
UTONĄĆ W PROCEDURACH

O planowaniu w gospodarce wodnej

TAKSONOMIA - CO OZNACZA DLA WODY?

POWÓDŹ - CZYM JEST POWÓDŹ I CZY 
MI ZAGRAŻA?
Gdzie mogę się dowiedzieć więcej?

System jednolitej klasyfikacji w UE

GÓRA LODOWA WIELKOŚCI LONDYNU 
ODERWAŁA SIĘ OD SZELFU 
Antarktyda ma kłopoty?N
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WYSTARTOWAŁA PIERWSZA ODSŁONA PROGRAMU „ENERGIA DLA
WSI”

Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Karol Kucharski

Celem programu „Energia dla wsi” jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenach gmin wiejskich i wiejsko-

miejskich. W ramach programu rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji związanych z OZE.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 3/2023
Tags: „Energia dla wsi”, obszary wiejskie, rolnictwo, spółdzielnie energetyczne, źródła energii
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Celem programu „Energia dla wsi” jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenach gmin wiejskich i wiejsko-

miejskich. W ramach programu rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji związanych z OZE.

Program ma przyczynić się do transformacji energetycznej na obszarach wiejskich w sposób zrównoważony – bez ograniczania rozwoju

produkcji rolnej i żywnościowej. Realizacja programu ma zwiększyć dostęp do inwestycji OZE dla rolników oraz wszystkich zainteresowanych

współpracą w ramach spółdzielni energetycznych, przyczyniając się tym samym do obniżenia kosztów pozyskania energii przez

mieszkańców obszarów wiejskich.

Całkowity budżet programu „Energia dla wsi” wynosi 1 mld złotych. Pierwszy nabór ruszył już 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia. Budżet dla

niego wynosi 100 mln zł, a pieniądze mogą zostać wypłacone w formie dotacji lub pożyczki.

Składając wnioski o dotację, można ubiegać się o wsparcie na inwestycje dotyczące budowy elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania

energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji oraz magazynów energii.

Pożyczkę można uzyskać, ubiegając się o pieniądze na inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z

biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, instalacji wiatrowych oraz fotowoltaicznych.

Beneficjentami programu są nie tylko rolnicy. O wsparcie mogą ubiegać się również spółdzielnie energetyczne oraz ich członkowie. W

przypadku dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych możliwe jest wnioskowanie o pożyczkę w wysokości do

100% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych jest także możliwość starania się o dotację w wysokości

nawet do 65% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NABORY DO FENG
Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Marta Saracyn

Kolejna inicjatywa finansowana z budżetu UE jest już w trakcie wdrażania. W związku z tym Bank Gospodarstwa Krajowego, jako instytucja

pośrednicząca, ogłosił właśnie terminy naborów wniosków w ramach w przygotowania do realizacji programu Fundusze Europejskie dla

Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027 (FENG).

Kategorie: Aktualności, Wydanie 3/2023
Tags: BGK, FENG, nabór wniosków, terminy, wsparcie
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Kolejna inicjatywa finansowana z budżetu UE jest już w trakcie wdrażania. W związku z tym Bank Gospodarstwa Krajowego, jako instytucja

pośrednicząca, ogłosił właśnie terminy naborów wniosków w ramach w przygotowania do realizacji programu Fundusze Europejskie dla

Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027 (FENG).

Kredyt technologiczny

Ogłoszenie konkursu (publikacja dokumentacji konkursowej i szczegółów instrumentu) – 09.03.2023

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie – 23.03.2023

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie – 31.05.2023

Alokacja na konkurs – 578 mln zł

Kredyt ekologiczny – pierwszy konkurs

Ogłoszenie konkursu – 17.05.2023

Rozpoczęcie naboru wniosków – 06.06.2023

Zakończenie naboru wniosków – 17.08.2023

Alokacja – 333 mln zł

Kredyt ekologiczny – drugi konkurs

Ogłoszenie konkursu – 01.08.2023

Rozpoczęcie naboru wniosków – 22.08.2023

Zakończenie naboru wniosków – 21.11.2023

Alokacja – 333 mln zł

Najbliższe terminy przypadają już na marzec, warto więc śledzić na bieżąco informacje publikowane przez BGK, jak również zapoznać się z

zapisami samego programu FENG. Pozwoli to wcześniej wybrać najlepsze źródło pozyskania środków, a także przygotować się do

wnioskowania.
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KONFERENCJA WODNA ONZ 2023 – USTALONO KONIECZNE DO
OMÓWIENIA TEMATY
Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Miliardy ludzi na całym świecie cierpią z powodu niewystarczającego dostępu do wody, urządzeń sanitarnych i higieny. Źródła wody są coraz

bardziej zanieczyszczone, a naturalne ekosystemy dostarczające ten zasób zanikają. Zmiany klimatyczne powodują zjawiska ekstremalne, tj.

susze czy powodzie. Woda to temat dotyczący wszystkich i każdego z osobna, a w dniach 22 – 24 marca znajdzie się na pierwszym planie

podczas Konferencji Wodnej ONZ 2023 w Nowym Jorku.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 3/2023
Tags: Konferencja wodna, ONZ, ONZ 2023, woda
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Miliardy ludzi na całym świecie cierpią z powodu niewystarczającego dostępu do wody, urządzeń sanitarnych i higieny. Źródła wody są coraz

bardziej zanieczyszczone, a naturalne ekosystemy dostarczające ten zasób zanikają. Zmiany klimatyczne powodują zjawiska ekstremalne, tj.

susze czy powodzie. Woda to temat dotyczący wszystkich i każdego z osobna, a w dniach 22 – 24 marca znajdzie się na pierwszym planie

podczas Konferencji Wodnej ONZ 2023 w Nowym Jorku.

Konferencja Wodna ONZ 2023 – zagadnienia

W Kwaterze Głównej ONZ w Nowym Jorku 25 października 2022 r. ogłoszono wybrane w wyniku konsultacji tematy pięciu interaktywnych

dialogów, które odbędą się w ramach konferencji:

Woda dla zdrowia: dostęp do bezpiecznej wody pitnej, higieny i urządzeń sanitarnych.

Woda dla zrównoważonego rozwoju: wycena wody, związek woda-energia-żywność oraz zrównoważony rozwój gospodarczy i

miejski.

Woda dla klimatu, odporności i środowiska: źródło dla morza, różnorodność biologiczna, klimat, odporność i ograniczenie ryzyka

klęsk żywiołowych.

Woda dla współpracy: transgraniczna i międzynarodowa współpraca wodna, współpraca międzysektorowa (w tym współpraca

naukowa) oraz woda w ramach Agendy 2030.

Dekada działania na rzecz wody: przyspieszenie realizacji celów, w tym poprzez plan działania Sekretarza Generalnego ONZ.

Tegoroczna Konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęcona wodzie odbędzie się w kluczowym momencie. Należy bowiem

pilnie zająć się narastającym globalnym kryzysem wodnym, aby zrealizować Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i przyspieszyć

postęp w związku z dostępem do wody i poprawą warunków sanitarnych.
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PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI – PUBLIKACJA KOLEJNYCH
ROZPORZĄDZEŃ

Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Agnieszka Hobot

O rozpoczęciu publikowania rozporządzeń Ministra Infrastruktury w sprawie planów gospodarowania wodami (PGW) wspominaliśmy już na

początku roku, wówczas pojawił się tylko jeden, oczekujący na wejście w życie akt prawny – Plan gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Dniestru.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 3/2023
Tags: PGW, Plany gospodarowania wodami, rozporządzenia
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O rozpoczęciu publikowania rozporządzeń Ministra Infrastruktury w sprawie planów gospodarowania wodami (PGW) wspominaliśmy  już na

początku roku, wówczas pojawił się tylko jeden, oczekujący na wejście w życie akt prawny – Plan gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Dniestru.

Plany gospodarowania wodami – ile ich będzie?

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, w obecnym cyklu planistycznym w Polsce – czyli na najbliższe sześć lat – opracowano 9 dokumentów,

odrębnie dla każdego obszaru dorzecza. W styczniu tego roku pojawiły się kolejne rozporządzenia dla obszarów dorzeczy mniejszych rzek.

Oblikowane zostały:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Banówki;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Niemna;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Łaby;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Świeżej;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Pregoły;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Dunaju.

Planowany termin wejścia w życie rozporządzeń to 23 marca 2023 r.

Dokumenty stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych w zlewniach należących do danego obszaru

dorzecza, a także wskazują działania podstawowe i uzupełniające, które mają sprzyjać poprawie lub utrzymaniu dobrego stanu wód, w tym

również ekosystemów wód zależnych. Więcej o PGW możesz przeczytać w artykule pt. „Utonąć w procedurach. O planowaniu w gospodarce

wodnej”. 
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NABÓR WNIOSKÓW NA WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI
ZWIĄZANYCH Z NAWADNIANIEM LUB WYKORZYSTANIEM

ZIELONYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Karol Kucharski

Rolnicy planujący w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii od 31

stycznia do 1 marca 2023 r. mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w tym zakresie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”

z PROW 2014 – 2020.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 3/2023
Tags: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, gospodarswo, nawadnianie, refundacja, wsparcie finansowe,
zielone źródła energii
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Rolnicy planujący w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii od 31

stycznia do 1 marca 2023 r. mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w tym zakresie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”

z PROW 2014 – 2020.

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie

W ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) wsparcie przyznawane jest

rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące rodzaje operacji:

wykonanie nowego nawodnienia,

ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,

ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Maksymalna kwota pomocy, jaką można uzyskać na operacje w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w całym okresie realizacji PROW

2014 – 2020 wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Poziom dofinansowania to standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w

przypadku, gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik”.

W tym obszarze brak jest możliwości składania wniosku przez rolników, którzy chcieliby wspólnie ubiegać się o pomoc (tzw. osoby wspólnie

wnioskujące).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie

W ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze F (zielona energia w gospodarstwie) rolnicy mogą otrzymać

wsparcie na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach (o ile te nie są wykonane z azbestu) oraz jeżeli urządzenia objęte pomocą będą

usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych. Produkcja prądu przez urządzenia objęte dofinansowaniem powinna być dostosowana do

zużycia energii elektrycznej gospodarstwa. Całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć 50 kilowatów (kW), przy czym wykorzystanie

mocy przypadającej na budynki mieszkalne jednorodzinne nie może przekroczyć 10 kW i stanowić więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń.

Koszty kwalifikowalne obejmują m.in.:

zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii,
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https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych--w-obszarze-nawadniania-w-gospodarstwie---nabor-30-listopada-do-28-stycznia-2021-r


budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z

energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii,

zakup pomp ciepła.

