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Drodzy Czytelnicy,

od lat zastanawiam się, dlaczego woda – podstawa istnienia – jest w naszym kraju tak bagatelizowana w rozmowach o możliwościach

rozwoju gospodarczego czy w biznesie. O wodzie media mówią w przypadku wystąpienia podtopień lub powodzi, kiedy życie ludzkie czy

majątek są zagrożone. No chyba, że zdarzy się coś tak „nieprzewidywalnego,” jak katastrofa ekologiczna na jednej z największych rzek. W

tym roku Odra pokazała nam wszystkim, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie gospodarowania wodami. Planowanie, w zgodzie z

nadużywanym pojęciem zrównoważonego rozwoju, to nie tylko długofalowe cele gospodarcze czy społeczne. To przede wszystkim

zmierzenie się z dostępnymi zasobami – z ilością i jakością wody – które pozwolą lub nie na ich realizację. O tym, ile mamy w naszym kraju

zasobów wodnych piszemy w tym wydaniu w artykule: Jak to jest z tą wodą w Polsce?

Na przestrzeni ostatnich lat zmiany klimatu spotęgowały zjawiska ekstremalne, których żadne modele, oparte na ciągach danych z

przeszłości, nie były w stanie przewidzieć. Europa odczuła to w tym roku szczególnie mocno. Niedobory wody i susza dotknęły znaczą jej

część. W sierpniu, w północnej części Niemiec, wzdłuż części kluczowej trasy transportu towarów, poziom wody Renu spadł poniżej 40 cm,

ustanawiając nowy najniższy poziom. Nie lepiej było we Włoszech, gdzie najdłuższa rzeka – Pad – osiągnęła poziom wody niższy o 7 metrów

od średniej z wielolecia. We Francji walczono z najgorszą w historii tego kraju suszą, ponad 100 gmin cierpiało z powodu braku wody pitnej.

To, jak dotkliwa była w tym roku w Europie susza, można zobaczyć na wielu zobrazowaniach mapowych, m.in. publikowanych przez

European Drought Observatory.

Również polskie rolnictwo ucierpiało z powodu braku opadów atmosferycznych i słabego zasilania nimi rzek. O tym, jak istotna jest woda dla

tego potężnego działu gospodarki narodowej, piszemy w naszej opinii: Czy polskie rolnictwo ma zapewniony dostęp do zasobów wodnych? 

Wody powierzchniowe – czyli rzeki i jeziora – są w Polsce złej jakości. O czym, zgodnie z obowiązującym prawem, informuje każdorazowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, publikując ocenę ich stanu. Jednak to wszystko nie jest postrzegane jako bariera w rozwoju

gospodarczym naszego kraju. Przyjęliśmy w tym przypadku zasadę – jakoś to będzie, woda płynęła i będzie płynąć. Ale czy aby na pewno?

Chcemy rozwijać energetykę, przemysł, rolnictwo. To wspaniałe cele, ale skąd pozyskać niezbędne do tego zasoby wodne? Gdzie będziemy

zrzucać ścieki przy ekstremalnie niskich stanach wód w rzekach? Czy z tej samej rzeki będziemy wówczas pobierać wodę do spożycia, do

celów przemysłowych czy energetycznych? Dużo planujemy, dużo zakładamy a priori. To też jest ważne, też potrzebne – jednak bez refleksji

„nad wodą”, w dłuższej perspektywie nic z tych planów nie będzie.

W tym roku przypadła setna rocznica ustawy Prawo wodne, regulującej najważniejsze aspekty gospodarki wodnej. Czy coś zmieniło się na

lepsze przez ostatnie 100 lat? Oceńcie sami po przeczytaniu naszego artykułu.

Wodą zajmuję się zawodowo od dwudziestu lat i nadal nie mogę zrozumieć, dlaczego ma ona tak niski priorytet w rozmowach o

możliwościach rozwoju naszego kraju. Z tych przemyśleń, z wieloletniej pracy nad dokumentami planistyczni, o których większość

społeczeństwa nawet nie słyszała, gdyż są „za trudne” i publikowane gdzieś tam, w dziennikach urzędowych, powstały „Wodne Sprawy”.

„Wodne Sprawy” są dla wszystkich – dla pracownika urzędu, dla rolnika, dla inwestora, dla każdego użytkownika. „Wodne Sprawy” będą

poruszały bieżące, istotne kwestie związane z wodą w bardzo szerokim spektrum. Nie będziemy lać wody, skupimy się na konkretach –
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praktycznych rozwiązaniach, działaniach, bieżącej sytuacji w kraju i w Europie. Podpowiemy, gdzie i kiedy będzie można skorzystać ze

środków unijnych czy krajowych, aby zrealizować te działania. Będziemy informować o aktualnym stanie prawnym, o zapowiadanych

zmianach.

W tym miejscu chciałabym złożyć ogromne podziękowania tym, dzięki którym powstały „Wodne Sprawy”. Całemu gronu redaktorów,

ekspertów, naukowców oraz wsparciu technicznemu – obdarzyli mnie zaufaniem i, podobnie jak ja, zauważyli potrzebę stworzenia

pierwszego w Polsce czasopisma poświęconego wodzie, w każdym możliwym aspekcie, formie i roli jaką pełni w naszym życiu.

Drodzy Czytelnicy, oddajemy zatem w Wasze ręce gazetę – dwutygodnik – i liczymy, iż przy Waszym wsparciu stanie się ona znaczącą kroplą

w rozwoju i rozpowszechnianiu dziedziny zwanej gospodarką wodną.

Zapraszamy Was do lektury i do współpracy wszystkich, którym bliska jest poruszana przez nas tematyka.
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ANALIZA RYZYKA DO 31 GRUDNIA 2022 R.
Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Zespół redakcyjny

Zgodnie z art. 551 ust. 2 ustawy Prawo wodne właściciele ujęć wody, dla których, w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy, nie

ustanowiono strefy ochronnej, obejmującej teren ochrony pośredniej, powinni przeprowadzić analizę ryzyka, o której mowa w art. 133 ust. 3.

Następnie powinni złożyć wnioski o ustanowienie stref ochronnych, obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony

pośredniej, jeżeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy. Okres 5 lat od daty wejścia w życie ustawy mija z dniem 31 grudnia 2022 r.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 1/2022
Tags: 31 grudnia 2022, Analiza ryzyka, prawo wodne, termin, ujęcia wody
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Kolejny termin do dotrzymania

Zgodnie z art. 551 ust. 2 ustawy Prawo wodne właściciele ujęć wody, dla których, w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy, nie

ustanowiono strefy ochronnej, obejmującej teren ochrony pośredniej, powinni przeprowadzić analizę ryzyka, o której mowa w art. 133 ust. 3.

Następnie powinni złożyć wnioski o ustanowienie stref ochronnych, obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony

pośredniej, jeżeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy.

Okres 5 lat od daty wejścia w życie ustawy mija z dniem 31 grudnia 2022 r.

Konsekwencją braku analizy ryzyka lub jej nieprzedłożenia wojewodzie w terminie do końca 2022 roku, może być cofnięcie lub ograniczenie

(bez odszkodowania) pozwolenia wodnoprawnego w drodze decyzji organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych (art. 415 pkt

8).
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CELE ŚRODOWISKOWE PRZEDŁUŻONE DO 22 MARCA 2023 R.
Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Agnieszka Hobot

Kategorie: Aktualności, Wydanie 1/2022
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Skąd cele środowiskowe?

Dyrektywa 2000/60/WE (RDW) oraz ustawa Prawo wodne nakazuje dążenie do osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód

poprzez wdrożenie działań mających zapewnić długookresowe, racjonalne gospodarowanie wodami oraz ich ochronę. W art. 4 ust. 1 RDW

określono ogólny cel, który ma być zrealizowany w odniesieniu do wszystkich części wód powierzchniowych i podziemnych, czyli osiągnięcie

dobrego stanu do 2015 roku, a także wprowadzono zasadę zapobiegania dalszemu pogarszaniu się ich stanu. W tym samym artykule (art. 4

ust. 4-7) RDW dopuszcza także możliwość zastosowania odstępstw od zasady osiągnięcia celów środowiskowych.

Obecnie obowiązujące cele środowiskowe

Obecnie obowiązujące cele środowiskowe zawarte są w planach gospodarowania wodami dla poszczególnych obszarów dorzeczy.

Opublikowano je w formie rozporządzeń w 2016 r., z założeniem, że będą obowiązywać 6 lat. Jednak ich ważność została przedłużona do 22

grudnia tego roku w wyniku wprowadzenia zmian do ustawy covidowej  Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Rządowego Centrum

Legislacji dokumenty nowych planów gospodarowania wodami nie zostały przyjęte. Brakuje też informacji o skierowaniu ich do notyfikacji

czy podpisu Ministra Infrastruktury. Wszystko wskazuje więc na to, że nowe cele środowiskowe nie zostaną opublikowane do 22 grudnia tego

roku. W przyjętej przez Sejm 1 grudnia 2022 r. tzw. ustawie gazowej przewiduje się przedłużenie obowiązywania Planów gospodarowania

wodami o kolejne 3 miesiące do 22 marca 2023 r. (art. 45 ustawy dotyczy zmian w ustawie Prawo wodne). 

Cele środowiskowe w praktyce

Do czego potrzebne są cele środowiskowe? Odpowiedź jest prosta – do każdej zgody wodnoprawnej, do każdej decyzji środowiskowej. Cele

środowiskowe są potrzebne tam, gdzie na etapie przygotowywania dokumentacji konieczne jest wykazanie zgodności z wyznaczonymi

celami dla wód oraz obszarów chronionych.

Będziemy dla Was na bieżąco monitorować sytuację związaną z celami środowiskowymi, informować i podpowiadać, co należy zrobić w

przypadku zmian w zakresie obowiązywania Planów gospodarowania wodami.

7

https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?_typeId=1&title=Planu+gospodarowania+wodami&createDateFrom=&createDateTo=&progress=&applicantId=&number=&_isUEAct=on&_isTKAct=on&_isActEstablishingNumber=on&_isSeparateMode=on&_isDU=on&_isNumerSejm=on#list
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?_typeId=1&title=Planu+gospodarowania+wodami&createDateFrom=&createDateTo=&progress=&applicantId=&number=&_isUEAct=on&_isTKAct=on&_isActEstablishingNumber=on&_isSeparateMode=on&_isDU=on&_isNumerSejm=on#list
http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2804_u.htm


CSRD – O CO TYLE HAŁASU?
Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Marta Saracyn

Nazwa Dyrektywy CSRD odmieniana jest przez wszystkie przypadki od ponad roku. Ten opracowywany przez Komisję Europejską dokument

został w listopadzie oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski. Rozpoczyna to ostatni etap jego przyjmowania. Pełna nazwa CSRD to

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz

rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate

Sustainability Reporting Directive). Brzmi niepozornie i wskazuje, że nie chodzi o nowe kwestie, a o aktualizację istniejących przepisów. O co

więc tyle hałasu?

Kategorie: Wydanie 1/2022, Z Komisji Europejskiej
Tags: CSRD, KE, raportowanie, sprawozdawczość, zatwierdzenie

8

http://dev.wodnesprawy.pl/category/wydanie-1-2022/
http://dev.wodnesprawy.pl/category/z-komisji-europejskiej/
http://dev.wodnesprawy.pl/tag/csrd/
http://dev.wodnesprawy.pl/tag/ke/
http://dev.wodnesprawy.pl/tag/raportowanie/
http://dev.wodnesprawy.pl/tag/sprawozdawczosc/
http://dev.wodnesprawy.pl/tag/zatwierdzenie/


Dyrektywa CSRD

Nazwa Dyrektywy CSRD odmieniana jest przez wszystkie przypadki od ponad roku. Ten opracowywany przez Komisję Europejską dokument

został w listopadzie oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski. Rozpoczyna to ostatni etap jego przyjmowania.

Pełna nazwa CSRD to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę

2006/43/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego

rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive). Brzmi niepozornie i wskazuje, że nie chodzi o nowe kwestie, a o aktualizację

istniejących przepisów. O co więc tyle hałasu?

Co trzeba będzie sprawozdawać?

Sporo emocji budzą nowe obowiązki wprowadzane CSRD, dotyczące bardzo dużej grupy przedsiębiorstw. Regulują one coroczne raportowanie

mierzalnych elementów zrównoważonego rozwoju w firmie. Na potrzeby tego rodzaju sprawozdawczości konieczne będzie gromadzenie

danych w odniesieniu do wielu aspektów działalności przedsiębiorstwa. Są to zarówno kwestie dobrze znane, takie jak mitygacja zmian

klimatu, prawa pracownicze, gospodarka odpadami, ale też mniej powszechnie analizowane zagadnienia, takie jak bioróżnorodność,

pracownicy w łańcuchu wartości (czyli zarówno w łańcuchu dostaw, jak i na etapie posprzedażowym).

Sprawozdawczość odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną. Wymogi wypełniania raportów mają być narzucone z góry w postaci

standardów ESRS opracowanych przez EFRAG. Więcej o standardach raportowych i terminach ich opracowania można znaleźć w naszym

artykule poświęconym ESRS.

Przewidziane są zarówno wspólne wymogi ogólne dla wszystkich przedsiębiorstw, jak i standardy branżowe, specyficzne dla każdego z

sektorów gospodarki. Nie będzie więc możliwe przedstawianie jedynie wybranych danych oraz modyfikacja sposobu ich prezentacji. Ma to

zapewnić wiarygodność i porównywalność informacji. Dyrektywa CSRD w swoich założeniach ma zapobiegać greenwashingowi i pozwolić na

porównywanie efektów działalności firm, a także śledzenie przez odbiorców postępów w osiąganiu celów związanych ze zrównoważonym

rozwojem. Co istotne, CSRD przewiduje także sankcje za nieprzekazywanie raportów i ich nierzetelne wypełnianie.

Terminy wdrożenia CSRD

Dyrektywa CSRD jako akt prawny nieobowiązujący wprost w państwach członkowskich musi zostać przeniesiona do prawa krajowego.

Dokładne rozwiązania przyjęte przez Polskę będą znane w 2023 r., gdyż już wtedy część dużych przedsiębiorstw będzie musiała

sprawozdawać zgodnie z nowymi wymogami.

