych uczestników życia
społecznego. Warunkiem współpracy jest otwartość
i komunikacja. Dlatego wśród autorów oraz odbiorców naszego pisma są działacze organizacji pozarządowych, urzędnicy państwowi, samorządowcy,
nauczyciele, dziennikarze, uczniowie i studenci.
Wszystkie te grupy zapraszamy do współpracy.

Dla Klimatu = Przeciw ubóstwu . ...................................................................................................... 6

FOT. I. DZIKI

Polską Zielona Sieć
Koalicję Sprawiedliwego Handlu
Porozumienie Rowerowe – Lublin

Numer wydano dzięki dofinansowaniu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

AKTUALNOŚCI

Nagroda

za zwalczanie
kłusownictwa

D

nia 28 lutego br. w Instytucie Europu Środkowo-Wschodniej odbyła
się uroczystość wręczenia Lubelskiej
Nagrody Ekologicznej „Suseł 2010”. Kapituła
złożona z przedstawicieli regionalnych organizacji społecznych działających na rzecz
ochrony środowiska nagrodę przyznała Michałowi Chomiukowi ze Stowarzyszenia Zielona
Swoboda z Michowa za zwalczanie kłusownictwa w rejonie Dolnego Wieprza. Wyróżniono
również: Andrzeja Różyckiego, pracownika
dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego za
działalność społeczną na rzecz przyrody oraz
(łącznie) Klub Przyrodników i Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie za
realizację projektu ochrony czynnej muraw
kserotermicznych.
Do nagrody nominowano również:
• Gminę Hrubieszów
• Nadleśnictwo Parczew
• Roztoczańską Konną Straż Ochrony
Przyrody
• Małgorzatę Smerdę i Zbigniewa Furmana
– organizatorów akcji „Kasztanowy świat”.
Kapitułę edycji 2010 Lubelskiej Nagrody
Ekologicznej tworzyli:
• Czesław Dąbrowski, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Środkowo Wschodni
• Krzysztof Gorczyca, Towarzystwo dla
Natury i Człowieka
• Arkadiusz Iwaniuk, Stowarzyszenie Poleskie
• Rafał Jasiński, Ruch Ekologiczny św.
Franciszka z Asyżu, Krąg Lubelski
• Ewa Kozdraj, Stowarzyszenie Ekologiczne „Dla Ziemi”
• Wiaczesław Michalczuk, Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze.
Lubelska Nagroda Ekologiczna „Suseł” to
zainicjowana przez Towarzystwo dla Natury
i Człowieka regionalna nagroda przyznawana
w celu wyróżnienia i promocji inicjatyw, działań i postaw służących ochronie środowiska
oraz zrównoważonemu rozwojowi. Nominację
2

do nagrody może zgłosić każdy, a laureata wybiera kapituła składająca się z reprezentantów
organizacji ekologicznych działających w regionie lubelskim. Nagroda swoją nazwę wzięła
od susła perełkowanego – jednego z najbardziej
charakterystycznych dla Lubelszczyzny gatunków zwierząt.
Więcej informacji o nagrodzie znaleźć
można na stronie www.ekolublin.pl/susel.

Nominacje do Lubelskiej Nagrody
Ekologicznej „Suseł 2010”
Gmina Hrubieszów

Nominujący: Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania
Działania realizowane przez Gminę
Hrubieszów na rzecz ochrony środowiska,
wg nominującego, znacząco wyróżniają się
w regionie. Nominujący dodaje, iż szczególne
nasilenie działań proekologicznych zauważalne
było w 2010 roku, ich kontynuacja ma przenieść się na lata następne, natomiast historia
działań sięga lat poprzednich, co oznacza, że
działalność nie jest jednostkowa.
W celu zabezpieczenia użytku ekologicznego „Błonia Nadbużańskie” przed nadmierną
presją ze strony turystów Gmina Hrubieszów
opracowała projekt budowy punktu widokowego, w miejscu wykorzystywanym dotąd jako
„dziki punkt widokowy”. W tym celu zakupiono
działkę z własnych funduszy. Koncepcja ww.
projektu zajęła III miejsce w I edycji ogólnopolskiego konkursu „Wygramy Razem Euro”.
W 2010 r. Gmina pozyskała dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (jako jedyna jednostka samorządu
w Polsce). Wykonano inwentaryzację przyrodniczą działki oraz dokumentację projektową. Budowa elementów małej infrastruktury
zaplanowana została na rok 2011.
W 2010 r. realizowano także projekt
„Nadbużańska przyroda – produkt transgranicznej turystyki ekologicznej – droga do
rozwoju”, w ramach którego odbyła się konfe-

rencja międzynarodowa. Podczas niej jednym
z głównych punktów były prelekcje na temat
susła perełkowanego oraz flory użytku ekologiczego „Błonia Nadbużańskie”. Uczestnikami
konferencji byli m.in. właściciele lokalnych
gospodarstw agroturystycznych, dla których
w drugim dniu zorganizowano objazd po terenie powiatu i poznanie m.in. jego walorów
przyrodniczo-krajobrazowych. Ta edukacja,
skierowana bezpośrednio do mieszkańców,
może za ich pośrednictwem, dotrzeć do turystów. Warto zauważyć, że zamiast zwykłych
długopisów, wręczanych uczestnikom konferencji, otrzymali oni długopisy biodegrowalne.
Drugim elementem projektu było opracowanie
i wydanie dwujęzycznego (polski i ukraiński)
albumu „Gmina Hrubieszów i okolice. Krajobraz kulturowo-przyrodniczy”.
Gmina pozyskała ponadto 600 egz. broszur
nt. susła perełkowanego i Nadbużańskiego
i Dołhobyczowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Materiały te trafiły do szkół i bibliotek – łącznie 25 punktów.
Gmina przystąpiła do projektu Samorządu
Województwa, którego celem jest utylizacja
azbestu (ma ruszyć w roku 2011) i nawiązała
współpracę z Klubem Przyrodników w związku
z projektem „Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce”. Zadaniem gminy jest wspieranie i pomoc organizacyjna. Zapoczątkowane
kontakty mogą również przenieść się na inne
(pozaprojektowe) obszary działania. Trwają uzgodnienia w kwestii postawienia tablic
edukacyjnych na temat Zachodniowołyńskiej
Doliny Bugu.
Gmina Hrubieszów wykorzystywała motywy przyrodniczo-krajobrazowe we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych
wydawanych w 2010 r. (folderki promocyjne,
teczki, kalendarze).
W roku 2010 kontynuowano Gminny
Konkurs Ekologiczny, skierowany do uczniów
szkół z terenu gminy (VII edycja).
Kolejny cykliczny konkurs ekologiczny
skierowany jest do miejscowości z terenu
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AKTUALNOŚCI
gminy i nosi nazwę „Środowisko naturalne – nasze największe bogactwo”. W edycji 2010 r.
uczestniczyło 36 z 37 miejscowości.
Konkurs polegał na przeglądzie 20%
gospodarstw wybranych losowo
w danej miejscowości i ocenie ich
pod względem ochrony środowiska.
Szczególny nacisk położono na gospodarkę odpadową (składowanie,
segregację, wywóz nieczystości stałych i płynnych). Oprócz nagród
finansowych przyznawano również
nagrody rzeczowe, w tym w postaci
koszy na śmieci. Natomiast część Zgromadzeni na uroczystości wręczenia Nagrody Suseł 2010
sołectw wykorzystywała przyznane im nagrody finansowe na zakup sadzonek w celu uniemożliwienia parkowania samochodrzew, krzewów i roślin ozdobnych.
dów poza miejscem wyznaczonym. Przy ścieżce
zainstalowano 11 nowych tablic o tematyce
Nadleśnictwo Parczew
przyrodniczej i edukacyjnej.
Nominujący: Burmistrz Parczewa oraz dyZałożeniem całego przedsięwzięcia była
rektor Poleskiego Parku Narodowego
ochrona cennych ekosystemów leśnych poprzez
W roku 2009 Nadleśnictwo Parczew w kon- minimalizowanie skutków antropopresji, która
sultacji z Poleskim Parkiem Narodowym i dy- zwłaszcza w okresie rozrodczym może negarektorami szkół opracowało „Program edukacji tywnie wpływać na funkcjonowanie i trwałość
leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Parczew populacji zagrożonych gatunków, takich jak
na lata 2010-2017”.
wilk, puchacz, bielik czy bocian czarny. NadleW roku 2010 Nadleśnictwo zmodernizowa- śnictwo przyjęło założenie, że skoncentrowanie
ło i rozbudowało ścieżkę przyrodniczą „Jezio- ruchu turystycznego w wyznaczonym miejscu
ro Obradowskie” jako element regulacji ruchu daje możliwość odciążenia pozostałych terenów
turystycznego na obszarze NATURA 2000 Lasy i ograniczenie niekontrolowanej penetracji obParczewskie oraz zmodernizowało ścieżkę edu- szarów przyrodniczo cennych.
kacyjną „Borek” za łączną kwotę ok. 250 tys.
zł netto. Poniesienie tak dużych wydatków na
Andrzej Różycki
cele nieprodukcyjne jest z pewnością eweneNominujący: Stowarzyszenie Poleskie we
mentem w skali Regionalnej Dyrekcji Lasów Włodawie
Państwowych w Lublinie. Znaczna część tych
Andrzej Różycki od 20 lat jest związany
środków została pozyskana z NFOŚ i WFOŚ, z Poleskim Parkiem Narodowym (cytat: a raczej
co świadczy o dużej aktywność Nadleśnictwa to park jest związany z Andrzejem Różyckim,
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na albowiem trudno wyobrazić sobie Polesie bez
ochronę oraz promocję .
charakterystycznej sylwetki). Przemierzył, zaŚcieżka „Jezioro Obradowskie” ma długość projektował, wytyczył i opisał wszystkie ścieżki
800 m, z czego ok. 700 m stanowi drewniana przyrodnicze w Poleskim Parku Narodowym.
kładka prowadząca przez najciekawsze pod Człowiek o wielkiej wiedzy, doświadczeniu,
względem florystycznym fragmenty lasu i tor- który otwiera ludziom oczy na to, obok czego
fowiska. Odcinek ścieżki wchodzący w lustro inni przechodzą obojętnie. Stąpa ścieżkami,
jeziora wyposażono w przestronny pływający które tylko on potrafi odnaleźć na torfowiskach,
pomost widokowy. Na śródleśnym miejscu po- co chwilę zatrzymuje się, by spojrzeć i wsłuchać
stoju pojazdów, stanowiącym początek ścieżki, się w przyrodę, której tajemnice odsłania. Jest
wykonane zostało drewniane zadaszenie ze sto- „źródłem wiedzy o naturze” i dzieli się nią z wiełami i ławami, mogące pomieścić jednocześnie loma, od ucznia po naukowca. Chętnie pomaga
grupę ok. 50 osób. Ścieżka została wyposażona tym, którzy chcą wchodzić w kontakt z przyrow 10 tablic o tematyce informacyjnej i eduka- dą. Przy czym jest człowiekiem skromnym na
cyjnej. Ścieżka w całości dostosowana jest do tyle, że nikt do tej pory nie wziął pod uwagę,
potrzeb osób niepełnosprawnych.
że to jest postać warta nagrody ekologicznej.
Na ścieżce edukacyjnej „Borek” wykonano
W 2010 był autorem lub współautorem
zadaszenie o powierzchni ok. 24 m2, wyposa- 23 folderów o PPN i Szackim PN, przewodżone w stoły i ławy dla grupy ok. 20 osób oraz nika po ścieżce „Obóz Powstańczy”, albumu
dwa wolno stojące komplety stołów z ławkami „Przyroda Polesia”, 3 artykułów naukowych
i koszami na śmieci. Całość została ogrodzona do monografii zjazdu Polskiego Towarzystwa
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Botanicznego. Był też głównym
prowadzącym sesji terenowej tegoż zjazdu, współorganizatorem
seminarium przyrodniczego „Ptaki
wokół nas – unikalny świat ptaków
Polesia”. Ponadto wymienić należy
prace z zakresu ochrony przyrody
(współtworzenie planu ochrony
PPN) – ornitologii (szczególnie
wodniczki i jej ochrony), badania
i czynnej chrony żółwia błotnego
i wiele innych.
Tak jak co roku od 12 lat – był
współautorem prezentacji PPN
w czasie Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim w Warszawie. Ponadto
prowadził szereg prelekcji o ochronie przyrody
i służył radą jako ekspert rolnośrodowiskowy.

Roztoczańska Konna Straż
Ochrony Przyrody im. 25 Pułku
Ułanów Wielkopolskich

Nominująca: Urszula Bartoszek (Zespół
Szkół Publicznych w Suścu)
Organizacja uzyskała nominację do honorowej nagrody, jest wyjątkowym i bardzo
cennym przykładem służby dla „Natury i Człowieka”. Jest fenomenem społecznej pracy na
rzecz przyrody, drugiego człowieka i Ojczyzny w skali Polski i Europy. Pasja ta – miłość
do przyrody, konia i Lubelszczyzny – łączy
pokolenia i w przepiękny sposób podnosi świadomość ekologiczną mieszkańców, turystów
i młodzieży szkolnej. Dzisiejsza młodzież, jak
i cały świat, potrzebuje autorytetów. Jego budowanie to szanowanie zasad, które są tutaj
pielęgnowane i podtrzymywane od tylu już
lat. Nowi członkowie Roztoczańskiej Konnej
przygotowywani są przez starszych kolegów
i założycieli organizacji, którzy każdego roku
uczestniczą w przemarszu koni z Lublina do
Zwierzyńca i z powrotem, a następnie czynnie
uczestniczą w patrolach w Roztoczańskim
Parku Narodowym. W czasie roku akademickiego młodzi strażnicy działają m.in. na
terenie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
RKSOP powstała z inicjatywy członków
lubelskiego Akademickiego Klubu Jeździeckiego. Lubelscy studenci dostrzegli potrzebę
społecznej pomocy straży zawodowej parku
w okresie sezonu turystycznego na Roztoczu.
W 1984 roku odbyła się pierwsza akcja letnia na
terenie RPN. Pomimo początkowych trudności
ze sprzętem i końmi, które strażnicy musieli
wykupywać wprost spod rzeźnickiego noża,
nie zabrakło zapału i chęci do dalszej działalności. Obecnie RKSOP posiada już własne konie,
a akcja letnia obejmuje trzy miesiące: lipiec,
sierpień i wrzesień.
3
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Za letnią bazę dla Roztoczańskiej Konnej
służy leśniczówka Dębowiec. W ciągu dnia
wychodzą patrole konne i piesze skierowane
w różne rejony parku. Mają one charakter interwencyjno-informacyjny. Do ich zadań należy
upominanie turystów w przypadku łamania
regulaminu, udzielanie informacji dotyczących
roztoczańskiej fauny i flory, a przede wszystkim
ochrona przyrody we współdziałaniu z pracownikami Parku. Na czas roku akademickiego
działalność przenosi się do Wólki Abramowickiej pod Lublinem, Strażnicy patrolują Czerniejewski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Organizowane są tak zwane ,,akcje śmieci”,
kiedy to połączone siły RKSOP i AKJ z udziałem dzieci z okolicznych szkół walczą z ludzką głupotą, która zaśmieca nasze piękne lasy.
Roztoczańska Konna współpracuje z wieloma
placówkami edukacyjnymi.
Roztoczańska Konna jest jedyną strażą
konną w Polsce opartą na zasadach wolontariatu. Istnieje już 27 lat. Dla młodych ludzi to
wielka przygoda i pasja. Odbyte patrole i czas
spędzony wspólnie z końmi i kolegami stają się
wspomnieniami na całe życie.

Małgorzata Smerda i Zbigniew Furman

Nominujący: Ognisko TKKF „Omega”
w Lublinie
Pani Małgorzata i pan Zbigniew są pomysłodawcami i organizatorami imprezy cyklicznej
„Kasztanowy świat”. Od 2005 roku dzieci ze
szkół i przedszkoli Lublina biorą udział w tej
imprezie. Podczas lekcji są instruowane o korzyściach z ochrony środowiska, następnie
wraz z wychowawcami i nauczycielami grabią
i porządkują tereny koło szkoły i na osiedlu.
Organizowane są konkursy plastyczne, wokalne.
Finałem jest coroczna impreza ekologiocznosportowa w Parku Ludowym. „Kasztanowy
świat” od 2005 roku gromadzi około 1000
uczestników. W I etapie grabią liście, porządkują
park, a następnie biorą udział w biegu kasztanowym. Jest to impreza międzypokoleniowa.
W parku są przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele, rodzice i dziadkowie.

Michał Chomiuk

Nominujący: Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu. Krąg Lubelski
Michał Chomiuk jest osobą od lat działającą
na rzecz ochrony przyrody w rejonie Dolnego
Wieprza, wegetarianizmu, praw zwierząt oraz
zachowania dziedzictwa kulturowego bioregionu. Powyższe działania prowadził także
w 2010 r.
Nominowany jest „lokomotywą” działalności lokalnego stowarzyszenia. Jest głównym
inspiratorem jego działalności oraz wykonawcą
różnorodnych działań, głównie na terenie po4

Działania te prowadzone były w ramach
projektów, które zyskały wsparcie finansowe
z różnych źródeł, jak i społecznie.

Klub Przyrodników i Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Lublinie

Michał Chomiuk, laureat nagrody

wiatów: lubartowskiego, puławskiego i ryckiego.
Michał Chomiuk brał czynny udział w następujacych działaniach:
1) Patrole zwalczające kłusownictwo na
Lubelszczyźnie. Większość patroli przynosiła
wymierny efekt w postaci zdjęcia i likwidacji
śmiercionośnych pętli, często kilkudziesięciu
w ciągu doby. Patrole odbywały się głównie
jesienią i zimą, często w trudnych warunkach
atmosferycznych i wymagały dużego wysiłku
fizycznego. W minionym roku Michał Chomiuk nawiązał współpracę z Państwową Strażą
Łowiecką – w wyniku tej jednej wspólnej akcji,
w trakcie której przeszukano lasy w Woli Czołnowskiej, Dębczynie, Rawie i Antoninie, znaleziono ok. 100 różnego typu wnyków oraz sidła
i siatki kłusownicze na ptactwo. Nominowany
prowadził także prelekcje dotyczące zwalczania
kłusownictwa.
2) Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród
lokalnych społeczności, mieszkającej w odznaczającej się wysokimi wartościami przyrodniczymi dolinie Dolnego Wieprza. Obok prezentacji
tych walorów informowano lokalne społeczności, jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi
szkodami gospodarczymi, zadawanymi przez
dzikie zwierzęta, stosując praktyczny instruktaż
nt. zabezpieczenia kurnika lub gołębnika przed
atakiem kuny, tchórza czy lisa. Taka działalność
przyczynia się do wzrostu akceptacji dla (jeszcze
nierzadko tępionych) drapieżników.
3) Edukacjaekologiczna młodzieży w szkołach nt. wartości przyrodniczych obszarów nad
Dolnym Wieprzem.
4) Instalowanie budek lęgowych (niezbędnych ze względu na niewielką liczbę starych,
dziuplastych drzew)oraz ich monitoring.
5) Zbierał również legendy, opowieści i ginące tradycje wiejskie od osób starszych w celu
ochrony ginących aspektów kultury tradycyjnej
i ludowej.

Nominacja zgłoszona przez Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze
Klub Przyrodników jest organizacją pozarządową, która dotychczas koncentrowała swoją
działalność konserwatorską w zachodniej części
Polski. W 2010 roku przedstawiciele Klubu
postanowili wesprzeć swoją wiedzą i doświadczeniem Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie, w celu realizacji projektu
obejmującego swoim zasięgiem najcenniejsze
fragmenty muraw kserotermicznych województwa lubelskiego. Dotychczas na Lubelszczyźnie
działania dotyczące ochrony muraw kserotermicznych nie były realizowane z tak wielkim
rozmachem.
„Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka” to czteroletni projekt,
którego realizację rozpoczęto w 2010 roku na
terenie ostoi Natura 2000 w zachodniej Polsce („Ujście Warty”, „Dolna Odra”), a na Lubelszczyźnie w ostojach „Kąty” (gm. Zamość),
„Niedzieliska” (gm. Szczebrzeszyn), „Dobużek”
(gm. Tyszowce), „Stawska Góra” (gm. Chełm),
„Żurawce” (gm. Jarczów i Lubycza Królewska),
„Zachodniowołyńska Dolina Bugu” (gm. Hrubieszów).
W 2010 roku, w ramach projektu:
• zorganizowano spotkania z właścicielami
gruntów na terenie ostoi „Dobużek”, „Żurawce”, „Zachodniowołyńska Dolina Bugu”, „Kąty”
i „Niedzieliska”,
• wykoszono 1,5 ha muraw kserotermicznych na terenie ostoi „Zachodniowołyńska
Dolina Bugu”,
• dokonano reintrodukcji krytycznie zagrożonego żmijowca czerwonego na terenie
ww. ostoi,
• wycięto ok. 3 ha zalesień na terenie ostoi
„Żurawce”,
• przerzedzono ok. 1,5 ha cennych przyrodniczo zarośli jałowca w ostoi „Żurawce”, a także
wycięto i powyrywano na jej terenie ok. 5 ha
zarośli tarniny i derenia oraz podrostu drzew,
• opublikowano broszurę przybliżającą
działania ochronne i miejsca ich realizacji,
a także stworzono stronę internetową projektu,
• nakręcono pierwszą część materiału na
potrzeby filmu o ochronie muraw,
• zgromadzono dokumentację techniczną
dla obszarów objętych projektem.
Wszelkie postępy projektu „Ochrona
muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka” śledzić można na stronie:
http://www.murawy-life.kp.org.pl/. n (red.)
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Wyczuj klimat!
W minionym roku Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska
Naturalnego zrealizowała projekt WYCZUJ KLIMAT! Kampania
ta poświęcona była promowaniu racjonalnego gospodarowania energią, w tym budownictwa pasywnego.