Maksymalna kwota pomocy, jaką można uzyskać na operacje w tym obszarze, w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, wynosi 150 tys.

zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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PROGRAM AZOTANOWY WSZEDŁ W ŻYCIE 8 LUTEGO
Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Agnieszka Hobot

Dnia 7 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu

działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu

zanieczyszczeniu”. Przepisy weszły w życie dzień po opublikowaniu.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 3/2023
Tags: dostosowanie gospodarstw, plany nawożenia, program azotanowy
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Dnia 7 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu

działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu

zanieczyszczeniu”. Przepisy weszły w życie dzień po opublikowaniu.

Program azotanowy wdraża postanowienia dyrektywy, której celem jest ograniczenie oddziaływania sektora rolniczego na stan wód

powierzchniowych i podziemnych.

Wprowadzone nowym rozporządzeniem aktualizacje opisaliśmy w poprzednim numerze „Wodnych Spraw”, w artykule pt. „Zmiany w

programie azotanowym”.

Warto przypomnieć, iż do kluczowych zmian należy możliwość wcześniejszego, wiosennego nawożenia upraw (w okresie od pierwszego do

ostatniego dnia lutego). Wiosenny termin uwarunkowany jest utrzymaniem się w kolejnych 5 dniach średniej dobowej temperatury powyżej

3°C dla roślin zasianych jesienią, upraw trwałych i wieloletnich i trwałych użytków zielonych oraz 5°C dla pozostałych upraw. Czy warunki

temperaturowe zostały spełnione można sprawdzać na portalu IMGW-PIB – Agrometeo, w zakładce Kryterium wcześniejszego terminu

nawożenia.

Plany nawożenia

Istotną informacją dla rolników jest to, że plany nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu opracowane albo wykonane

na podstawie przepisów programu azotanowego z 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.

Czas na dostosowanie gospodarstw

W przypadku rozpoczęcia budowy, przebudowy lub zakupu miejsc do przechowywania nawozów naturalnych – zachowują ważność

obliczenia pojemności lub powierzchni, wykonane zgodnie z dotychczasowym programem azotanowym. Przy czym 31 grudnia 2024 r.

pozostaje terminem końcowym na dostosowanie powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych

przez podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.
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SCENARIUSZE LEKCJI DO EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Marta Saracyn

Podstawą dbania o zrównoważony rozwój jest edukacja. Bez wiedzy o tym, jak ważna jest troska o środowisko i bez znajomości sposobów

działania na jego rzecz, nie można liczyć na spektakularne efekty. O znaczeniu inicjatyw edukacyjno-informacyjnych można usłyszeć przy

każdym większym projekcie. Już od dość długiego czasu są one ich integralną częścią.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 3/2023
Tags: bioróżnorodność, edukacja ekologiczna, ekologia, energetyka, klimat, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
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Podstawą dbania o zrównoważony rozwój jest edukacja. Bez wiedzy o tym, jak ważna jest troska o środowisko i bez znajomości sposobów

działania na jego rzecz, nie można liczyć na spektakularne efekty. O znaczeniu inicjatyw edukacyjno-informacyjnych można usłyszeć przy

każdym większym projekcie. Już od dość długiego czasu są one ich integralną częścią.

W ostatnich miesiącach pojawiły się interesujące materiały edukacyjne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ministerstwo Klimatu

i Środowiska zamieściło na swoich stronach internetowych zestaw 40 scenariuszy lekcji dotyczących zmian klimatu. Znajdują się tam gotowe

materiały wykorzystujące różnorodne formy nauki, m.in. pracę w grupie, burze mózgów, dyskusje, prezentacje czy badania własne.

Scenariusze mogą być zarówno bazą do zajęć dydaktycznych, jak i działań dodatkowych realizowanych na kołach zainteresowań. Obejmują

zagadnienia związane z:

nauką o klimacie,

sprzężeniami zwrotnymi ze szczególnym podkreśleniem bioróżnorodności,

adaptacją i mitygacją,

energetyką,

społecznymi skutkami zmian klimatu,

źródłami informacji o klimacie.

Nie tylko Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało scenariusze lekcji o środowisku. Wody Polskie w ramach prowadzonych projektów

przygotowały materiały edukacyjne. Dotyczą one m.in. ochrony przed suszą a także powodzią. Co ciekawe, w zakresie tego ostatniego tematu

przygotowane zostały także konspekty wykładów skierowanych do studentów kierunków związanych z ochroną środowiska. Dostęp do

opracowanych przez fachowców materiałów edukacyjnych ułatwi pracę nauczycielom i zapewni rzetelne i aktualne źródła informacji o

środowisku.
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WSPÓLNA DEKLARACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI „PAKT DLA
MOKRADEŁ”

Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Jak co roku, 2 lutego obchodzony był Światowy Dzień Mokradeł. Dzień ten, jest okazją do podkreślenia roli jaką pełnią ekosystemy

mokradłowe, zarówno pod kątem przyrodniczym, jak i gospodarczym. W tym roku, hasło przewodnie Światowego Dnia Mokradeł, dotyczyło

konieczności odtwarzania mokradeł.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 3/2023
Tags: „Pakt dla Mokradeł”, Ekosystemy mokradłowe, Konferencja, ochrona, Światowy Dzień Mokradeł
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Jak co roku, 2 lutego obchodzony był Światowy Dzień Mokradeł. Dzień ten jest okazją do podkreślenia roli jaką pełnią ekosystemy

mokradłowe, zarówno pod kątem przyrodniczym, jak i gospodarczym. W tym roku, hasło przewodnie Światowego Dnia Mokradeł, dotyczyło

konieczności ich odtwarzania.

„Pakt dla Mokradeł” – wspólne działania na rzecz ich ochrony

Z okazji obchodów Światowego Dnia Mokradeł, w dniach od 5 do 7 lutego, zorganizowana została Konferencja o ochronie obszarów wodno-

błotnych, o której pisaliśmy w poprzednim numerze "Wodnych Spraw". Podczas spotkania wygłoszono 71 referatów, przedstawiono 30

prezentacji posterowych oraz przeprowadzono wiele dyskusji panelowych i warsztatowych. Uczestnicy konferencji przyjęli, w formie

deklaracji, poniższe oświadczenie:

„Ekosystemy mokradłowe, takie jak bagna, torfowiska, rzeki, jeziora, są kluczowym elementem przyrody, a ich ochrona i odtwarzanie są

niezbędne dla powstrzymania globalnego kryzysu klimatyczno-ekologicznego, a także dla zapewnienia bezpiecznej przyszłości ludzi i

trwałego dostępu do zasobów środowiska.

Mokradła zajmowały ok. 18% powierzchni Polski, ale niemal wszystkie, w efekcie degradacji, przestały spełniać niegdysiejsze funkcje

ekosystemowe. Wskutek melioracji około 85% torfowisk straciło cechy ekosystemów bagiennych, zmieniając się z pochłaniaczy dwutlenku

węgla w źródła jego emisji do atmosfery. Około 80% rzek ma, wskutek regulacji i dopływu zanieczyszczeń, znacząco pogorszony stan

ekologiczny, co upośledziło ich zdolności samooczyszczania i zniszczyło różnorodność siedlisk. Również stan lub potencjał ekologiczny

ponad 80% jezior jest gorszy niż dobry. Gatunki związane z mokradłami dominują w Polskich Czerwonych Księgach fauny i flory, należąc do

najszybciej ginących.

Mimo że dotychczasowe projekty odtwarzania mokradeł prowadzone w Polsce i za granicą dostarczyły niezbędnej wiedzy naukowej i

technicznej, skala przestrzenna i liczba zrealizowanych projektów jest nieproporcjonalnie mała w stosunku do potrzeb. Jednocześnie ochrona

i restytucja mokradeł są coraz częściej przywoływane przez różne środowiska jako działania niezbędne dla przeciwdziałania suszom i

powodziom, ochrony jakości wód, ograniczenia skutków zmian klimatu, a także poprawy obronności kraju. Również nowe akty prawne Unii

Europejskiej – „Strategia bioróżnorodności” oraz „Prawo o przywracaniu przyrody” – wymagają od nas natychmiastowego zwiększenia

efektywności ochrony i restytucji mokradeł. Aby wdrożyć te plany, potrzebujemy dziś współpracy różnych środowisk ponad wszelkimi

podziałami.

Jako uczestnicy konferencji „Pakt dla Mokradeł” wyrażamy potrzebę i wolę współdziałania na rzecz:

Uznania ochrony i odtwarzania mokradeł za działania kluczowe dla adaptacji do zmian klimatu i ich ograniczania oraz

powstrzymania wymierania gatunków, i wdrożenia adekwatnych działań w różnych sektorach polityki Państwa.

Współpracy naukowców różnych dziedzin i dyscyplin naukowych w planowaniu oraz realizacji ochrony i odtwarzania mokradeł, a

także stworzenia systemu monitoringu ich stanu ekologicznego oraz oceny funkcji ekosystemowych.

Współpracy między instytucjami administracji publicznej a naukowcami i praktykami ochrony przyrody, aby poprawić istniejące i

wypracować nowe skuteczne instrumenty prawne, administracyjne i finansowe wspierające przyrodę mokradeł.

Stworzenia ram prawno-organizacyjnych wspomagających zaangażowanie sektora prywatnego w odtwarzanie mokradeł, a w

szczególności restytucję zdegradowanych torfowisk w ramach kompensowania emisji gazów cieplarnianych.
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Wypracowania nowych zasad gospodarowania glebami torfowymi w sektorze rolniczym i leśnym, takich jak paludikultura, aby

zminimalizować emisje gazów cieplarnianych i przywrócić utracone funkcje ekosystemowe, takie jak retencja i oczyszczanie wód.

Ograniczenia wydobycia i stosowania torfu w przemyśle ogrodniczym i innych sektorach.

Rewizji dotychczasowego podejścia do formalnej ochrony mokradeł na obszarach chronionych w celu zwiększenia jej efektywności i

zapobieżenia błędnym decyzjom administracyjnym.

Objęcia skuteczną ochroną mokradeł dobrze zachowanych oraz opracowania i wdrożenia krajowego planu restytucji przyrodniczej

mokradeł zdegradowanych w celu przywracania przyrody i odtwarzania utraconych usług ekosystemowych, w tym funkcji

strategicznych w zakresie obronności kraju.

Skutecznej i powszechnej edukacji społeczeństwa w zakresie roli mokradeł w przyrodzie i naszym życiu, a także potrzeb i metod ich

odtwarzania.

Wzmocnienia współpracy międzynarodowej polskich naukowców, praktyków i decydentów w zakresie ochrony i przywracania

mokradeł, w szczególności w zakresie ochrony transgranicznych obszarów bagiennych, takich jak region białorusko-ukraińsko-

polskiego Polesia”.
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UTONĄĆ W PROCEDURACH. O PLANOWANIU W GOSPODARCE
WODNEJ

Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Agnieszka Hobot

Planowanie jest nieodłącznym elementem naszej codzienności. Czasem jest procesem złożonym, a czasem dotyczy nieskomplikowanych,

ukierunkowanych działań – zakupów, wakacji, rozwoju zawodowego itp. Wychodząc z tej prostej definicji – planowanie to proces ustalania

celów oraz odpowiednich działań, aby te cele osiągnąć.

