


31 STYCZNIA – TERMIN PRZEKAZANIA WYNIKÓW POMIARÓW DO
WIOŚ

Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Zespół redakcyjny

Dnia 31 stycznia mija termin przekazania wyników prowadzonych pomiarów ciągłych ilości pobieranych wód podziemnych i

powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym

albo pozwoleniu zintegrowanym, za rok kalendarzowy 2022. Podmioty korzystające z usług wodnych przekazują do właściwego organu

Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ) wyniki pomiarów ciągłych za rok 2022 na podstawie art. 304 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo wodne.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 1/2023
Tags: pomiary, ścieki, WIOŚ, wnioski, Wody podziemne, wody powierzchniowe
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Dnia 31 stycznia mija termin przekazania wyników prowadzonych pomiarów ciągłych ilości pobieranych wód podziemnych i

powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym

albo pozwoleniu zintegrowanym, za rok kalendarzowy 2022.

Podmioty korzystające z usług wodnych przekazują do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ) wyniki pomiarów ciągłych

za rok 2022 na podstawie art. 304 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo wodne.

Formę i układ przekazywanych wyników pomiarów określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 20 stycznia

2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i

jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.
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CO KRYJE W SOBIE ŚNIEG?
Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Agnieszka Hobot

Kiedy już doczekamy się zimowego puchu, wówczas w mediach pojawiają się komunikaty „pod żadnym pozorem nie jedzcie śniegu”, „śnieg

może być groźny – nie wolno go jeść”. Kiedy cząsteczki pary wodnej, tworzące kryształki lodu, mogą być niebezpieczne? Oczywiście

odpowiedź jest prosta – kiedy są zanieczyszczone. „Czyste” są zupełnie niegroźne. Jednak niewiele jest miejsc na świecie, gdzie śnieg

pozostał nieskazitelny. Zazwyczaj, w wyniku rosnącej antropogenicznej presji na środowisko, zawiera on szereg niebezpiecznych substancji.

Kategorie: Opinie, Wydanie 1/2023
Tags: Antarktyda, brudny śnieg, mikroplastik, pochłaniacz, śnieg, zanieczyszcenia
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Kiedy już doczekamy się zimowego puchu, wówczas w mediach pojawiają się komunikaty „pod żadnym pozorem nie jedzcie śniegu”, „śnieg

może być groźny – nie wolno go jeść”. Kiedy cząsteczki pary wodnej, tworzące kryształki lodu, mogą być niebezpieczne? Oczywiście

odpowiedź jest prosta – kiedy są zanieczyszczone. „Czyste” są zupełnie niegroźne. Jednak niewiele jest miejsc na świecie, gdzie śnieg

pozostał nieskazitelny. Zazwyczaj, w wyniku rosnącej antropogenicznej presji na środowisko, zawiera on szereg niebezpiecznych substancji.

Śnieg jako pochłaniacz

Śnieg może działać jako pochłaniacz dla różnych zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich, związków organicznych i związków zakwaszających.

Proces ten znany jest jako „suche osadzanie”, ponieważ zachodzi raczej w wyniku opadania cząstek stałych i zanieczyszczeń gazowych na

powierzchnię śniegu niż jako efekt opadów atmosferycznych lub spływu.

Jednym z kluczowych czynników wpływających na wchłanianie zanieczyszczeń przez śnieg są ich właściwości chemiczne i fizyczne. Na

przykład niektóre metale ciężkie, takie jak ołów i kadm, mogą łatwo wniknąć w pokrywę śnieżną. Inna sytuacja może mieć miejsce w

przypadku związków organicznych – są trudniej wchłaniane.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest struktura i właściwości pokrywy śnieżnej. Na przykład puszysty śnieg ma większą powierzchnię na

jednostkę objętości niż śnieg gęstszy, co może sprawić, że będzie skuteczniej pochłaniał zanieczyszczenia. Ponadto tempo opadów śniegu,

temperatura i warunki pogodowe również mogą wpływać na jego zdolność do adsorbowania zanieczyszczeń.

Na co spadnie śnieg?

Istnieje wiele potencjalnych źródeł niebezpiecznych substancji, które mogą znajdować się w śniegu. Wystarczy, że spadnie on na obszar, na

którym występują zanieczyszczenia przemysłowe, a może zebrać niewielkie ilości toksycznych chemikaliów lub metali ciężkich. Podobnie,

jeśli śnieg stopi się, a następnie ponownie zamarznie, może zawierać rozpuszczone zanieczyszczenia, które następnie zostają uwięzione w

lodzie.

Innym potencjalnym źródłem niebezpiecznych substancji w śniegu są środki chemiczne do odladzania, które są często używane do topienia

śniegu i lodu na drogach, mostach czy chodnikach. Te substancje mogą zawierać chlorek sodu, chlorek wapnia i chlorek magnezu. Ponadto

zanieczyszczenie powodują też chemikalia przeciwoblodzeniowe i nawozy stosowane na pobliskich obszarach rolniczych czy mieszkalnych.

Kolejnym problemem związanym ze śniegiem jest to, że może on zawierać bakterie i inne mikroorganizmy. W chłodniejszym klimacie

warstwa śniegu zalega na ziemi przez wiele miesięcy, tworząc pożywkę dla bakterii, wirusów i innych mikroorganizmów.

W większości przypadków szkodliwe dla ludzi i zwierząt zanieczyszczenia, kiedy śnieg stopnieje, odprowadzane są do wód gruntowych, z

czasem do wód podziemnych lub do cieków, bez jakiegokolwiek oczyszczania.
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Czy gdzieś na świecie śnieg jest czysty?

Istnieją regiony świata, które są znane ze stosunkowo czystego śniegu, takie jak obszary polarne (Antarktyda i Arktyka) oraz wysoko

położone pasma górskie, np. Himalaje. Na tych terenach bezpośrednia działalność człowieka jest bardzo niewielka, więc istnieje mniejsze

prawdopodobieństwo zanieczyszczenia śniegu, choć jak pokazują badania, nie jest to takie oczywiste.

Globalne problemy zanieczyszczenia środowiska oraz zmiana klimatu wpływają na śnieg nawet w niedostępnych obszarach Ziemi.

Przykładem może być potwierdzona obecność mikroplastiku na Antarktydzie (kawałków plastiku o wielkości mniejszej niż 5 mm, które mogą

pochodzić z różnych źródeł, takich jak śmieci, produkty kosmetyczne, ubrania syntetyczne itp.).

Obecność mikrodrobin plastiku na Antarktydzie jest szczególnie niepokojąca, ponieważ jest to jeden z najbardziej odległych i dziewiczych

regionów na Ziemi. Kontynent otaczają prądy oceaniczne, które mogą wychwytywać zanieczyszczenia i gromadzić je na niektórych

obszarach. Badania wykazały zanieczyszczenie plastikiem w powietrzu, wodzie, a nawet lodzie i śniegu na Antarktydzie. Znaleziono je także

w żołądkach zwierząt morskich, takich jak kryl, które są kluczowym elementem łańcucha pokarmowego.

Wydaje się, że to głównie wiatr przynosi na Antarktydę mikrodrobiny plastiku. Zbiera je zarówno z innych lądów, jak i z oceanów. Badania

wykazały, że pochodzą z nawet tak odległych źródeł, jak obszary miejskie w Ameryce Południowej i Afryce. Ich obecność jest powodem do

niepokoju, ponieważ może mieć negatywny wpływ na delikatny ekosystem kontynentu, mogą poważnie zakłócić łańcuch pokarmowy i

działać jako wektor dla innych zanieczyszczeń i gatunków inwazyjnych.

Zatem, całkowicie czysty śnieg to już niestety ogromna rzadkość, nawet w skali globu. Coś, co wydaje się oczywiste i naturalne, już takie nie

jest.
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COP15 – EUROPA DOŁĄCZA DO POROZUMIENIA
Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Marta Saracyn

W grudniu 2022 r. odbyła się Konferencja Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Różnorodności Biologicznej zwana potocznie COP15.

Przedstawiciele 195 krajów dyskutowali o problemie masowej utraty bioróżnorodności. Przyjęto także bezprecedensowe ustalenia w sprawie

celów i działań na rzecz ochrony mórz i lądów.

Kategorie: Wydanie 1/2023, Z Komisji Europejskiej
Tags: bioróżnorodność, COP15, Nature restoration law, porozumienie, UE, zasoby
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W grudniu 2022 r. odbyła się Konferencja Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Różnorodności Biologicznej zwana potocznie COP15.

Przedstawiciele 195 krajów dyskutowali o problemie masowej utraty bioróżnorodności. Przyjęto także bezprecedensowe ustalenia w sprawie

celów i działań na rzecz ochrony mórz i lądów.

Porozumienie zawarte w Montrealu przewiduje objęcie ochroną 30% globu do 2030 r. To wzrost o 13% w ciągu najbliższych 7 lat. W tym

czasie blisko 1/3 powierzchni zdegradowanych ekosystemów ma zostać zrenaturyzowanych. Wśród ustaleń znajdują się także odniesienia do

ograniczenia o połowę marnotrawienia żywności. To, co odróżnia ustalenia z Montrealu od wcześniejszych, podobnych inicjatyw, to

powiązanie celów z kwestiami finansowymi.

Porozumienie przewiduje utworzenie funduszu ochrony bioróżnorodności w wysokości 200 mld dolarów, a także obcięcie dopłat

państwowych do działalności szkodzące różnorodności biologicznej, co miałby zapewnić dodatkowe 500 mld dolarów. Zapewnione miałby

być coroczne wsparcie dla krajów rozwijających się, w tym małych wyspiarskich państw, kwotą 20 mld dolarów. Kwota w kolejnych latach ma

wzrosnąć do poziomu 30 mld dolarów do 2030 r. Środki te mają wyrównać dysproporcje w ponoszeniu konsekwencji i kosztów utraty

bioróżnorodności.

Unia Europejska także włącza się we wdrażanie ustaleń z COP15. Wpisuje się tu przede wszystkim inicjatywa przyjęcia rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law), którego cele są zbieżne z celami

ustalonymi w Montrealu. Regulacja ta obliguje kraje członkowskie do opracowywania krajowych Programów ochrony i zrównoważonego

użytkowania różnorodności biologicznej. Cele w skali UE wskazują potrzebę odbudowy wszystkich ekosystemów do 2050 roku. Lista siedlisk

wymieniona w załączniku obejmuje obszary podmokłe, leśne, wodne, a także łąkowe. Cele ilościowe ustalone są dla horyzontu 2030 i 2050.

Ponadto KE podaje, że wdrażane są także działania z zakresu racjonalnej gospodarki leśnej, a także dotyczące zrównoważonego rolnictwa. UE

wspiera także inicjatywy w zakresie zwiększania wiedzy w krajach partnerskich.

W najbliższych latach powinniśmy zobaczyć pierwsze efekty działań na rzecz ochrony i odbudowy bioróżnorodności zarówno w Polsce, jak i

w UE i na świecie. Jeśli cele dotyczące zapewnienia środków finansowych zgodnie z ustaleniami COP15 zostaną dotrzymane, istnieje realna

szansa globalnej zmiany w zakresie odwracania trendów utraty gatunków zwierząt i roślin.
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CZY ŻYCIE W WODZIE ZIMĄ ZAMIERA POD LODEM?
Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Iwona Jasser

Czy znacie motyw z książki dla dzieci lub kreskówki przedstawiający wędkarza na stołeczku nad przeręblem? Zdumiony wyciąga blok

przezroczystego lodu z zamrożoną w środku rybką. Ten obrazek ilustruje nasze sprzeczne oczekiwania odnośnie do tego, co dzieje się w

jeziorze zimą – z jednej strony, wiemy, że życie musi tam trwać pomimo zimna i ciemności, ale z drugiej, spodziewamy się, że jest ono

marne, w zasadzie zamarznięte. Mit zamarłego życia zimą w jeziorze ma odzwierciedlenie w literaturze naukowej, dotyczącej składu i

funkcjonowania zespołów organizmów słodkowodnych pod lodem w naszej strefie geograficznej. Powody są dwa – po pierwsze, praktyczny,

wynikający z trudności badania środowiska wodnego zimą, ponieważ jest zimno i szybko robi się ciemno, trudno się przebić przez lód, a

czasem wręcz przeciwnie – niebezpiecznie jest na niego wchodzić.

Kategorie: Nauka, Wydanie 1/2023
Tags: lód, pokrywa lodowa, ryby, środowisko wodne, woda, życie pod wodą
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Czy znacie motyw z książki dla dzieci lub kreskówki przedstawiający wędkarza na stołeczku nad przeręblem? Zdumiony wyciąga blok

przezroczystego lodu z zamrożoną w środku rybką. Ten obrazek ilustruje nasze sprzeczne oczekiwania odnośnie do tego, co dzieje się w

jeziorze zimą – z jednej strony, wiemy, że życie musi tam trwać pomimo zimna i ciemności, ale z drugiej, spodziewamy się, że jest ono

marne, w zasadzie zamarznięte.

Mit zamarłego życia zimą w jeziorze ma odzwierciedlenie w literaturze naukowej, dotyczącej składu i funkcjonowania zespołów organizmów

słodkowodnych pod lodem w naszej strefie geograficznej. Powody są dwa – po pierwsze, praktyczny, wynikający z trudności badania

środowiska wodnego zimą, ponieważ jest zimno i szybko robi się ciemno, trudno się przebić przez lód, a czasem wręcz przeciwnie –

niebezpiecznie jest na niego wchodzić. Drugi powód to właśnie coś w rodzaju naukowego uprzedzenia czy mitu. Chodzi mianowicie o

ikoniczny model Plankton Ecology Group (PEG) z 1986 r., przez długie lata kształtujący badania ekologii organizmów wodnych.

Model ten opisywał zmienność sezonową fitoplanktonu i zooplanktonu w zależności od fizycznych warunków abiotycznych, dostępności

związków biogennych dla fitoplanktonu i pokarmu dla zooplanktonu w postaci fitoplanktonu oraz presji konsumentów i drapieżników. Model

przedstawiający 24 etapy sukcesji zakładał, że zimą, w jeziorach pokrytych lodem, aktywność producentów pierwotnych i wtórnych jest

bardzo ograniczona (jeżeli w ogóle jest). Idące w parze z tym modelem, powszechne stosowanie terminu „okres wegetacyjny”, opisującego

funkcjonowanie organizmów latem, odzwierciedla dominujący pogląd na zimę jako okres uśpienia i niemal całkowitego braku aktywności.

Jednak stopniowe, towarzyszące ociepleniu się klimatu, skracanie czasu występowania pokrywy lodowej na jeziorach i próba ustalenia, jakie

może to mieć konsekwencje dla ekosystemów wodnych w przyszłości, zwróciły uwagę naukowców na to, jak mało wiemy o tym, co się dzieje

pod lodem. Model PEG został zrewidowany w 2012 r. przez Sommera i współpracowników, którzy również wskazali na konieczność

poszerzenia badań ekosystemów słodkowodnych o obserwacje prowadzone zimą i zasugerowali możliwość obfitszego występowania

planktonu pod lodem niż wcześniej uważano. W efekcie nasilonych badań naukowców zajmujących się różnymi grupami organizmów
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możemy obecnie pokusić się o stwierdzenie, że: życie pod lodem jest zaskakująco bujne i …kolorowe.

Specyficzne cechy fizyczne wody, a mianowicie zmiana jej gęstości oraz zdolności do rozpuszczania tlenu zależna od temperatury,

umożliwiającą funkcjonowanie organizmów w wodach słodkich w czasie mroźnych zim. Gęstość wody maleje wraz ze wzrostem temperatury,

dlatego latem przy powierzchni woda jest ciepła, ale im głębiej, tym jest chłodniejsza. W temperaturze między 0oC a 4oC woda osiąga

największą gęstość przy 4oC, w konsekwencji opadając na dno zbiornika. Z kolei lód jako lżejszy od wody, unosi się na powierzchni, izolując

głębsze warstwy od bezpośredniego wpływu niskiej temperatury. Okazuje się, że w jeziorze głębszym niż 1 m woda praktycznie nie zamarza

do samego dna, co umożliwia rybom przetrwanie zimy.