 

9

http://dev.wodnesprawy.pl/juz-sa-pierwsze-standardy-raportowe-esrs/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Greenwashing


 

10



CZY POLSKIE ROLNICTWO MA ZAPEWNIONY DOSTĘP DO ZASOBÓW
WODNYCH?

Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Zespół redakcyjny

Woda jest zasobem niezbędnym do prowadzenia produkcji rolnej. W Polsce rolnictwo gospodaruje na ok. 60% powierzchni kraju i jest

sektorem, który potrzebuje dostępu do dużej ilości wody. Obserwowane w ostatnich latach zmiany klimatu sprawiają, że coraz częściej

dostrzega się problemy niedoboru wody, suszy, podtopień czy powodzi, a ta sytuacja coraz bardziej wpływa na rolnictwo.

Kategorie: Opinie, Wydanie 1/2022
Tags: gospodarka wodna, rolnictwo, ślad wodny, zasoby wodne, zmiany klimatu
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Woda jest zasobem niezbędnym do prowadzenia produkcji rolnej. W Polsce rolnictwo gospodaruje na ok. 60% powierzchni kraju i jest

sektorem, który potrzebuje dostępu do dużej ilości wody.

Obserwowane w ostatnich latach zmiany klimatu sprawiają, że coraz częściej dostrzega się problemy niedoboru wody, suszy, podtopień czy

powodzi, a ta sytuacja coraz bardziej wpływa na rolnictwo.

Dlatego niewielkie zasoby wodne Polski, a także obserwowane zmiany klimatyczne, potrzeby wodne ludności, przyrody, rolnictwa czy

pozostałych sektorów gospodarki wymuszają wdrażanie kompleksowych metod gospodarowania zasobami wodnymi oraz poszukiwanie

rozwiązań ograniczających deficyty.

Woda w rolnictwie to również deszcz, śnieg i odpowiednia temperatura

powietrza

Coraz częściej doświadczamy ekstremalnie wysokich temperatur powietrza nie tylko w miesiącach letnich, ale również zimą, wiosną i

jesienią.

Pojawiają się także bezśnieżne zimy, które ograniczają zasoby wody w glebie, szczególnie na początku sezonu wegetacyjnego roślin.

Ekstrema, takie jak nawalne deszcze, silne wiatry, a nawet trąby powietrza, przestały być rzadkością.

Ocieplający się klimat powodować będzie wzrost parowania z powierzchni ziemi, a w konsekwencji intensywniejsze zużywanie wody przez

rośliny.

Wiemy, że głównymi parametrami klimatu są temperatura i opady. Przestrzenne zróżnicowanie średniej temperatury powietrza oraz jej

dalszy wzrost będą wpływały na zwiększenie parowania. Prognozy klimatyczne wskazują, że opad, który wpływa na zasoby wodne w Polsce w

XXI wieku, raczej nie ulegnie zmianie. Wydawać by się mogło zatem, że ryzyko deficytu zasobów wodnych jest małe. Niestety, w tym zakresie

ważne są zmiany rozłożenia opadów w ciągu roku oraz zmiana ich intensywności, co z kolei, przy coraz wyższych temperaturach powietrza,

przedkładać się może na pojawianie się niedoborów wody, susz, nagłych deszczów nawalnych, których konsekwencją mogą być podtopienia

czy powodzie.

Przeciwdziałanie niedoborom albo nagłemu nadmiarowi wody

Adaptacja rolnictwa do niekorzystnych zmian klimatu wymaga możliwie dużego uniezależnienia się od ich skutków.

Aby zwiększyć odporność polskiego rolnictwa na niedobory wody, susze, podtopienia i powodzie, należy zatrzymać jak największą ilość wody

na miejscu, na polach, zmniejszając odpływ powierzchniowy do rzek oraz Morza Bałtyckiego.
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Mała retencja w rolnictwie

W Polsce, w ramach porozumienia z dnia 21 grudnia 1995 roku pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej a

Ministerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przyjęta została umowna wartość graniczna między małą a dużą

retencją – tj. przyjęto wielkość graniczną pojemności małych zbiorników wodnych wynoszącą 5 mln m3.

W 2003 roku prof. Waldemar Mioduszewski z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego podzielił małą retencję wodną na retencję:

wód powierzchniowych, polegającą na gromadzeniu wody w zbiornikach wodnych i ciekach, na których postawiono budowle

umożliwiające regulację poziomów i odpływów wody;

wód podziemnych, która wynika z magazynowania wody w warstwach wodonośnych pierwszego i dalszych poziomów;

glebową, wynikającą z magazynowania wody w strefie nienasyconej profilu glebowego;

krajobrazową, wynikającą z ukształtowania terenu zlewni rzecznej oraz jej zagospodarowania i użytkowania.

Realizacja małej retencji na obszarach wiejskich nie tylko sprzyja ograniczaniu strat wody, przeciwdziałając spływom powierzchniowym, ale

również przyczynia się do poprawy mikroklimatu, warunków krajobrazowych oraz atrakcyjności turystycznej.

Bez wdrażania zmian nie będziemy w stanie zaspokoić potrzeb wodnych

rolnictwa

Rolnicy, dzięki doświadczeniu i wiedzy zdobytej przez poprzednie pokolenia, poznali cykle pór roku, zaobserwowali, kiedy warunki

pogodowe sprzyjają ich pracy, a kiedy ją utrudniają. Lata temu pogoda była bardziej przewidywalna, a jej zjawiska uporządkowane w czasie.

Obecnie, w dobie zmiany klimatu, koniecznie jest dostosowywanie się do warunków klimatycznych i trudniej dostępnych zasobów wodnych.

Na szczęście jest to łatwiejsze, dzięki rozwojowi technologii.

Dlatego coraz ważniejsza staje się konieczność kompleksowego gospodarowania zasobami wodnymi. Rolnictwo, jak również przestrzeń

przyrodnicza na obszarach wiejskich, w tym lasy, są ważnymi konsumentami wód, także opadowych. To jeden z sektorów poboru wody,

mający jednocześnie potencjał jej retencji.

Dzięki działaniom rolników poprawią się zasoby wodne w Polsce

Rolnicy i obszary wiejskie odgrywają dużą rolę w ochronie zasobów wodnych. Coraz większe znaczenie, poza technicznymi metodami

retencji, ma stosowanie nietechnicznych metod regulowania obiegu wody. Ważne jest działanie zarówno na szczeblu krajowym, jak i

lokalnym.

Na poziomie gospodarstwa może to być stosowanie: oszczędnych technik nawadniania, ponowne wykorzystanie wody, przygotowanie miejsc

do gromadzenia wód opadowych, stosowanie właściwego płodozmianu, podnoszenie poziomu próchnicy w glebie, wysiew poplonów po

żniwach, ograniczanie orki do niezbędnego minimum i niepozostawianie nieobsianej gleby, zakładanie śródpolnych zadrzewień czy
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budowanie systemu małej retencji.

Podkreśla się duży udział w bilansie wodnym agroekosystemów, a także ekosystemów naturalnych i zbliżonych do naturalnych, jak lasy,

mokradła i torfowiska. Dwa ostatnie, poza rolą retencyjną, mają znaczenie w kontekście ograniczania emisji gazów cieplarnianych i

zapobiegania zmianom klimatu.

Które urzędy zajmują się sprawami wody w rolnictwie?

Rolnictwo bez wody nie może funkcjonować. Dlatego niezmiernie ważna jest współpraca rolników z odpowiednimi jednostkami.

W Polsce właściwe w sprawach rolnictwa, w tym programowania środków w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej, jest

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo).

Jednostkami właściwymi w sprawach zarządzania wodami, w tym na obszarach rolniczych, są Ministerstwo Infrastruktury oraz Państwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (https://www.wody.gov.pl/), które współpracują w tym zakresie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju

Wsi (https://www.gov.pl/web/infrastruktura/departament-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej-dgwizs).

Doradztwo oraz szkolenia w sprawach rolnictwa, w tym zarządzania wodą, można uzyskać w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego

(https://www.gov.pl/web/rolnictwo/doradztwo-rolnicze2).

Ponadto w Polsce funkcjonuje Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW), która jest częścią Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich (ENRD). Tworzą ją:

instytucja zarządzająca (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi),

jednostka centralna (umiejscowiona w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie) oraz 16 jednostek regionalnych,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

KSOW to sieć wymiany informacji i współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami, które działają na rzecz poprawy jakości życia

mieszkańców wsi (https://ksow.pl/).

Aspekty związane z gospodarowaniem wodami na terenach rolnych będą poruszane w kolejnych wydaniach gazety.
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DYREKTORZY WODNI W KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Marta Saracyn

Struktura Komisji Europejskiej jest sformalizowana. Jednym z elementów jej funkcjonowania są stanowiska Dyrektorów wodnych i

Dyrektorów morskich. Są to przedstawiciele wszystkich państw członkowskich EU. Polskę w tym gronie reprezentuje Przemysław Gruszecki z

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pełniący funkcję zarówno Dyrektora wodnego i morskiego. Dyrektorzy wodni spotykają

się dwa razy w roku, aby dyskutować o kluczowych kwestiach dotyczących zasobów wodnych oraz sposobu wdrażania Ramowej Dyrektywy

Wodnej, Dyrektywy Powodziowej i powiązanych z nimi dyrektyw UE. Na spotkaniach przedstawiane są propozycje nowych dokumentów w

ramach Wspólnej Strategii Wdrażania RDW (Common Implementation Strategy – CIS). Dyrektorzy wodni we współpracy z Dyrektorami

morskimi akceptują kierunki i szczegółowe sposoby gospodarowania wodami na poziomie unijnym. W związku z tym, dobrze jest wiedzieć,

co ustala w tym zakresie Komisja Europejska.

Kategorie: Wydanie 1/2022, Z Komisji Europejskiej
Tags: Dyrektor wodny, KE, Komisja Europejska, RDW, Spotkanie
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Dyrektorzy wodni – kim są?

Struktura Komisji Europejskiej jest sformalizowana. Jednym z elementów jej funkcjonowania są stanowiska Dyrektorów wodnych i

Dyrektorów morskich. Są to przedstawiciele wszystkich państw członkowskich EU. Polskę w tym gronie reprezentuje Przemysław Gruszecki z

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pełniący funkcję zarówno Dyrektora wodnego i morskiego.

Dyrektorzy wodni spotykają się dwa razy w roku, aby dyskutować o kluczowych kwestiach dotyczących zasobów wodnych oraz sposobu

wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Powodziowej i powiązanych z nimi dyrektyw UE. Na spotkaniach przedstawiane są

propozycje nowych dokumentów w ramach Wspólnej Strategii Wdrażania RDW (Common Implementation Strategy – CIS). Dyrektorzy wodni

we współpracy z Dyrektorami morskimi akceptują kierunki i szczegółowe sposoby gospodarowania wodami na poziomie unijnym. W związku

z tym, dobrze jest wiedzieć, co ustala w tym zakresie Komisja Europejska.

Spotkanie Dyrektorów wodnych w Pradze

Ostatnie spotkanie Dyrektorów wodnych miało miejsce w Pradze, w dniach 21-22.11.2022 r. Miejsce to wiąże się z prezydencją Czech w UE.

Omawiano na nim wyzwania związane z zarządzaniem gospodarką wodną w Ukrainie w czasie trwania działań wojennych. Przedstawiony

został także postęp we wdrażaniu i raportowaniu planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem

powodziowym w poszczególnych krajach członkowskich. Przewidziano także czas na wymianę informacji o dobrych praktykach w

poszczególnych krajach członkowskich w zakresie oceny działań adaptacyjnych do zmian klimatu, zwiększania odporności na zjawiska

ekstremalne oraz funkcjonowania krajowych systemów zapewnienia zgodności. Jednym z kluczowych tematów była dyskusja o przeglądzie

Dyrektywy ściekowej, a także liście substancji priorytetowych.

Materiały oraz prezentacje ze spotkania dostępne są online. Za jakiś czas opublikowane zostanie także podsumowanie w formie notatki.

Informacje o wcześniejszych spotkaniach dyrektorów wodnych są dostępne na stronie Komisji Europejskiej CIRCA BC. To właśnie w tym

miejscu każdy może dowiedzieć się, co ustalają Dyrektorzy wodni w Komisji Europejskiej.
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ESRS BRANŻOWY – SZANSA, ŻEBY WCZEŚNIEJ ZAPOZNAĆ SIĘ Z
NOWYMI STANDARDAMI

Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Marta Saracyn

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE,

dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw

w zakresie zrównoważonego rozwoju, zwanej Dyrektywą CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive), EFRAG opracowuje ESRS

branżowe, standardy dla poszczególnych gałęzi gospodarczych. Jest więc szansa, żeby wcześniej zapoznać się z nowymi standardami i mieć

wpływ na ich ostateczny kształt.

Kategorie: Wydanie 1/2022, Z Komisji Europejskiej
Tags: CSRD, ESRS, spotkanie konsultacyjne, sprawozdawczość niefinansowa, standardy branżowe
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Nowe standardy branżowe już w opracowaniu

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE,

dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw

w zakresie zrównoważonego rozwoju, zwanej Dyrektywą CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive), EFRAG opracowuje ESRS

branżowe, standardy dla poszczególnych gałęzi gospodarczych. Jest więc szansa, żeby wcześniej zapoznać się z nowymi standardami i mieć

wpływ na ich ostateczny kształt.

Więcej informacji o przyjęciu Dyrektywy CSRD i o tym, co oznacza ona w praktyce znajduje przedstawiliśmy w naszym artykule.

Po co potrzebni są eksperci branżowi?

W związku z przyjęciem przez EFRAG pierwszego zestawu Europejskich Standardów Zrównoważonego Raportowania (w skrócie ESRS) na

potrzeby dyrektywy CSRD rozpoczynają się prace nad opracowaniem standardów branżowych.

O tym, jakie kwestie dotyczące wody są w opracowanych wytycznych, możesz przeczytać w naszym artykule.