J

ednym z działań kampanii było przeprowadzenie warsztatów nt. zmian klimatu
dla nauczycieli. Przeszkoleni pedagodzy
przeprowadzili 53 zajęcia dla 975 uczniów.
Równolegle były prowadzone warsztaty dla
dzieci i młodzieży, w których łącznie wzięło
udział kolejnych 867 uczniów. W ich trakcie pogłębiali oni swoją wiedzę o zmianach
klimatu, uczyli się, jak w życiu codziennym

Ekipa WYCZUJ KLIMAT! w Puławach
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można dbać o klimat i jak można wykorzystywać rozwiązania technologiczne oparte
m.in. na energii słonecznej (budowa modelu
zegara napędzanego bateriami słonecznymi).
Natomiast najmłodsi rysowali laurkę dla Ziemi
i brali udział w konkursach ekologicznych.
Dla mieszkańców województwa lubelskiego przygotowano „eventy” w centrach handlowych w Lublinie, Chełmie i Puławach.

W ramach wydarzeń zorganizowano wiele
konkursów dla dzieci i dorosłych, w których
klienci centrów handlowych mogli wykazać
się wiedzą na temat ekologii i ochrony środowiska a zwłaszcza zmian klimatu. Dużym
zainteresowaniem cieszyło się wykonywanie
prac plastycznych na przygotowanej scenie.
Warto podkreślić, że w tworzenie arcydzieł włączali się również rodzice maluchów. Starszych
sprawdzaliśmy w testach wiedzy i zachowań
proekologicznych. Konkursy były przeplatane
prezentacjami dotyczącymi zmian klimatu, edukacji globalnej w aspekcie zmian klimatu oraz
rozwiązań technologicznych na przykładzie
budownictwa pasywnego.
Ostatni „event” w Tesco w Lublinie zakończył
pokaz taneczno-muzyczny pt. Cztery żywioły
zaprezentowany przez uczennice z Gimnazjum
Nr 23 ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lublinie.
Projekt zakładał również poszukiwanie
młodych talentów, dlatego ogłosiliśmy dwa
konkursy: plastyczny – na znak ekologiczny,
nawołujący do zrównoważonego gospodarowania energią i działań na rzecz klimatu,
adresowany do dzieci z przedszkoli i uczniów
szkół podstawowych województwa lubelskiego
oraz na film/spot reklamowy dotyczący zrównoważonego gospodarowania energią i działań na rzecz ochrony klimatu, adresowany do
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Należy podkreślić, że
najmłodszy uczestnik konkursu miał 2,5 roku.
Młodzi artyści zostali nagrodzeni drobnymi
upominkami i pamiątkowymi dyplomami.
Ostatecznie na konkurs plastyczny wpłynęło 61 prac z 28 placówek
Część prac plastycznych można było oglądać w czasie „eventu” w CHR Lublin Plaza.
Klienci Plazy mogli oddawać głosy na najlepsze
prace. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba oddanych
głosów: 282. Klienci często zatrzymywali się
przed wystawą i pytali o autorów prac.
Na drugi konkurs (filmowy) wpłynęło 7
prac z 6 placówek oświatowych. To co szczególnie zwróciło naszą uwagę to fakt, że w tworzenie filmów angażowali się również rodzice.
Kolejnym zadaniem w ramach projektu
było przeprowadzenie anonimowego badania ankietowego postaw proekologicznych
mieszkańców Lubelszczyzny oraz ich weryfikacja. Badanie to przeprowadzano w grupie
losowo wybranych uczestników projektu – na
„eventach”, warsztatach, przekazywano osobom i instytucjom współpracujących z LFOŚN,
oraz wykorzystano potencjał środowiska studenckiego i szkolnego. Łącznie otrzymano
771 ankiet. Dzięki badaniu ankietowemu potwierdzono zasadność kładzionego nacisku
5
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Dla Klimatu
= Przeciw ubóstwu

Zapraszamy do zapoznania
się z raportami i materiałami
opublikowanymi przez Polską
Zieloną Sieć w ramach programu
„Dla klimatu = przeciw ubóstwu”,
którego celem jest przybliżenie
polskiemu społeczeństwu skutków
zmian klimatycznych dramatycznie
odczuwalnych już teraz w ubogich
regionach świata, takich jak
Afryka, Ameryka Łacińska czy kraje
Pacyfiku.
To biedniejsze kraje odczują
około 75-80% skutków zmian
klimatycznych – zmian
spowodowanych głównie przez
państwa najbogatsze. W niektórych
częściach Afryki do roku 2020
zbiory zmniejszą się o połowę.

Uczestnicy naszych konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki

w projekcie na zagadnienie budownictwa pasywnego i proponowanych w nim rozwiązań
sprzyjającym środowisku, dlatego, że zaledwie
17% ankietowanych deklaruje dobrą znajomość
tego zagadnienia.
Część pytań zawartych w ankiecie służyło
bezpośrednio obliczeniu śladu ekologicznego
mieszkańców Lubelszczyzny. Z podanych opcji
wybierano do wyliczeń tę, która posiadała największą liczbę wskazań. Na podstawie dostępnych w Internecie kalkulatorów oszacowano, że
ślad ekologiczny mieszkańców Lubelszczyzny
mieści się w granicach 2,4 – 2,8 gha, co wymagałoby ok. 2 planet Ziemia na zaspokojenie
potrzeb ludzkości, gdyby każdy człowiek na
Ziemi realizował taki styl życia jak mieszkaniec
Lubelszczyzny. Należy jednak pamiętać, że jest
to wyłącznie przeliczenie poglądowe.
Badaniu ankietowemu towarzyszyło zbieranie deklaracji odnośnie realizacji postaw
proekologicznych mieszkańców Lubelszczyzny.
Deklaracja zawierała imiennie podpisane zobowiązanie dotyczące tego, co od dzisiaj można
robić, by chronić klimat.
Deklaracje uzupełniane były przez odbiorców projektu. W sumie zebrano ich 100. Zazwyczaj deklaracje podejmowano w zakresie:
• oszczędzania energii elektrycznej, w tym
wyłączania urządzeń ze stanu stand-by (69%),
• oszczędzania wody (18%),
• oszczędzania jednocześnie wody i energii
elektrycznej (8%),
• segregacji odpadów (2%),
6

• segregacji odpadów i oszczędzania energii
elektrycznej (1%),
• segregacji odpadów i oszczędzania wody
(1%).
Na koniec projektu potwierdzono stopień
realizacji złożonych deklaracji. Udało się skontaktować z ponad połową badanych. Aż 96%
osób nadal wykonuje swoje postanowienia, co
jest naprawdę bardzo budujące.
Projekt nie odbyłby się bez zaangażowania
wspomnianych wolontariuszy – studentów
nauk przyrodniczych uczelni wyższych Lublina. Dzięki wspaniałej „dziewiątce” możliwe
było przeprowadzenie warsztatów dla uczniów,
spotkań w centrach handlowych i wreszcie
objęcie badaniem postaw proekologicznych tak
dużej liczby osób. Byli to: Wioleta Bąk, Marta
Bogusz, Weronika Goraj, Joanna Joniec, Ewa
Linek, Magdalena Malec, Łukasz Wójcik, Aneta Wróbel i Elżbieta Zaborna. Dzięki udziale
w projekcie mieli możliwość odkrycia swoich
nowych talentów np. umiejętności prowadzenia spotkań w centrach handlowych. 
n

Ludzka twarz zmian klimatu
Prawdziwe historie rodzin, które
doznają cierpień spowodowanych
zmianami klimatu – mieszkańców
Etiopii, Haiti, Kenii, Indonezji,
Nikaragui i Bangladeszu.
Materiał dostępny pod adresem:
http://dlaklimatu.pl/Ludzka-twarzzmian-klimatu.
Inne opracowania i więcej
informacji:
http://dlaklimatu.pl/Dla-klimatuprzeciw-ubostwu.

Marta Chruściel
Zdjęcia ze zbiorów
Lubelskiej Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego
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Rozważania o gazie łupkowym
Problem bilansu energetycznego Polski jest stale dyskutowany od momentu transformacji ustrojowej. W bilansie tym przez ostatnie 20 lat rosła rola gazu ziemnego (przemysł, energetyka zawodowa,
potrzeby komunalne). Obecnie doszliśmy do zużycia 16 mld m3 gazu na rok, w tym około 65 % stanowi
import z Rosji. Wokół tego importu w naszym życiu politycznym rozgrywają się spory, co do obawy
zależności wobec Rosji. Jednak najważniejszy problem to fakt, że import ten poważnie obciąża nasz
bilans handlowy i to obciążenie ma tendencję wzrostową. Obecnie płacimy około 320 USD/1000 m3
gazu, co w skali roku daje około 3,4 mld USD, i jest to suma poważna w bilansie płatniczym kraju.

1
Polska jak Teksas

O

tóż pojawiła się szansa, aby zagadnienie zbilansowania potrzeb Polski dotyczących gazu ziemnego realizować
w oparciu o własne złoża. Tę szansę potencjalnie stwarza „gaz łupkowy”, zalegający w porowatych skałach znajdujących się na znacznych
głębokościach (szacuje się, że co najmniej 3
km w głąb ziemi). Szansa ta pojawiła się wraz
z nową technologią jego wydobycia oraz ze
sporym doświadczeniem zebranym w wyniku
przemysłowej eksploatacji złóż w USA.
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Rozeznanie geologiczne Polski wskazuje,
że potencjalne złoża znajdują się na terenach
przedstawionych na mapce. Aby potwierdzić
prawdziwość wstępnych analiz geologicznych,
które wskazują na obecność złóż przydatnych
do przemysłowej eksploatacji, konieczne są
odwierty. Obszary, na których potencjalnie
może nastąpić przemysłowe wydobycie, zostały
podzielone na działki, na które wydano 224
koncesje od 1995 roku. Koncesje otrzymało
ponad 20 firm, między innymi ExxonMobil,

Chevron, ConocoPhillips, Marathon i PGNiG.
W ciągu następnych 5 lat zostanie wykonanych
około 330 próbnych odwiertów za cenę około
15 mln USD za sztukę.
Na zebranie informacji geologicznej z odwiertów, która pozwoli określić możliwości
przemysłowego wydobycia gazu łupkowego,
potrzeba od 3 do 5 lat. Ten czas powinien być
wykorzystany na tworzenie instrumentów
prawnych, które wprowadzą zasady wydobycia gazu, zasady podziału potencjalnych
7
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korzyści ekonomicznych, jak również uregulują
kwestie ochrony środowiska i ochrony zdrowia
mieszkańców eksploatowanych terenów. Jak
pokazują doświadczenia USA, przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu eksploatacji
przemysłowej konieczna jest pełna wiedza na
temat potencjalnych zagrożeń, jakie niesie za
sobą stosowana technologia wydobycia gazu
łupkowego.
Aby te zagrożenia przybliżyć, niezbędne
jest bliższe poznanie tej technologii. U jej
podstaw leży zdolność wykonywania głębokich wierceń (nawet do 5 tys. m w głąb ziemi)
i umiejętność prowadzenia na tej głębokości
poziomych otworów, na odległość nawet 3
8

tys m. Sytuację obrazuje rysunek, pokazujący
jak tworzy się obszar wydobywczy oparty na
jednej platformie.
Obszary wydobywcze zostają pokryte przez
siatkę wierceń, co dobrze widać na zdjęciu (1).
Te obszary muszą zostać poddane technologii szczelinowania, uwalniającej gaz ze
skał łupkowych. Tzw. „szczelinowanie”, obok
umiejętności poziomego wiercenia, stanowi
najtrudniejszą operację technologiczną w całym procesie. Operacja szczelinowania jest
też najbardziej „nienagłaśnianą” publicznie,
bo z nią może wiązać się wiele zagrożeń. Aby
przyjrzeć się tym problemom, należy spojrzeć na zagospodarowanie pola wydobywczego

opartego na jednej platformie. Na zdjęciach
widzimy dwie platformy (2, 3).
Ze zdjęć tych można wnioskować o wielkości terenu, jaki musi zajmować platforma
wydobywcza oraz o ilości środków transportu
ciężkiego. Widać, że z platformą jest związane
ogromne natężenie ruchu ciężarowego. Ale najistotniejszym zagadnieniem jest gospodarka
wodna: zapewnienie dostępu do odpowiedniej
ilości wody, którą na potrzeby procesu szczelinowania miesza się z dodatkami chemicznymi i piaskiem. Tymi dodatkami są agresywne
związki chemiczne, szkodliwe zarówno dla fauny
biologicznej, jak i zdrowia ludzkiego. Biorąc
pod uwagę doświadczenia amerykańskie jedna
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„odnoga” odwiertu poziomego potrzebuje około
20 000 m3 płynów, tj. ok. 1000 dużych cystern
samochodowych wody. Jeżeli na platformie
mamy osiem odwiertów poziomych opartych
na jednym szybie pionowym, to daje ok. 8000
cystern. Operacja szczelinowania może być,
w mniejszym zakresie, powtarzana w całym
okresie prowadzenia wydobycia gazu przez platformę (który na ogół trwa około 10 do 20 lat).
Ta ogromna masa wody użytej do szczelinowania jest wypompowywana już jako mieszanina, której skład chemiczny powinien być
dokładnie przeanalizowany, aby opisać zasady
jej składowania. Brakuje dostępnej popularnej
wiedzy na ten temat.
Czysta
woda

Dodawanie
chemii i piasku

2

4

Należy przypuszczać, że zużyta woda będzie stanowiła odpad przeznaczony do składowania, klasyfikowany w polskich warunkach jako niebezpieczny. Na przedstawionych
zdjęciach widoczne są wyłożone folią basenyskładowiska wypompowanej wody szlamowej, pozostałej ze szczelinowania (4). Takie
składowisko może obsługiwać kilka platform
wydobywczych, co wiąże się z dodatkowym
transportem lub koniecznością budowy rurociągów transportowych między platformami.
Widoczne wyłożone folią składowiska wskazują, że związki chemiczne powstałe w odpadzie
nie mogą przedostać się do gruntu (nie mówiąc
o wodach gruntowych). Tak więc sposób za-

gospodarowania i zabezpieczenia składowisk
jest jednym z ważniejszych zagadnień ekologicznych, którego celem jest ochrona przed
skażeniem gruntu. Kolejnym problemem jest
czystość powietrza. Otwarte składowiska parują, a zawarte w nich substancje chemiczne, takie
jak aceton, benzeny, amoniak, fenol, tolueny,
chlorki metylenu, przedostają się do powietrza.
Są to związki bardzo groźne dla zdrowia ludzi.
Dalsze zanieczyszczenie powietrza związane
jest z towarzyszącym wydobyciu gazu łupkowego, niekontrolowanym uwalnianiem znacznych
ilości metanu, który najczęściej jest spalany (na
obecnym etapie nie ma technologii jego odzyskiwania), powodując dalsze zanieczyszczenie
powietrza. Amerykańskie doświadczenia wskazują, że platformy wydobywcze gazu łupkowego silnie ingerują w środowisko naturalne,
tworząc zagrożenie dla zdrowia. Dlatego, jeżeli
śledzi się rozmieszczenie platform wydobywczych, widać, że znajdują się one w obszarach
niezurbanizowanych.
Podejmując decyzję o przemysłowym wydobyciu gazu łupkowego w Polsce, należy wziąć
pod uwagę, że platformy wydobywcze występują w dużym zagęszczeniu. Jeżeli, w dużym
przybliżeniu, w oparciu o dane amerykańskie
przyjmiemy, że jedna platforma średnio w ciągu 10 lat wydobywa ok. 25 tys. – 30 tys. m3/
dziennie gazu, to dla zastąpienia obecnego
importu gazu z Rosji (ok. 10 mld m3/rok) trzeba
uruchomić około 10 000 platform wydobywczych. Przy dość idealnym rozmieszczeniu
platform (w niedużych odległościach od siebie)
swoim zasięgiem pokryją one obszar ok. 50 tys.
km2, czyli jedną szóstą obszaru kraju. Trudno
wyobrazić sobie, aby to nie zmieniło przyrodniczego środowiska Polski, ściśle decydującego
o naszym zdrowiu i jakości życia.

Wtųaczanie
do odwiertu

Brudna
woda

Utylizacja
brudnej wody

Zbiorniki

„Sadzawka” z odpadami
Warstwa WodonoƑna
Szczelinowanie hydrauliczne
wymaga wiele tysiħcy metrów
szeƑciennych czystej wody, do
której dodaje siħ piasek i
chemikalia (ok. 300 róǏnych). Ta
mikstura jest wstrzykiwana do
ziemi pod ogromnym
ciƑnieniem. Celem jest kruszenie
skaų, w których znajduje siħ gaz.
Po zakoŷczeniu procesu
szczelinowania, od 10 do 50%
Ɖųynów wypųywa na
powierzchniħ. Do dzisiaj nie
wiadomo jak ten odpad
zneutralizowađ, tak by nie
stanowių zagroǏenia dla
Ƒrodowiska naturalnego.

Cykl zuǏycia wody podczas szczelinowania:
3

1. Czysta woda – do 20 000 m na jeden odwiert.
2. Chemia i piasek – ok. 0,5% chemikaliów (tj. ok.
100 000 litrów) i do 9 % piasku .
3. Wtųaczanie – pod ciƑnieniem do 15 000 PSI (tj.
ponad 1000 atmosfer).
4. Brudna woda (flowback) – dwa razy bardziej
Ɛųona niǏ woda morska, czħsto zawiera
pierwiastki radioaktywne.
5.

NajczħƑciej stosowany sposób utylizacji to
odparowywanie w otwartych basenach.



Wytworzone szczeliny

n

Jan Cudak, Wojciech Domosławski
Materiały graficzne ze źródeł autorów, zdjęcia: www.donnan.com
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Zmiany klimatu – realia Ukrainy
Skutki oraz polityka międzynarodowa
Życie na Ziemi trwa dzięki energii Słońca, która trafia na planetę z Kosmosu. Atmosfera zaś niczym
warstwa ochronna izoluje całe życie od szkodliwego promieniowania kosmicznego oraz formuje
klimat sprzyjający do rozwoju tego życia.

W

prowadzenie do atmosfery pewnej
ilości tzw. gazów cieplarnianych
(para wodna, ozon, dwutlenek
węgla, metan, tlenek azotu, dwutlenek siarki) naturalnego pochodzenia nie pozwala
energii w pełni ujść w kosmos, tym samym
utrzymując globalną temperaturę w pewnym
przedziale bez większych zmian. Efekt ten nazywa się „cieplarnianym”, jako że przypomina
warunki w cieplarni, która także zapobiega
ujściu energii słońca na zewnątrz.
Wiele naturalnych czynników kształtowało
klimat na naszej planecie. Zmieniał się on niejednokrotnie w tę czy inną stronę, zmieniając
także wygląd i samej Ziemi przez cały czas
jej istnienia. Dawniej trudno było wyobrazić
10

sobie, że człowiek może zmieniać klimat na
całej planecie. Obecnie stało się już jasne, jak
cienka jest atmosfera Ziemi w porównaniu
z rozmiarami całej planety i że jest ona niesłychanie wrażliwa na oddziaływanie człowieka.
W momencie, gdy ilość gazów cieplarnianych, zwłaszcza tego najważniejszego
– dwutlenku węgla, wzrasta w atmosferze,
wówczas klimat na ziemi staje się cieplejszy.
Od początku rewolucji przemysłowej (ok. 1800
r.) działalność człowieka zwiększyła ilość gazów cieplarnianych w atmosferze do takiego
poziomu, jakiego nie było na Ziemi w ciągu
ostatnich 650 000 lat.
Zmiany klimatu są już dziś niepodważalnym faktem. Zachodzą one bardzo szybko,

dużo szybciej niż prognozowali naukowcy
jeszcze kilka lat temu. Zaś rządy i narody
wszystkich krajów uznały wprost problem
globalnych zmian klimatu za największe obecnie zagrożenie dla ludzkości i planety w ogóle.
Zanieczyszczenie atmosfery jest ceną, jaką
płacą będące w mniejszości rozwinięte kraje
za wysoki poziom życia swoich obywateli.
To właśnie spalanie paliw kopalnych (ropy
naftowej, gazu, węgla) oraz wyręb lasów są
główną przyczyną zmian klimatycznych, które
mogą zupełnie zmienić planetę. A to oznacza,
że ludzkość jako całość i jednocześnie każdy
z nas z osobna jest odpowiedzialny za skutki
tego procesu.
Istnieje przeświadczenie, że wskutek globalnego ocieplenia na Ziemi będzie jedynie
cieplej. Ale w rzeczywistości czekają nas różne
ekstremalne zjawiska naturalne, zniszczenie
ekosystemów, negatywny wpływ na zdrowie,
rozprzestrzenienie się nietypowych chorób.
Zmiany klimatu są niebezpieczne dla ludzi
nie mniej niż dla ekosystemów. Najbardziej
poszkodowani są najsłabsi: dzieci i ludzie
w podeszłym wieku, ponieważ to oni mają
najmniej sił, aby zwalczyć choroby, pragnienie, zniszczenia w środowisku, które będą
spowodowane sztormami i powodziami oraz
aby zabezpieczyć sobie wystarczającą ilość
jedzenia i picia.