Pokrywa lodowa oraz leżący na niej śnieg, izolując wodę od bardzo niskich temperatur, stanowią barierę dla światła, potrzebnego do

fotosyntezy oraz dla tlenu z atmosfery. Dlatego stężenie O2 w jeziorze pod lodem zmniejsza się stopniowo w czasie zimy, choć większa

rozpuszczalność tlenu w wodzie o niskiej temperaturze do pewnego stopnia kompensuje ten problem. Niestety czasem, szczególnie w

płytkich jeziorach, ale także w głębszych, przy bardzo mroźnej i długo trwającej zimie, stężenie tlenu pod lodem może być zbyt niskie,

powodując tak zwane zimowe śnięcie ryb. Z kolei zalegająca na lodzie pokrywa śniegowa o grubości 10 cm na tyle ogranicza dostępność

światła, że nie tylko skutecznie hamuje fotosyntezę, ale również mieszanie konwekcyjne, które wpływa na zawiesinę glonów oraz stężenie

składników odżywczych dla fitoplanktonu w strefie fotycznej.

Aktywność i różnorodność organizmów w wodzie zimą

Fitoplankton to mikroorganizmy unoszące się swobodnie w wodzie, przeprowadzające fotosyntezę i stanowiące podstawę sieci troficznej w

ekosystemach wodnych, a więc stanowiące pokarm dla zooplanktonu, który z kolei jest podstawą pokarmu ryb planktonożernych lub

młodocianych ryb drapieżnych. Badania ekosystemów słodkowodnych zimą, podsumowane w pracy Hampton i in. (2017), wskazują, wbrew

ugruntowanym przekonaniom, że biomasa fitoplanktonu w zamarzniętych jeziorach, choć niższa niż w okresie bez lodu, jest jednak wyższa

niż oczekiwano. Stwierdzono, że średnie zimowe stężenie chlorofilu a stanowi ok. 43% średniego letniego stężenia, a bioobjętość (czyli

całkowita objętość fitoplanktonu, wyliczona na podstawie liczebności i wielkości komórek) to ok 16%. Skąd ta różnica? W warunkach limitacji

świetlnej glony syntetyzują więcej chlorofilu a na jednostkę biomasy i odwrotnie przy bardzo dużym natężeniu światła komórki fitoplanktonu

zawierają mniej chlorofilu a. Dlatego pomiary stężenia chlorofilu a są pośrednią miarą biomasy fitoplanktonu i dobrze, gdy są poparte analizą

liczebności i/lub bioobjętości komórek. Co prawda pokrywa lodowa i śnieżna skutecznie hamują dostęp światła, ale już mniej niż 10 cm

śniegu, a w szczególności jego brak, powodują, że warunki do fotosyntezy są całkiem dobre, szczególnie gdy lód izoluje wodę od zbyt niskich

temperatur. Dlatego też w niektórych jeziorach, jak np. Simcoe w Kanadzie, Scharmützelsee w Niemczech czy Fish Lake w USA, które były

badane przez okres ponad dziesięciu lat, pod lodem notowano nawet wyższe stężenia chlorofilu a niż latem! Trudno jednak powiedzieć

jednoznacznie, jaki jest typowy skład fitoplanktonu zimą, ponieważ różni się on bardzo między poszczególnymi zbiornikami. Analizy 110

jezior wykazały, że średnio zimą jest znacznie mniej sinic niż latem, za to jest więcej okrzemek, zaskakująco dużo zielenic, a ponadto dość

licznie występują miksotroficzne kryptofity i złotowiciowce (chrysofity) nadających wodzie zielonkawe lub złotawe zabarwienie. Choć przy

uśrednieniu różnice między zimą a latem nie wydają się dramatyczne, to w każdym konkretnym jeziorze fitoplankton bardzo się różni

między tymi dwoma sezonami, danych jednak jest ciągle za mało.

Kolejne błędne przekonanie dotyczy zooplanktonu zimą. Zgodnie z wcześniejszymi   założeniami, ten ważny element w sieci troficznej,

transferujący węgiel organiczny i biogeny od producentów do wyższych poziomów, miał na jesieni znikać z kolumny wody do osadów,

przechodząc diapauzę. Badania wykazały jednak, że niektórzy przedstawiciele różnych grup taksonomicznych zooplanktonu są aktywni zimą

i nie wchodzą w okres diapauzy (w przypadku skorupiaków to tworzenie form przetrwanych). Należą do nich różne gatunki widłonogów
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(Copepoda), takie jak Leptodiaptomus minutus, Eudiaptomus graciloides czy Cyclops scutifer. Znane są też taksony występujące tylko zimą i

przechodzące diapauzę latem. Także niektóre wioślarki, np. Daphnia cucullata czy D. pulicaria aktywnie zimowały w kolumnie wody, co

wykazali między innymi moi koledzy z UW, Pijanowska (1990) i Ślusarczyk (2009), którzy jako nieliczni zajmowali się zimowym

zooplanktonem. Typowi przedstawiciele tej grupy produkują jesienią jaja przetrwalne, które w grubych, chitynowych osłonach (efipiach)

zimują w osadach dennych. W rezultacie, średnie zagęszczenie zooplanktonu w wodzie zimą może stanowić ok ¼ średniego zagęszczenia

letniego. Zespół ten zimą, podobnie jak latem, jest zdominowany przez widłonogi, jednak udział wioślarek pod lodem jest widocznie

mniejszy niż latem.

A teraz czas na kolor

Intuicja podpowiadałaby nam, że w zimie wszystko jest albo białe, albo ciemne i szare, także pod wodą. A tu niespodzianka! Okazuje się, że

wspominane wyżej widłonogi, Leptodiaptomus minutus i C. scutifer, zimą są intensywnie czerwone. Kolor ten nadają im karetonoidy

gromadzone w komórkach. Rodzą się więc pytania, dlaczego i po co są takie kolorowe. Jedną z ważniejszych znanych funkcji tych barwników

w komórkach glonów jest ochrona przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. Także niektóre Daphnia, występujące w

wysokogórskich bezrybnych jeziorach, są czerwone z tego samego powodu. Czy jednak zooplanktonowi pod lodem grozi zbyt silne

nasłonecznienie? Raczej nie. Przyczyna jest inna. Aby zooplankton mógł przeżyć zimę pod lodem, magazynuje w swoim ciele dużo

materiałów zapasowych w postaci lipidów (tłuszczów), których część to wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Są one jednak w trakcie długiej

zimy narażone na rozkład poprzez peroksydację i dopiero połączenie z barwnikami, takimi jak karotenoidy, spowalnia ten proces, chroniąc

organizm przed stresem oksydacyjnym, a tłuszcze, jako materiał zapasowy, mogą być wykorzystane przez komórki, kiedy będą potrzebne.

Konwencjonalne myślenie podpowiadałoby jednak, że takie rzucające się w oczy zabarwienie nie jest ewolucyjnie korzystne dla planktonu,

ponieważ czyni go lepiej widocznym dla ryb. A te jako drapieżniki posługujące się wzrokiem, w pierwszej kolejności wyłapują dobrze

widoczne ofiary. I rzeczywiście, latem te same gatunki są znacznie skromniej ubarwione. Zimą jednak światła pod lodem i śniegiem jest na

tyle mało, że widłonogi mogą dość bezkarnie przyjąć ogniście czerwone ubarwienie, chroniąc lipidy i dodając koloru życiu pod lodem.

Również ryby mają wiele cech umożliwiających przeżycie zimy w naszym klimacie. Zatem wędkarz z naszej kreskówki nie czekał na marne,

choć kostka lodu to oczywiście przesada. Przystosowania te to między innymi migracja, gromadzenie zapasów, zmniejszanie aktywności i

tym samym zapotrzebowania na tlen, a także wpadanie w odrętwienie, rodzaj hibernacji zwany stuporem (po angielsku torpor).

I tak część gatunków ryb, np. babka czy sum, podobnie jak płazy, opada na dno zbiorników wodnych i zakopując się w osadach, przeczekuje

zimę. Inne jednak pozostają w słupie wody, choć przy znacznie spowolnionej aktywności. Ryby planktonożerne trzymają się zwykle bliżej

powierzchni, chroniąc się przed drapieżnikami w płytszych warstwach wód, między roślinnością podwodną. Tam poruszają się powoli (nie

zatrzymują się jednak, gdyż tylko pływając, ryby mogą oddychać) i z rzadka żerują na przepływającym zooplanktonie. Z kolei ryby drapieżne

wędrują głębiej, z dala od zimnych warstw tuż pod lodem. Jednak, aby jeść, podpływają bliżej powierzchni, gdzie niespiesznie polują na ryby

planktonożerne. Wszystko odbywa się trochę w zwolnionym tempie. Nie jest to jednak zamarznięcie, tylko inny model funkcjonowania

organizmu, charakterystyczny dla niskich temperatur.

Życie ryb w wodzie o temperaturze bliskiej zeru jest możliwe, ponieważ gromadzą one w swoich komórkach kwasy omega3, dzięki którym

błony komórkowe zachowują elastyczność i umożliwiają ich normalne funkcjonowanie. Poza tym ryby, podobnie jak zooplankton, korzystają

z zapasów tłuszczu zgromadzonego w komórkach latem, kompensując niskie stężenie pokarmu zimą. Dlatego pod koniec zimy są średnio

chudsze niż latem i jesienią.

I na zakończenie wróćmy jeszcze do obrazka z początku artykułu, tj. do rybki w bloku lodowym. Żart? Oczywiście, ale nie do końca. Okazuje
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się, że w szczególnych przypadkach zamarznięte ryby, po powolnym odtajaniu, są w stanie „ożyć”. Wydaje się to nieprawdopodobne, a

jednak jest możliwe. W 2016 r. YouTube obiegł film przedstawiający ożywienie zamrożonej ryby. Nie był sztuczką i miał naukowe

wytłumaczenie. W komórkach niektórych ryb występują białka, które spowalniają proces tworzenia się wiązań w cząsteczkach wody,

zapobiegając krystalizacji lodu w komórkach. To z ich powodu, po częściowym zamarznięciu filmowej ryby, jej komórki pozostały

nieuszkodzone i po powolnym ogrzaniu mogła wrócić do aktywności. Dzięki tym białkom również ryby w Arktyce przeżywają zimę w

zamarzającym morzu.

Podsumowując, jeziorne życie pod lodem nie tylko nie zamiera, ale nawet potrafi czasem zakwitnąć zielonym lub złocistym fitoplanktonem

albo pięknym, czerwonym zooplanktonem.

Autorka jest doktorem habilitowanym nauk biologicznych, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Instytucie Biologii Środowiskowej w

Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska, specjalizuje się w ekologii fitoplanktonu, a także ekologii i toksyczności sinic. Prezes Polskiego Towarzystwa

Hydrobiologicznego. 
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CZY ZESZŁOROCZNY ŚNIEG NAS JEDNAK OBCHODZI?
Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Artur Surowiecki

Kolejne bezśnieżne święta Bożego Narodzenia za nami. Zaraz zaczynają się szkolne ferie zimowe. Wszystko wskakuje na to, że także bez

śniegu. Czy to skutek globalnych zmian klimatu, czy może stan przejściowy? Śnieg jest zasobem wody, który ma bardzo duże znaczenie w

przeciwdziałaniu rozwojowi suszy, w zasilaniu rzek, ale także w rolnictwie. O tym, czy śnieg pozostanie dla nas tylko zimowym

wspomnieniem, rozmawiam z panem Arturem Surowieckim, klimatologiem, synoptykiem i łowcą burz.

Kategorie: Temat wydania, W tym numerze, Wydanie 1/2023
Tags: opady śniegu, Pokrywa śnieżna, śnieg, sporty zimowe, zasoby wodne, zima, zmian klimatu
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Kolejne bezśnieżne święta Bożego Narodzenia za nami. Zaraz zaczynają się szkolne ferie zimowe. Wszystko wskakuje na to, że także bez

śniegu. Czy to skutek globalnych zmian klimatu, czy może stan przejściowy? Śnieg jest zasobem wody, który ma bardzo duże znaczenie w

przeciwdziałaniu rozwojowi suszy, w zasilaniu rzek, ale także w rolnictwie. O tym, czy śnieg pozostanie dla nas tylko zimowym

wspomnieniem, rozmawiam z panem Arturem Surowieckim, klimatologiem, synoptykiem i łowcą burz.

Marta Saracyn: Zima w kalendarzu jest już od blisko 3 tygodni. Mam takie subiektywne wrażenie, że z roku na rok śniegu mamy coraz mniej.

Trochę spadło w grudniu. Święta w tym roku mieliśmy bez śniegu, zaraz zaczynają się ferie, a perspektywy na typowo zimowe zabawy są dość

słabe. Czy faktycznie w Polsce w ostatnich latach śniegu jest coraz mniej czy to tylko odczucie osoby spragnionej tej bieli za oknem?

Artur Surowiecki: Jeśli porównamy stan obecny i to, co się działo kiedyś, to rzeczywiście, od około roku 1990 zim śnieżnych w Polsce ubyło. W

ostatnim czasie zdarzają się raz na nie więcej niż 4 – 5 lat. Mówimy tutaj o takich zimach, w których pokrywa śnieżna zalega przynajmniej

przez tydzień. Jest to bardzo krótko, w porównaniu z czasami, kiedy średnia długość występowania pokrywy śnieżnej przekraczała w wielu

rejonach naszego kraju 60 dni. W tej chwili mówimy o maksymalnie 35 – 40 dniach. Ta różnica jest bardzo duża. Jest zdecydowanie cieplej,

zwłaszcza końcówka jesieni i początek zimy to okres występowania wysokich jeszcze temperatur.

Popatrzmy również na to, co się dzieje w styczniu, w lutym. Coraz częściej napływają do nas masy cieplejszego powietrza. Oczywiście  jest to

niewątpliwie duża zasługa tak zwanej cyrkulacji strefowej. Ona  często jest najbardziej aktywna nad Europą właśnie zimą. Czym jest? To

wiatry zachodnie, które występują nad Europą w miesiącach zimowych. Nasilają się ze względu na wzrost gradientu termicznego i

barycznego między północą a południem. Północ się wychładza ze względu na noc polarną. W strefie od Nowej Funlandii przez Islandię po

północ Europy tworzą się potężne niże baryczne. Pojawia się również stratosferyczny wir polarny, który dodatkowo moduluje przepływ

zachodni w troposferze, czyli w dolnej warstwie atmosfery.

M. S.: Od czego zależy ilość spadającego śniegu? Jakie powinny wystąpić zjawiska, aby śnieżne zimy pojawiały się częściej niż co 4 – 5 lat?

Jaka sytuacja musiałaby mieć miejsce, żeby tego śniegu nam naprawdę napadało i żeby nie roztopił się w przeciągu kilku dni?

A. S.: Jeszcze niedawno, w przypadku cyrkulacji strefowej napływały do nas mniej zasobne w ciepło masy powietrza znad Atlantyku. W

Ostatnich kilkunastu latach powietrze docierające do Europy z zachodu jest jednak wyraźnie cieplejsze. Ma to związek z tym, że znacznie

wzrosła temperatura wód. Zjawisko to dotyczy powierzchni wszystkich oceanów. Jest to jasny, mierzalny przejaw globalnych zmian

klimatycznych. Ten wzrost temperatury powierzchniowej Atlantyku występuje również w rejonie Europy. Dodatkowo, w ostatnich latach

bardzo intensywnie topi się pokrywa śnieżna i lodowa za północnym kołem podbiegunowym, na Grenlandii. Ma to pewien wpływ na lokalne

spadki temperatury w rejonie tej wyspy, niemniej finalnie okazuje się, że średnia temperatura wód jest coraz wyższa. Z tego powodu

cyrkulacja strefowa, wir mas powietrznych z zachodu ściąga do Europy o wiele cieplejsze powietrze niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. To są

różnice rzędu nawet 3 – 4°C. Pozornie wydaje się, że to niewiele, ale kiedyś, przy napływach mas powietrza z północnego zachodu i z

zachodu, temperatura oscylowała w okolicach 0°C i mieliśmy wtedy pogodę sprzyjającą opadom śniegu, ale też i roztopom. Grunt w czasie

zimy mógł nasycić się wilgocią, a poziom wód gruntowych był wysoki.