Kategorie: Temat wydania, Wydanie 3/2023
Tags: gospodarka wodna, PGW, PPNW, PPS, program azotanowy, PZRP, utonąć w procedurach
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Planowanie jest nieodłącznym elementem naszej codzienności. Czasem jest procesem złożonym, a czasem dotyczy nieskomplikowanych,

ukierunkowanych działań – zakupów, wakacji, rozwoju zawodowego itp. Wychodząc z tej prostej definicji – planowanie to proces ustalania

celów oraz odpowiednich działań, aby te cele osiągnąć.

Jak planujemy w gospodarce wodnej?

W gospodarce wodnej planowanie odbywa się przede wszystkim w oparciu o zapisy ustawy Prawo wodne. Konieczność opracowania oraz

publikacji najważniejszych dokumentów planistycznych wynika właśnie z tej ustawy. Dlaczego zatem mówimy o złożoności tego procesu?

Istotnym czynnikiem warunkującym treść Prawa wodnego jest konieczność zaimplementowania do tego aktu zapisów poszczególnych

dyrektyw UE dotyczących wody. A jest ich sporo, biorąc pod uwagę, iż ustawa dotyczy kompleksowego zarządzania gospodarką wodną, ale

także szeregu aspektów w zakresie ochrony ilości i jakości wód w Polsce.

Ustawa Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi do niej (rozporządzeniami) liczy ponad 800 stron, co daje kilka tomów wielkości

przeciętnej książki. Każdy z zapisów wnosi istotne uwarunkowania dla naszego funkcjonowania, z czego nie do końca zdajemy sobie sprawę.

Jak zmieniały się losy tego aktu prawnego pisaliśmy z okazji stulecia  jego ustanowienia w Polsce. Zatem proces planowania w gospodarce

wodnej jest złożony, wielowątkowy, wzajemnie przenikający się i oparty o szereg dokumentów planistycznych i programowych.

Najważniejszy dokument planistyczny

Do najistotniejszych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej należą plany gospodarowania wodami (PGW). Zapisy ustawy Prawo

wodne w tym zakresie wdrażają Ramową Dyrektywę Wodną (RDW). PGW w Polsce obowiązują od 2011 r. Przez te 12 lat aktualizowano je

dwukrotnie, przy czym druga aktualizacja powinna wejść w życie 23 marca 2023 r.

Dlaczego PGW są tak istotne? W tych dokumentach zawarte są informacje dotyczące m.in.:

jednolitych części wód powierzchniowych, podziemnych, jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych;

celów środowiskowych, ustalonych dla wszystkich ww. jednolitych części wód oraz obszarów chronionych zależnych od wód;

odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych;

działań podstawowych i uzupełniających, które powinny zostać zrealizowane dla osiągnięcia celów środowiskowych.

Istotność zapisów PGW nie jest wyłącznie kwestią świadomości w zakresie potrzeby ochrony wód, ale warunkuje funkcjonowanie społeczne i

gospodarcze w wielu obszarach. To, czy pozyskamy zgodę wodnoprawną na realizację zaplanowanego działania/inwestycji, będzie zależało

m.in. od tego, czy i jak nasze plany wpłyną na cele środowiskowe ustalone dla jednolitych części wód. To, czy otrzymamy dofinansowanie z

UE na realizację naszych zamierzeń również będzie miało związek z uwarunkowaniami wynikającymi z PGW – czy nasza inwestycja będzie

wpływała na cele środowiskowe, a jeśli tak, to czy otrzyma odstępstwo, które umożliwi realizację pod pewnymi warunkami. Głośna w

ostatnich miesiącach Taksonomia UE również warunkuje realizację przedsięwzięć w oparciu o zasadę – nie czyń poważnych szkód dla

żadnego z celów środowiskowych, tzw. DNSH (ang. Do No Significant Harm). A gdzie znajdziemy te cele dla wód? Właśnie w obowiązujących

PGW.
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Instytucją odpowiedzialną za opracowanie PGW są Wody Polskie.

Co jeszcze planujemy?

W zakresie planowania w gospodarce wodnej, w ustawie Prawo wodne, znajdziemy również inne istotne dokumenty – plany zarządzania

ryzykiem powodziowym (PZRP). Powstają one w oparciu o zaimplementowane do naszej ustawy zapisy dyrektywy powodziowej. W nich

znajdziemy cele zarządzania ryzykiem powodziowym oraz katalog działań służących ich osiągnięciu. O tym, jak powstają PZRP, co dla nas

oznaczają oraz gdzie możemy sprawdzić, czy grozi nam powódź, piszemy w tym wydaniu „Wodnych Spraw”, w artykule pt. „Powódź – czym

jest i czy mi zagraża?” Za opracowanie PZRP, podobnie jak w przypadku PGW, odpowiadają Wody Polskie.

Innym dokumentem, zawierającym zasady ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, tym razem przed zanieczyszczeniami

powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, jest program azotanowy, którego pełna nazwa brzmi „Program działań mających na

celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Za

zapisami tego programu również stoją wytyczne dyrektywne, w tym przypadku tzw. dyrektywa azotanowa. Instytucją odpowiedzialną za

opracowanie i przegląd programu azotanowego, opublikowanego w formie rozporządzenia Rady Ministrów, jest obecnie Ministerstwo

Infrastruktury. Program azotanowy warunkuje szereg działań w gospodarstwach rolnych – od warunków przechowywania nawozów

naturalnych, poprzez terminy i dawki nawożenia azotem do sprawozdawczości z wykonanych prac. Najważniejsze informacje o programie

azotanowym znajdziesz w publikacjach pt. „Zmiany w programie azotanowym” oraz „Wcześniejszy, wiosenny termin nawożenia”.

Wracając do podstawy opracowania PGW, czyli Ramowej Dyrektywy Wodnej, należy zauważyć, iż dopuszcza ona powstawanie krajowych

planów i programów, dzięki którym jej zapisy będą wdrażane pełniej. W związku z powyższym, a także z uwagi na konieczność podejmowania

działań adaptacyjnych wynikających ze zmiany klimatu, w Polsce powstały takie dokumenty jak Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)

czy Program przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030 (PPNW). Oba dokumenty skupione są na

działaniach związanych ze zwiększaniem retencji i łagodzeniem skutków suszy.

Czy mamy wpływ na planowanie w gospodarce wodnej?

Konsultacje społeczne dają nam możliwości uczestniczenia w procesie powstawania każdego z ww. dokumentów planistycznych. Warto

zapamiętać, iż w przypadku największych dokumentów – planów gospodarowania wodami oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym

– trwają one przynajmniej sześć miesięcy. To naprawę sporo czasu na to, aby zapoznać się z planami – odnaleźć interesujące nas zapisy,

uczestniczyć w spotkaniach konsultacyjnych czy przekazać pisemnie nasze wątpliwości instytucji odpowiedzialnej za opracowanie

dokumentu. Woda ma znaczenie, a Twój głos się liczy. Nie pozwólmy sobie utonąć w procedurach.
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PIERWSZE NA SZCZEBLU MINISTERIALNYM GLOBALNE FORUM
POŚWIĘCONE KWESTIOM HANDLU, KLIMATU I

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Karol Kucharski

W dniu 19 stycznia 2023 r. Komisja Europejska, państwa członkowskie oraz 26 krajów partnerskich zainaugurowało „Koalicję ministrów

handlu na rzecz klimatu” – pierwsze na szczeblu ministerialnym forum poświęcone kwestiom handlu, klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Jego celem jest określenie, jakie pozytywne rozwiązania obecnego kryzysu klimatycznego mogą zaproponować handel i polityka handlowa.

Kategorie: Z Komisji Europejskiej, Wydanie 3/2023
Tags: globalne forum, Handel, KE, klimat, koalicja, zrównoważony rozwój
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W dniu 19 stycznia 2023 r. Komisja Europejska, państwa członkowskie oraz 26 krajów partnerskich zainaugurowało „Koalicję ministrów

handlu na rzecz klimatu” – pierwsze na szczeblu ministerialnym forum poświęcone kwestiom handlu, klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Jego celem jest określenie, jakie pozytywne rozwiązania obecnego kryzysu klimatycznego mogą zaproponować handel i polityka handlowa.

Koalicja ma na celu budowanie partnerstw między społecznościami handlowymi a klimatycznymi, w celu określenia, w jaki sposób polityka

handlowa może przyczynić się do przeciwdziałania zmianie klimatu. Będzie ona promować handel towarami, usługami i technologiami oraz

inwestycje w takie dobra i rozwiązania, które pomagają w łagodzeniu zmiany klimatu i przystosowywaniu się do niej.

Ważnym elementem programu koalicji jest określenie sposobów, w jakie polityka handlowa może wspierać podatne na zagrożenia kraje

rozwijające się i najsłabiej rozwinięte. To one stoją w obliczu największych zagrożeń związanych ze zmianą klimatu. W pracach biorą udział

ministrowie handlu z regionów o różnym poziomie dochodów, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorstwa, organizacje międzynarodowe

oraz społeczności klimatyczne i finansowe.

Do koalicji mogą przystąpić wszystkie zainteresowane kraje. Obecnie w jej skład wchodzi ponad 50 ministrów z 27 jurysdykcji. Czterech

współprzewodniczących to Ekwador, UE, Kenia i Nowa Zelandia. Pozostali uczestnicy to: Angola, Australia, Barbados, Gambia, Filipiny,

Islandia, Japonia (sprawy zagraniczne i handel), Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Malediwy, Mozambik, Norwegia, Republika Korei, Republika

Zielonego Przylądka, Rwanda, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Ukraina, Vanuatu, Wielka Brytania i Zambia.

Koalicja ma na celu opracowanie wytycznych politycznych i opracowanie strategii związanych z handlem, aby przystosować się do

zmieniających się warunków klimatycznych i ekstremalnych warunków pogodowych, na przykład poprzez produkcję, rozpowszechnianie,

zwiększenie dostępności i wprowadzanie technologii przyjaznych dla klimatu. Wszystkie działania podejmowane w ramach kolacji mają być

zgodne z Ramową konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), porozumieniem paryskim i celami

zrównoważonego rozwoju oraz wspierać bieżące działania podejmowane przez Światową Organizację Handlu (WTO) w tej dziedzinie.

Następne posiedzenie ministerialne w ramach „Koalicji ministrów handlu na rzecz klimatu” odbędzie się przy okazji kolejnej konferencji

WTO, zaplanowanej na początek 2024 r.