Skutki zmian klimatu na Ziemi

Międzynarodowy Zespół Ekspertów
ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC, luty 2007r.)
potwierdził stałe zmiany klimatu na całej
Ziemi. Ostatnie dziesięciolecia wyróżniają się
temperaturowymi rekordami w ciągu całego
okresu, kiedy odnotowywane były pomiary meteorologiczne (od 1850 r.). Stopniowo
podnosi się poziom Wszechoceanu, grożąc
zatopieniem wysp i przybrzeżnych, nizinnych terenów. Temperatura na całej planecie
wzrosła średnio o 0,8°C od początku okresu
industrialnego. Ocieplenie i zmniejszenie ilości opadów grozi nasileniem się suszy. Zmiany
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klimatu odczuwalne są w każdym zakątku
planety. Na Ukrainie zauważa się zwiększenie
częstotliwości i intensywności ekstremalnych
zjawisk pogodowych. Według danych służb
hydrometeorologicznych w latach 1986-1990
ilość żywiołowych zjawisk meteorologicznych
wyniosła 443, a w latach 2001-2005 – aż 716.
Prognozuje się dalsze, stopniowe podwyższanie się średniej rocznej temperatury na
terenie Ukrainy, w ciągu XXI w. o 2,3-4,4 °С.
Obok tego ocieplenia na Ukrainie zauważa
się okresy chłodne z przymrozkami, które
niosą poważne zagrożenie dla wielu gałęzi
gospodarki, głównie dla rolnictwa, a także
zdrowia ludzkiego.
Dane ukraińskich naukowców wskazują,
że skutki zmian klimatycznych w naszym
kraju będą przejawiać się zwiększeniem ilości
opadów i częstotliwości powodzi na zachodzie
Ukrainy. Jednocześnie możliwe jest zmniejszenie opadów na południu i wschodzie kraju,
co może doprowadzić do zapoczątkowania
procesu pustynnienia. Prognozuje się także
mieszanie się stref na północy, co pociągnie
za sobą zmiany ekosystemów, roślin i zwierząt. Już dziś odnotowano przypadki występowania niektórych gatunków owadów,
które wcześniej nie występowały na terenie
Ukrainy. Latem 2010 roku były przypadki
stwierdzenia występowania modliszek nawet w mieszkaniach w Kijowie i obwodzie
stołecznym. Podwyższenie temperatury, nagłe zmiany pogody negatywnie wpływają na
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zdrowie społeczeństwa, szczególnie na ludzi
w starszym wieku, dzieci oraz cierpiących
na choroby sercowo-naczyniowe. Eksperci
mówią o możliwości pojawienia się uchodźców klimatycznych na terenie Ukrainy, Rosji,
Białorusi, Polski i innych krajów europejskich
położonych w strefie klimatu umiarkowanego. Klimatyczni uchodźcy to ludzie, którzy
będą migrować z terenów, gdzie warunki
życia staną się bardzo trudne (w pierwszej
kolejności Afryka i Azja) na obszary, gdzie
zachowały się jeszcze przydatne do istnienia
zasoby przyrodnicze. Zmiany warunków
pogodowych, ich nieprzewidywalność bezpośrednio wpływają na rolnictwo, co może
doprowadzić do kryzysu żywnościowego,
jeśli w porę nie zaadoptujemy się do nowych
uwarunkowań.

Adaptacja do globalnych
zmian klimatycznych

Zmiany klimatu zachodzące w różnych
krajach są już nieodwracalnym procesem. Dlatego też ludzkość powinna już myśleć o tym,
jak zaadoptować się do nowych warunków,
takich jak wyższa temperatura, przemieszczenia naturalnych stref, czy podniesienie
poziomu wód w oceanach. Konieczne jest
opracowanie w każdym kraju narodowych
i regionalnych planów adaptacji. Dla Ukrainy
plan taki w pierwszej kolejności powinien
dotyczyć adaptacji gospodarki rolnej, aby
uniknąć kryzysu żywnościowego.

Rozwiązania istnieją

Według szacunków ekspertów z IPCC,
aby zapobiec „niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny Ziemi”,
konieczne jest utrzymanie poziomu średniego
globalnego ocieplenia nie większego niż 2°C,
a czym niższe ono będzie, tym lepiej. Stąd też
owe 2°C uważa się za wielkość progową, po
której przekroczeniu na naszej planecie mogą
rozpocząć się nieodwracalne, katastrofalne
zmiany klimatyczne.
Międzynarodowy Zespół Ekspertów ONZ
ds. Zmian Klimatu (IPPC) stwierdził z całą
pewnością, że globalne zmiany klimatu zachodzą na skutek emisji gazów cieplarnianych
ze źródeł antropogenicznych. Jest jeszcze czas
na to, aby nie dopuścić do katastrofalnych
i nieodwracalnych zmian klimatu na Ziemi,
o ile wprowadzi się w życie efektywne działania zmierzające do zmniejszenia zawartości
gazów cieplarnianych w atmosferze.
W celu zapobieżenia globalnej katastrofie
konieczne jest jak najszybsze zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych, w pierwszej
kolejności poprzez zmniejszenie popytu na
energię w świecie, wprowadzenie oszczędności
energii podczas jej wytwarzania i przesyłu,
a także w przemyśle, transporcie, gospodarce
komunalnej oraz w życiu codziennym. Konieczne jest także, przy wytwarzaniu energii,
przejście ze źródeł kopalnych (węgiel, ropa,
gaz) na źródła odnawialne (wiatr, słońce,
woda, geotermia). Także wprowadzanie na11
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sadzeń leśnych sprzyja magazynowaniu dwutlenku węgla z atmosfery.
Zdaniem brytyjskiego ekonomisty Nikolasa Sterna, dla stopniowego zmniejszenia emisji
gazów cieplarnianych konieczne są nakłady
w wysokości 1% światowego produktu brutto
rocznie. Jeśli jednak tych inwestycji nie podejmiemy, to dziś już wiadomo, że stracimy
5-20% światowego produktu brutto rocznie
(w następnych latach) na likwidowanie skutków globalnego ocieplenia. Będą to straty
gospodarcze, szkody wyrządzone przez coraz
częstsze i intensywniejsze zjawiska katastrofalne, brak wody pitnej, zalewanie terenów
zamieszkałych itp. Oto dlaczego nieodzowne
jest podjęcie działań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zapobieżenie zmianom klimatycznym. W rachunku
końcowym pozwoli to na uniknięcie strat
związanych ze skutkami tych zmian.

Współpraca międzynarodowa

Żaden z krajów nie może sam rozwiązać
problemu zmian klimatycznych i dlatego konieczne jest połączenie starań wszystkich krajów. W 1992 roku w Rio de Janeiro podpisano
Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), w której
zawarte zostały ogólne zasady dotyczące walki
z globalnymi zmianami klimatu. W 1997 roku
jako dopełnienie UNFCCC przyjęty został
Protokół z Kioto, który zaczął obowiązywać
po ratyfikacji w 2005 r. oraz wzięciu na siebie,
potwierdzonego prawnie, obowiązku zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w latach
2008-2012 w porównaniu z rokiem 1990 przez
najbardziej rozwinięte przemysłowo kraje świata (zapisane w Dodatku 1 do Protokołu), ponieważ to te właśnie rozwinięte przemysłowo
kraje historycznie odpowiadają za negatywne
skutki zmian klimatycznych. Do dziś protokół z Kioto nie obowiązuje tylko USA. Jednak
mimo to USA podejmują narodowe działania
zmierzające do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, rozwoju energetyki alternatywnej
oraz transportu przyjaznego środowisku.
Od maja 2006 roku trwają międzynarodowe negocjacje klimatyczne dotyczące przyjęcia
nowej, post-Kioto, umowy lub też ustalenia
drugiego okresu wykonywania zobowiązań
protokołu z Kioto, jako że obecnie obowiązujący okres kończy się z dniem 31 grudnia
2012 r. Corocznie odbywają się wielkie międzynarodowe konferencje pod egidą ONZ,
na których oficjalne delegacje z ponad 190
państw świata prowadzą rozmowy na temat
działań zmierzających do zapobieżenia zmianom klimatycznym.
Według wniosków wysnutych przez naukowców, aby zapobiec podwyższeniu glo12

balnej temperatury o 2°C, wszystkie wysoko
rozwinięte przemysłowo kraje (a takim jest
również Ukraina) powinny zmniejszyć swoją
łączną emisję do 2020 r. do poziomu 40% tego
co emitowały w 1990 r. i do poziomu 80-95%
w 2050 r. w stosunku do bazowego roku 1990.
Jednak również wiele krajów rozwijających
się jest dziś liderami wśród zanieczyszczających atmosferę, stąd też zmniejszenie emisji
jedynie w krajach wysoko rozwiniętych może
okazać się niewystarczające dla zapobieżenia
zmianom klimatycznym. Dlatego też i kraje
rozwijające się powinny zmniejszyć emisje
gazów cieplarnianych do atmosfery do poziomu 15-30% do roku 2020 (w stosunku do
roku 1990), zaś do połowy stulecia wszystkie kraje świata powinny łącznie zmniejszyć
emisję o 50%.
Niestety, na dzień dzisiejszy poziom podjętych zobowiązań dotyczących zmniejszenia
emisji do roku 2020 sięga 17-19% w stosunku
do roku 1990. Zmniejszenie emisji tylko w takim zakresie doprowadzi do podwyższenia
globalnej temperatury o 3-4°C, co pociągnie za
sobą katastrofalne skutki dla całej planety. Stąd
też władze państw, również Ukrainy, powinny
postawić sobie bardziej ambitne cele dotyczące
walki z globalnymi zmianami klimatu.

Ukraina i walka z globalnymi
zmianami klimatycznymi

W trakcie międzynarodowych rozmów
nt. zmian klimatycznych Ukraina zobowiązała się oficjalnie do tego, że do roku 2020
nie przekroczy poziomu emisji stanowiącego
80% tego, co było emitowane w 1990 r. Jednak
jest pewne „ale”! Cel taki w istocie świadczy
o tym, że na Ukrainie tak naprawdę planuje
się zwiększyć emisję gazów cieplarnianych do
atmosfery, ponieważ obecnie Ukraina emituje
ok. 45,5% tego, co emitowała w 1990 r. Stąd
cel, który mówi o nie przekraczaniu 80% faktycznie i realnie stanowi wzrost emisji. Takie
stanowisko jest niedopuszczalne z punktu widzenia aktualności problemu zmian klimatu.
Wg stanu na rok 1990 emisja najważniejszego gazu cieplarnianego, dwutlenku węgla,
wynosiła na Ukrainie 926 mln ton. Ale już
w 2008 roku emitowano 420 mln ton tego
gazu, co stanowi 45,5% emisji z roku 1990.
Warto zaznaczyć, że taki nagły spadek zanieczyszczenia atmosfery gazami cieplarnianymi spowodowany był spadkiem produkcji
przemysłowej, który miał miejsce po rozpadzie ZSRR. Podobne zjawisko miało miejsce
również w innych krajach wschodniej Europy,
w tym także i w Polsce.
Według Międzynarodowej Agencji Energetyki gospodarka Ukrainy jest najbardziej
energochłonną na świecie. Zgodnie z oficjal-

nymi danymi na Ukrainie można zaoszczędzić
nawet 60% energii. Analiza strat inwestycyjnych w sektorze energetycznym pokazuje,
że inwestowanie na Ukrainie w zwiększenie
efektywności energetycznej jest 4-10 razy bardziej rentowne niż inwestycja w nowe moce
produkcyjne. Zaś potencjał oszczędności energii wynosi 100-120 mln ton zużycia paliwa.
W opinii ekspertów potencjał odnawialnych
źródeł energii w stosunku do całego zapotrzebowania przewidywanego na rok 2030
wynosi 14%.
Biorąc pod uwagę ów potencjał oszczędności energii i możliwość wprowadzenia jej
odnawialnych źródeł, walka z globalnymi
zmianami klimatu koresponduje z polepszeniem stanu gospodarczego i ze zwiększeniem
konkurencyjności produkcji na Ukrainie.
Oszczędność energii oraz rozwój alternatywnych źródeł będą pomocne w zmniejszeniu
zależności od importowanych nośników energii, a także sprzyjać będą zmniejszeniu emisji
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery na
skutek spalania paliw kopalnych.
Zważając na wspomniane argumenty
społeczne, organizacje ekologiczne w oparciu
o międzynarodowe badania uważają za celową
stabilizację emisji gazów cieplarnianych na
Ukrainie w 2020 r. na poziomie z lat 20042008, z założeniem dalszego jej zmniejszenia.
Oznacza to zabezpieczenie wzrostu gospodarczego kraju bez zwiększenia emisji gazów
cieplarnianych. W odniesieniu do Protokołu
z Kioto takie zobowiązanie oznacza zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na Ukrainie
do poziomu 55% emisji z roku 1990 w roku
2020. Dla Ukrainy jest to rzecz ekonomicznie
i technicznie docelowa i absolutnie uzasadniona, zwłaszcza biorąc pod uwagę znaczny
potencjał kraju i dostęp do mechanizmów
Protokołu z Kioto. Cel ten odpowiada także naukowym wnioskom IPCC mówiącym
o konieczności utrzymania skali globalnego
ocieplenia w granicach 2°C.

Handel emisjami

Protokół z Kito, dla osiągnięcia zawartych
w nim celów przewiduje działania podejmowane na poziomie narodowym, ale również
dodatkowo tzw. „elastyczne mechanizmy”.
Są to: mechanizm czystego rozwoju (CDM),
projekt wspólnego wprowadzenia (JI), handel
emisjami (ET).
W ostatnich miesiącach cała niemal uwaga
mediów przykuta jest do wykorzystania tzw.
pieniędzy z Kito, które Ukraina otrzymała od
Japonii w ramach międzynarodowego handlu emisjami – „jednostki przyznanej ilości
emisji” (AAUs, skrót w języku ukraińskim
– OWK).
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Ukraina jest posiadaczem drugiej w świecie
największej ilości tychże OWK. Pierwsza jest
Rosja, a na trzecim miejscu jest Polska. Teoretycznie wszystkie te kwoty można sprzedać
na rynku międzynarodowym i otrzymać za
nie, wg obecnych stawek, nawet ponad 15 mld
euro. Jest to założenie wpływające na pozycję Ukrainy w kwestii kwot emisji gazów
cieplarnianych podczas międzynarodowych
negocjacji klimatycznych w ciągu kilka lat.
Istnieje przynajmniej kilka przyczyn
tego, że kraje mające znaczną nadwyżkę
OWK nie otrzymają żadnych dodatkowych pieniędzy w najbliższej przyszłości.
Jest bowiem oczywiste, że przyczyną nadwyżki kwot na Ukrainie i w Rosji były skutki zapaści ekonomicznej tych krajów, a nie
świadomej polityki pro-klimatycznej władz
państwowych. Stąd też gdyby nie protokół
z Kioto, nie byłoby możliwości i nie byłoby
komu sprzedać tych „pustych kwot”. Oprócz
tego przeniesienie tych kwot na okres po 2012
roku pozwoliłoby bogatym krajom w ogóle
nie podejmować żadnych krajowych działań
na rzecz ochrony klimatu, a wystarczyłoby
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jedynie płacić Rosji, Ukrainie, albo nowym
członkom UE, jednak ten handel „pustymi
kwotami” zupełnie nie rozwiązałby problemu
zmian klimatycznych. Prócz negatywnego
wpływu na bieg międzynarodowych ustaleń
handel nadwyżkami emisji równie negatywnie
oddziałuje na rynek handlu emisjami w ten
sposób, że zmniejsza ilość wspólnie wprowadzanych projektów (JI). Zaś wprowadzenie
tego mechanizmu protokołu z Kioto byłoby
dla Ukrainy bardzo korzystne, bo realizacja
takich projektów wpływa realnie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejsza energochłonność ukraińskiej gospodarki
i daje nowe miejsca pracy.
Ukraina może pójść na kompromis ze
światową wspólnotą i dobrowolnie zrzec się
nadwyżek kwot emisyjnych, które zostały jej
przyznane oraz przyjąć ambitne cele dotyczące
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
Takie decyzje znacznie wzmocnią pozycję
Ukrainy w innych ważnych dla niej rozmowach i ustaleniach międzynarodowych. Ale
w tym celu konieczne jest okazanie twardej
woli politycznej.

Problem zmian klimatycznych jest istotny
dla całej ludzkości! Dobrą wiadomością jest,
że na dzień dzisiejszy podjęto już wszystkie
ważne decyzje mające na celu przeciwstawienie się katastrofie, jaka grozi nam w związku
z tymi zmianami. Problem ten jest bowiem
istotny nie tylko dla białych niedźwiedzi czy
Afrykańczyków, ale dla nas wszystkich, bo
w tym względzie granice administracyjne
nie istnieją. Stąd też bardzo istotne jest, aby
każdy podjął poważne decyzje odnoszące się
do samego siebie. W pierwszej kolejności to
zmiana indywidualnego myślenia o zaspokajaniu własnych potrzeb życiowych. To właśnie
powinno stać się czynnikiem decydującym
o zmianach w gospodarce zmierzających do
bardziej efektywnego wykorzystania energii
i stosowania jej odnawialnych źródeł.
Artykuł przygotowano w oparciu o materiały Grupy Roboczej NGO-sów ds. Zmian
Klimatu (www.climategroup.org.ua) 

n
Krystyna Rudnicka, Andrij Żelazny
Narodowe Centrum Ekologiczne Ukrainy
Tłumaczenie: Krzysztof Wojciechowski

13

OCHRONA KLIMATU

Ekosystemy antarktyczne
– kluczem do badań globalnego ocieplenia?
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FOT. I. DZIKI

Z

miany klimatyczne są obecnie globalnym zagrożeniem dla ludzkości, wiele
się o tym mówi, pisze, wydatkuje znaczne środki finansowe na badania możliwych
następstw tych zmian i poszukiwania sposobów
zapobiegania negatywnym tendencjom. Jest
już prawidłowością mówienie o globalnych
zmianach klimatu na całej planecie. Zauważmy
jednak, że wszystko wygląda nieco bardziej
skomplikowanie, ponieważ w sposób wiarygodny zmiany te uwidoczniły się tylko w jej
polarnych regionach. Zwłaszcza w Arktyce
w ciągu ostatnich dziesięcioleci temperatura
wyraźnie wzrosła, szczególnie w sezonie zimowym. Zimowe ocieplenie na Alasce i w zachodniej Kanadzie wyniosło ponad 3-4ºС.
Zmiany klimatyczne w poszczególnych częściach Arktyki charakteryzują się zróżnicowaną intensywnością, jednak ogólnie jest to
trend zmian w kierunku ocieplenia. Czy to nie
świadczy o globalnym ociepleniu? Jednak na
półkuli południowej wszystko to nie wygląda
tak jednoznacznie, ponieważ południowa strefa
polarna zachowuje się o wiele bardziej zagadkowo niż północna. Ocieplenie, analogiczne
do tego w zachodniej Arktyce nastąpiło tutaj
tylko w zachodniej Antarktyce (teren Półwyspu
Antarktycznego i przyległych archipelagów).
Zaś jeśli idzie o wschodnią Antarktykę, to tutaj
istotnych zmian klimatycznych nie zauważono.
W związku z tym, w odniesieniu do regionu
południowego, uczeni mówią jedynie o regionalnym, a w żadnym wypadku nie globalnym,
ociepleniu. I badają jego wpływ na ogólny
stan pokrywy lodowej i biologicznej substancji
regionu. Jednym z najbardziej wrażliwych na
zmiany klimatyczne elementów środowiska,
jest – zdaniem uczonych – jego żywa część,
w warunkach antarktycznych to w szczególności flora.
W przybrzeżnej Arktyce w jej skład wchodzą: zespoły wodorostów (ponad 400 gatunków), grzyby (ponad 75 gatunków), porosty
(ponad 250 gatunków), mszaki (ponad 60 gatunków) oraz dwa gatunki roślin naczyniowych
– śmiałek antarktyczny i antarktyczny karmnik.
Podstawowym komponentem zwierzęcym
ekosystemu antarktycznego są bezkręgowce,
wrotki, protisty, pierścienice, roztocza, owady
i skorupiaki. Znaczny wpływ na antarktyczną
tundrę mają także ptaki i płetwonogi. Ekosys-