W tej chwili przy na masach powietrznych docierajacych z zachodu zimą mamy temperaturę dodatnią. Opady śniegu już nie występują. Mamy

3 – 5°C na plusie, a w skrajnych przypadkach, tak jak to było w Nowy Rok, rekordowo wysokie temperatury sięgające nawet 17-19°C. Jest to

zdarzenie bardzo wyjątkowe, występujące w styczniu teoretycznie nie częściej niż raz na –kilkadziesiąt, może nawet 100 lat. Tymczasem w

2022 r. też było bardzo ciepło na początku stycznia. W przyszłości prawdopodobieństwo występowania takich bardzo ciepłych dni od grudnia

do lutego wzrośnie.
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M. S.: To trochę brzmi tak, jakby trzeba było się z wizją śniegu i śnieżnych zim, a także jeżdżenia w Polsce na nartach powoli żegnać. Wygląda

na to, że będzie cieplej. Czy dobrze rozumiem, że w najbliższym czasie będziemy zmuszeni wyjeżdżać na narty na lodowce w Alpach?

A. S.: U nas będzie coraz trudniej uprawiać sporty zimowe, bowiem ogólnie średnia temperatura na świecie rośnie. Co prawda są to wzrosty

rzędu części setnych stopnia Celsjusza w ciągu roku, jeśli jednak popatrzymy na dłuższy okres, to już notujemy wzrost rzędu 0,6 – 0,7°C. To

też niby niedużo, ale jeśli do tej pory mieliśmy zimy ze średnią temperaturą około 0°C i z opadami śniegu, to jak dodamy ten wzrost, sytuacja

zmienia się diametralnie.

W Europie i w ogóle na naszej półkuli, w rejonie koła podbiegunowego i mniej więcej od 40° szerokości geograficznej północnej, do granicy

koła podbiegunowego temperatura rośnie szybciej niż w innych częściach świata. Jest to tak zwane arktyczne wzmocnienie – Arctic

Amplification to Global Warming. Efektem tego jest coraz mniejszy opad śniegu w Europie. Oczywiście, śnieg całkiem nas nie opuści. Nadzieję

daje możliwość takiego ułożenie się ośrodków kształtowania pogody zimą, że do Europy zacznie napływać chłodne powietrze z głębi

kontynentu – zza Uralu,. To tam w miesiącach zimowych mamy bardzo duże spadki temperatur.

M. S.: Mówił Pan o zmianach klimatu i o ich wpływie na zmniejszenie się ilości śniegu w Europie. Z drugiej strony zmiany klimatu to też

pewne nasilanie zjawisk pogodowych. Czy grozi nam taka zamieć, jaką obserwowaliśmy w grudniu w Stanach Zjednoczonych? W USA w

wyniku bardzo silnych opadów śniegu doszło do paraliżu kraju. Były także ofiary śmiertelne. Czy u nas też może zaistnieć taka sytuacja?

A. S.: W USA mamy specyficzne, południkowe ułożenie pasm górskich i nizin. Powoduje to, że zderzenia dwóch skrajnych mas powietrznych

– zimnej z północy i ciepłej z południa – przebiegają o wiele gwałtowniej niż u nas. Zimą efektem tych zderzeń jest rozwój bardzo silnych

ośrodków niżowych, które przechodzą między innymi przez wschodnią część Stanów Zjednoczonych. One, po swojej północnej i zachodniej

stronie , sprowadzają bardzo zimne masy powietrza z północy. Towarzyszy im również występowanie wyjątkowo obfitych opadów śniegu, a

także właśnie zamieci z wiatrem w porywach często przekraczającym 100 km/h. To dodatkowo potęguje zawieje. Mówiąc krótko – zima

stulecia. W Polsce także zdarzają się takie zjawiska pogodowe, z tym, że częstotliwość ich występowania jest nieporównywalnie mniejsza niż

w Stanach Zjednoczonych, nie częściej niż raz na 30 – 40 lat. W słynnym roku 1979, gdy mieliśmy podobną zimę w Polsce, w wielu miejscach

w ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin spadło ponad 70 – 80 cm śniegu. Nie jest oczywiście wykluczone, że globalne zmiany klimatyczne

spowodują, że częstość takich zjawisk w Europie się zwiększy. Nie sądzę jednak, by zmiany klimatu, ze względu na efekt wzmocnienia

globalnego ocieplenia na północnej półkuli, spowodowały regularne występowanie katastrofalnych opadów śniegu. Gradient temperatury

między północą a południem stopniowo się zmniejsza, co powoduje, że prąd strumieniowy, czyli smuga wiatru wiejąca w atmosferze na

poziomie około 8 – 10 km, jest słabszy i meandruje, tworzą się blokady cyrkulacyjne i wolno przemieszczające się wyże, które mogą nad

Europą zalegać przez 2-3 tygodnie. To bardzo niekorzystna sytuacja, zwłaszcza dla energetyki odnawialnej, ponieważ w miesiącach

jesiennych i zimowych często wiążę się ze zjawiskiem jednoczesnego braku wiatru i występowania zachmurzenia całkowitego (tzw.

Dunkelflaute). Żeby powstał głęboki niż, to oprócz gradientu temperatury między północą a południem, musi pojawić się również bardzo

silny prąd strumieniowy. Taki niż ściągnąłby z jednej strony bardzo zimne powietrze północne znad Rosji, a z drugiej strony zaciągnął bardzo

ciepłe, zalegające na południu nad morzem Śródziemnym. Całkiem prawdopodobne jest to, że w najbliższych kilkunastu, a nawet

kilkudziesięciu latach takich zjawisk będzie mniej niż do tej pory. Nie raz na 30, a raz na 50 – 60 lat. Przy czym należy podkreślić, że

dysponujemy zbyt krótką serią pomiarową, żeby spróbować określić prawdopodobną częstotliwość występowania tych zjawisk. To jest około

100, może 150 lat bardziej wnikliwych obserwacji meteorologicznych w Europie. Na ten moment mamy za mało danych, żeby formułować

jakieś poważniejsze wnioski dotyczące częstości występowania gwałtownych śnieżyc czy nawet wręcz burz śnieżnych. Wiemy, że wystąpienie

takich zjawisk pogodowych w Polsce jest możliwe praktycznie od listopada do nawet połowy kwietnia, bo wtedy teoretycznie mogą

kształtować się głębokie niże z katastrofalnymi opadami śniegu i wichurami.

Głębokie niże sprowadzające silne śnieżyce i bardzo duże spadki temperatury powietrza w centrum Europy zawsze formują się na południe i
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południowy zachód od Polski. Następnie przechodzą przez nasz kraj, nacierając z południowego zachodu i kierują się w stronę Białorusi,

Ukrainy i Rosji. Ewentualnie mogą przejść nad Morze Bałtyckie. Wtedy jednak efekt zderzenia się tych dwóch skrajnie różnych mas

powietrznych będzie słabszy, ponieważ niż zaciągnie mniej chłodnych mas powietrza znad Rosji. Szczególnie groźne są przypadki, gdy niż

idzie od południowych Niemiec, przechodzi przez Polskę i kieruje się w stronę Rosji.

M. S.: W takim razie będę bacznie obserwować prognozy pogody i z nadzieją na śnieg wypatrywać tych niży ze strony południowej i

zachodniej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
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KOALICJA TRANSGRANICZNEJ WSPÓŁPRACY WODNEJ NA RZECZ
POKOJU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

W dniu 8 grudnia 2022 r. podczas szczytu UN-Water Groundwater Summit ONZ, którego gospodarzem było UNESCO, powstała nowa Koalicja

Transgranicznej Współpracy Wodnej. Tematem przewodnim spotkania były wody podziemne. To wielostronne partnerstwo rządów,

międzynarodowych organizacji i instytucji finansowych, organizacji integracji regionalnej oraz społeczeństwa obywatelskiego, a także

instytucji akademickich będzie wspólnie realizować cele w zakresie polityki, zarządzania, rozwoju, wsparcia technicznego, jak również

finansów.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 1/2023
Tags: koalicja, ONZ, partnerstwo, UN-Water Groundwater Summit, UNESCO, współpraca
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W dniu 8 grudnia 2022 r. podczas szczytu UN-Water Groundwater Summit ONZ, którego gospodarzem było UNESCO, powstała nowa Koalicja

Transgranicznej Współpracy Wodnej. Tematem przewodnim spotkania były wody podziemne.

To wielostronne partnerstwo rządów, międzynarodowych organizacji i instytucji finansowych, organizacji integracji regionalnej oraz

społeczeństwa obywatelskiego, a także instytucji akademickich będzie wspólnie realizować cele w zakresie polityki, zarządzania, rozwoju,

wsparcia technicznego, jak również finansów.

Ta globalna koalicja będzie działać na rzecz podkreślania tego, jak kluczowe znaczenie ma transgraniczna współpraca wodna w ramach

programu działań na rzecz wody, jej bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju.

Eric Tardieu, Sekretarz Generalny, Międzynarodowa Sieć Organizacji Dorzeczy (INBO): „W niepewnym świecie i przy zmieniającym się

klimacie, zacieśnienie współpracy w zakresie zarządzania transgranicznymi basenami naszych jezior, rzek i warstw wodonośnych jest niezbędne, aby

sprostać naszym wspólnym celom związanych z wodą, energią, żywnością i ekologicznymi zabezpieczeniami, od których zależą nasze społeczeństwa.

Transgraniczna Współpraca Wodna jest akceleratorem osiągania globalnych celów zrównoważonego rozwoju!”

Nowa Koalicja Transgranicznej Współpracy Wodnej ma dążyć do wzmocnienia zarządzania wodami na poziomie dwustronnym,

transgranicznym, regionalnym i globalnym. Przedsięwzięcie to ma przynieść korzyści współpracującym krajom, zapewniając sprawiedliwe i

wydajne korzystanie ze wspólnych zasobów wodnych w imię pokojowego współistnienia.
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KOCE LODOWE RATUNKIEM DLA TOPNIEJĄCYCH LODOWCÓW
Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Europa, w porównaniu do innych części świata, doświadcza największych fal upału spowodowanych zmianami klimatycznymi. Co prawda

lodowce topnieją na całym świecie, ale te we Włoszech, Austrii, Szwajcarii oraz w innych częściach Starego Kontynentu cofają się szybciej niż

kiedykolwiek. Tempo w jakim kurczą się alpejscy „giganci” doprowadziło do powstania kilku innowacyjnych projektów, które mają na celu

ich ratowanie – jednym z nich są koce lodowe.

Kategorie: Wydanie 1/2023, Ze świata
Tags: emisja CO2, Koce lodowe, koce ochronne, plandeki zapobiegające topnieniu, Presena, topnienie
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Europa, w porównaniu do innych części świata, doświadcza największych fal upału spowodowanych zmianami klimatycznymi. Co prawda

lodowce topnieją na całym świecie, ale te we Włoszech, Austrii, Szwajcarii oraz w innych częściach Starego Kontynentu cofają się szybciej niż

kiedykolwiek.

Tempo w jakim kurczą się alpejscy „giganci” doprowadziło do powstania kilku innowacyjnych projektów, które mają na celu ich ratowanie –

jednym z nich są koce lodowe.

Koce lodowe – gigantyczne plandeki zapobiegające topnieniu

Projekt zakłada przykrycie lodowców paskami białego materiału, który odbija światło słoneczne od lodu, co zapobiega parowaniu oraz

topnieniu. Plandeki te działają podobnie jak srebrne, odblaskowe osłony umieszczane na szybach naszych samochodów, aby zapobiegać ich

przegrzaniu.

Działania w zakresie tego projektu podjęto po raz pierwszy w roku 2008 i są one kontynuowane corocznie w okresie letnim. Początkowo

objęły obszar zaledwie 30 000 m2 lodowca Presena w północnych Włoszech, obecnie eksperci klimatyczni pracują na obszarze

przekraczającym 100 000 m2. Pokrywanie lodowców czymś w rodzaju koca ochronnego to skuteczny sposób. Badanie wykazało, że topnienie

lodowca zmniejszyło się o około 70% w porównaniu z odsłoniętym fragmentem.

Koce lodowe – bariery logistyczne i finansowe

Niestety, mimo iż ten sposób przynosi rezultaty, jego stosowanie ma sens jedynie w przypadku małych płatów lodowca. Działania w

przypadku większych obiektów są trudne, jeśli nie niemożliwe w realizacji. Zespół rozwija pasy o wymiarach 5 m szerokości i 70 m długości, a

koszt jednej plandeki to około 400 euro. Montaż trwa 6 tygodni, podobnie jak i ich usunięcie na okres zimowy. Sama Szwajcaria corocznie

traci około 1 miliarda m3 lodu lodowcowego, zatem koszt jego ochrony liczony w miliardach euro przekracza zdroworozsądkowe założenia.

Trudności to również problemy logistyczne oraz niedostępność terenu.

Wydaje się zatem, że jeżeli chcemy chronić lodowce, jedynym skutecznym sposobem może okazać się obniżenie emisji CO2.
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KONFERENCJA O OCHRONIE OBSZARÓW WODNO-BŁOTNYCH W
POLSCE Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA MOKRADEŁ

Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Agnieszka Hobot

Informujemy, iż od 4 do 7 lutego potrwa Konferencja o ochronie obszarów wodno-błotnych w Polsce z okazji Światowego Dnia Mokradeł,

orgaznizowana przez Centrum Ochrony Mokradeł i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu: Wetlands International

Europe oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ramowy program konferencji obejmuje zarówno

wycieczkę po bagnach Puszczy Kampinoskiej, jak i szereg prelekcji dotyczących wielu aspektów funkcjonowania, ochrony i odtwarzania

obszarów wodno-błotnych. W komitecie programowym konferencji zasiada m.in. Agnieszka Kolada.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 1/2023
Tags: Konferencja, obszary wodno-błotne, ochrona, Puszcza Kampinowska, Światowy Dzień Mokradeł
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Informujemy, iż od 4 do 7 lutego potrwa Konferencja o ochronie obszarów wodno-błotnych w Polsce z okazji Światowego Dnia Mokradeł,

organizowana przez Centrum Ochrony Mokradeł i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu: Wetlands International

Europe oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ramowy program konferencji obejmuje zarówno

wycieczkę po bagnach Puszczy Kampinoskiej, jak i szereg prelekcji dotyczących wielu aspektów funkcjonowania, ochrony i odtwarzania

obszarów wodno-błotnych. W komitecie programowym konferencji zasiada m.in. nasza redakcyjna koleżanka Agnieszka Kolada.

Konferencja jest wydarzeniem otwartym, zapraszamy do uczestnictwa wszystkich chętnych – zgłoszenia przyjmowane są do 22 stycznia

przez formularz rejestracyjny udostępniony na stronie: https://pakt.bagna.pl/#/konferencja

O tym, dlaczego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł, możesz przeczytać tutaj.
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KREW NA ŚNIEGU, CZYLI O ZAKWITACH ŚNIEŻNYCH GLONÓW
Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Agnieszka Kolada

Wszystkie dzieci wiedzą, że śnieg, przynajmniej dopóki nie spadnie na ziemię, jest biały. Potem ewentualnie przyjmuje różne inne barwy, od

żółtego przez odcienie szarości po czarną breję. Kolory te pochodzą od różnego typu zanieczyszczeń i nikogo taka zmiana nie dziwi. Inna

sprawa, kiedy na śniegu wykwita plama koloru czerwonego. I wtedy można się zaniepokoić. Jeżeli nie jest to efekt wylania farby lub innych,

bardziej drastycznych czynów zabronionych, bardzo możliwe, że mamy do czynienia ze zjawiskiem „czerwonego śniegu”.