Strona internetowa koalicji ministrów handlu na rzecz klimatu.
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RAMOWA DYREKTYWA WODNA – WNIOSEK DOTYCZĄCY JEJ ZMIAN
ORAZ DYREKTYW „CÓREK”

Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Wniosek o zmianę dotyczy dyrektywy 2000/60/WE (Ramowa Dyrektywa Wodna – RDW) oraz dwóch powiązanych z nią dokumentów, czyli

dyrektywy 2006/118/WE (Dyrektywa w sprawie wód podziemnych – GWD) oraz dyrektywy 2008/105/WE (Dyrektywa w sprawie

środowiskowych norm jakości – EQSD). Łącznie wytyczne te koncentrują się na ochronie wód podziemnych i powierzchniowych oraz

uzupełniają inne akty prawne dotyczące wody.

Kategorie: Z Komisji Europejskiej, Wydanie 3/2023
Tags: EQSD, GWD, Ramowa Dyrektywa Wodna, RDW, wniosek, zmiana
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Wniosek o zmianę dotyczy dyrektywy 2000/60/WE (Ramowa Dyrektywa Wodna – RDW) oraz dwóch powiązanych z nią dokumentów, czyli

dyrektywy 2006/118/WE (Dyrektywa w sprawie wód podziemnych – GWD) oraz dyrektywy 2008/105/WE (Dyrektywa w sprawie

środowiskowych norm jakości – EQSD). Łącznie wytyczne te koncentrują się na ochronie wód podziemnych i powierzchniowych oraz

uzupełniają inne akty prawne dotyczące wody.

Ramowa Dyrektywa Wodna – procedura

Wniosek z dnia 26 października 2022 r. jest częścią bieżącego programu prac Komisji Europejskiej. To kluczowy element planu dotyczącego

przyszłych działań UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. Inicjatywa ma za zadanie wspomóc osiągnięcie celów w maksymalnie skuteczny i

jak najmniej uciążliwy sposób.

Podstawę prawną wniosku stanowi art. 192 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie z art. 191 i art. 192 ust. 1 TFUE, Unia

jest zobowiązana przyczyniać się do zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, do promowania na płaszczyźnie międzynarodowej

środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego, a także do zwalczania zmian

klimatu. Dzięki wytycznym zawartym w RDW będzie to nie tylko łatwiejsze na etapie wdrażania działań, ale także raportowania.

Komisji Europejskiej zależy na możliwie bezproblemowym wdrażaniu nowych ustaleń. Inicjatywa przyjęła więc formę dyrektywy. Jest to

najbardziej odpowiedni instrument prawny do wprowadzenia zmian do obowiązujących wytycznych. Taka postać dokumentu zobowiązuje

państwa członkowskie do adaptacji nowych przepisów do krajowych systemów prawa materialnego i procesowego oraz do zastosowania

środków, które umożliwią osiągnięcie celów. Dyrektywa daje większą swobodę niż rozporządzenie, ponieważ pozostawia możliwość wyboru

najodpowiedniejszych sposobów osiągnięcia zobowiązań.

RDW do zmiany – dlaczego?

Ocena adekwatności unijnego prawodawstwa dotyczącego wody z 2019 r. wykazała konieczność aktualizacji dyrektyw, a także pokazała, że

inne zmiany w przepisach zwiększą ich skuteczność oraz spójność.

Zmiana zapisów RDW ma na celu zwiększenie ochrony obywateli Unii Europejskiej oraz ekosystemów od wód zależnych zgodnie ze strategią

różnorodności biologicznej, a także planem na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby, które są częścią Europejskiego

Zielonego Ładu.

Zmiana ma przyczynić się do wzrostu efektywności i skuteczności działań przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia administracyjnego,

które wynika z prawodawstwa, a także umożliwić instytucjom UE szybsze reagowanie na pojawiające się zagrożenia.

Szczegółowe cele tej inicjatywy:

aktualizacja wykazów zanieczyszczeń mających wpływ na wody powierzchniowe i podziemne;1.

poprawa monitorowania substancji chemicznych, aby skuteczniej ocenić ich wpływ oraz uwzględnić sezonowe zmiany ich stężeń;2.
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ujednolicenie (w stosownych przypadkach) sposobu eliminowania substancji chemicznych w wodach powierzchniowych i3.

podziemnych w całej UE;

zapewnienie możliwości szybszego dostosowywania ram prawnych do ustaleń naukowych w celu lepszego reagowania na nowo4.

pojawiające się zanieczyszczenia;

poprawa dostępu do danych oraz ich ponownego wykorzystania dla  zmniejszenia obciążenia administracyjnego i poprawy spójności5.

z szerszymi ramami prawnymi UE dotyczącymi substancji chemicznych.
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OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA A REDUKCJA AZOTANÓW
Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Marta Saracyn

Dyrekcja Generalna Środowisko regularnie na swoich stronach internetowych publikuje informacje dotyczące wyników wdrażania projektów

prowadzonych w obrębie Unii Europejskiej. W ostatnich dniach pojawiła się publikacja dotycząca wpływu ochrony przeciwpowodziowej na

poprawę jakości wód Dunaju.

Kategorie: Z Komisji Europejskiej, Wydanie 3/2023
Tags: azotany, Dunaj, Eutrofizacja, KE, Ochrona przeciwpowodziowa, redukcja azotanów
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Dyrekcja Generalna ds. Środowiska regularnie na swoich stronach internetowych publikuje informacje dotyczące wyników wdrażania

projektów prowadzonych w obrębie Unii Europejskiej. W ostatnich dniach pojawiła się publikacja dotycząca wpływu ochrony

przeciwpowodziowej na poprawę jakości wód Dunaju.

Dunaj jest jedną z europejskich rzek o najbardziej skomplikowanej strukturze zarządzania. Jego dorzecze leży na terenie ponad 10 krajów.

Niewielki fragment znajduje się nawet w Polsce. W celu skutecznej ochrony rzeki, zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, nad

koordynacją działań czuwa Międzynarodowa Komisja Ochrony Dunaju (International Commission for the Protection of the Danube River –

ICPDR).

Istotnymi problemami dotykającymi dorzecze Dunaju są zarówno kwestie ochrony przed powodziami, jak również zanieczyszczenie

związkami azotu i fosforu. Zwyczajowo te zagadnienia analizowane są osobno, jednak jak pokazują wyniki badań, właśnie ze zlewni Dunaju,

można podejmować działania mające pozytywny wpływ na oba te elementy.

Przywrócenie naturalnych terenów zalewowych jako metoda ograniczania ryzyka powodziowego jest działaniem wdrażanym obecnie w

dorzeczu Dunaju. Badania modelowe pokazują, że w związku z poprawą tzw. usług ekosystemowych, możliwe jest zatrzymanie nawet 38 tys.

ton azotanów odpływających do Morza Czarnego wodami rzeki. Stanowi to ponad 11% całkowitego odpływu tych związków w dorzeczu.

Ograniczanie biogenów w wodach jest niezwykle istotne dla zahamowania procesów eutrofizacji, których skutki są niebezpieczne zarówno

dla środowiska, jak i zdrowia ludzi.
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KOMISJA EUROPEJSKA ROZPOCZĘŁA KONSULTACJE PUBLICZNE
PROJEKTU WYTYCZNYCH NA TEMAT PRZYGOTOWANIA

POROZUMIEŃ DOTYCZĄCYCH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W
SEKTORZE ROLNICTWA

Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Karol Kucharski

Od 10 stycznia do 24 kwietnia 2023 r. Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne projektu wytycznych na temat przygotowania

porozumień dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa z wykorzystaniem nowego wyłączenia z reguł konkurencji UE

wprowadzonego podczas niedawnej reformy wspólnej polityki rolnej.

Kategorie: Z Komisji Europejskiej, Wydanie 3/2023
Tags: KE, konsultacje publiczne, polityka rolna, rolnictwo, zrównoważony rozwój
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Od 10 stycznia do 24 kwietnia 2023 r. Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne projektu wytycznych na temat przygotowania

porozumień dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa z wykorzystaniem nowego wyłączenia z reguł konkurencji UE

wprowadzonego podczas niedawnej reformy wspólnej polityki rolnej.

Przygotowane wytyczne mają związek z artykułem 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który zasadniczo zakazuje ograniczających

konkurencję porozumień między przedsiębiorstwami, które przykładowo mogą prowadzić do wyższych cen lub ograniczeń ilościowych.

W ramach reformy wspólnej polityki rolnej w latach 2023 – 2027 Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły w 2021 r. nowe

wyłączenie z reguł konkurencji dotyczące produktów rolnych. Zawarto je w rozporządzeniu 2021/2117 zmieniającym art. 210a rozporządzenia

o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych. Przepis ten zezwala na zawieranie porozumień mających pomóc w osiągnięciu szeregu

celów w zakresie zrównoważonego rozwoju przez stosowanie norm wyższych niż te, które są obowiązkowe na mocy prawa unijnego lub

krajowego. Warunkiem ograniczenia konkurencji jest niemożność osiągnięcia celu w inny sposób.

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zwróciły się do Komisji Europejskiej o wydanie wytycznych dotyczących stosowania tego

wyłączenia. Projekt wyjaśnia, w jaki sposób podmioty działające w sektorze rolno-spożywczym mogą przygotować wspólne inicjatywy na

rzecz zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 210a.

Projekt wytycznych obejmuje w szczególności następujące kwestie:

definicja zakresu wyłączenia,

definicja kwalifikujących się celów zrównoważonego rozwoju,

określenie wymogów dotyczących norm zrównoważonego rozwoju,

test umożliwiający zidentyfikowanie niezbędnych ograniczeń konkurencji,

określenie zakresu interwencji ex post.

Po zebraniu uwag na temat projektu wytycznych od zainteresowanych stron Komisja Europejska w czerwcu 2023 r. planuje zorganizować

warsztaty dla uczestników konsultacji publicznych w celu dalszego omówienia projektu i nierozstrzygniętych kwestii. Celem Komisji jest

przyjęcie wytycznych do 8 grudnia 2023 r.

Więcej informacji dotyczących projektów wytycznych oraz sposobu zgłaszania uwag można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji

Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej.
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POTRZEBUJĘ WODY - JAK TO WYKONAĆ?
Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Małgorzata Komosa

Kiedyś powiedzielibyśmy: znajdź we wsi dobrego różdżkarza, a on namierzy ci żyłę wodną. Potem wykopiesz studnię i będziesz się cieszyć

krystalicznie czystą wodą. Możesz też wziąć sprawy w swoje ręce, ale pamiętaj, różdżka musi być sprężysta, rozwidlona i przycięta podczas

pełni księżyca, bo wtedy drzewo ma najwięcej soków. Najlepsze gatunki to leszczyna, wierzba, wiśnia i jałowiec. Chociaż warto zauważyć, że

różdżka Harry’ego Pottera była zrobiona z ostrokrzewu i pióra feniksa, a Dumbledore’a z czarnego bzu.