Ukraińska stacja antarktyczna „Akademik Wiernacki”

temy Antarktyki przybrzeżnej mają znacznie
większą różnorodność gatunkową niż ekosystemy Antarktyki Wschodniej (kontynentalnej).
Tutaj roślin naczyniowych nie ma w ogóle.
Zaś na północy, w sąsiedniej Subantarktyce,
występuje o wiele więcej gatunków roślin naczyniowych, np. na Wyspach Kerguelena wg
różnych danych występuje od 36 do 69 gatunków, a na Ziemi Ognistej nawet kilkaset.
Wydaje się zatem, że postępujące ocieplenie
powinno doprowadzić do tego, że w regionie
pojawią się nowe gatunki roślin naczyniowych
z sąsiedniej Subantarktyki, jednak nie jest to
zauważane. Być może nie pozwala na to surowa bariera izolacyjna frontu atmosferycznego
i Cieśnina Drake’a. W związku z tym pozostaje
zagadką, jak i kiedy pokonały tę barierę obecnie
występujące gatunki roślin.
Uczeni prognozują, że topnienie i ustępowanie lodowców, które będzie skutkiem
ocieplenia, przyczyni się do zwiększenia ilości miejsc występowania roślin. Będzie miało
miejsce rozszerzenie ich zasięgu na dotychczas
nie zajmowane obszary oraz nastąpi intensywniejsza kolonizacja w miejscach już zajętych.
Ocieplenie będzie prawdopodobnie sprzyjać
wzrostowi zdolności reprodukcyjnych roślin

naczyniowych i wytwarzaniu przez nie większej ilości nasion zdolnych do wykiełkowania.
W przypadku mszaków i porostów może zostać także uaktywniony sposób rozmnażania
poprzez wytwarzanie zarodników.
Próbę oceny tego, jak odbywa się to naprawdę, podjęto w samym epicentrum ocieplenia w Antarktyce – w rejonie położenia
ukraińskiej bazy antarktycznej „Akademik
Wiernacki”. Taką możliwość dało porównanie
wyników badań naukowców brytyjskich z roku
1964 i 1990. Wykazały one 25-krotny rozrost
populacji śmiałka antarktycznego i 5-krotny
rozrost populacji antarktycznego karmnika.
Jednak porównanie tych danych z danymi
otrzymanymi przez ukraińskich badaczy na
początku lat 2000 wskazuje, że dalszego rozszerzania zasięgu występowania roślin czy
też istotnego zwiększenia ilości populacji lub
osobników w niej nie zauważono.
Szczególnie ciekawą sytuację zauważa się
w przypadku antarktycznego karmnika, który
jakby zamarł na dwóch miejscach występowania na wyspach Galindez i Skua i dalszego
rozprzestrzeniania się na tych wyspach lub
na przyległych nie obserwuje się. W tej sytuacji rodzi się pytanie, czy zmiany stanowisk
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Śmiałek antarktyczny (Deshampsia antarctica)

występowania roślin odbywają się skokowo,
czy po prostu podczas poprzednich badań nie
wykazano części stanowisk?
Należy zaznaczyć, że rozszerzanie zasięgu
występowania roślin na nowe tereny uwolnione od lodowca istotnie odbywa się. Jest tylko
bardzo powolne, ponieważ postlodowcowa
morena jest mało przydatna do jakiejkolwiek
wegetacji. Kamienista strefa na krawędzi lodowca oraz luźna morena lodowcowa muszą
przejść pewną ewolucję, aby stać się przydatne
do rozwoju roślin, zwłaszcza naczyniowych.
Najbardziej wiarygodne przypadki poszerzenia występowania roślin naczyniowych na
nowe stanowiska w Antarktyce związane są
z regeneracją terenów naruszonych na skutek
osuwów gruntu. A nowe badania brytyjskich
naukowców wykazały występowanie na południu przybrzeżnej Antarktyki wielkich zbiorowisk śmiałka antarktycznego, które raczej nie
zjawiły się tutaj na skutek ocieplenia klimatu,
ale prawdopodobnie od dość dawna zajmowały
ten obszar o optymalnych mikroklimatycznych
warunkach. Warto to wiedzieć, ponieważ niektóre rejony przybrzeżnej Antarktyki nawet
podczas największych zlodowaceń nie pokrywały się lodem, co świadczyć może o szansach
przeżycia tych roślin w lodowcowych refugiach.
Po zmianach warunków stanu zlodowacenia
rośliny te mogą migrować na obszary przyległe.
W kontekście istniejących zmian klimatycznych wielkie zainteresowanie budzi też
ich wpływ na życie głównego dystrybutora
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fragmentów ekosystemów naziemnych – mewę
dominikańską, ponieważ – jak wykazały badania – to właśnie ten ptak jest wyspecjalizowanym dystrybutorem części obu gatunków
roślin naczyniowych wraz z ich nasionami,
jak również z częściami i diasporami mszaków
i z bezkręgowcami. Jest oczywiste, że w warunkach uwolnienia od lodu nowych obszarów
mogą być one zasiedlane przez mewy, a tym
samym zasiedlane także nowymi koloniami
roślin arktycznych.
Tak więc zagadnienie reakcji systemów biologicznych regionu na regionalne zmiany klimatyczne w zachodniej Antarktyce potrzebuje
dodatkowych badań. Podobnie zresztą jak i rola
w tych zmianach ludzkiej działalności, ponieważ zauważa się oznaki wpływów technogennych w przyśpieszenie tego procesu. I wpływ
ów wywierany jest nie tylko na zmiany klimatu.
Obecnie praktycznie w każde astronomiczne
lato formuje się nad zachodnią Antarktyką
olbrzymia dziura ozonowa. Jej wpływ na całą
różnorodność biologiczną regionu jest mało
zbadany. Zważywszy na powyższe aktualne
jest prowadzenie szczegółowych badań możliwych skutków nie tylko ocieplenia, ale i udziału
w nim czynnika ludzkiego, oraz innych form
antropogennego wpływu na środowisko polarne. Zbadanie wpływu tych czynników na
życie w strefie polarnej otwiera drogę nie tylko
dla prognozowania ich skutków, ale pozwala
także określić te cechy różnych komponentów

Antarktyczny karmnik (Colobanthus quitensis)

FOT. I. KOZERECKA

Centralne wyspy archipelagu wysp argentyńskich: lodowiec (1) oraz miejsca jego ustąpienia (5),
obszar pokryty śniegiem (2), roślinność mszysta (3), zbiorowiska roślin naczyniowych (4), strumyki (6),
jeziora (7), strefa występowania antarktycznego karmnika Colobanthus quitensis (8)

Mewa dominikańska – główny dystrybutor
zespołów antarktycznych roślin naczyniowych

środowiska, które mogą być ich indykatorami.
Wprowadzenie corocznego monitoringu stanu
środowiska arktycznego, zwłaszcza flory, oraz
monitoringu klimatycznego i ozonometrycznego od dawna jest palącą sprawą konieczną dla
pracowników wszystkich stacji antarktycznych.
Przygotowano na podstawie materiałów
badawczych Oddziału Genetyki Struktur Komórkowych Instytutu Biologii Molekularnej
i Genetyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
zebranych w ramach wspólnego projektu Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii
Nauk Ukrainy „Wpływ zmian środowiska na
rozmieszczenie, ilość i różnorodność organizmów żywych przybrzeżnej strefy Antarktyki”.
Materiały wykorzystano dzięki przychylności
Narodowego Naukowego Centrum Antarktycznego Ukrainy. 
n
Dr Iwan Parnikoza
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy
Tłumaczenie: Krzysztof Wojciechowski
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Przeważającą część terytorium Ukrainy zajmuje strefa
stepowa i lasostepowa. Przy
czym naturalnych fragmentów stepów ostało się nie więcej niż 1%. Z tego powodu
wielka ilość stepowych gatunków zwierząt i roślin trafiła
do Czerwonej Księgi Ukrainy.
Są one ściśle związane z biotopem stepowym i nie mogą
żyć w żadnym innym miejscu. Dlatego od ocalenia stepów zależy istnienie 159 z 543
gatunków zwierząt i 276 z 826
gatunków roślin wpisanych do
Czerwonej Księgi Ukrainy.
Stepy poza ochroną

Krajobrazy stepowe znacznie gorzej niż
inne reprezentowane są w systemie obszarów
chronionych Ukrainy. Jeśli uważnie przejrzeć
spis obszarów chronionych, to nawet w obwodach stepowych większość z nich okaże się być
lasami, nasadzeniami, jeziorami, czy dolinami
rzek. Te krajobrazy oczywiście również trzeba
chronić, jednak uwarunkowane historycznie
fakty ignorowania ekosystemów stepowych
przy tworzeniu obszarów chronionych zdają
się stale podpowiadać nam, że stepy trzeba
chronić i odnawiać priorytetowo, szczególnie
w strefie stepowej i lasostepowej.
Dnia 4 listopada 2008 roku Prezydent
Ukrainy wydał Ukaz nr 995/2008 „O wybranych przedsięwzięciach w zakresie ochrony
i odnowienia lasów i nasadzeń”. Zgodnie z pkt.
1 tego Ukazu, Rada Ministrów Ukrainy dostała
polecenie ustanowienia nowych wskaźników
lesistości kraju (20%) i planu działań dotyczącego odnowienia lasów na ziemiach tzw.
zapasu gruntowego, oraz zdegradowanych
i mało produktywnych. Dziś lasy zajmują ok.
16

FOT. OLEG DERKACZ

Realizacja Protokołu z Kioto
zagraża stepom Ukrainy

Las posadzony na naturalnym stepie, na którym rósł tulipan Gesnera, gatunek z Czerwonej Księgi
Ukrainy (obwód mikołajowski, południowa Ukraina, 2010 r.)

15% powierzchni Ukrainy. Zatem dodatkowo powinny być posadzone nowe lasy, które
zajęłyby w sumie jeszcze ok. 5% powierzchni
kraju. Brak stepu jako osobnej kategorii w prawodawstwie Ukrainy prowadzi do tego, że
ostatnie skrawki stepów, które uchowały się od
zaorania w wąwozach i na zboczach, trafią do
kategorii „zdegradowanych gruntów rolnych”.
Przy czym prawie wszystkie pozostałe ziemie
na Ukrainie są bądź to w częściowej własności lub w dzierżawie. I tylko stepów nikt nie
wykorzystuje gospodarczo, dlatego to właśnie
one są jedyną kategorią gruntów, którą można łatwo zająć i wykorzystać. Każdej z władz
obwodowych prościej jest poszerzyć obszary
leśne kosztem stepowych „łatek”, unikając w ten
sposób negocjacji z użytkownikami gruntów
i wypełniając tym samym plan, niż szukać
sposobu uzyskania gruntów zdegradowanych
od tychże użytkowników.

Wirtualne lasy

Przyczyną sadzenia nowych lasów w takich ilościach jest możliwość sprzedaży na
rynku międzynarodowym kwot emisyjnych,
w ramach jednego z mechanizmów przewidzianych przez protokół z Kioto. Ukraina należy do krajów, które emitują do atmosfery
znacznie mniej gazów cieplarnianych niż by

mogły. Dlatego ma określoną wielkość kwot
emisyjnych i może sprzedać je innemu krajowi,
który z kolei przekroczył przyznany mu limit.
Warunkiem jest to, że uzyskane w ten sposób
przez stronę sprzedającą pieniądze powinny
być wykorzystane do finansowania przedsięwzięć ekologicznych, których celem jest walka
z efektem cieplarnianym i zmianami klimatu.
U podstaw tego mechanizmu leży przekonanie, że jeśli posadzimy las tam, gdzie go nie
ma, to przyrastająca biomasa drzewna będzie
w naturalny sposób magazynować dwutlenek
węgla z atmosfery, zmniejszając tym samym
efekt cieplarniany.
Niestety, na Ukrainie, a tym bardziej
w strefie stepowej, mechanizm ten nie może
funkcjonować. Korzystając ze zdjęć satelitarnych dostępnych również w Internecie można
zobaczyć, że większość sztucznych nasadzeń
leśnych na południu i wschodzie Ukrainy jest
silnie zdegradowana i skarłowaciała. Prócz
tego, że las w warunkach klimatu stepowego
i tak kiepsko rośnie, sytuację silnie wzmaga
stałe podpalanie trawy, które nierzadko jest
także przyczyną wypalania nasadzeń leśnych
i przekształcenia się ich w krzewiaste zarośla.
Odkrywszy na zdjęciach satelitarnych w strefie
stepowej fragmenty „lasu” nawet bez cienia
jednego drzewa, członkowie Narodowego
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Centrum Ekologicznego Ukrainy zwrócili się
do kierownictwa gospodarki leśnej z prośbą
o informacje o lasach na wspomnianych terenach. W efekcie otrzymali odpowiedź, że
w rzeczywistości na wskazanych obszarach
rośnie las w wieku 40-48 lat. Znaczy to, że
nawet spalony las na stepie nadal uważa się za
las, a posadzić nowy można tylko tam, gdzie
go nie było w ogóle.
A jak to się ma do „ideałów z Kioto”?
Stepy chronią ostatnie fragmenty sławnych
ukraińskich czarnoziemów. One formują się
tylko w warunkach specyficznego stepowego
klimatu: „bardzo sucho”, „opady bywają bardzo rzadko, ale są bardzo obfite”, i „jest stałe
zagrożenie pożarem”. W takich warunkach
roślinność stepowa wykształciła dwa ważne
przystosowania: a) biomasa roślin jest w maksymalnym stopniu schowana pod ziemią, co
chroni rośliny przed skutkami pożaru,
b) na powierzchni gruntu wykształca się
gęsty wojłok z resztek roślinnych i korzeni,
który efektywnie wykorzystuje odpady atmosferyczne.
W efekcie cała organika roślinna nie idzie
od razu w glebę, zaś wojłok nie przepuszcza
również opadów głęboko w grunt, co sprawia,
że organika roślinna nie rozkłada się od razu,
a obficie odkłada. W taki sposób formują się
czarnoziemy stepowe i to one są najlepszym
środkiem gromadzenia atmosferycznego dwutlenku węgla w granicach strefy stepowej. Na
jeden m2 dzikiego stepu przypada średnio
znacznie więcej materii organicznej niż na
taką samą powierzchnię jakiegokolwiek lasu
na tej szerokości geograficznej.
Jednak sadzenie lasu na stepie, uprzednio
zaoranym, błyskawicznie prowadzi do erozji czarnoziemów (szczególnie na skłonach),
a utworzony przez lasy mikroklimat staje się
przyczyną szybkiego rozkładu znajdującej się
już w glebie materii organicznej. Wychodząc
z analizy zdjęć satelitarnych i źródeł historycznych możemy także skonstatować, że las,
sztucznie posadzony na miejscu naturalnych
stepów, z dużym prawdopodobieństwem i tak
spłonie. W rezultacie w atmosferze znajdzie się
cały dwutlenek węgla, który zdążyły zgromadzić w swej biomasie młode drzewa, a wraz
z nim również dwutlenek węgla, który nagromadziła w glebie roślinność stepowa w ciągu
ostatnich 5-9 tys. lat! W ten sposób posadzenie
na stepie lasu stanie się przyczyną znacznego
zwiększenia ilości dwutlenku węgla w atmosferze. Nie wspominając już o tym, że sadzenie
lasu na stepie jest zgubne z punktu widzenia
ochrony różnorodności biologicznej na Ukrainie. Dlatego stwierdzić należy, że inicjatywą,
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Step lepszy dla klimatu

Zaorany step

mającą na celu zwiększenie lesistości strefy
stepowej kieruje wyłącznie żądza pozyskania
środków, które po prostu nie byłyby dostępne
dla jakichkolwiek innych celów.
Niestety, opracowujący koncepcję „lasów
Kioto” nie wzięli pod uwagę innych ważnych
działań. Byłoby logicznym zwiększanie powierzchni lasów na Polesiu i w Karpatach oraz
zwiększanie ilości pozostawianych w nich martwych drzew. Ale ukraińskie prawodawstwo
leśne, wbrew europejskim standardom, w ogóle
zabrania leśnikom zostawiania w lesie martwych drzew. Tym sposobem, mimo pełnego
wykorzystania funduszy uzyskanych z handlu
emisjami, Ukraina nie tylko nie przyczynia
się do zmniejszenia efektu cieplarnianego na
planecie, ale przeciwnie – znacznie go wzmaga.

Rosyjskie stepy także zagrożone

Analogiczną sytuację związaną z sadzeniem „lasów Kioto” w stepach możemy zaobserwować również w Rosji, gdzie zagadnieniami ochrony stepów zajmuje się kilka dziesiątków naukowców i społecznych aktywistów.
Jeszcze we wrześniu 2007 r. Federalna Agencja
Zarządzania Lasami (Roslieschoz) przyjęła
rozporządzenie o tworzeniu tzw. nasadzeń
deponujących dwutlenek węgla (UDN), traktowanych jako jedno z działań podejmowanych
przez Rosję w ramach wypełnienia zobowiązań
przewidzianych w Protokole z Kioto. Sadzenie
lasów, tym bardziej, że z zastrzeżeniem, iż powstałe masywy leśne nie mogą być wycinane,
wydaje się być inicjatywą, której wypada tylko
przyklasnąć. Zwłaszcza, że dołączono jeszcze
jeden warunek: dla stworzenia UDN mogą
być wykorzystane tylko ziemie, które nie były
wcześniej pokryte lasem nawet do 50 lat wstecz.
Mechanizm takich wymagań jest dość zrozumiały. Chodzi o to, by dać gwarancję, że pieniądze „z Kioto” istotnie pójdą na zwiększenie
powierzchni lasów, a nie na zwykłe zalesienia,
które i tak powinny być przez leśników prowadzone jako element racjonalnej gospodarki le-

śnej. Można by też wykorzystać ten mechanizm
do stymulowania odnawiania lasów, wyciętych
w ciągu ostatnich 50-100 lat. Takie, stosunkowo
niedawno wylesione obszary, zajmują ogromne powierzchnie w Rosji. Przede wszystkim
w tajgowych lasach regionów północnych i Syberii, gdzie przez dziesięciolecia prowadzono
głównie zręby zupełne i często pozostawiano
bez pokrywy leśnej tysiące hektarów rocznie.
Ale w takiej sytuacji należałoby udowodnić, że
dany obszar został pozbawiony lasów tyle to
a tyle lat temu, oraz, że las nie może odnowić
się na nim w sposób naturalny, bez specjalnych zabiegów leśników. Wymóg taki okazał
się trudny do spełnienia. Dlatego Roslieschoz
wybrał najprostsze rozwiązanie – tworzyć UDN
wyłącznie poza granicami gruntów zasobu
leśnego. I w ramach tego w ciągu najbliższych
5 lat, dzięki środkom z federalnego budżetu,
postanowiono pozbawić Rosji bezpowrotnie
ok. 25 tys. ha stepu. A szczególnie zatrważające jest to, że połowę tych „lasów Kioto”
(12,5 tys. ha) planuje się posadzić w obwodzie
orenburskim – najbardziej stepowym regionie
kraju. Redaktor międzynarodowego czasopisma „Stepowy Biuletyn”, Ilia Smelański, pisze:
„To, że przyczyną powstania zagrożeń dla stepów stała się międzynarodowa „ekologiczna”
umowa, jest czystą drwiną. Jak również i to, że
głównymi inicjatorami tego przedsięwzięcia są
państwowe organy ochrony przyrody, Roslieschoz i regionalne organy gospodarki leśnej”.
Ukraińscy obrońcy przyrody, działający wspólnie w ramach społecznej kampanii
„Ochronimy ukraińskie stepy!” przygotowują
międzynarodową inicjatywę, która doprowadzi
do strefowania planety dla potrzeb protokołu
z Kioto. Zasady tego strefowania są proste. Należy magazynować atmosferyczny dwutlenek
węgla w biomasie leśnej w naturalnej strefie
lasów, a w strefie stepowej – w biomasie żyznej
warstwy gleby. Liczymy na międzynarodowe
wsparcie tej inicjatywy, ponieważ jest to problem nie tylko Ukrainy. 
n
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Osoby, które chcą poprzeć akcję ochrony stepów, mogą wysłać do Prezydenta Ukrainy petycję w tej sprawie.
Na stronach OIKOS-a publikujemy wersję listu w języku polskim oraz ukraińskim, którą po skresowaniu należy przesłać na adres siedziby Głowy Państwa wschodniego sąsiada.

