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Nowy raport IPCC o zmianach klimatu

9 sierpnia Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował pierwszą 
część najnowszego, szóstego już raportu o  globalnym ociepleniu, które opracowało 
i przyjęło 234 autorów oraz 195 rządów, w oparciu o 14 tys. publikacji naukowych z ostat-
nich lat. Raport jest największą aktualizacją stanu wiedzy nt. zmian klimatu od sprawoz-
dania IPCC z 2014 r. i przełomowego raportu specjalnego nt. ocieplenia o 1,5°.

– Raport doskonale pokazuje, że ocean od stuleci działał jak gąbka – absorbując ciepło 
i  dwutlenek węgla z  atmosfery. Nie może tego jednak robić wiecznie – mówiła Ko Barett 
z IPCC podczas prezentacji raportu. – Topnienie lodowców i rosnące poziomy wody mogą 
dramatycznie wpłynąć na życie ponad 1,3 miliarda ludzi na świecie. Możliwe, że poziom oce-
anów w ciągu stu lat podniesie się o ponad jeden metr.

Autorzy raportu nie mają wątpliwości, że nasza planeta ogrzewa się wskutek działal-
ności człowieka – w klimacie Ziemi zaszły gwałtowne i rozległe zmiany, a niektóre z ich 
skutków są nieodwracalne. Podkreślają, że należy pilnie ograniczyć emisje nie tylko CO2, 
ale też innych gazów cieplarnianych, przy czym za szczególnie niepokojące uznają emi-
sje metanu. Ich zdaniem, jeśli zaś mamy powstrzymać globalne ocieplenie, decydenci 
muszą wdrożyć plany osiągnięcia zeroemisyjności. Usuwanie CO2 to kluczowe narzędzie 
w drodze do zerowej emisji netto, ale będzie ono użyteczne wtedy, gdy osiągniemy szyb-
kie i głębokie redukcje emisji.

Alok Sharma, prezydent COP26, komentując raport, powiedział: – Nasze przesłanie 
do każdego kraju, rządu, biznesu i części społeczeństwa jest proste. Następna dekada jest 
decydująca, kierujcie się nauką i przyjmijcie na siebie odpowiedzialność za utrzymanie celu 
1,5°C. Możemy to zrobić razem, wychodząc z ambitnymi celami redukcji emisji na 2030 r. i dłu-
goterminowymi strategiami ze ścieżką do zera netto do połowy wieku, a  także podejmując 
działania już teraz, aby odejść od energetyki węglowej, przyspieszyć wprowadzanie pojazdów 
elektrycznych, rozwiązać problem wylesiania i zmniejszyć emisje metanu.

Elżbieta KONIUSZY

Zdjęcie na okładce: Pixabay
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Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, zobowiązana jest 
do osiągnięcia bardzo wysokich poziomów recyklingu względem odpa-
dów opakowaniowych, wytwarzanych na terenie naszego kraju. Jednym 
z narzędzi do realizacji tego niezwykle ambitnego celu jest mechanizm 
rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), który ma zapewnić 
należyte dofinansowanie polskiego systemu zbiórki, transportu i recy-
klingu odpadów opakowaniowych.
Słowa kluczowe: rozszerzona odpowiedzialność producenta, gospodarka 
o obiegu zamkniętym, pakowania, odpady opakowaniowe, zrównoważony 
rozwój

Poland, as a member country of the European Union, is obliged to achieve 
very high levels of recycling in relation to packaging waste produced in 
our country. One of the tools to achieve this extremely ambitious goal 
is the Extended Producer Responsibility (EPR) mechanism, which is to 
ensure proper financing of the Polish system of collection, transport and 
recycling of packaging waste.
Key words: extended producer responsibility, circular economy, packaging, 
packaging waste, sustainable development

Rozszerzona odpowiedzialność producenta 
w gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi
Extended Producer Responsibility in the Management of Packaging 
and Packaging Waste

mgr Krzysztof HORNICKI
INTERSEROH Advisory Sp. z o.o.

W  wykazie prac legislacyjnych i pro-
gramowych Rady Ministrów pod 

numerem UC81 zamieszczono długo ocze-
kiwany projekt ustawy o zmianie ustawy 
o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi oraz niektórych innych 
ustaw. Celem wdrażanych przepisów jest 
transpozycja do prawa krajowego europej-
skich wymogów w zakresie rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta (ROP), do-
tyczącej gospodarki opakowaniami i odpa-
dami opakowaniowymi [1].

System ROP definiowany jest jako 
zestaw środków podejmowanych przez 
państwa członkowskie, zobowiązujących 
producentów do ponoszenia finansowej  
i/lub organizacyjnej odpowiedzialności za 
gospodarowanie ich produktami na etapie 
cyklu życia, gdy stają się one odpadami. 
W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy 
wprowadzający do obrotu wyroby w opa-
kowaniach mają ustawowy [2] obowiązek 
zapewnienia odzysku, w  tym recyklingu 
odpadów opakowaniowych, który mogą 
realizować samodzielnie (odpowiedzial-
ność organizacyjna) lub za pośrednictwem 
organizacji odzysku opakowań (odpowie-
dzialność finansowa).

W Polsce uregulowania w tej dziedzinie 
obowiązują od 2002 r., jednakże są one po-
wszechnie uznawane za niewystarczające 
do osiągnięcia ambitnych unijnych celów 
w zakresie przetwarzania odpadów opako-
waniowych. Pierwszym zarzutem wobec 
krajowych rozwiązań jest znaczne niedofi-

nansowanie systemu zbierania, transportu, 
sortowania i  recyklingu zużytych opako-
wań, co przekłada się na relatywnie małą 
efektywność prowadzonych procesów 
zagospodarowania tego rodzaju odpadów.

Według szacunków Krajowej Izby Go-
spodarczej, przedsiębiorcy wprowadzają-
cy do obrotu produkty w opakowaniach 
powinni ponosić koszty związane z ROP 
na poziomie około 2-2,5 mld zł rocznie, 
a tymczasem obciążenia krajowego sek-
tora biznesu oscylują aktualnie na poziomie 
zaledwie 120-150 mln zł, co czyni polskie 
realia jednymi z najtańszych w Europie.

Kolejny zarzut dotyczy silnie rozwiniętej 
nad Wisłą szarej strefy w gospodarce odpa-
dami, która oprócz pożarów odpadów i ich 
porzucania w niewłaściwych miejscach, 
objawia się również przez wystawianie 
nierzetelnych dokumentów potwierdzają-
cych recykling i odzysk odpadów opako-
waniowych. Tego rodzaju dokumenty albo 
obejmują odpady, które nigdy nie zostały 
wytworzone, a tym bardziej zebrane i pod-
dane recyklingowi, co stanowi ewidentne 
fałszerstwo, albo też nigdy nie stanowiły 
zużytych opakowań, co uniemożliwia pra-
widłowe potwierdzenie realizacji obowiąz-
ków ustawowych. Z drugiej strony, według 
danych GUS [3], w 2018 r. na polski rynek 
wprowadzone zostało łącznie ok. 5,5 mln 
ton opakowań, co powoduje, że systemem 
ROP objęty jest równie duży wolumen co-
dziennie wytwarzanych odpadów opakowa-
niowych. Nie jest to zatem problem, który 

można zbagatelizować, zarówno z punktu 
widzenia ekologii, jak i ekonomii.

Europejska wizja 
w polskich realiach

W odniesieniu do finansowania syste-
mu zbierania i  recyklingu odpadów opa-
kowaniowych wymagania UE precyzyjnie 
wskazują, jakiego rodzaju obciążenia pono-
sić mają przedsiębiorcy wprowadzający do 
obrotu produkty w opakowaniach [1]:
�� koszty selektywnej zbiórki, transportu 

i przetwarzania odpadów, po uwzględnieniu 
dochodów ze sprzedaży surowców wtór-
nych oraz nieodebranych kaucji,
�� koszty dostarczania posiadaczom od-

padów odpowiednich informacji, związane 
przede wszystkim z prowadzeniem szero-
ko pojętych działań edukacyjnych,
�� koszty gromadzenia danych i sprawoz-

dawczości, dotyczące zarówno wprowadza-
nych opakowań, jak i wytwarzanych odpa-
dów opakowaniowych.

Wyraźnie zatem widać, że wysokość 
wkładów finansowych wynikających z ROP 
jest przede wszystkim zależna od faktycz-
nych kosztów zagospodarowania danego 
rodzaju odpadu opakowaniowego, które 
z kolei są bezpośrednio związane z właści-
wościami wykorzystywanych opakowań. 
Zastosowanie tego rozwiązania przyczyni 
się do naturalnego wyeliminowania z ryn-
ku materiałów opakowaniowych nienada-
jących się do ponownego użycia lub recy-
klingu materiałowego, ponieważ wysokie 
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wartości 1200 zł/Mg, natomiast tworzy-
wo typu EPS charakteryzuje się udziałem 
na poziomie 0,8% i wartością ok. 400 zł/
Mg. Należy jednak pamiętać, że wartość 
poszczególnych rodzajów surowców 
wtórnych jest uzależniona od wielu czyn-
ników, z których najważniejszym jest ja-
kość i czystość wysortowanego odpadu, 
tak więc uwzględnienie dochodów z  ich 
sprzedaży w wysokości przyszłych opłat 
ponoszonych przez przedsiębiorców wpro-
wadzających do obrotu produkty w opako-
waniach jest niezwykle trudnym zadaniem, 
wymagającym szybkiego reagowania na 
zmieniające się uwarunkowania handlowe, 
prawne i ekonomiczne.

Niezależnie od obowiązujących w da-
nej chwili poziomów recyklingu należy zde-
cydowanie podkreślić, że ich osiągnięcie 
przez państwa członkowskie nie jest celem 
samym w sobie. Nadrzędnym zadaniem 
dla całej UE jest bowiem dążenie do wdro-
żenia gospodarki o  obiegu zamkniętym 
(GOZ), której głównym założeniem jest re-
zygnacja przez firmy i konsumentów z mo-
delu linearnego korzystania z dużych ilości 
łatwo dostępnych zasobów i przejście na 
nowy model przemysłowy, w którym prze-
pływy materiałów, energii, pracy i informacji 
wchodzą ze sobą w interakcje i z założenia 
promują wzmacniający się, zdolny do rege-
neracji i bardziej produktywny system go-
spodarczy [7]. W związku z powyższym nie 
bez powodu ograniczenie konsumpcji jest 
uważane za jeden z warunków osiągnięcia 
poprawy stanu środowiska [8], ponieważ 
najlepszym opakowaniem, oczywiście 
wyłącznie z punktu widzenia ekologii, jest 
takie, którego nie ma.

Literatura

[1] Directive (EU) 2018/851 of the European Parlia-
ment and of the Council of 30 May 2018 amen-
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gospodarującymi odpadami, władzami lo-
kalnymi oraz organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego [1].

W Polsce rolę „regulatora rynku” praw-
dopodobnie obejmie Instytut Ochrony Śro-
dowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 
który dotychczasowo był m.in. odpowie-
dzialny za wykonanie i rozwój bazy danych 
o produktach i opakowaniach oraz o gospo-
darce odpadami (BDO).

W kierunku gospodarki 
o obiegu zamkniętym

Dofinansowanie systemu gospodarki 
odpadami opakowaniowymi oraz likwida-
cja zjawisk patologicznych w tym zakresie 
mają bezpośrednio przyczynić się do osią-
gnięcia przez Polskę unijnych poziomów 
recyklingu, które zostały przedstawione 
w  tab. Procentowa różnica między bie-
żącym rokiem, a kolejnymi latami (2025 
i 2030) jest szczególnie widoczna w przy-
padku opakowań z tworzyw sztucznych, 
które stanowią bardzo zróżnicowany asor-
tyment, zarówno pod względem materiało-
wym, jak i pod kątem wartości finansowej.

Przykładowo, według danych firmy De-
loitte [5], udział tworzywa PET w odpadach 
zbieranych selektywnie w gospodarstwach 
domowych wynosi 29%, przy jego średniej 

opłaty za ich wprowadzanie do obrotu 
powinny być czynnikiem zniechęcającym 
do ich stosowania oraz zachęcającym do 
poszukiwania bardziej ekologicznych i eko-
nomicznych zamienników. Przykładem 
takiego asortymentu są chociażby opako-
wania papierowe o wysokich własnościach 
barierowych, które zawierają nawet do 20% 
innych materiałów, ze względu na obecność 
powłoki polimerowej [4]. Z punktu widze-
nia ochrony środowiska najkorzystniejsze 
są natomiast opakowania monomateria-
łowe (jednorodne), których poszczególne 
elementy i części składowe nadają się do 
opróżnienia i rozdzielenia już na etapie go-
spodarstw domowych.

W trendach rynkowych i konsumenc-
kich coraz większego znaczenia nabiera 
zatem ekoprojektowanie opakowań, które 
przez włączanie aspektów środowiskowych 
do procesów ich projektowania i rozwoju 
staje się praktycznym narzędziem realizacji 
rozszerzonej odpowiedzialności producen-
ta. Szara strefa dotycząca odpadów opako-
waniowych ma z kolei zostać ograniczona 
przez ustanowienie nowego, niezależnego 
organu nadzorczego oraz zapewnienie 
ciągłego dialogu między wszystkimi inte-
resariuszami, w tym przede wszystkim pro-
ducentami i dystrybutorami, podmiotami 

Tab. Aktualne i przyszłe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych

Rodzaj opakowań 2021 r. 2025 r. 2030 r.

Opakowania z tworzyw sztucznych 23,5% 50% 55%

Opakowania z aluminium 51% 50% 60%

Opakowania ze stali 51% 70% 80%

Opakowania z papieru i tektury 61% 75% 85%

Opakowania ze szkła 61% 70% 75%

Opakowania z drewna 16% 25% 30%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie krajowych [2] i unijnych [6] przepisów prawnych
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Analiza działalności bobrów w zlewni Zawoi, 
w miejscowości Krzywa (Beskid Niski)
Analysis of the Beavers Activity in the Zawoja Catchment (Krzywa Village, 
Low Beskid)

Tomasz SZYDŁOWSKI
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Zakład Badań Geośrodowiska w Krakowie
Stacja Badawcza w Szymbarku

B óbr europejski (Castor fiber) stanowił 
integralną część krajobrazu przy-

rodniczego Karpat już w XI w. [1, 2, 3]. Pod 
koniec XV w. bóbr zniknął niemal całkowi-
cie z rejonu dorzecza Wisły [4, 5]. Jedny-
mi z głównych przyczyn zmniejszania się 
liczebności bobra, nie tylko w Polsce, ale 
i w Europie, było intensywne pozyskiwa-
nie legalne, jak i szerzące się kłusownictwo 
[2, 6]. Wraz ze zwiększaniem się obszarów 
zamieszkałych przez człowieka zmniej-
szała się też potencjalna baza żerowa, 
niezwykle istotna dla kolonizacji oraz byto-
wania tych zwierząt. Ekspansja człowieka 
miała nie tylko wpływ na zmniejszanie się 
połaci leśnych, ale również powodowała 
poważną ingerencję w  systemy wodne  
[7, 8]. Nieumiejętne działania oraz brak fa-
chowej wiedzy spowodowały w duży stop-
niu osuszanie terenów zasiedlanych przez 
bobry, co w konsekwencji uniemożliwiało 
ich dalszą egzystencję [9]. Po II wojnie 
światowej jedynie w północno-wschodniej 
Polsce obserwowano niewielkie skupiska 
bobrów. 

W 1974 r. Polska Akademia Nauk, w ko-
operacji z Polskim Związkiem Łowieckim, 
podjęła przedsięwzięcie w celu ochrony ist-
niejących żerowisk bobrów oraz rozpoczęła 
ich przesiedlenia w inne części kraju w spo-
sób kontrolowany [2, 10]. Przedsięwzięcie to 
włączono do programu Państwowej Rady 

Ochrony Przyrody. W  latach 1988-2000 
miała miejsce reintrodukcja bobra europej-
skiego na obszarze Karpat Zachodnich [11]. 
Głównym celem reintrodukcji w tym obsza-
rze było ponowne wprowadzenie gatunku 
bobra europejskiego na tereny Beskidu 
Niskiego oraz odtworzenie historycznego 
zasięgu bytowania tego gatunku [12, 13].

Bóbr postrzegany jest jako gatunek, któ-
ry wywiera znaczący wpływ na środowisko 
przyrodnicze, efektywnie dokonując zmian 
w jego strukturach [14]. Zwierzęta te bar-
dzo dobrze przystosowują się do różnych 
warunków siedliskowych ze względu m.in. 
na różnorodność zjadanego pokarmu. Bóbr 
często spotykany jest w bezpośrednim oto-
czeniu człowieka. W Karpatach działalność 
tych zwierząt najczęściej obserwuję się 
głównie wzdłuż rzek i potoków, wypełnio-
nych materiałem aluwialnym, porośniętym 
w przeważającym stopniu wierzbą oraz osi-
ką [2, 15].

Charakterystyczną cechą, która wy-
różnia bobra na tle innych gatunków jest 
zdolność budowania tam na ciekach, w celu 
stworzenia odpowiednich warunków do ich 
bytowania [16, 17]. Tamy budowane przez 
bobry w dużym stopniu ograniczają prze-
pływ wody w korycie, doprowadzając do 
jej spiętrzenia. Pojawienie się bobra w śro-
dowisku wpływa na zmianę stosunków 
wodnych w danym obszarze tworząc tzw. 

małą retencję [18], co jest niezwykle ważne 
z uwagi na problem zmniejszania się zaso-
bów wodnych. 

Problematyka dotycząca działalności 
bobra w Karpatach Zachodnich pozostaje 
wciąż niewystarczająco zbadana. Soja [19]  
prowadził badania w potoku Krywy w Be-
skidzie Niskim, oceniając kompleksowo 
wpływ bobra na środowisko przyrodnicze. 
Ponadto badania Giriat i in. [20] w korycie 
Wisłoki przyczyniły się do rozpoznania 
zmian procesów fluwialnych w  korycie 
Wisłoki spowodowanych działalnością bo-
brów. Badania Gorczycy i  in. [21] obejmo-
wały korytotwórczą działalność bobra na 
przykładzie Raby.

Głównym celem niniejszego artyku-
łu jest wstępna analiza dwóch żerowisk 
w zlewni Wisłoki w Beskidzie Niskim oraz 
określenie kierunków przemian środowiska 
przyrodniczego spowodowanych działalno-
ścią bobrów. 

Obszar i metody badań
Badania terenowe dotyczące roz-

poznania skutków działalności bobra 
prowadzono w  maju 2020 r. Do badań 
wytypowano dwa stanowiska zloka-
lizowane w  zlewni Zawoi w  dorzeczu 
Wisłoki w  Beskidzie Niskim (rys. 1).  
Szczegółową charakterystykę stanowisk 
badawczych zaprezentowano w tabeli 1. 
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Bobry, mimo niekorzystnych warunków życia w obszarach górskich, sta-
nowią istotny element krajobrazu Beskidu Niskiego, wpływając na wzrost 
bioróżnorodności oraz zmiany retencji wód. Głównym celem niniejszego 
artykułu jest analiza dwóch żerowisk w zlewni Zawoi, w dorzeczu Wisłoki 
w Beskidzie Niskim oraz określenie kierunków przemian środowiska przy-
rodniczego spowodowanych działalnością bobrów. Bobry w analizowa-
nych odcinkach potoków zmieniły ich morfologię, głównie ze względu na 
kopane nory, podziemne korytarze, które zmodyfikowały linię brzegową. 
Obecność bobrów wpłynęła na renaturyzację doliny rzecznej oraz wzrost 
walorów estetyczno-rekreacyjne doliny Wisłoki. 
Słowa kluczowe: bobry, tamy bobrowe, zmiany środowiska przyrodni-
czego, Beskid Niski

Beavers, unfavorable living conditions in the mountain areas, are an impor-
tant part of the landscape in the Low Beskid, increasing biodiversity and 
changing water retention. The main aim of the research is to analyze two 
study site in the Zawoja catchment, in the Wisłoka basin, and to define the 
directions of changes in the natural environment caused by the activity 
of beavers. Beavers in the analyzed sections of stream valleys modified 
the habitat and led to morphological changes, mainly due to burrows and 
underground corridors that changed the stream banks. The presence of 
beavers influenced the re-naturalisation of the river valley and the increase 
in the aesthetic and recreational values of the Wisłoka valley.
Key words: beavers, beaver dams, changes in the natural environment, 
Low Beskid
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płaskim dnie. Ograniczone jest od strony 
wschodniej łagodnym zboczem, w więk-
szości porośniętym lasem świerkowym 
oraz licznymi modrzewiami pospolitymi. 
Po zachodniej stronie stanowiska nr 2 znaj-
duję się asfaltowa szosa. Szerokość doliny 
w analizowanym fragmencie wynosi około 
850 m. W najwęższym odcinku doliny jest 
to zaledwie 100 m. W sąsiedztwie stano-
wiska nr 2 nie ma gęstej zabudowy ani ele-
mentów infrastruktury. Najbliższy budynek 
znajduje się w odległości 200 m.  