Kategorie: Nauka, W tym numerze, Wydanie 1/2023
Tags: „czerwony śnieg”, glony śnieżne, Krew na śniegu, słodkowodne mikroorganizmy, śnieg
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Wszystkie dzieci wiedzą, że śnieg, przynajmniej dopóki nie spadnie na ziemię, jest biały. Potem ewentualnie przyjmuje różne inne barwy, od

żółtego przez odcienie szarości po czarną breję. Kolory te pochodzą od różnego typu zanieczyszczeń i nikogo taka zmiana nie dziwi. Inna

sprawa, kiedy na śniegu wykwita plama koloru czerwonego. I wtedy można się zaniepokoić. Jeżeli nie jest to efekt wylania farby lub innych,

bardziej drastycznych czynów zabronionych, bardzo możliwe, że mamy do czynienia ze zjawiskiem „czerwonego śniegu”.

Niby biało, a jednak kolorowo

Terminem „czerwony śnieg” określa się zakwit śniegu spowodowany przez słodkowodne mikroorganizmy, tzw. glony śnieżne, przyjmujące

charakterystyczne czerwone zabarwienie. W Stanach Zjednoczonych nazywany jest również „śniegiem arbuzowym”, ponieważ nie tylko ma

barwę miąższu arbuza, ale może również wydzielać delikatny arbuzowy zapach.

Czerwone zabarwienie śniegu wywołują najczęściej należące do zielenic (Chlorophyta) gatunki zaliczane powszechnie do rodzaju zawłotnia,

w tym najczęściej zawłotnia śnieżna Chlamydomonas nivalis, a także Ch. sanguinea, Scottiella nivalis czy Smithsonimonas abbotii. Czerwony

kolor nadaje astaksantyna, barwnik karotenoidowy, służący ochronie przed promieniowaniem ultrafioletowym, szczególnie silnym na

odbijającej światło powierzchni śniegu. W zależności od gatunku, stadium cyklu życiowego i dominujących barwników, znane są również

zjawiska barwienia przez glony śniegu na inne kolory: żółty, zielony, niebieski, różne odcienie pomarańczowego czy różowego. Opisano też

fioletowo-szary lód powodowany przez zrostnicowce z gatunku Mesotaenium berggrenii lub Ancylonema nordenskiöldii. Jednak

najpowszechniejszy jest właśnie zakwit czerwony.

Pierwsze próbki czerwonego śniegu zostały pobrane do badań w okolicach Zatoki Baffina, między północną Grenlandią a Kanadą, podczas

wyprawy arktycznej pod dowództwem kapitana Johna Rossa w sierpniu 1818 r. Od tego czasu badacze dokumentują coraz większą liczbę

gatunków glonów w środowisku śnieżnym, a coraz dokładniejsze i bardziej wyrafinowane techniki badawcze pozwalają na rewizję ich

systematyki. W ostatnich latach (2019) badania zespołu naukowców z Czech i Niemiec, prowadzone pod kierunkiem Procházkovej, z

zastosowaniem analiz molekularnych i mikroskopii elektronowej, pozwoliły na wydzielenie w obrębie rzędu zawłotniowców nowego rodzaju

Sanguina, obejmującego dwa gatunki, S. nivaloides powodujący czerwony kolor śniegu i S. aurantia powodujący kolor pomarańczowy. Biorąc

pod uwagę rozwój technik analitycznych i coraz powszechniejsze stosowanie sekwencjonowania molekularnego do analizy pokrewieństwa

między gatunkami, drzewo filogenetyczne śnieżnych glonów z pewnością jeszcze wielokrotnie będzie weryfikowane.

Oczywiście zjawiska czerwonego śniegu nie zaobserwujemy w Bieszczadach czy na Górce Szczęśliwickiej w Warszawie. Organizmy te

występują w ekstremalnych warunkach trwale utrzymującego się śniegu i pól lodowcowych w polarnych i wysokogórskich regionach Ziemi.

W przeglądzie zagadnienia opublikowanym w 2020 r. przez Ronalda Hohama i Daniela Remiasa na łamach „Journal of Phycology” autorzy

wymieniają 28 krajów i regionów świata, gdzie śnieżne glony zostały zidentyfikowane od 2000 r. Obok bardziej oczywistych rejonów, takich

jak Antarktyka, Svalbard czy Grenlandia, również wyższe partie gór na Słowacji, w Czechach czy w Polsce charakteryzują warunki sprzyjające

występowaniu tych organizmów. W naszym kraju ich obecność notowano w Wysokich Tatrach, w Dolinie za Mnichem. Wykorzystanie

różnego typu informacji obrazowej, w tym zobrazowania hiperspektralnego, zdjęć satelitarnych czy obserwacji z użyciem dronów, w

połączeniu z badaniami terenowymi i taksonomicznymi analizami laboratoryjnymi znacząco poszerza naszą wiedzę o rozmieszczeniu

śnieżnych glonów w różnych obszarach.
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Zimno, głodno, ale jak słonecznie

Wyróżniającą cechą śnieżnych glonów jest ich przystosowanie do niskich temperatur. Prawdziwe algi śnieżne, tzw. algi psychrofilne

(kriofile), są obligatoryjnie przystosowane do niskich temperatur, tzn. przechodzą cykl życiowy w temperaturze bliskiej 0°C z optimum dla

wzrostu poniżej 15°C i nie wytrzymują temperatur przekraczających 20°C. W rzeczywistości tylko niektóre szczepy, należące do rodzajów

Chlamydomonas lub Chloromonas oraz niektóre blisko spokrewnione taksony, wykazują tak silną adaptację do niskich temperatur. Inne

gatunki mają szersze zakresy tolerancji na warunki termiczne i te nazywane są psychrotrofami (obligatoryjne kriofile), chociaż definicja

tego, czym są prawdziwe psychrofile, a czym psychrotrofy nie jest ścisła i jednoznaczna.

Drugim, obok temperatury, czynnikiem stresowym w środowisku życia śnieżnych glonów jest silne nasłonecznienie i wysokie natężenie

promieniowania UV. Właśnie przed tak wysokim usłonecznieniem, typowym dla pokrytych śniegiem obszarów wysokogórskich, chroni glony

wspomniany barwnik, astaksantyna. Działa on jak silny przeciwutleniacz i filtr ochronny przed promieniowaniem ultrafioletowym. Glony

śnieżne rozwijają się zarówno na zacienionych, jak i silnie usłonecznionych stanowiskach, przy czym gatunki wywołujące zakwit czerwony

należą do fotofilnych. W sytuacji bardzo dużego natężenia światła, mają one zdolność migrowania w głębsze warstwy śniegu, przez co kolor

zakwitu staje się bledszy. Zatem intensywność barwy zakwitu zależy od intensywności światła i czasu insolacji.

Środowisko życia śnieżnych glonów jest ubogie w składniki pokarmowe. Na polach śnieżnych i lodowych produkcja biogenów w zasadzie nie

zachodzi, a dostawa związków mineralnych odbywa się głównie przez transport z wiatrem pyłów przemysłowych, cząstek drzew iglastych i

produktów wietrzenia skały macierzystej. Badania składu chemicznego śniegu na Spitzbergenie i Grenlandii wykazały znaczną zawartość

mikro- i makroelementów, a śnieg w polskiej i słowackiej części Tatr Wysokich zawierał ilości azotu i fosforu porównywalne do tych

stwierdzanych w wodach eutroficznych. Zresztą same glony, przyswajając i kumulując składniki odżywcze, a następnie uwalniając je do

środowiska, znacząco zmieniają skład chemiczny siedliska, w którym żyją. Dzięki temu odgrywają kluczową rolę w kolonizacji tych

niekorzystnych środowisk i w tworzeniu warunków do rozwoju bardziej złożonych biocenoz.

Ofiary czy beneficjenci

Glony śnieżne tak naprawdę nie żyją w kryształach lodu czy śniegu, ale w warstwie wody je pokrywającej. Dzięki zdolności do pochłaniania

energii świetlnej, wtapiają się w powierzchnię lodu, gdzie tworzą mikrosiedliska. W niszach tych temperatura wzrasta i stabilizuje się, a woda

obmywająca powierzchnię kryształków śniegu zapewnia dopływ soli mineralnych i gazów. Obfity zakwit pigmentowanych alg znacząco

obniża albedo i przyspiesza topnienie. W ten sposób śnieżne i lodowcowe algi mają ogromny wpływ na topnienie śniegu i lodowców, a w

miarę postępujących zmian klimatu i wzrostu temperatur wpływ ten będzie rósł. Glony są zatem zarówno „markerami”, jak i „aktorami”

zmian klimatu, z jednej strony, czerpiąc korzyści z zachodzących zmian środowiskowych, z drugiej, przyczyniając się do nich.

Zjawisku temu przyjrzała się grupa naukowców z Francji, która badała strefowość występowania gatunków glonów z gromady zielenic we

francuskich Alpach. Wyniki ich badań ukazały się w czerwcu 2021 r. na łamach czasopisma „Frontiers in Plant Science”, w numerze w całości

poświęconemu tematowi śnieżnych alg. Naukowcy odkryli, że różne gatunki glonów rozwijają się na różnych wysokościach, co wynika ze

zróżnicowania ich wymagań termicznych. Na przykład gatunki z rodzaju Sanguina były związane z wysokimi partiami gór, powyżej 2000 m

n.p.m., z optimum występowania na ok. 2400 m n.p.m., podczas gdy optimum występowania Chloromonas nivalis stwierdzano na wysokości

ok. 1800 m n.p.m. Ocieplenie klimatu może jednak sprawić, że strefowość ta zostanie zaburzona, co zmieni cykl życia organizmów żyjących

na lodowcach, a ekosystemy górskie ulegną transformacji.
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Biorąc pod uwagę kierunek zmian klimatycznych w naszym kraju i fakt, że zimy stają się raczej łagodniejsze niż ostrzejsze, być może atak

arktycznych czerwonych glonów na śniegu nam nie grozi. Ale skoro w zeszłym roku doczekaliśmy się słonolubnej złotej algi w słodkowodnej

rzece, a w Warcie zdarzają się odłowy piranii, co nas jeszcze zadziwi? Więc jeśli kiedyś, na zimowym spacerze w Tatrach lub Karkonoszach,

zobaczycie krew na śniegu, sprawdźcie najpierw, czy nie pachnie ona arbuzami.

W artykule korzystałam m.in. z prac:

Hoham R.W., Remias D., 2020. Snow and Glacial Algae: a review. Journal of Phycology, 56, 264-282

Kawecka B., 1986. Ecology of snow algae. Polskie Badania Polarne. 7(4), 407-415

Leya T., 2013. Snow algae: adaptation strategies to survive on snow and ice. w: J. Seckbach i in. (eds.), Polyextremophiles: Life under multiple forms of

stress, Cellular Origin, Life in Extreme Habitats and Astrobiology 27, 401–423

Procházková L., Leya T., Křižková H., Nedbalová L., 2019. Sanguina nivaloides and Sanguina aurantia gen. et spp. nov. (Chlorophyta): the taxonomy,

phylogeny, biogeography and ecology of two newly recognised algae causing red and orange snow. FEMS Microbiology Ecology, 95, fiz064
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NAGŁY ATAK ZIMY – BURZA ŚNIEŻNA W STANACH
ZJEDNOCZONYCH W 2022 R.

Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Oślepiające zamiecie śnieżne, huraganowe wiatry, zamarzający deszcz, temperatury zagrażające życiu, piętrzące się zaspy śnieżne – to obraz

arktycznej zimy, która zaatakowała Stany Zjednoczone podczas bożonarodzeniowego weekendu, wprowadzając chaos i paraliż wielu miast.

Zasięg intensywnych opadów śniegu i paraliżującego zimna był niemal bezprecedensowy. Rozciągał się od Wielkich Jezior na granicy z

Kanadą aż do Rio Grande wzdłuż granicy z Meksykiem, a około 60% społeczności USA otrzymało ostrzeżenia dotyczące zimowej pogody.

Kategorie: Wydanie 1/2023, Ze świata
Tags: atak zimy, bombogeneza, Buffalo, burza śnieżna, Huraganowe wiatry, USA
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Oślepiające zamiecie śnieżne, huraganowe wiatry, zamarzający deszcz, temperatury zagrażające życiu, piętrzące się zaspy śnieżne – to obraz

arktycznej zimy, która zaatakowała Stany Zjednoczone podczas bożonarodzeniowego weekendu, wprowadzając chaos i paraliż wielu miast.

Zasięg intensywnych opadów śniegu i paraliżującego zimna był niemal bezprecedensowy. Rozciągał się od Wielkich Jezior na granicy z

Kanadą aż do Rio Grande wzdłuż granicy z Meksykiem, a około 60% społeczności USA otrzymało ostrzeżenia dotyczące zimowej pogody.

Nagły atak zimy w USA – bombogeneza

Zjawisko, którego doświadczyły Stany Zjednoczone, to bombogeneza. Polega ono na gwałtownym spadku ciśnienia w krótkim czasie, o co

najmniej 24 hPa w ciągu doby. Bombogenezie towarzyszą bardzo sile wiatry, często w porywach do 200 km/h, a także gwałtowne śnieżyce.

Rys. 1 Etapy powstawania cyklonu bombowego

Nagły atak zimy w USA i jej skutki

Burza śnieżna, która przetoczyła się przez większą część Stanów Zjednoczonych, spowodowała wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w

Nowym Jorku oraz uniemożliwiła normalne funkcjonowanie w wielu miejscach, powodując ogromne zakłócenia. Przerwy w dostawie prądu

dotknęły wiele stanów. Mroźne powietrze nawiedziło typowo ciepłe obszary, takie jak chociażby Floryda, a tysiące lotów zostało

wstrzymanych lub opóźnionych. W Orlando i Houston zanotowano najniższe temperatury w historii.

Szczególnie mocno ucierpiało Buffalo i okolice. W przeciągu 48 godzin napadło tam ponad 100 cm śniegu. Ogromne zaspy śnieżne prawie

przykrywały samochody. Huraganowe wiatry i śnieg sparaliżowały działania służb ratowniczych, które same znalazły się w potrzebie.

Zimowa burza jest przyczyną śmieci ponad 60 osób w całych Stanach Zjednoczonych. Ci, którzy stracili życie, zamarzli w samochodach,

domach czy zaspach śniegu.
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NAŚNIEŻANIE – ILE TO POCHŁANIA WODY?
Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Zespół redakcyjny

Literatura definiuje 12 rodzajów śniegu naturalnego i tylko jeden sztucznego, wskazując, że ma on postać granulowaną, o znacznej gęstości, a

jego wytrzymałość na nacisk jest trzy do pięciu razy większa niż śniegu naturalnego. Charakteryzuje się on również dużą wilgotnością,

zazwyczaj ponad 35%, podczas gdy wilgotność śniegu padającego w Alpach wynosi przeważnie około 15%.

Kategorie: Opinie, W tym numerze, Wydanie 1/2023
Tags: kompleks narciarski, naśnieżanie, płatki śniegu, śnieg, stoki narciarskie, sztuczny śnieg, woda
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Literatura definiuje 12 rodzajów śniegu naturalnego i tylko jeden sztucznego, wskazując, że ma on postać granulowaną, o znacznej gęstości, a

jego wytrzymałość na nacisk jest trzy do pięciu razy większa niż śniegu naturalnego. Charakteryzuje się on również dużą wilgotnością,

zazwyczaj ponad 35%, podczas gdy wilgotność śniegu padającego w Alpach wynosi przeważnie około 15%.

Pomimo że mamy 12 rodzajów naturalnego śniegu i nigdy nie znajdziemy dwóch identycznych płatków, to obecnie jednak sztuczny jest

najbardziej wyczekiwanym rodzajem śniegu dla wszystkich uprawiających białe szaleństwo na stokach narciarskich.

To, czym naśnieżamy stoki narciarskie, potocznie nazywane jest „sztucznym śniegiem”. Jednak właściwym określeniem dla produktu

armatek śnieżnych jest „śnieg techniczny.” Składa się on wyłącznie z wody oraz powietrza i w tym zakresie nie różni się od śniegu

naturalnego. Różnią go natomiast warunki powstania. O ile śnieg naturalny pada, kiedy chce, a nawet w maju… To śnieg techniczny –

sztuczny wymaga ściśle określonych warunków powstawania.

Aby powstał, a jego produkcja była efektywna temperatura powietrza musi spaść przynajmniej do -2oC, a najlepiej, żeby spadła do -8oC.