Janukowycz W.F.
Prezydent Ukrainy, Sekretariat Prezydenta Ukrainy ul. Bankowa 11, m. Kijów, 01220

APEL
o niedopuszczenie do zniszczenia resztek stepów
Szanowny Wiktorze Fedorowyczu!
Zgodnie z p. 2 Ukazu Prezydenta Ukrainy z dnia 04.11.09 Nr 995/2008
„O wybranych przedsięwzięciach w zakresie ochrony i odnowienia lasów
i nasadzeń” Rada Ministrów Autonomicznej Republiki Krym oraz miejscowe
organy administracji rządowej otrzymały polecenie, by wytypować grunty
zdegradowane, mało produktywne i technicznie zanieczyszczone, które docelowo zostaną zalesione, a także zabezpieczyć dodatkowe grunty z tzw. zapasu
gruntowego również pod zalesienia. Zgodnie z rozporządzeniem Państwowego Komitetu Gospodarki Leśnej z 29.12.2008 r. Nr 371 „O ustanowieniu
wskaźników norm regionalnych optymalnej lesistości terytorium Ukrainy”,
dla każdego z obwodów Ukrainy ustalono optymalny wskaźnik lesistości.
Według wskaźników zatwierdzonych tym aktem udział terenów zalesionych
ma się zwiększyć głównie w obwodach stepowych.
Wielka potrzeba, dla której ustanowiono wspomniane akty normatywno-prawne nie budzi żadnych wątpliwości, zwłaszcza że wskaźniki lesistości
i jakości ukraińskich lasów co roku się pogarszają. Wraz z tym zawarte zostały
jednak w tych dokumentach pewne niezgodności, które mogą doprowadzić do
zniszczenia w najbliższym czasie cennych dla ochrony naturalnych biotopów,
lub takich, które podpadają pod inny Ukaz Prezydenta Ukrainy „O działaniach
w celu dalszego rozwoju systemu ochrony przyrody” (2005). W pierwszej
kolejności chodzi tu o naturalne kompleksy stepów.
Przeważającą większość ziem zapasu gruntowego, zwłaszcza w regionie
stepowym, stanowią wąwozy, kurhany, wybrzeża oraz zbocza dolin rzecznych
i stawów, które są też fragmentami roślinności stepowej. Region stepowy, będący najbardziej zaoraną częścią Ukrainy, ma bardzo niewielką ilość terenów,
na których zachowały się resztki naturalnych kompleksów stepowych. Są one
ostatnimi miejscami zachowania zasobu genowego całej stepowej różnorodności biologicznej. Roślinność stepowa zajmuje ledwie 1% powierzchni
Ukrainy i jest też ostoją dziesiątków rzadkich i znikających, endemicznych
i reliktowych gatunków zwierząt i roślin, które są chronione prawem nie tylko
krajowym, ale i międzynarodowym. Właśnie te obiekty powinny stać się siecią
potencjalnych obszarów chronionych oraz podstawą sieci ekologicznej regionu
stepowego Ukrainy.
Natomiast te właśnie obszary stają się poligonem dla zalesień, co prowadzi
wprost do zniszczenia wielu zanikających stepowych gatunków zwierząt i roślin
i może skończyć się całkowitym unicestwieniem stepów na terenie Ukrainy. Jest
to łamanie Ustawy o Czerwonej Księdze Ukrainy. Poza tym, stale obowiązuje
Ukaz Prezydenta Ukrainy z dnia 23.05.2005 Nr 838/2005 „O działaniach w celu
dalszego rozwoju systemu ochrony przyrody”, zgodnie z którym poszerzenie
sieci obszarów chronionych jest jednym z najważniejszych priorytetów długoterminowej polityki państwowej.
Poszerzenie sieci obszarów chronionych regionu stepowego Ukrainy jest
możliwe tylko w oparciu o resztki zachowanych jeszcze stepów. Mamy zatem
sytuację, w której istnieje niezgodność dwóch Ukazów Prezydenta Ukrainy
w sferze ochrony środowiska przyrodniczego.
Niestety, w procesie przeznaczania konkretnych działek pod zalesienia
bierze się pod uwagę jedynie ich przydatność lub nieprzydatność dla rolnictwa, zaś w ogóle nie rozpatruje się ich pod kątem ich przyrodniczej cenności
czy potrzeb zachowania rzadkich gatunków. Ten sposób wyłączania gruntów
i przeznaczania pod zalesienia uzyskuje akceptację również terenowych or-
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ganów Ministerstwa Ochrony Środowiska w obwodach. Przy czym zgoda na
wyłączenie terenów z sieci ekologicznej, miejsc występowania wymierających
gatunków roślin, które zgodnie z obowiązującym prawem są potencjalnymi
elementami systemu obszarów chronionych, jest w przypadku terenowych
organów MOŚ działaniem naruszającym prawo. Ponieważ takie działania są
sprzeczne z „Procedurą uzgadniania przez organy ochrony przyrody wyłączania i zmiany przeznaczenia gruntów”, która to procedura jest obowiązującą
w strukturach MOŚ. Szczególnie niebezpieczne jest to, że wyłącznie organom
miejscowej administracji rządowej dano kompetencje, by wyznaczać ziemie
przeznaczone pod zalesienia. Decyzja o przeznaczeniu gruntów pod zalesienie
nie powinna być podejmowana bez fachowej oceny ich przyrodniczej wartości
oraz występowania na nich gatunków chronionych
Już dziś wiadomo, że Kirowohradzka Państwowa Administracja Obwodowa wydała rozporządzenie o stworzeniu nasadzeń leśnych na terenie obwodu
(centralna Ukraina) i znaczną ich część planuje się utworzyć na obszarze trzech
południowych rejonów – kompanijiwskim, dolińskim i nowoukraińskim,
w których ziemie zapasu gruntowego stanowią przede wszystkim stepowe
wąwozy. Szczególnego rozgłosu nabrała sprawa dotycząca zalesienia terenu
zakaznika stepowego „Dolina rzeki Czingul” oraz innych stepowych fragmentów w rejonie tokmackim obwodu zaporoskiego. Przypadki te już czwarty raz
z rzędu są rozpatrywane przez organy kontrolne.
Warto dodać także i to, że zalesianie nowych obszarów, a szczególnie –
zdegradowanych, zanieczyszczonych i innych nisko produktywnych ziem
regionu stepowego jest skomplikowaną, pracochłonną i finansowo nieefektywną
działalnością. Na tych ziemiach właśnie zalesienia wymagają największych
nakładów finansowych i ludzkich, a przy tym dają najniższy pozysk surowca
drzewnego. W czasie ekonomicznego i finansowego kryzysu na Ukrainie taka
działalność jest krokiem niedopuszczalnym i nieuzasadnionym ekonomicznie.
Przyłączam się do społecznej kampanii na rzecz ochrony ukraińskich
stepów przed zalesieniem.
W związku z tym proszę Pana o wniesienie zmian do Ukazu Prezydenta
Ukrainy z dnia 04.11.09 Nr 995/2008 „O wybranych przedsięwzięciach
w zakresie ochrony i odnowienia lasów i nasadzeń” w celu zapobieżenia
zalesieniu obszarów stepowych o charakterze naturalnym. Proszę także, aby
wydał Pan Radzie Ministrów Autonomicznej Republiki Krym i administracji miejscowej polecenie zabraniające dawania pod zalesienia ziem zapasu
gruntowego, na których znajdują się zbiorowiska roślinności stepowej,
oraz by traktowały te tereny jako potencjalne obiekty systemu obszarów
chronionych tak rangi miejscowej, jak i państwowej.
Proszę również wydać polecenie skasowania rozporządzeń wydanych
w latach 2009-10, dotyczących przeznaczenia stepowych zboczy i wąwozów
pod zalesienia.
Proszę o udzielenie odpowiedzi zgodnie z obowiązującym prawem w ciągu
miesiąca, przesyłając ją na adres:
_________________________________________________________
Z szacunkiem,
_________________________________________________________

podpis
data
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Януковичу В.Ф.
Президенту України, Секретаріат Президента України, вул.Банкова, 11 м. Київ. 01220.

ЗВЕРНЕННЯ
Щодо неприпустимості знищення залишків степів
Шановний Вікторе Федоровичу!
Відповідно до п.2. Указу Президента України від 04.11.09 № 995/2008
„Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень”, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям дане доручення визначити деградовані, малопродуктивні
та техногенні забруднені землі, які доцільно заліснити, а також забезпечити
додаткове виділення в установленому порядку земель із земель запасу
для заліснення. Згідно із наказом Державного комітету лісового господарства від 29.12.08 № 371 „Про затвердження показників регіональних
нормативів оптимальної лісистості території України", для кожної з
областей визначений оптимальний показник лісистості. Із показників,
затверджених цим наказом, частка заліснених територій має збільшитись
переважно у степових областях.
Велика потреба у вищезазначених нормативно-правових актах не
викликає сумнівів, адже показники лісистості та якості українського лісу
щороку дедалі знижуються. Разом з тим, у цих нормативно-правових
документах присутні деякі неузгодження, які можуть призвести до знищення цінних для заповідання, а отже таких що підпадають під дію іншого
Указу Президента України («Про заходи із дальшого розвитку заповідної
справи» (2005). природних біотопів вже у найближчому майбутньому. У
першу чергу йдеться про степові природні комплекси.
Переважну більшість земель запасу, особливо це стосується степового
регіону, складають балки, кургани, прибережні смуги та схили вздовж
річок та ставків, що представляють собою фрагменти степової рослинності. Степовий регіон, будучи найбільш розораною частиною України,
має дуже невелику частку територій, які ще зберігають залишки степових
природних комплексів і є останніми місцями збереження генофонду
всього степового біологічного різноманіття. Степова рослинність складає близько 1 % від загальної площі території України і є притулком для
десятків видів рідкісних та зникаючих, ендемічних та реліктових видів
тварин і рослин, що охороняються не тільки вітчизняним природоохоронним законодавством, але й міжнародним. Саме ці об’єкти повинні
стати мережею перспективних природно-заповідних об’єктів та основою
екологічної мережі степового регіону України.
Натомість саме ці території стають полігоном для заліснення, що є
прямим знищенням всіх зникаючих степових видів тварин і рослин та
призведене до остаточного знищення степів на території України. Це
порушує вимоги Закону Ураїни “Про Червону книгу України”. Водночас,
чинним є Указ Президента України від 23.05.2005 №838/2005 «Про заходи
щодо дальшого розвитку заповідної справи в Україні», згідно з яким, розширення мережі природно-заповідного фонду є одним з найважливіших
пріоритетів довгострокової державної політики.
Можливість розширення мережі природно-заповідних територій
степового регіону України можлива лише за рахунок залишків степових
біотопів. Таким чином, маємо конфлікт двох указів Президента України
у галузі охорони навколишнього природного середовища.
На превеликий жаль, при передачі ділянок під заліснення розглядається лише придатність чи непридатність їх як сільськогосподарських
земель, проте зовсім не розглядається з точки зору їх природної цінності та
потреб збереження рідкісних видів. Такі відведення ділянок погоджуються
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у тому числі і територіальними органами Мінприроди у областях. Проте
погодження відведення ділянок екомережі, місць зростання зникаючих
рослин, які у відповідності до законодавства є перспективними для
оголошення їх природно-заповідними об’єктами, є протиправною дією
для територіального органу Мінприроди. Адже погодження відведення
таких ділянок грубо суперечить вимогам «Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів відведення земельних ділянок», що
діє в рамках структури Мінприроди. Особливу небезпеку викликає те,
що саме місцевим державним адміністраціям дано доручення визначити
землі, придатні для заліснення. Вирішення питань відведення ділянок не
повинно бути проведено без фахової оцінки їхньої природної цінності
та наявності на них видів, що знаходяться під охороною.
Так, вже зараз відомо, що Кіровоградською ОДА підписано розпорядження про створення лісових насаджень на території області, і значна
їх частина планується створити на території трьох південних районів
області - Компаніївський, Долинський, Новоукраїнський, де землі запасу
представлені переважно степовими балками. Особливо резонансною
стала справа щодо заліснення території степового заказника «Заплава
річки Чингул» та інших цілинних степових ділянок у Токмацькому районі Запорізької області, що вже четвертий рік поспіль розглядається
контролюючими органами.
Варто додати і����������������������������������������������������
те, що заліснення нових територій і особливо – деградованих, забруднених та інших, малопродуктивних земель степового
регіону, є складною, напрочуд працемісткою та фінансово неефективною
справою. Саме на цих територіях заліснення вимагатиме найбільших
фінансових та людських ресурсів, при цьому даючи найменший вихід
ділової деревної сировини. В час економічної та фінансової кризи в Україні,
така діяльність є неприпустимим та економічно необгрунтованим кроком.
Я приєднуюсь до громадянської кампанії на захист українських
степів від заліснення.
У зв’язку з цим, прошу вас внести зміни до Указу Президента
України від 04.11.09 № 995/2008 „Про деякі заходи щодо збереження
та відтворення лісів і зелених насаджень”, в частині попередження
заліснення степових територій, що знаходяться в природному стані
та дати доручення Раді Міністрів АР Крим, місцевим адміністраціям
заборонити надавати під заліснення землі запасу, зайняті степовою
рослинністю, натомість розглядати такі ділянки як перспективну
мережу об’єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення.
Також прошу дати доручення скасувати рішення про надання степових схилів і балок під заліснення, які були прйиняті за 2009-2010 роки.
Відповідь прошу надати згідно з чинним законодавством у місячний
термін, надіславши її на адресу:
________________________________________________________



З повагою,
________________________________________________________
підпис
дата
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Rola torfowisk
w zmianach klimatu

FOT. RAFAŁ JASIŃSKI

Ekosystemy lądowe i morskie odgrywają ważną rolę w regulowaniu klimatu. Obecnie pochłaniają one mniej więcej połowę
dwutlenku węgla pochodzącego ze źródeł antropogenicznych.
Prawidłowo funkcjonujące ekosystemy, charakteryzujące się
różnorodnością biologiczną, pomagają nam w dostosowaniu
się do zmian klimatu oraz łagodzą ich skutki.

N

ależy jednak zwrócić uwagę, że występuje tzw. pojemność środowiska, czyli
zdolność środowiska naturalnego do
ponoszenia obciążeń związanych z działalnością człowieka. Istnieje więc pewien punkt
krytyczny, taka ilość zanieczyszczeń wprowadzona do ekosystemu, po przekroczeniu
której zostanie zachwiana naturalna równowaga ekologiczna i system nie będzie zdolny
do samooczyszczenia. Ekosystemy przeciążone
tracą stopniowo zdolność do regeneracji i ulegają degradacji.

Torfowiska jako szczególne ekosystemy

Szczególną rolę w zmianach klimatu wydają się mieć torfowiska. Na początku, kilka
słów na temat tych specyficznych i ciekawych
ekosystemów.
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Torfowiska zalicza się do obszarów wodnobłotnych. Są geobiocenozami wykształcającymi
się w warunkach silnego uwodnienia z warstwą torfu o miąższości ponad 0,3 m. Uwagę
zwracają tu jednocześnie charakterystyczne
zbiorowiska roślinne (roślinność torfotwórcza)
oraz złoża torfu.
Torfowiska powstają w obniżeniach terenu o nieprzepuszczalnym podłożu, w warunkach nadmiaru wody. Powszechnie znana
jest klasyfikacja torfowisk uwzględniająca ich
genezę oraz stosunki wodne. Wyróżnić można torfowiska wysokie powstające na wododziałach. Cechuje je niewielka zawartość
substancji odżywczych oraz silne zakwaszenie
podłoża. Głównym źródłem zasilania w wodę
są opady atmosferyczne. Torfowiska niskie
powstają w obniżeniach terenu, w dolinach

rzek, gdzie tworzą się liczne rozlewiska. Zasilane są w wodę pochodzącą z cieku wodnego,
bogate są w próchnicę i sole mineralne pochodzące częściowo z namułów. Trzecim typem
są torfowiska przejściowe, które wykazują
cechy pośrednie pomiędzy torfowiskiem niskim i wysokim. Torfowisko przejściowe po
pewnym czasie może przekształcić się w torfowisko wysokie.
Wody zasilające torfowisko decydują o jego
żyzności, ta z kolei odpowiada za szatę roślinną
danego obszaru, charakterystyczną dla każdego typu torfowiska. Panujące tu specyficzne
warunki środowiskowe działają wybiórczo na
skład florystyczny torfowisk. Na torfowisku
występują na przykład rośliny znoszące duże
zakwaszenie podłoża, czy brak dostępnego dla
nich mineralnego azotu w podłożu. Z brakiem
przyswajalnego azotu doskonale radzą sobie
m.in. rośliny owadożerne, a wśród nich trzy gatunki rosiczek (Drosera): rosiczka okrągłolistna,
długolistna i pośrednia oraz tłustosz pospolity.
Spotkać można również bagno zwyczajne, żurawinę błotną, borówki: bagienną i brusznicę,
modrzewnicę zwyczajną, wełniankę pochwowatą, bobrka trójlistkowego. Kontynuując florystyczną wędrówkę poprzez torfowiska należy
zwrócić uwagę na dominujące, szczególnie na
torfowisku wysokim, mchy torfowce. Cechują
się one wieloma przystosowaniami do bytowania w swoistych warunkach torfowiskowych.
Posiadają zdolność do niemal nieograniczonego
wzrostu , co ma ogromne znaczenia dla powstawania pokładów torfu. Ich szczytowe, zielone
części znajdują się na powierzchni, podczas gdy
końce ich łodyg, dorastając do 30 cm, znajdują
się pod powierzchnią. Części te obumierając
nie ulegają całkowitemu rozkładowi, gdyż jest
on hamowany brakiem dostatecznej ilości tlenu przy jednoczesnym nadmiarze wody. Nie
dochodzi więc do mineralizacji szczątków roślinnych, a jedynie ich humifikacji. Swój udział
w powstawaniu torfu mają również inne rośliny
występujące na torfowisku.

Torfowiska w Polsce...

stanowią 4% powierzchni kraju. Liczba
mniejszych torfowisk, których wiele znajduje
się m.in. w pasie pojezierzy, jest nieznana. Szacuje się, że „żywe”, akumulujące torf ekosystemy torfowiskowe zachowały się na obszarze
o powierzchni około 202 tys. ha (0,6% pow.
kraju). Wśród torfowisk dominują niskie – ich
udział w powierzchni wszystkich torfowisk to aż
92%. Największe z nich znajdują się w dolinach
rzek: Biebrzy i górnej Narwi, Noteci, Tyśmienicy
i Krzny oraz Odry na Nizinie Szczecińskiej.
Torfowisk wysokich jest niewiele – 4,7% pow.
wszystkich torfowisk. Występują one głównie
na pojezierzach, wyżynach i w górach. Niewiele
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mniejszy obszar (około 3% pow. wszystkich
torfowisk) zajmują torfowiska przejściowe.

Klimat a torfowiska

Zależności między klimatem, a torfowiskami są dwukierunkowe. Klimat wpływa na
torfowiska, ale także torfowiska oddziałują na
klimat. Relacja ta jest silniejsza, niż mogłoby to
wynikać z niewielkiego, bo tylko 3% udziału
torfowisk w całkowitej powierzchni Ziemi.
Relacja ta opiera się głównie na procesach
obiegu węgla w przyrodzie, których duża część
zachodzi na terenie torfowisk i łączy się z krążeniem węgla w atmosferze.

Wpływ torfowisk na klimat

Relacja klimat – torfowisko może być różna w zależności od położenia geograficznego
oraz typu torfu (składników odżywczych).
Tereny podmokłe uznawane są za ekosystemy
mające wpływ na stężenie w atmosferze takich
gazów cieplarnianych, jak dwutlenek węgla
i metan. Są one jednym z naturalnych źródeł
CH4, a zarazem wychwytują i zatrzymują CO2.
Obszary te emitują do atmosfery 145 Tg metanu rocznie, co stanowi 10-30% udziału pośród
obecnych źródeł emisji CH4. Jednocześnie, na
przykładzie badań prowadzonych na fińskich
torfowiskach, stwierdzono, iż pochłaniają one
12,4 Tg CO2, przy emisji wynoszącej 11,9 Tg
CO2 rocznie. Bilans CO2 jest więc niemal
równy zero. W prawidłowo funkcjonującym
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torfowisku następuje szybkie wiązanie CO2,
a powolne uwalnianie CH4. Okazuje się, że
torfowiska stanowią rezerwuary węgla z ciągłą
możliwością jego absorpcji. Jeśli naturalna
równowaga ekologiczna na torfowisku zostanie zaburzona, np. poprzez odwadnianie,
stają się one źródłami węgla, przyczyniając się
do wzrostu zawartości gazów cieplarnianych
w atmosferze. Następuje wówczas uwalnianie
zarówno CO2, jak i CH4, a bilans gazów cieplarnianych jest dodatni.