W czasie badań terenowych wykona-
no pomiary morfometryczne tam bobro-
wych z  wykorzystaniem GPS. W  bada-
niach wykorzystano ortofotomapę [30].  
W celu dokładniejszej analizy badanych sta-
nowisk wykonano fotografie z powietrza. 
W badaniach wykorzystano narzędzia GIS.   

Wyniki
Stanowisko nr 1

W obrębie stanowiska 1 odnotowano 
liczne ślady działalności bobrów na całej 
długości badanego 200 m fragmentu doli-
ny (tab. 1). Stwierdzono występowanie pię-
ciu tam bobrowych ułożonych kaskadowo 
(rys. 2). Taki układ tam jest charaktery-
styczny dla działalności bobrów w  gór-
skich ciekach [31, 32]. Najdłuższa tama na 
stanowisku 1 ma 12 m długości, a jej za-

atmosferycznego zawiera się w przedziale 
800-900 mm [28]. 

Wybrane do badań stanowisko nr 1 
znajduje się w przysiółku Banica w miejsco-
wości Krzywa (49°32’00.6”N 21°18’44.1”E). 
Usytuowane jest ono w wąskim dnie do-
liny obok szosy, która przecina dolinę po-
przecznie. Część doliny, w której znajduje 
się opisywane stanowisko badawcze, 
w najszerszym miejscu ma około 200 m. 
Dno doliny w sąsiedztwie zapór bobrowych 
zajmują płaty roślinności łąkowej i  lasy. 
W drzewostanie przeważa świerk pospolity 
(Piceaabies L.) wraz z modrzewiem pospo-
litymi (Larix polonica) i wierzbą (Salix. L.).  
W obrębie opisywanego stanowiska wy-
stępują również drzewa owocowe, które są 
doskonałą bazą żerową dla bobra. Blisko 
stanowiska nr 1 są ślady działalności czło-
wieka oraz dawnych budynków, które w ra-
mach „akcji Wisła” zostały opuszczone [29].  
Przyroda w szybkim tempie dokonała pra-
wie pełnego zatarcia śladów dawnych osad, 
ale pozostałościami po dawnych mieszkań-
cach są m.in. wyrodzone drzewa owocowe 
i fundamenty budynków. 

Stanowisko nr 2 (49°30’39.9”N 
21°18’47.4”E) znajduje się w kierunku po-
łudniowym od stanowiska nr 1, w odległo-
ści 2500 m (w linii prostej) (rys. 1). Zloka-
lizowane jest w dnie doliny o stosunkowo 

Beskid Niski wyróżnia się w Karpatach 
dominacją rzeźby typowej dla gór średnich 
[22]. W krajobrazie zlewni Wisłoki dominu-
ją wąskie grzbiety górskie porozdzielane 
szerokimi dolinami. Cały badany teren jest 
pokryty osadami czwartorzędowymi różnej 
miąższości. Lite podłoże na zboczach dolin 
i grzbietach pokrywają zwietrzelinowe gliny 
piaszczyste lub ilaste. Dna dolin w obszarze 
teras rzecznych pokryte są piaskami, żwira-
mi i mułkami. W przeważającej części dolin 
występują cztery poziomy teras o wysoko-
ściach odpowiednio: 1 m, 1,5-2,5 m, 4-6 m  
oraz 10-15 m. Na najniższych terasach 
aluwiami są głównie muły i piaski, wyżej 
– piaski i żwiry, przykryte glinami zboczo-
wymi oraz deluwiami [23].

W pokryciu terenu i użytkowaniu zie-
mi dominują lasy, mniejszą powierzchnię 
zajmują użytki rolne. W obrębie użytków 
rolnych przeważają gleby średnie i słabe. 
Z uwagi na ukształtowanie terenu działal-
ność rolnicza w tym miejscu jest znacznie 
utrudniona i w wielu miejscach wymaga 
terasowania pól na stromych zboczach 
dolin. Typowymi uprawami są tu zbo-
ża, ziemniaki, warzywa, a także hodowla 
zwierząt. Osadnictwo skupia się głów-
nie wzdłuż dolin [24, 25]. Średnie roczne 
temperatury wahają się w  przedziale  
6-8°C [26, 27], a  średnia suma opadu  

 Rys. 1. Lokalizacja stanowisk badawczych (1, 2) w zlewni Zawoi, w dorzeczu Wisłoki 
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niu oraz ciągłej aktywności żerowiskowej 
bobrów. Charakterystycznym składnikiem 
drewna w tutejszych tamach bobrowych 
są okruchy fragmentów drzew owocowych, 
traw, zlepionych mułem i gliną. W pobliżu 
stanowiska 1 widoczne są świeżo okorowa-
ne gałęzie i pnie wchodzące w skład budul-
cowy tamy (rys. 3). Obecność fragmentów 
drzew owocowych w konstrukcji tamy wska-
zuje, że zasięg bazy żerowania bobrów objął 
też dawne sady. 

W brzegach koryta, w pobliżu tam, bo-
bry wydrążyły nory mieszkalne, których 

leżności od pory roku i wysokości opadów 
atmosferycznych [34, 35]. Na stanowisku 1 
maksymalna głębokość wody przed tamą 
wynosiła 1,8 m, a za tamą około 1 m.

W analizowanym stanowisku obserwo-
wano wyraźną granicę między elementami 
materiału drzewnego budującego tamę 
a brzegiem koryta, co dowodzi, że stanowi-
sko to jest młode. Nie zachodzą tu jeszcze 
procesy zamulania tam bobrowych, które 
mogłyby wpłynąć na zatarcie granicy mię-
dzy brzegiem koryta a tamą. Świadczy to  
o jej niedawnym o jej niedawnym zbudowa-

rys zbliżony jest do litery S, co ma związek 
ze zwiększeniem powierzchni rozlewiska 
w korycie, które na tym odcinku jest dość 
wąskie (3-4 m). Pozostałe tamy są krót-
sze, od 5 do 6 m. Funkcją krótszych tam 
jest zmniejszenie przepływu wody w ko-
rycie oraz zabezpieczenie odpowiedniego 
poziomu wody, który gwarantuje bobrom 
bezpieczne przemieszczanie się w obsza-
rze żerowania [33]. W pobliżu tam odno-
towano wzmożoną akumulację materiału. 
Poziom wody w rozlewiskach bobrowych 
nie jest stały przez cały rok, waha się w za-

Rys. 2.  Stanowisko badawcze nr 1 w Krzywej/Banica (1-tama bobrowa; 2-kierunek płynięcia wody) 

Rys.  3. Najdłuższa tama na stanowisku nr 1 (A), widoczne rozcięcie w tamie (B)
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wodowana wyłącznie osłabieniem gruntu 
przez wydrążone nory. 

Na stanowisku 1 potok, na którym 
bobry zbudowały tamy, przepływa pod 
drogą przepustem betonowym. Bobry 
wykorzystały zwężenie jako dodatkowe 
zabezpieczenie poziomu wody w rozlewi-
sku. Zwierzęta te często wybierają takie 
miejsca, gdzie przy sztucznych umocnie-
niach brzegu lub przejazdach przez potoki 
mogą łatwo spiętrzyć wodę, dobudowu-
jąc jedynie niewielkie tamy spowalniające 
przepływ wody [17, 31]. Bobry bez trudu 

wejścia znajdowały się pod powierzchnią 
wody. W obszarach górskich, gdzie niemoż-
liwe jest budowanie żeremi, bobry wyko-
rzystują brzegi koryt jako nory mieszkalne 
[28, 36, 37].

W analizowanym odcinku koryta, ka-
pilarne podsiąkanie wody w  brzegu gli-
niasto-gruzowym sprzyjało tworzeniu się 
zerw. Wielkości zerw była niewielka – do 
3 m szerokości i 1,5 m wysokości, ale ich 
rozwój jest przyspieszony przez działal-
ność bobrów. Istniejące nory w brzegach 
osłabiają stateczność nadległego gruntu, 
co w konsekwencji prowadzi do tworzenia 
się drobnych zapadlisk lub osunięć [38]. 
Należy podkreślić, że w  obszarach gór-

skich ukształtowanie terenu nie sprzyja 
bobrom w drążeniu gęstej sieci korytarzy, 
co przekłada się na mniejszą erozję brze-
gów, w porównaniu z obszarami nizinnymi. 
Podcięcia brzegów i zerwy na stanowisku 1 
występowały jedynie przy polanie poniżej 
największej tamy (rys. 4). 

Badania w obrębie stanowiska 1 wyka-
zały, że woda po przelaniu się przez tamy, 
w dużo mniejszym stopniu eroduje brzegi 
koryta, co jest efektem zmniejszenia pręd-
kości przepływu oraz objętości wody. Po-
dobne prawidłowości zaobserwowali m.in. 
Czech [17]; Kobojek [36]; Gorczyca i in. [38]. 
Rosell i in. [40]; Nyssen i in. [41]; Erozja brze-
gowa widoczna na stanowisku 1 jest spo-

Tab.1 Charakterystyka stanowisk pomiarowych w Krzywej (Beskid Niski) 

Parametry Stanowisko 1 Stanowisko 2

Lokalizacja 49°’2'00”6"N 21°’8'44”1"E 49°’0'39”9"N 21°’8'47”4"E

Miejscowość Krzywa, przysiółek Banica Krzywa

Zlewnia Zawoja Zawoja

Wysokość bezwzględna 585 m n.p.m. 557 m n.p.m.

Długość żerowiska 200 m 600 m

Maksymalna szerokość doliny 200 m 850 m

Minimalna szerokość doliny 100 m 100 m

Szerokość koryta poniżej tam bobrowych 3 m 4 m

Liczba tam 5 11

Maksymalna głębokość wody przed tamą bobrową 1,8 m 1,5 m

Maksymalna głębokość wody poniżej tamy 1,0 m 0,5 m

Baza żerowa Świerk, modrzew pospolity, 
wierzba, drzewa owocowe

Świerk, modrzew pospolity

Rys. 5. Stanowisko badawcze nr 2 w Krzywej (źródło: Geoportal) (1 – tama bobrowa, 2 – kierunek płynięcia wody, 3 – podcięcie erozyjne)

Rys. 4. Ślady procesów grawitacyjnych zwią-
zane z działalnością bobrów na stanowisku 
badawczym nr 1 
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przerwy, które umożliwiają zmniejszenie 
naporu na konstrukcję tamy, zabezpiecza-
jąc ją przed zniszczeniem. Tworzące się 
w tych miejscach silniejsze wypływy wody 
z rozlewiska powodują zwiększoną erozję 
wgłębną. Jak wykazały badania Gorczy-
cy i  in. [21], tamy odgrywają ważną rolę 
w modelowaniu samego koryta i jego naj-
bliższego otoczenia. Tamy bobrowe zatrzy-
mują osady mineralne i organiczne o różnej 
granulacji. W wielu obszarach, w wyniku 
procesów sedymentacyjnych, obserwu-
je się spłycanie rozlewiska wskutek jego 
zamulania. Wielkość zamulenia rozlewisk 
jest często wyznacznikiem długotrwałości 
samego rozlewiska [2, 42].

O stałej aktywności bobrów na stano-
wisku 2 świadczy nie tylko system tam lub 
powalone drzewa, ale także ciągłe zmętnie-
nie wody. Przy brzegu stwierdzono istnienie 
licznych podwodnych wejść do nor, w któ-
rych żyją bobry (rys. 6). Na stanowisku tym, 
w odróżnieniu od stanowiska 1, zaobse-
rowano podcięcie brzegu jedynie poniżej 
najdłuższej tamy (rys. 7). Dodatkowo, na 
badanym odcinku koryta zaobserwowano 
powstawanie wielu nowych ramion koryta 
o zwiększonej prędkości przepływu wody. 

Podsumowanie
Bobry, mimo niekorzystnych warunków 

do życia w obszarach górskich, stanowią 
istotny element krajobrazu Beskidu Niskie-
go, wpływając na wzrost bioróżnorodno-
ści w tym obszarze. Reintrodukcja bobra 
w Beskidzie Niskim miała miejsce w latach 
80. XX w. Spośród innych zwierząt bobry 
wyróżniają się zdolnością budowania tam 
hamujących przepływ wody. Jako jedyne 
potrafią w krótkim czasie dokonać istot-
nych zmian środowiska przyrodniczego. 

Badania terenowe w  zlewni Wisłoki, 
w miejscowości Krzywa, wykazały, że gatu-
nek bobra w tym rejonie, w dużym stopniu 
wpływa na przemiany środowiska przy-
rodniczego. Bobry zagospodarowały na 
dwóch potokach odcinki o długości 200 m 
(stanowisko 1) i 600 m (stanowisko 2). Na 
analizowanych stanowiskach odnotowano 
obecność poprzecznych tam, przegradza-
jących koryta potoków, umożliwiając bo-
brom kontrolowanie przepływu wody przez 
tamy, a także powiększając obszar dostęp-
ny dla tych zwierząt. Podpiętrzenia umoż-
liwiły bobrom ochronę wejścia do żeremi, 
ułatwiły transport gałęzi do budowy tam 
i jako zapasu na zimę. Ponadto powstałe 
stawy bobrowe umożliwiły pojawienie się 
roślin typowych dla wód wolnopłynących 
lub stojących. Podstawowym skutkiem 
działalności bobrów w korytach potoków 

(do 4 m) tam bobrowych, rozmieszczonych 
kaskadowo powyżej i poniżej najdłuższej 
tamy (rys. 5). W  koronach tam jest wi-
doczne ich utrwalanie przez porastającą 
roślinność, a  nawet przez samosiewki 
drzew, co wskazuje, że bobry pojawiły się tu 
wcześniej niż na stanowisku 1. Korony tam 
porastają różne gatunki traw i roślin hydro-
filnych, które systemami korzeniowymi 
wzmacniają strukturę budowli, zapełniając 
korzeniami puste przestrzenie wewnątrz 
tamy. Ponadto w koronie tamy bobrowej 
zaobserwowano nowe płaty świeżego 
mułu, gałęzie lub zlepy trawy z  mułem, 
wskazujące na nadbudowę oraz wzmoc-
nienia konstrukcji tam. Dodatkowo, w wielu 
miejscach, gdzie woda ulega znacznemu 
spiętrzeniu, obserwowano przesączanie się 
wody przez wnętrze tamy. Często w takich 
miejscach zwierzęta instynktownie tworzą 

mogą przemieszczać się między zalany-
mi obszarami żerowiska po obu stronach 
przepustu. Przepust na analizowanym frag-
mencie potoku jest stale poprawiany w celu 
utrzymania jego drożności i zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem drogi. 

Stanowisko nr 2 
Działalność bobra na stanowisku 2 

objęła fragment doliny o długości 600 m 
w miejscowości Krzywa (rys. 5). Na stano-
wisku tym stwierdzono występowanie 11 
tam bobrowych (rys. 5, tab. 1). Najdłuższa 
tama (51 m) zlokalizowana jest w końco-
wym fragmencie analizowanego koryta 
(rys. 5). Maksymalna głębokość wody przed 
koroną najdłuższej tamy dochodzi do 1,5 m,  
a poniżej tamy do 0,5 m głębokości. Na sta-
nowisku 2 – podobnie jak na stanowisku 1  
– stwierdzono występowanie krótszych 

Rys. 6. Rozlewisko przy tamie głównej na stanowisku nr 2 (A), oraz wejście do nory bobrowej (B)

Rys. 7. Efekty erozji bocznej prawego brzegu koryta na stanowisku badawczym nr 2
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jest zahamowanie transportu rumowiska 
dennego, żwirów i piasków. W korytach za-
siedlanych przez bobry system tam zmniej-
sza prędkość przepływu wody tak znacz-
nie, że możliwy jest tylko transport nie-
wielkich cząstek zawieszonych w wodzie, 
co jest bardzo korzystne dla środowiska 
naturalnego. Żwiry transportowane przez 
potoki górskie zasypują budowane przez 
człowieka urządzenia hydrotechniczne, co 
powoduje, że w wielu miejscach powstają 
kosztowne zapory przeciwrumowiskowe. 

W  wybranym do badań stanowi-
sku 1 stwierdzone zmiany środowiska 
przyrodniczego wskazały na krótszy 
czas bytowania bobrów niż na stano-
wisku 2. Niekorzystne dla działalności 
tych zwierząt warunki środowiskowe 
na stanowisku 1 (wąskie dno doliny) nie 
były przeszkodą do dostosowywania 
siedliska do ich potrzeb. Stanowisko 2,  
odmiennie niż stanowisko 1, umiejsco-
wione jest w płaskim dnie szerokiej doli-
ny rzecznej. Stanowisko to jest znacznie 
starsze od stanowiska 1, o czym świadczą 
m.in. zaawansowana renaturyzacja w po-
staci sukcesji wtórnej (korony tam poro-
śnięte roślinnością trawiastą) oraz pojawie-
nia się nowych, dotąd nieobecnych w tym 
miejscu gatunków roślin i zwierząt. 

W obrębie obu stanowisk odnotowa-
no zmiany morfologii potoków, głównie ze 
względu na kopane nory, podziemne kory-
tarze, które zmieniły linię brzegową. 

Zmiany odnotowane w  środowisku 
przyrodniczym potwierdziły, że działal-
ność bobrów zmienia charakter potoków 
górskich, tworząc nowe siedliska i sprzy-
ja kształtowaniu małej retencji, która jest 
szczególnie ważna ze względu na zmiany 
klimatyczne obserwowane w ostatnim cza-
sie. Należy także podkreślić, że obecność 
bobrów wpłynęła na walory estetyczno-re-
kreacyjne doliny Wisłoki. 

Literatura

[1]  Samsonowicz A. 1991. Łowiectwo w Polsce Piastów 
i Jagiellonów. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 
Wyd. PAN. Wrocław, Warszawa, Kraków, 1-460.

[2]  Derwich A., P. Brzuski, M. Hędrzak. 2007. Bóbr w bio-
topach Bieszczadów Wysokich. Zespół Metod i Or-
ganizacji Hodowli Zwierząt Gospodarskich i Wolno 
Żyjących, Kraków.

[3]  Stopka R. 2011. Geomorfologiczne skutki działal-
ności bobra europejskiego (Castor fiber) w dolinie 
górnego Sanu. Roczniki Bieszczadzkie, 19, 319-334.

[4]  Panfil J. 1960. Bóbr zwierzę ginące w Polsce. PAN 
w Krakowie, Zakład Ochrony Przyrody, 17, 1-67.

[5]  Borowski Z., J. Borkowski, H. Niewęgłowski. 2005.
Przydatność repelentów w ochronie drzew przed 
zgryzaniem ich przez bobry. Sylwan, 11, 13-17.

[6]  Nolet B., F. Rosell. 1998. Comeback of the beaver 
Castor fiber: an overview of old and new conserva-
tion problems. Biological conservation, 83, 165-173.

[7]  Churski Z. 1993. Antropogeniczne i naturalne ten-
dencje rozwoju jezior i mokradeł w Polsce. [w:] 
Dynowska I. (red.), Przemiany stosunków wodnych 
w Polsce, UJ Kraków, 55-213.

[8]  Czech A. 2001. Zmiana parametrów ekosystemów 
pod wpływem bobra (Castor fiber). Rozprawa dok-
torska. Instytut Nauk o Środowisku UJ, Kraków, 
1-167.

[9]  Dobrowolski K.A., K. Lewandowski (red). 1998. 
Ochrona środowisk wodnych i błotnych w Polsce. 
Oficyna Wyd. Inst. Ekologii PAN. Dziekanów Leśny, 
1-185.

[10] Żurowski W. 1973. O skuteczną ochronę bobrów. 
Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 2, 30-39.

[11]  Kasperczyk B. 1987. Rozprzestrzenienie się bobra 
(Castor fiber) w Europie w XX wieku. Przegląd Zoolo- 
giczny, 31(2), 181-193.

[12]  Brzuski P., A. Kulczycka. 1999. Bóbr – symbol powro-
tu do natury. Polski Związek Łowiecki, Warszawa, 
65.

[13]  Derwich A. 2000. Bóbr wrócił w Karpaty. Aura, 06, 
16-19.

[14]  Krzyżanowska A.E. 2018. Wpływ aktywności bobra 
europejskiego na strukturę fitocenoz nadrzecznych 
lasów łęgowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 74(2), 
137-145.

[15]  Kukulak J. 2004. Zapis skutków osadnictwa I gospo-
darki rolnej w osadach rzeki górskiej na przykładzie 
dorzecza górnego Sanu w Bieszczadach Wysokich. 
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedaogicznej. 
Kraków, 1-125.

[16] Gurnell A.M. 1998. The hydrogeomorphological 
efects of beaver dam-building activity. Progress in 
Physical Geography, 22(2), 167-189.

[17]  Czech A. 2010. Bóbr-budowniczy i inżynier. Fundacja 
Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków.

[18]  Frydel K. 2008. Praktycznie o malej retencji wodnej 
w Nadleśnictwie Kaliska. Studia i Materiały Centrum 
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 10(2), 87-98.

[19]  Soja R. 1996. Środowiskowe skutki reintrodukcji 
bobra (Castor fiber) w dolinach rzek Karpackich, 
[w:] Przewodnik Konferencji „Funkcjonowanie geo-
systemów dolinnych w warunkach zmian klimatu 
i narastania antropopresji późnego glacjału i holo-
cenu”,Sosnowiec 28–29.03.1996, Wydział Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 45–46.