Wilgotność powietrza powinna być jak możliwie niska, a temperatura wody wykorzystywanej do naśnieżania musi osiągnąć optymalną

temperaturę 0,5oC. Ważne jest również ciśnienie wody dostarczanej do armatek śnieżnych, przy czym im jest ono wyższe, tym proces

produkcji śniegu jest efektywniejszy. Wszystkie te elementy są szczegółowo analizowane i sprawdzane przez pracujących w kompleksach

narciarskich profesjonalistów. Precyzyjne informacje o temperaturze i wilgotności powietrza decydują o tym, czy setki tysięcy złotych, które

zostały zainwestowane w produkcję śniegu, nie popłyną stokiem z pierwszą odwilżą. W publikacjach branżowych wskazano, że 1 m3 śniegu to

koszt od 3,5 do 5 euro.

Zrozumiałe są starania o to, aby sezon narciarsko-komercyjny trwał jak najdłużej. Śnieg wytworzony przez armatki utrzymuje się na stokach

do czterech razy dłużej niż naturalny. Wynika to faktu, że posiada on zdecydowanie niższą zawartość powietrza niż prawdziwy. Naturalny

puch o objętości 1 m3 waży ok. 400 kg, a waga tej samej ilości sztucznego śniegu to nawet dwa razy więcej. Potocznie powiedzielibyśmy

„więcej wody w wodzie”. Dzięki wyjątkowo zbitej formie śnieg techniczny topi się wolnej od swojego naturalnego odpowiednika i dużo później

niż on wróci do rzek i potoków w postaci wód roztopowych.

O złożoności warunków powstawania śniegu technicznego i niepewności, co do jego trwałości, dużo wiedzą prezesi kompleksów

narciarskich, którzy pod koniec sezonu liczą zyski lub straty.

Budowa całego systemu naśnieżania i codzienna analiza warunków pogodowych nie będzie miała znaczenia przy braku dostępność wody w

wystarczającej ilości. Dlatego budowę systemu naśnieżania powinno się zacząć od budowy ujęcia wody czy też zbiornika magazynującego o

wielkości adekwatnej do powierzchni tras narciarskich.

Literatura i czasopisma branżowe wskazują, że armatka śnieżna, zużywając 1 m3 wody produkuje 2,5 m3 śniegu. Oczywiście w zależności od

modelu sprzęt potrzebuje różnej ilości wody na sekundę. Według statystyk, dla utworzenia pokrywy śnieżnej o grubości ok. 30 cm na stoku o

powierzchni jednego hektara potrzeba ok. 1000 m3 wody.

Przyjrzyjmy się kilku stacjom w Polsce. W opisie popularnego obiektu na Podhalu podano, że powierzchnia ośrodka wynosi 42 ha. Duża stacja

narciarska w Beskidzie Śląskim ma powierzchnię 8 ha. Podobnie jak kolejna, w rejonie Karpacza. Każda z nich będzie zużywać wodę
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niezbędną do naśnieżania, by zadbać o komfort i bezpieczeństwo narciarzy, zapewniając im właściwe warunki na stoku. Czyli na naśnieżenie

przykładowych 8 ha warstwą śniegu o grubości 30 cm wykorzystane zostanie 8 000 m3 wody – to objętość porównywalna z tą potrzebną do

napełnienia basenu olimpijskiego ponad 2,5 raza.

Łączna ilość wód zużywanych na naśnieżanie może być zatem bardzo duża. Tym bardziej, że proces pokrywania stoków śniegiem zazwyczaj

nie jest jednorazowy i aby utrzymać właściwe warunki będzie on wielokrotnie powtarzany podczas sezonu.

Ciekawostka: Zgodnie z danymi pochodzącymi z czasopism fachowych, najbardziej wydajna sieć urządzeń naśnieżających w Europie znajduje się w

Sölden. Funkcjonujących tam 11 armatek śnieżnych jest w stanie wyprodukować 1,8 m3 sztucznego śniegu na sekundę, co daje prawie 6,5 tys. m3 na

godzinę.

To głównie dostępność wody decyduje o możliwości naśnieżania stoku, a więc o długości sezonu narciarskiego. Dla potrzeb naśnieżania

korzystnym, a nawet nieodzownym elementem powinna być budowa zbiorników magazynujących wodę. Konieczność zachowania przepływu

nienaruszalnego w górskich potokach i deficyt wody w okresach zimowych powinny narzucać obowiązek budowy zbiorników na potrzeby

gromadzenia wody i jednocześnie zabraniać wykonywania ujęć bezpośrednio z potoków z naruszeniem przepływu biologicznego w sposób

rabunkowy i bezrefleksyjny.

Problem wykorzystania wody do naśnieżania powinien zostać rozwiązany kompleksowo, zgodnie z zasadami racjonalnego wykorzystywania

zasobów wodnych oraz w sposób nieobciążający środowiska. Woda zmagazynowana w sztucznej pokrywie śnieżnej wolniej wróci do obiegu,

minimalizując duże wezbrania w potokach na skutek nagłych roztopów. Sztuczny śnieg, dzięki bardziej zbitej strukturze, wolniej się topi i

daje roślinności skuteczniejszą ochronę przed narciarzami.

A co z dodatkami do sztucznego śniegu? Według Niemieckiego Związku Narciarskiego środki chemiczne są stosowane wyłącznie na trasach

przeznaczonych do zawodów i wyłącznie w celu zapewnienia wszystkim zawodnikom możliwie jednakowych warunków zjazdu. W innych

okolicznościach, przy produkcji sztucznego śniegu nie jest konieczne stosowanie żadnych substancji chemicznych.
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Podsumujmy, problematyka naśnieżania tras narciarskich jest zdecydowanie bardziej złożona niż to wydaje się przeciętnemu narciarzowi.

Temperatura, wilgotność powietrza, dostępność niezbędnej ilości wody w określonym czasie, warunki zachowania przepływu

nienaruszalnego w górskich potokach czy budowa niezbędnej infrastruktury wymaga szczegółowych analiz z uwzględnieniem warunków

przyrodniczych, ale i ekonomicznych.

Narciarz, który korzysta z tras przeciętnie 10 razy w roku, nie chciałby martwić się o ilość i jakość śniegu i powinien mieć pewność, że

sztuczny śnieg wytwarzany jest w zgodzie i z poszanowaniem aspektów przyrodniczy, a jego jedynym zmartwieniem powinna być długość

kolejek do wyciągu.

Www.snowtrex.pl (Dostęp 02.01.2023)
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NIEDOBORY ŚNIEGU ZIMĄ WYZWANIEM DLA PRODUKCJI ROLNEJ
Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Zespół redakcyjny

Śnieżna i mroźna zima – czy to już przeszłość? Zimy z lat 70., 80. czy 90. ubiegłego wieku charakteryzowały się występowaniem śniegu w

porze zimowej. Zazwyczaj zaczynał padać już w listopadzie, w grudniu tworząc trwałą pokrywę, która nie znikała do lutego i marca kolejnego

roku. Wiosną, na skutek coraz wyższych temperatur, śnieg topniał, stanowiąc cenne źródło zasobów wodnych dla roślin, rozpoczynających

wegetację. Obecnie, z roku na rok, coraz rzadziej obserwujemy taką sytuację.

Kategorie: Opinie, Wydanie 1/2023
Tags: niedobór, produkcja rolna, rolnictwo, śnieg, woda, zmiana klimatu
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Śnieżna i mroźna zima – czy to już przeszłość?

Zimy z lat 70., 80. czy 90. ubiegłego wieku charakteryzowały się występowaniem śniegu w porze zimowej. Zazwyczaj zaczynał padać już w

listopadzie, w grudniu tworząc trwałą pokrywę, która nie znikała do lutego i marca kolejnego roku. Wiosną, na skutek coraz wyższych

temperatur, śnieg topniał, stanowiąc cenne źródło zasobów wodnych dla roślin, rozpoczynających wegetację. Obecnie, z roku na rok, coraz

rzadziej obserwujemy taką sytuację.

Czy zmiana klimatu wymusi nowe podejście do produkcji rolnej?

Zmiana cech klimatu poprzez rosnące temperatury, również zimą, skutkuje coraz rzadszymi i mniej obfitymi opadami śniegu oraz coraz

szybszym jego topieniem. A to właśnie woda ze śniegu była i powinna nadal być najważniejszym wiosennym źródłem zasilania gleby w

wilgoć.

Według ekspertów z dziedziny klimatologii, konsekwencje zmian klimatu, w tym coraz wyższa temperatura powietrza oraz coraz cieńsza

pokrywa śnieżna, będą w przyszłości znacząco oddziaływały na produkcję rolną, głównie na plonowanie roślin uprawnych. Prognozy

klimatyczne wskazują, że do 2050 r. potrzeby wodne roślin zwiększą się o ok. 30%. Obserwowana zmiana klimatu prawdopodobnie przyczyni

się do wzrostu częstotliwości i intensywności występowania niedoborów wody oraz susz, dalszego przesuszania (stepowienia) gleb, czy też

zmiany długości okresu wegetacyjnego. Jeżeli prognozy staną się faktem, należy spodziewać się wzrostu strat w plonach roślin uprawnych.

Dlatego sytuacja, którą obserwujemy, powinna być bodźcem do podjęcia już teraz działań adaptacyjnych, zmniejszających negatywne skutki

globalnego ocieplenia.

Czym jest śnieg dla rolnictwa?

Śnieg to nie tylko ważny parametr opisujący cechy klimatu, ale również czynnik wpływający na procesy życiowe roślin. Łagodzi wahania

temperatur w środowisku roślin, co ma znaczenie szczególnie dla gatunków płytko ukorzenionych. Zimą, kiedy proces wegetacji zamiera,

pokrywa śnieżna stanowi warstwę izolacyjną, chroniącą rośliny przed niskimi temperaturami oraz wiatrem. Zapobiega również wymarzaniu.

Przyjmuje się, że najlepsza warstwa izolacyjna to grubość/wysokość śniegu powyżej 10 cm. Korzystne jest również jej stopniowe wysuszanie

pod wpływem ujemnych temperatur. Dzięki temu nie staje się ona zbitą, lodową warstwą, a tym samym nie odcina dostępu powietrza.

Dlatego obecność pokrywy śnieżnej oraz występowanie odpowiednich temperatur ma tak duże znaczenie dla roślin, szczególnie ozimin w

okresie zimy.

Oczywiście nie należy zapomnieć, że zbyt gruba, długo zalegająca, zlodzona pokrywa śnieżna jest szkodliwa dla roślin – pod pokrywą

śnieżno-lodową mogą „udusić się”.

Produkcja roślinna jest wrażliwa na niedobory wody, w tym niedobory śniegu w
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porze zimowej.

Rolnictwo, a szczególnie produkcja roślinna, to sektor najbardziej wrażliwy na niedobory wody. Pokrywa śnieżna zimą to zarówno źródło

wiosennego zasilania gleb w wilgoć, jak również przeciwdziałanie erozji wietrznej gleb. Woda z wiosennych roztopów, tzw. woda pozimowa,

ma duże znaczenie, szczególnie na glebach lekkich, decydując w znaczącym stopniu o ich produkcyjności.

W wyniku ocieplania klimatu sezon wegetacyjny ulega wydłużeniu, co prawdopodobnie zwiększy liczbę dni ze stresem wodnym i termicznym

dla roślin. Długość okresu wegetacyjnego jest wskaźnikiem agroklimatycznym, wykorzystywanym do oceny potencjału produkcyjnego w

rolnictwie. W praktyce wskaźnik ten wykorzystywany jest do planowania prac polowych, między innymi do wyznaczania optymalnych

terminów siewu czy nawożenia.

Ponadto prawdopodobnie zmniejszy się liczba dni z pokrywą śnieżną, jak również jej grubość. W centralnej Polsce, gdzie dotychczas

uzyskiwało się najlepsze wyniki produkcyjne, przy niekorzystnych warunkach opadowych, w tym coraz mniejszej pokrywie śnieżnej zimą

oraz wczesną wiosną, skutki wzrostu temperatury i ewapotranspiracji mogą stać się znaczącym problemem dla rolnictwa, a szczególnie dla

produkcji roślinnej.

Prawdopodobne konsekwencje

W wyniku opisywanych zmian, z jednej strony poprawią się warunki termiczne dla uprawy roślin ciepłolubnych, z drugiej, wcześniej

rozpoczynający się okres wegetacji może zwiększać zagrożenie stratami w wyniku coraz częściej obserwowanych późnych przymrozków

wiosennych.

Na nieodpowiedni poziom wody w glebie oraz późnowiosenne przymrozki wrażliwe są, wysiewane w marcu i kwietniu, rośliny jare, które

znajdują się w fazie kiełkowania i wschodów (np. buraki cukrowe, rośliny strączkowe). Brak wystarczającej ilości wody w glebie, silnie

uszkodzone i przemarznięte kiełki nie mają możliwości regeneracji. Jeżeli sytuacja będzie się nasilać, z czasem produkcja wyżej

wymienionych upraw wymagać będzie przesiewów lub likwidacji.

Prawdopodobną konsekwencją opisywanych zmian będzie również przyśpieszenie tempa rozwoju niektórych chwastów, co poskutkuje

większą uciążliwością dla rolnictwa. W kraju obserwowany jest wzrost populacji chwastów ciepłolubnych oraz lepsze przezimowanie tych,

które dotychczas słabo znosiły zimę. Dlatego problemem może być zwalczanie ich w uprawach przy niskim uwilgotnieniu gleby.

Ponadto łagodne zimy, mała pokrywa śnieżna oraz wyższe temperatury w okresie letnim będą sprzyjać rozwojowi szkodników roślin

uprawnych. Nastąpić może wzrost aktywności dotychczas rozpoznanych patogenicznych grzybów i szkodników. Ponadto istnieje ryzyko, że

pojawią się nowe, ciepłolubne gatunki organizmów szkodliwych, w tym inwazyjnych czy kwarantannowych. Coraz cieplejsze i coraz mniej

śnieżne zimy sprzyjają rozwojowi gatunków termofilnych, które zimują oraz dobrze rozwijają się w ciągu ciepłego okresu wegetacji, w tym

korygują swoją biologię w zależności od warunków pogodowych. Obserwowane mogą być również zmiany w fizjologii organizmów

szkodliwych oraz rozszerzenie zasięgu ich występowania, w tym migracja gatunków ciepłolubnych na północ kraju.
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NOWY GATUNEK KRABA – KOLEJNY GATUNEK INWAZYJNY W
POLSCE

Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Marta Saracyn

Na Wyspie Sobieszewskiej w grudniu minionego roku zaobserwowano kalinka błękitnego – dość dużego kraba – osiągającego nawet 20 cm

szerokości, o charakterystycznym niebieskim zabarwieniu. To dość niespotykany widok nad Morzem Bałtyckim, gdyż gatunek ten naturalnie

występuje w Atlantyku i w Zatoce Meksykańskiej. Taki egzotyczny gość może stanowić atrakcję, ale jego pojawienie się w Polsce, nie po raz

pierwszy, jest poważnym problemem.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 1/2023
Tags: gatunek inwazyjny, gatunek kraba, IGO, kalinek błękitny, krab błękitny

36

http://dev.wodnesprawy.pl/category/aktualnosci/
http://dev.wodnesprawy.pl/category/wydanie-1-2023/
http://dev.wodnesprawy.pl/tag/gatunek-inwazyjny/
http://dev.wodnesprawy.pl/tag/gatunek-kraba/
http://dev.wodnesprawy.pl/tag/igo/
http://dev.wodnesprawy.pl/tag/kalinek-blekitny/
http://dev.wodnesprawy.pl/tag/krab-blekitny/


Na Wyspie Sobieszewskiej w grudniu minionego roku zaobserwowano kalinka błękitnego – dość dużego kraba – osiągającego nawet 20 cm

szerokości, o charakterystycznym niebieskim zabarwieniu. To dość niespotykany widok nad Morzem Bałtyckim, gdyż gatunek ten naturalnie

występuje w Atlantyku i w Zatoce Meksykańskiej. Taki egzotyczny gość może stanowić atrakcję, ale jego pojawienie się w Polsce, nie po raz

pierwszy, jest poważnym problemem.