Kategorie: Opinie, W tym numerze, Wydanie 3/2023
Tags: pobór wód, Pozwolenie wodnoprawne, procedury, radiesteta, różdżkarz, studnia, ujęcie, woda
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Kiedyś powiedzielibyśmy: znajdź we wsi dobrego różdżkarza, a on namierzy żyłę wodną. Potem wykopiesz studnię i będziesz się cieszyć

krystalicznie czystą wodą.

Zawód różdżkarza, nazywanego także radiestetą, funkcjonował w dawnych czasach, a wykonujący go ludzie cieszyli się szacunkiem i

poważaniem. Według współczesnych badań twierdzenia związane z radiestezją nie są uznawane za naukowe, niemniej jednak, metoda

szukania wód gruntowych i podziemnych za pomocą różdżki niejednokrotnie pokazała, że sposób ten bywał skuteczny.

W tym artykule nie damy instrukcji, gdzie szukać wody i jakimi sposobami. Podpowiemy natomiast, jakie dokumenty należy złożyć i jakie

procedury wdrożyć, aby uzyskać zgodę na pobór wód do swoich celów.

Po pierwsze, pobór wód jest zaliczany do usług wodnych, za które może (ale nie musi) zostać pobrana opłata.

Po drugie, wskażemy do kogo i kiedy należy się udać się, aby uzyskać zgodę na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych. A może wcale

nie trzeba?

Po trzecie, konia z rzędem temu, kto połapie się w obecnym podziale wód. Śródlądowe wody płynące, śródlądowe wody stojące, śródlądowe

wody stojące w jeziorach niezwiązane bezpośrednio z powierzchniowymi wodami płynącymi, jednolite części wód, sztuczne części wód…

Ale można też prościej: powierzchniowe i podziemne. Na tym podziale się skupimy, bo to on determinuje ilość niezbędnych do pozyskania

dokumentów na pobór wód.

Kiedy pobór wód jest bezpłatny?

Ustawodawca wprowadził zasadę powszechnego korzystania z wód powierzchniowych dla zaspokojenia potrzeb osobistych, gospodarstwa

domowego lub rolnego bez stosowania specjalnych urządzeń. Wskazał również na prawo właściciela gruntu do zwykłego korzystania z wód

podziemnych znajdujących się na jego gruncie.

Kiedy pobór wód nie wymaga żadnych dokumentów?

W obu tych przypadkach pobór wody nie wymaga uzyskania żadnych zgód wodnoprawnych. Warunkiem jest jedynie, aby nie przekroczył on

średniorocznie ilości 5 m3 na dobę.

W jakich przypadkach należy udać się do urzędu i uzyskać wymagane zgody i

dokumenty

Te kwestie szczegółowo regulują przepisy ustawy Prawo wodne. Jeśli chcesz pobierać wodę powierzchniową lub podziemną w ilości większej
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niż 5 m3 na dobę (średniorocznie) lub wykonać studnię głębszą niż 30 metrów, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Budowa studni i wybór lokalizacji

Do poboru wód podziemnych konieczne jest posiadanie studni. Jeśli na działce jeszcze jej nie ma, a chcesz ją wykopać, to nie potrzebujesz do

działania żadnych zgód wodnoprawnych pod warunkiem, że ujęcie nie będzie głębsze niż 30 m.

Należy jednak pamiętać, że studni nie można wybudować gdziekolwiek. Należy zachować wymagane odległości od zabudowań i innych

obiektów. Dokładne wytyczne określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przykładowo, odległość studni, która dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, powinna

wynosić przynajmniej 5 metrów od granicy działki i minimum 7,5 metra od rowu przydrożnego. Aby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia

wody, ujęcie musi znajdować się przynajmniej 15 m od budynków inwentarskich, szamba czy kompostu.

Budowa ujęcia powierzchniowego i wybór lokalizacji

Decydując się na budowę ujęcia wód powierzchniowych, konieczne jest przede wszystkim określenie wielkości planowanego poboru oraz

przepływu nienaruszalnego, jaki musisz pozostawić w miejscu, w którym planujesz inwestycję. Ograniczenia wynikające z konieczności

zachowania wielkości przepływu nienaruszalnego oraz sposób odczytywania jego wartości zostanie określony w pozwoleniu wodnoprawnym.

Jest to jedna z najważniejszych informacji, na podstawie której organ wydający pozwolenie określi, czy możliwy jest pobór w wybranym

miejscu i czy zapewniona jest wystarczająca ilość wody.

Pobór wód na podstawie pozwolenia wodnoprawnego

Aby otrzymać pozwolenie, należy udać się do właściwej jednostki Wód Polskich i złożyć dokumenty wraz z operatem wodnoprawnym. Do

wniosku powinien być dołączony wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzja o środowiskowych

uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana. A będzie, jeśli pobór wód podziemnych wyniesie więcej niż 10 m3 na godzinę. Zestawienie

przedsięwzięć, dla których należy uzyskać dezycję, znajdziesz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Kolejnym załącznikiem do wniosku jest ocena związana z oceną

wodnoprawną, która ma szczególne znaczenie w przypadku, jeśli inwestycja może wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Pobór wymagający uzyskania oceny wodnoprawnej dotyczy m.in. poboru wód powierzchniowych w ilości co najmniej 2,5 mln m3 na rok.

Zestawienie przedsięwzięć, dla których musisz uzyskać taką ocenę, znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi

Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej.

W przypadku, gdy wnioskujesz o pozwolenie związane z poborem wód podziemnych, należy również dołączyć dokumentację

hydrogeologiczną, jeśli jest wymagana. Dla studni o głębokości powyżej 30 m zachodzi konieczność opracowania projektu robót

geologicznych. Ta kwestia regulowana jest z kolei przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze, które wymaga, aby prace związane z

realizacją robót geologicznych, a tym jest wykopanie studni o głębokości powyżej 30 m, były wykonywane na podstawie zatwierdzonego

projektu robót geologicznych. Prace przy projektowaniu i wierceniu studni mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające
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stosowne kwalifikacje, czyli geologów.

Projekt robót geologicznych należy przedłożyć do zatwierdzenia organowi administracji geologicznej, (staroście). Przed złożeniem podpisu

wymaga on również opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku, gdy wiercenie odbywa się na terenie górniczym lub gdy

planowana głębokość odwiertu przekracza 100 m dodatkowo zastosowanie mają również przepisy o ruchu zakładu górniczego.

Po zatwierdzeniu projektu, co najmniej 14 dni przed przystąpieniem do wiercenia studni, należy poinformować o tym fakcie organ

administracji geologicznej oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Roboty geologiczne związane z wykonaniem studni muszą zostać

udokumentowane w formie dokumentacji hydrogeologicznej, która podlega zatwierdzeniu przez organ administracji geologicznej.

Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych.

Na zakończenie

Jeżeli planujesz pobór mniej 5 m3 wody na dobę, na swoje własne potrzeby, najprawdopodobniej wszystkie te procedury staną się zbędne.

Niemniej jednak świadomość obowiązków prawnych może ułatwić ci życie. Ignorantia legis non excusat (nieznajomość prawa nie jest

usprawiedliwieniem), a opłata z tytułu nieposiadania pozwolenia, na to, co pozwolenia wymaga, to 500% stawki opłaty zmiennej za pobór

wód podziemnych lub wód powierzchniowych.
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TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY – O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Zespół redakcyjny

Czym są konsultacje społeczne? Konsultacje społeczne to dialog pomiędzy przedstawicielami władz (lokalnych, samorządowych,

wojewódzkich, centralnych) a mieszkańcami/interesariuszami. Ma on na celu zebranie opinii osób zainteresowanych tematem, a następnie,

w oparciu o nie, podjęcie przez władze optymalnych, kompromisowych decyzji w sprawach mających wpływ na obywateli i otaczające ich

środowisko.

Kategorie: Opinie, Wydanie 3/2023
Tags: gospodarowanie wodami, konsultacje, konsultacje społeczne, Konwencja z Aarhus, Ramowa Dyrektywa
Wodna, WISE
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Czym są konsultacje społeczne?

Konsultacje społeczne to dialog pomiędzy przedstawicielami władz (lokalnych, samorządowych, wojewódzkich, centralnych) a

mieszkańcami/interesariuszami. Ma on na celu zebranie opinii osób zainteresowanych tematem, a następnie, w oparciu o nie, podjęcie przez

władze optymalnych, kompromisowych decyzji w sprawach mających wpływ na obywateli i otaczające ich środowisko.

W procesie konsultacji społecznych ważne jest poznawanie potrzeb, perspektyw, możliwości i ograniczeń różnych interesariuszy, a następnie

poszukiwanie uzasadnionych środowiskowo, społecznie, gospodarczo i ekonomicznie rozwiązań (działań), które pozwolą na realizowanie

zidentyfikowanych potrzeb na drodze pewnych ustępstw obu stron.

Należy również zaznaczyć, że konsultacje społeczne nie dają mieszkańcom bezpośredniego wpływu na decyzje, gdyż te są ostatecznie

podejmowane przez władze. Niemniej jednak pozwalają na wypowiedzenie się w sprawie, która jest przedmiotem konsultacji, a tym samym

mogą wskazać decydentom inny punkt widzenia. Dlatego warto w nich uczestniczyć i wyrażać swój pogląd/opinię.

Różnica między konsultowaniem a informowaniem

Konsultowanie to komunikacja dwustronna: władza ↔ interesariusze; władza samorządowa/rządowa pyta o zdanie interesariuszy, a

interesariusze informują o potrzebach, priorytetach itp.

Informowanie tokomunikacja jednostronna: władza → interesariusze; władza dostarcza interesariuszom wiedzy na temat planowanych i

realizowanych działań.

Podstawy prawne konsultacji społecznych

Podstawowym aktem prawnym jest art. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która stanowi, że władza zwierzchnia należy do narodu i to

on ją wykonuje, bezpośrednio bądź przez przedstawicieli wybieranych w wyborach powszechnych. Dodatkowo art. 54, 61 i 74, wyznaczają

standardy dostępu do informacji o działaniu organów władzy publicznej.

Bezpośrednią podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie są przepisy następujących ustaw:

w zakresie konsultacji społecznych z mieszkańcami:

ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim.

Przy czym należy dodać, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami określają uchwały rad odpowiednich

jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast, powiatów, województw).
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w zakresie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi:

ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady konsultowania projektów aktów prawa lokalnego z organizacjami pozarządowymi muszą być obligatoryjnie zawarte w odpowiedniej

uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (art. 5 ust. 5 ww.).

Główne obowiązki organów administracji rządowej, dotyczące procesu konsultacji publicznych, wynikają z Regulaminu Pracy Rady

Ministrów.