[20] Giriat D., E. Gorczyca, M. Sobucki. 2016. Beaver 
ponds' impact on fluvial processes (Beskid Niski 
Mts., SE Poland). Sci. Total Environ, 544,339–353.

[21]  Gorczyca E., K. Krzemień, M. Sobucki, K. Jarzyna. 
2018. Korytotwórcza rola bobrów (Castor fiber), na 
przykładzie Raby. [w:] Krzemień K., Gorczyca E., 
Sobucki M. (red.) Antropogeniczne uwarunkowania 
współczesnych procesów fluwialnych, Kraków-Rabka 
Zdrój, 49-54.

[22]  Starkel L. 1972 Karpaty Zewnętrzne. [w] Klimaszew-
ski M. (red), Geomorfologia Polski, PWN, Warszawa, 
52-115.

[23]  Starkel L. 1960. Rozwój rzeźby Karpat fliszowych 
w holocenie. Prace Geograficzne Inst. Geogr. PAN, 
22, 1-239.

[24]  Lach J. 1975. Ewolucja i typologia krajobrazu Beskidu 
Niskiego z uwzględnieniem gospodarczej działalności 
człowieka. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej, Kraków.

[25]  Adamczyk B., T. Gerlach. 1983. Charakterystyka 
warunków przyrodniczych Beskidu Niskiego. Pro-
blemy Zagospodarowania Ziem Górskich, Warszawa, 
23, 49-67. 

[26]  Hess M., T. Niedźwiedź, B. Obrębska-Starklowa. 
1977. Stosunki termiczne Beskidu Niskiego. Prace 
Geograficzne IGiPZ PAN, 123, 1-101.

[27]  Bochenek W. 2020. Prawidłowości obiegu wody na 
obszarze beskidzko-pogórskim Karpat Zachodnich 
na przykładzie zlewni Bystrzanki w świetle zmian 
klimatu i działalności człowieka. Prace Geograficzne 
IGiPZ PAN, 271, 1-182.

[28]  Zbyryt M., A. Zbyryt. 2013. Rekolonizacja Magur-
skiego Parku Narodowego przez bobra europej-
skiego (Castor fiber) –27 lat po reintrodukcji. Parki 
Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 1, (32), 79-88.

[29]  Gorczyca E., T. Karcz, M. Sobucki, A. Wieczorek. 
2018. Antropogeniczne przekształcenia rzeźby na 
obszarze dawnych wsi łemkowskich (na przykła-
dzie Radocyny, Beskid Niski). Roczniki Bieszczadz-
kie, 26, 223-248.

[30]  https://www.geoportal.gov.pl/

[31]  Fajer M., I. Malik, J.M. Waga, B. Woskowicz- Ślęzak. 
2017.Contemporary adaptation of anthropogenical-
ly-transformed river valleys by european beavers 
castor fiber (examples from poland’s Opole plain 
and Woźniki-Wieluń upland). Przegląd Geograficzny, 
Poland, 89,(3), 467-489.

[32]  Westbrook C.J., R. Amanda, A. Bedard‐Haughn. 
2020. Hydrological functioning of a beaver dam 
sequence and regional dam persistence during an 
extreme rainstorm. Hydrological Processes, 34,(18), 
3726-3737.

[33]  Rurek M. 2008.  Lokalne zmiany środowiska przy-
rodniczego wywołane działalnością bobra europej-
skiego (castor fiber L.) w okolicy Trzebcin (powiat 
tucholski) [w:] Babiński Z. (red.), Promotio Geographi-
ca Bydgostiensia. Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz, 
119-128.

[34]  Kukuła K., A. Bylak, E. Kukuła, A. Wojtoń. 2008. 
Wpływ bobra europejskiego (Castor fiber L.) na 
faunę potoku górskiego. Roczniki Bieszczadzkie, 
16, 375-388.

[35]  Gaywood M., D. Batty, C. Galbraith. 2008. Reintrodu-
cing the European beaver in Britain. British Wildlife, 
19(6), 381-391.

[36]  Kobojek E. 2005. Environmental effects of the rein-
troduction of the beaver (Castor fiber) in the Rawka 
valley. Przegląd Geograficzny, 77, 383-396.

[37]  Taylor J., D. Sphar, G. Achrens. 2013. Identifying 
and managing mountain beaver damage to forest 
resources. Oregon State Univeristy.

[38]  Bartczak A, D. Brykała, P. Gierszewski, M. Błasz-
kiewicz. 2017. Ocena potencjału naturalnych form 
retencji wodnej na rzekach Kujaw Wschodnich 
– deficytowego w zasoby wodne regionu woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. Sprawozdanie 
merytoryczne z realizacji przedsięwzięcia, IGIPZ 
PAN, Toruń.

[40]  Rosell F., R. Bozse, O. Collen, P.H. Parker. 2005. 
Ecological impactof beaversCastor fiberandCastor 
canadensisand their ability tomodify ecosystems. 
Mammal Review 35, 248–276.

 [41] Nyssen J., J. Pontzeele, P. Billi. 2011. Effect of 
beaver dams on the hydrology of small mountain 
streams: example from the Chevral in the Ourthe 
Orientale basin, Ardennes, Belgium. J. Hydrol, 402, 
92–102.

[42] Bednarczyk T., B. Michalec, M. Tarnawski. 2002. 
Intensywność zamulania się małych zbiorników 
wodnych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej 
w Krakowie. Inżynieria Środowiska, 23, 275–282.

BOBRY.indd   9 2021-08-31   16:59:10



10 9/2021  AURA

Ochrona różnorodności biologicznej w Polsce  
w świetle danych statystycznych

prof. dr hab. Kazimierz GÓRKA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

R óżnorodność biologiczna – jak już 
podkreślano w poprzednim zeszy-

cie AURY – oznacza zróżnicowanie żywych 
organizmów występujących na Ziemi we 
wszystkich środowiskach. Najogólniej 
dzieli się ją na różnorodność genetyczną 
(w obrębie gatunku, czyli wewnątrzgatun-
kową), między gatunkami oraz różnorod-
ność ekosystemów lądowych, słodkowod-
nych i morskich. a także w ich zespołach 
ekologicznych. Różnorodność biologiczna 
i utrzymanie walorów przyrodniczych ma 
podstawowe znaczenie dla wielu dziedzin 
działalności gospodarczej oraz oczywiście 
ze względów ekologicznych. Natomiast 
utrata różnorodności biologicznej ekosys-
temów stanowi zagrożenie dla ludności 
i  gospodarki czy wręcz dla właściwego 
funkcjonowania Ziemi jako planety pełnej 
życia w dzisiejszym rozumieniu.

Stan przyrodniczy i stopień różnorodno-
ści ekosystemów można oceniać za pomo-
cą kilkunastu miar, np. [1]:
�� zagregowany indeks liczebności pospo-

litych ptaków krajobrazu rolniczego i pta-
ków leśnych;
�� zmiany struktury użytkowania gruntów, 

w tym udział gruntów wyłączonych na cele 
nierolnicze i nieleśne;
�� wskaźniki lesistości;
�� wskaźnik dostępności wód powierzch-

niowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
(w Polsce 1,5-2 dam3, czyli ok. 2 tys. m3);
�� wskaźniki środowiskowej efektywności 

produkcji (np. wodochłonność i  energo-
chłonność produkcji wyrobów);
�� Czerwone Księgi zwierząt i roślin zagro-

żonych wyginięciem.
Czerwone Księgi wprowadziła Między-

narodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) 
z podziałem na kategorie: zwierzęta i rośliny 
krytycznie zagrożone (CR), zagrożone (EN) 

i narażone (VU). Publikuje je też Organiza-
cja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD). Mamy również Polskie Czerwone 
Księgi [2].

Do gatunków objętych ścisłą ochroną 
zaliczono w Polsce 588 gatunków zwierząt, 
w tym 92 gatunki bezkręgowców oraz 496 
gatunków kręgowców: 50 gatunków ssa-
ków, 426 gatunków ptaków, 5 gatunków 
gadów, 10 gatunków płazów i 5 gatunków 
ryb, jak również 415 gatunków roślin (w tym 
270 roślin nasiennych) i 232 gatunków grzy- 
bów [3]. Z kolei według danych OECD do ga-
tunków zagrożonych wyginięciem w Polsce 
zaliczono 1159 gatunków zwierząt, w tym 
1080 bezkręgowców (3% ogółu bezkrę-
gowców) oraz 79 gatunków kręgowców: 
13 gatunków ssaków (12%), 34 gatunki 
ptaków (8%), 3 gatunki gadów (27%) i 29 
gatunków ryb (21%), jak również 488 ga-
tunków roślin naczyniowych (16%) [4]. Te 
dwie grupy danych różnią się z powodów 
klasyfikacyjnych, ale wskaźniki zagrożenia 
wyginięciem w wysokości 8-9% gatunków 
danego rodzaju zwierząt czy roślin są oce-
niane jako wysokie. Jednak w Austrii, Cze-
chach, Holandii, Niemczech i Słowenii są 
znacznie wyższe.

W Polsce żubr jest chroniony już od XVI 
w., a od 1947 r. prowadzi się Księgę Rodo-
wodową Żubrów żyjących w hodowli oraz 
żyjących na wolności. Dzięki temu jego pol-
ska populacja jest największa na świecie. 
Krytycznie zagrożona jest kozica tatrzań-
ska, mimo ochrony już od 1868 r. i stosun-
kowo dużej rozrodczości. W naszym kraju 
występują 3 duże drapieżniki: niedźwiedź 
brunatny chroniony od 1952 r., ryś chronio-
ny od 1995 r. oraz wilk chroniony od 1998 r.  
Największym gryzoniem jest bóbr euro-
pejski, chroniony od 1952 r. i charaktery-
zujący się wysokim przyrostem populacji. 

Ochrona wilka i bobra była kwestionowana 
przez rolników z powodu szkód w hodowli 
zwierząt oraz uprawach. Spośród ptaków 
najbardziej zagrożone – zarówno w Pol-
sce jaki na świecie – są cietrzew (z dużym 
spadkiem populacji) oraz głuszec. Liczenie 
tych zwierząt i ptaków odbywa się na ogół 
1-2 razy w roku. Szczególnie starannie liczy 
się kozice w Tatrach polskich i słowackich; 
w tym roku było to trudne m.in. z powodu 
upałów. Liczebność wybranych zwierząt 
i ptaków prezentuje tab. 1. Wynika z niej, 
że liczba większości chronionych zwierząt 
w  okresie 20 lat wzrosła 3-4 krotnie, co 
dobrze świadczy o realizacji programów 
ochrony gatunkowej.

Tab. 1. Liczebność zwierząt chronionych w Polsce 
w latach 2000-2019

Wyszczególnienie
Dane w sztukach

2000a) 2019

Żubr (Bison bonasus) 650 2 269

Niedźwiedź brunatny 
(Ursus arctos)

110 369

Ryś (Lynx lynx) 295 545

Kozica (Rupicapra rupicapra) 95 379

Bóbr (Castor fiber) 22 000 137 100a)

Wilk (Canis lupus) 1 050 3 222

Głuszec (Tetrao urogallus) 485 485

Cietrzew (Lyrurus tetrix) 2 500 259

a) Dane orientacyjne.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona 
środowiska. GUS, Warszawa 2020, s. 127-128.

Szkody wyrządzane przez zwierzęta 
prawnie chronione są liczne. W 2019 r. zgło-
szono 7475 szkód, w tym 82% przez bobry. 
Z tytułu odszkodowań wypłacono 29,5 mld 
zł. Za szkodę wyrządzaną przez bobry pła-
cono przeciętnie 4,4 tys. zł. Powszechnym 
problemem stają się także szkody wyrzą-
dzane przez dziki, które nie są prawnie 
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ogrody, palmiarnie i arboreta w Poznaniu, 
Kórniku, Plewiskach i Zielonce. Nowy ogród 
powstał w  woj. warmińsko-mazurskim, 
a żadnego nie ma w woj. opolskim.

Z kolei ogrody zoologiczne są to od-
powiednio przygotowane tereny do prze-
trzymywania i eksponowania publicznie – 
przynajmniej przez 7 dni w roku – żywych 
zwierząt gatunków dzikich. Są to zwierzęta 
przeważnie urodzone i wychowane poza 
środowiskiem przyrodniczym. Oczywiście 
do ZOO nie zaliczamy zwierząt w cyrkach, 
sklepach ze zwierzętami ani miejscach 
eksponowania do 15 gatunków zwierząt 
i 50 okazów gadów. W Polsce są 24 ogrody 
zoologiczne o łącznej powierzchni 649 ha. 
Najwięcej, bo 4 ogrody znajdują się w woj. 
pomorskim: Akwarium Gdyńskie, Miejski 
Ogród Zoologiczny w Gdańsku-Oliwie oraz 
w Człuchowie i Słupsku. Nie ma ich w wo-
jewództwach: lubuskim, podkarpackim i za-
chodnio-pomorskim.

Parki i  ogrody historyczne stanowią 
kompozycje architektoniczno-roślinne, cha-
rakteryzujące się wartością ogólnospołecz-
ną. Wyróżnia się parki pałacowe i zamkowe, 
miejskie, uzdrowiskowe i szpitalne, klasztor-
ne i kościelne, przydomowe oraz inne (aleje, 
parki szkolne, przyfabryczne). Konwencja 
w sprawie ochrony światowego dziedzic-
twa kulturalnego i naturalnego UNESCO 
z 1972 r. przewiduje m.in. ochronę takich 
obiektów i na liście z 2019 r. znalazło się 
869 parków i ogrodów, w tym zespół archi-
tektoniczno-krajobrazowy i park pielgrzym-
kowy w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Park 
Mużakowski na granicy polsko-niemieckiej. 
W Polsce liczba zewidencjonowanych par-
ków i ogrodów historycznych w 2019 r. we-
dług GUS wynosiła 9877, w tym wpisanych 
do rejestru zabytków 7726 obiektów o po-
wierzchni 34,8 tys. ha. Wśród nich jest 2140 
obiektów pałacowych i zamkowych, 3392 
obiekty dworskie, 263 miejskie, uzdrowi-
skowe i szpitalne, 193 klasztorne i kościel-
ne, a także 701 ogrodów przydomowych. 
Najwięcej zewidencjonowanych obiektów 
znajduje się w woj. dolnośląskim (1470), 
wielkopolskim (1232) i mazowieckim (964), 
najmniej w woj. podlaskim (114). Najwięcej 
pałaców i zamków jest w woj. dolnośląskim 
w liczbie 468, natomiast obiektów dwor-
skich w woj. wielkopolskim 491.

Z  kolei rodzinne ogrody działkowe 
składają się z działek i  terenu ogólnego, 
który służy do wspólnego korzystania 
przez działkowców, oraz są wyposażo-
ne w infrastrukturę ogrodową [5]. Ogrody 
zalicza się do urządzeń użyteczności pu-
blicznej, zaspokajających wypoczynkowe 
i rekreacyjne oraz inne socjalne potrzeby 

handel nie jest poddany ścisłej reglamen-
tacji (np. żółw stepowy, większość stor-
czyków). Załącznik III obejmuje gatunki co 
do których jedna ze stron Konwencji uzna-
ła wprowadzenie reglamentacji handlu. 
W Polsce w 2019 r. zatrzymano 368,6 tys. 
sztuk oraz ponad 30 kg koralowców jako 
gatunków CITES podczas 145 interwencji 
służby celno-skarbowej. Wśród nich było 
137 żywych zwierząt i ponad 368 tys. me-
dykamentów medycyny azjatyckiej.

Zezwolenia na eksport i  reeksport 
zwierząt i roślin chronionych wydaje mi-
nister środowiska. W 2019 r. objęto nimi 
266 okazów ssaków, 42 ptaków i 5 gadów 
oraz ponadto następujące ilości zwierząt 
i roślin objętych reglamentacją: 8 okazów 
ssaków, 63 ptaków, 73 gadów, 536 ryb,  
14 roślin z rodziny bobowatych i 812 kg 
roślin z  rodziny złotogłowatych, a  także  
48,7 tys. kg ryb wypatroszonych i mrożo-
nych z gatunku jesiotr rosyjski i jesiotr sybe-
ryjski. Okazy fauny pochodziły z 13 państw 
i zostały wysłane do 27 państw, a okazy 
flory z 5 państw zostały przetransportowa-
ne do 6 państw. Natomiast zezwolenia na 
import zwierząt i roślin chronionych doty-
czyło 165 okazów ssaków, 10 okazów pta-
ków i 1 okazu rośliny z rodziny bobowatych 
(Fabaceae). Znacznie więcej zwierząt i ro-
ślin zaimportowanych do Polski dotyczyły 
załącznika I Konwencji CITES, a więc bez 
ścisłej reglamentacji: 479 okazów ssaków,  
8 ptaków, 2479 gadów, 525 ryb oraz 34 kg 
kawioru i 2 kg żywej ikry, 3000 żywych pi-
jawek Hirudo verbana, 685 kg żywych małży 
Tridacna, 22,2 tys. okazów koralowców, 1410 
roślin z  rodzaju oplątwa (Bromeliaceae),  
2950 żywych roślin storczykowatych oraz 
ekstrakt z aloesa i storczyka, olejek ze stor-
czyka, 4 tony wosku Euphorbiaceae. Wśród 
tych okazów było wiele produktów drew-
nianych wykonanych z  drzew z  rodzaju 
Dalbergia, jak 1324 gitary, 39,9 tys. mebli 
i 331 innych wyrobów.

Ogrody botaniczne stanowią tereny 
z odpowiednią infrastrukturą techniczną 
i budynkami, służące do uprawy i ochrony 
roślin różnych stref klimatycznych. W ogro-
dach prowadzi się badania naukowe, któ-
rych zadaniem jest ochrona gatunków 
roślin zagrożonych wyginięciem w stanie 
wolnym i ich hodowla celem ponownego 
wprowadzenia do środowiska przyrodni-
czego (naturalnego). Ponadto prowadzą 
edukację w zakresie ochrony gatunkowej 
roślin. Według GUS w Polsce jest 41 ogro-
dów botanicznych o łącznej powierzchni 
2052 ha, ponad 2 razy więcej niż w 2005 r.  
W  2019  r. najwięcej ogrodów botanicz-
nych było w województwie wielkopolskim: 

chronione. Przyczyną tej sytuacji jest nie 
tylko rosnące pogłowie dzików lecz także 
ich częste wkraczanie na tereny zamiesz-
kane przez ludzi – nawet w miastach – oraz 
przenoszenie chorób, co zagraża hodowli 
świń. Stąd zmiany przepisów i postulaty 
drastycznego zwiększenia odstrzału, co 
z kolei wywołało protesty ekologów przeciw 
naruszaniu równowagi w przyrodzie oraz 
zasad etyki.

Wskaźnik liczebności pospolitych pta-
ków krajobrazu rolniczego FBI (Farmland 
Bird Index), stosowany w UE, ocenia stan 
populacji 22 gatunków ptaków typowych 
dla siedlisk wiejskich i rolniczych. W Pol-
sce wskaźnik uwzględnia m.in. następujące 
ptaki: bocian biały, czajka, dudek, dzierlat-
ka, gąsiorek, kulczyk, makolągwa, mazurek 
(wróbel), pliszka żółta, pustułka, skowronek, 
szpak, trznadel, turkawka. Wskaźnik ten dla 
2000 r. przyjęty jako 1 zmalał – mimo okre-
sowego wzrostu do 0,99 w 2008 r. – do 
0,77 w 2019 r. W ostatnich latach wskaźnik 
maleje o 1,4% rocznie. Jest to  niekorzyst-
ne, co zresztą obserwuje się w całej Unii, 
gdyż wskaźnik ten zmalał do 0,72. Nato-
miast wskaźnik liczebności pospolitych 
ptaków leśnych (Forest Bird Index) obejmuje 
34 gatunki, w tym m.in. takie jak bogatka, 
czubatka, czyż, dzięcioły czarny i duży, gil, 
grubodziób, kos, muchołówki mała i żałob-
na, mysikrólik, pierwiosnek, rudzik, sikora 
uboga, sójka, zięba. Większość tych pta-
ków zasiedla również ogrody, parki i zieleń 
miejską. Wskaźnik liczby ptaków leśnych 
wzrastał w badanym okresie średnio o 1% 
rocznie. W 2016 r. wyniósł 1,33 a w 2019 r. 
1,27. W Unii też nastąpił wzrost tego wskaź-
nika, ale tylko do 1,06.

Redukcja zwierząt chronionych może 
nastąpić za zgodą Generalnego lub Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
z powodu wyrządzania szkód i niebezpie-
czeństwa dla człowieka oraz skrócenia 
cierpienia rannych ptaków, a także celów 
naukowych w przypadku gadów, płazów 
i ryb. W 2019 r. wydano zezwolenia na re-
dukcję 17 gatunków ssaków, 433 ptaków, 
11 ryb, 6 płazów, 2 gadów. W sumie ok. 400 
decyzji dotyczyło redukcji 8391 osobników 
i 9 rodzin bobrów, 543 wydr, 62 żubrów,  
12 wilków.