Wpływ klimatu na torfowiska

Rozmieszczenie torfowisk na Ziemi determinowane jest wilgotnością oraz temperaturą.
Tym samym ich funkcjonowanie uzależnione
jest od bilansu opadów oraz ewapotranspiracji.
Zmiany klimatu mogą powodować zaburzenia
w strukturze i funkcjonowaniu torfowisk. Ocieplanie klimatu wpływa na zmianę roślinności
torfowisk, zmianę ich produktywności, oraz
stosunków wodnych i mikroklimatycznych na
terenach ich występowania. Powoduje wzrost
temperatury i zwiększone parowanie. Osuszanie torfowisk prowadzi natomiast do zmniejszania emisji CH4, ale wzrostu wydzielania
CO2 i uwalniania pokładów węgla zgromadzonego w postaci torfu. W takich warunkach
torfowiska stają się źródłami węgla. Tracone
są natomiast możliwości jego wiązania, które występują w prawidłowo funkcjonujących
torfowiskach. Sprzężenie klimat – torfowisko

stanowi zamknięty obieg. Wszystkie zakłócenia powodowane zmianami klimatu wpływają
zwrotnie na klimat.
Degradacja i utrata ekosystemów torfowiskowych zmniejsza ich zdolność do wychwytywania oraz składowania dwutlenku węgla.
Podejście do ekosystemów jako obszarów
mających znaczenie dla adaptacji do zmian
klimatu oraz łagodzenia ich skutków wydaje
się być uzasadnione. Ekosystemy same w sobie
stanowią tanie, naturalne pochłaniacze CO2.
Ważne jest oczywiście opracowywanie i wprowadzanie nowych technologii, ale nie należy
zapominać o zachowaniu systemów przyrodniczych, w tym m.in. torfowisk, które istnieją
na Ziemi i w naturalny sposób wychwytują
jeden z najgroźniejszych gazów cieplarnianych,
jakim jest CO2.
Weronika Goraj
Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
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Klimat na talerzu
Świat: zwierzęta a klimat

Obecnie corocznie wykorzystuje się blisko
60 miliardów zwierząt hodowlanych na mięso,
mleko i jaja. Do roku 2050 liczba ta może wzrosnąć dwukrotnie. Będzie to miało ogromny
wpływ na zmiany klimatyczne i środowisko.
Zatem decyzje konsumentów istotnie wpływają na wielkość produkcji zwierzęcej, a co
za tym idzie, na stan otaczającego nas świata!
W związku z przewidywanym wzrostem hodowli Organizacja Narodów Zjednoczonych ds.
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podkreśla, że
jednym z wiodących obszarów polityki ochrony
środowiska powinien być właśnie ten sektor.
Hodowla zwierząt powoduje emisję podtlenku azotu oraz metanu, pochodzących
z nawozu zwierzęcego. CH4 jest także wynikiem procesów trawiennych zwierząt, zaś N2O
wydziela się z nawozów mineralnych stosowanych w uprawach paszowych. Udział tego
sektora w globalnych, powstałych na skutek
działalności gospodarczej człowieka, emisjach
głównych gazów cieplarnianych wynosi: 37%
sumarycznej emisji metanu (CH4); 65% emisji
podtlenku azotu (N2O); 9% emisji dwutlenku
węgla (CO2). Oprócz tego, z rolniczej produkcji
zwierzęcej pochodzi 64% emisji amoniaku,
który przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód, powstawania kwaśnych
deszczy i zaniku warstwy ozonowej.
Większość światowej produkcji zwierzęcej odbywa się w systemach przemysłowych,
wywierających silną presję na zasoby gruntowe i wodne, głównie ze względu na rozrastające się uprawy paszowe. Powoduje ona
także rozległe zanieczyszczenia nawozem
zwierzęcym oraz stosowanymi w uprawach
nawozami sztucznymi, pestycydami i herbicydami. Z takich systemów przemysłowych
pochodzi co najmniej 50% światowej produkcji mięsa. Emisje GC związane z hodowlą
zwierzęcą będą przypuszczalnie gwałtownie rosnąć aż do połowy stulecia. Działania
zmierzające do ich powstrzymania muszą
zostać podjęte jak najszybciej. Hodowla
żywego inwentarza na mięso, mleko i jaja
zużywa istotną część światowych zasobów
naturalnych. Jedna trzecia gruntów ornych
na świecie jest zajmowana przez uprawy paszowe; przeszło 90% światowej soi oraz 60%
kukurydzy i jęczmienia uprawia się na paszę
dla zwierząt. Jedną z głównych przyczyn
emisji CO2 i zaniku bioróżnorodności jest
karczowanie i wycinanie lasów. Ziemia pod
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pastwiska (70%) i uprawy paszowe to w rzeczywistości tereny, które ogołocono z lasów.
Powiększanie terenów pod uprawy paszowe
bezpośrednio pogarsza także warunki życia
przeszło 1/4 ludności świata. Rozrastające
się uprawy zabierają miejsce pastwiskom.
Te pastwiska, które pozostają, są więc nadmiernie wykorzystywane, a to powoduje
ich pustynnienie. Hodowle produkcyjne są
nastawione na dużą wydajność. To nasila
u zwierząt stres, prowadzi do pogorszenia
stanu zdrowia, a zatem zwiększa możliwość
zapadania na choroby, także zakaźne. Najnowsze oszacowania ekspertów służby zdrowia sugerują, że redukcja dziennego spożycia
mięsa w krajach wysoko rozwiniętych o ok.
60% może przyczynić się do zredukowania
chorób nadwagi i otyłości. Ograniczenie
konsumpcji mięsa czerwonego lub przetworzonego zaleca także Światowy Fundusz
Badań nad Rakiem. W jego raporcie na rok
2007, te rodzaje mięs wymieniane są jako
przekonująco udokumentowane przyczyny
nowotworów jelita grubego i odbytnicy.

Europa: Raport CIWF

Publikacja Globalne ocieplenie: zmiany
klimatyczne, a dobrostan zwierząt hodowlanych, przygotowana w 2008 roku przez
Compassion in World Farming (CIWF),
opisuje wpływ hodowli zwierzęcej na globalne ocieplenie. To pierwszy tego typu raport
dotyczący krajów Unii Europejskiej. Według

jego autorów hodowla zwierząt jest odpowiedzialna za 18% światowych emisji gazów cieplarnianych (GC) pochodzących z działalności
człowieka. Aktualne ceny mięsa i mleka są
zaniżone w stosunku do rzeczywistych kosztów ich produkcji w kategoriach wpływu na
środowisko i udziału w emisjach węglowych.
Sprawą zasadniczej wagi jest więc, by koszty
i ceny tych produktów w krajach rozwiniętych
zaczęły odzwierciedlać prawdziwe koszty gospodarki hodowlanej związane ze zmianami
klimatycznymi. CIWF uważa jednocześnie, że
to właśnie w tych krajach mamy do czynienia
z sytuacją niezrównoważonej ekologicznie nadprodukcji i nadmiernej konsumpcji produktów
zwierzęcych (mięsa, mleka i jaj). Zaplanowane
i umiejętnie przeprowadzone ograniczenie produkcji i konsumpcji mięsa i mleka w krajach
UE jest niezbędnym krokiem na drodze do
zahamowania zmian klimatycznych – twierdzi
Compassion in World Farming. Produkcja
mięsa i przetworów mlecznych odpowiada za
13,5% ogółu emisji gazów cieplarnianych w 25
państwach Unii Europejskiej. W Wielkiej Brytanii mięso i produkty z mleka odpowiadają
za 8% krajowych emisji, podczas gdy owoce
i warzywa – za 2,5%. Poza tym nakład energii
na wyprodukowanie jednej porcji gotowanej
wieprzowiny bywa trzy razy większy niż na
wyprodukowanie porcji gotowanej fasoli lub
innych nasion roślin strączkowych. Oznacza to,
że decyzje konsumenckie – wybór produktów
do kupienia i spożycia – wpływa na nasz indy-
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Hodowla zwierząt jest odpowiedzialna za 18% światowych emisji gazów cieplarnianych (GC).
Jest to więcej niż procentowy udział transportu, odpowiedzialnego za 14% globalnych emisji (GC).
widualny „ślad” w bilansie węglowym równie
znacząco, jak wybór środków transportu.
Spożywanie produktów roślinnych oszczędza energię i zmniejsza „odcisk stopy”. Tym
bardziej, że największe źródło emisji gazów cieplarnianych w produkcyjnej hodowli zwierząt
tkwi w samych zwierzętach, tzn. w ich procesach trawiennych i wydalniczych. Prawdopodobnie jedyną skuteczną metodą zmniejszenia
emisji GC, pochodzącej z produkcji zwierzęcej, w stopniu niezbędnym dla ograniczenia
wzrostu globalnego ocieplenia jest redukcja
rozmiarów sektora hodowlanego w krajach
wysoko rozwiniętych – uważa Compassion
in World Farming. Zdaniem organizacji Unia
i inne rozwinięte kraje o wysokich dochodach
powinny do roku 2020 zredukować produkcję
i spożycie mięsa i mleka o 1/3 w stosunku do
dzisiejszych poziomów, a do roku 2050 o co
najmniej 60%. CIWF proponuje m.in.:
• z lokalnej zagrody dobre mięso w dobrej
cenie – konsumenci spożywają mniejsze ilości
mięsa i mleka, ale wyższej jakości, najlepiej od
miejscowych rolników. Rolnicy uzyskują większe stawki za swoje produkty, ale wyższe ceny
odzwierciadlają węglowe koszty konsumpcji
mięsa i mleka;
• nie tylko mięso – redukcja o 1/3 oznacza
mniej więcej, że konsumenci częściowo zastępują mięso żywnością pochodzenia roślinnego
– nasionami roślin strączkowych, ziarnami,
warzywami i owocami;
• mięso bez okrucieństwa – rolnicy prowadzą mniejsze hodowle, ale zapewniają
zwierzętom większy dobrostan taki jaki daje
hodowla w wolnym chowie i w gospodarstwach
ekologicznych;
• mięso mniejszym kosztem – zmniejszenie
zapotrzebowania na pasze dla zwierząt umożliwia obniżenie intensywności upraw i wzrost
bioróżnorodności użytków rolnych.
Zapoznanie się z raportem poleca prof. dr
hab. Piotr Tryjanowski, pracownik naukowy
Instytutu Biologii Środowiska Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się
on relacjami klimat – organizmy żywe. Jest
ekspertem Międzyrządowego Panelu ds. Zmian
Klimatycznych (IPCC), który w 2007 r. otrzy-
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mał Nagrodę Nobla za wysiłki na rzecz budowy
i upowszechniania wiedzy nt. zmian klimatu
wynikających z działań człowieka. Na temat
raportu P. Tryjanowski napisał: Po lekturze
książki (…) inaczej popatrzysz na jajka, czy
wędliny w sklepie. Powiesz, do kupowania
tych z tradycyjnych gospodarstw potrzeba
więcej pieniędzy. Tak, to prawda, ale przede
wszystkim potrzeba większej świadomości...
A argumentów jest sporo!
Raport komentuje Jacek Bożek z Klubu
Gaja:
– Sytuacja zwierząt we współczesnym
świecie jest zatrważająca. Miliony z nich hodowanych w samej tylko Europie nie mają

zachowanego nawet minimum dobrostanu.
Rośnie społeczne zainteresowanie indywidualnymi przypadkami złego traktowania
zwierząt towarzyszących, ale brakuje wiedzy
o losie zwierząt hodowlanych i olbrzymim
wpływie przemysłowych hodowli na zmiany
klimatyczne.
Opracowanie na podstawie materiałów
Klubu Gaja
n
(K.G.)
Fot. Archiwum TdNiCz
Raport w polskiej wersji językowej:
http://www.klubgaja.pl/_pliki/pomagamy_chronimy_raport.pdf/
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Ochrona klimatu – zrób to sam
Do powstrzymania niekorzystnych zmian klimatycznych mogą przyczynić się nasze codzienne
wybory, trochę samodyscypliny i chęć... oszczędzania. Obok utrzymania równowagi klimatycznej
przyczynią się one również do ochrony zdrowia i życia, a także zachowania środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń. Co można zrobić dla siebie i innych? Podpowiadamy w 25 punktach.

Własny dom/mieszkanie

1. Ociepl budynek – to jeden z podstawowych sposobów oszczędzania ciepła. Energia
wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń
nie będzie marnowana, gdy odpowiednio zaizolujemy ściany, stropy, dachy...
2. Zmniejsz temperaturę w pomieszczeniach nawet o 1 stopień C – wysokość Twojego rachunku spadnie o 5–10% , a roczna
emisja CO2 z tego domu zostanie ograniczona
o ok. 300 kg. Dalsze oszczędności przyniesie
zaizolowanie zbiornika na ciepłą wodę, rur
centralnego ogrzewania oraz wyłożenie folią
aluminiową ścian za grzejnikami.
3. Zadbaj o okna i drzwi – warto je choćby uszczelnić taśmami. Jeśli są w złym stanie
należy je wymienić – najlepiej na nowoczesne
z podwójnymi szybami. Ten dość drogi zabieg
spowoduje , że ilość ciepła uciekającego takimi
miejscami zmniejszy się o połowę. W osłonie
przed naporem zimnego powietrza pomogą
też dobre rolety zewnętrzne.
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4. Wkręć energooszczędne żarówki – są
droższe, ale 5–10 razy trwalsze niż standardowe źródła światła, zużywają też do 80% mniej
energii elektrycznej od zwykłych żarówek.
Najbardziej ekonomiczne dla portfela i oczu są
zamontowane w miejscach oświetlenia ogólnego. Oświetlenie pochłania około 20% całkowitej
energii wykorzystywanej w Twoim domu.
5. Wykorzystaj maksymalnie dzienne
światło – w tym celu można przenieść miejsce
do pracy pod okno, w którym światła w ciągu
całego dnia jest najwięcej. Optycznie pomieszczenia rozświetlą także jasne barwy ścian i lustra,
które powielają światło. Można też spróbować
zmienić swoje nawyki – zamiast „siedzieć po
nocach” przy sztucznym świetle lepiej wstać rano
i korzystać z dobrodziejstw poranka.
6. Kapiące krany – pamiętaj, aby dobrze
zakręcić kran. Jeśli się nie da, zmień uszczelkę,
jeśli możesz – dodatkowo zamontuj perlator
zwiększający optycznie strumień wody poprzez
znaczne jej napowietrzenie. Perlator potrafi
oszczędzić od 15 do 60% wody.

7. Niesprawna toaleta – tutaj marnuje
się dziennie nawet 200 litrów wody, a jest to
50-krotne użycie toalety!
8. Podlewanie ogrodu w słońcu – lepiej
robić to w chłodniejszych godzinach (wieczornych, porannych), gdyż woda paruje wolniej.
Dzięki temu wchłoną ją rośliny, a nie powietrze.
Warto używać do podlewania ogrodu deszczówki. Pamiętaj też, że wyższa trawa lepiej
zacienia glebę i ziemia wolniej traci wilgotność.
9. Pełny czajnik gotującej się wody – jest
zbędny, jeśli przygotowujesz tylko jeden kubek
herbaty. Z każdych 100 litrów przetworzonej
wody tylko siedem litrów jest faktycznie wykorzystane do picia. Używaj czajników z elementem grzewczym wbudowanym w dno
(bez spirali grzejnej). Szybciej gotują wodę
i zużywają mniej energii.
10. Wybieraj urządzenia wysokiej klasy
energetycznej (z symbolem A, A+, A++) –
kupując nowy produkt pamiętaj, że urządzenia
klasy A pochłaniają 15% więcej prądu niż A+
i nawet do 40% więcej niż A++.
11. Regularnie rozmrażaj lodówkę – to
sprawny system chłodzenia, a nie warstwy
lodu sprawiają, że przechowywane jedzenie
dłużej zachowuje świeżość. Należy jednak unikać najwyższych stopni chłodzenia – niszczą
one wartości odżywcze pokarmu i powodują
wyższe zużycie energii. Lodówki i zamrażarki wyposażone w systemy automatycznego
usuwania szronu i wilgotności „oszczędzają”
dodatkowo do 20% energii.
12. Nie stawiaj lodówki obok źródła ciepła – a nie będzie musiała pobierać dodatkowej
energii do schłodzenia. Oszczędne i „zdrowe”
dla urządzenia jest nie wstawianie ciepłego
jedzenia, natomiast pożądane jest rozmrażanie
jedzenia. Zamrażarka ustawiona w nieogrzewanej piwnicy to świetne rozwiązanie.
13. Pilnuj garnków – używaj ich proporcjonalnie do ilości przygotowywanego w nich
posiłku oraz wielkości płyty grzewczej bądź
palnika (naczynie powinno być o dwa centymetry większe niż średnica powierzchni grzejącej). W czasie gotowania używaj pokrywek,
a zaoszczędzisz połowę energii zużywanej na
przygotowanie jedzenia. Szybkowary i garnki
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do gotowania na parze zmniejszają zużycie
energii nawet o 70%. Pokrój warzywa na małe
kawałki – to skróci czas gotowania.
14. Wyłączaj tryb stand-by (czuwania)
– we wszystkich urządzeniach, w których jest
to możliwe. Telewizor włączony przez 3 godziny dziennie i pozostawiony w trybie czuwania przez 21 godzin zużywa ok. 40% całej
wykorzystywanej energii na tryb czuwania.
Możesz podłączyć urządzenia do jednej listwy
(telewizor, odtwarzacz DVD, wieżę stereo)
i wyłączaj listwę, kiedy z nich nie korzystasz
– zaoszczędzisz na zużyciu energii aż do 10%.
15. Wyjmuj ładowarkę do telefonu
z gniazdka – kiedy jej nie używasz, w gniazdku
elektrycznym stale pobiera prąd, mimo że nie
jest podłączona do aparatu. Włączona na stałe
do prądu marnuje ok. 95% pobieranej energii.
16. Drukując dokumenty – mimo, że
często nie jest to konieczne, robisz to tylko
z przyzwyczajenia. Zużycie papieru z roku na
rok wzrasta, a technologia oparta na sieci sprawia, że drukuje się coraz więcej dokumentów.
Postaraj się tego unikać, a zyskasz i Ty, i środowisko. Kiedy już musisz drukować dokumenty
– wykorzystaj obie strony.

Transport

17. Korzystaj ze środków transportu
publicznego: tramwajów, autobusów, metra i kolei – samochód wybieraj, gdy jest to
naprawdę konieczne.
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18. Na 3 km Cię stać – obliczono, że w mieście ten dystans pokonuje się szybciej piechotą
niż samochodem. I znacznie oszczędniej. Zabierze jeszcze mniej czasu, jeśli wsiądziesz na rower.
19. Rower się opłaca – to najbardziej
ekologiczny środek transportu, nie przyczynia się ani do efektu cieplarnianego, ani nie
zanieczyszcza.
20. Oszczędzaj na samochodzie – jeśli
macie z kolegami/znajomymi wspólny cel podróży to korzystajcie z jednego auta – każdy
z Was oszczędzi pieniądze na paliwie i częściach.
W korku ulicznym wyłącz silnik, który na jałowym biegu zużywa więcej paliwa niż przy ponownym uruchomieniu samochodu. Co miesiąc
sprawdzaj ciśnienie w oponach – niedostatecznie
napompowane zwiększają zużycie paliwa nawet
o 10%. Włączona klimatyzacja to zwiększenie
zużycia paliwa i emisji CO2 o ok. 5%.
21. Stosuj Eco-driving – to proste zasady,
które pozwolą ograniczyć zużycie paliwa o 10%
– zmniejsz prędkość ze 130 do 110 km/h, staraj
się jeździć płynnie, unikaj gwałtownego przyspieszania i hamowania, jedź na najwyższym
możliwym biegu, gdy tylko jest to możliwe
i utrzymuj stałą prędkość jazdy.

Zakupy

22. Zmień styl bycia: nie kupuj lecz zamieniaj – bierz udział w kiermaszach wymiany
książek, zabawek, odzieży, mebli i innych. Podaruj stare ubrania organizacjom charytatyw-

nym lub wrzuć do kontenera. Kupuj tylko to,
co jest Ci naprawdę potrzebne – rzeczy trwałe,
wysokiej jakości, które będą długo służyć.
23. Nie marnuj jedzenia – wykorzystuj
resztki jedzenia do... jedzenia. Kupuj tylko
tyle, ile naprawdę potrzebujesz. W ten sposób
możesz zmniejszyć ilość odpadków i zapobiec
emisji CO2 na skutek dodatkowej produkcji
żywności.
24. Wybieraj produkty bez opakowania
– lub opakowane jak najmniej, np. w opakowaniach zbiorczych. Ograniczysz ilość emisji
gazów cieplarnianych powstającą podczas produkcji, dystrybucji i utylizacji tych opakowań.
Wykorzystuj pojemniki wielokrotnego użytku.
Na zakupy zabieraj torby bawełniane – pozwoli
to na ograniczenie ilości jednorazówek.
25. Segreguj odpady – recykling np. jednej
puszki oszczędza 90% energii potrzebnej do
produkcji nowej. Z odpadów organicznych
można zrobić kompost. Warto samodzielnie
lub wspólnie z sąsiadami urządzić kompostownik. Uzyskany nawóz użyźnia glebę oraz
ograniczy emisję gazów cieplarnianych z wysypisk śmieci.
opracowanie tekstu i zdjęcia

Jar


n

Materiał opracowano na podstawie
broszury „Chroń klimat. Co Ty możesz
zrobić?”, której wydawcą jest Klub Gaja:
http://www.klubgaja.pl
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Historia tworzenia obszarów
chronionych na Lubelszczyźnie
– cz. III (okres 1959-1974)
Dlaczego akurat rok 1959? Ponieważ rok ten uznany został za początek żmudnych, 15-letnich
starań o utworzenie parku narodowego na Roztoczu i aż 30-letnich – o utworzenie parku narodowego na Polesiu Lubelskim. A 1974 r. to rok powstania pierwszego – Roztoczańskiego – Parku
Narodowego na Lubelszczyźnie.