EFRAG w pierwszej kolejności opracowuje standardy branżowe ESRS dla:

rolnictwa i rybactwa;

przemysłu motoryzacyjnego;

przemysłu modowego i biżuteryjnego oraz obuwniczego;

górnictwa, w tym wydobycia węgla;

transportu drogowego;

przemysłu spożywczego;

produkcji energii i gospodarki komunalnej

Dla wskazanych gałęzi gospodarki opracowywane będą wymagania w zakresie raportowania specyficznych dla danej branży zagadnień. W

związku z tym, już na etapie formułowania wstępnego projektu ESRS branżowych, do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele

poszczególnych sektorów. Do 7 października tego roku trwał otwarty nabór ekspertów branżowych do grup roboczych, opracowujących

poszczególne ESRS. Ma to zapewnić dostosowanie procedur do rzeczywistych możliwości i potrzeb właściwych poszczególnym rodzajom

działalności. Każdy z nich charakteryzuje się bowiem innymi wyzwaniami i innymi miernikami związanymi ze zrównoważonym rozwojem.

Warsztaty dla branż

EFRAG w ostatnich miesiącach organizował otwarte warsztaty skierowane do poszczególnych branż. Udział w nich był bezpłatny. W trakcie

około godzinnych spotkań pod dyskusję poddawano wyniki prac zamkniętych grup złożonych ze zgłoszonych specjalistów. Dla każdej z branż
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spotkanie odbywało się odrębnie w terminie 21 – 30 listopada. Była to już druga seria tego typu spotkań w tym roku. Należy spodziewać się

następnych warsztatów, dedykowanych poszczególnym branżom i przedstawienia kolejnych szczegółów przygotowywanych standardów

raportowych ESRS.

Od 12 grudnia trwa nabór ekspertów do kolejnych warsztatów. Tym razem do współpracy zaproszeni są przedsiębiorcy reprezentujący małe i

średniej wielkości przedsiębiorstwa. Zapisy trwają do 2 stycznia 2023 r. To ogromna szansa, żeby wcześniej przygotować do obowiązków

wynikających z dyrektywy CSRD. To także czas, aby mieć realny wpływ na zakres wymagań raportowych zapisanych w ESRS dla prowadzonej

działalności.

Informacje o kolejnych warsztatach, w tym formularze rejestracyjne, publikowane są na stronie EFRAG.
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INTERREG – TRWA NABÓR WNIOSKÓW
Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Agnieszka Hobot

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca podmioty zainteresowane udziałem w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

2021 – 2027 do składania wniosków. Najbliższe seminarium dotyczące zasad drugiego naboru wniosków na dofinansowanie projektów

małych w programie odbędzie się online 20 grudnia 2022 r. między 10:00-12:00.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 1/2022
Tags: dofinansowanie projektów małych, Interreg, Interreg Region Morza Bałtyckiego, nabór wniosków,
wniosek
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Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca podmioty zainteresowane udziałem w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

2021 – 2027 do składania wniosków.

Najbliższe seminarium dotyczące zasad drugiego naboru wniosków na dofinansowanie projektów małych w programie odbędzie się online 20

grudnia 2022 r. między 10:00-12:00.

Instytucją Zarządzającą transnarodowym programem Interreg Region Morza Bałtyckiego jest Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn z

siedzibą w Kilonii w Niemczech. Program jest realizowany na obszarze dziewięciu krajów. Osiem z nich to państwa członkowskie UE (Dania,

Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i część Niemiec), a jako dziewiąte liczona jest część Norwegii.
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Program skierowany jest do władz publicznych, organizacji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców

infrastruktury i usług publicznych – podmiotów odpowiedzialnych za transformację w kierunku zwiększenia odporności i innowacyjności

regionu. W programie uczestniczyć mogą wszystkie województwa. Projekty realizowane będą przez międzynarodowe konsorcja partnerskie.

W ramach projektów nie będzie można realizować dużych inwestycji.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów małych potrwa do 26 stycznia 2023 r, a projektów głównych do 14 marca 2023 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu. 
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JAK TO JEST Z TĄ WODĄ W POLSCE?
Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Marta Saracyn

Temat dotyczący wody rozpala dyskusje m.in. w czasie występowania suszy. Pojawiają się wówczas w mediach skrajne wypowiedzi straszące,

że zaraz zabraknie wody w kranach. Z drugiej strony każdy z nas jest w jakimś stopniu otoczony wodą. Mamy ponad tysiąc dużych jezior –

takich o powierzchni powyżej 50 ha. Polskie rzeki zgodnie z Mapą podziału hydrograficznego Polski mają długość ponad 150 tys. km – to tyle

co prawie 4 krotna długość równika. Sztucznych zbiorników wodnych na podstawie danych Wód Polskich zidentyfikowano ponad 9 tysięcy.

Wydawać by się mogło, że wody wokół jest dużo. Jak to więc jest z tą woda w Polsce?

Kategorie: Opinie, W tym numerze, Wydanie 1/2022
Tags: gospodarowanie wodami, ilość wody, niedobory, Susza, zasoby wodne
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Temat dotyczący wody rozpala dyskusje m.in. w czasie występowania suszy. Pojawiają się wówczas w mediach skrajne wypowiedzi straszące,

że zaraz zabraknie wody w kranach. Z drugiej strony każdy z nas jest w jakimś stopniu otoczony wodą. Mamy ponad tysiąc dużych jezior –

takich o powierzchni powyżej 50 ha. Polskie rzeki zgodnie z Mapą podziału hydrograficznego Polski mają długość ponad 150 tys. km – to tyle

co prawie 4 krotna długość równika. Sztucznych zbiorników wodnych na podstawie danych Wód Polskich zidentyfikowano ponad 9 tysięcy.

Wydawać by się mogło, że wody wokół jest dużo. Jak to więc jest z tą woda w Polsce?

Zasoby wodne kraju

Określenie ilości wody w Polsce wcale nie jest takie proste. Pojęciem, które opisuje ilość wody są zasoby wodne. Określać je można na różne

sposoby i w odniesieniu do dwóch rodzajów wód – powierzchniowych i podziemnych. Zasoby nie są stałe w czasie. Intuicyjnie wiemy, że

wody jest czasem mniej, a czasem więcej. Dlatego do określenia wielkości zasobów posługujemy się wartościami uśrednionymi, które nie

oddadzą dobrze sytuacji w danym momencie, ale ogólne pojęcie o ilości wody w Polsce.

Dla wód powierzchniowych zasoby możemy określić jako średnioroczną wielkość odpływu. Oznacza to taką objętość wody, która odpływa

średnio z naszego kraju do morza. Przyjmuje się, zgodnie z danymi przedstawianymi przez IMGW oraz GUS, że odpływ z obszaru Polski

wynosi około 60 km3 w ciągu roku. Pytanie, czy to dużo. Objętościowo wydaje się być to ogrom wody – blisko 100 razy więcej niż pojemność

jeziora Śniardwy. Jednak, gdy przeliczymy tę wartość na mieszkańca, okazuje się, że wody wcale nie jest tak dużo. Na jednego Polaka

przypada około 1500 m3 na rok. Każdy z nas zużywa dziennie mniej więcej 150 l wody, co oznacza, że rocznie wykorzystujemy prawie 60 m3.

Woda jednak nie jest wykorzystywana tylko w gospodarstwach domowych. Potrzebujemy jej do wytwarzania energii – woda chłodzi

elektrownie węglowe, do produkcji praktycznie wszystkich towarów, do uprawy roślin, hodowli zwierząt. Nawet usługi wymagają wody.

Globalnie, zgodnie z danymi GUS, zużycie wody w gospodarce narodowej wynosi 9,2 km3. Wartość ta jest zaniżona, bo nie obejmuje zużycia

wody na nawodnienia rolnicze. Niemniej jednak wskazuje to na fakt, iż nie powinno być problemów z wodą w Polsce. Zwłaszcza, że poza

wodami powierzchniowymi do dyspozycji mamy zasoby wód podziemnych szacowane przez Państwowy Instytut Geologiczny na objętość 18

km3.

Czy rzeczywiście jest tak dobrze?

Skąd więc biorą się alarmujące głosy naukowców? Czy skoro liczby pokazują, że nie ma problemów, to obawy o wodę w Polsce są

bezpodstawne? Niestety nie są. To, czego tak zestawione liczby nie pokazują, to zmiana w czasie. Jeden rok może być suchym, drugi mokry.

Wielkość odpływu rocznego w poszczególnych latach różni się nawet o 100%. Zgodnie z danymi GUS i IMGW, w 2010 roku odpływ wyniósł 86

km3, ale w latach 2015 i 2020 tylko nieco ponad 40 km3.

Wiemy także, że dostęp do wody nie jest równomierny w czasie jednego roku. Przyzwyczajamy się do coraz częściej występujących okresów

bezdeszczowych latem. Powoduje to występowanie suszy. W przeszłości takie stany występowały średnio co 5 lat. Od kilku lat mamy

corocznie do czynienia z ograniczonym dostępem do wody.
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Zasoby wód powierzchniowych zmniejszają się. Wskazują na to tendencje malejące w zakresie średniego przepływu na poszczególnych

stacjach wodowskazowych. IMGW w swoim raporcie podkreśla, zarówno dla Wisły, jak i dla Odry, że w ich górnych i środkowych odcinkach

widać stały spadek ilości przepływającej.

Nierównomierny dostęp do wody jest drugą kwestią, której uśrednione dane dla Polski nie oddają. Zagrożone brakiem wody powierzchniowej

są, zgodnie z analizami Ministerstwa Infrastruktury, centralne i południowe regiony Polski. Nie ma jednak województwa, w którym nie

zidentyfikowano wysokich potrzeb zmniejszenia deficytów wody.

Na koniec listopada została opublikowana przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach

zasilania i poboru wód podziemnych w grudniu 2022 r. wskazująca na to, że rezerwy wód podziemnych mogą obniżyć się do poziomu poniżej

20%, a nawet spaść do zera „w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego i w północno-zachodniej części województwa

mazowieckiego, a także lokalnie w innych rejonach kraju, a w szczególności w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim

i wielkopolskim”.

Czy trzeba więc drastycznie oszczędzać wodę?

25

https://obserwator.imgw.pl/zmiany-stanu-wody-na-wybranych-stacjach-wodowskazowych-w-polsce/
https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/14147-prognoza-sytuacji-hydrogeologicznej-w-strefach-zasilania-i-poboru-wod-podziemnych-w-grudniu-2022-r.html
https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/14147-prognoza-sytuacji-hydrogeologicznej-w-strefach-zasilania-i-poboru-wod-podziemnych-w-grudniu-2022-r.html


Drastycznie z pewnością nie. Polska ma mniejsze niż średnia Unii Europejskiej zasoby wodne przypadające na mieszkańca, ale też

wielokrotnie wyższe niż Cypr czy Malta. Natomiast warto zacząć traktować wodę nie jako coś oczywistego, ale zasób, który może się

wyczerpać. W najbliższych latach możemy odczuwać czasowe problemy z dostępem do wody. Bez świadomego podejmowania działań

problem będzie się pogłębiać. Dobra wiadomość jest taka, że zapotrzebowanie na wodę w Polsce sukcesywnie maleje od 2000 roku. Zła, że

niestety równolegle zmniejsza się także ilość dostępnej wody, zwłaszcza latem, a jej jakość się nie poprawia.

26



JUŻ SĄ! PIERWSZE STANDARDY RAPORTOWE ESRS
Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Marta Saracyn

Czym są standardy ESRS? W nadchodzących latach znacząco rozszerzą się wymogi w zakresie sprawozdawczości niefinansowej

przedsiębiorstw. Przyjęta w ostatnim czasie przez Parlament Europejski dyrektywa CSRD wprowadza szereg wymagań dotyczących

raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. W celu ujednolicenia sposobu opracowywania sprawozdań Europejska Grupa Doradcza

ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), na wniosek Komisji Europejskiej, rozpoczęła prace nad Europejskimi Standardami

Zrównoważonego Raportowania (w skrócie ESRS). Mają one zapewnić spójność i porównywalność sprawozdań, a także wiarygodność

przedstawianych danych. W zamierzeniu ma być to sposób na walkę z coraz powszechniejszym zjawiskiem greenwashingu.

Kategorie: W tym numerze, Wydanie 1/2022, Z Komisji Europejskiej
Tags: CSRD, ESRS, KE, raportowanie niefinansowe, Standardy sprawozdawcze
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Czym są standardy ESRS?

W nadchodzących latach znacząco rozszerzą się wymogi w zakresie sprawozdawczości niefinansowej przedsiębiorstw. Przyjęta w ostatnim

czasie przez Parlament Europejski dyrektywa CSRD wprowadza szereg wymagań dotyczących raportowania w zakresie zrównoważonego

rozwoju.

W celu ujednolicenia sposobu opracowywania sprawozdań Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), na

wniosek Komisji Europejskiej, rozpoczęła prace nad Europejskimi Standardami Zrównoważonego Raportowania (w skrócie ESRS). Mają one

zapewnić spójność i porównywalność sprawozdań, a także wiarygodność przedstawianych danych. W zamierzeniu ma być to sposób na walkę

z coraz powszechniejszym zjawiskiem greenwashingu.

ESRS składać się będzie z dwóch zestawów standardów:

ogólnej części obowiązkowej dla każdego podmiotu sprawozdającego,

standardów branżowych uwzgledniających specyfikę danego sektora.

Standardy określają wymogi dla zrównoważonego rozwoju w szerokim zakresie, uwzględniając założenia ESG (Środowisko, Społeczeństwo,

Ład korporacyjny), w tym także informacje w zakresie zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych.

Pierwsze standardy ESRS

W dniu 23 listopada 2022 r. do Komisji Europejskiej został przekazany pierwszy pakiet standardów raportowych. Obejmuje on część dotyczącą

wszystkich podmiotów sprawozdających Podzielono go na część przekrojową i standardy tematyczne zgodnie z ESG.

Przekrojowe standardy:

ESRS 1 Ogólne wymagania

ESRS 2 Ogólne informacje

Standardy tematyczne:

Środowiskowe:

ESRS E1 Zmiany klimatu

ESRS E2 Zanieczyszczenia

ESRS E3 Zasoby wodne oraz morskie

ESRS E4 Bioróżnorodność i ekosystemy

ESRS E5 Zużycie zasobów oraz gospodarka w obiegu zamkniętym

Społeczne:

ESRS S1 Zatrudnienie

ESRS S2 Pracownicy w łańcuchu wartości

ESRS S3 Otoczenie społeczne
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ESRS S4 Klienci i użytkownicy końcowi

Ład korporacyjny:

ESRS G1 Praktyki biznesowe

Standardy opublikowane przez EFRAG dostępne są na stronie efrag.org.