Konwencja CITES o międzynarodowym 
handlu dzikimi zwierzętami i roślinami ga-
tunków zagrożonych wyginięciem reguluje 
ten proceder w ostry sposób. Dzieli ona 
– w dwóch załącznikach – ok. 6 tys. ga-
tunków zwierząt i 80 tys. gatunków roślin, 
objętych Konwencją, na gatunki zagrożone 
wyginięciem oraz gatunki, które obecnie nie 
są zagrożone ale mogą stać się nimi, jeżeli 
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społeczności lokalnej. Mamy obecnie ok. 
4610 ogrodów działkowych o łącznej po-
wierzchni 40 tys. ha. Na ich terenie znajduje 
się ponad 900 tys. działek. Od 2000 r. licz-
by te wolno lecz systematycznie spadają. 
Najwięcej ogrodów działkowych znajduje 
się w woj. śląskim (657 o powierzchni 4,2 
tys. ha), najmniej w woj. świętokrzyskim  
(79 i 800 ha). Jednak największą powierzch-
nię mają ogrody w woj. dolnośląskim – ponad  
6,2 tys. ha, co stanowi 0,3% powierzchni 
województwa. Ogrody działkowe są zakła-
dane i zarządzane przez stowarzyszenia 
ogrodowe. Ogrody te występują w wielu 
krajach. W Europie działa więc Międzyna-
rodowe Biuro Ogrodów Działkowych i Ro-
dzinnych. Federacji ogrodów działowych 
w Luksemburgu przyznano miano organi-
zacji chroniącej przyrodę. Zasługują na to 
również inne stowarzyszenia ogrodowe.

Las – grunt leśny – jest to zwarty obszar  
o powierzchni co najmniej 0,10 ha i pokry-
ty roślinnością leśną lub tylko przejściowo 
jej pozbawiony [6]. W 2019 r. grunty leśne 
zajmowały powierzchnię 9,5 mln ha, w tym 
lasy 9,3 mln ha. Lasy publiczne stanowią 
80,7% ogólnej powierzchni lasów, a w za-
rządzie Przedsiębiorstwa Lasy Państwo-
we jest 76,9% ich powierzchni. Wskaźnik 
lesistości wynosi 29,6% (w relacji do po-
wierzchni geodezyjnej kraju). Największą 
lesistość notuje się w woj. lubuskim 49,3%, 
a najmniejszą w woj. łódzkim 21,5%. Na 
jednego mieszkańca przypada 24,1 ara la-
sów, najwięcej w woj. lubuskim 68,2 ara, 
najmniej w woj. śląskim 8,8 ara. W 1995 r. 
Rada Ministrów przyjęła Krajowy program 
zwiększenia lesistości. Oczekujemy, że 
wskaźnik lesistości przekroczy wyraźnie 
30%. W latach 1945-2019 zalesiono ponad 
1,49 mln ha gruntów nieleśnych, czyli 4,8% 
powierzchni kraju. Jednak od 2003 r. – gdy 
zalesiono aż 26,5 tys. ha gruntów – z każ-
dym rokiem zalesia się coraz mniej, obecnie 
już poniżej 5 tys. ha/rok.

Wśród drzewostanów dominują so-
sny (Pinus sylvestris), tworząc 60% lasów. 
Najwięcej sosnowych drzewostanów jest 
w woj. lubuskim 81%, najmniej w woj. ma-
łopolskim 21% (gdzie jest dużo świerka 
i  jodły). Kolejne gatunki drzew przeważa-
jących w krajowym drzewostanie to dąb 
(Quercus) 8,5%, brzoza (Betula pendula) 6,5%, 
buk (Fagus sylvatica) 6,4%, świerk (Picea 
abies) 5,8%.

Wyróżnia się lasy ochronne, czyli ob-
szary leśne, które chronią glebę przed zmy-
waniem lub wyjałowieniem, powstrzymują 
obsuwanie się ziemi, obrywanie się skał 
i lawin, chronią zasoby wód powierzchnio-
wych i podziemnych oraz regulują stosunki 

hydrologiczne itp. Są położone w granicach 
administracyjnych miast i w odległości do 
10 km od miast liczących ponad 50 tys. 
mieszkańców oraz w strefach ochronnych 
uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowisko-
wej, a także w strefie górnej granicy lasów. 
Zajmują 3,9 mln ha, czyli 42,3% powierzchni 
lasów. Są to głównie lasy uzdrowiskowe 
oraz inne, jak podmiejskie, cenne przyrod-
niczo, uszkodzone przez przemysł, glebo-
chronne, ostoje zwierząt, uzdrowiskowe, 
nasienne. Z kolei leśne kompleksy promo-
cyjne są to obszary ustanowione w celu 
trwałego zachowania lub odtwarzania na-
turalnych walorów lasu metodami racjo-
nalnej gospodarki leśnej, z uwzględnieniem 
ochrony przyrody i  innych aspektów eko-
logicznych. Powołano 25 takich komplek-
sów o łącznej powierzchni 1,3 mln ha. Naj-
większym jest Puszcza Notecka 137,2 tys. 
ha, najmniejszym Puszcza Niepołomicka  
k. Krakowa 10,9 tys. ha.

Monitoring lasu stanowi element Pań-
stwowego Monitoringu Środowiska. Jego 
zadaniem jest zbieranie w sposób ciągły 
informacji o stanie zdrowotnym drzewo-
stanów – zwłaszcza o stopniu defoliacji, 
czyli ubytku liści i igieł – oraz o stanie sa-
nitarnym lasu, czyli występowaniu drzew 
zamierających i martwych, co jest istotne 
dla gospodarki leśnej. Kwestie te przedsta-
wia tab. 2. Wynika z niej, że stan zdrowotny 
drzewostanów w latach 2010-2019 pogor-
szył się wyraźnie i  tylko ok. 8% w wieku 
powyżej 20 lat pozostaje bez defoliacji. 
Drzewa liściaste są nieco w lepszej kon-
dycji, lecz większy ich odsetek jest bardzo 

zniszczonych i martwych w porównaniu do 
drzew iglastych. Wśród drzew liściastych 
dobrym stanem zdrowotnym charaktery-
zuje się buk i olsza, a znacznie gorszym 
dąb (uważany za mocne i twarde drzewo). 
Wśród drzew iglastych najkorzystniejszym 
wskaźnikiem defoliacji odznacza się jodła.

Polskie drzewostany pod względem 
braku defoliacji wyróżniają się w Europie 
raczej niekorzystnie, podobnie jak Belgia, 
Czechy i Słowacja. W wielu bowiem krajach 
udział drzew bez defoliacji wynosi ponad 
40%, jak w Danii, Estonii, Mołdawii, Norwe-
gii, Rumunii, Serbii (71%), Ukrainie (62%).

Zmorą lasów są pożary. W 2019 r. za-
notowano ich aż 9635 na powierzchni 3522 
ha, najwięcej w kwietniu oraz w czerwcu 
i  lipcu. Przyczyną są najczęściej podpale-
nia (42%) i nieostrożność osób dorosłych 
(27%). Najwięcej pożarów miało miejsce 
w woj. mazowieckim 2699, najmniej w woj. 
opolskim 148.

Rocznik GUS w omawianym rozdziale 
zawiera również punkt na temat pszczelar-
stwa, gdyż pszczoła miodna (Apis mellifera) 
jest jednym z najważniejszych zapylaczy, 
podtrzymującym stabilność ekosystemów 
oraz wręcz niezbędnym do zachowania bio-
różnorodności i życia na Ziemi. Otóż w Pol-
sce w 2019 r. zanotowano 49,9 tys. pszcze-
larzy i 1,1 mln rodzin pszczelich (rojów), 
tj. o 11% więcej niż w 2000 r. Średnio na  
jednego pszczelarza przypada 25 rodzin 
pszczelich. Spada liczba pasiek najmniej-
szych poniżej 5 pni (uli) oraz pasiek najwięk-
szych 81-150 pni. Średnia ilość pozyskane-
go miodu w większych pasiekach (powy-
żej 80 pni) wyniosła 22 kg z jednej rodziny 
pszczelej, w pozostałych 15 kg. W 2015 r. 
wskaźniki te były wyższe: odpowiednio 35 
kg i 18 kg miodu/rodzinę pszczelą.

Kolejnym ważnym problemem są orga-
nizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO), 
ale Rocznik statystyczny potraktował to 
króciutko, podając tylko liczbę 2 decyzji 
w sprawie stosowania takich zwierząt i ro-
ślin. Kwestia ta zasługuje na szersze rozwi-
nięcie, nie tylko pod względem statystyki.
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Tab. 2. Struktura drzewostanów w Polsce pod wzglę-
dem defoliacji w %

Wyszczególnienie
Drzewa w klasach

 defoliacji

2010 2019

Drzewa bez defoliacji
Lekka defoliacja
Średnia i duża defoliacja 
oraz martwe drzewa

21,0
58,4

20,6

8,3
70,6

21,1

Ogółem 100 100

Gatunki drzew w klasach defoliacji w 2019 r.

Wyszczególnienie Bez 
defoliacji

Lekka 
defoliacja

Drzewa iglaste
- sosna
- świerk
- jodła

6,3
5,4

11,9
12,7

74,2
75,2
63,1
74,7

Drzewa liściaste
- buk
- dąb
- brzoza
- olsza

11,6
18,7
2,9
8,1

18,3

64,6
70,9
50,8
69,6
71,0

a) Drzewostany w wieku powyżej 20 lat.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ochrona 
środowiska. GUS, Warszawa 2020, s. 145.
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Bałtyk umiera przez „czarne złoto rolnictwa”

mgr inż. Krzysztof SKĄPSKI
Fundacja  ECCE – Europejskie Centrum Klimatu i Środowiska

Łąka nie żywi już pola
Problem zbyt dużej ilości nawozów nie 

występował w  rolnictwie do czasu, gdy 
gospodarstwa rolne prowadzące chów 
zwierząt bazowały na paszach z  roślin 
z własnych pól. Niewykorzystane składniki 
nawozowe w odchodach zwierzęcych były 
po prostu ponownie wykorzystywane przez 
rośliny uprawne. Nawożenie organiczne 
zwiększało również zawartość substancji 
organicznej w  glebie i  podnosiło  jej ży-
zność.

W czasach przed upowszechnieniem 
nawozów mineralnych obowiązywała za-
sada: „łąka żywi pole”.  Głównym źródłem 
nawozów azotowych dla pól ornych były 
nawozy naturalne, czyli odchody zwierząt, 
w których związki azotu pochodziły z wią-
żących azot atmosferyczny roślin motyl-
kowych, występujących powszechnie na 
użytkach zielonych.

 Zmieniło się to w drugiej połowie XX w.,  
gdy zaczęto intensywnie stosować nawo-
zy sztuczne, a system dopłat prowadzo-
ny w Europie w ramach Wspólnej Polityki 
Rolnej zapewniał wysoką opłacalność 
produkcji zwierzęcej. Gospodarstwa rolne 
przestały bazować na paszach produko-
wanych na własnych polach i rozpoczęły na 
dużą skalę zakup pasz wysokobiałkowych. 
Przybyło tyle zwierząt, że nie było już możli-
we właściwe zagospodarowanie nawozów 
naturalnych. Szybko nadwyżki biogenów 
– w tym zwłaszcza łatwo przemieszcza-
jące się z wodą azotanów – doprowadziły 
do zanieczyszczenia wód powyżej limitów 
uznawanych za bezpieczne dla wody pitnej 
(50 mg N-N03/l) oraz eutrofizacji i w konse-
kwencji zarastania zbiorników wodnych.

I to właśnie głównie aby temu skutecz-
nie przeciwdziałać, w 1991 r. przyjęto w Unii 
Europejskiej Dyrektywę Azotanową [1], re-
gulację krótką (7 stron wraz z załącznikami) 
i sensowną. Nakładała ona na kraje człon-
kowskie zobowiązania dotyczące m.in.:
 Przyjęcia i opublikowania Kodeksu Do-
brych Praktyk Rolniczych – zbioru zasad 

przyjaznego dla środowiska sposobu pro-
wadzenia produkcji rolnej – do dobrowolne-
go stosowania przez rolników (art. 4 pkt 1.a);
 Zidentyfikowania „wód dotkniętych za-
nieczyszczeniami oraz wód, które mogą 
być dotknięte zanieczyszczeniami, jeśli nie 
zostaną podjęte działania….” (art. 3 pkt 1),	
tzn. takich, w których koncentracja N-NO3 

jest powyżej, lub które mogą zawierać po-
wyżej 50 mg N-NO3/l, jeżeli nie podejmie 
się skutecznych działań temu zapobiega-
jących oraz takich które „są lub mogą stać 
się eutroficzne, jeżeli nie podejmie się sku-
tecznych działań temu zapobiegających” 
(załącznik 1);
  Wyznaczenia Obszarów Szczególnie 
Narażonych OSN (Nutrient Valuerable Zones 
– NVZ) – obszarów będących zlewniami 
„wód dotkniętych zanieczyszczeniami” 
(art. 3 pkt.  2);
 Przyjęcia obligatoryjnych „programów 
działań” dla gospodarstw leżących na ob-
szarze OSN (art. 5) – obejmujących regu-
lacje odnoszące się m.in do (załącznik III): 
�� okresu zakazu stosowania nawozów 

organicznych,
�� pojemności zbiorników do przechowywa-

nia odchodów zwierzęcych, pojemność ta 
musi przekraczać pojemność wymaganą 
do przechowywania w najdłuższym okre-
sie, podczas którego rolnicze wykorzysta-
nie w OSN jest zabronione,
�� ograniczenia w stosowaniu nawozów or-

ganicznych, zgodnych z  dobrą praktyką 
rolniczą,
�� ograniczenia ilości wykorzystywanych 

rolniczo nawozów naturalnych do poziomu 
zapewniającego nieprzekraczanie dawki 
170 kg N/ha/rok.

Od początku jej obowiązywania wdro-
żenie dyrektywy azotanowej w Polsce na-
potykało na poważne problemy. Najwięk-
szym z nich było wyznaczenie Obszarów 
Szczególnie Narażonych – OSN.  Począt-
kowo przyjęto, że skoro w Polsce stężenia 
azotanów N-NO3 w wodach rzadko osiągają 
lub przekraczają poziom 50 mg/l, to „wód 

dotkniętych zanieczyszczeniami”, a  tym 
samym OSN-ów, nie ma. Zapomniano (lub 
nie chciano pamiętać) o drugim kryterium 
– podatności wód na eutrofizację.

Polska praktycznie w  całości leży 
w zlewni Bałtyku, który jest zagrożony eu-
trofizacją (co zresztą znajduje potwierdze-
nie m.in. w ratyfikowanej przez nasz kraj 
Konwencji Helsińskiej). Z uwagi na ograni-
czoną wymianę wód z Morzem Północnym, 
Bałtyk jest jak „toaleta, w której nigdy nie 
spuszcza się wody” – raz wprowadzone 
zanieczyszczenia pozostają w nim na za-
wsze. Niska koncentracja soli, rosnące 
temperatury oraz eutrofizacja prowadzą do 
coraz intensywniejszych „zakwitów” sinic 
i deficytu tlenu w strefach dennych. Nega-
tywne skutki tych zjawisk można było ob-
serwować także w tych latach, kiedy kolejne 
nadmorskie kurorty zakazywały kąpieli.

Co ciekawe, wdrażając dyrektywę 
o  oczyszczaniu ścieków komunalnych, 
uznaliśmy całe terytorium Polski za obszar 
wrażliwy i tym samym zobligowaliśmy się 
do kosztownych inwestycji związanych 
z podwyższonym usuwaniem biogenów 
w oczyszczalniach ścieków. Dlaczego nie 
przyjęliśmy analogicznego podejścia wo-
bec odchodów zwierzęcych, których uniesz-
kodliwienie jest wielokrotnie tańsze?

Warto przy tym odnotować skalę pro-
blemu. W Polsce w gospodarstwach rol-
niczych utrzymywanych jest ok. 7 mln 
tzw. Dużych Jednostek Przeliczeniowych 
(DJP)1. Jedna DJP „produkuje” ok 20 m3 
odchodów rocznie, co daje łącznie ok.  
140 mln m3 bogatych w substancje biogen-
ne nawozów naturalnych.  Można przyjąć, 
że udział rolnictwa w odpływie azotu do Bał-
tyku (76,6 tys. t – w 2015 r.) i fosforu (4,8 
tys. ton – 2015 r.) jest nie tylko znaczący, 
ale wręcz przeważający.  Co prawda ilość 
azotu i  fosforu, która trafiała do Bałtyku 

1  Umowna jednostka odpowiadająca zwierzęciu o ma-
sie ciała 500 kg lub wielu zwierzętom o łącznej masie 
ciała 500 kg.

Za postępującą eutrofizację i degradację Bałtyku w znacznej mierze odpowiada Polska, skąd pochodzi niemal połowa spływających do wód biogenów 
(azot i fosfor). Znaczny udział ma w tym polskie rolnictwo. Prawo unijne próbuje ograniczać rosnącą ilość azotanów, które trafiają do wód w efekcie 
postępującej intensyfikacji chowu zwierząt gospodarczych. 
Po ponad 25 latach prób wprowadzenia norm unijnych oraz po wyroku skazującym Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Polska nadal nie umie 
we właściwy sposób pogodzić interesu rolników i bezpieczeństwa ekologicznego Bałtyku. Tracą wszyscy.  To być może ostatnie lata kąpieli w Bałtyku.
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Wartość średniorocznej tzw. obsady 
zwierząt powinna wynikać z wielkości bu-
dynków inwentarskich (liczba stanowisk). 
Tak jest ona definiowana w innym miejscu 
rozporządzenia (np. w  podpunkcie 11),  
gdzie mówi się o „podmiotach prowadzą-
cych chów lub hodowlę drobiu powyżej  
40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę 
świń powyżej 2000 stanowisk dla świń 
o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk 
dla macior”3. Projektując zbiorniki na płynne 
odchody zwierząt musimy zakładać moż-
liwość pełnego wykorzystania wszystkich 
stanowisk w budynkach inwentarskich.

Niestety autorzy rozporządzenia wy-
magają obliczenia „obrotu stada” i „sztuk 
przelotowych”, co oznacza, że rolnik musi 
przewidzieć czy, kiedy i ile danych zwierząt 
sprzeda, ile padnie, czy ile „podda ubojowi 
z konieczności”. Ustalenie liczby zwierząt 
jest w efekcie zadaniem niewykonalnym.

O skali absurdu niech świadczy choć 
jeden przykład ze strony 91 :

0 cieląt sprzedanych + 0 cieląt przekla-
syfikowanych + 1 cielę padłe +(2 cielęta na 
koniec roku – 0 cieląt na początku roku)/2 
= 1,5 sztuki przelotowej

Jak autorom wyszło 1,5 z dodawania 
1+1 trudno dociec, a co będzie, jak cielę 
w przyszłym roku nie padnie? – całe obli-
czenia na nic. Merytoryczna wartość pozo-
stałych części także budzi duże zastrzeże-
nia. Weźmy pod uwagę tylko jeden przykład 
dotyczący pojemności zbiorników na gno-
jowicę (tabela 6 z załącznika nr 5. „Sposób 
obliczania wymaganej pojemności zbior-
ników...”). Wymagana pojemność to 5,8 m3 
na 1 DJP.  Skąd ta wartość, jeżeli mówimy 
o sześciomiesięcznym okresie przechowy-
wania (podpunkt 4), a 1 DJP wytwarza ok. 
20 m3 gnojowicy rocznie? (co wynika rów-
nież z danych zamieszczonych w tabeli 9.).  
Wartością potwierdzoną, także w  prak-
tyce, jest wartość minimum ok. 10 m3 

zbiornika na gnojowicę na 1 DJP, a jeże-
li uwzględnimy dodatkowo 10% rezerwę, 
to otrzymamy wynik 11 m3/DJP. Warto 
przy tym pamiętać o wodzie używanej do 
mycia, popłuczynach z  mycia instalacji 
udojowych, przeciekach z poideł itp., co 
w praktyce oznacza – w przypadku obór 
bezściółkowych – konieczność budowy 
zbiorników o pojemności ok. 14 m3/DJP.

Dyrektywa mówi wyraźnie „pojemność 
zbiorników do przechowywania odcho-
dów zwierzęcych musi przekraczać po-
jemność wymaganą do przechowywania 
w najdłuższym okresie, podczas którego 

3  Z definicji zaczerpniętej wprost z dyrektywy o zin-
tegrowanym zapobieganiu i kontroli zanieczyszczeń 
przemysłowych (obecnie Dyrektywa IED)

Dodatkowo warto sięgnąć do Rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(DzU nr 80 z 16 kwietnia 2008 r.) wydanego 
na podstawie art. 22 tej samej ustawy.