W

zmianki o florze i faunie lasów zwierzyniecko-kosobudzkich na Roztoczu Środkowym można znaleźć
w literaturze z czasów Ordynacji Zamojskiej.
Po wojnie pojawiło się kilkadziesiąt prac dotyczących tej części Roztocza, początkowo były to
głównie badania florystyczne, fitosocjologiczne
oraz zoologiczne. D. Fijałkowski ocenia, iż do
1959 r. ukazało się 40 prac botanicznych i zoologicznych dotyczących tego obszaru. Od czasu
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
w Lublinie w 1954 r. zakończonego wycieczką
na Roztocze, obszarem tym zainteresowali się
geografowie z całej Polski. Żaden z naukowców nie wspominał jednak wtedy o potrzebie
utworzenia w lasach zwierzynieckich parku
narodowego, starano się natomiast o ochronę
rezerwatową. Pierwszym głosem dotyczącym
możliwości i potrzeby utworzenia tu parku
narodowego był artykuł D. Fijałkowskiego i K.
Izdebskiego z 1959 r. W sprawie utworzenia
Zwierzynieckiego Parku Narodowego, opublikowany w „Sylwanie”. Omówiono w nim projekt
parku, zagadnienia naukowo-dydaktyczne,
turystyczno-krajoznawcze i, przede wszystkim,
walory przyrodnicze obszaru proponowanego
do ochrony, obejmującego 6400 ha w nadleśnictwach Zwierzyniec i Kosobudy. Otulinę
dla parku autorzy uznali wówczas za trudną
do utworzenia.
Lasy zwierzynieckie uznawano za jedne
z najcenniejszych i najpiękniejszych w Polsce,
jednakże propozycja z 1959 r. nie zdobyła
początkowo zwolenników wśród administracji
lasów państwowych. Popierała go natomiast
szeroka rzesza leśników, Liga Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, media i społeczeństwo Lubelszczyzny, a przede wszystkim wyższe uczelnie
Lublina i najwyższe autorytety naukowe z całej
Polski.
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Rezerwat Brzeźno

D. Fijałkowski i J. Górski przeprowadzili porównanie wartości botanicznych tego
obszaru z 10 istniejącymi wówczas i dwoma
projektowanymi parkami narodowymi. Ocenili
oni drzewostan, krzewy i runo oraz zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych. Roztocki (Zwierzyniecki) Park zajął w porównaniu średnio
4-5 miejsce. „Tak korzystne miejsce naszego
projektowanego Parku jest wystarczających
powodem, aby znalazł się on w rejestrze Parków Narodowych”.
Na łamach prasy i czasopism lokalnych
(„Sztandar Ludu”, „Kurier Lubelski”, „Kamena”) ukazało się kilkadziesiąt artykułów
popierających ideę utworzenia parku i po-

pularyzujących jego walory przyrodnicze,
naukowe, dydaktyczne i turystyczne. Zaktywizowała się LOP, której prezesem był D.
Fijałkowski, i PTTK, z D. Fijałkowskim, jako
przewodniczącym Komisji Ochrony Przyrody.
Intensywnie zabiegał o park Wojewódzki Komitet Ochrony Przyrody z T. Wilgatem jako
przewodniczącym, Wojewódzki Konserwator
Przyrody J. Górski, leśnicy, dziennikarze i inni.
W 1970 r., w momencie, gdy projekt parku
został już wszechstronnie przedyskutowany
przez wszystkie zainteresowane strony, gdy
do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej wpłynął już projekt zarządzenia Ministra
oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów,
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postępowanie w sprawie ustanowienia Parku
zostało zahamowane i „projekt utknął na ministerialnych szczeblach”. W 1973 r. w „Słowie
Powszechnym” pisano „Z parkiem oraz jego
organizacją dzieją się bardzo dziwne rzeczy i to
od paru lat. Park Narodowy w rejonie Zwierzyńca, pomimo wiążących już ustaleń, rodzi
się w wielkich bólach przysparzając niejeden
siwy włos entuzjastom i zwolennikom tej koncepcji, których jest wielu, że wymienię tylko
artystkę-malarkę ze Zwierzyńca Aleksandrę
Wachniewską i prof. dr Dominika Fijałkowskiego z UMCS z Lublina. Zawsze z zainteresowaniem przyjmowane są publikacje prof. dr
D. Fijałkowskiego na temat Parku Narodowego
na Roztoczu, ale coraz częściej dostrzega się
w nich nutkę bezsilności oraz zawodu, że mimo
wszystko biurokracja święci nadal triumfy”.
Wreszcie, po 15 latach starań, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 1974 r.
w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku
Narodowego (Dz. U. 1974 nr 21 poz. 120) powołano trzynasty park narodowy w Polsce, na
Roztoczu. W chwili utworzenia park posiadał
powierzchnię 4800,65 ha, z czego 518 ha podlegało ochronie ścisłej. W 1974 r. istniał już
program działania dyrekcji w przyszłej strefie
ochronnej autorstwa H. Maruszczaka i T. Wilgata z UMCS. Mimo braku podstawy prawnej,
otulina Parku była respektowana przez władze
administracyjne, do zatwierdzenia Planu zagospodarowania przestrzennego RPN i obszaru
otaczającego w 1981 r. W 1976 r. D. Fijałkowski
i K. Izdebski opracowali Przyrodnicze uzasadnienie poszerzenia granic RPN do powierzchni
9066,36 ha. Obszar RPN powiększał się co roku
o niewielkie areały wykupywane od właścicieli
prywatnych (dokładne dane w Kronikach RPN),
a trzykrotnie powiększano go na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów: w 1979 r. do 6802,63
ha, w 1990 r. do 7811,31 ha (obszar ochrony
ścisłej do 808,19 ha) i w 1995 r. do 8481,76 ha.
Już rok po utworzeniu RPN rozpoczęły się
kłopoty z kolejową Linią Hutniczo-Siarkową
…..(czytaj w następnym numerze „OIKOS-a”).
Piękno i przyroda Polesia były opisywane
już pod koniec XIX wieku, a w okresie międzywojennym prowadzono tu pionierskie
badania. W związku z pomysłem osuszenia
Polesia, który zrodził się w latach 20. XX wieku, podjęto myśl o utworzeniu w ówczesnym
województwie poleskim Parku Natury. Pierwsze powojenne publikacje dotyczące Polesia
Lubelskiego i jego walorów przyrodniczych
pojawiły się na początku lat 50. Pojezierze od
momentu powstania UMCS było obiektem
zainteresowania i badań przede wszystkim geografów i zoologów. W trakcie badań botanicznych w rejonie jezior łęczyńsko-włodawskich
i przylegających do nich torfowisk D. Fijał-
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kowski z UMCS zgłosił pierwszą propozycję
utworzenia na tym obszarze Wytyckiego Parku
Narodowego. „Racjonalne zagospodarowanie
olbrzymich obszarów torfowiskowych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego winno iść w parze ze szczegółowymi badaniami. W związku
z tym nasuwa się konieczność ochrony dla
celów naukowych większego kompleksu jeziorno-torfowiskowego. Za taki obszar uważam
teren o pow. około 30 km2 położony pomiędzy
następującymi osiedlami: Wytyczno – Mio-

tełka – Nowiny – Janówka – Zienki – Jamniki
- Kol. Wola Wereszczyńska – Olszowo - jezioro
Wytyckie - Wytyczno. Na tym obszarze proponuję utworzenie pierwszego w Polsce torfowiskowego parku narodowego (Wytyckiego
Parku Narodowego).[…] Omawiany teren jest
najpiękniejszym i najmniej zniszczonym
kompleksem torfowiskowym w Polsce” (Fijałkowski 1959).
W maju 1959 r., z inicjatywy T. Wilgata i Lubelskiego Oddziału PTG, odbyła się
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Poleski Park Narodowy

w Lublinie konferencja naukowa poświęcona
środowisku przyrodniczemu i przyszłości Polesia Lubelskiego, podczas której D. Fijałkowski
powtórzył swą propozycję utworzenia kilku
rezerwatów oraz parku narodowego w rejonie
jeziora Wytyckiego.
Utworzenie tu parku narodowego przewidziano w kompleksowym programie ochrony
środowiska województwa lubelskiego na lata
1973-1990. Po reformie administracji z 1975
r., gdy tereny te znalazły się w województwie
chełmskim, wzmianka o parku znalazła się
w ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
Pod koniec 1971 r. Rząd wydał decyzję
„w sprawie podjęcia prac przygotowawczych
28

do kompleksowego zagospodarowania Lubelskiego Zagłębia Węglowego” (LZW), a 9
stycznia 1975r. Biuro Polityczne KC PZPR
podjęło decyzję o budowie kopalń w LZW
– w Bogdance i Stefanowie na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. W takich warunkach
utworzenie parku narodowego było niemożliwe, czyniono jednak starania, by zachować
chociaż najcenniejsze obiekty przyrodnicze. Już
w 1973 r., jeszcze przed rozpoczęciem robót
górniczych, grupa naukowców z UMCS pod
kierunkiem T. Wilgata wykonała opracowanie
dotyczące walorów przyrodniczych na obszarze
typowanym do eksploatacji węgla, prognozy
zmian w środowisku, jakie pociągnie za sobą
ta działalność oraz możliwości ochrony przed

inwestycjami przemysłowymi terenów najcenniejszych.
Dalsze losy zmagań o Poleski Park Narodowy opiszę w następnym numerze „OIKOS-a”.
Okres 1959-1974, do powstania Roztoczańskiego Parku Narodowego, to także starania
o utworzenie kolejnych rezerwatów przyrody,
a także początki ochrony walorów krajobrazowych.
Do tej pory na Lubelszczyźnie nie było
żadnego rezerwatu chroniącego cenne torfowiska, choć projekt trzech rezerwatów torfowiskowych w okolicy Siemienia przedstawiono
jeszcze w 1947 r. D. Fijałkowski, w wyniku
dokładnego opracowania szaty roślinnej jezior
łęczyńsko-włodawskich i przylegających do
nich torfowisk, za godne ochrony uznał 10
jezior i otaczających je torfowisk – jeziora:
Czarne Sosnowickie, Brzeziczno, Biesiadki,
Brudno, Czarne Gościnieckie, Świerszczów,
Skomielno, Hańskie, Gumienno i Czarne.
W 1959 r. zatwierdzono sześć rezerwatów,
w tym trzy pierwsze torfowiskowe (2,3,6) proponowane przez D. Fijałkowskiego:
1. Maziarki, gromada Zwierzyniec, powiat
zamojski; florystyczny
2. Jezioro Brzeziczno, gmina Ludwin,
powiat łęczyński; florystyczny torfowiskowy
3. Jezioro Świerszczów, gmina Cyców,
powiat łęczyński; florystyczny wodny
4. Łabunie, gmina Łabunie, powiat zamojski; florystyczny (stepowy)
5. Topór, gmina Łuków, powiat łukowski;
florystyczny leśny
6. Torfowisko przy Jeziorze Czarnym, gmina Sosnowica, powiat parczewski; florystyczny
torfowiskowy
W 1961 r., na zjeździe Państwowej Rady
Ochrony Przyrody (PROP) przyjęto projekt
racjonalnej sieci rezerwatów przyrody dla całej Polski opracowany przez Z. Czubińskiego.
W poszczególnych regionach Polski prace nad
sieciami rezerwatów trwały od wielu lat, jak
chociażby na Pomorzu i na Lubelszczyźnie
z Roztoczem. W latach 60. zatwierdzono na
Lubelszczyźnie 14 kolejnych rezerwatów:
1. Piekiełko koło Tomaszowa Lubelskiego, 1962, gmina Tomaszów Lubelski, powiat
tomaszowski (lubelski); przyrody nieożywionej
2. Jarugi, 1962, gromada Zwierzyniec,
powiat zamojski; leśny
3. Bór Sosnowy na Stokach, 1962, gromada Zwierzyniec, powiat zamojski; leśny
4. Stoki nad Wieprzem, 1963, gromada
Zwierzyniec, powiat zamojski; leśny
5. Łęg na Kępie w Puławach, 1963, gmina
Puławy, powiat puławski; leśny
6. Omelno, 1965, gmina Drelów, powiat
bialski; leśny
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7. Rogów, 1965, gmina Grabowiec, powiat
zamojski; florystyczny (stepowy)
8. Serniawy, 1965, gmina Sawin, powiat
chełmski; leśny
9. Durne Bagno, 1966, gromada Urszulin,
powiat włodawski; torfowiskowy
10. Chmielinne, 1967, gmina Leśna
Podlaska, powiat bialski; leśny
11. Królowa Droga, 1967, gmina Dębowa Kłoda, powiat parczewski; florystyczny
leśny
12. Las Lipowy w Uroczysku Bukowiec,
1967, gmina Jarczów, powiat tomaszowski
(lubelski); leśny
13. Skrzypny Ostrów, 1967, gmina Krynice, powiat tomaszowski (lubelski); leśny
14. Kamienna Góra 1969, gromada Zwierzyniec, powiat zamojski; leśny
Do 1974 roku utworzono kolejnych dziesięć rezerwatów:
1. Jezioro Moszne, 1971, gromada Urszulin, powiat włodawski; torfowiskowy
2. Łęg Dębowy koło Janowa Podlaskiego,
1972, gmina Janów Podlaski, powiat bialski;
leśny
3. Wolwinów, 1972, gmina Chełm, powiat
chełmski; florystyczny (stepowy)
4. Krzywionka, 1972, gromada Zwierzyniec, powiat zamojski; leśny
5. Rezerwat im. Prof. Z. Czubińskiego,
1972, gromada Zwierzyniec; powiat zamojski, leśny
6. Zwierzyniec, 1972, gromada Zwierzyniec, powiat zamojski; leśny
7. Brudzieniec, 1973, gmina Wola Uhruska, powiat włodawski; florystyczny torfowiskowy
8. Brzeźno, 1973, gmina Chełm i Dorohusk, powiat chełmski; florystyczny torfowiskowy
9. Czapliniec w Uroczysku Feliksówka,
1973, gmina Radzyń Podlaski, powiat radzyński; faunistyczny leśny
10. Podzamcze, 1974, gmina Bychawa
(miasto Bychawa), powiat lubelski; florystyczny
stepowy
Lata 60. i 70. to początek zabiegania
o ochronę walorów krajobrazowych, gdyż „postulat zachowania na dużych przestrzeniach
krajobrazów naturalnych i pierwotnych nie
jest luksusową zachcianką przyrodników nie
umiejących myśleć kategoriami ekonomicznymi, lecz jest palącą potrzebą naszych czasów”.
Pierwszą próbą podkreślenia walorów
krajobrazowych Lubelszczyzny było zaznaczenie jeszcze w 1957 r. na Mapie Turystycznej
Województwa Lubelskiego, autorstwa K. i T.
Wilgatów, okolic „pięknych krajobrazowo”,
do których zaliczono: dolinę Bugu w okolicy Serpelic i Mielnika, jeziora Pojezierza
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Łęczyńsko-Włodawskiego (m.in. Białe, Czarne, Zagłębocze, Piaseczno, Rogóźno), dolinę
Wieprza w okolicy Łęcznej i Kijan, okolice
Męćmierza, Kazimierza i Puław, dolinę Wisły
od Piotrawina po Józefów, okolice Gościeradowa (Kamienna Góra, Szczeckie Doły), dolinę
Poru w okolicach Batorza, trzy rezerwaty krajobrazowe Szum, Czartowe Pole i Nad Tanwią,
Krągły Goraj, Roztocze Szczebrzeszyńskie,
rezerwaty Nart-Czerkies i Obrocz oraz okolice Izbicy.
W 1958 r. zespół geografów z Zakładu Hydrografii UMCS, pod kierunkiem T. Wilgata,
wykonał waloryzację krajobrazową obszaru
w promieniu 50 km od Lublina, której wyniki
przedstawił w opracowaniu Podmiejska strefa
wypoczynkowa Lublina. Zwrócono w nim uwagę na potrzebę ochrony Lasów Kozłowieckich,
a także odleglejszych terenów – doliny Wisły,
Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Roztocza i Równiny Puszczańskiej (Wilgat 1988).
Początkowo, w celu ochrony krajobrazu wybranych obszarów, tworzono w Polsce
rezerwaty krajobrazowe. Tworzenie małych
obiektów nie było jednak prawidłowym rozwiązaniem problemu ochrony krajobrazu.
Przełomowa stała się V Sesja PROP w dniu
26 maja 1964 r., w całości poświęcona zagadnieniom ochrony krajobrazu. Zaproponowano
dalszą realizację rezerwatów krajobrazowych
(do 1965 r. utworzono ich 48, w tym 3 w województwie lubelskim) oraz postanowiono
wprowadzić nowe formy ochrony – parki krajobrazowe (dalej PK) i obszary chronionego
krajobrazu (dalej OCK).
Na konferencji wojewódzkich konserwatorów przyrody w marcu 1964 r., która poprzedziła V Sesję PROP, Wilgat przedstawił
mapę terenów projektowanych do ochrony
krajobrazu, która była oparta na wynikach
badań geografów i botaników lubelskiego
ośrodka naukowego.
W 1971 r. Minister Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego zatwierdził Plan koncepcji ochrony
krajobrazu w Polsce na podstawie projektu
przyjętego na sesji PROP 31 maja 1971 r. Plan
ten, opracowany pod redakcją S. Kozłowskiego, przewidywał utworzenie początkowo 15
parków krajobrazowych na 1,33% powierzchni Polski oraz stref chronionego krajobrazu
obejmujących 14,9% powierzchni Polski.
W województwie lubelskim miał powstać
Park Roztocza i drobne strefy chronionego
krajobrazu na Roztoczu, Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, Płaskowyżu Nałęczowskim
i w dolinie Wisły.
W województwie lubelskim pojawiło się
w tym czasie kilka bardzo interesujących projektów ochrony krajobrazu autorstwa D. Fijałkowskiego, S. Kozłowskiego, H. Maruszczaka

i T. Wilgata, a pierwsze parki krajobrazowe
w województwie lubelskim w dzisiejszych granicach powstały w 1978 r. (Park Krajobrazowy
Nad Branwią w Lasach Janowskich) i w 1979 r.
(Kazimierski Park Krajobrazowy).

c.d.n.
dr Małgorzata Stanicka
Zakład Ochrony Środowiska
Instytut Nauk o Ziemi UMCS Lublin
malgorzata.stanicka@umcs.pl
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
TOWARZYSTWA DLA NATURY I CZŁOWIEKA
W ROKU 2010
PRZYRODA I EKOROZWÓJ NA WSI
PROMOCJA I EDUKACJA
SIECI NATURA 2000
Wystawa

Wykonana w 2009 roku we współpracy
z czołowymi fotografami przyrody (przede
wszystkim członkami Okręgu PodkarpackoRoztoczańskiego Związku Polskich Fotografów
Przyrody) przenośna wystawa NATURA2000/
LUBELSKIE/PL prezentowana była w Zamościu, Lublinie (Biblioteka Wojewódzka, Centrum Handlowe Plaza, UMCS), Warszawie
(Biblioteka UW), Wrocławiu, Kołaczach („Majówka Poleska”), Świdnicy (podczas Kongresu
Regionów), Zwierzyńcu (Roztoczański Park
Narodowy). Jesienią odbyły się także 3 prezentacje na Łotwie (Ogród Botaniczny podczas
Nocy Nauki, Ministerstwo Środowiska i Park
Narodowy Gauja). Na użytek tych ostatnich
prezentacji przygotowano specjalny folder
w języku łotewskim w nakładzie 1000 szt.