Jakie standardy dotyczą wody?

Wśród opublikowanych ESRS znajdują się także wytyczne dotyczące gospodarowania wodami – ESRS E3. Obowiązkowe, niezależne od

rodzaju prowadzonej działalności wskaźniki dotyczące wody obejmują 5 elementów.

ESRS E3-1 Polityki związane z zasobami wodnymi i morskimi.

W ramach tego standardu sprawozdawane będą zapisy z firmowych polityk związanych ze zrównoważonym rozwojem w zakresie wody,

zarówno w ramach jej zużycia w produkcji, jak również na etapie projektowania produktu i jego serwisu. Przedstawione mają być także cele w

zakresie ograniczania zużycia wody.

ESRS E3-2 Działania związane z zasobami wodnymi i morskimi.

Ten standard wymaga przedstawienia działań, które są podejmowane dla osiągniecia założonych celów, a także w zakresie zarządzania

ryzykiem związanym z wodą.

ESRS E3-3 Cele ustalone dla zasobów wodnych i morskich.

Zdefiniowane cele w zakresie redukcji poborów oraz zrzutów, z uwzględnieniem lokalnych warunków.

ESRS E3-4 Zużycie wody.

Raport dotyczący objętość zużywanej wody, z uwzględnieniem obszarów z występującymi niedoborami, ilość wody wykorzystywanej

ponownie oraz objętość magazynowanej.

ESRS E4-5 Potencjalny finansowy efekt ryzyk i zagrożeń oraz szans związanych z zasobami wodnymi i morskimi.

W ramach tego standardu przedstawiane będą informacje o kosztach i zyskach w wymiarze pieniężnym związanych z ryzykami dotyczącymi

wody, takimi jak susze, powodzie, niedobory, zła jakość wody.

Ponadto kwestie związane z wodą zostały uwzględnione w zakresie emisji zanieczyszczeń także w ESRS E2 Zanieczyszczenia.
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Już na tym etapie warto zapoznawać się z nowymi standardami raportowania, przygotowując się do zbierania informacji pozwalających na

wypełnienie sprawozdań. Czasu jest jeszcze całkiem sporo, ale powstawać będą także branżowe wytyczne, wprowadzające nowe wymogi. Im

wcześniej zacznie się przygotowania, tym łatwiej będzie przekazać w odpowiednim momencie sprawozdania. Raportowanie odbywać się

będzie w formie elektronicznej.
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KONCEPCJA „EKOLOGICZNEJ NIESPODZIANKI” W KONTEKŚCIE
GOSPODAROWANIA WODAMI

Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Agnieszka Kolada

Otwierając dział nauki pierwszego numeru „Wodnych Spraw”, chciałabym przybliżyć Czytelnikom zagadnienie tzw. niespodzianek

ekologicznych, czy też (używając tłumaczenia lepiej oddającego intencje tego terminu) – zaskoczeń ekologicznych (ang. ecological

surprises). Zainspirował mnie do tego fascynujący wykład profesor Amy Rosemond z University of Georgia, USA, wygłoszony na 36.

Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Limnologicznego SIL w sierpniu tego roku.

Kategorie: Nauka, Wydanie 1/2022
Tags: Człowiek jako użytkownik wód, Ekologiczna niespodzianka, gospodarowanie wodami, Załamanie się stanu
jeziora, Zaskoczenie ekologiczne
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Otwierając dział nauki pierwszego numeru „Wodnych Spraw”, chciałabym przybliżyć Czytelnikom zagadnienie tzw. niespodzianek

ekologicznych, czy też (używając tłumaczenia lepiej oddającego intencje tego terminu) – zaskoczeń ekologicznych (ang. ecological surprises).

Zainspirował mnie do tego fascynujący wykład profesor Amy Rosemond z University of Georgia, USA, wygłoszony na 36. Kongresie

Międzynarodowego Towarzystwa Limnologicznego SIL w sierpniu tego roku.

Zaskoczenie ekologiczne można zdefiniować jako sytuację, w której oczekiwania lub przewidywania dotyczące naturalnego zachowania

ekosystemu odbiegają od sytuacji obserwowanej. Pojęcie to jest znane od co najmniej dwóch dekad, opisywano je już w latach 90. XX wieku

(na przykład Andrew King w 1995 roku na łamach „The Academy of Management Review”). Z wczesnymi dyskusjami o niespodziance

ekologicznej nierozerwalnie związane są pojęcia (nie)przewidywalności i (nie)stabilności systemów naturalnych. Dla wielu ekologów

zdarzenia nieprzewidywalne są po prostu częścią natury, a obserwacje wyników losowych lub zachowania stochastyczne nie są niczym

zaskakującym. Niemniej jednak, kiedy doświadczony, mający dobrze zdefiniowane hipotezy i jasno sprecyzowane oczekiwania wobec

eksperymentu naukowiec spotka się z wynikami lub wzorcami, które zdecydowanie zaprzeczają dotychczasowej wiedzy i oczekiwaniom,

trudno nie pokusić się o sformułowanie tezy o „niespodziance”.

W bardzo istotnej dla problemu pracy opublikowanej w 2017 roku w czasopiśmie „Ecosphere", Karen Filbee-Dexter i współautorzy podjęli

próbę usystematyzowania zjawiska. Według autorów ekologiczne zaskoczenie występuje w sytuacjach, gdy (1) oczekiwane przez nas zmiany

w ekosystemach przewidywane są błędnie, (2) wpływ człowieka na zachowanie ekosystemu jest niezgodny z zamierzonym lub (3) odkrycie na

temat zachowania ekosystemu jest niezgodne z dotychczasową wiedzą.

Rys. 1 Trzy przykłady ekologicznej niespodzianki, które opisują różne zachowania ekosystemu (niebieska linia) odbiegające od oczekiwań

(pomarańczowa linia). Niespodzianka (szara przerywana linia) może wystąpić, gdy ludzie a) nie przewidują zmian w ekosystemach, (b) nie

wpływają na zachowanie ekosystemu lub (c) dokonują odkrycia o ekosystemie, które jest niezgodne z dotychczasową wiedzą (za: Filbee-

Dexter i in., 2017).

Niespodzianki ekologiczne dotyczą oczywiście wszystkich aspektów ekologii i różnych typów ekosystemów. Jako „wodne” przykłady

pierwszego typu zachowań ekosystemu można przytoczyć chociażby gwałtowne załamanie się stanu jeziora w procesie eutrofizacji (proces

nieliniowy) czy przechodzenie jezior w alternatywne stany stabilne przy tym samym poziomie zasobności w składniki pokarmowe.

Przykładem drugiego typu jest często obserwowany brak satysfakcjonujących i długotrwałych efektów rekultywacji jezior czy poprawy stanu

wód, pomimo wdrożenia działań naprawczych. Innym przykładem jest pojawienie się gatunków obcych, game-changerów, które znacząco, a

nawet drastycznie zmieniają strukturę i funkcjonowanie ekosystemów. Zarządzanie tymi gatunkami jest trudne (czasem wręcz niemożliwe) i

często nie przynosi oczekiwanych efektów, a jego konsekwencje dla ekosystemu mogą być nieprzewidywalne. Tu niespodzianek

ekologicznych zazwyczaj mamy aż nadto.
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Definicji, klasyfikacji i typologii „ekologicznych niespodzianek” w literaturze przedmiotu powstało co najmniej kilka. Jednak dla mnie

najbardziej intrygująca jest interpretacja stosowana przez socjoekologów, nieco odmienna od tej przyjmowanej przez ekologów.

Formułowana jest ona w kontekście człowieka jako użytkownika wód i zakłada nieprzewidywalne konsekwencje wykorzystywania przez

niego ekosystemu oraz ingerencji w ekosystemy naturalne. Tu jako przykład zaskoczenia ekologicznego można przytoczyć brak poprawy

stanu zachowania populacji bądź siedliska, pomimo objęcia gatunku lub obszaru formą ochrony. Innym przykładem może być

przeeksploatowanie zasobów naturalnych (np. łowisk), pomimo założenia racjonalnych (rzekomo) limitów. W takich sytuacjach

niespodzianka ekologiczna może być postrzegana jako brak kontroli lub wpływu na zachowanie ekologiczne w celu uzyskania pożądanego lub

zamierzonego efektu. W tym kontekście implikacje zaskoczenia ekologicznego wykraczają poza konsekwencje ekologiczne i obejmują

również straty usług ekosystemowych i sceptycyzm wobec nauki lub zarządzania.

Upraszczając cały wywód, ekologiczną niespodzianką można nazwać sytuację, w której rzeczywistość rozmija się z naszymi oczekiwaniami,

co zazwyczaj świadczy po prostu o niewystarczającej wiedzy na temat danego zjawiska czy mechanizmu. Jak mamy racjonalnie zarządzać

wodami, jeżeli nie umiemy przewidzieć zachowań ekosystemu? Rozwiązaniem tego problemu jest zmiana oczekiwań, najlepiej na drodze

poznawczej. Im lepiej poznamy mechanizmy rządzące funkcjonowaniem ekosystemów, tym mniej zjawisk powinno nas zaskakiwać.

Niestety, z uwagi na narastającą presję człowieka na środowisko naturalne oraz obserwowany spadek potencjału ekosystemów do

absorbowania wpływów antropogenicznych, musimy założyć, że w najbliższym czasie zachowania ekosystemów staną się dla nas jeszcze

bardziej nieprzewidywalne i z ekologicznymi niespodziankami będziemy musieli mierzyć się coraz częściej. Przyczynia się do tego między

innymi wieloczynnikowe oddziaływanie człowieka na ekosystemy wodne. Wpływ wielu stresorów może mieć efekt nie tylko addytywny

(sumaryczny), ale też bardziej złożony, synergistyczny, antagonistyczny, przeciwstawny lub odwrotny (zgodnie z definicjami przytoczonymi

przez Birka i współautorów w pracy z 2020 r., opublikowanej na łamach „Nature Ecology & Evolution”).

Nasze oczekiwania w stosunku do poprawy stanu ekosystemów wodnych na skutek wdrażania działań naprawczych, również można

rozważać w kontekście spodziewanych zaskoczeń ekologicznych. Już w pierwszej dekadzie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w krajach

UE, Duarte i współautorzy przestrzegali na łamach „Estuaries and Coasts” (2009) przed zbyt optymistycznymi oczekiwaniami wobec

możliwości przywrócenia ekosystemów wodnych do stanu sprzed ich degradacji. Scenariusze regeneracji wód na skutek redukcji dostawy

biogenów mogą przebiegać różnie, a efekt może być daleki od oczekiwanego (rys. 2).
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Rys. 2 Teoretyczne trajektorie stężeń chlorofilu a jako wskaźnika stanu ekosystemów wód przybrzeżnych wobec rosnącej (czerwona linia) i

malejącej (zielona linia) zawartości substancji odżywczych w ramach różnych scenariuszy reakcji: a) scenariusz zakładający bezpośrednią,

odwracalną zależność między chlorofilem a a zawartością składników odżywczych; b) zmiana trajektorii wynikająca ze „zmiany reżimu” w

stanie ekosystemu w odpowiedzi na redukcję składników odżywczych; c) scenariusz zakładający „zmianę linii bazowej”, gdzie czynniki inne

niż składniki odżywcze (np. klimat, struktura sieci pokarmowej) mają wpływ na trajektorię (lina przerywana), uniemożliwiając powrót

ekosystemu do „stanu referencyjnego” oraz d) trajektoria łącząca dwa scenariusze – „zmianę reżimu” i „zmianę linii bazowej” (za: Duarte i

in., 2009).

Musimy też mieć na uwadze cały szereg czynników modyfikujących naszą dotychczasową wiedzę na temat zachowań ekosystemu, takich jak

coraz mocniej dotykające nas konsekwencje zmian klimatu, coraz częściej występujące zjawiska ekstremalne i katastrofy ekologiczne czy

wzrost migracji gatunków obcych i inwazyjnych. Wszystkie te czynniki sprawiają, że liczba niespodzianek ekologicznych będzie raczej rosła

niż malała.
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KĄPIELISKA DO KOŃCA ROKU!
Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Zespół redakcyjny

Organizator kąpieliska do 31 grudnia 2022 r. powinien przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie

wyznaczonego miejsca w wykazie kąpielisk. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, w tym kopię zgłoszenia wodnoprawnego wraz

z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu. Jeżeli organizator kąpieliska na dzień 31 grudnia nie posiada zgłoszenia wodnoprawnego, może

złożyć do gminy wniosek o utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 1/2022
Tags: Kąpieliska, nadzór wodny, wniosek, wykaz kąpielisk, zgłoszenie wodnoprawne
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Organizator kąpieliska do 31 grudnia 2022 r. powinien przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie

wyznaczonego miejsca w wykazie kąpielisk. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, w tym kopię zgłoszenia wodnoprawnego wraz

z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu.

Jeżeli organizator kąpieliska na dzień 31 grudnia nie posiada zgłoszenia wodnoprawnego, może złożyć do gminy wniosek o utworzenie

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Wniesienie takiego dokumentu oznacza dokonanie (za pośrednictwem gminy) zgłoszenia

wodnoprawnego na wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Gmina przekaże wniosek do właściwego nadzoru

wodnego.

Należy jednak pamiętać, że miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli może funkcjonować nie dłużej niż 30 kolejnych dni w sezonie. A

w przyszłym roku należy dopilnować właściwych terminów na uzyskanie stosownych dokumentów dla potrzeb utworzenia kąpieliska.
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KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI (KPO) –
DZIAŁANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNEJ

Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Karol Kucharski

Zgodnie z zapowiedziami wicepremiera i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka jednym z kolejnych działań realizowanych w

ramach KPO będzie gospodarka wodna. Dla inwestycji, które mają wpływ na zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na

obszarach wiejskich, zaplanowano następujące zakresy wsparcia:  Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich przez ośrodki doradztwa

rolniczego w formie Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW) na rzecz działań poprawiających gospodarkę wodną. Wsparcie obejmie

organizację szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych, wypracowywanie wieloletnich planów działań dotyczących niezbędnych

przedsięwzięć z zakresu poprawy gospodarki wodnej, w szczególności na terenach rolnych lub leśnych.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 1/2022
Tags: gospodarka wodna, KPO, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, nabór KPO, obszary wiejskie
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Zgodnie z zapowiedziami wicepremiera i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka jednym z kolejnych działań realizowanych w

ramach KPO będzie gospodarka wodna. Dla inwestycji, które mają wpływ na zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na

obszarach wiejskich, zaplanowano następujące zakresy wsparcia:

Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich przez ośrodki doradztwa rolniczego w formie Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW)

na rzecz działań poprawiających gospodarkę wodną. Wsparcie obejmie organizację szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych,

wypracowywanie wieloletnich planów działań dotyczących niezbędnych przedsięwzięć z zakresu poprawy gospodarki wodnej, w

szczególności na terenach rolnych lub leśnych.