 W pkt. 5 tego Rozporządzenia czyta-
my, że nawozy naturalne w postaci płynnej 
mogą być stosowane, gdy poziom wody 
podziemnej jest poniżej 1,2 m. Gdyby sto-
sować ten zapis w praktyce, należałoby 
zlikwidować większość gospodarstw spe-
cjalizujących się w produkcji mleka, których 
łąki i pastwiska położone są w dolinach.  
Gospodarstwa te najczęściej prowadzą 
chów bezściółkowy, a gnojowicę wywożą 
na użytki zielone wczesną wiosną, gdy 
poziom wód gruntowych nie spada i nie 
powinien spadać poniżej 40-50 cm.  Ob-
niżanie poziomu wód na tych terenach 
wiosną poniżej 120 cm prowadziłoby do 
katastrofalnego przesuszenia i degradacji 
gleb! Równie kontrowersyjny jest zapis do-
tyczący „stosowania ręcznego nawozów 
mineralnych w odległości do 20 m od stref 
ochronnych źródeł i ujęć wody oraz od brze-
gu zbiorników i cieków wodnych”. W tych 
przypadkach można powiedzieć, że tych 
przepisów na szczęście chyba nikt nie tylko 
nie stosuje, ale nawet nie zna.

Rozporządzenie [3] dotyczy także ogra-
niczeń w terminach stosowania nawozów 
(pkt. 1.3). Stosowanie nawozów mineral-
nych i  płynnych nawozów naturalnych 
możliwe jest od 1 marca do 15, 20, 25 lub 
31 października w zależności od położenia 
danej gminy.  Bez żadnego uszczerbku dla 
ochrony środowiska, można było przyjąć 
jeden termin dla wszystkich gmin i zmniej-
szyć w ten sposób objętość rozporządze-
nia o 74 strony (wykazy gmin – załączniki 
2 i 3).

Prawdziwe problemy związane są 
jednak z  warunkami przechowywania 
nawozów naturalnych (pkt 1.4. „Warunki 
przechowywania nawozów naturalnych...”, 
podpunkt 4).

Rozporządzenie wskazuje, że „pojem-
ność zbiorników na nawozy naturalne płyn-
ne powinna umożliwiać ich przechowywa-
nie przez okres 6 miesięcy”, a następnie 
określa się sposób obliczania ich pojem-
ności (podpunkt 6).

Zadanie wydaje się być bardzo proste, 
wystarczy pomnożyć trzy liczby:
�� średnioroczną obsadę zwierząt w gos- 

podarstwie,
�� współczynniki przeliczeniowe poszcze-

gólnych gatunków zwierząt na DJP,
�� ilość produkowanej gnojówki lub gnojo-

wicy przez jedną DJP w ciągu 6-mcy, a na-
stępnie dodać rezerwę (powiedzmy 10%) 
i wynik gotowy.

z terenu Polski w r. 2015 istotnie zmalała2, 
ale trudno ocenić na ile jest to tendencja 
trwała.  Polskie użytki rolne to ponad 40% 
wszystkich użytków rolnych leżących 
w zlewni morza Bałtyckiego.

Wyznaczając OSN w poszczególnych 
cyklach wdrażania Dyrektywy Azotanowej 
początkowo „znaleźliśmy” 21 OSN, które 
odpowiadały 2% powierzchni kraju (lata 
2004-2008). Następnie zmniejszyliśmy ich 
liczbę do 19 (1,5% powierzchni kraju, lata 
2008-2012), a po wielu raportach i anali-
zach w latach 2012-2016 zwiększyliśmy 
ich liczbę do 95 (6,81% powierzchni kraju). 
Finalnie na lata 2016-2020 ustaliliśmy, że 
jest 14 OSN-ów stanowiących 83,1 % po-
wierzchni kraju.

Dopiero wyrok Trybunału Sprawiedli-
wości UE [2] zmusił Polskę do właściwego 
wdrażania Dyrektywy Azotanowej. Realizu-
jąc wyrok znowelizowano w 2017 r. Ustawę 
Prawo wodne, która wprowadziła obowią-
zek opracowania i wdrażania programu 
działań na terenie całego kraju (art. 104). 
Jest to praktycznie równoznaczne z uzna-
niem całego terytorium Polski za Obszar 
Szczególnie Narażony. Potrzebowaliśmy aż 
26 lat na ustalenie, że Polska leży w zlewni 
podatnego na eutrofizację Morza Bałtyckie-
go (co pewnie i do teraz by nie nastąpiło, 
gdyby nie wyrok ETS). Można więc powie-
dzieć, że nastąpił wyraźny postęp – nie-
stety niewystarczający, bo obecne prawo 
pozostawia wiele do życzenia.

 
Jak 1+1 = 1,5

Jak zatem Polska walczy z zanieczysz-
czeniem Bałtyku azotanami? Główne dzia-
łania opisuje wydane w 2018 i znowelizo-
wane w 2020 r. Rozporządzenie [3]  – do-
kument obszerny, zagmatwany, wewnętrz-
nie sprzeczny i zawierający liczne – stare 
i nowe – błędy.

Na początek przyjrzyjmy się zapisom 
pkt. 1.2.1 – ograniczenia rolniczego wyko-
rzystania nawozów. Pkt. 1.2.1 odsyła nas 
do „Ustawy o nawozach i nawożeniu”, gdzie 
w art. 20 pkt. 1 „zabrania się stosowania 
nawozów na glebach zamarzniętych, zala-
nych wodą pokrytych śniegiem”. Zupełnie 
słusznie, szkoda tylko, że w pkt. 3. tego ar-
tykułu przyjmuje się, że „za glebę zamar-
zniętą nie uznaje się gleby, która rozma-
rza co najmniej powierzchniowo w ciągu 
dnia”.  Trudno liczyć, że stosowane w tych 
warunkach nawozy nie spłyną do wód po-
wierzchniowych z pierwszymi wiosennymi 
deszczami i roztopami….

2  W roku 2014 było to odpowiednio 112,8 tys. ton i 10,8 
tys. ton, dane GIOŚ, wyniki Państwowego Monitoringu 
Środowiska
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wiązujących. Wprawdzie w rozporządzeniu 
(załącznik nr 11 do „Programu działań…”) 
przewidziano okresy przejściowe na dosto-
sowanie do nowych przepisów, ale na ile 
są to „nowe standardy”, a na ile „standardy 
istniejące” i to już od dawna, tylko źle trans-
ponowane do prawa polskiego?

Prawidłowo stosowane nawozy orga-
niczne – w odpowiednich dawkach i termi-
nach – to cenny nawóz, czyli „czarne zło-
to” rolnictwa. Dzięki nim podtrzymywana 
i zwiększana jest żyzność gleb. Wartość 
składników nawozowych zawartych w 1 m3  
gnojowicy to przy obecnych cenach nawo-
zów mineralnych ok. 40 zł! Co zatem może 
zadziałać? Edukacja, upowszechnianie 
dobrych praktyk i pokazywanie korzyści 
ze stosowania prawa dla rolników, jak 
i wszystkich pozostałych Polaków, korzy-
stających ze środowiska Bałtyku.

Niestety w tym obszarze ciągle brakuje 
prostych i sensownych regulacji oraz sku-
tecznego ich wdrażania. Mobilizacja, jaka na-
stąpiła po niekorzystnym dla Polski wyroku 
unijnego Trybunału, okazała się skutecznym, 
ale niewystarczającym narzędziem zmiany.

Kontynuowanie obecnej sytuacji ozna-
cza dalszą degradację Bałtyku, który jest 
największym ekosystemem wodnym re-
gionu i oprócz wymiernych korzyści wy-
nikających z  turystyki, jest też ogniwem 
w  tworzeniu innych usług ekosystemo-
wych – czyste środowisko to dochodowy 
element gospodarki.
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„Czarne złoto” rolnictwa kontra 
zagłada Bałtyku

„Na szczęście” prawo nie przewiduje 
poważnych kar dla łamiących przepisy. Na 
rolnika wywożącego gnojowicę na pokryte 
śniegiem pola inspekcja ochrony środowi-
ska może nałożyć obowiązek uiszczenia 
opłaty w maksymalnej wysokości 2000 zł. 

Wiele  gospodarstw prowadzących 
produkcję zwierzęcą w Polsce to obecnie 
wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, 
które otrzymują co roku dopłaty bezpo-
średnie  liczone w setkach tysięcy złotych. 
Przy tej wysokości kary trudno jest mówić 
o jej odstraszającej roli. W ostatnich latach 
inspektorzy Wojewódzkich Inspektoratów 
Ochrony Środowiska (WIOŚ)  mogli skon-
trolować rocznie nieco ponad 100 gospo-
darstw rolnych, czyli 0,18% gospodarstw 
położonych na terenach obowiązywania 
tych przepisów, w czasie gdy OSN-y obej-
mowały 6,81% powierzchni kraju [4].

Można jedynie mieć nadzieję, że sku-
teczniej będzie działa Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), 
która w  ramach procedur „wzajemnej 
zgodności” może i powinna egzekwować 
prawo, ograniczając lub pozbawiając dopłat 
bezpośrednich gospodarstwa naruszające 
przepisy związane z ochroną środowiska.

Budowa zbiorników na nawozy natu-
ralne i budowa płyt obornikowych nie jest 
tania i dofinansowanie tych inwestycji nie-
wątpliwie byłoby celowe. Dlaczego jednak 
przypisano to zadanie funduszom ochrony 
środowiska (nowelizowany art. 400a pkt 2a, 
Prawa Ochrony Środowiska), a nie ARiMR 
– trudno zrozumieć. W przeciwieństwie do 
Agencji, fundusze ochrony środowiska nie 
mają możliwości organizacyjnych obsłu-
gi tego typu i takiej liczby wniosków, ani 
podstaw prawnych do udzielania pomocy 
publicznej w rolnictwie. Problem legalności 
takiego wsparcia może zresztą wystąpić, 
niezależnie od źródła dofinansowania. 
Trzeba pamiętać, że terminy wdrożenia 
Dyrektywy Azotanowej dawno już minęły, 
a pomocy publicznej nie można udzielać na 
dostosowanie się do standardów już obo-

rolnicze wykorzystanie w  OSN-ach jest 
zabronione... Czyli od połowy październi-
ka do końca lutego. W marcu i do połowy 
kwietnia gleba może być pokryta śniegiem 
lub w pełni wysycona wodą – nie ma tak-
że możliwości wykorzystywania nawozów 
naturalnych.  Potrzebny jest zatem zbiornik 
na sześciomiesięczną produkcję gnojowicy, 
aby unikać nawożenia w całym okresie po-
zawegetacyjnym. Przy podanej w tabeli po-
jemności 5,8 m3/DJP nie będzie to możliwe.

Co gorsza autorzy wprowadzają dodat-
kowo współczynniki redukujące i za małą 
pojemność zbiorników.  Dwa przykłady:
�� Współczynnik odliczenia okresu pastwi-

skowego C = 0,6 – czyli zakłada się, że 40%  
czasu w okresie pozawegetacyjnym zwie-
rzęta spędzają na pastwiskach? W jakim 
celu? Chyba wyłącznie „turystycznym”…
�� Współczynnik odliczenia systemu i wy-

posażenia F = 0,8 – przykrycie zbiornika na 
gnojowicę – jak 20% gnojowicy ma „znik-
nąć” dzięki przykrywaniu zbiorników?

Rozporządzenie wskazuje, że 3,5 m3/DJP  
jest wystarczającą pojemnością zbiorników 
na gnojowicę (przykład str. 95). Jak nato-
miast wskazuje doświadczenie z wdrażania 
programów związanych z ograniczaniem 
wpływu rolnictwa na środowisko, projektu-
jąc zbiorniki na gnojowicę należy przyjmo-
wać normatyw minimum 11 m3 pojemności 
zbiornika na 1 DJP.  

W ramach dwóch programów realizo-
wanych w Polsce latach 1995-2004 wybu-
dowano setki takich obiektów, i o ile rolnicy 
na etapie projektowania uznawali je za „zbyt 
duże”, to po paru latach eksploatacji ocenia-
li, że „mogłyby być nawet trochę większe”.

Rolnik, który tak zaplanuje i wybuduje 
zbiorniki, zgodnie z rozporządzeniem, naj-
prawdopodobniej już pod koniec stycznia 
je zapełni. Stanie wówczas przed dylema-
tem: wylać nawóz do rowu czy wywieźć 
na zamarznięte pola? Oczywiście może 
też wybrać budowę dodatkowego nowe-
go zbiornika, co jest oczywiście w sumie 
znacznie droższe niż wybudowanie od po-
czątku jednego zbiornika o wystarczającej 
pojemności.

Fot. Freepik
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Finał centralny 
XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

w czerwcu, mimo pandemii

T radycyjnie, finał centralny tej olim-
piady jest ważnym akcentem Świa-

towego Dnia Środowiska, obchodzonego 
w ponad 100 państwach świata. Tak było 
i w tym roku, gdyż zdalny test młodzi przy-
rodnicy pisali 5 czerwca, a część ustna, 
przeprowadzona w formie wideokonferen-
cji, odbyła się 6 czerwca. Członkowie Głów-
nego Komitetu OWE ogromnym nakładem 
pracy i starannością przygotowali całość 
finału. Szczególne podziękowania należą 
się wiceprzewodniczącemu GK OWE dr 
hab. Tomaszowi Mokrzyckiemu z SGGW 
za perfekcyjne przygotowanie na tej uczelni 
stałej łączności internetowej z młodzieżą.

Wyniki testu jednoznacznie wykazały 
wysoki poziom wiedzy finalistów – rekor-
dzistka uzyskała w nim 47 punktów na 50 
możliwych.

Laureaci w części ustnej odpowiadając 
na pytania wykazali się imponującymi umie-
jętnościami przekazu wiadomości. Jedna 
z laureatek urzekła jury pointą wypowiedzi, 
stwierdzając, że „ekoton to takie miejsce, 
gdzie rudzik spotyka się ze skowronkiem”.

Jednak nadal, co obserwujemy od wielu 
lat, najwięcej kłopotu sprawiają młodzieży 
pytania z praktycznej znajomości przyrody, 
nawet tej, która nas otacza i jest na przysło-
wiowe wyciagnięcie ręki.

         
Najlepszymi szkołami XXXVI edycji 

Olimpiady Wiedzy Ekologicznej są:
I miejsce  – I Liceum Ogólnokształcące 
im. T. Kościuszki w Wieluniu, 
II miejsce  –  XIV Liceum Ogólnokształ-
cące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu,
III miejsce  –  V Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku.

Otrzymały one listy gratulacyjne i na-
grody rzeczowe, które istotnie wzbogacą 
wyposażenie pracowni biologicznych tych 
szkół.

Jednocześnie miło nam poinformo-
wać, że jedna z  laureatek wzięła udział 
w zorganizowanej w sierpniu tegorocznej 
edycji Wioski Olimpijskiej – wakacyjnego 
obozu naukowego dla finalistów i laureatów 
olimpiad szkół średnich. Inicjatywa orga-
nizowana jest od 2008 r. przez członków 
stowarzyszenia naukowego Collegium Invi-

sibile – wyróżniających 
się studentów i dokto-
rantów uczelni polskich 
i zagranicznych.

Mamy nadzieję, że 
kolejna edycja Olimpia-
dy odbędzie się trady-
cyjnie, a finał centralny 
będzie trwał 3 dni i po-
zostawi niepowtarzal-
ne wspomnienia.

W  tym roku etap 
okręgowy miał for-
mę pracy badawczej na wybrany temat 
z dwóch propozycji:

  Przedstaw z miejsca Twego zamiesz-
kania przykłady podjętych działań zmierza-
jących do zachowania zasobów przyrody 
dla przyszłych pokoleń. W przypadku, gdy 
Twoim zdaniem takich nie ma, podaj wła-
sny plan takich przedsięwzięć wraz z uza-
sadnieniem.

  Zapylenie powietrza w Polsce wiąże 
się ściśle ze spalaniem węgla kamiennego. 
Wskaż z miejsca Twego zamieszkania dzia-
łania zmierzające do istotnej poprawy tego 
stanu.  W przypadku, gdy Twoim zdaniem 
takich nie ma, przedstaw własny plan takich        
przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem.

Niestety w  etapie szkolnym wzięła 
udział rekordowo niska liczba uczniów, bo 
6376 w skali kraju (to zaledwie 20% liczby 
uczestników z lat poprzednich) i wyjątkowo 
niewiele szkół, bo 542. 

Wierzymy, że takie ”minima” nigdy już 
się nie powtórzą. Etap szkolny kolejnej 
XXXVII OWE zaplanowany jest na 10 stycz-
nia 2022 r. Zapraszamy do udziału wszyst-
kich, którzy chcą poznać i zrozumieć prawa 
przyrody.

                                                                            
dr Małgorzata FALENCKA- JABŁOŃSKA

 Przewodnicząca GK OWE

            Złota dziesiątka XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej      
1. Jarosław Brodecki z III klasy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki 

Łódzkiej w Łodzi, opiekunka merytoryczna Renata Waczyńska-Wróblewska,
2. Daria Pączek z I klasy V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Kra-

kowie, opiekunka merytoryczna Elżbieta Opozda-Zuchmańska,
3. Konrad Ślusarz z III klasy V Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego 

w Gdańsku, opiekunka merytoryczna Monika Kulesza,
4. Aleksandra Jungiewicz z II klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja 

w Wałbrzychu, opiekunka merytoryczna Anna Jankowska,
5. Wiktoria Kędzierska z III klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki 

w Wieluniu, opiekunka merytoryczna Aleksandra Antosik-Karasek,
6. Karol Cwalina z II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Bia-

łymstoku, opiekunka merytoryczna Jolanta Szczepańska,
7. Klara Ferenc z II klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Kato-

wicach, opiekunka merytoryczna Joanna Koloch,
8. Paweł Wiśniowski z II klasy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV 

w Warszawie, opiekun merytoryczny Wawrzyniec Kofta,
9. Wiktoria Sarnowska z II klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Grudziądzu, opiekunka merytoryczna Dorota Dybska,
10. Paulina Piatczyc z II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. m. ks. Stanisława 

Konarskiego w Rzeszowie, opiekunka merytoryczna Ewa Świdrak.
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EKONOMIA ŚRODOWISKA

Katastrofa klimatyczna
Climate Catastrophe

Lipcowe powodzie w Niemczech i w Belgii poskutkowały wzrostem spo-
łecznego przekonania o potrzebie ochrony klimatu. Często ta potrzeba 
rozumiana bywa jako postulat, by zmniejszać emisję dwutlenku węgla 
u siebie. Ignoruje to jednak fakt, iż psucie klimatu spowodowane jest 
całkowitą emisją na świecie, a nie emisją pochodzącą z jakiegoś regionu. 
Innymi słowy, region może nawet całkowicie zlikwidować swoją emisję, 
natomiast – jeśli emisja globalna będzie nadal nadmierna – nie odczu-
je żadnych dodatnich efektów swojego działania. Zwolennicy ochrony 
klimatu nie są jednak całkiem bezsilni. Mają instrumenty przewidziane 
Porozumieniem Paryskim, które pozwala na przełamanie nieskuteczności 
Konwencji Klimatycznej.

The summer floods in Germany and Belgium resulted in improved social 
awareness of the necessity of climate protection. This necessity often 
boils down to reducing carbon dioxide emission at home. Yet this ignores 
the fact that the global climate is spoiled by the total emission rather 
than that emerging from a specific region. In other words, a region can 
bring its emission even down to zero, but – if the total emission is still 
excessive – it will not benefit from this abatement. Those who are stri-
ving to protect the climate are not entirely helpless though. They have 
some powerful instruments included in the Paris Agreement to make the 
Climate Convention effective.

K atastrofalne powodzie na za-
chodzie Niemiec i w Belgii latem 

2021 r. unaoczniły ponownie, że zjawi-
ska meteorologiczne mogą być groźne. 
Rzecznicy ochrony klimatu wyjaśniają, 
że te klęski wynikają – przynajmniej czę-
ściowo – z nadmiernej koncentracji dwu-
tlenku węgla w atmosferze. Dochodzi do 
tego „ujarzmianie” rzek kanalizowanych 
w  ciasno uregulowanych korytach, co 
sprawia, że woda pochodząca z opadów 
nie zostaje należycie wchłonięta przez 
lokalne ekosystemy, tylko w szaleńczym 
tempie spływa w dół, niszcząc po drodze 
wszystko, co napotka. Apele o redukcję 
emisji dwutlenku węgla są słuszne, tyle 
że ta redukcja nie następuje tam, gdzie 
najpilniej powinna nastąpić.

Jak już wielokrotnie na tych łamach 
podkreślałem, ochrona klimatu stanowi 
w terminologii ekonomicznej dobro pu-
bliczne (Aura 12/2008, 12/2009, 1-2/2010, 
1-4/2015); inaczej niż przy tzw. dobrach 
prywatnych, jego pojawienie się zależy nie 
tyle od tego, co robią indywidualni benefi-
cjenci, ale raczej od tego, co robią wszy-
scy. Obecnie emisja dwutlenku węgla 
z Europy stanowi dużo mniej niż 10 mld 
ton rocznie, wobec emisji globalnej – po-
chodzącej głównie z szybko rozwijających 
się gospodarek azjatyckich – ponad 40 
mld ton. Nawet gdyby emisja europejska 
zniknęła (a są takie plany), to na stężenie 
dwutlenku węgla w atmosferze nie mia-
łoby to zasadniczego wpływu.