Konsultacje społeczne prowadzone na szczeblu centralnym przez organy władzy wykonawczej i ustawodawczej odnoszą się do prac nad

projektami dokumentów rządowych, tj. ustaw, rozporządzeń, strategii, programów, planów, stanowisk rządu do poselskich projektów ustaw.

W przypadku poselskich projektów ustaw możliwe jest przeprowadzenie wysłuchania publicznego, tryb przeprowadzenia którego określa

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto zasady i tryb konsultacji społecznych poszczególnych dokumentów planistycznych regulują odrębne przepisy, np. konsultacje

planów gospodarowania wodami czy zarzadzania ryzykiem powodziowym regulują przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Konwencja z Aarhus

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach

dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus 25 czerwca 1998 r. (Konwencja z Aarhus), gwarantuje społeczeństwu:

prawo dostępu do informacji o środowisku będących w posiadaniu władz państwowych;

prawo do uczestniczenia w decyzjach podejmowanych przez te władze, jeśli mają one wpływ na środowisko;

prawo do przeglądu i prawnego zakwestionowania decyzji mających wpływ na środowisko.

Powyższe trzy „filary” Konwencji z Aarhus zostały przyjęte przez Unię Europejską w 2003 r. na mocy dwóch dyrektyw:

dyrektywa 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska;

dyrektywa 2003/35/WE przewidująca udział społeczeństwa w planach i programach środowiskowych.

Oba dokumenty zawierają przepisy dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości, trzeciego z ww. „filarów”.

Konsultacje społeczne w planowaniu gospodarowania wodami

Udział społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami oznacza umożliwienie zainteresowanym stronom wpływania na ostateczny

kształt planów, a także wcześniej, na poszczególnych etapach procesów roboczych. Jest to jedno z praw Konwencji z Aarhus, z którego mogą
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korzystać wszyscy obywatele Unii Europejskiej.

Udział społeczeństwa zależy od jednego z praw Konwencji z Aarhus, jakim jest informacja publiczna. Przykładowo, Ramowa Dyrektywa

Wodna (RDW) wzywa do informowania społeczeństwa o planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, co jest realizacją wyżej

wymienionych praw. RDW i prawo krajowe zobowiązują organy władzy także do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach

opracowywania dokumentów planistycznych wynikających z tej dyrektywy.

Interesariusze w ramach planowania gospodarowania wodami mogą wyrażać swoje opinie na kilku etapach.

Po pierwsze, na etapie przygotowywania poszczególnych elementów planów/programu, np. w ramach procesu opracowywania planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym czy programu ochrony wód morskich – etapy i

elementy konsultacji wraz z harmonogramem czasowym określają przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Po drugie, na etapie opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planów/programu – w związku z obowiązkiem

wynikającym z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Po trzecie, na etapie procesu legislacyjnego przyjęcia i opublikowania aktu prawnego wprowadzającego dany plan lub program.

Twój głos się liczy!

Aby konsultacje społeczne były efektywne, należy przestrzegać pewnych zasad:

odpowiednio wczesne przeprowadzenie konsultacji, kiedy nie ma jeszcze wiążących, przesądzonych rozstrzygnięć;

skuteczne informowanie na temat projektu dokumentu i samego procesu konsultacji;

wysłuchanie głosów/potrzeb interesariuszy;

bezstronne, obiektywne rozpatrywanie zgłoszonych wniosków i uwag;

wieloetapowość konsultacji;

jawność decyzji – strona społeczna powinna zostać poinformowana o podjętej po konsultacjach decyzji.

Konsultacje społeczne, oprócz tego, że angażują interesariuszy w sprawę, dają im możliwość wypowiedzenia się, zwiększają wiedzę i

świadomość w zakresie spraw publicznych, jak również pozwalającą na utożsamienie się z otaczającym środowiskiem, miejscem.

WISE

Europejski System Informacji Wodnej (WISE) został uruchomiony w 2007 r., poprzez udostępnienie portalu internetowego poświęconego

wodzie. W kolejnych latach WISE został zaktualizowany tak, aby reagować na potrzeby:
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użytkowników z instytucji UE lub innych krajowych podmiotów zajmujących się ochroną środowiska;

naukowców zajmujących się wodą – WISE ułatwia dostęp do dokumentów referencyjnych i danych tematycznych, które można

pobrać dla potrzeb dalszych analiz;

ogółu społeczeństwa – ilustruje szeroki zakres informacji związanych z wodą poprzez interaktywne mapy, wykresy i wskaźniki.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: WISE – Europejski System Informacji Wodnej.
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POWÓDŹ – CZYM JEST I CZY MI ZAGRAŻA?
Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Urszula Sadowska

Definicji i klasyfikacji powodzi jest wiele. Powodzie mają różną skalę (lokalne, regionalne, krajowe), genezę (opadowe, roztopowe,

sztormowe, zimowe) czy przebieg (długotrwałe, błyskawiczne), natomiast łączy je wspólny mianownik – straty. Potencjalne negatywne

skutki powodzi mogą dotyczyć życia i zdrowia ludzi, szkód w środowisku, dziedzictwie kulturowym oraz działalności gospodarczej. Dlatego

też każdy z nas powinien mieć możliwość sprawdzić, czy grozi mu powódź.

Kategorie: Opinie, Wydanie 3/2023
Tags: obszar zagrożenia powodziowego, powódź, ryzyko, zagrożenie
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Definicji i klasyfikacji powodzi jest wiele. Powodzie mają różną skalę (lokalne, regionalne, krajowe), genezę (opadowe, roztopowe,

sztormowe, zimowe) czy przebieg (długotrwałe, błyskawiczne), natomiast łączy je wspólny mianownik – straty. Potencjalne negatywne

skutki powodzi mogą dotyczyć życia i zdrowia ludzi, szkód w środowisku, dziedzictwie kulturowym oraz działalności gospodarczej. Dlatego

też każdy z nas powinien mieć możliwość sprawdzić, czy grozi mu powódź.

Powódź – informacje o zagrożeniu i ryzyku

Kwestie powodziowe od 2007 r. reguluje w Europie tzw. dyrektywa powodziowa (2007/60/WE). Obliguje ona wszystkie kraje członkowskie UE

do planowania działań z zakresu ochrony przed powodzią oraz zmiany podejścia w zakresie dotychczasowej ochrony przeciwpowodziowej na

rzecz zarządzania ryzykiem powodziowym.

Aby skutecznie wypełnić cele dyrektywy, w ramach tak zwanych sześcioletnich cykli planistycznych, opracowywany jest szereg dokumentów.

W czasie jednego pełnego cyklu przewiduje się wykonanie następujących opracowań:

wstępna ocena ryzyka powodziowego – WORP – wskazuje obszary, na których istnieje lub jest prawdopodobne znaczące ryzyko

powodzi (obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi – ONNP);

mapy zagrożenia powodziowego – MZP – określające obszary, które mogą być zalane w przypadku wystąpienia powodzi o

określonych prawdopodobieństwach (niskim – powódź raz na 500 lat – 0,2%; średnim – powódź raz na 100 lat – 1%; wysokim –

powódź raz na 10 lat – 10%);

mapy ryzyka powodziowego – MRP – określające potencjalne szkody związane z powodzią;

plany zarządzania ryzykiem powodziowym – PZRP – dokumenty zawierające opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz

katalog działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym z uwzględnieniem ich priorytetu.

Dokumenty tworzone są w konkretnym ciągu logicznym. Wstępnie określane są obszary historycznie i prawdopodobnie narażone na powódź.

Następnie opracowywane są dla nich mapy zagrożenia powodziowego, które precyzyjnie wskazują obszary zalane. Powstają one w oparciu o

dostępne dane (o powierzchni terenu, o istniejących obiektach, o danych hydro-meteo) i z zastosowaniem dedykowanych narzędzi (do

modelowania – symulacje określonych scenariuszy). Dla tychże zagrożonych obszarów przygotowane są mapy ryzyka powodziowego, które

prezentują informacje przydatne w przypadku powodzi: liczbę mieszkańców, obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym (np. przedszkola,

szpitale), obszary objęte ochroną przyrody, obiekty zagrażające zanieczyszczeniem środowiska (np. zakłady przemysłowe), obiekty

dziedzictwa kulturowego i informacje o działalności gospodarczej prowadzonej na tych obszarach. Komplet danych i materiałów stanowi

podstawę dla planowania odpowiednich działań, które pozwolą to zagrożenie, ryzyko i ewentualne szkody ograniczyć – zestaw takich

procedur zawierają plany zarządzania ryzykiem powodziowym.

Dyrektywa powodziowa kładzie szczególny nacisk na zapobieganie, ochronę, przygotowanie oraz informowanie społeczeństwa. Wiedza o

zagrożeniu i ryzyku powodziowym jest niezwykle istotna, gdyż przyczynia się do racjonalnego zagospodarowania terenów zagrożonych

poprzez odpowiednie planowanie przestrzenne oraz prowadzenie innych działań i inwestycji. Zgodnie z prawem, obowiązek zapewnienia

ochrony przed powodzią leży po stronie Wód Polskich, administracji rządowej i samorządowej, natomiast w obliczu żywiołu niezwykle ważna

jest świadomość społeczna, zarówno na etapie prewencji (czas przed powodzią), jak w trakcie zdarzenia powodziowego (reagowanie). W

niniejszym artykule chcielibyśmy się skupić na etapie przedpowodziowym, czyli skąd mam wiedzieć, czy mi grozi powódź i co to oznacza.
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Gdzie mogę się dowiedzieć, czy grozi mi powódź?

Najważniejszym opracowaniem, które precyzyjnie wskazuje narażone na powódź obszary są mapy zagrożenia powodziowego. Opracowywane

przez Wody Polskie są dostępne na ich stronie internetowej. Dedykowany Hydroportal (zbliżony charakterem do GEOPORTALU) zawiera cały

szereg informacji o gospodarce wodnej, w tym obszary zagrożenia powodziowego: Hydroportal | ISOK.

Na stronie będącej portalem mapowym, poprzez opcje wyszukiwania, dość szybko możemy znaleźć swoją miejscowość lub nawet działkę i

sprawdzić, czy nasz dom, mieszkanie, działka, ich okolica zlokalizowane są w obszarze zagrożenia powodziowego. Możemy też wyczytać np.

głębokość wody 10%, 1% lub 0,2% i dowiedzieć się, jak wysoki może być poziom zalania.

Techniczny, syntetyczny przewodnik dla mieszkańca, inwestora, ekspertów branżowych został przygotowany przez Wody Polskie i dostępny

jest na stronie internetowej. Można tam znaleźć także kompletną dokumentację techniczną dla użytkownika, opracowaną przez wykonawcę

portalu.