Realizowane na terenach rolniczych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) przedsięwzięcia związane z budową,

przebudową, odbudową, rozbudową urządzeń melioracji oraz niewielkich urządzeń wodnych (w szczególności ograniczających

odpływ wody, z uwzględnieniem jej retencjonowania) w celu rozwoju ogólnopolskiego systemu retencji wodnej na obszarach

wiejskich. Możliwa będzie również realizacja inwestycji na wiejskich terenach zurbanizowanych, pod warunkiem że inwestycje,

oprócz gromadzenia wody, będą również wywierały pozytywny wpływ na grunty rolne lub leśne.

Inwentaryzacja urządzeń melioracji realizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w celu stworzenia aktualnej

bazy danych urządzeń melioracji i gruntów zmeliorowanych.

W ubiegłym miesiącu resort rolnictwa przeprowadził nabory w ramach inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw

produktów rolnych i spożywczych oraz budowy podmiotów uczestniczących w łańcuchu tj.:

wsparcie dla rolników i rybaków dotyczące przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych,

rybołówstwa lub akwakultury;

wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów

rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;

wymiana pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej;

 wymiana słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu.

Aktualne informacje na temat trwających oraz zakończonych naborów w ramach KPO można znaleźć

na: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nabory-wnioskow
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KRYZYS WODNY NA BALI A PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY
Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Bali to bez wątpienia najpopularniejszy cel turystyczny Indonezji. Wyspę tę odwiedza corocznie kilka milionów cudzoziemców. Taki napływ

turystów wiąże się z ogromnymi problemami dla wyspy. Jednym z nich jest kryzys w gospodarce wodnej. Dla Balijczyków woda, to bardzo

ważny element ich istnienia,  żyją w harmonii z naturą, są przywiązani do swojej kultury i agama tirtha, czyli religii świętej wody. Woda dla

nich to także źródło dobrobytu, pozwalająca na obfite zbiory ryżu.

Kategorie: Wydanie 1/2022, Ze świata
Tags: Bali, Kryzys wodny, Religia świętej wody, woda, Wyspa
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Bali to bez wątpienia najpopularniejszy cel turystyczny Indonezji. Wyspę tę odwiedza corocznie kilka milionów cudzoziemców. Taki napływ

turystów wiąże się z ogromnymi problemami dla wyspy. Jednym z nich jest kryzys w gospodarce wodnej.

Dla Balijczyków woda, to bardzo ważny element ich istnienia,  żyją w harmonii z naturą, są przywiązani do swojej kultury i C, czyli religii

świętej wody. Woda dla nich to także źródło dobrobytu, pozwalająca na obfite zbiory ryżu.

Niestety obecnie Bali boryka się z opadającym poziomem wód gruntowych. Według Bali Water Protection ich poziom obniżył się na wielu

obszarach o około 70 metrów w przeciągu ostatniej dekady. Woda w wielu studniach wysycha lub jest zanieczyszczona. Wysychają również

rzeki. Jak podaje indonezyjska Agencja Ochrony Środowiska wyschło już 260 rzek z 400. Jezioro Buyan to drugi wielkościowo na wyspie

rezerwuar słodkiej wody, którego poziom spadł z 72 metrów w 2011 r. do 38 metrów w roku 2021. Kolejne problemy to nieodwracalna intruzja

słonej wody oraz rozwijający się przemysł turystyczny.

Balijczycy do nawadniania swoich upraw wykorzystują system zarządzania wodą zwanego „subak”. Przekierowuje on wodę z kanałów na

pola ryżowe i z powrotem. Jednak ostatnie lata pokazują bardzo duże zakłócenia w jego działaniu, spowodowane nadmierną eksploatacją

wody przez gęsto zaludnione obszary wraz z powstałymi tam hotelami. To właśnie turystyka stanowi znaczną część problemu. Według PT

PIPA firmy, zajmującej się efektywnym gospodarowaniem wodą (z siedzibą w Indonezji): „Taka sama ilość wody, która wystarczyłaby 100

wiejskim rodzinom przez trzy lata, jest zużywana przez 100 turystów w ciągu zaledwie 55 dni ”.
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NA DOBRY POCZĄTEK RECENZJA "KSIĄŻKI O WODZIE"
Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Piotr Panek

Kategorie: Nauka, Wydanie 1/2022
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Myśląc o wodnych sprawach, trudno o bardziej adekwatny przykład książki, której recenzja mogłaby otworzyć nowy serwis im poświęcony.

Książka o wodzie Aleksandry Kardaś, mimo że od jej wydania (2019) minęło już trochę czasu, to wciąż pozycja na tyle świeża, że warta

przybliżenia Czytelnikowi „Wodnych Spraw”.

O wodzie czytałem w życiu już dużo. Pamiętam jeszcze z czasów PRL książkę dla dzieci Dlaczego woda jest mokra? Dziś twierdzenie, że to

właśnie ona zdeterminowała mój rozwój i sprawiła, że zawodowo czytam ramową dyrektywę wodną, a dla okołozawodowej rozrywki –

naukowe artykuły hydrobiologiczne, byłoby dorabianiem legendy. Niemniej lektura popularnonaukowych książek jest jednym z czynników

kształtujących człowieka. A więc dostępność dobrych pozycji tego typu jest bardzo ważna. Książka o wodzie jest oczywiście zupełnie inaczej

napisana niż ta z dzieciństwa (no i poświęcona wodzie w całości, a nie tylko w jednym rozdziale). Niezaprzeczalnie jest wartościową pozycją.

Zatem, czy ta książka mogła mnie czymś zaskoczyć? Na pewno nie odkryła przede mną całkowicie nowych przestrzeni, ale bardzo dobrze

wpisała się w znany już pakiet faktów wodnych. Dla mnie – hydrobiologa – ten zestaw jest siłą rzeczy inny niż dla hydrologa, geofizyka czy

hydrotechnika, ale pewnie każdemu z nas może dobrze współgrać z głównym nurtem zainteresowań.

Ze względu na moją ścieżkę rozwoju przeczytałem niejeden podręcznik hydrobiologiczny, a każda szanująca się pozycja z tej kategorii ma

część tłumaczącą, co tak właściwie uzasadnia istnienie działów hydrobiologii czy ekohydrologii, odrębnych od biologii i ekologii. Książka o

wodzie nie jest poświęcona hydrobiologii, ale też zaczyna się od spraw takich, jak budowa cząsteczki, wiązania wodorowe czy nietypowe

zmiany objętości w temperaturach bliskich zeru stopni Celsjusza. Ja przyznam więc, że ten rozdział nie przykuł mojej uwagi na dłużej.

Niemniej, dla niektórych odbiorców może to być pierwsze tego typu kompendium i im ten rozdział jest potrzebny.

Po tym dość przewidywalnym, ale koniecznym wstępie, autorka przechodzi do rozdziału Woda i życie. Nie jest to książka hydrobiologiczna,

więc mówi nie tylko o wodzie, w której żyją wodne organizmy, ale też o wodzie, którą zawierają w swoich tkankach wszystkie organizmy, nie

tylko wodne. W rozdziale wspomniane są bakterie i archeony z gorących źródeł, kokosy rozsiewane przez prądy morskie, płazy oddychające

przez mokrą skórę i gady, których pokrycie ciała jest dla wody barierą, drzewa zasysające parującą wodę przez aparaty szparkowe i wiele

innych, nieoczywistych i fascynujących przykładów. Autorka pisze o wodzie jako składniku potu, hemolimfy czy płynu mózgowo-

rdzeniowego, ale też jako o ważnym czynniku biochemicznym, biorącym udział w hydrolizie różnych substancji (od ATP po substancje

pokarmowe) czy substracie lub produkcie oddychania i fotosyntezy.

Biologowi ten rozdział może wyglądać na bardzo pobieżny, jednak pamiętajmy, że to nie jest podręcznik hydrobiologii czy fizjologii. Zapewne

dla osoby niezwiązanej na co dzień z tą dziedziną nauki, ilość informacji o roli wody w życiu jest i tak przytłaczająca. Również hydrochemia

jest w moim odczuciu potraktowana zbyt ogólnikowo. Widać, że autorkę interesuje obieg węgla i wody, ale inne cykle (bio)geochemiczne już

mniej.

Następny rozdział dotyczy oceanów, co geofizyczce, którą jest autorka, daje pole do popisu. Wypełniają go prądy, siła Coriolisa, El Niño/La

Niña, erozja, abrazja i temu podobne zagadnienia. Kolejny fragment przedstawia wody w atmosferze. Tu krążenie opisane jest z jeszcze

większym zaangażowaniem. To zagadnienie, którego w tradycyjnym podręczniku hydrobiologicznym się nie uświadczy, a przecież woda w

zbiornikach w dużej mierze zależna jest od tej, która wcześniej znajduje się w chmurach przeróżnych rodzajów. Nie mogło zabraknąć też

opisu wody jako gazu cieplarnianego i wyjaśnienia, dlaczego obecna zmienność jej poziomu w atmosferze nie powoduje kolejnych zmian

klimatu.

Kolejne dwa rozdziały dotyczą lodu. Jeden jest poświęcony lodowi morskiemu, drugi lądowemu. Tu hydrobiolog chciałby przeczytać więcej o
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kriobiontach, a nie głównie o nieożywionej części tego środowiska. Zresztą nie tylko nieożywionej, a wręcz martwej, bo można się tu

dowiedzieć, że martwy lód to nie metafora, a termin glacjologiczny.

Następnie znowu wraca tematyka znana z książek hydrobiologicznych – rzeki, jeziora i zachodzące w nich procesy.

Na koniec zaś woda w technice – od kół łopatkowych po armatki i wycinarki wodne, a nawet woda służąca wychwytywaniu neutrin czy

spowalnianiu neutronów w reaktorach jądrowych. Spowalniania, czy, jak pisze autorka, moderowania. Zjawisko to jest tu porównane z

moderowaniem dyskutantów na forach internetowych.

Charakterystyczny język to ważna cecha tej książki. Jest dość lekki, typowy dla grupy społecznej młodych dorosłych. Autorka odwołuje się do

pojęć znanych z virali internetowych, typu „cegła w pralce” (choć można się zastanawiać, czy po kilku latach od wydania skojarzenia są wciąż

tak samo żywe), czy udziału w imprezach masowych.

Aleksandra Kardaś używa terminów naukowych, ale nie tylko. Zamiast o superpozycji elektronów w orbitalu, pisze o „rodzaju rozmytej

chmurki”, którą tworzą elektrony podobne do „biegającej w kółko postaci z kreskówki”. Przy budowie dipolowej cząsteczek pisze, że one „po

prostu nie mogą się powstrzymać od machania »wodorowymi łapkami«”. Co prawda, przez to trudniej będzie zacytować tę książkę jako

źródło naukowe, ale chyba nie to było celem jej powstania. Ważniejsze jest, żeby nie zniechęcać laików od przeczytania całości.

Dla mnie taki język jest jak najbardziej akceptowalny. Przyznam jednak, że pisanie o wodzie cięższej i lżejszej sięgnęło pokładów mojego

puryzmu. Za pierwszym razem autorka pisze to chociaż w cudzysłowie, ale potem już nie. Rozumiem, że w potocznym języku tak się mówi,

ale beztroskie utożsamianie ciężaru z gęstością w tekście, co prawda popularyzującym, ale było nie było, treści naukowe, to dla mnie za dużo.

Podsumowując, dla osoby zainteresowanej wodą w różnych jej aspektach, główną zaletą tej książki jest zgromadzenie w jednym tomie wiedzy

dostępnej, ale dotychczas rozproszonej w różnych miejscach. Dla mnie lektura Książki o wodzie była przyjemną rozrywką, odświeżającą, a

jednocześnie niewymagającą skupienia większego niż to, na jakie można sobie pozwolić podczas jazdy tramwajem do pracy.
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NAUKA NA DZIEŃ WODNY
Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Agnieszka Kolada

We współczesnym świecie jednym z najcenniejszych towarów (bo nie powiem, że wartości) jest informacja. Oczywiście informacja, to jeszcze

nie wiedza, ale wiedza to zbiór informacji. Zatem wniosek może być jeden – wiedza jest cenna i warto ją posiąść! Ma kluczowe znaczenie dla

podejmowania racjonalnych decyzji i sprawnego zarządzania każdym aspektem naszego życia, również wodami. Czy wiemy, co pływa w

naszych wodach i dlaczego nie to, co powinno? A co powinno i dlaczego akurat to? Ile jest wody w krajobrazie i dlaczego tak mało? Czy woda

będzie dostępna dla każdego, a jeśli tak, to jak długo jeszcze? I jak zmiany klimatu i ich wpływ na różne komponenty środowiska, w tym

bilans wodny, odbiją się na naszym funkcjonowaniu? Brak wiedzy w tym zakresie ma zazwyczaj opłakane skutki (dla ekosystemów wodnych,

ale przecież także, a może przede wszystkim, dla nas). Tylko ta wiedza musi najpierw do nas trafić.

Kategorie: Nauka, Wydanie 1/2022
Tags: dzień wodny, nauka, środowisko wodne, zbiór informacji
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We współczesnym świecie jednym z najcenniejszych towarów (bo nie powiem, że wartości) jest informacja. Oczywiście informacja, to jeszcze

nie wiedza, ale wiedza to zbiór informacji. Zatem wniosek może być jeden – wiedza jest cenna i warto ją posiąść! Ma kluczowe znaczenie dla

podejmowania racjonalnych decyzji i sprawnego zarządzania każdym aspektem naszego życia, również wodami.