I to nie tylko dlatego, że procesy kli-
matyczne charakteryzują się dużą iner- 
cją; na aktualne stężenie dwutlenku wę-
gla w  atmosferze mają wpływ emisje 
wcześniejsze – nawet te z  XIX wieku. 
Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, 
że emisja globalna stale rośnie. Niektó-
rzy narzekają, że rośnie mimo tego, że 
w pewnej grupie krajów (należących do 
tzw. Aneksu I z Konwencji Klimatycznej 
z 1992 r.) uległa zahamowaniu, a nawet 
spadła. Tymczasem dzieje się tak wła-
śnie m.in. dlatego, że tam spadła. Jest 
to zjawisko określane mianem „zielonego 
paradoksu” (Aura 7/2019). Polega on na 
tym, że poprawne zdawałoby się działa-
nia podejmowane przez jednych skutkują 
zachętami dla innych, żeby takich działań 
nie podejmowali, a – wręcz przeciwnie – 
angażowali się w to, od czego ci pierwsi 
się powstrzymują. Importowanie towa-
rów, których produkcja w Europie została 
zaniechana jest tego dobrym przykładem, 
ale są też subtelniejsze mechanizmy 
doskonale przez ekonomistów przeana- 
lizowane.

Kilkadziesiąt lat temu wiele osób 
uważało, że wystarczy zmniejszyć emi-
sję u siebie, a inni też tak postąpią. Naj-
bardziej naiwni wierzyli w moc dobrego 
przykładu; wystarczy samemu pokazać, 
żeby inni podążyli. Taktyka tego typu 
bywa skuteczna w wychowaniu dzieci, ale 
nie działa w skomplikowanych między-
narodowych procesach gospodarczych. 

Ciągle też pojawiają się pomysły barier 
celnych (BTA, Border Tax Adjustment), po-
legających na opodatkowaniu importu 
pochodzącego z  krajów, które nie sto-
sują odpowiedniej polityki klimatycznej. 
Jednak skoro tylko się pojawią, okazuje 
się, że są trudne, albo wręcz niemożliwe 
do wdrożenia. Najbardziej wyrafinowany 
ekonomicznie jest argument związany 
z  postępem technicznym; technologie 
niskowęglowe, wymyślane dzięki lokal-
nym staraniom o redukcję emisji staną 
się w przyszłości tak tanie i atrakcyjne, że 
wszyscy – nawet ci, którzy nie dbają o kli-
mat – zaczną je stosować ze względów 
ekonomicznych. Pewnie tak się kiedyś 
stanie, ale na razie technologie wysoko-
węglowe są nadal popularne w krajach, 
które nie mają wiążących celów redukcji 
emisji, czyli w większości krajów świata.

Liderzy starań o ochronę klimatu nie 
muszą być jednak bezsilni. W  Europie 
działa system zbywalnych pozwoleń na 
emisję dwutlenku węgla (ETS, European 
Trading Scheme), który jest daleki od ide-
ału (Aura 5/2015), ale swoje robi: emisja 
spada, a podmioty gospodarcze widzą, że 
nie jest ona darmowa. Firmy spoza Euro-
py bacznie mu się przyglądają i chętnie 
by sprzedały efekty swojej redukcji emi-
sji, zwłaszcza jeśli dałoby się ją uzyskać 
kosztem znacznie mniejszym, niż cena 
pozwolenia funkcjonująca na rynku ETS. 
Artykuł 6 Porozumienia Paryskiego (Aura 
9/2018, 1/2020) przewiduje taką możli-

prof. dr hab. Tomasz ŻYLICZ 
 Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
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wość pod warunkiem, że owa redukcja 
emisji jest przekonywująca. Chodzi nie tyl-
ko o to, że firma dokonująca redukcji emi-
sji nie oszukuje, bo to łatwo sprawdzić. 
Chodzi o to, aby redukcja emisji w jednej 
firmie nie łączyła się ze wzrostem w są-
siedniej. Takie „przesunięcia” nie grożą 
w krajach Aneksu I, które mają przyjęte 
limity całkowitej emisji. Natomiast w po-
zostałych krajach są trudne do wykrycia.

Artykuł 6 Porozumienia Paryskiego 
postanawia dość ogólnikowo, że – aby 
mogła być przedmiotem handlu – re-
dukcja emisji powinna być wolna od 
podejrzeń o „przesunięcia”. Niestety po 
dziś dzień niektórzy sygnatariusze Poro-
zumienia Paryskiego (łącznie z Australią 
i Brazylią) starają się tak „doprecyzować” 
artykuł 6, żeby można było handlować 
rzekomymi redukcjami, które w  istocie 
implikują wzrost całkowitej emisji, a nie 
jej spadek.

Komisja Europejska jest świadoma 
atrakcyjności ETS dla firm spoza Europy, 
a  jednocześnie chce utrzymać reputa-
cję lidera starań o ochronę klimatu. Jest 
więc nieprawdopodobne, żeby przystała 
na opaczne „doprecyzowanie” artykułu 6.  
Pilnując, żeby Porozumienie Paryskie 
przybliżyło sygnatariuszy Konwencji Kli-
matycznej do celu, jakim jest skuteczna 
ochrona klimatu, ma w rękach potężną 
broń i pewnie z niej skorzysta.

Katastrofalne powodzie stanowią 
impuls do poprawy świadomości ekolo-
gicznej. Wiele osób rozumie, że tak dalej 
być nie może. Słusznie domaga się, żeby 
stężenie dwutlenku węgla w atmosferze 
przestało wzrastać. Często ich żądania 
sprowadzają się do tego, żeby mniej 
emitować u siebie. Natomiast rzeczywi-
ście skuteczna ochrona klimatu wymaga 
zahamowania wzrostu emisji globalnej, 
która pochodzi głównie skądinąd. Zapo-
bieganie katastrofalnym powodziom nie 
polega tylko na tym, żeby stawiać sobie 
cele lokalne; powinno powodować presję 
na polityków, żeby negocjowali skuteczną, 
a nie tylko pozorną ochronę światowego 
klimatu.

Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE

Sentencja
Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia Rady 

(WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996  r. 
w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny 
i flory w drodze regulacji handlu nimi należy 
interpretować w ten sposób, że można przy-
jąć, iż kawior gatunków ryb jesiotrokształt-
nych przy wprowadzeniu na obszar celny 
Unii stanowi składnik „mienia osobistego 
lub mienia gospodarstwa domowego” w ro-
zumieniu tego przepisu, jeżeli ma on być 
przeznaczony na upominek dla osoby trze-
ciej, o ile żadna okoliczność nie wskazuje na 
jego komercyjne przeznaczenie, w związku 
z czym kawior ten może wchodzić w zakres 
przewidzianego w tym przepisie odstępstwa 
od ciążącego na importerze obowiązku 
przedstawienia zezwolenia na przywóz.

Artykuł 57 ust. 5 lit. a) rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 
2006 r. ustanawiającego przepisy wykonaw-
cze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 
należy interpretować tak, że w przypadku 
gdy ilość kawioru gatunków ryb jesiotro-
kształtnych wprowadzona na obszar celny 
Unii przekracza limit 125 gramów na osobę, 
a importer nie ma zezwolenia wydanego na 
dokonany przywóz, całkowita ilość kawioru 
gatunków ryb jesiotrokształtnych stanowią-
cego przedmiot tego przywozu podlega kon-
fiskacie przez właściwy organ celny.

Stan faktyczny i prawny
Pewna osoba w grudniu 2015 r. wwiozła 

na obszar UE, przez port lotniczy w Düssel-
dorfie, 300 g kawioru z jesiotra, w 6 pusz-
kach po 50 g każda. Kawior został skonfi-
skowany przez służby celne, bowiem brak 
było pozwolenia na przywóz.  Obywatel tłu-
maczył, że kawior przywozi dla własnej kon-
sumpcji, i jako prezent dla rodziny. Według 
niemieckiej federalnej ustawy o ochronie 
przyrody, jeśli organ celny stwierdzi, że ro-
śliny (zwierzęta) są przywożone bez zezwo-
lenia, to dokonuje ich zajęcia. Pozbawiony 
kawioru najpierw odwołał się do sądu do 
spraw finansowych w Düsseldorfie, sprawa 
trafiła następnie do Federalnego Trybunału 

Finansowego, który skierował do Trybunału 
Sprawiedliwości pytania prejudycjalne. 

Zgodnie z obowiązującą w UE (wprowa-
dzoną rozporządzeniem Rady nr 3626/82) 
konwencją o międzynarodowym handlu dzi-
kimi zwierzętami i roślinami gatunków za-
grożonych wyginięciem (konwencja CITES), 
nie wymagają zezwolenia na przywóz mar-
twe okazy zwierząt (roślin) określonych ga-
tunków, jeżeli są składnikami mienia osobi-
stego lub mienia gospodarstwa domowego. 
Jednak kawior gatunków ryb jesiotrowatych 
stanowi wyjątek i  jego przywóz wymaga 
zezwolenia, jeśli ilość przekracza 125 g na 
osobę w opakowaniach opatrzonych etykie-
tą. Składniki mienia osobistego lub mienia 
gospodarstwa domowego są zdefiniowa-
ne jako „okazy które muszą być własnością 
prywatną lub znajdować się w posiadaniu 
danej osoby do celów niekomercyjnych. Wy-
klucza to wykorzystywanie do celów zarob-
kowych, sprzedaż i wystawianie do celów 
komercyjnych, przechowywanie, oferowanie 
lub przewożenie w celach sprzedaży”.                                                  

Problem prawny
Sąd pierwszej instancji orzekł, że organ 

celny powinien pozostawić obywatelowi 2 
puszki kawioru (czyli 100 g), mieści się to 
bowiem w dopuszczalnym limicie. Organ 
celny odwołał się twierdząc, że w przypad-
ku przekroczenia limitu cały kawior powi-
nien być skonfiskowany, a nie tylko część 
wykraczająca poza 125 g. Sąd odsyłający 
zastanawia się, biorąc pod uwagę ochro-
nę gatunków, ale i brak jednolitej wykładni 
w państwach członkowskich, czy konfiska-
cie ma ulec cały kawior, czy tylko ta część, 
która przekracza limit. Ponadto, skoro oby-
watel oświadcza, że zamierza podarować 
kawior rodzinie – osobom trzecim, to czy 
można go nadal traktować jako mienie oso-
biste (mienie gospodarstwa domowego).

Z uzasadnienia
Zgodnie z ustanowioną w art. 2 lit.  j) 

rozporządzenia nr 338/97 definicją pojęcie 

dr hab. Adam HABUDA
profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN

kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wyrok Trybunału z 12 maja 2021 r. w sprawie 
indywidualnego przywozu kawioru do Unii 
Europejskiej, C-87/20
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ochrony gatunków dzikiej fauny i  flory 
w drodze regulacji handlu nimi. Ochrona 
taka może jednak zostać zagwarantowa-
na jedynie pod warunkiem, że odstępstwo 
przewidziane w art. 57 ust. 5 lit. a) rozpo-
rządzenia nr 865/2006 jest ograniczone 
wyłącznie do przywozu niewielkich ilości 
kawioru gatunków ryb jesiotrokształtnych, 
a zatem tylko wtedy, gdy konfiskata doko-
nana przez organ celny odnosi się do cał-
kowitej ilości kawioru gatunków ryb jesio-
trokształtnych wprowadzonego na obszar 
celny UE. Przeciwna wykładnia polegająca 
na przyjęciu w ramach tego odstępstwa, 
że wyłącznie ilość kawioru gatunków ryb 
jesiotrokształtnych przekraczająca limit 
125 g na osobę podlega konfiskacie przez 
właściwy organ celny, sprowadzałaby się 
ponadto do zachęcenia do przywozu tych 
produktów z okazów gatunków wymienio-
nych w załączniku B do rozporządzenia 
nr  338/97 bez zezwolenia na przywóz, 
oraz do naruszenia celu przewidzianego 
w  motywie  12 tego rozporządzenia, jak 
również w motywach 2 i 6 rozporządze-
nia nr 865/2006, polegającego na uspraw-
nieniu procedur celnych i na zapewnieniu 
skuteczności środków kontroli.                                      

zowane przez rozporządzenie nr 338/97. 
Z kontekstu, w jaki wpisuje się rozporządze-
nie nr 338/97, jak i zrealizowanych przez nie 
celów wynika, że martwy okaz, część okazu 
lub produkt wobec niego pochodny, taki jak 
kawior jesiotra, nie może zostać zakwalifiko-
wany jako składnik „mienia osobistego lub 
mienia gospodarstwa domowego” w rozu-
mieniu art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia, je-
żeli importer realizuje cel komercyjny. Taka 
kwalifikacja jest natomiast dopuszczalna, 
jeżeli rzeczony kawior jest własnością pry-
watną lub jest w posiadaniu danej osoby 
w celach niekomercyjnych, i to niezależnie 
od tego, czy jest czy też nie jest przeznaczo-
ny na upominek dla osoby trzeciej. 

Art.  57 ust.  5 lit.  a) rozporządzenia 
nr  865/2006, zwalniając importera ka-
wioru gatunków ryb jesiotrokształtnych 
z obowiązku przedstawienia zezwolenia na 
przywóz, gdy zachowany jest maksymalny 
limit 125 g na osobę, stanowi odstępstwo 
od zasady przewidzianej w  art.  4 ust.  2 
rozporządzenia nr  338/97 i  w  związku 
z tym powinien podlegać wykładni ścisłej. 
Co się tyczy celów realizowanych przez 
rozporządzenie nr 338/97, należy przypo-
mnieć, że zgodnie z jego art. 1 – zmierza 
ono do zapewnienia możliwie najszerszej 

„mienia osobistego lub mienia gospodar-
stwa domowego” obejmuje martwe okazy 
lub części okazów lub też ich produkty po-
chodne, które są własnością osoby fizycz-
nej, a  które stanowią lub mają stanowić 
część zwykłego mienia ruchomego i stanu 
posiadania tej osoby. Należy zatem stwier-
dzić, że brzmienie tego przepisu nie pozwala 
na jednoznaczne określenie, czy stosowanie 
pojęcia „mienia osobistego lub mienia go-
spodarstwa domowego” implikuje koniecz-
nie wykorzystywanie lub konsumpcję przez 
samego importera, rzeczonych martwych 
okazów gatunku, ich części lub produktów 
pochodnych. Nie można bowiem wykluczyć, 
że takie składniki mienia będące własnością 
prywatną lub wchodzące w stan posiadania 
danej osoby mogą następnie być nieodpłat-
nie przeniesione przez importera na osobę 
trzecią, zamiast być przechowywane przez 
tego importera do ściśle osobistego użytku. 
Zarówno z brzmienia art. 57 ust. 1, jak i z re-
zolucji 13.7 Konferencji Stron CITES wynika, 
że brak przeznaczenia komercyjnego okazu 
będącego przedmiotem przywozu stanowi 
decydujące kryterium dla celów jego za-
kwalifikowania jako „mienia osobistego lub 
mienia gospodarstwa domowego”, którą to 
wykładnię potwierdzają również cele reali-
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             DRZEWA

dr Małgorzata FALENCKA-JABŁOŃSKA
Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Morwa biała, czyli historia tkana jedwabiem

Morwa biała, Morus alba L. to drzewo, którego ojczy-
zną są górzyste tereny środkowych i zachodnich Chin. 
Już od pradawnych czasów rosła tam na żyznej glebie, 
w miejscach nasłonecznionych i osłoniętych od wiatru. 
Drzewo to szczególnie upodobał sobie nocny biały motyl, 
z żółtobrązowymi smugami na skrzydłach – jedwabnik 
morwowy, Bombyx mori. Morwę białą uprawia się na świe-
cie właśnie jako źródło pokarmu w hodowli jedwabników, 
a w konsekwencji dla produkcji cennego jedwabiu.

Drzewo to dorasta do wysokości 15 metrów (fot. 1), 
a jego pierśnica osiąga 70-80 cm. Kora morwy jest brunat-
na lub stalowa, sękata, z płaskimi zagłębieniami (fot. 2). 

Gatunek ten charakteryzuje ciekawe zjawisko zwane 
heterofilią, czyli występowanie na jednym osobniku liści 
o zdecydowanie różnym pokroju, najczęściej zarówno 
bezklapowych, jak i głęboko klapowanych.

Liście te mają długość do 16-20 cm, są cienkie, ich 
wierzchnia strona jest lekko błyszcząca (fot. 3), a spodnia 
bladozielona. Jesienią przybierają barwę jasnożółtą. Kwiaty 
morwy rozwijają się w maju są niepozorne, zebrane w zwi-
sające kłoski (fot. 4).

Owocem morwy są owocostany o wielkości ok. 2 cm, 
białe, czasem lekko różowe, przypominające nieco wyglą-
dem owoce jeżyny. Tworzy je kilkadziesiąt bardzo drob-
nych orzeszków, otoczonych mięsistymi listkami okwiatu 
(fot. 5). Mają słodki smak, nieco mdły.

Drzewo to rośnie szybko do wieku 40-50 lat, później 
tempo jego wzrostu wyraźnie słabnie. Dożywa do 200-
300 lat. Najstarsza morwa biała w Polsce rośnie w Su-
lechowie (woj. lubuskie). Wiek jej ocenia się na 257 lat, 
obwód pnia wynosi 415 cm, a pierśnica 135 cm, aktualnie 
jej wysokość to 19 metrów (fot. 6).

Liczne pożytki
Morwa biała była od wieków wykorzystywana do ho-

dowli jedwabników, którego gąsienice żerują na liściach 
tego drzewa. Zgodnie z legendami chińskimi jej historia 
sięga 46 wieków, czyli 2600 r. p.n.e. Źródła historyczne 
datują początek wykorzystania kokonów jedwabników, 
więc i drzew morwy, na 30 wieków p.n.e.

Warto podkreślić, że ze względu na cenne jedwabne 
nici oprzędu (kokonu) jedwabnika, które zbudowane są 
z niezwykle długich nici (1,5 do 3 km) i mają szczegól-
ne właściwości fizyczne oraz ogromną wytrzymałość, 

 Morwa – stołem jedwabnika  
 co jej liście szybko tyka!  

 Nić jedwabna się nie porwie  
 bo jest silna – dzięki morwie

           Włodzimierz Ścisłowski  

1

2
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tajniki produkcji jedwabiu w Chinach były 
szczególnie strzeżone i objęte przez całe 
stulecia wielką tajemnicą. Za jej zdradzenie 
groziło ścięcie głowy. Późniejsza historia 
drogi morwy i  jedwabników do Europy 
wiedzie przez Japonię, Persję, Bizancjum, 
Rzym i Francję. Gatunek ten jest hodowany 
w Europie od XI-XII wieku.

Morwa biała jest również traktowana 
jako gatunek ozdobny, dlatego też często 
sadzi się ją w parkach, przy drogach oraz 
wykorzystuje do tworzenia efektownych, 
wysokich i gęstych żywopłotów.

Ciekawostką jest to, że pierwsze papie-
rowe pieniądze Chińczycy wykonali z kory 
i łyka morwy białej.

Drewno morwy charakteryzuje się cen-
nymi właściwościami technicznymi.  Ma 
budowę pierścieniowo-naczyniową o zróż-
nicowanych barwach. Biel tworzy wąski, 
żółtawobiały o szerokości 2-5 przyrostów 
rocznych, a  twardziel ma kolor czerwo-
nobrązowy do złocistobrązowego. Obraz 
przyrostów rocznych jest lekko falisty.

Drewno to jest ciężkie, twarde, bardzo 
trudno łupliwe, po sparzeniu nabiera gięt-
kości. Dobrze się poleruje i szlifuje, można 
je również lakierować i politurować. Istot-
ną jego cechą jest wysoka odporność na 
grzyby i owady. Trwałość w stanie suchym 
i mokrym jest duża, na wolnym powietrzu 
– dość duża.

Cechy te zadecydowały o wykorzysta-
niu drewna morwy jako surowca tartaczne-
go, okleinowego oraz na opał (również na 
węgiel drzewny). W regionach południowej 
Europy drewno to jest często używane na 
paliki do winorośli. Jest ono wykorzystywa-
ne także do wyrobu mebli, pięknych oklein 
i galanterii drzewnej. Jest stosowane jako 
materiał bednarski, na sprzęty gospodar-
skie, do wytwarzania kół do wozów. Ponad-
to wykorzystywane jest w budownictwie 
wodnym, lądowym (kostka brukowa) oraz 
w produkcji celulozy.

3 5
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W pędach i liściach morwy produkowa-
ny jest hormon wzrostu, który w Chinach 
wykorzystywano jako środek leczniczy, po-
dając go w formie naparu dzieciom wątłym 
oraz „wolno rosnącym”.

Liście morwy, oprócz „zawrotnej kariery” 
jako źródło pokarmu dla jedwabników, a po-
średnio decydujące o produkcji cennego 

jedwabiu, mają też właściwości lecznicze. 
Aktualnie też wiele się o nich mówi jako 
skutecznym środku stabilizującym po-
ziom cukru we krwi; są polecane jako lek 
pomocniczy przy cukrzycy oraz w dietach 
odchudzających.