Seminarium

Spotkanie pod tytułem „Edukacja i budowanie poparcia dla ochrony przyrody
w obszarach Natura 2000. Dotychczasowe
doświadczenia i perspektywy” zorganizowane
zostało we współpracy z Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska i odbyło się 17 marca.
Wzięło w nim udział ok. 40 przedstawicieli
organizacji pozarządowych, instytucji ochrony
przyrody, lasów.
Kontynuacją i podsumowaniem prowadzonych w latach 2008-2009 szkoleń dla doradców
i spotkań informacyjnych był otwarty wykład
pt „Pakiety rolnośrodowiskowe – czynna
ochrona przyrody w rolnictwie”, który odbył
się 29 marca na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Lublinie. Prezentacja na temat Natury 2000
dla około 100 uczniów szkół średnich miała
z kolei miejsce w ramach Dnia Ziemi w Instytucie Nauk o Ziemi UMCS.
Rozwijany był serwis internetowy natura2000.lubelskie.pl poświęcony Europejskiej
Sieci Ekologicznej na terenie Lubelszczyzny.
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ODPOWIEDZIALNA TURYSTYKA
PRZYRODNICZA
Wizyta studyjna na Łotwie

We wrześniu odbył się wyjazd studyjny na
Łotwę, w którym wzięło udział 15 publicystów
i przewodników turystycznych, przedstawicieli
biur podróży, organizacji pozarządowych z całej Polski oraz dwóch uczestników z Białorusi.
Poznali oni ofertę i infrastrukturę tego kraju
w dziedzinie turystyki przyrodniczej, a także
wzięli udział w warsztatach na temat odpowiedzialności przyrodniczej przy obserwacjach
terenowych.

Łotewsko-białoruska wizyta
studyjna na Lubelszczyźnie

W październiku 17-osobowa grupa animatorów turystyki przyrodniczej z Łotwy i zachodniej Białorusi odwiedziła najciekawsze
przyrodniczo fragmenty regionu (dolina Bugu,
dolina Wisły, Polesie, Roztocze), poznając jednocześnie ofertę turystyczną, infrastrukturę,
najciekawsze usługi.

Seminarium

Dnia 29 października w Zwierzyńcu odbyło
się seminarium pt. „Łotwa – Białoruś – Lubelszczyzna – współpraca w turystyce przyrodniczej”, w którym oprócz uczestników wizyty
studyjnej z Łotwy i Białorusi wzięło udział ok.
30 przedstawicieli branży turystycznej i ochrony przyrody z Lubelszczyzny. Uczestnicy prezentowali ofertę i realia organizacji turystyki
zorientowanej na przyrodę w poszczególnych
krajach, wymieniali się obserwacjami i wskazówkami. Odbył się także wykład na temat zagrożeń dla przyrody związanych z niewłaściwie
prowadzonymi obserwacjami turystycznymi
i hobbystycznymi.

towarzyszy polskojęzyczny folder (8 str., format
A5) w nakładzie 1000 egz.

Wsparcie dla białoruskiej ekoturystyki

W ramach partnerskiego projektu organizacji „Nierusz” z Baranowicz udzielono pomocy w zorganizowaniu przyjazdu studyjnego,
podczas którego młodzi działacze poznawali ofertę i doświadczenia turystyczne okolic
Janowa Lubelskiego oraz w przygotowaniu
polskojęzycznych folderów-przewodników.

DZIEDZICTWO KULTUROWE WSI
PROGRAM „CMENTARZE
POGRANICZA”
Mała architektura sakralna Polesia

Od wiosny do jesieni realizowany był projekt „Mała architektura sepulkralna Polesia.
Ochrona wytworów ludowego kowalstwa
i ciesielstwa”, którego celem było ratowanie
monumentalnych drewnianych krzyży oraz
kutych w metalu krzyżyków, stanowiących
niegdyś zwieńczenia wysokich krzyży dębowych. W ramach projektu odbyły się m.in.
dwa obozy wolontariackie (w lipcu i w październiku), w których wzięło udział łącznie

Wystawa

Opracowana została przenośna prezentacja
dotycząca przyrodniczego bogactwa Łotwy
i zachodniej Białorusi, składająca się z 8 wielkoformatowych plansz zawierających m.in.
opisy w języku polskim, angielskim, łotewskim
i białoruskim. Prezentowana była do tej pory
w Zwierzyńcu, Lublinie i Radomiu. Wystawie
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20 uczestników. Prace prowadzone były na
cmentarzach prawosławnych w WyrykachAdampolu, Suchawie, Lubieniu i Kaplonosach
(gmina Wyryki).
Na 9 cmentarzach wydobyto z gruntu oraz
zabezpieczono antykorozyjnie ok. 200 krzyżyków. Część trafiła następnie na podnoszone
i wzmacniane krzyże. Ponad 60 chylących się lub
leżących krzyży zostało wzmocnionych w części
przyziemnej i ustawionych od nowa. Usunięto
zakrzaczenia z części powierzchni 3 cmentarzy,
a ok. 60 nagrobków żeliwnych, kamiennych
i betonowych zostało wstępnie oczyszczonych
z porostów (mechanicznie i chemicznie).
Na cmentarzach prawosławnych w Kosyniu
i Zbereżu (gmina Wola Uhruska) powstały
instalacje lapidaryjne, na których wyeksponowano ok. 80 pochodzących z tych cmentarzy
krzyżyków.
Część „odzyskanych” krzyżyków była eksponowana podczas wrześniowego Festiwalu Trzech
Kultur we Włodawie na wystawie zatytułowanej
„Z Ziemi do Nieba, z Nieba do Ziemi”. W Lublinie (świetlica stowarzyszenia Homo Faber)
w listopadzie odbyło się spotkanie informacyjne
i ekspozycja wystawy i części krzyżyków.

Tajkury (Ukraina)

W lipcu przy udziale wolontariuszy z Polski i Ukrainy (głównie harcerze z Równego)
wykonany został pierwszy etap prac porządkowo-remontowych na jednej z najcenniejszych
wiejskich nekropolii Wołynia – w dawnym
miasteczku, obecnie osadzie wiejskiej Tajkury.
Udało się odsłonić z gęstwiny zwałowisk gałęzi
ok. 1/3 powierzchni cmentarza i ruiny kaplicy.
Różnemu zakresowi prac poddane zostały 23
nagrobki (część z nich została tylko odkopana
i oczyszczona, część poddana wieloetapowemu oczyszczeniu i zabezpieczeniu, kilka udało
się posklejać i ponownie zmontować). Prace będą kontynuowane w następnych latach.
W trakcie obozu odbyło się również spotkanie
z udziałem mieszkańców Tajkur, przedstawicieli
miejscowych i rejonowych władz oraz konsula
generalnego RP w Łucku, połączone z prezentacją ukraińskojęzycznej wystawy „Cmentarze
pogranicza”, przy miejscowej cerkwi.
W listopadzie w Europejskim Kolegium
Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów odbyło
się spotkanie robocze „Tajkury i tysiąc innych.
Zapomniane cmentarze Ukrainy”, poświęcone
działaniom na rzecz dziedzictwa kulturowego
na Ukrainie.
W styczniu w klubie „Piwnica” studenci
Animacji Kultury UMCS zorganizowali pokaz
filmu „Kopuły niepamięci. Śladami nieistniejących cerkwi”, nakręconego przez Towarzystwo
w roku 2009.
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Rok w liczbach:

19 prezentacji wystaw
13 	otwartych spotkań edukacyjnych, projekcji,
prezentacji; koncertów z udziałem ok. 1250 osób

20 warsztatów w szkołach
2 wizyty studyjne – 27 uczestników
12 	dni warsztatów/szkoleń z udziałem 110 osób
120 	zabytkowych nagrobków objętych pracami
254	konsultacje Ośrodka Informacji Ekologicznej
6 budowanych i aktualizowanych serwisów internetowych
2 lapidaria
Rozbudowywany był serwis cmentarzepogranicza.pl.

MUZYKA – Program SCENA IN CRUDO

W ramach cyklu prezentacji najciekawszych zjawisk muzyki tradycyjnej odbyły się
trzy wydarzenia „sceniczne”.
W czerwcu w lubelskiej „Tekturze” odbyła
się druga odsłona poświęconej fenomenowi
nizinnych tańców wirowych imprezy „Moment
Obrotowy/Moment Oberkowy”. Głównym gościem był jeden z najwybitniejszych obecnie
tradycyjnych skrzypków – Tadeusz Jedynak
z Przystałowic Małych koło Przysuchy wspierany przez bębnistę Władysława Kowalskiego.
Wystąpił także projekt muzyczny Kalepa z Milanówka oraz lubelska Kapela Braci Dziobaków. Wspierani przez uczestników warsztatów
instrumentalnych tej ostatniej kapeli muzycy
wspólnie zapewnili najwytrwalszym tancerzom
bite 6 godzin muzyki.
W sierpniu w trakcie Jarmarku Jagiellońskiego odbył się kolejny koncertowy maraton
muzyki tradycyjnej pod nazwą „Gody”. Impreza
ta poświęcona była głównie pieśniom, obrzędom
i muzyce weselnej. Obrzędowe pieśni zaślubinowe z Lubelszczyzny wykonała grupa współpracujących z Towarzystwem młodych artystek
pod kierunkiem utytułowanej śpiewaczki Zofii
Sulikowskiej z Wojsławic. Rozpoczęta wtedy
międzypokoleniowa artystyczna współpraca lubelsko-wojsławicka miała w następnych miesiącach kolejne odsłony. Podczas „Godów” wystąpił
także wiejski zespół śpiewaczy z Dziatłowicz
(Białoruś) oraz grupa muzyczna Karen Hakobyan Trio z Armenii, a także Kapela Mazowiecka

z Warszawy. Koncert odbywał się w specjalnie
na ta okazję postawionej na lubelskiej Starówce
mongolskiej jurcie. Przez jurtę przewinęło się
ok. 400 osób.
W listopadzie w Warsztatach Kultury
w Lublinie odbyła się szósta edycja koncertu
„Pieśni Bagien” – imprezy poświęconej muzyce tradycyjnej polskiego, ukraińskiego oraz
białoruskiego Polesia. Wystąpiły śpiewaczki
i muzykanci ze wsi Rog (Białoruś) oraz Kapela
Braci Dziobaków. W imprezie wzięło udział
ok. 150 osób.
Ponadto w sierpniu i listopadzie miały
miejsce dwie trzydniowe tury warsztatów
śpiewaczych dotyczących tradycyjnych pieśni
z białoruskiego Polesia, prowadzonych przez
Irinę Mazyuk z Mińska z udziałem 15 osób.
Pod auspicjami Towarzystwa między październikiem a grudniem odbył się także cykl
sesji warsztatowych w ramach edukacyjnoartystycznego programu Studio In Crudo:
październikowa sesja instrumentalna pod
Janowem Lubelskim oraz „Kolęda plus/minus” – cykl trzech weekendowych warsztatów teatralnych, tanecznych i muzycznych,
zakończony czterodniową wyprawą kolędniczą
w Lasy Janowskie.

KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE
Piknik Sprawiedliwego Handlu (maj)

Z okazji Światowego Dnia Sprawiedliwego
Handlu zorganizowana została 4-godzinna
impreza w Muszli Koncertowej w lubelskim
Ogrodzie Saskim. Obejmowała kilkanaście
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VARIA
stoisk informacyjnych i handlowych, degustacje, prezentacje sceniczne, wystawę, występy
kuglarzy, koncert Wschodniego SAMBAstionu. Oprawę muzyczną zapewnili dj-e Senhor
Efebo i OrientExpress Sound System. Akcja
zorganizowana została przy zaangażowaniu wolontariuszy ze Stowarzyszenia Homo
Faber i „Tektury”. Wzięło w niej udział ok.
300 osób.

Akademia 3R

Odbyło się 20 dwugodzinnych warsztatów
multimedialnych poświęconych ograniczeniu
i odzyskowi odpadów z udziałem 483 uczniów.
W październiku i listopadzie odbył się cykl
3 szkoleń dla nauczycieli w Chełmie, Lublinie
i Zamościu, w których udział wzięło w sumie
80 osób.
Konkurs dla szkół na reportaż promujący
odpowiedzialne gospodarowanie odpadami
opakowaniowymi. Nadesłano 12 multimedialnych prac.
W ramach ewaluacji przeprowadzono 36
wywiadów z nauczycielami.

NIE SMUĆ MISIE

Happening zwracający uwagę na problem
łamania praw człowieka w przemyśle zabawkowym odbył się tuż przed Bożym Narodzeniem
przed centrum handlowym Plaza.
Działanie w ramach projektu Polskiej
Zielonej Sieci „Kupuj odpowiedzialnie zabawki” na rzecz poprawy warunków pracy
w przemyśle zabawkarskim.

LUBLIN ROWEREM
Wsparcie działań
Porozumienia Rowerowego

Porozumienie Rowerowe to nieformalne ciało skupiające grupę osób działających
na rzecz poprawy warunków transportu rowerowego w Lublinie. TdNiCz współtworzy
Porozumienie. Kontynuowane w roku 2010
działania lobbingowe członków PR (w tym
TdNiCz) na rzecz zrównoważonych rozwiązań
w infrastrukturze transportowej doprowadziły
do wydania przez Prezydenta Lublina zarządzenia wprowadzającego tzw. standardy rowerowe
dla inwestycji drogowych oraz powołujące zespól konsultacyjny składający się z urzędników
i przedstawicieli środowisk rowerowych. Na
bieżąco monitorowane były również planowane
inwestycje i remonty dróg. Przykładem zakończonej połowicznym sukcesem inwestycji było
uzupełnienie o drogę dla rowerów rozbudowy
ul. Poniatowskiego.
32

Porozumienie współpracowało także z Gazetą Wyborczą przy lubelskiej edycji akcji „Polska na rowery”.

PORTAL LUBLINROWEREM.PL:

Prowadzony przez Towarzystwo i członków
Porozumienia lubelski serwis dla rowerzystów.
W 2010 roku Towarzystwo było także partnerem w dwóch projektach infrastrukturalnych – Urzędu Miasta i MOSIR, dotyczących
rozbudowy sieci ścieżek rowerowych.

INFORMACJA EKOLOGICZNA
Ośrodek Informacji Ekologicznej

Czynny był 30 godzin tygodniowo. Udzielił
254 zarejestrowanych konsultacji osobistych,
telefonicznych, e-mailowych dla dziennikarzy,
organizacji, instytucji, urzędów, studentów,
szkół itp. Dotyczyły one spraw interwencyjnych, poszukiwania informacji, wydawnictw,
wsparcia technicznego, poszukiwania partnerów, i wielu innych tematów.

Lubelski Serwis Ekologiczny
EkoLublin.pl

Odnotował w 2010 ok. 1,8 mln odsłon.
Umieszczono w nim ponad 1,5 tys. informacji.
Do łącznie ponad 400 adresów e-mail
rozesłano 90 edycji biuletynów „Newsletter
Ekolublin” i „Aktualności TdNiCz”.

Lubelska Nagroda Ekologiczna „Suseł”

W lutym i marcu zorganizowana została
VI edycja nagrody (Suseł 2009). Wpłynęło 6
nominacji. Kapituła złożona z przedstawicieli
6 spośród działających w regionie organizacji
ekologicznych przyznała statuetkę dla twórców produktu turystycznego pod nazwą
Ekologiczna ścieżka edukacyjna „Między
Wieprzem a Bugiem”.

Magazyn „OIKOS. Ekologia
i Współdziałanie”

Wydano 2 numery w nakładzie 1000 egzemplarzy każdy. Nowe i archiwalne numery
dostępne są w internecie pod adresem www.
ekolublin.pl/oikos.
Ponadto prowadzone i aktualizowane
były serwisy internetowe: lublinrowerem.pl
(rowery.ekolublin.pl), natura2000.ekolublin.
pl, wieprz.org.pl oraz 2 serwisy poświęcone
ochronie zabytkowych nekropolii. Funkcjonowała także administrowana przez Towarzystwo
internetowa lista dyskusyjno-informacyjna
lubelskich organizacji ekologicznych „poe_lubelskie” z 20 uczestnikami.

Stanowiska, opinie, wystąpienia

Wystosowano 6 oficjalnych stanowisk,
opinii, wniosków w postępowaniach (m.in.
w postępowaniu środowiskowym dla lotniska,
w sprawie oznakowania tras migracyjnych
płazów, oskarżeń wojewody rzucanych na środowiska ekologiczne w związku z powodzią).

Źródła finansowania
działalności Towarzystwa
dla Natury i Człowieka
w roku 2010:
• Program Partnerstwa Transgranicznego w ramach Norweskiego Mechanizmu
Finansowego oraz Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP
– Projekt „Wsparcie dla transgranicznej
turystyki przyrodniczej PL LV BY”
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
– Projekty: „Scena In Crudo 2010”, „Mała
architektura sepulkralna Polesia” oraz prace
na cmentarzu w Tajkurach
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– wsparcie infrastrukturalne
• Norweski Mechanizm Finansowy
i Mechanizm Finansowy EOG
– Projekt ,,Natura popłaca”

• Miasto Lublin
– Dofinansowanie dwóch koncertów
w ramach Sceny In Crudo 2010
• Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
– Fair Trade Piknik, działania regionalne
w ramach projektów Akademia 3R i Kupuj
Odpowiedzialnie.
• Inna działalność odpłatna

– Zajęcia edukacyjne w szkołach, warsztaty muzyczne
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
– druk numeru 1/2010 magazynu
„OIKOS. Ekologia i współdziałanie”
• Darowizny prywatne, w tym wpływy
z „1%”.

Pełną wersję sprawozdania rocznego wraz
ze szczegółowym sprawozdaniem finansowym
przeczytać można w Internecie na stronie
www.ekolublin.pl/tdnicz
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W Internecie przeciwko zmianom klimatu
http://dlaklimatu.pl/
Serwis internetowy programu „Dla klimatu”, opracowanego i realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Polska
Zielona Sieć. Można znaleźć tam informacje o odpowiedzialnym użytkowaniu energii, np. w bazie neonawyków,
gdzie zamieszczono przegląd informacji opublikowanych na różnych portalach internetowych i w formie odpowiedzi na pytania. Ponadto warto przeczytać o dramatycznej sytuacji wielu krajów rozwijających się, która została
spowodowana zmianami klimatu. Umieszczono tam również wiele przydatnych opracowań.
http://www.chronmyklimat.pl/
To portal informacyjny będący narzędziem w budowaniu świadomości, że postępujące zmiany klimatu są dużym
problemem gospodarczym, społecznym i przyrodniczym, do którego rozwiązania niezbędne jest zaangażowanie
zarówno państw, jak i jednostek. Poprzez dostarczanie rzetelnych i sprawdzonych informacji stanowi również
odpowiedź na dość powszechne poglądy, kwestionujące fakt wpływu człowieka na klimat. Na uwagę zasługuje
duża liczba artykułów (w poszczególnych działach tematycznych) oraz rozbudowane bazy linków do innych stron
i publikacji do pobrania.
http://www.koalicjaklimatyczna.org/
Strona internetowa Koalicji Klimatycznej – porozumienia organizacji pozarządowych, którego misją „jest wspólne
działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska”. Wśród
zgromadzonych tam materiałów na szczególną uwagę zasługuje zakładka „Monitoring polityki klimatycznej”, poświęcony śledzeniu działań polskich władz w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu.
http://www.klimatdlaziemi.pl/
Serwis jest elementem kampanii pt. „Klimat dla Ziemi, Ciepło dla Warszawy” prowadzonej przez Fundację Nasza
Ziemia oraz firmę Vattenfall Heat Poland. Odznacza się bogactwem treści i oryginalną szatą graficzną. Przykładowo zamieszczono wersję internetową kalkulatora CO2, efekt cieplarniany w liczbach wraz z opisem zjawiska
i ewentualnych następstw. Na stronie znajduje się również istna kopalnia linków, choćby do gier związanych
z ochroną klimatu.
http://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/raport-pracujac-dla-klimatu
Podstrona raportu „Pracując dla klimatu” wydanego przez Greenpeace Polska. Po przeprowadzeniu licznych analiz
autorzy stawiają tezę, że w walce ze zmianami klimatu w Polsce jest szansa na powstanie nawet 350 tys. nowych,
„zielonych” miejsc pracy. Rozwój odnawialnych źródeł energii może również przyczynić się do zwiększenia niezależności energetycznej naszego kraju. W tym miejscu dostępna jest wersja elektroniczna publikacji.
http://doskonaleszare.blox.pl
Blog poświęcony zagadnieniom szeroko pojętej ochrony klimatu. Warty polecenia wszystkim fanom blogów, którzy chcą być na bieżąco z zagadnieniami ochrony klimatu. Zamieszczane są tu wpisy na tematy meteorologiczne,
które trudno znaleźć w innych miejscach,. zwłaszcza że opublikowano tam wiele odnośników do innych (w tym
obcojęzycznych) blogów czy serwisów internetowych.
http://ziemianarozdrozu.pl/
Portal informacyjny dotyczący zmian w klimacie o wiele mówiącej nazwie. Odznacza się bogactwem materiałów,
które można pobrać ze strony. Zamieszczono tutaj również kalkulator CO2 oraz symulator zmian klimatu. Godna
uwagi jest także bogata w treść encyklopedia „klimatyczna”, m.in. z informacjami praktycznymi do stosowania na
co dzień.


(red.)