Należy jednak w tym miejscu zwrócić uwagę, że mapy zagrożenia powodziowego, choć opracowane na szeroką skalę (blisko 30 tys. km rzek w

kraju, obszar całego wybrzeża), obrazują jedynie wybrane typy powodzi i nie wszystkie cieki. Opracowano je dla zagrożenia powodzią od

strony rzek, od strony morza oraz od strony awarii urządzeń hydrotechnicznych – wałów przeciwpowodziowych lub zapór w zbiornikach

retencyjnych. Co istotne, mapy nie prezentują informacji o powodziach lub podtopieniach wywoływanych oddziaływaniem sieci

kanalizacyjnych, z którymi w ostatnich latach borykamy się najczęściej. Z uwagi na specyfikę tego typu powodzi i podział kompetencji między

strukturami rządowymi i samorządowymi, kwestia zarządzania wodami opadowymi w mieście, jak również ochrona przed tymi zjawiskami,

leży głównie w kompetencjach władz samorządowych. Niektóre miasta w Polsce posiadają już stosowne opracowania lub są w trakcie ich

tworzenia. Natomiast starając się ujednolicić w skali kraju podejście do powodzi miejskich w najbliższym roku, Wody Polskie planują

opracować poradnik w zakresie identyfikacji obszarów zagrożonych wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych.

Mieszkam na obszarze zagrożenia powodziowego, co dalej?

Mieszkam lub planuję zamieszkać na obszarze zagrożenia powodziowego – co to oznacza dla mnie? Zasięgi obszarów szczególnego

zagrożenia powodziowego (powódź raz na 100 lat i powódź raz na 10 lat) są wprowadzane do wielu dokumentów, w tym m.in. do studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gminnego

programu rewitalizacji, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy. Szczególnie ten

ostatni dokument może być interesujący dla osób, które dopiero planują budowę swojego wymarzonego domu. Należy podkreślić, iż nie

zawsze fakt posiadania domu lub działki na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego oznacza brak możliwości dalszego rozwoju lub

budowy. Wszystko zależy od poziomu zagrożenia (głębokość zalewu według MZP). Dla najniższego poziomu zagrożenia (poziom zalania do

50 cm) dopuszczalne są zwolnienia z zakazów zabudowy na określonych w decyzji warunkach. Tak restrykcyjne obostrzenia nie obowiązują

dla obszarów zagrożenia powodziowego opracowanych w scenariuszu dla powodzi o niskim prawdopodobieństwie (raz na 500 raz) oraz

powodzi od awarii urządzeń hydrotechnicznych (wały, zapory). Bez względu jednak na poziom zagrożenia, dobrze jest mieć świadomość

istniejącego ryzyka, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza w momencie, kiedy mam do czynienia z dużą powodzią, jak chociażby te z lat 1997 i

2010. Poprzez właściwe planowanie przestrzenne, wprowadzane ograniczenia w zabudowie lub specjalne ustalenia można z powodzeniem

zminimalizować ryzyko powodziowe i uniknąć wielu strat.

Zwykle zagrożenia nie można wyeliminować całkowicie, natomiast każdego roku prowadzone są dziesiątki różnych inwestycji i działań,
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które mają zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe na terenie całego kraju. Dla obszarów zidentyfikowanych jako najbardziej zagrożone

(obszary problemowe) planowane są działania, które mają to zagrożenie zredukować. Są one wymienianie w planach zarządzania ryzykiem

powodziowym i ich kolejnych aktualizacjach. Najnowsze założenia dla obszarów dorzeczy (Wisły, Odry, Pregoły, Dunaju i Łaby) zostały

przyjęte w postaci rozporządzeń Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. i zaczną obowiązywać od 23 marca 2023 r. Dokumenty

są dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury oraz stronie projektu PZRP. Także na Hydroportalu Wód Polskich możemy sprawdzić, czy

dla mojej okolicy zaplanowano działania przeciwpowodziowe. Mogą to być typowo hydrotechniczne rozwiązania, takie jak budowa i

odbudowa obwałowań lub polderów, ale także szereg działań nietechnicznych (oznaczone jako „inne”), m.in. związanych z odtwarzaniem

retencji naturalnej, budową systemów ostrzegania powodziowego lub działania edukacyjnymi.

Powódź – zwiększanie świadomości społecznej

Zdecydowanie największym wyzwaniem jest dotarcie do jak największej liczby osób mieszkających na obszarach zagrożenia powodziowego,

które są realnie narażone na niebezpieczeństwo. Podczas opracowywania planów zarządzania ryzykiem powodziowym prowadzono

ogólnopolskie kampanie informacyjne pod hasłami „Powódź. Mnie to nie dotyczy…” (2014 – 2015) i „Stop powodzi” (2020 – 2022) wraz z

szeregiem działań i akcji mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w temacie. Przygotowano również wiele materiałów

edukacyjnych, konkretnych scenariuszy lekcji, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i edukatorów na obszarze

całego kraju. Budowę prawidłowych wzorców i świadomości najlepiej zacząć od najmłodszych lat. Wciąż jednak wiele jest do zrobienia. W

dobie postępujących zmian klimatu i ich tak bardzo odczuwalnych każdego roku konsekwencji, w tym dotkliwych powodzi i podtopień, każdy

z nas może w prosty sposób dowiedzieć się więcej o zagrożeniu powodziowym i realizowanych działaniach w zakresie prewencji.

Więcej dostępnych informacji na temat istniejących dokumentów planistycznych lub etapów realizacji ich kolejnych aktualizacji można

znaleźć na stronach Wód Polskich: www.powodz.gov.pl oraz www.stoppowodzi.pl.
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TAKSONOMIA UE– WSPÓLNY SŁOWNIK ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Marta Saracyn

Taksonomia UE to hasło coraz częściej pojawiające się w przestrzeni publicznej w kontekście zrównoważonego rozwoju. Pod tym terminem

kryje się unijny dokument określający ramy dla inwestycji uznawanych za zrównoważone. W zamyśle Taksonomia UE ma być słownikiem

stosowanym w całej Wspólnocie. Oficjalne polskie tłumaczenie nazwy to systematyka, ale jako że nie przyjęło się ono w dyskusji publicznej,

stosować będziemy oryginalną wersję.

Kategorie: Opinie, W tym numerze, Wydanie 3/2023
Tags: hydroenergetyka, kryteria kwalifikacji, Taksonomia UE, UE, zrównoważony rozwój
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Taksonomia UE to hasło coraz częściej pojawiające się w przestrzeni publicznej w kontekście zrównoważonego rozwoju. Pod tym terminem

kryje się unijny dokument określający ramy dla inwestycji uznawanych za zrównoważone. W zamyśle Taksonomia UE ma być słownikiem

stosowanym w całej Wspólnocie. Oficjalne polskie tłumaczenie nazwy to systematyka, ale jako że nie przyjęło się ono w dyskusji publicznej,

stosować będziemy oryginalną wersję.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających

zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (taką pełną nazwę ma Taksonomia UE), w samej tylko treści

wprowadza sześć celów środowiskowych:

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.

Jaka działalność uznawana jest za zrównoważoną wg Taksonomii UE?

Działalność może być uznana za zrównoważoną, o ile spełni łącznie cztery warunki:

wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych;

nie czyni poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych (DNSH);

jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami;

spełnia techniczne kryteria kwalifikacji.

Wszystkie punkty są szczegółowo opisane z podziałem na rodzaje działalności. W założeniach dla każdego celu środowiskowego mają być

opublikowane wytyczne techniczne określające zarówno kwestie dotyczące istotnego wkładu, jak i zasady „nie czyń poważnych szkód”.

Obecnie opublikowane są techniczne kryteria kwalifikacji dla dwóch celów: łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich.

W zakresie tych dwóch celów, potencjalnie zgodne z Taksonomią są działalności związane z:

leśnictwem, w tym zalesianie i ochrona lasów;1.

działalnością w zakresie ochrony i odbudowy środowiska, obejmujące rekultywację terenów podmokłych;2.

przetwórstwem przemysłowym, na przykład wytwarzaniem niskoemisyjnych technologii na potrzeby transportu;3.

energetyką, w szczególności magazynowaniem energii elektrycznej oraz instalacją i eksploatacją elektrycznych pomp ciepła;4.

dostawami wody, gospodarowaniem ściekami i odpadami oraz remediacją, m.in. wychwytywaniem i utylizacją gazu5.

składowiskowego;

transportem, w szczególności kolejowym przewozem towarów;6.

budownictwem i działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości, w tym renowacją istniejących budynków;7.

informacją i komunikacją, m.in. opartą na rozwiązaniach na potrzeby redukcji emisji gazów cieplarnianych;8.
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działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, m.in. badawczą, rozwojową i innowacyjną, dotyczącą bezpośredniego9.

wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza.

Dla każdego z powyższych typów określono jakie działalności (pod warunkiem spełnienia pewnych warunków) mogą zostać uznane w całej

Unii Europejskiej za zrównoważone. Dotyczy to zarówno nowych przedsięwzięć, jak i oceny istniejących inwestycji. Co istotne, w ramach

kompromisu uznano, że w szczególnych przypadkach energia i ciepło powstające w ramach spalania gazu lub wytwarzane w elektrowni

jądrowej może być uznane za zrównoważone. Dla tych branż opublikowane zostało uzupełnienie w zakresie technicznych kryteriów

kwalifikacji.

Przykładowe kryteria kwalifikacji do Taksonomii UE

Metodyka oceny, wpisującej przedsięwzięcie do Taksonomii, zakłada możliwość wystąpienia trzech wyników:

Inwestycja zgodna z Taksonomią – taka, która spełnia wszystkie określone wymogi techniczne w zakresie wnoszenia istotnego

wkładu w osiągniecie jednego z celów, nie czyni poważnych szkód żadnemu z pozostałych celów środowiskowych i spełnia minimalne

wymogi w zakresie kwestii społecznych.

Inwestycja kwalifikująca się do Taksonomii UE – to takie przedsięwzięcie, które co do zasady może przynieść pozytywny efekt w

zakresie jednego lub więcej celów środowiskowych (znajduje się na liście działalności określonych w Taksonomii), ale nie spełnia albo

wymogów technicznych, albo negatywnie wpływa na jeden z pozostałych celów środowiskowych, albo nie spełnia minimalnych

wymogów społecznych.

Inwestycja niezgodna z Taksonomią – działanie nie znajduje się na liście przedsięwzięć wymienionych w Taksonomii UE.