Owoce morwy białej są jadalne. Sma-
kosze wyżej jednak cenią sobie rozkosze 
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             DRZEWA

świadczalną Stację Jedwabniczą. Moda 
na hodowle jedwabników szybko rozprze-
strzeniła się na cały kraj, gdyż w  latach 
trzydziestych ubiegłego stulecia takich 
placówek było już 2400.

Na rozwój jedwabnictwa w Polsce mia-
ło duży wpływ wsparcie państwa, czego 
przejawami było m.in. nakazywanie zakła-
dania szkółek morwowych w nadleśnic-
twach, prowadzenie hodowli w zakładach 
opiekuńczych, zalecenia sadzenia morwy 
i hodowli jedwabników przy więzieniach. 
Nasze piękne jedwabie z Milanówka za-
chwycały przez wiele lat, gdy były prezen-
towane na Powszechnych Wystawach 
Krajowych czy targach w Paryżu i Lwowie.

W 1929 r urządzono Bal Polskiego Je-
dwabiu w warszawskim Hotelu Europej-
skim, na którym prezydentowa Mościcka 
i  żony wszystkich ministrów wystąpiły 
w efektownych sukniach z polskiego je-
dwabiu, tak lekkich i delikatnych, że jak to 
źródła historyczne odnotowały „można je 
było przeciągnąć przez pierścionek”.

Aktualnie przedwojenne tradycje pol-
skiego jedwabiu kontynuuje firma Jedwab 
Polski Sp. z o.o., jednak w oparciu o im-
portowane kokony, bo już latach 80. i 90. 
ubiegłego wieku przestały istnieć ostatnie 
hodowle „rodzimych jedwabników”. Czyli 
historia morwy i jedwabników po zatocze-
niu ogromnego koła wróciła do źródła, gdyż 
kokony sprowadzamy dziś z Chin.

Ciekawe, że oryginalny białawy kolor ni-
tek jedwabiu można modyfikować dodając 
do pokarmu gąsienic jedwabników związki 
fluorescencyjne. Wówczas barwnik zosta-
nie wbudowany w kolejne nici.

Na koniec sięgnijmy do bardzo zamierz-
chłych czasów, czyli starej chińskiej legen-
dy. Według niej pierwszą osobą, której za-
wdzięczamy odkrycie jedwabiu, była żona 
cesarza Ho-ang-ti, Szi-ling-szi, a  miało to 
miejsce 46 wieków temu, kiedy w 2600 r.  
p.n.e. spacerując po gaju morwowym latem, 
dostrzegła wiszące na drzewach złote kulki 
z cienkich i zwiewnych, jak nici pajęcze, które 
ją zaintrygowały. Zapragnęła wówczas, aby 
mieć szal, utkany z tej delikatnej przędzy. 
Pragnienie cesarzowej oczywiście natych-
miast spełniono. Szal przecudnej urody, lekki 
i zwiewny oczarował wszystkich, a co istotne, 
wbrew pesymistycznym przypuszczeniom, 
był jeszcze niezwykle mocny. Tak zostały 
przesądzone losy morwy i  jedwabników. 
Wszystkie damy poszły w ślady zacnej mo-
narchini i zbierały kulki z morwowych drzew, 
by móc potem stroić się w olśniewające sza-
ty. Drzewa morwy zasadzono w ogrodach 
pałacowych, a nocnego motyla otoczono 
niezwykłą troską i szczególna opieką.

Z  kolei Jan Nepomucen Kurowski 
w  przedmowie do książki „O  potrzebie 
i  możności zaprowadzenia w  naszym 
kraju jedwabnictwa”, wydanej w 1836 r., 
przekonuje, że Jedwabnictwo w  naszym 
kraju zaprowadzone ok. 1770 r., a zasadzone 
wówczas morwy dotrwawszy dotąd najmoc-
niej zbijają twierdzenie, że jakoby to drzewo 
naszego klimatu znieść nie mogło. Skoro 
posiadać możemy liście morwy to i warunek 
hodowania jedwabiu: gdzie jest morwa, tam 
i jedwabnictwo być może.

Pierwsze próby hodowania jedwabni-
ków w Polsce, niezbyt udane, przypadają 
na przełom XVIII-XIX w., dlatego wówczas 
paradne żupany z jedwabnej mory i atłasu 
panów oraz jedwabne suknie dam oparte 
były o „materię importowaną”.

Pierwszy ośrodek produkcji polskiego 
jedwabiu naturalnego powstał dopiero 
w XX w., kiedy to w 1924 r. w Milanówku 
pod Warszawą założono Centralną Do-

podniebienia, które daje jedzenie owoców 
morwy czarnej, Morus nigra L. To drzewo 
jednak w Polsce spotykamy zdecydowanie 
rzadziej.

W chińskiej medycynie owoce morwy 
białej są stosowane w leczeniu cukrzycy 
i  jako specyfik zapobiegający przedwcze-
snemu siwieniu włosów.

Odrobina historii…
W  czasie prac archeologicznych na 

Ostrowie Tumskim w Poznaniu natrafiono 
na autentyczne kokony jedwabników, hodo-
wanych do wyrobu jedwabiu w Polsce na 
przełomie X i XI w. Świadczy to jednoznacz-
nie, że nasz kraj, podobnie jak i południe 
Europy, w tamtych czasach zafascynowała 
ta cenna i piękna tkanina. Potwierdzeniem 
tego jest dzieło doktora medycyny Marcina 
z Urzędowa „O przyrodzeniu ziół rozma-
itych” z 1595 r., w którym wspomina autor 
o morwie oraz hodowli jedwabników.

6
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cyjnych akcji, jak choćby „Rozpal niepokój 
o Ziemię”, „Coś z niczego”, „Oskar dla Eko 
reportera”, „Drzewo Roku” czy „Widzę Góry”.

Co więc ludźmi powoduje? Dlaczego 
jedni chcą, a drudzy nie? 

Specjaliści mają swoje podejrzenia. Ich 
zdaniem jest to problem wiedzy, wrażliwo-
ści, a także zasobności. Raport Instytutu 
na rzecz Ekorozwoju tak to ujmuje: „Obser-
wowany podział na wykształconych, boga-
tych i proekologicznych oraz na biednych, 
starszych, gorzej wykształconych, miesz-
kających na wsi i obojętnych na kwestię 
ekologiczną – utrwalił się i pogłębił. Wiąże 
się to z obiektywnym zwiększeniem dy-
stansów społecznych oraz ze wzrostem 
odczuwanego zubożenia. Skutkiem jest 
frustracja i koncentracja na zaspakajaniu 
potrzeb podstawowych”.

Jest to konstatacja smutna i społecz-
nie groźna. Odbiera bowiem wiarę w sens 
edukacji ekologicznej, skazuje grupy entu-
zjastów czystego otoczenia na los Syzy-
fów, a elementarną wiedzę o przyrodzie, hi-
gienie i kulturze sanitarnej czyni – w wielu 
środowiskach – czystą abstrakcją.

Takiego stanu rzeczy nie da się tole-
rować. Jest to wezwanie dla oświeconej 
części Polski, ale przede wszystkim dla elit 
politycznych. Niestety, wiele ludzi traktuje 
ochronę środowiska jak bańki mydlane, 
które dotknięte niekompetencją rozpadają 
się w nicość.

Nie miejmy złudzeń – samym kroje-
niem garniturów na europejską modłę nie 
zatrzemy wrażenia opóźnionych w rozwoju 
cywilizacyjnym.   

parlamencie i przed mikrofonami katowic-
kiego COP 24.  

Nie ma większego znaczenia spór o de-
finiowanie stopnia zagrożenia środowiska. 
Bo jest ono ogromne. Nie ważne są źródła 
ludzkich postaw – poglądy polityczne, reli-
gijne i moralne. Ważna jest wrażliwość na 
przyrodę i determinacja w jej obronie. Wy-
myślono nawet specjalny wzór, wedle któ-
rego obciążenie środowiska jest odwrotnie 
proporcjonalne do wskaźnika uświadomie-
nia oraz nastawienia społeczeństwa. Nie 
bez znaczenia jest także doświadczenie. 
Także to, odczuwane na własnej skórze. 
I pewnie dlatego – jak mówią sondaże – 
lepiej grozę środowiska pojmuje robotnik 
z Chorzowa niż listonosz w Elblągu.

Szperając niedawno w notatkach na-
tknąłem się na dwie zaskakujące liczby – 
oddające stan ducha i wiedzy współobywa-
teli. Otóż, 54% mieszkańców wielkich miast 
uważa, że obszar, na którym żyją, wymaga 
wciąż szczególnej troski i eliminacji zagro-
żeń ekologicznych. Taki sam pogląd wyraża 
jedynie 9% mieszkańców wsi. Ludzie żyjący 
blisko natury są przekonani, że nic im nie 
grozi, bo przyroda była, jest i będzie.

 Być może tak wyraziste różnice mają 
także swe źródło w niesymetrycznej edu-
kacji ekologicznej oraz nierównomiernej 
działalności organizacji proekologicznych. 
Działają one w dużej mierze w miastach 
i miejskie problemy mają na głowie. Jest 
zaskakujące, że wielu ludzi, pytanych na uli-
cy miasteczek powiatowych, nie potrafiło 
wymienić żadnej organizacji pozarządowej, 
nawet tak zdałoby się popularnych jak Liga 
Ochrony Przyrody czy Polski Klub Ekolo-
giczny. Z drugiej jednak strony jest wiele 
przykładów pozytywistycznej pracy i atrak-
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„Im mądrzej, tym głupiej”
„Do Boga mówię po hiszpańsku, do ko-

biet po włosku, po francusku do mężczyzn, 
po niemiecku zaś zwracam się do mojego 
konia”. To słowa Karola V – króla Hiszpa-
nów. Myślę, że władca lekko ironizując, 
wiedział co mówi. Bo słowa muszą mieć 
nie tylko moc, ale i adresata.

Zdumiałby się niejeden król – także 
i nasz ostatni, wielce oświecony Stanisław 
August Poniatowski – gdyby przeczytał naj-
świeższy raport UNESCO. Wynika z niego 
jasno, że aż kilkadziesiąt procent Polaków 
nie rozumie prostych komunikatów, ele-
mentarnych pojęć i informacji.

Na tym tle dość zrozumiała staje się 
bezradność, zagubienie oraz spadek świa-
domości społecznej, w tym także ekolo-
gicznej. Odsetek ludzi przejmujących się 
stanem środowiska naturalnego zmalał 
w ciągu kilku lat prawie o połowę.

„Im mądrzej, tym głupiej” – pisał swego 
czasu Witold Gombrowicz. Słowa te znajdu-
ją potwierdzenie i dziś. No, bo cóż z tego, że 
powstają coraz to nowe uczone rozprawy, 
wartościowe analizy i raporty, skoro mają 
się one nijak do powszechnego pojmowa-
nia zasad ochrony środowiska. 

Mam wrażenie, że opadły nieco emo-
cje i temperatura ekologicznego protestu, 
które towarzyszyły ludziom w latach 80. 
ubiegłego wieku. Dotyczy to wielu grup 
społecznych, zwłaszcza małomiasteczko-
wych i wiejskich. Odwrócenie tej tendencji, 
przeciwstawienie się swoistej apatii, obo-
jętności i  rezygnacji – jest prawdziwym 
wyzwaniem. 

Nie ma co kryć, jesteśmy społeczeń-
stwem o  nie najwyższej kulturze ekolo-
gicznej. Co prawda, ponad połowa Polaków 
uważa środowisko naturalne za „wartość 
uznawaną i odczuwaną”, ale deklaracje te 
nie idą w parze z zachowaniami. Stąd tole-
rowanie różnej maści szkodników, trucicieli, 
wandali, stąd otaczający nas brud, brzydota 
i bezmiar głupoty.

Pocieszające jest, że rośnie grupa 
młodych ludzi myślących i  działających 
proekologicznie. Są dobrze wykształceni, 
kreatywni, dynamiczni. Działają często na 
własny koszt, inicjują różne akcje lokalne, 
pobudzają aktywność innych. Widać to 
w szkołach, na uczelniach, a także w ulicz-
nych manifestacjach. Pamiętamy, ile świe-
żości wniosła do publicznej debaty szwedz-
ka nastolatka Greta Thunberg. Jakże inspi-
rująco wybrzmiały jej słowa w gabinetach 
Narodów Zjednoczonych, w sztokholmskim 
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PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO

prof. dr hab. Piotr SKUBAŁA
Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski

Ochrona bioróżnorodności albo ekocyd
Biodiversity Protection or Ecocide

Od trzech dekad jako społeczność międzynarodowa podejmujemy sfor-
malizowane działania, których celem jest powstrzymanie utraty różnorod-
ności biologicznej. Niestety efekty tych działań są co najmniej mierne. 
Żaden z 20 Celów Planu Strategicznego dla Różnorodności Biologicz-
nej Aichi, przyjętych w 2010 r., nie został w pełni osiągnięty, zaledwie 
6 z nich udało się zrealizować częściowo. W czerwcu 2021 r. Program 
Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) wezwał 
wszystkie kraje świata do wielkiej restauracji przyrody. Wypełnienie tego 
zobowiązania ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego rosnącej populacji i spowolnienia tempa wymierania ga-
tunków. Brak realizacji tego planu może oznaczać całkowite zniszczenia 
środowiska naturalnego na naszej planecie, czyli popełnienie ekocydu 
(ekologicznego samobójstwa).
Słowa kluczowe: różnorodność biologiczna, dzika przyroda, cele Aichi, 
restauracja przyrody

For three decades, as an international community, we have been taking 
formal action to halt the loss of biodiversity. Unfortunately, the effects 
of these actions are at least mean. None of the 20 Targets of the Aichi 
Biodiversity Strategic Plan, adopted in 2010, have been fully achieved, 
and only 6 have been partially achieved. In June 2021, the United Nations 
Environment Programme (UNEP) calls on all countries in the world to 
great restoration of nature. Fulfilling this commitment is essential to 
ensuring food security for a growing population and slowing species 
extinctions. Failure to implement this plan may mean complete destruc-
tion of the natural environment on our planet, which will mean committing 
an ecocide (ecological suicide).
Keywords: biodiversity, wildlife, Aichi targets, nature restoration

J ako społeczność międzynarodowa 
od pewnego czasu podejmujemy 

sformalizowane działania, których celem 
jest powstrzymanie tempa wymierania ga-
tunków. Ważnym wydarzeniem było powo-
łanie w 1988 r. przez Program Środowisko-
wy Organizacji Narodów Zjednoczonych 
grupy roboczej ekspertów, którym powie-
rzono zbadanie potrzeby zawarcia między-
narodowej umowy w zakresie ochrony bio-
różnorodności. Po kilku latach na Szczycie 
Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. podpisano 
Konwencję o różnorodności biologicznej, 
określającą zasady ochrony, pomnażania 

oraz korzystania z zasobów różnorodności 
biologicznej. Potem podjęto jeszcze wiele 
kolejnych inicjatyw, wyróżniała się na tym 
polu Unia Europejska. Szczególny był rok 
2010, który został proklamowany przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-
czonych Międzynarodowym Rokiem Róż-
norodności Biologicznej. Jakie efekty osią-
gnęliśmy na polu przeciwdziałania utracie 
różnorodności biologicznej?

W 2010 r. 190 państw członkowskich 
podczas dziesiątego posiedzenia Kon-
wencji Narodów Zjednoczonych o Różno-
rodności Biologicznej zobowiązało się do 

realizacji planu w celu ograniczenie szkód 
wyrządzanych środowisku naturalnemu 
do 2020 r. Wyznaczono pięć celów strate-
gicznych oraz 20 celów znanych jako Cele 
Planu Strategicznego dla Różnorodności 
Biologicznej Aichi, mających pomóc spo-
wolnić proces utraty różnorodności biolo-
gicznej. Podsumowanie postępów w osią-
ganiu celów różnorodności biologicznej, 
tzw. celów Aichi, zostało przedstawione 
we wrześniu 2020 roku w raporcie „Glo-
bal Biodiversity Outlook 5”. Opiera się on 
w szczególności na globalnej ocenie w za-
kresie różnorodności biologicznej i usług 
ekosystemowych IPBES (Międzyrządowa 
Platforma ds. Różnorodności Biologicznej 
i Usług Ekosystemowych), a także na ra-
portach krajowych dotyczących postępów 
wdrażania konwencji [1]. 

Wnioski płynące z raportu są przygnę-
biające – zaprzepaściliśmy praktycznie 
wszystkie cele, które mieliśmy zrealizować 
w minionej dekadzie dla uratowania dzikiej 
przyrody. Żaden z 20 celów Aichi nie został 
w pełni osiągnięty na poziomie światowym, 
zaledwie 6 z nich udało się zrealizować 
częściowo. Degradacja i  fragmentacja 
ekosystemów, szczególnie tych bogatych 
w różnorodność biologiczną pozostaje wy-
soka. Naturalne siedliska dzikich zwierząt 
nadal zanikają, ogromna liczba gatunków 
pozostaje zagrożona wyginięciem w wyni-
ku naszej działalności. Dużym zagrożeniem 
dla bioróżnorodności w oceanach są nie-

Renaturalizacja ekosystemów musi objąć tereny rolnicze, miejskie, lasy i każdy rodzaj ekosystemu na Ziemi.
https://pixabay.com/pl/photos/wzg%c3%b3rza-b%c5%82%c4%99kitne-niebo-chmury-2165759/
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zrównoważone połowy. Przełowienia i de-
strukcyjne praktyki stwarzają zagrożenie 
dla ponad 60% raf koralowych w świecie. 
Postępuje zanieczyszczenie środowiska, 
w tym odpadami z tworzyw sztucznych. 
Ich produkcji nie udało się ograniczyć do 
poziomu bezpiecznego dla ekosystemów 
i różnorodności biologicznej [1].

Autorzy raportu odnotowują kilka suk-
cesów w  dziedzinie ochrony przyrody. 
Udało się podjąć działania ochronne, które 
w ciągu ostatnich kilku dekad uchroniły 48 
gatunki przed wyginięciem. Tempo wyle-
siania spadło o około jedną trzecią, w po-
równaniu z  poprzednią dekadą. Jednak 
nie osiągnięto głównego celu, jakim jest 
zmniejszenie o połowę utraty naturalnych 
siedlisk, w tym lasów. W ciągu minionych 
20 lat lądowe obszary chronione wzrosły 
z 10% w 2000 r. do 15% w 2020 r., a mórz 
– z 3 do 7%. To jednak za mało, bo cele 
konferencji w Nagoi z 2010 r. zakładały 
ochronę odpowiednio 17 i 10% siedlisk. 
Ponadto nie objęto wystarczającą ochro-
ną ekosystemów zapewniających czystą 
wodę, leki i środki do życia. Wśród zagrożeń 
dla przyrody wyszczególnionych w rapor-
cie wskazano na utrzymujące się rozpo-
wszechnienie dopłat na wsparcie rolnic-
twa, paliw kopalnych i rybołówstwa, które 
autorzy oszacowali na ok. 500 miliardów 
dolarów rocznie. Raport przedstawia osiem 
obszarów, w których niezbędne są zmiany, 
wspierające odbudowę ekosystemów, od 
których zależy wszelka działalność czło-
wieka oraz ograniczenie jej negatywnych 
skutków [1]. Anne Larigauderie, sekretarz 

ność i produktywność. UNEP przypomina, 
że odbudowa ekosystemów zapewni nam 
wiele korzyści. Blisko 50% światowego 
PKB zależy od natury, a każdy dolar za-
inwestowany w  odbudowę generuje do  
30 dolarów korzyści ekonomicznych. Przy-
wracanie produktywnych ekosystemów 
ma zasadnicze znaczenie dla wspierania 
bezpieczeństwa żywnościowego. Przy sta-
rannym planowaniu odtworzenie przyrody 
na 15% przekształconych ziem, przy jed-
noczesnym zatrzymaniu dalszej konwersji 
naturalnych ekosystemów, może zapobiec 
wymarciu 60% gatunków [2].

Zdaniem autorów raportu, każdy z nas 
ma do odegrania rolę w odbudowie przy-
rody. Odtworzenie ekosystemów na dużą 
skalę to nie lada zadanie i będzie to wyma-
gało wspólnego wysiłku ludzkości. Dekada 
Odbudowy Ekosystemów ONZ ma na celu 
zainicjowanie globalnego ruchu wśród lo-
kalnych społeczności, aktywistów, młodzie-
ży, grup tubylczych, prywatnych firm, inwe-
storów finansowych, naukowców i rządów.

Rok 2021 może okazać się kluczowy 
dla powstrzymania postępującej utraty bio-
różnorodności. Podczas Konferencji Stron 
Konwencji o  różnorodności biologicznej 
COP15 w Chinach mają być przyjęte nowe 
globalne ramy dla bioróżnorodności po 
2020 r. Czy podjęte decyzje okażą się wy-
starczające dla chociażby złagodzenia po-
stępującej w zastraszającym tempie utra-
ty różnorodności biologicznej na świecie 
i związanych z nią usług ekosystemowych? 
Stale powinniśmy sobie przypominać, że 
każdy z nas jest uzależniony od przyrody, 
usług świadczonych przez ekosystemy. 
One zapewniają nam warunki dla godne-
go, zdrowego i bezpiecznego życia. Albo 
wreszcie zadbamy o przyrodę, albo dopro-
wadzimy do ostatniej fazy całkowitego 
zniszczenia środowiska naturalnego na 
naszej planecie, czyli popełnimy ekocyd 
(ekologiczne samobójstwo).
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wykonawcza IPBES, skomentowała raport 
słowami: „Aktualnie, w systematyczny spo-
sób eliminujemy, wszystkie żyjące istoty 
niebędące ludźmi” [3].