Czy wiemy, co pływa w naszych wodach i dlaczego nie to, co powinno? A co powinno i dlaczego akurat to? Ile jest wody w krajobrazie i

dlaczego tak mało? Czy woda będzie dostępna dla każdego, a jeśli tak, to jak długo jeszcze? I jak zmiany klimatu i ich wpływ na różne

komponenty środowiska, w tym bilans wodny, odbiją się na naszym funkcjonowaniu? Brak wiedzy w tym zakresie ma zazwyczaj opłakane

skutki (dla ekosystemów wodnych, ale przecież także, a może przede wszystkim, dla nas). Tylko ta wiedza musi najpierw do nas trafić.

Jak w każdym łańcuchu dostaw– im krótszy czas wędrówki produktu od producenta do konsumenta, tym lepiej. Czy zastanawialiście się

kiedyś, jak to wygląda w przypadku odkryć naukowych? Ile czasu potrzeba, aby fakt stwierdzony w badaniach i oczywisty dla środowiska

śledzącego trendy i doniesienia naukowe, wszedł do mainstreamu i stał się prawdą objawioną dla tzw. przeciętnego odbiorcy? Szacuje się, że

minimum dekadę!!! To epoka! Dla przykładu, zmianami klimatu naukowcy zaczęli się martwić już pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku,

ale dopiero zupełnie niedawno fakt ten przebił się do powszechnej świadomości i przestano mu powszechnie zaprzeczać.

Przyczyn takiego stanu jest wiele. Często nowa wiedza wymusza konieczność zweryfikowania dotychczasowego sposobu funkcjonowania, co

może wywoływać sprzeciw wielu grup społecznych lub zawodowych. Dochodzi do tego normalna ludzka inercja i niechęć do robienia

czegokolwiek bez doraźnej korzyści dla siebie. Zaryzykuję twierdzenie, że im mniejszy stopień wpływu faktu na codzienne funkcjonowanie

człowieka, tym proces jego wejścia w obieg powszechny jest dłuższy. Możliwe jest także całkowite jego pominięcie.

Innym ważnym czynnikiem, warunkującym transfer wiedzy z łam prestiżowych czasopism pod przysłowiowe strzechy jest dostępność

przekazu. Powiedzmy sobie szczerze, dla większości czytelników artykuły naukowe są nudne. Nawet dla naukowców bywają one trudne do

przyswojenia i nie zapewniają doznań estetycznych ani emocjonalnego katharsis. Rzadkością jest, aby tekst naukowy był jednocześnie gęsty

merytorycznie i fascynujący w formie. Mówi się, że Bóg daje albo talent albo rozum. Chapeau bas temu, kto posiadł oba te walory.

Opóźnienie między pozyskaniem wiedzy na temat ochrony wód i racjonalnego nimi zarządzania a jej wdrożeniem do praktyki widać jak na

dłoni. Można przytoczyć chociażby jeden ze śródtytułów doniesienia opublikowanego w listopadzie br. na pewnym portalu informacyjnym:

„Woda jest naszym wspólnym dobrem, powinniśmy zacząć działać 10 lat temu” („Głos Wielkopolski”, 28/11/2022). Absolutnie zgadzam się z

tą diagnozą, ze szczególnym naciskiem na drugi człon zdania. Od razu przychodzi mi na myśl slogan autorstwa amerykańskiego astrofizyka

Neila deGrasse Tysona i jego liczne trawestacje drukowane na transparentach, banerach, plakatach i koszulkach manifestacyjnych

bojowników o lepsze jutro. „Every disaster movie begins with a scientist being ignored” (Tweet, 25.04.2020; w wolnym tłumaczeniu “Każdy

film katastroficzny zaczyna się od ignorowania naukowca”). Nieco popkulturowy charakter tego sloganu może irytować, ale nie zmieni faktu

jego niezwykłej trafności. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie jest za późno, choć nadzieja ta jest bardzo krucha.

Celem tej kolumny jest skrócenie czasu wędrówki doniesień naukowych „od głów ekspertów do głów laików” oraz zapewnienie większej

dostępności informacji naukowej szerokiemu gronu odbiorców. Mamy ambicje zapraszać do niej autorów nie tylko mądrych, ale i

utalentowanych, aby naukowe aspekty środowiska wodnego stały się lekturą przystępną i fascynującą dla każdego. Jeśli się to uda, wszelkie

sprawy wodne (nie tylko „Wodne Sprawy”) mogą na tym tylko zyskać.
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NAWOZY ODGRYWAJĄ ISTOTNĄ ROLĘ W ZAPEWNIANIU
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO – PODKREŚLA KE W

NAJNOWSZYM KOMUNIKACIE DOTYCZĄCYM DOSTĘPNOŚCI I CEN
NAWOZÓW.

Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Karol Kucharski

W odpowiedzi na trwający na rynku nawozów mineralnych kryzys, spowodowany m.in pandemią COVID-19 oraz obecnym kryzysem

energetycznym, KE, mając na względzie znaczenie nawozów dla bezpieczeństwa żywnościowego (uważa się, że obecnie aż 50% światowej

produkcji żywności zależy od stosowania nawozów mineralnych), przedstawiła specjalny komunikat dotyczący dostępności i cen nawozów.

W komunikacie przedstawiono szeroki zakres działań i wskazówek mających na celu wsparcie rolników i producentów nawozów w panującej

obecnie na rynku sytuacji.

Kategorie: Wydanie 1/2022, Z Komisji Europejskiej
Tags: Bezpieczeństwo zywnościowe, Dostępność nawozów, Kryzys energetyczny, Kryzys mineralny, Nawozy
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W odpowiedzi na trwający na rynku nawozów mineralnych kryzys, spowodowany m.in pandemią COVID-19 oraz obecnym kryzysem

energetycznym, KE, mając na względzie znaczenie nawozów dla bezpieczeństwa żywnościowego (uważa się, że obecnie aż 50% światowej

produkcji żywności zależy od stosowania nawozów mineralnych), przedstawiła specjalny komunikat dotyczący dostępności i cen nawozów.

W komunikacie przedstawiono szeroki zakres działań i wskazówek mających na celu wsparcie rolników i producentów nawozów w panującej

obecnie na rynku sytuacji. Najważniejsze z nich to:

wsparcie dla producentów nawozów w sytuacji racjonowania gazu – KE zwróciła uwagę, że państwa członkowskie mogą w swoich

krajowych planach na wypadek sytuacji nadzwyczajnej nadać priorytet ciągłemu i nieprzerwanemu dostępowi do gazu ziemnego

producentom nawozów, zgodnie z komunikatem Komisji pt. „Oszczędzanie gazu na bezpieczną zimę”;

zmienione, tymczasowe, kryzysowe ramy pomocy państwa, umożliwiające udzielenie specjalnego wsparcia rolnikom i producentom

nawozów; KE wraz z państwami członkowskimi zbada również możliwości wykorzystania rezerwy rolnej o wartości 450 mln EUR na

rok budżetowy 2023 na rzecz rolników dotkniętych wysokimi kosztami środków produkcji;

poprawa przejrzystości na unijnym rynku nawozów poprzez utworzenie w 2023 r. nowego centrum monitorowania;

przyjęcie w pierwszym kwartale 2023 r. planu zintegrowanej gospodarki składnikami odżywczymi, mającego na celu podjęcie działań

na szczeblu unijnym i krajowym na rzecz propagowania bardziej efektywnego wykorzystania składników odżywczych;

zastąpienie, w miarę możliwość, nawozów mineralnych nawozami organicznymi, co spowoduje zmniejszenie zależności UE od gazu

oraz ślad węglowy nawozów;

dywersyfikacja źródeł dostaw przywożonych nawozów i produktów pośrednich.

Ponadto, oprócz zaplanowanych działań wspierających rolników i producentów nawozów, UE ma nadal współpracować z państwami

członkowskimi, Europejskim Bankiem Rozwoju, organizacjami międzynarodowymi, krajami partnerskimi i innymi kluczowymi podmiotami

w celu złagodzenia wpływu obniżonej przystępności cenowej nawozów na światowe bezpieczeństwo żywnościowe oraz poprawy ich

efektywnego stosowania.
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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ LEPSZEGO GOSPODAROWANIA
SKŁADNIKAMI ODŻYWCZYMI

Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Karol Kucharski

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, strategii „Od pola do stołu”, strategii na rzecz bioróżnorodności oraz w planie działania Unii

Europejskiej dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym KE w I kwartale 2023 r. planuje przedstawić plan działania w zakresie lepszego

gospodarowania składnikami odżywczymi. Ten plan to wsparcie rolników w osiągnięciu wyznaczonych celów na rok 2030, tj. ograniczenie

utraty składników odżywczych o co najmniej 50%, a tym samym zmniejszenie ilości stosowanych nawozów o co najmniej 20%, przy

jednoczesnej trosce o to, by nie doszło do pogorszenia żyzności gleby.

Kategorie: Wydanie 1/2022, Z Komisji Europejskiej
Tags: Europejski Zielony Ład, Gospodarowanie składnikami odżywczymi, Od pola do stołu, Plan, Wsparcie
rolników
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W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, strategii „Od pola do stołu”, strategii na rzecz bioróżnorodności oraz w planie działania Unii

Europejskiej dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym KE w I kwartale 2023 r. planuje przedstawić plan działania w zakresie lepszego

gospodarowania składnikami odżywczymi. Ten plan to wsparcie rolników w osiągnięciu wyznaczonych celów na rok 2030, tj. ograniczenie

utraty składników odżywczych o co najmniej 50%, a tym samym zmniejszenie ilości stosowanych nawozów o co najmniej 20%, przy

jednoczesnej trosce o to, by nie doszło do pogorszenia żyzności gleby.

Zgodnie z zapowiedzią KE, w planie zintegrowanej gospodarki składnikami odżywczymi przeanalizowane zostaną pełne cykle azotu i fosforu.

Obejmie on wszystkie elementy środowiska (powietrze, wodę, morze i glebę) oraz wszystkie istotne źródła zanieczyszczeń (np. rolnictwo,

przemysł, obszary miejskie, odpady, energetykę, transport). Określone zostaną luki w polityce, które uniemożliwiają wprowadzenie bardziej

spójnego i zintegrowanego podejścia do ograniczania zanieczyszczenia w całym obiegu składników odżywczych. W ramach inicjatywy

opracowane zostaną plany działania potrzebne na wszystkich szczeblach (unijnym, krajowym, regionalnym), aby osiągnąć cele określone w

prawie UE oraz zobowiązania klimatyczne i środowiskowe w ramach Zielonego Ładu.

Ograniczenie utraty składników odżywczych przyczyni się do poprawy zdrowia publicznego, głównie poprzez pozytywny wpływ na jakość

powietrza i wody. Będzie to miało również znaczący pozytywny wpływ na odbudowę i ochronę cykli życia i ekosystemów glebowych i

wodnych. Niższe poziomy zakwaszenia i eutrofizacji gleby i wód będą korzystne dla żyzności gruntów rolnych i różnorodności biologicznej

na obszarach Natura 2000.

W dniach 23 maja – 26 sierpnia 2022 r. KE przeprowadziła konsultacje społeczne dotyczące opracowania planu działania na rzecz lepszego

gospodarowania składnikami odżywczymi, podczas których wpłynęło blisko 70 opinii i propozycji na temat różnych aspektów planu

działania UE w zakresie zintegrowanej gospodarki składnikami odżywczymi.

Zgodnie z najnowszymi informacjami Plan działania na rzecz lepszego gospodarowania składnikami odżywczymi ma zostać przedstawiony

przez KE w I kwartale 2023 r.
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PONAD 25 MLD EURO NA WSPARCIE POLSKIEGO ROLNICTWA I
ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ZAPLANOWANE W RAMACH PS

WPR 2023 – 2027
Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Karol Kucharski

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 (PS WPR 2023 – 2027) to dokument opracowany na podstawie analizy

potrzeb polskiego rolnictwa, wykorzystujący możliwości, jakie oferuje zreformowana Wspólna Polityka Rolna (WPR). Jego wdrażanie

rozpocznie się w styczniu 2023 r.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 1/2022
Tags: obszary wiejskie, Plan strategiczny, Polskie rolnictwo, PS WPR, Wspólna Polityka Rolna
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Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 (PS WPR 2023 – 2027) to dokument opracowany na podstawie analizy

potrzeb polskiego rolnictwa, wykorzystujący możliwości, jakie oferuje zreformowana Wspólna Polityka Rolna (WPR). Jego wdrażanie

rozpocznie się w styczniu 2023 r.

Plan Strategiczny WPR będzie realizował dziewięć celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolnej:

wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa1.

żywnościowego;

zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjność, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i2.

cyfryzację;

poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;3.

przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także do zrównoważonej produkcji energii;4.

wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;5.

przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;6.

przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;7.

promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i8.

zrównoważonego leśnictwa;

poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i9.

zrównoważonej żywności, ale też dobrostanu zwierząt.

oraz cel przekrojowy: modernizacja sektora poprzez wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacjami i cyfryzacją w rolnictwie i na obszarach

wiejskich oraz zachęcanie do ich wykorzystywania.

W jednym z zaplanowanych działań w ramach interwencji (pod nazwą „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”)

rolnicy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie działań mających na celu m.in. adaptację do zmiany klimatu, w tym poprawę

gospodarowania wodą w gospodarstwie. W ramach interwencji wspierane będą inwestycje materialne lub niematerialne, mające na celu

poprawę gospodarowania wodą, w tym:

budowa, zakup lub instalacja elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do pozyskiwania, magazynowania w zamkniętych

zbiornikach oraz zagospodarowania wodą deszczową;

budowa lub zakup instalacji do powtórnego obiegu wody lub oszczędnego gospodarowania wodą.
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PRACE NAD PRZYJĘCIEM PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NIEDOBOROWI WODY SĄ JUŻ NA UKOŃCZENIU

Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Marta Saracyn

Ministerstwo Infrastruktury jest na ostatniej prostej przed przyjęciem Programu przeciwdziałania niedoborowi wody, w skrócie PPNW. Ku

końcowi zbliżają się konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe projektu Uchwały Rady Ministrów. Po zakończeniu tego etapu, należy

spodziewać się publikacji dokumentu w Monitorze Polskim. Zgodnie z informacjami przedstawianymi przez ministerstwo, Program

powinien zostać przyjęty i opublikowany do końca 2022 r. Dzień po tym PPNW, a tym samym wskazane w nim działania zaczną

obowiązywać.Informacje o pracach nad przyjęciem PPNW znajdują się na stronach rządowych oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 1/2022
Tags: Magazynowanie wody, MI, PPNW, Retencja, zasoby wodne
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źródło: PPNW

Ministerstwo Infrastruktury jest na ostatniej prostej przed przyjęciem Programu przeciwdziałania niedoborowi wody, w skrócie PPNW. Ku

końcowi zbliżają się konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe projektu Uchwały Rady Ministrów. Po zakończeniu tego etapu, należy

spodziewać się publikacji dokumentu w Monitorze Polskim. Zgodnie z informacjami przedstawianymi przez ministerstwo, Program

powinien zostać przyjęty i opublikowany do końca 2022 r. Dzień po tym PPNW, a tym samym wskazane w nim działania zaczną obowiązywać.