Krab błękitny stanowi bowiem gatunek obcy, a przy tym inwazyjny. Oznacza to, że po pierwsze, nie występuje w naszym ekosystemie

naturalnie. Po drugie zaś, przystosowuje się do niego na tyle dobrze, że może wypierać krajowe gatunki zwierząt, zajmując ich niszę

ekologiczną. Na razie kalinek obserwowany jest w Bałtyku sporadycznie, ale jego obecność stanowi potencjalny problem dla rodzimego kraba

brzegowego. Gatunki inwazyjne stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Na tyle istotne, że podlega ono regulacjom prawnym na

poziomie krajowymi i unijnym.

Zagrożenie gatunkami obcymi – nowe rozporządzenia

Najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie

dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu

przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów, będące aktem wykonawczym do ustawy o gatunkach obcych, weszło w życie miesiąc temu, tj.

17 grudnia 2022 r.

Rozporządzenie zawiera listy stwarzających zagrożenie, inwazyjnych gatunków obcych (IGO) – zarówno roślin, jak i zwierząt – jedną,

przygotowaną przez Komisję Europejską oraz drugą, polską. Każde z tych zestawień, odpowiednio załączniki nr 1 oraz nr 2 do

rozporządzenia, zostało podzielone na grupę gatunków, które podlegają szybkiej eliminacji i takich, które rozprzestrzeniły się na szeroką

skalę. Rozporządzenie zawiera również szereg zalecanych „działań zaradczych” w stosunku do roślin i zwierząt w podziale na środki fizyczne

(m.in. zmianę stosunków wodny, tworzenie pasów buforowych, odłów, porażanie prądem – w przypadku ryb) oraz chemiczne. Dla gatunków

wymagających szybkiej eliminacji działania polegają na usunięciu osobników, natomiast dla tych szeroko rozpowszechnionych – nie muszą

prowadzić do eliminacji, a jedynie kontroli i zahamowania rozprzestrzeniania.

Warto podkreślić, iż myśliwi mają prawo do polowania na IGO. Zgodnie z Prawem łowieckim, ochrona, zachowanie różnorodności i

gospodarowanie populacjami zwierząt łownych polega również na eliminowaniu ze środowiska, w drodze polowań, ptaków i ssaków

należących do inwazyjnych gatunków obcych.

Z dniem 29 grudnia 2022 r. weszło w życie również rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie

określenia wymagań oznakowania oraz wykonania dokumentacji fotograficznej indywidualnych cech zwierząt należących do inwazyjnych

gatunków obcych. Rozporządzenie określa wymogi, jakie muszą spełnić posiadacze zwierząt należących do IGO, stwarzających zagrożenie

dla Unii lub Polski. Zwierzęta te, aby umożliwić ich identyfikację, podlegają obowiązkowi oznakowania poprzez wszczepienie mikroczipa.
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„O WODZIE W ZAWODZIE” - HYDROLOG
Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Andrzej Wałęga

Kontynuujemy cykl publikacji na temat roli wody w codziennej pracy praktyków i pracowników naukowych różnych dziedzin związanych z

tematem wody. W tym numerze „Wodnych Spraw” o swoich doświadczeniach z wodą pisze profesor Andrzej Wałęga – hydrolog, Prezes

Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.

Kategorie: Nauka, Wydanie 1/2023
Tags: badania, hydrolog, hydrologia, nauka, obieg wody, woda
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Kontynuujemy cykl publikacji na temat roli wody w codziennej pracy praktyków i pracowników naukowych różnych dziedzin związanych z

tematem wody. W tym numerze „Wodnych Spraw” o swoich doświadczeniach z wodą pisze profesor Andrzej Wałęga – hydrolog, Prezes

Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.

Hydrologia – pasja, wyzwanie, hobby?

Słowo „hydrologia” wywodzi się z języka greckiego, gdzie „hydro” oznacza wodę, a „logos” naukę, wiedzę. Zatem, w wolnym tłumaczeniu,

hydrologia to nauka o wodzie. Oczywiście jest to bardzo duże uogólnienie i uproszczenie, gdyż jest ona bardzo zróżnicowana, podzielona na

wiele obszarów badań.

Studiując hydrologię na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji ówczesnej Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy

im. Hugona Kołłątaja), trudno było mi pojąć, dlaczego moi nauczyciele i mentorzy byli tak zafascynowani tym obszarem nauki. Przedmiot

wydawał się łatwy i przyjemny, ale poza zestawianiem licznych tabelek, wykresów i krzywych, niewiele dla mnie z niego wynikało. Po latach

zrozumiałem, że te liczby, zestawiania i wykresy mają kluczowe znaczenie w zrozumieniu cząstki przyrody, jaką jest woda oraz dla praktyki

hydrotechnicznej. Dopiero podczas studiów doktoranckich stało się dla mnie oczywiste, że ilość wody i jej obieg są równie ważne, co jej

jakość. I tak z upływem czasu przesiąkłem „hydrologią”, która obecnie jest dla mnie już nie tylko obszarem nauki, którym zajmuję się

zawodowo, ale i swego rodzaju „rozrywką umysłową”.

Praca hydrologa polega na prowadzeniu systematycznych badań (ilościowych i jakościowych) nad obiegiem wody w przyrodzie w cyklu

hydrologicznym, analizie bilansu wodnego zlewni oraz jego zmienności czasowej i przestrzennej, a także opracowywaniu i doskonaleniu

modeli matematycznych, dotyczących obiegu wody w zlewni na potrzeby sporządzania prognoz hydrologicznych i danych wejściowych dla

projektantów. Ważnym aspektem prac jest też badanie wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na zasoby ilościowe i jakościowe

wód.

Hydrologia jest nauką, która pozwala nam zgłębić proces obiegu wody w zlewni (to bardziej z punktu widzenia nauk o Ziemi), ale jest

kluczowa także dla inżynierów i projektantów, a powinna być też dla decydentów. Obecnie żyjemy w świecie szybkiego rozwoju technik i

narzędzi, stosowanych także w hydrologii. Prace w tej dziedzinie są w bardzo wielu przypadkach zaawansowane obliczeniowo, wykorzystują

zróżnicowane źródła informacji oraz coraz częściej są wielodyscyplinarne. Do hydrologii bardzo silnie wkroczyły nauki matematyczne i

statystyka. Zatem wymyślenie, przeprowadzenie eksperymentu, opis, a następnie jego publikacja są ogromnym wyzwaniem. Coraz

ważniejsze, z mojego punktu widzenia, jest łączenie hydrologii z innymi obszarami nauki, np. socjologicznymi, gdyż dopiero wtedy widzimy,

jaki wpływ na zachowania człowieka ma hydrologia oraz jak człowiek modyfikuje środowisko. Jest to szczególnie istotne w czasie, gdy

widzimy postępujące zmiany klimatu, a także, a może przede wszystkim, zmiany użytkowania zlewni.

Ale hydrologia to też praktyka. W dokumentacjach projektowych obliczenia hydrologiczne znajdują się na pierwszych kilku stronach. Są one

niezwykle ważne z punktu widzenia powodzenia całości przedsięwzięcia. Popełnienie błędu w analizach hydrologicznych skutkować będzie

„wyrzuceniem do kosza” nawet najbardziej złożonych obliczeń projektowych. Zatem dla mnie hydrologia ma też ogromny wymiar

praktyczny, połączony z wielką odpowiedzialnością osób parających się nią w solidnym podejściu do prowadzonych obliczeń.

Ważne w zawodzie hydrologa jest to, że potrafi patrzeć w przyszłość i przewidywać konsekwencje naszych poczynań w środowisku. Taka

wiedza powinna być pomocna przy wariantowej analizie działań podejmowanych przez człowieka w środowisku. Jednocześnie hydrolog
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dostarcza kluczowych informacji dla specjalistów (projektantów) z innych obszarów, wiedzy niezbędnej do podejmowania przez nich

działań, np. przy projektowaniu budowli hydrotechnicznych czy w ekohydraulice. To w czasie ekstremalnych zdarzeń hydrologicznych

(powodzie i susze) od hydrologa społeczeństwo dostaje informacje o skali zagrożenia, przyczynach i prognozach rozwoju zdarzeń. Te

informacje często pomagają uchronić obywateli przed stratami materialnymi, a nawet utratą zdrowia czy życia.

Uważam, że w społeczeństwie hydrologia jest niedoceniana. Zwłaszcza młodzi ludzie nie dostrzegają jej znaczenia w szeroko pojętej

gospodarce narodowej. Zauważamy jej wartość tylko w sytuacjach kryzysowych, jak powodzie czy susze. Problem w tym, że naszymi

działaniami chcemy leczyć jedynie skutki, bez postawienia odpowiedniej diagnozy. Stąd wszystkie katastrofy hydrometeorologiczne. W moim

przekonaniu hydrologią zajmują się obecnie pasjonaci, co jest dobre, ale może być niewystarczające z punktu widzenia zapotrzebowania

rynkowego na ekspertów. Z punktu widzenia kształcenia hydrologia jest dla mnie opowieścią o wędrówce wody od źródeł do ujścia, którą

chętnie dzielę się z moimi studentami, licząc na to, że w przyszłości oni będą dopisywać kolejne rozdziały tej historii.

Autor jest doktorem habilitowanym inżynierem nauk rolniczych ze specjalizacją hydrologia, gospodarka wodno-ściekowa, profesorem Uniwersytetu

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Pracuje na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki

Wodnej. Prezes Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.
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PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI JUŻ W TRAKCIE PUBLIKACJI
Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Marta Saracyn

Trwa publikacja Planów gospodarowania wodami. W Dzienniku Ustaw pojawił się pierwszy dokument – Plan gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Dniestru. Oznacza to, że należy spodziewać się sukcesywnego przedstawiania PGW dla obszarów pozostałych 8 dorzeczy,

tj. Wisły, Odry, Pregoły, Niemna, Dunaju, Łaby, Banówki i Świeżej. Warto więc śledzić Dziennik Ustaw – polecamy stronę Internetowego

Systemu Aktów Prawnych. Zaś osoby zainteresowane przebiegiem samego procesu legislacyjnego dla poszczególnych PGW mogą sprawdzić

dokumentację na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 1/2023
Tags: cele środowiskowe, gospodarowanie wodami, PGW, Plany gospodarowania wodami, RDW, woda
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Trwa publikacja planów gospodarowania wodami (PGW). W Dzienniku Ustaw pojawił się pierwszy dokument – Plan gospodarowania wodami

na obszarze dorzecza Dniestru. Oznacza to, że należy spodziewać się sukcesywnego przedstawiania PGW dla obszarów pozostałych 8

dorzeczy, tj. Wisły, Odry, Pregoły, Niemna, Dunaju, Łaby, Banówki i Świeżej. Warto więc śledzić Dziennik Ustaw – polecamy stronę

Internetowego Systemu Aktów Prawnych. Zaś osoby zainteresowane przebiegiem samego procesu legislacyjnego dla poszczególnych PGW

mogą sprawdzić dokumentację na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Publikowane plany gospodarowania wodami są kluczowymi dokumentami planistycznymi z zakresu gospodarki wodnej. Obowiązują

bezpośrednio, jako akt prawa, gdyż są przyjmowane w formie rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki wodnej – obecnie Ministra

Infrastruktury. W PGW znajdziemy podział na jednolite części wód, cele dla nich ustalone oraz odstępstwa od ich realizacji, a także obszary

chronione z uwagi m. in. na użytkowanie rekreacyjne lub do zaopatrywania ludzi w wodę pitną. Zapisy zaktualizowanych PGW będą

obowiązywać przez kolejne 6 lat. Co dokładnie wynikać będzie z publikowanych obecnie planów, opiszemy szczegółowo w kolejnych

numerach „Wodnych Spraw”.

Co istotne, publikacja nie jest równoznaczna z rozpoczęciem obowiązywania PGW. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru określa termin wejścia w życie na 22 marca 2023 r. Oznacza to, że opublikowane w

2016 roku Plany i zawarte w nich cele, będą obowiązywać jeszcze kolejne 2,5 miesiąca, tak jak przedstawiliśmy to w pierwszym numerze

„Wodnych Spraw”. Daje to odbiorcom czas na zapoznanie się z przyjętymi i opublikowanymi aktualizacjami dokumentów.
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REZERWAT PRZYRODY DLA ŻÓŁWIA BŁOTNEGO
Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Agnieszka Hobot

Z początkiem roku weszło w życie zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie

uznania za rezerwat przyrody Czarne Doły. Rezerwat ten ustanowiony został w Wielkopolsce, na powierzchni 135,33 ha w gminie Osieczna, w

powiecie leszczyńskim. Rezerwat powstał w celu ochrony jedynego, występującego w naturalnym środowisku żółwia w Polsce. Jak pokazuje

poniższe zobrazowanie granic rezerwatu, obejmuje on fragment lasu, mokradło z rozlewiskiem oraz tereny otwarte.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 1/2023
Tags: „Salamandra”, Czarne Doły, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody, rezerwat przyrody, żółw, żółw
błotny, Żółwie chronione
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Z początkiem roku weszło w życie zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie

uznania za rezerwat przyrody Czarne Doły. Rezerwat ten ustanowiony został w Wielkopolsce, na powierzchni 135,33 ha w gminie Osieczna, w

powiecie leszczyńskim. Rezerwat powstał w celu ochrony jedynego, występującego w naturalnym środowisku żółwia w Polsce.

Jak pokazuje poniższe zobrazowanie granic rezerwatu, obejmuje on fragment lasu, mokradło z rozlewiskiem oraz tereny otwarte.

wyk. Monika Mazur, Pectore-Eco, na podstawie zarządzenia: https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2022/9710/

Coroczne badanie żółwi błotnych na tym terenie prowadzone jest przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Odbywa się

wtedy m.in. ich liczenie i ocena ich kondycji. Żółwie chronione są na tym obszarze od lat 80. XX w., wyłączono wówczas z użytkowania ponad

4 ha lasu. Zaplanowano szereg działań ochronnych, które pozwolą zachować siedlisko w dobrym stanie.

Żółw błotny objęty jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową od roku 1935. Gady te mogą żyć do 120 lat. Są drapieżnikami, które odżywiają się

wyłącznie pod wodą. Ich pożywienie to owady wodne, larwy, ślimaki, kijanki i żaby. Najłatwiej zaobserwować je w okresie lęgowym, na

przełomie maja i czerwca. Zagrożeniem dla żółwi błotnych mogą być drapieżniki, które zjadają ich jaja – dziki, borsuki czy lisy. To nie jedyny

problem: żółw czerwonolicy, uznany za jeden z najbardziej niebezpiecznych inwazyjnych gatunków obcych również stanowi zagrożenie dla

rodzimej populacji żółwia, wrażliwego na wszelkie niekorzystne zmiany w naturalnym środowisku.

44

http://dev.wodnesprawy.pl/nowy-gatunek-kraba-kolejny-gatunek-inwazyjny-w-pols/


W RAMACH FUNDUSZU MODERNIZACYJNEGO PRZEZNACZONEGO
NA PRZYSPIESZENIE TRANSFORMACJI W KIERUNKU CZYSTEJ

ENERGII DO POLSKI W 2022 R. TRAFIŁO 643,2 MLN EURO.
Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Karol Kucharski

Fundusz modernizacyjny wspiera: inwestycje w wytwarzanie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczną,

magazynowanie energii, modernizację sieci energetycznych, w tym systemów ciepłowniczych, rurociągów i sieci, oraz sprawiedliwą

transformację w regionach zależnych od węgla https://modernisationfund.eu/how-it-works/. Fundusz jest finansowany z dochodów z aukcji

uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu takimi uprawnieniami i ma na celu wsparcie dziesięciu państw członkowskich UE (o

niższych dochodach) w procesie transformacji gospodarki w kierunku neutralności dla klimatu. Beneficjenci to: Bułgaria, Chorwacja, Czechy,

Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.

Kategorie: Wydanie 1/2023, Z Komisji Europejskiej
Tags: Energia, fundusz, Fundusz modernizacyjny, polityka spójności, źródła odnawialne
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Fundusz modernizacyjny wspiera: inwestycje w wytwarzanie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczną,

magazynowanie energii, modernizację sieci energetycznych, w tym systemów ciepłowniczych, rurociągów i sieci, oraz sprawiedliwą

transformację w regionach zależnych od węgla.