W czerwcu 2021 r. ukazał się raport 
Programu Środowiskowego Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (UNEP) pt. „Po-
koleniowa odnowa: restauracja ekosyste-
mów dla ludzi, przyrody i klimatu". Agenda 
ONZ wzywa w nim wszystkie kraje świata 
do wielkiej restauracji przyrody. Autorzy 
raportu UNEP uważają, że poszczególne 
kraje muszą się zobowiązać do odbudowy  
10 mln km2 zdegradowanych gruntów 
i podjąć podobne zobowiązania w odnie-
sieniu do obszarów morskich i przybrzeż-
nych. Wypełnienie tego zobowiązania, od-
budowa przyrody na obszarze wielkości 
Stanów Zjednoczonych (oraz na podob-
nym obszarze oceanów), ma zasadnicze 
znaczenie dla utrzymania globalnego wzro-
stu temperatury poniżej 2°C, zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego rosnącej 
populacji i spowolnienia tempa wymierania 
gatunków. Musimy odtworzyć zrównowa-
żoną relację z ekosystemami, które nas 
podtrzymują [2].

Ochrona ekosystemów obecnie nie 
wystarczy. Przyroda nie nadąża za naszy-
mi wymaganiami, bowiem nasz styl życia 
wymaga wykorzystania 60% zasobów wię-
cej niż się odtwarza. Na nasze szczęście 
natura ma niezwykłą zdolność odnawia-
nia się. Jeżeli zatrzymamy bezwzględną 
eksploatację ekosystemów wiele z nich 
może ponownie rozkwitnąć i tym sposo-
bem przywrócimy im zdrowie, bioróżnorod-

 Raport UNEP sygnalizuje, że to ostatni moment na odbudowę dzikiej przyrody 
Fot. Piotr Skubała
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PARAGRAF I ŚRODOWISKO

Zbieranie zrzutów poroża

Pytanie: Czy zbieranie zrzutów poroża na terenie obwodu łowieckie-
go, rezerwatu przyrody, parku narodowego jest legalne?

Stowarzyszenie FORUM DLA NATURY

Odpowiedź: Zrzutami nazywa się samoczynnie oddzielone od 
czaszki tyki poroża samców zwierzyny płowej. Przepisy prawa 
wprost nie regulują kwestii ich własności, ani też wprost nie wska-
zują, że lasy są udostępniane do zbioru takich zrzutów.

Ze względu na to, iż zrzuty takie są wartościowe, stały się 
przedmiotem zainteresowania osób, które w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej, penetrują ostoje jeleni, w tym najbardziej 
zaciszne zakątki lasów, poletka łowieckie, łąki śródleśne oraz 
pola i inne użytki rolne. Stanowi to zagrożenie dla tych zwierząt, 
ale również może doprowadzić do zniszczeń w lesie. Bowiem 
niektórzy z poszukiwaczy wykorzystują w tym celu samochody 
terenowe oraz motocykle i quady. Niekiedy także psy i petardy 
w celu wywołania paniki u jeleni po to, żeby podczas ucieczki, 
uderzenia poroża o gałęzie drzew przyspieszały ich naturalny 
proces odpadania od czaszki.

Ustawodawca w art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przy-
rody (DzU z 2021 r., poz. 1098 z późn. zm., dalej skrót: u.o.p.) 
wprowadził zakaz zbierania poroży w parkach narodowych oraz 
w rezerwatach przyrody. Umyślne naruszenie tego zakazu sta-
nowi wykroczenie zagrożone karą aresztu albo grzywny (art. 127 
pkt 1 lit. a u.o.p.). Jednakże zabranie w celu przywłaszczenia 
takiego zrzutu poroża wyczerpuje znamiona przestępstwa kra-
dzieży, określonego w art. 278 § 1 Kodeksu karnego (DzU z 2020 
r., poz. 1444 z późn. zm.; dalej skrót: k.k.) zagrożonego karą po-
zbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Mamy tu do czynie-
nia ze zbiegiem wykroczenia z przestępstwem, o którym mowa  
w art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń (DzU z 2021 r., poz. 281 z późn. 
zm., dalej skrót: k.w.). W takim przypadku orzeka się za przestęp-
stwo i za wykroczenie, z tym, że jeżeli orzeczono za przestępstwo 
i za wykroczenie karę lub środek karny tego samego rodzaju, wy-
konuje się surowszą karę lub środek karny. W razie uprzedniego 
wykonania łagodniejszej kary lub środka karnego zalicza się je 
na poczet surowszych.

Problematyka zbierania zrzutów poroża z terenów objętych 
obwodem łowieckim podlega przepisom ustawy Prawo łowieckie 
(DzU z 2020 r., poz. 1683 z późn. zm.; dalej skrót: p.ł.). Jednakże 
ustawa ta nie reguluje kwestii własności zrzutów poroża. Zrzuty 
poroża mają jednak określoną wartość materialną, o czym świad-
czy cennik wynoszący od 90 do 140 zł za 1 kilogram. Należy zwró-
cić uwagę na to, że bez żadnej podstawy prawnej przyjmuje się, że 
zrzuty te stanowią własność znalazcy, a ich zbieranie jest legalne. 
Przyjęcie założenia, iż zrzuty te każdy może legalnie zbierać jest 
nieuzasadnione. Jeżeli chodzi o zrzuty poroża, należy zwrócić 
uwagę na to, że w pewnym stopniu są one rezultatem nakładów, 
jakie ponoszą podmioty prowadzące gospodarkę łowiecką. 

Słuszne jest stanowisko W. Daniłowicza (W. Daniłowicz, Prawo 
łowieckie, Warszawa 2020 r.), że zrzuty należy uznać za pożytki 
prawa polowania, czyli prawa podmiotowego do wykonywania 
polowania (osobiście lub przez wskazanie osób, które będą mo-
gły je wykonywać). Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy p.ł., 
gospodarka łowiecka jest prowadzona w obwodach łowieckich 
przez dzierżawców albo zarządców. To dzierżawcy lub zarządcy 

obwodów łowieckich są uprawnieni do zbioru tych zrzutów na 
terenie obwodów łowieckich. 

Ze względu na to, że zrzuty poroża powstają m. in. w związku 
z prowadzoną gospodarką łowiecką, uprawnionymi do pobiera-
nia z nich pożytków są podmioty prowadzące ową gospodar-
kę. Mając na uwadze fakt, że zwierzęta łowne w stanie wolnym, 
jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa  
(art. 2 p.ł.), to część tej zwierzyny (w postaci poroża) również 
należy do Skarbu Państwa. Na tej podstawie można określić, że 
podmiotem uprawnionym do zbioru zrzutów poroża jest właści-
ciel zwierzyny, czyli Skarb Państwa.

W świetle powyższych rozważań, jeżeli zrzut poroża został 
zabrany przez osobę nieuprawnioną, wówczas popełnia ona 
przestępstwo kradzieży, o którym mowa w art. 278 § 1 k.k., za-
grożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zgod-
nie z treścią tego przepisu, kto zabiera w celu przywłaszczenia 
cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od  
3 miesięcy do lat 5.

Jeżeli określona osoba ma zamiar pozyskać zrzut poroża 
i w tym celu płoszy zwierzęta gatunków jeleniowatych w celu 
pozyskania ich zrzutów poroża, to czyn taki należy zakwalifiko-
wać jako usiłowanie kradzieży tych zrzutów poroża (art. 13 k.k.). 
Kara za usiłowanie kradzieży jest taka sama jak w przypadku 
dokonania tego czynu.

Pozostaje jeszcze kwestia wchodzenia w posiadanie bezpraw-
nie pozyskanych zrzutów poroża, stanowiących przestępstwo 
z art 52 pkt 2 p.ł., bądź przestępstwo paserstwa, o którym mowa 
w art. 291 k.k. W tym krótkim felietonie nie sposób przedstawić 
rozszerzonej analizy w tym zakresie. Ograniczając się do konkluzji, 
stwierdzić należy, że jeżeli nabywający lub przyjmujący (a zatem 
wchodzący tym samym w posiadanie) tuszę, trofeum bądź zrzuty 
poroża wie, że pochodzi ono z kłusownictwa (od osoby nieupraw-
nionej do ich posiadania), to:

− jeżeli ich wartość nie przekracza 500 zł – odpowiada za 
przestępstwo z art. 52 pkt 2 p.ł.;

− jeżeli ich wartość przekracza 500 zł – odpowiada za prze-
stępstwo kwalifikowane kumulatywnie z art. 52 pkt 2 p.ł. i art. 
291 k.k.

W przypadku gdy nabywca lub przyjmujący tuszę, trofeum, 
bądź zrzuty poroża powinien i może przypuszczać, że pochodzą 
one z kłusownictwa (od osoby nieuprawnionej do ich posiadania), 
to odpowiada za paserstwo nieumyślne z art. 292 k.k., ale tylko 
wtedy, gdy ich wartość przekracza 500 zł. Jeżeli jednak nie prze-
kracza tej wartości, to nie odpowiada za przestępstwo z art. 52 pkt 
2 p.ł., bowiem można je popełnić tylko umyślnie, lecz odpowiada 
za wykroczenie z art. 122 § 2 k.w.

Na koniec warto zauważyć, że żaden przepis prawa nie upraw-
nia do zbierania zrzutów poroża, jednakże jednocześnie – z wyjąt-
kiem obszaru parków narodowych i rezerwatów przyrody – żaden 
przepis wprost literalnie nie zakazuje zbierania zrzutów poroża. To 
wykładnia obowiązujących przepisów prawa prowadzi do wnio-
sku, że czyny te nie są legalne.

dr Daria DANECKA
Instytut Nauk Prawnych PAN
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Paliwo lotnicze z etanolu i spalin
Naukowcy z Uniwersytetu w Oregonie opatentowali proces 

przekształcania alkoholu pochodzącego z odnawialnych lub prze-
mysłowych spalin w paliwo do silników odrzutowych lub wysoko-
prężnych. Rozwiązaniem jest jednoetapowa konwersja chemiczna, 
która usprawnia wieloetapowy obecnie proces. Nowy katalizator 
przekształca etanol bezpośrednio w uniwersalną substancję che-
miczną zwaną n-butenem. W tym celu stworzono nowy projekt 
reaktora mikrokanałowego, zapewniającego skalowalny i modułowy 
system przetwarzania. Obecnie n-buten jest produkowany z surow-
ców kopalnych przy użyciu energochłonnego procesu krakingu, czyli 
rozbijania dużych cząsteczek. Nowa technologia zmniejsza emisję 
dwutlenku węgla dzięki wykorzystaniu odnawialnych lub przetwo-
rzonych surowców węglowych. Wykorzystując jako punkt wyjścia 
n-buten pozyskiwany w sposób zrównoważony można rafinować tę 
substancję chemiczną do wielu zastosowań komercyjnych, w tym 
do produkcji oleju napędowego i paliw do silników odrzutowych 
oraz smarów przemysłowych. Reaktor testowy rozwiązania zo-
stanie wyprodukowany za pomocą druku 3D. Po jego ukończeniu 
zostanie dostarczony etanol do zasilania procesu. Ten przekształca 
w etanol bogate w węgiel odpady i spaliny przemysłowe. Etanol 
może pochodzić z różnych zrównoważonych źródeł i dzięki temu 
staje się coraz ważniejszym surowcem do produkcji ekologicznego 
paliwa lotniczego. Od wczesnych eksperymentów zespół naukow-
ców kontynuował doskonalenie tego procesu. Kiedy etanol jest 
przepuszczany przez stały katalizator na bazie srebra i cyrkonu, 
wsparty na krzemionce, przeprowadza on podstawowe reakcje 
chemiczne, które przekształcają etanol w n-buten lub, przy pewnych 
modyfikacjach warunków reakcji, w butadien. Zespół badawczy wy-
kazał, że jeśli katalizator straci aktywność, można go zregenerować 
za pomocą prostej procedury usuwania koksu – odkładającej się 
twardej powłoki na bazie węgla.

Faster and cheaper ethanol-to-jet-fuel on the horizon, www.sciencedaily.com, 
19 sierpnia 2021 r.

Lepsze wychwytywanie CO2

Naukowcy z Instytutu Paula Scherrera zbadali, w jakim stopniu 
bezpośrednie wychwytywanie dwutlenku węgla  z powietrza może 
pomóc w skutecznym usuwaniu gazów cieplarnianych z atmosfery. 
Okazuje się, że przy starannym planowaniu, na przykład w odnie-
sieniu do lokalizacji i zapewnienia niezbędnej energii, CO2 może być 
usuwany w sposób efektywny dla klimatu. Bezpośrednie wychwyty-
wanie i składowanie dwutlenku węgla w powietrzu jest stosunkowo 
nową technologią usuwania tego gazu z atmosfery. Uważa się, że 
technologia ta mogłaby również zmniejszyć efekt cieplarniany. Na-
ukowcy zbadali, jak efektywnie można by to zrealizować w różnych 
konfiguracjach. W tym celu przeanalizowali pięć różnych konfigura-
cji wychwytywania CO2 z powietrza oraz ich zastosowanie w ośmiu 
różnych miejscach na świecie. W zależności od kombinacji zasto-
sowanej technologii i konkretnej lokalizacji gaz może być usunięty 
z powietrza ze skutecznością do 97%. Aby oddzielić CO2 powietrze 
jest najpierw przepuszczane za pomocą wentylatorów przez absor-
bent. Wiąże on dwutlenek węgla aż do wyczerpania swojej zdolności 
do pochłaniania tego gazu cieplarnianego. Następnie, w drugim 
etapie, tzw. desorpcji, CO2 jest ponownie uwalniany z absorbera. 
W zależności od absorbentu odbywa się to w stosunkowo wyso-
kich temperaturach do 900°C lub raczej w niskich temperaturach 
do około 100°C. Oprócz energii potrzebnej do produkcji i instalacji 
urządzeń, praca wentylatorów i wytwarzanie niezbędnego ciepła 

powoduje emisję gazów cieplarnianych. Jak twierdzą naukowcy, 
zastosowanie tej technologii ma sens tylko wtedy, gdy emisje te są 
znacznie niższe niż ilości gazu, które pomaga ona magazynować. 
W badaniu naukowcy skoncentrowali się na systemie, który działa 
na podstawie procesu niskotemperaturowego. Naukowcy z PSI 
przeanalizowali wykorzystanie tej technologii w ośmiu miejscach 
na świecie: Chile, Grecji, Jordanii, Meksyku, Hiszpanii, Islandii, Nor-
wegii i Szwajcarii. Dla każdej lokalizacji obliczyli całkowitą emisję 
gazów cieplarnianych w całym cyklu życia zakładu. Na przykład, 
porównano wydajność procesu, gdy wymagana energia elektryczna 
jest dostarczana przez energię słoneczną lub pochodzi z istniejącej 
sieci elektrycznej. Jako źródła niezbędnej energii cieplnej przyjęto 
np. elektrociepłownie słoneczne, ciepło odpadowe z procesów prze-
mysłowych lub pompy ciepła. Na potrzeby badania sporządzono 
pięć różnych układów instalacji do wychwytywania atmosferycz-
nego CO2 dla każdego z ośmiu obiektów. W odniesieniu do wydaj-
ności wyniki pokazują ogromny zakres, od 9 do 97%, w zakresie 
rzeczywistego usuwania gazów cieplarnianych. Jak podkreślają 
badacze, technologie wychwytywania dwutlenku węgla są jedynie 
uzupełnieniem ogólnej strategii dekarbonizacji i nie mogą jej zastą-
pić. Mogą być jednak pomocne w osiągnięciu celów określonych 
w Porozumieniu Paryskim w sprawie zmian klimatu.

Effectively removing CO2 from the atmosphere, www.sciencedaily.com, 13 sierpnia 
2021 r.

Łupiny źródłem paliwa
Biomasa cieszy się rosnącym zainteresowaniem naukowców 

jako źródło odnawialnej, zrównoważonej i czystej energii. Może być 
ona przekształcana w bio olej metodami termochemicznymi, takimi 
jak gazyfikacja, upłynnianie i piroliza, a potem wykorzystywana do 
produkcji paliw, chemikaliów i biomateriałów. Naukowcy z Heilon-
gjiang Academy w Chinach opublikowali pracę na temat właściwości 
fizykochemicznych i aktywności przeciwutleniającej octu drzewnego 
oraz frakcji smołowej w bio oleju, wyprodukowanym z pirolizy łupin 
orzecha laskowego w temperaturze od 400 do 1000°C. Ocet drzew-
ny jest często stosowany w rolnictwie jako środek odstraszający 
owady, nawóz i promotor wzrostu roślin lub inhibitor, a także może 
być stosowany jako środek usuwający nieprzyjemne zapachy, do 
konserwacji drewna i dodatek do paszy dla zwierząt. Naukowcy od-
kryli, że ocet drzewny i smoła pozostałe po spaleniu łupin zawierały 
najwięcej substancji fenolowych, co dało podstawę do późniejszych 
badań nad właściwościami przeciwutleniającymi. Eksperymenty 
przeprowadzono w reaktorze pirolizy pieca rurowego, gdzie, po 
osiągnięciu właściwej temperatury, podano próbki łupin orzechów 
laskowych o wadze 20 g. Te były ogrzewane przez 20 minut. W celu 
dostatecznego rozdzielenia dwóch frakcji bio oleju produkt ciekły 
odwirowywano przy 3200 obrotach na minutę przez 8 minut, a frak-
cję wodną nazywano octem drzewnym. Wydzielona frakcja smoły 
pozostawała w stabilnym stanie przez 24 godziny, bez pojawienia 
się fazy wodnej. Stwierdzono, że temperatura pirolizy ma istotny 
wpływ na wydajność i właściwości frakcji octu drzewnego i smoły 
w bio-oleju otrzymanym z łupin orzecha laskowego. Dominującą 
frakcją ciekłą był ocet drzewny z maksymalną wydajnością 31,23% 
wagowych uzyskaną w temperaturze 700°C, co wynika z wysokiej 
koncentracji wody. Badania te stanowią podstawę do dalszych za-
stosowań bio oleju z pirolizy odpadowych łupin orzecha laskowego.

Turning hazelnut shells into potential renewable energy source, www.sciencedaily.
com, 13 sierpnia 2021 r.

Adam WIECZOREK
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WARIANTY PRENUMERATY AURY: 
prenumerata papierowa – czasopismo tylko w wersji papierowej, za jego dostarczenie dolicza-

my opłatę roczną;
prenumerata cyfrowa – czasopismo wyłącznie w wersji cyfrowej, dostępne na Portalu Infor-

macji Technicznej www.sigma-not.pl, prenumerator otrzyma indywidualny link dostępu do 
logowania na Portalu;

prenumerata pLUS – czasopismo w wersji papierowej (bez opłaty za dostarczanie prasy) oraz 
cyfrowej, a także dostęp do archiwum zaprenumerowanego tytułu na Portalu Informacji 
Technicznej www.sigma-not.pl wraz z indywidualnym linkiem do logowania.

 
CENY pRENUMERATY ROCZNEJ:
 prenumerata papierowa: 300 zł brutto + (koszty wysyłki 30 zł);
 prenumerata cyfrowa: 300 zł brutto;
 prenumerata plus: 450 zł brutto (koszty wysyłki pokrywa wydawca).

pORTAL INFORMACJI TECHNCZEJ  www.sigma-not.pl – to największa polska interne-
towa baza czasopism i artykułów technicznych, wyposażona w szybką i skuteczną wyszukiwarkę tematyczną, umożliwiającą 
dostęp on-line do ponad 128 000 publikacji z różnych dziedzin.
Dla Państwa wygody logowanie do NOWEGO Portalu Informacji Technicznej stało się łatwiejsze. Portal zyskał nową, przejrzy-
stą szatę graficzną, pojawiły się nowe funkcje ułatwiające zakup pojedynczych artykułów i całych zeszytów. Każdy prenumera-
tor wersji cyfrowej oraz prenumeraty PLUS otrzyma indywidulany link z kodem dostępu do zamówionego czasopisma.  
Cena brutto zawiera 8% VAT na czasopisma w wersji papierowej oraz cyfrowej. W przypadku zmiany przez ustawodawcę stawki 
VAT na czasopisma i w konsekwencji zmiany ceny brutto, prenumerator zobowiązany jest do dopłaty różnicy.  
Dla prenumeratorów zagranicznych obowiązuje cena według kursu waluty NBP (z dnia bezpośrednio poprzedzającego 
datę wystawienia faktury) plus koszty wysyłki.
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        prenumerata@sigma-not.pl
        www.sigma-not.pl    www.aura.krakow.pl 
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