Informacje o pracach nad przyjęciem PPNW znajdują się na stronach rządowych oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Co można znaleźć w PPNW?

PPNW jest dokumentem planistycznym, zawierającym działania mające na celu poprawę deficytów wody. Do 2027 roku planuje się

osiągniecie retencji na poziomie 15% średniego odpływu z wielolecia – to około 9 mld m3 wody. Dla porównania, zbiornik Włocławek ma

pojemność 408 mln m3 – ponad 22 razy mniej.

W PPNW znajdują się wskazania do realizacji działań poprawiających ilość retencjonowanej wody w sposób naturalny. Są to na przykład

renaturyzacje mokradeł i rzek, zabiegi rolnicze zatrzymujące wodę oraz tworzenie błękitno-zielonej infrastruktury w miastach. Zapisy PPNW

mogą w przyszłości stanowić uzasadnienie dla instytucji finansujących potrzeby oraz decydujących o rodzaju podejmowanych działań.

Dokument określa także plany Wód Polskich w zakresie kształtowania sztucznej retencji.

W treści Programu znajduje się również wiele przydatnych informacji o aktualnym stanie zasobów wodnych w Polsce i o obszarach

zagrożonych deficytem. Poza tym przedstawione są dane dotyczące zużycia wody obecnie i w perspektywie do 2030 i 2050 roku oraz stan

retencji w Polsce. Program zobrazowany jest mapami, które pozwalają w łatwy sposób określić sytuację dla danego miejsca w kraju.
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ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM WEJDĄ W ŻYCIE ZA KILKA DNI

Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Agnieszka Hobot

Z dniem 22 grudnia 2022 r. przestaną obowiązywać obecne plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP). Wiele miesięcy trwały prace

nad nowymi dokumentami, które podlegały szerokim konsultacjom społecznym – zgodnie z Dyrektywą Powodziową oraz ustawą Prawo

wodne. Na wejście w życie czekają już aktualizacje planów zarządzania ryzykiem powodziowym przyjmowane w drodze rozporządzeń

Ministra Infrastruktury. Status aktu oczekującego mają: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie

przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Dunaju.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 1/2022
Tags: Plany zarządzania ryzykiem powodziowym, powódź, PZRP, rozporządzenia w sprawie pzrp
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Z dniem 22 grudnia 2022 r. przestaną obowiązywać obecne plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP). Wiele miesięcy trwały prace

nad nowymi dokumentami, które podlegały szerokim konsultacjom społecznym – zgodnie z Dyrektywą Powodziową oraz ustawą Prawo

wodne. Na wejście w życie czekają już aktualizacje planów zarządzania ryzykiem powodziowym przyjmowane w drodze rozporządzeń

Ministra Infrastruktury. Status aktu oczekującego mają:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla

obszaru dorzecza Dunaju.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla

obszaru dorzecza Łaby.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla

obszaru dorzecza Niemna.

Pozostałe dokumenty, dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry i Pregoły, są na etapie prac legislacyjnych, ale już po podpisaniu przez Ministra

Infrastruktury.

Co zawiera aktualizacja PZRP?

Zgodnie z art. 173 ust. 21 ustawy Prawo wodne, aktualizacja PZRP zawiera:

wszelkie zmiany lub uaktualnienia dotyczące planów wraz z podsumowaniem przeglądów wstępnej oceny ryzyka powodziowego,

map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;

ocenę postępów w realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym;

opis i wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania zaplanowanych działań zmierzających do osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem

powodziowym;

opis działań podjętych, a nieuwzględnionych w planach;

możliwy wpływ zmian klimatu na występowanie powodzi.

Wszystkie PZRP powinny wejść w życie 23 grudnia 2022 r. i będą obowiązywały

przez 6 lat.

Przypominamy również, iż w tym roku opublikowano nowe mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP).

Mapy dostępne są na Hydroportalu prowadzonym przez Wody Polskie.
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STO LAT NA 100 LAT PRAWA WODNEGO W POLSCE
Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Zespół redakcyjny

W dzisiejszym kształcie ustawa Prawo wodne funkcjonuje od roku 1922. Obejmowała wtedy i obejmuje nadal podstawowe działy gospodarki

wodnej. Reguluje też kwestie korzystania z wody i jej ochrony przed zanieczyszczeniami. Ustawa określa kwestie własności: w roku 1922

wody były albo publiczne, albo prywatne, a od roku 1962 wody stanowią własność państwa. W dzisiejszej ustawie funkcjonuje bardziej

precyzyjny zapis, który wskazuje, że śródlądowe wody płynące oraz wody podziemne stanowią własność Skarbu Państwa, a prawa

właścicielskie w stosunku do tych wód wykonują Wody Polskie.

Kategorie: Opinie, Wydanie 1/2022
Tags: korzystanie z wód, Ochrona przed powodzią, Pozwolenia wodnoprawne, prawo wodne, usługi wodne,
ustawa, zgodywodnoprawne
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W dzisiejszym kształcie ustawa Prawo wodne funkcjonuje od roku 1922. Obejmowała wtedy i obejmuje nadal podstawowe działy gospodarki

wodnej. Reguluje też kwestie korzystania z wody i jej ochrony przed zanieczyszczeniami. Ustawa określa kwestie własności: w roku 1922

wody były albo publiczne, albo prywatne, a od roku 1962 wody stanowią własność państwa. W dzisiejszej ustawie funkcjonuje bardziej

precyzyjny zapis, który wskazuje, że śródlądowe wody płynące oraz wody podziemne stanowią własność Skarbu Państwa, a prawa

właścicielskie w stosunku do tych wód wykonują Wody Polskie.

Ustawa Prawo wodne z dnia 19 września 1922 roku posiadała 266 artykułów i co ciekawe zawierała zaledwie 16 przepisów końcowych i

przejściowych, a w jednym z nich, artykule 264, zapisano: z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tracą moc obowiązującą sprzeczne z nią

postanowienia ustaw i rozporządzeń, odnoszące się do tych samych przedmiotów. Twórcze, sprytne i jakże proste w obsłudze. W obecnych

kanonach legislacyjnych wprowadzenie ustawy mającej bezpośredni i pośredni wpływ na inne ustawy pociąga za sobą szereg przepisów

przejściowych, wskazujących co, gdzie i od kiedy należy zmienić w związku z wprowadzaną nową ustawą.

Ustawa z 30 maja 1962 roku weszła w życie 12 grudnia tegoż roku i miała 173 artykuły, a zmieniana była zaledwie dwa razy. Zmniejszenie

ilości artykułów z 266 do 173 to zabieg legislacyjny. Nadal w ustawie pozostały wszystkie aspekty korzystania z wód, realizacji obiektów

budowlanych gospodarki wodnej oraz kwestie ochrony przed powodzią. Zmienia się jedynie miejsce poszczególnych zapisów. Przykładowo

pozwolenia wodnoprawne zyskują odrębny rozdział, tak samo, jak ochrona przed powodzią, która do tej pory funkcjonowała łącznie z

utrzymaniem i regulacją wód i ich brzegów.

Ustawa uchylona została z dniem 1 stycznia 1975 roku. W wówczas zaczęła obowiązywać ustawa z 24 października 1974 roku, w której

pozwolenia wodnoprawne wracają do działu ogólnego, a te dotyczące ochrony przed powodzią, razem z regulacją i utrzymaniem wód, zostają

włączone do szeroko rozumianej ochrony wód.

Po 26 latach ustawę z 1974 roku zastępuje nowa, z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, która reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z
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zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie oraz zarządzanie wodami.

Brzmi nowomodnie i wprowadza gospodarkę wodną w XXI wiek. Ustawa zdefiniowała pojęcie zwrotu kosztów usług wodnych oraz odrębny

dział dotyczący ochrony przez suszą. Wprowadziła również konieczność wdrożenia instrumentów ekonomicznych, a woda przestała być

dobrem ogólnym i dostępnym w nieograniczonych ilościach.

Kolejno wprowadzane ustawy konsekwentnie opisywały wszystkie aspekty gospodarki wodnej. Niemniej jednak, każda z nich odmiennie

przypisywała wszystkie tematy do poszczególnych części i działów ustawy. Łączyły pewne zagadnienia, inne rozdzielały, aby w kolejnej

ustawie znów połączyć. Są to standardowe zabiegi legislacyjne, które wdrażają i w pewien sposób porządkują nabyte na przestrzeni lat

doświadczenia.

W czterech kolejnych formach ustawy mamy cztery różne rozwiązania, przykładające różną wagę do poszczególnych działów gospodarki

wodnej. W latach 1962–74 ochrona przed powodzią zyskuje odrębny dział w ustawie, by w roku 1975 przenieść się do działu ochrony wód.

Działania polegające na łączeniu lub dzieleniu działów na różne sposoby oraz przenoszeniu zagadnień między nimi są odbiciem pewnych

dysonansów stale obecnych z ustawie Prawo wodne.

To przesuwanie zagadnień względem działów w ustawie, odzwierciedla poziom skomplikowania i złożoność zagadnienia gospodarowania

wodami. Przemieszczanie związane jest również z kolejnymi resortami, w których umiejscowiona jest gospodarka wodna. Od wielu lat ta

branża nie może znaleźć właściwego miejsca w strukturach działów gospodarki publicznej. Zdecydowanie częściej niż kolejne ustawy

notujemy kolejne resorty, do których dział Gospodarka wodna jest przydzielany. A każdy następny resort z ulgą oddaje go swoim następcom.

Obecnie aktem regulującym aspekty gospodarki wodnej jest Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne. Od wejścia w życie ustawy

Gospodarka wodna zmieniła już trzy razy resort, a do roku 2020 roku posiadała nawet własne Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi

Śródlądowej. Jednak w listopadzie tego roku rozporządzeniem dokonano podziału kompetencji działu Gospodarki wodnej na dwa

ministerstwa: Klimatu i Środowiska oraz Infrastruktury. Ministerstwo Infrastruktury początkowo odpowiadało za tematy związane z żeglugą

śródlądową, gospodarką morską oraz rybołówstwem, a obecnie odpowiada za cały dział Gospodarka wodna.

Aktualna ustawa ma 574 artykuły i była już 25 razy zmieniania. Ostatnia, z dnia 7 października 2022 roku (Dz.U.2022.2185), zmieniająca

ustawę Prawo wodne z dniem 10 listopada 2022 roku, wprowadza zarówno elementy porządkujące, jak i niestety dodatkowe zamieszanie.

Kolejna zmiana ustawy oraz fakt, że zawiera ona aż 94 artykuły dotyczące przepisów przejściowych, dostosowujących i końcowych sugeruje,

że może czas na powrót i czerpanie z dobrych wzorców. Może każda wprowadzana obecnie ustawa powinna się kończyć zapisem starym,

dobrym i sprawdzonym:
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Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tracą moc obowiązującą sprzeczne z nią postanowienia ustaw i rozporządzeń, odnoszące się do tych samych

przedmiotów.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury
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STOLICA INDONEZJI TONIE
Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Dżakarta, stolica Indonezji, stanęła przed takimi wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu, że jej władze postanowiły o przeniesieniu

miasta w inne miejsce. Obecnie jest zatłoczone, zanieczyszczone i położone na bagiennym terenie. Poza tym od wielu lat walczy z coraz to

poważniejszymi powodziami. Obecnie prawie połowa powierzchni Dżakarty znajduje się poniżej poziomu morza. Zamieszkuje ją ponad 10,5

mln ludzi, a do połowy tego stulecia większa część stolicy może znaleźć się pod wodą. Właściwie to miasto dosłownie tonie.

Kategorie: W tym numerze, Wydanie 1/2022, Ze świata
Tags: Dżakarta, Parlament Indonezji, Przeniesienie stolicy, Stolica Indonezji, Stolica tonie
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Dżakarta, stolica Indonezji, stanęła przed takimi wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu, że jej władze postanowiły o przeniesieniu

miasta w inne miejsce. Obecnie jest zatłoczone, zanieczyszczone i położone na bagiennym terenie. Poza tym od wielu lat walczy z coraz to

poważniejszymi powodziami.

Obecnie prawie połowa powierzchni Dżakarty znajduje się poniżej poziomu morza.  Zamieszkuje ją ponad 10,5 mln ludzi, a do połowy tego

stulecia większa część stolicy może znaleźć się pod wodą. Właściwie to miasto dosłownie tonie. Podczas gdy powierzchnia lądowa stolicy

znika, poziom morza według ostatnich szacunków podnosi się o około 3,6 mm rocznie.

Powierzchnia północnej Dżakarty maleje nawet o 25 cm każdego roku. Powodem tego jest wydobywanie wód gruntowych z warstw

wodonośnych pod miastem, co prowadzi do zapadania się ziemi. Problem został pogłębiony także przez powstawanie nowych budynków,

centrów handlowych, czy urzędów państwowych. Sprzyja to nadmiernemu zużyciu wód gruntowych, jak również temu, że teren zapada się

pod ciężarem konstrukcji.