Fundusz finansowany jest z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu takimi uprawnieniami i ma na celu

wsparcie dziesięciu państw członkowskich UE (o niższych dochodach) w procesie transformacji gospodarki w kierunku neutralności dla

klimatu. Beneficjenci to: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.

Fundusz uzupełnia inne europejskie instrumenty, takie jak polityka spójności i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. W 2021 r., w

ramach tego wsparcia, udostępniono państwom środki finansowe w wysokości 898,43 mln euro. W drugim roku funkcjonowania funduszu

wypłacono z niego łącznie 4,11 mld euro na wsparcie 61 projektów w ośmiu krajach będących beneficjentami. Projekty te pomogą

zmodernizować systemy energetyczne, ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w sektorze energetyki, przemysłu, transportu i rolnictwa

oraz poprawić efektywność energetyczną. Dzięki takiemu wsparciu państwa członkowskie będą mogły osiągnąć swoje cele w zakresie klimatu

i energii na 2030 r., a także szybciej dokonać transformacji ekologicznej całej UE.

W ramach funduszu w 2022 r. do Polski trafiło 643,2 mln euro, które zostały przeznaczone m.in. na realizację projektów budowy ciepłowni

opartych na odnawialnych źródłach energii i poprawy efektywności energetycznej przemysłu.
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ŚWIATOWY DZIEŃ MOKRADEŁ 2023 ODBĘDZIE SIĘ POD HASŁEM:
ODTWARZANIE MOKRADEŁ

Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Agnieszka Hobot

Czym jest Światowy Dzień Mokradeł? Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest co roku dnia 2 lutego, aby uświadamiać ludziom, jak cenne i

potrzebne dla człowieka i środowiska jest zachowanie terenów podmokłych. Dzień ten wybrany został dla upamiętnienia Konwencji o

obszarach wodno-błotnych, która została podpisana w 1971 r. w Ramsarze (Konwencja Ramsarska). Dotychczas ratyfikowało ją ponad 170

państw.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 1/2023
Tags: mokradła, obszary wodno-błotne, ochrona, Odtwarzanie mokradeł, Światowy Dzień Mokradeł
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Czym jest Światowy Dzień Mokradeł?

Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest co roku dnia 2 lutego, aby uświadamiać ludziom, jak cenne i potrzebne dla człowieka i środowiska

jest zachowanie terenów podmokłych. Dzień ten wybrany został dla upamiętnienia Konwencji o obszarach wodno-błotnych, która została

podpisana w 1971 r. w Ramsarze (Konwencja Ramsarska). Dotychczas ratyfikowało ją ponad 170 państw.

Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych

Światowy Dzień Mokradeł został ogłoszony oficjalnym świętem ONZ – Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 30 sierpnia 2021 r. przyjęło w tej

sprawie rezolucję nr 75/317.

Dlaczego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł?

Już prawie 90% światowych terenów podmokłych uległo degradacji. Skala jest ogromna, chociażby w porównaniu z ubytkiem naturalnych

lasów, które tracimy trzy razy wolniej. Tereny podmokłe to ekosystemy, które utrzymują przy życiu wiele organizmów. Mokradła, w

połączeniu z całymi systemami rzek i jezior, przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatu i utrzymania bioróżnorodności. Odgrywają też

znaczącą rolę w kontroli zanieczyszczeń i detoksykacji wód. Działają jak naturalne filtratory, które absorbują m.in. składniki nawozów,

pestycydy, pozostałości ścieków miejskich, przemysłowych i inne odpady z przepływającej przez nie wody. Są zatem niezbędne do

prawidłowego funkcjonowania ludzi i światowej gospodarki. Dlatego konieczne jest podnoszenie świadomości na temat znaczenia mokradeł

oraz skutków utraty tych ekosystemów.

Temat przewodni Światowego Dnia Mokradeł w 2023

Odtwarzanie mokradeł to temat Światowego Dnia Mokradeł na rok 2023. Najczęstszą przyczyną ich degradacji jest odwadnianie, zatem

wszelkie działania polegające na zahamowaniu odpływu wody, będę jednymi z najskuteczniejszych sposobów ich aktywnej ochrony.

Czy polskie mokradła są zagrożone?

Chociaż obszary wodno-błotne są cennymi ekosystemami, to w Polsce mamy do czynienia z ogromnym zanikiem tych obszarów. Stan

mokradeł zależy przede wszystkim od możliwości zaopatrzenia ich w wodę i od jej jakości. W naszym kraju mokradła odwadniane są

znacząco od lata 70. XX w. przez systemy melioracyjne. Woda zabierana jest na potrzeby użytkowania rolniczego. Niestety w wielu miejscach,

pomimo zaprzestania produkcji rolnej, nadal tak się dzieje.

Do najcenniejszych obszarów wodno-błotnych należą torfowiska, które działając jak gąbka, retencjonują ogromne ilości wody, a według

szacunków ich zmagazynowane zasoby wynoszą w naszym kraju około 35 miliardów m3. Niestety ponad 400 tys. ha torfowisk zostało
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osuszonych. Obszary te zanikają również z uwagi na pozyskiwanie torfu, który sprzedawany jest jako kompost. Pod kątem jakości torfowiska

muszą mierzyć się z eutrofizacją, spowodowaną spływami związków biogennych z terenów rolniczych.

Polskie obszary wodno-błotne

Konwencji Ramsarska zobowiązuje poszczególne państwa do wyznaczenia obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu. Na tej

liście znajduje się 19 miejsc z Polski, których położenie można sprawdzić na stronie serwisu Ramsar Sites Information Service. Należy w tym

miejscu podkreślić, iż w Polsce mamy znacznie więcej mokradeł – naturalne i odwodnione występują na obszarze około 4,4 mln ha, co

stanowi ponad 14% powierzchni kraju.

Formalne wsparcie dla ochrony mokradeł

W Polsce formalne wsparcie ochrony obszarów wodno-błotnych można odszukać w wielu aktach prawnych. Do najważniejszych należą:

ustawa Prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o lasach, ustawa o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym.

Kto odpowiada za Światowy Dzień Mokradeł?

Kampania uświadamiająca pod nazwą Światowy Dzień Mokradeł jest organizowana przez Sekretariat Konwencji o Mokradłach. Strony

konwencji obchodzą Światowy Dzień Mokradeł od 1997 roku, kiedy to został ustanowiony.

Obchody Światowego Dnia Mokradeł

Z okazji Światowego Dnia Mokradeł organizowanych jest szereg krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i spotkań, m.in.

Konferencja o ochronie obszarów wodno-błotnych w Polsce z okazji Światowego Dnia Mokradeł, o której piszemy tutaj.
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WPŁYW OCIEPLENIA KLIMATU NA ZMIANY ZASIĘGU LODU
MORSKIEGO

Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Dzień 11 grudnia 1972 r. to data, która zmieniła świat danych dotyczących lodu morskiego. To właśnie wtedy wystrzelono w niebo elektrycznie

skanujący radiometr mikrofalowy (ESMR), umieszczając go na pokładzie satelity NASA Nimbus-5. Dzięki temu mamy możliwość

codziennego śledzenia zmian zasięgu pokrywy lodu morskiego nad regionami polarnymi za pomocą pasywnych danych mikrofalowych. Te

działania dają nam dziś możliwość lepszego zaobserwowania, jak lód morski Arktyki i Antarktydy maleje pod wpływem globalnego

ocieplenia.

Kategorie: Wydanie 1/2023, Ze świata
Tags: efekt cieplarniany, ESMR, lód morski, ocieplenie klimatu, satelity NASA Nimbus-5
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Dzień 11 grudnia 1972 r. to data, która zmieniła świat danych dotyczących lodu morskiego. To właśnie wtedy wystrzelono w niebo elektrycznie

skanujący radiometr mikrofalowy (ESMR), umieszczając go na pokładzie satelity NASA Nimbus-5. Dzięki temu mamy możliwość

codziennego śledzenia zmian zasięgu pokrywy lodu morskiego nad regionami polarnymi za pomocą pasywnych danych mikrofalowych. Te

działania dają nam dziś możliwość lepszego zaobserwowania, jak lód morski Arktyki i Antarktydy maleje pod wpływem globalnego

ocieplenia.

Badania nad globalnym ociepleniem i jego wpływem na lód morski

Kiedy uruchomiono pierwsze pomiary ESMR, w społeczności naukowej pojawiła się niejednomyślność co do tego, czy zachodzące w klimacie

zmiany to efekt działalności człowieka. Naukowcy rozumieli, w jaki sposób powstaje efekt cieplarniany, ale badania nad tym zjawiskiem

rozpoczęły się tak naprawdę dopiero w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, a globalne ocieplenie zostało powszechnie uznane

za problem dopiero w roku 1988. Podczas swoich zeznań przed Kongresem Stanów Zjednoczonych James Hansen, klimatolog z NASA,

powiedział, że jest pewien na 99%, iż wzrost globalnych temperatur to nie naturalne zmiany zachodzące w klimacie, a skutek działalności

ludzkiej.

Wpływ ocieplenia klimatu na lód morski – znaczenie pomiarów

Porównywanie wyników pomiarów w pierwszych dziesięcioleciach nie wykazywało większych zmian. Dopiero wycofanie w 1977 r. ESMR i

wprowadzenie nowych, udoskonalonych instrumentów, pozwoliło na szczegółową obserwację lodu morskiego. Z biegiem lat wyniki badań

były coraz gorsze, ale też stawały się coraz bardziej istotne. Pozwoliły dostarczyć mocnych dowodów obserwacyjnych na to, że wzmocniony

efekt cieplarniany przyspiesza topnienie lodu morskiego.

Na przykład zasięg w styczniu 1982 r. wynosił około 15,177 milionów km², a w styczniu 2022 r. zmniejszył się do 13,877 milionów km².
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Zobrazowania pokazujące różnicę zasięgu lodu morskiego - styczeń 1982 roku oraz styczeń 2022 roku

Wyk.: Monika Mazur, Pectore-Eco, na podstawie: National Snow and Ice Data Center (NSIDC).

Powyższy rysunek obrazuje tylko jedno porównanie w latach, ukazujące dynamikę zmian – kurczenie się pokrywy lodowej, która zmniejsza

się z roku na rok. I chociaż początkowe dane z pomiarów ukazywały bardzo powolną utratę objętości lodu morskiego, dziś wiemy, że warto

było obserwować to zjawisko. Dzięki temu znamy jego skalę i możemy podejmować działania, by mu zapobiegać.
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WZMOCNIENIE I ROZSZERZENIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO
EMISJI CO2 ORAZ UTWORZENIE SPOŁECZNEGO FUNDUSZU

KLIMATYCZNEGO
Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Karol Kucharski

W celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, Europa musi do 2030 r.

ograniczyć swoje emisje o co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z 1990 r. W celu realizacji tego zobowiązania, Unia podejmuje

działania, mające na celu wzmocnienie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz zastosowanie handlu uprawnieniami w

nowych sektorach, chcąc zapewnić skuteczne ogólnogospodarcze działania w dziedzinie klimatu oraz dąży do ustanowienia Społecznego

Funduszu Klimatycznego.

Kategorie: Wydanie 1/2023, Z Komisji Europejskiej
Tags: emisja CO2, EU ETS, Europejski Zielony Ład, klimat, Społeczny Fundusz Klimatyczny, UE, woda
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W celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, Europa musi do 2030 r.

ograniczyć swoje emisje o co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z 1990 r. W celu realizacji tego zobowiązania, Unia podejmuje

działania, mające na celu wzmocnienie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz zastosowanie handlu uprawnieniami w

nowych sektorach, chcąc zapewnić skuteczne ogólnogospodarcze działania w dziedzinie klimatu oraz dąży do ustanowienia Społecznego

Funduszu Klimatycznego.

W ramach EU ETS ustalana jest cena CO2 i co roku obniżany jest dozwolony poziom emisji w wybranych sektorach, takich jak wytwarzanie

energii elektrycznej i ciepła, energochłonne sektory przemysłowe i lotnictwo komercyjne. Od czasu wprowadzenia unijnego systemu handlu

uprawnieniami (ETS) w 2005 r., emisje zmniejszyły się o 42,8% w objętych nim najważniejszych kategoriach (wytwarzanie energii

elektrycznej i cieplnej oraz energochłonne instalacje przemysłowe). Podjęte działania pozwolą na zmniejszenie emisji z sektorów objętych EU

ETS o 62% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 2005 r. Stanowi to wzrost o 19 punktów procentowych w porównaniu ze zmniejszeniem o

43% na mocy obowiązujących przepisów. Tempo rocznych redukcji emisji również wzrośnie – z 2,2% w ramach obecnego systemu do 4,3% w

latach 2024 – 2027 i 4,4% od 2028 r.

UE planuje również utworzenie Społecznego Funduszu Klimatycznego, zapewniającego państwom członkowskim specjalne wsparcie

finansowe na pomóc obywatelom i mikroprzedsiębiorstwom w inwestycjach w środki zwiększające efektywności energetyczną, takie jak

izolacja domów, pompy ciepła, panele słoneczne i mobilność elektryczna. Fundusz rozpocznie działalność w 2026 r., przed wejściem w życie

nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji dla paliw transportowych i budowlanych, i będzie finansowany z budżetu UE w wysokości

65 mld euro plus 25% współfinansowania przez państwa członkowskie.

Zaproponowane działania będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez UE jej celów klimatycznych wynikających z porozumienia

paryskiego i urzeczywistnienia Europejskiego Zielonego Ładu.
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ZMIANY KLIMATU ZMIENIAJĄ ARKTYKĘ. ROK 2022 BYŁ SZÓSTYM
NAJCIEPLEJSZYM W HISTORII

Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Kiedy myślimy o Arktyce, pierwsze co się nasuwa to obraz niezmiennie zamarzniętego, pokrytego śniegiem krajobrazu. Rzeczywistość jednak

jest inna – tajfuny, dym z pożarów oraz nasilający się deszcz to zjawiska występujące w regionie, który nagrzewa się szybciej niż jakakolwiek

inna część świata. Nasze wyobrażenia powoli stają się przeszłością.

Kategorie: Wydanie 1/2023, Ze świata
Tags: Arctic Report Card” z 2022 r., Arktyka, NOAA, śnieg, zmiany klimatu
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Kiedy myślimy o Arktyce, pierwsze co się nasuwa to obraz niezmiennie zamarzniętego, pokrytego śniegiem krajobrazu. Rzeczywistość jednak

jest inna – tajfuny, dym z pożarów oraz nasilający się deszcz to zjawiska występujące w regionie, który nagrzewa się szybciej niż jakakolwiek

inna część świata. Nasze wyobrażenia powoli stają się przeszłością.

Zmiany klimatu zmieniają Arktykę – „Arctic Report Card” z 2022 r.

Globalne ocieplenie powoduje wzrost ilości opadów, co prowadzi do większego parowania z oceanów i innych wód powierzchniowych. Z kolei

zwiększona ilość pary wodnej w powietrzu prowadzi do rosnącej liczby dni deszczowych lub śnieżnych. W Arktyce obecnie obserwujemy

częstsze i bardziej intensywne opady deszczu. W przeszłości padał tam głównie śnieg. Lód morski tworzy się później, a lód na rzekach i

jeziorach jest cieńszy. Wzrosła również dynamika transportu, stwarzając zagrożenie dla ekosystemów.

To tylko niektóre z wydarzeń związanych z klimatem, które zawarto w szczegółowym, corocznym raporcie „Arctic Report Card”,

opublikowanym 13 grudnia przez Narodową Administrację Oceaniczną i Atmosferyczną (NOAA). Zbadano w nim status systemu arktycznego,

a jego ocena nie jest optymistyczna.

Zmiany klimatu i ich skutki dla Arktyki

Jak podaje NOAA, temperatury powietrza w roku 2022 były szóstymi najwyższymi od 122 lat, od czasu rozpoczęcia pomiarów. Kontynuują

tym samym trwający od dziesięcioleci trend, w którym temperatury w Arktyce rosną szybciej niż średnia światowa. Pokrywa śnieżna była

drugą najniższą od 56 lat w północnoamerykańskiej Arktyce i trzecią najniższą w części eurazjatyckiej. Pokrywa lodowa Grenlandii

doświadczyła utraty lodu na 36% powierzchni. Był to 25 rok z rzędu wykazujący utratę części z masy lodowej kraju. Temperatury powierzchni

mórz również przedstawiają tendencję wzrostową. W sierpniu 2022 r. średnie wartości były od 2°C do 3°C wyższe od tych z sierpnia w latach

1991 – 2020. Wzrasta także zazielenienie tundry, a obszar pokryty roślinnością plasuje go na czwartym miejscu pod względem wielkości od

2000 r.

Zły stan środowiska Arktyki to konsekwencje dla całej planety, ale przede wszystkim dla jej rdzennych mieszkańców. Ocieplenie powietrza,

kurczenie się lodu morskiego, zwiększona ilość opadów deszczu, wzmożone pożary, migracja zwierząt. Te wszystkie czynniki mają wpływ na

bezpieczeństwo, dobrobyt ekonomiczny czy żywnościowy oraz tradycje kulturowe rdzennej ludności.
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ZNACZENIE POKRYWY ŚNIEŻNEJ W PROCESIE ZASILANIA RZEK
Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Agnieszka Cupak

Śnieżny puch… Zmora dla jednych, radość dla innych. Ale bez względu na nasz stosunek do tej formy opadu, warto wiedzieć, że te miliardy

niepowtarzalnych płatków mają ogromne znaczenie dla przyrody, przemysłu, rolnictwa, dla nas – ludzi, dla świata. Każdy wie, że woda to

główny składnik wszystkich organizmów żywych i że pełni bardzo ważną rolę w organizmie człowieka. Jest elementarna, bez niej nie ma

życia. I to dosłownie. Przyjmuje się, że bez pożywienia człowiek może przeżyć około 14 – 21 dni, podczas gdy bez wody wartość ta wynosi

około 7. Praktycznie każdy z nas ma dostęp do wody w odpowiedniej ilości i jakości. A przy prawie całkowitym wyposażeniu gospodarstw

domowych w sieć wodociągową, jej dostępność w „kranie”, o każdej porze dnia i nocy, zdaje się być czymś oczywistym.

Kategorie: Opinie, Wydanie 1/2023
Tags: opady śniegu, Pokrywa śnieżna, proces zasilania rzek, śnieg, topnienie
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Śnieżny puch… Zmora dla jednych, radość dla innych. Ale bez względu na nasz stosunek do tej formy opadu, warto wiedzieć, że te miliardy

niepowtarzalnych płatków mają ogromne znaczenie dla przyrody, przemysłu, rolnictwa, dla nas – ludzi, dla świata.

Każdy wie, że woda to główny składnik wszystkich organizmów żywych i że pełni bardzo ważną rolę w organizmie człowieka. Jest

elementarna, bez niej nie ma życia. I to dosłownie. Przyjmuje się, że bez pożywienia człowiek może przeżyć około 14 – 21 dni, podczas gdy

bez wody wartość ta wynosi około 7. Praktycznie każdy z nas ma dostęp do wody w odpowiedniej ilości i jakości. A przy prawie całkowitym

wyposażeniu gospodarstw domowych w sieć wodociągową, jej dostępność w „kranie”, o każdej porze dnia i nocy, zdaje się być czymś

oczywistym. Bierzemy za pewnik, że zawsze będzie, a występujące coraz częściej letnie susze nie każdego zmuszają do jej oszczędzania. I też

większość osób utożsamia suszę tylko z latem, wysoką temperaturą i deficytem opadów atmosferycznych. Tymczasem coraz częściej

występują susze śnieżne, czyli okresy wyjątkowo niskiej pokrywy śnieżnej dla danej pory roku. Tyle, że te mniejsze opady śniegu w całym

kraju czy śnieg występujący tylko w górach, nie powinny nas wcale cieszyć.

Jak ważny jest śnieg? Bardzo! Szacuje się, że objętość wody w postaci śniegu, lodu i lodowców na Ziemi wynosi 24 064 000 km3, co stanowi

1,74% całkowitej ilości wody. Ale w odniesieniu do słodkich zasobów wód na naszym globie stanowi już około 69%.

Pokrywa śnieżna jest ważnym źródłem słodkiej wody na Ziemi. Roztopy każdego roku stanowią połowę światowych zasobów wody słodkiej, a

w przypadku zachodnich obszarów USA – nawet 75%. Również w naszym kraju śnieg odgrywa olbrzymią rolę. Polskie rzeki zasilane są

bowiem wodami opadowymi i pochodzącymi z topnienia pokrywy śnieżnej. Zasoby wodne Polski są niewielkie w porównaniu do innych

państw europejskich i wynoszą około 60 km3. Jednak mogą one być zróżnicowane – w roku bardzo suchym mniejsze od 40 km3, z kolei w roku

bardzo mokrym – większe od 90 km3. Charakteryzuje je duża zmienność sezonowa i nierównomierne rozmieszczenie przestrzenne. Ponad

70% zasobów wodnych w Polsce to wody powierzchniowe, natomiast niecałe 30% – podziemne. I to właśnie stąd pochodzi nasza woda w

kranie.

Badania pokazują, że ilość wody płynącej w rzece zależy w znacznym stopniu od tego, jak wiele opadów ma postać śniegu.

Śnieg gromadzi się w mroźnych miesiącach zimowych, tworząc pokrywę śnieżną, która rozmarza wiosną i wczesnym latem. W krótkim

czasie, w trakcie topnienia pokrywy śnieżnej, koryto cieku zasilane jest dużą ilością wody. Roztopy tworzą źródła wody, które następnie

zasilają strumienie, rzeki i jeziora na ich drodze do morza. Pokrywa śnieżna wspiera całe ekosystemy w czasie, gdy woda roztopowa spływa z

górskich strumieni do rzek, jezior i obszarów przybrzeżnych. Można powiedzieć, że śnieg to zimowy, darmowy zbiornik retencjonujący o

ogromnej objętości. Powołując się na National Snow and Ice Data Center, 40 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych zaopatrywanych jest w

wodę z rzeki Kolorado, której zasoby gromadzone są w tym celu w kilku zbiornikach. Trzeba jednak zaznaczyć, że dla dorzecza górnego

Kolorado najważniejszym „zbiornikiem” jest pokrywa śnieżna. Poza tym możliwości przechowywania wody w postaci śniegu w górach są

znacznie większe niż we wszystkich pozostałych zbiornikach na rzece.

Zalegająca na powierzchni ziemi pokrywa śnieżna to ogromne ilości wody słodkiej. Nie są one dostępne od razu, trzeba poczekać aż stopnieją

i trafią do rzek. Jednak w przypadku roztopów istotne jest ich tempo. Stopniowe, powolne rozmarzanie pokrywy śnieżnej dostarcza

przyrodzie wody w „rozsądnym” tempie, kiedy jest najbardziej potrzebna. Zwiększa się także zawartość wody w glebie – zapas do

wykorzystana wiosną. W tym czasie uzupełniane są również naturalne warstwy wodonośne oraz zbiorniki retencyjne wybudowane przez

człowieka. A zatem, niewielki opad śniegu przełoży się na małą zawartość wody w glebie, skutkując suszą rolniczą, a to, w połączeniu z

brakiem opadów deszczu w lecie, przełoży się na niedobór tak potrzebnej roślinom wody. Należy także podkreślić, że deszczowa zima, ale bez

opadów śniegu, nie zapewni wystarczającego zapasu wody, ponieważ ta szybko odpłynie z ekosystemów. Również gwałtowne topnienie
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śniegu na skutek znacznego wzrostu temperatury nie jest korzystne, ponieważ powoduje, że woda szybko spływa do rzek, nie mając czasu na

infiltrację. Dodatkowo może generować zagrożenie powodziowe. Wcześniejsze, szybsze topnienie śniegu będzie wpływało na wysychanie

rzek późnym latem, ale także na większe parowanie ze zbyt wcześnie odsłoniętej gleby.

Występująca w okresie letnim susza to nie tylko zmniejszone plony. To w konsekwencji mniejsza ilość wody płynąca w rzekach, a tym samym

mniejsza ilość wody dostępna dla nas, dla naszych codziennych celów. W okresie letnim niektóre rzeki, na skutek braku zasilania w postaci

opadów atmosferycznych, wysokiej temperatury, a tym samym intensywnego parowania, będąc zasilane jedynie wodami podziemnymi

(które również nie zostaną uzupełnione zimowymi roztopami), będą miejscami wysychać. Deficyt wody może wystąpić na terenie całego

kraju, jednak najbardziej na suszę narażona jest Polska środkowo-zachodnia oraz centralna, w tym Wielkopolska. Jednym z czynników

mającym na to wpływ, oprócz występującej dysproporcji pomiędzy wysokością opadu i parowaniem, są pojawiające się coraz częściej

bezśnieżne zimy. Wspomniane susze śnieżne, występujące zwłaszcza na obszarach charakteryzujących się zasilaniem pochodzącym głównie

z pokrywy śnieżnej, powodują, że do danego regionu dostarczana jest mniejsza ilość wody w postaci śniegu lub deszczu.

Podsumowując, opady śniegu są kluczowe dla uregulowanej i zapewniającej poczucie bezpieczeństwa gospodarki wolnej.
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ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO MA BYĆ CZĘŚCIĄ TAKSONOMII UE
Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Marta Saracyn

Unijna Taksonomia Środowiskowa, wprowadzona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 2020 r., stanowi swoisty słownik

definiujący zrównoważony rozwój na potrzeby ocen i finansowania działań potocznie nazywanych zielonymi. Ustanawia 6 celów

środowiskowych określonych jako: • łagodzenie zmian klimatu; • adaptacja do zmian klimatu; • zrównoważone wykorzystywanie i ochrona

zasobów wodnych i morskich; • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym; • zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola; • ochrona i

odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Kategorie: Wydanie 1/2023, Z Komisji Europejskiej
Tags: rolnictwo, UE, Unijna Taksonomia Środowiskowa, wytyczne techniczne, Zrównoważane rolnictwo
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Unijna Taksonomia Środowiskowa, wprowadzona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 2020 r., stanowi swoisty słownik

definiujący zrównoważony rozwój na potrzeby ocen i finansowania działań potocznie nazywanych zielonymi. Ustanawia 6 celów

środowiskowych określonych jako:

łagodzenie zmian klimatu;

adaptacja do zmian klimatu;

zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;

przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym;

zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola;

ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

To, czy dana działalność jest zgodna z Taksonomią ma być oceniane na podstawie technicznych kryteriów publikowanych przez KE w

specjalnych, delegowanych aktach. Obecnie zostały wydane dokumenty dla dwóch pierwszych celów środowiskowych – dotyczących zmian

klimatu. Przedstawione warunki określają branże, dla których spełnione muszą zostać szczegółowe wymogi. Zgodne z Taksonomią mogą być

działalności dotyczące 9 sektorów:

leśnictwo;

działalność w zakresie ochrony i odbudowy środowiska;

przetwórstwo przemysłowe;

energetyka;

dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz remediacja;

transport;

budownictwo i działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;

informacja i komunikacja;

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Na liście sektorów brakuje rolnictwa. Zgodnie z przyjętym podejściem, żadna działalność rolnicza nie może więc zostać zakwalifikowana jako

zrównoważona. Efektem tego mogą być m.in. ograniczenia w dostępie do finansowania. Z jednej strony, KOBiZE podaje, że rolnictwo

odpowiada za 8% krajowej emisji gazów cieplarnianych. Z drugiej, rola gospodarki rolnej w kształtowaniu bioróżnorodności, retencji wody

czy adaptacji do zmian klimatu jest bardzo duża. Strategia dla rolnictwa jest integralną częścią Europejskiego Zielonego Ładu, dlatego też

trwają prace nad uwzględnieniem go w kryteriach technicznych dla celów środowiskowych. Jak podaje Komisja Europejska, powodem

pominięcia tego sektora w wydanych w 2020 roku dokumentach, był brak ostatecznej wersji Wspólnej Polityki Rolnej.

WPR została jednak już przyjęta i nic nie stoi na przeszkodzie w uzupełnieniu Taksonomii. Co więcej, Platforma Zrównoważonego Rozwoju

opracowała już raport z rekomendacjami, więc można więc spodziewać się włączenia sektora rolnego do Taksonomii UE w niedługim czasie.

W następnych numerach „Wodnych Spraw” będziemy szerzej przedstawiać tematykę Taksonomii i ocen zgodności z nią.

61

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=PL
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/emisje-gazow-cieplarnianych-ghg-z-rolnictwa
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/qanda_21_1805
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2021-09/210803-sustainable-finance-platform-report-technical-screening-criteria-taxonomy-annex_en.pdf


ZWIĘKSZONO LIMIT NA INWESTYCJE CHRONIĄCE WODY PRZED
ZANIECZYSZCZENIEM AZOTANAMI POCHODZĄCYMI ZE ŹRÓDEŁ

ROLNICZYCH – KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW RUSZA JUŻ W LUTYM
Opublikowane 13 stycznia 2023 autor: Karol Kucharski

W ramach operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, a

konkretnie poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –

2020 (PROW 2014 – 2020), o pomoc finansową mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji

zwierzęcej. Producenci rolni mogą uzyskać dofinansowanie na inwestycje, które posłużą dostosowaniu gospodarstw do wymogów

określonych w tzw. programie azotanowym („Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”), związanych z przechowywaniem nawozów naturalnych

(lub kiszonek – w przypadku młodych rolników), a także na doposażenie gospodarstw w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych

płynnych.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 1/2023
Tags: dofinansowanie, limit, ochrona, Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, woda

62

http://dev.wodnesprawy.pl/category/aktualnosci/
http://dev.wodnesprawy.pl/category/wydanie-1-2023/
http://dev.wodnesprawy.pl/tag/dofinansowanie/
http://dev.wodnesprawy.pl/tag/limit/
http://dev.wodnesprawy.pl/tag/ochrona/
http://dev.wodnesprawy.pl/tag/programem-rozwoju-obszarow-wiejskich/
http://dev.wodnesprawy.pl/tag/woda/


W ramach operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, a

konkretnie poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –

2020 (PROW 2014 – 2020), o pomoc finansową mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji

zwierzęcej.

Producenci rolni mogą uzyskać dofinansowanie na inwestycje, które posłużą dostosowaniu gospodarstw do wymogów określonych w tzw.

programie azotanowym („Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł

rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”), związanych z przechowywaniem nawozów naturalnych (lub kiszonek – w

przypadku młodych rolników), a także na doposażenie gospodarstw w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych płynnych.

20 grudnia 2022 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r., zmieniającego

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na tego typu inwestycje.

Wprowadzone zmiany umożliwiają m.in. podwyższenie kwoty pomocy ze 100 tys. zł do 150 tys. zł na jednego beneficjenta lub jedno

gospodarstwo, usprawnienie procesu przyznawania pomocy i rozliczania operacji przez wprowadzenie nowej formy pomocy, tj.

standardowych stawek jednostkowych na budowę zbiorników i płyt do przechowywania nawozów naturalnych.

Ze zwiększonego limitu mogą skorzystać:

rolnicy, który złożyli wnioski o przyznanie pomocy w naborze przeprowadzonym na przełomie 2021 i 2022 r., ale nie zostały one

rozpatrzone (tj. nie doszło do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy);

beneficjenci, którzy przed dniem wejścia w życie przepisów zmienionego rozporządzenia wykonawczego, zawarli umowy o

przyznaniu pomocy i nie otrzymali płatności końcowej.

W 2023 r. planowane jest uruchomienie dwóch naborów wniosków na tego typu operacje, w pierwszym i drugim półroczu. Zgodnie z

aktualnym harmonogramem PROW 2014 – 2020 nabór wniosków w ramach operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed

zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” odbędzie się w lutym oraz czerwcu 2023 r.
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https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2664
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-prow-2014-2020
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-prow-2014-2020