W styczniu 2022 roku parlament Indonezji podjął decyzję o przeniesieniu stolicy kraju do prowincji Borneo, na drugą stronę wyspy, do

niezamieszkanej części dżungli. Prace już trwają, a termin zakończenia pierwszego z czterech etapów budowy ustalono na 2024 r. Ma być to

miasto globalne dla wszystkich. Inteligentne, zielone, które będzie działać jako centrum przemysłu, biznesu i edukacji, ale przede wszystkim

ma być bezpieczne. 
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WYPADKI KONTENEROWCÓW REALNYM ZAGROŻENIEM DLA
EKOSYSTEMÓW MORSKICH

Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

W dzisiejszych czasach handel odgrywa bardzo dużą rolę, ludzie kupują coraz częściej i coraz więcej, co wiąże się z wymianą produktów

pomiędzy różnymi rejonami świata. Osiągnięcie takiego poziomu zawdzięczamy głównie transportowi produktów drogą morską. Szacuje się,

iż około 80% światowego ładunku dostarczane jest kontenerowcami. Mimo iż jest to najbardziej energooszczędna forma transportu

towarowego, niesie ze sobą również szereg zagrożeń dla środowiska. W ostatniej dekadzie znacznie wzrosła liczba wypadków

kontenerowców. Mają one miejsce głównie w portach i na nabrzeżach, ale zdarzają się też na otwartym morzu. Powstałe w wyniku wypadku

zanieczyszczenia przedostają się do środowiska morskiego, mają katastrofalny wpływ nie tylko na miejsce zdarzenia, ale nawet na ludzkie

zdrowie. Odpady zawierające metale ciężkie czy włókna plastikowe, wyciekające paliwa oraz inne niebezpieczne i trujące substancje zagrażają

siedliskom morskim, stale gromadząc się w ich łańcuchu pokarmowym, a ostatecznie trafiając na nasze stoły.
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W dzisiejszych czasach handel odgrywa bardzo dużą rolę, ludzie kupują coraz częściej i coraz więcej, co wiąże się z wymianą produktów

pomiędzy różnymi rejonami świata. Osiągnięcie takiego poziomu zawdzięczamy głównie transportowi produktów drogą morską. Szacuje się,

iż około 80% światowego ładunku dostarczane jest kontenerowcami. Mimo iż jest to najbardziej energooszczędna forma transportu

towarowego, niesie ze sobą również szereg zagrożeń dla środowiska.

W ostatniej dekadzie znacznie wzrosła liczba wypadków kontenerowców. Mają one miejsce głównie w portach i na nabrzeżach, ale zdarzają

się też na otwartym morzu. Powstałe w wyniku wypadku zanieczyszczenia przedostają się do środowiska morskiego, mają katastrofalny

wpływ nie tylko na miejsce zdarzenia, ale nawet na ludzkie zdrowie. Odpady zawierające metale ciężkie czy włókna plastikowe, wyciekające

paliwa oraz inne niebezpieczne i trujące substancje zagrażają siedliskom morskim, stale gromadząc się w ich łańcuchu pokarmowym, a

ostatecznie trafiając na nasze stoły.

Niestety istniejące przepisy dotyczące ładunków morskich mają znaczące luki i są stosunkowo łagodne. W tej chwili nie istnieje obowiązek

wykazania utraty ładunku innego niż niebezpieczny, co znacznie utrudnia oszacowanie stopnia zagrożeń dla środowiska. Pomimo tak dużego

i realnego niebezpieczeństwa, nikt nie śledzi ilości zatopionych kontenerów i miejsc, gdzie one się znajdują. Większość z nich spoczywa na

dnie oceanu, a znaczna ich część została uszkodzona, oddając całą swoją zawartość do wody.

Istnieje zatem pilna potrzeba wprowadzenia skutecznych regulacji prawnych oraz poszerzania wiedzy na temat zagrożeń stwarzanych przez

kontenerowce, nie tylko w branży morskiej, ale również wśród społeczeństwa.
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ZINTEGROWANE PROJEKTY DOTYCZĄCE WODY, ENERGII I
ŻYWNOŚCI PRZYJĘTE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

WSPÓLNOTY ROZWOJU AFRYKI POŁUDNIOWEJ
Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Podczas sympozjum, które odbyło się w dniach 19-21 października 2022 r. w Sun City Resort w RPA, państwa członkowskie Wspólnoty

Rozwoju Afryki Południowej przyjęły zintegrowane projekty dotyczące wody, energii oraz żywności (WEF). Sympozjum

WaterNet/WARFSA/GWP-SA, pod nazwą Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na rzecz zrównoważonego rozwoju w Afryce

Wschodniej i Południowej, było jednym z corocznych, organizowanych od 22 lat, spotkań w tej części świata. Ich celem jest promowanie

dialogu między decydentami, naukowcami, praktykami oraz współpracującymi partnerami, aby wspólnie identyfikować regionalne

problemy, luki oraz najważniejsze sprawy, które wciąż wymagają dalszych działań naprawczych.

Kategorie: Wydanie 1/2022, Ze świata
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Podczas sympozjum, które odbyło się w dniach 19-21 października 2022 r. w Sun City Resort w RPA, państwa członkowskie Wspólnoty

Rozwoju Afryki Południowej przyjęły zintegrowane projekty dotyczące wody, energii oraz żywności (WEF).

Sympozjum WaterNet/WARFSA/GWP-SA, pod nazwą Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na rzecz zrównoważonego rozwoju w

Afryce Wschodniej i Południowej, było jednym z corocznych, organizowanych od 22 lat, spotkań w tej części świata. Ich celem jest

promowanie dialogu między decydentami, naukowcami, praktykami oraz współpracującymi partnerami, aby wspólnie identyfikować

regionalne problemy, luki oraz najważniejsze sprawy, które wciąż wymagają dalszych działań naprawczych.

Podczas tegorocznej sesji skupiono się na wdrożeniu WEF Nexus, zalecono opracowanie jasnych wytycznych, które uwzględnią luki

zidentyfikowane na poziomie poszczególnych krajów. Tak, aby przenieść konwersację WEF Nexus z teorii do działań.

WEF ma olbrzymie znaczenie w zwalczaniu problemów, a także w budowaniu poprawnego systemu woda-energia-żywność. Stanowi

podstawę w procesie zmniejszania ubóstwa oraz w rozwoju gospodarczym. Te trzy systemy stanowią współzależny aparat bezpieczeństwa.

Zmiany, które mogą zagrozić jednemu z nich, mają następstwa w innych, a działania podjęte w wybranej kategorii, mogą nieść

niezamierzone konsekwencje dla pozostałych.
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ZOBACZYĆ NIEWIDZIALNE
Opublikowane 16 grudnia 2022 autor: Małgorzata Komosa

Pewnie każdy, choć raz w swoim życiu, usłyszał coś o wodach podziemnych. Najczęściej jednak jest tak, że mówiąc o wodzie, mamy na myśli

nasze rzeki, jeziora czy morze. Wody podziemne nigdy nie były tematem o wysokiej randze (dla wszystkich poza ekspertami) i mimo że ich

znaczenie w życiu codziennym jest ogromne, nie są tak doceniane, jak powinny. Ignorowanie ich może wynikać z oczywistego faktu - wód

podziemnych nie widać. Czasami jednak wystarczy zmienić perspektywę, by ujrzeć te zazwyczaj niewidoczne zasoby.

Kategorie: Opinie, Wydanie 1/2022
Tags: rezerwy wód podziemnych, woda do picia, Wody podziemne, zanieczyszczenie wód podziemnych, zasoby
wód podziemnych
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Pewnie każdy, choć raz w swoim życiu, usłyszał coś o wodach podziemnych. Najczęściej jednak jest tak, że mówiąc o wodzie, mamy na myśli

nasze rzeki, jeziora czy morze. Wody podziemne nigdy nie były tematem o wysokiej randze (dla wszystkich poza ekspertami) i mimo że ich

znaczenie w życiu codziennym jest ogromne, nie są tak doceniane, jak powinny. Ignorowanie ich może wynikać z oczywistego faktu - wód

podziemnych nie widać. Czasami jednak wystarczy zmienić perspektywę, by ujrzeć te zazwyczaj niewidoczne zasoby.

Fakty są takie, że w Polsce około 70% wody pitnej pochodzi z ujęć podziemnych. Oznacza to, że większość nas obcuje z tego typu wodami

codziennie, ponieważ płyną z kranu w naszych domach czy miejscach pracy.

Wody podziemne są podstawą egzystencji wszystkich ekosystemów na Ziemi. Zasoby podziemne, poza powszechnym wykorzystywaniem ich

codziennie do picia i zaspokajania innych naszych potrzeb, są również bardzo istotne w kontekście nawodnień rolniczych czy produkcji

rolnej. Wody podziemne są również wykorzystywane do chłodzenia pary w elektrowniach. Dodatkowo, poza zagospodarowywaniem ich przez

człowieka, odgrywają istotną rolę w regulowaniu przepływu wód w rzekach w okresach bezopadowych. Gdyby nie podziemne zasilenie, ich

koryta by wysychały.

To wszystko brzmiałoby dobrze, gdyby nie fakt, że zasoby podziemne znajdują się pod ogromną presją spowodowaną ciągłym wzrostem

zapotrzebowania na wodę o wysokiej jakości w różnych sektorach naszej gospodarki.

Czy może nam zabraknąć wody w kranach?

W skali kraju zużywamy obecnie około 20% dostępnych do wykorzystania zasobów wód podziemnych. Można więc śmiało powiedzieć, że

mamy w Polsce dość znaczne rezerwy.

Optymistyczne jest również to, że istnieje możliwość zwiększenia wykorzystania wód podziemnych w przypadku niedoborów, szczególnie w

okresach suszy. Wynika to z warunków hydrogeologicznych sprzyjających budowie nowych ujęć, gdyż prawie cały obszar Polski pokryty jest

poziomami wodonośnymi, przy czym są to w większości poziomy o dużej pojemności wodnej.

Sytuacja nie jest jednak idealna wszędzie. Już dzisiaj są w Polsce miejsca, gdzie notujemy lokalne i regionalne niedobory wód podziemnych.

Deficyty obserwowane są przede wszystkim na Śląsku i w Wielkopolsce jako efekt wieloletniego rozwoju działalności górniczej i prowadzenia

odpompowania wód podziemnych z terenów zakładów górniczych. W regionach kopalni odkrywkowych problemem jest zapewnienie

stabilnych dostaw wody do spożycia, ale również zmiany obserwowane w ekosystemach. Poziom wody w rzekach i jeziorach spada, a

mniejsze cieki wodne płyną tylko okresowo albo zanikają całkiem.

Problem niedoboru wody bierze się również z braku rozsądnego gospodarowania zasobami wód podziemnych. Musimy pamiętać, że nie są to

ilości nieskończone i kluczowym elementem ich ochrony jest zachowanie równowagi między poborem a odnawialnością zasobów wód

podziemnych. Poziom wody z warstw wodonośnych jest uzależniony od ilości opadów, które je zasilają, przenikając przez warstwy ziemi.

Taki proces odnawiania się zasobów może trwać kilka dekad. Pobierając nadmierne ilości wody na cele bytowe, rolnicze i przemysłowe,

uniemożliwiamy odnowienie się zasobów, co prowadzi do deficytów. W efekcie zwierciadło wody podziemnej obniża się, a w ślad za nim

spada poziom wody w studniach, czasem prowadząc do całkowitego ich wyschnięcia.
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Odnawianiu się zasobów wód podziemnych nie sprzyja również nadmierne uszczelnianie powierzchni gruntu oraz zmiany klimatu związane

zarówno z występowaniem suszy, jak i deszczy nawalnych. Wody, która wsiąka w grunt, jest coraz mniej ze względu na przedłużające się

okresy suszy lub gwałtowne deszcze, które szybko odpływają z terenu zamiast w niego wsiąkać.

Jak człowiek szkodzi zasobom wód podziemnych?

Za zanieczyszczenie wód podziemnych odpowiedzialny jest najczęściej człowiek i jego działalność związana z przemysłem, rolnictwem i

urbanizacją. Lista potencjalnych czynników, które pogarszają jakość wód podziemnych jest długa.

Najwięcej szkodliwych substancji trafia do zasobów podziemnych ze ściekami przemysłowymi i komunalnymi, które są odprowadzane do

wód lub do ziemi. Zagrożeniem są też zanieczyszczenia wypłukiwane z miejsc składowania odpadów. W kontekście rolnictwa problemem jest

intensywne nawożenie pól uprawnych, stosowanie środków ochrony roślin, ale również hodowla zwierząt na skalę przemysłową. Negatywny

wpływ na jakość wód podziemnych ma również zabudowa wiejska, w tym ogromny problem z niewystarczającym skanalizowaniem tych

obszarów, nieszczelne szamba bądź całkowity ich brak.

Często jest tak, że skutki zanieczyszczenia wód podziemnych nie są zauważalne od razu, nie są też tak widowiskowe, jak w przypadku rzek

czy jezior – wszyscy nadal pamiętamy dramat w wodach Odry i dziesiątki tysięcy martwych ryb. W przypadku wód podziemnych dotarcie

zanieczyszczeń do poziomu wodonośnego odbywa się z pewnym opóźnieniem, gdyż muszą najpierw przesączyć się przez warstwę ziemi.

Są przypadki, w których zanieczyszczenia zagrażają jakości wód podziemnych przez wiele pokoleń, gdyż natychmiastowe usunięcie

problemu może być trudne lub wręcz niemożliwe, nawet przy wykorzystaniu najnowszych technologii i dużych nakładów finansowych.

Zanieczyszczając wody podziemne, szkodzimy sami sobie, bo skażona woda uszczupla zasoby i uniemożliwia ich wykorzystywanie.

Chociaż obecnie możemy odnieść wrażenie, że mamy zasoby wód podziemnych dające poczucie bezpieczeństwa, musimy pamiętać, że ich

ilość jest ograniczona. Dlatego naszym obowiązkiem jest dbanie o nie, nie tylko dla siebie, ale i dla przyszłych pokoleń. W obliczu problemów

związanych ze zmianami klimatu oraz rosnącym zapotrzebowaniem na wodę w różnych sektorach gospodarki, zależność od wód

podziemnych będzie tylko rosła. Stąd w „Wodnych Sprawach” będziemy często podejmować tematy związane z zasobami wód podziemnych i

nadawać im wysoki priorytet, ponieważ są globalnym systemem podtrzymywania życia i musimy je ugruntować w naszej świadomości jako

ograniczony zasób o unikalnym znaczeniu.
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