W przypadku hydroenergetyki, o której pisaliśmy w jednym z poprzednich numerów, możemy powiedzieć, że kwalifikuje się ona do

Taksonomii UE, gdyż jest wskazana na liście jako produkcja energii elektrycznej z energii wodnej. Żeby uznać ją za zgodną, musi spełniać

wszystkie poniższe warunki:

Musi wnosić istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu. Poniżej wymieniono sposoby na realizację założenia.

a) Instalacja produkująca energię elektryczną jest elektrownią przepływową i nie posiada sztucznego zbiornika.

b) Gęstość mocy w instalacji produkującej energię elektryczną wynosi powyżej 5 W/m2.

c) Poziom emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia, w wyniku wytwarzania energii elektrycznej z energii wodnej, wynosi poniżej 100 g

ekwiwalentu dwutlenku węgla/kW.

Nie może czynić poważnych szkód w zakresie pozostałych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie zrównoważonego

wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich. Działalność ta musi być zgodna z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej,

w szczególności ze wszystkimi wymogami dotyczącymi osiągania celów środowiskowych dla jednolitych części wód.

W zakresie eksploatacji istniejących elektrowni wodnych, w tym prac modernizacyjnych służących zwiększeniu możliwości wytwarzania
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energii odnawialnej lub jej magazynowania, działanie powinno spełniać poniższe kryteria:

Wdrożenie wszystkich technicznie wykonalnych i istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska środków łagodzących, mających

zmniejszyć niekorzystny wpływ na zasoby wodne, jak również na chronione siedliska i gatunki bezpośrednio zależne od wody.

W stosownych przypadkach i w zależności od ekosystemów występujących naturalnie w narażonych jednolitych częściach

wód stosowane powinny być:

środki zapewniające możliwość migracji ryb w górę i w dół rzeki (takie jak przyjazne dla ryb turbiny, struktury

prowadzące ryby, nowoczesne, w pełni funkcjonalne przepławki, środki mające na celu zatrzymanie lub ograniczenie

do minimum eksploatacji i zrzutów podczas migracji lub tarła);

środki zapewniające minimalny przepływ hydrobiologiczny (w tym łagodzenie szybkich, krótkoterminowych wahań

przepływu lub odpływów pulsacyjnych) i przepływ osadów;

środki mające na celu ochronę lub poprawę stanu siedlisk.

Skuteczność tych środków jest monitorowana.

W odniesieniu do budowy nowych elektrowni wodnych, działania muszą spełniać poniższe kryteria:

Przed rozpoczęciem budowy przeprowadza się ocenę oddziaływania projektu w celu określenia jego potencjalnego wpływu na stan

jednolitych części wód w dorzeczu oraz na obszary chronione zależne od wód, uwzględniając w szczególności korytarze migracyjne

ryb, rzeki o swobodnym przepływie oraz ekosystemy w stanie zbliżonym do warunków niezakłóconych ludzką działalnością. Ocena

uwzględnia w szczególności wpływ skumulowanych skutków nowego projektu i innej, istniejącej lub planowanej, infrastruktury w

dorzeczu.

Na podstawie oceny oddziaływania ustalono, że elektrownia powinna być planowana – pod względem projektu i lokalizacji

oraz środków łagodzących – tak, aby spełniała jeden z następujących wymogów:

Elektrownia nie może prowadzić do pogorszenia stanu ani nie może zagrażać osiągnięciu dobrego stanu lub potencjału

określonej jednolitej części wód, w obrębie której ma działać.

W przypadku, gdy elektrownia grozi pogorszeniem stanu lub zagraża osiągnięciu dobrego stanu lub potencjału

określonej jednolitej części wód, w której ma działać, a takie pogorszenie nie jest znaczące i uzasadnione szczegółową

oceną kosztów i korzyści, dodatkowo realizacja inwestycji stanowi nadrzędny interes publiczny, przy równoczesnym

braku alternatywy w zakresie jego osiągania.

Budując elektrownię wdrożono wszystkie technicznie wykonalne i istotne z punktu widzenia ochrony środowiska środki

łagodzące, mające zmniejszyć niekorzystny wpływ na zasoby wodne, jak również na chronione siedliska i gatunki

bezpośrednio zależne od wody.

Elektrownia nie zagraża trwale osiągnięciu dobrego stanu lub potencjału w którejkolwiek jednolitej części wód należących do

tego samego obszaru dorzecza.

Oprócz środków łagodzących, o których mowa powyżej, w stosownych przypadkach wdraża się środki kompensacyjne, w celu

uniknięcia ryzyka rozdrobnienia jednolitej części wód w tym samym obszarze dorzecza. Przeprowadza się to w drodze

przywrócenia ciągłości w obrębie tego samego obszaru dorzecza w stopniu, który kompensuje zakłócenia ciągłości, które

może wywołać planowana elektrownia wodna. Kompensacja rozpoczyna się jeszcze przed realizacją projektu.

Ostatni element zgodności z Taksonomią UE dotyczy zapewnienia minimalnych wymogów społecznych, które zdefiniowane są w odrębnych

przepisach.

Elektrownia wodna, która łącznie spełnia wszystkie powyższe wymagania, może być uznana za działalność zrównoważoną, przyczyniającą
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się do łagodzenia zmian klimatu. Jak widać na powyższym przykładzie, by przedsięwzięcie zostało uznana ze zrównoważone nie wystarczy,

że generuje pozytywny efekt dla klimatu. Jak sama nazwa wskazuje, musi zachować równowagę w zakresie innych elementów

środowiskowych, a także społecznych.

Dla ułatwienia poruszania się w gąszczu wymogów Komisja Europejska opublikowała narzędzie nawigujące po przepisach – Compass. Jego

zasadniczą wadą jest fakt, iż działa wyłącznie po angielsku.

Czemu ma służyć Taksonomia UE?

Samo rozporządzenie w sprawie Taksonomii UE nie wprowadza wprost obowiązku stosowania tego unijnego wspólnego słownika. Jednakże

jako zbiór zasad definiowania zrównoważonej działalności jest wykorzystywana w wielu obszarach. Z jednej strony stanowi bazę do różnego

rodzaju sprawozdawczości. Część firm jest bezpośrednio objęta obowiązkiem ujawnień w zakresie Taksonomii, kolejna grupa będzie

sprawozdawać na potrzeby dyrektywy CSRD. Pisaliśmy o tym we wcześniejszym numerze „Wodnych Spraw”. Zaznaczyć należy również, że

na potrzeby raportowania, podmioty objęte CSRD, w tym banki, będą potrzebować danych od swoich klientów i dostawców. Oznacza to, że

oceną swojej działalności pod kątem zgodności z Taksonomią UE, będą musiały zająć się także podmioty nie wskazane wprost w dyrektywie

CSRD.

Z drugiej strony wymogi dotyczące zgodności z Taksonomią UE są określone jako elementy różnego rodzaju finansowania. Przykładem

takiego instrumentu jest Program Invest UE, który wprost zakłada ocenianie inwestycji pod kątem zgodności z Taksonomią UE. Podobnie

wygląda sytuacja w zakresie Krajowego Programu Odbudowy. Obowiązuje w nim zasada DNSH – nie czyń poważnych szkód w zakresie

sześciu celów środowiskowych określonych w Taksonomii UE.

Powszechność stosowania Taksonomii UE do określania tego, co jest, a co nie jest zrównoważoną działalnością, będzie rosła. Idea stojąca

bowiem za jej opracowaniem dotyczy ujednolicenia zasad określania tego, co możemy uznać za przynoszące korzyści dla środowisk, klimatu i

społeczeństwa.

Co dalej z Taksonomią?

Obecnie mamy opracowane techniczne kryteria kwalifikacji, określające wymogi w zakresie istotnego wkładu w osiągniecie jednego z celów

środowiskowych Taksonomii UE i zasady DNSH dla dwóch z sześciu celów. Trwają prace nad przygotowaniem takich wymogów dla kolejnych

czterech celów. Poszerzy to katalog przedsięwzięć zrównoważonych, ale też zobliguje następne branże do oceny swojej działalności. Stworzy

także możliwości w zakresie pozyskania finansowania. O tym, jaki wpływ na „zielone finansowanie” będzie miała Taksonomia UE, dowiecie

się z kolejnych numerów „Wodnych Spraw”.

Co ciekawe, poza Taksonomią UE dotyczącą środowiska, w Komisji Europejskiej prowadzone są także prace nad tzw. taksonomią społeczną.

Ma ona określić wspólny sposób definiowania działalności zrównoważonej społecznie.

Najbliższe miesiące przyniosą więc wiele zmian i miejmy nadzieję rozwieją wątpliwości dotyczące tego, czym jest zrównoważony rozwój.
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GÓRA LODOWA WIELKOŚCI LONDYNU ODERWAŁA SIĘ OD SZELFU.
ANTARKTYDA MA KŁOPOTY?

Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Góra lodowa wielkości Londynu, a ponad trzykrotnie większa niż Warszawa, oderwała się od lodowca szelfowego Antarktydy. Miało to

miejsce w niedzielę 22 stycznia między 19.00 a 20.00 UTC, podczas wiosennego przypływu.

Kategorie: Ze świata, W tym numerze, Wydanie 3/2023
Tags: A-74, A-81, Antarktyda, Brunt, góra lodowa, Narodowe Centrum Lodowe, proces „cielenia”
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Góra lodowa wielkości Londynu, a ponad trzykrotnie większa niż Warszawa, oderwała się od lodowca szelfowego Antarktydy. Miało to

miejsce w niedzielę 22 stycznia między 19.00 a 20.00 UTC, podczas wiosennego przypływu.

Oderwana góra lodowa – proces „cielenia”

Ogromna góra lodowa, która ma ponad 1550 km2 powierzchni i 150 m grubości oddzieliła się od szelfu lodowego Brunt. Lodowiec ten jest

prawdopodobnie najdokładniej obserwowanym tego typu miejscem na Ziemi, jest to także lokalizacja stacji badawczej BAS Halley.

W przeciwieństwie do ostatnich zmian, jakie zachodzą na Antarktydzie, oderwanie się góry lodowej nie ma związku z ocieplaniem się

klimatu, lecz jest naturalnym, a wręcz wyczekiwanym zjawiskiem. Badacze, którzy monitorowali Brunt, od lat spodziewali się, że może do

tego dojść.

„To zdarzenie cielenia było oczekiwane i jest częścią naturalnego zachowania szelfu lodowego Brunt” – powiedział glacjolog z BAS, Dominic

Hodgson. „Nie jest to związane ze zmianami klimatycznymi”. Naukowcy mówią o cieleniu, kiedy kawałki lodu odrywają się od brzegów lodowca.

Pierwsze oznaki tego procesu badacze zauważyli już ponad 10 lat temu. W 2012 roku monitoring satelitarny szelfu lodowego Brunt ujawnił

pierwsze oznaki ruchu w przepaści, która leżała uśpiona przez co najmniej 35 lat. Szczelina w pokrywie lodowej nazwana Chasm-1 z biegiem

czasu rosła aż do oderwania się bryły.

Zobrazowania pokazujące różnicę przed, w trakcie oraz po oddzieleniu A-81 od szelfu lodowego Brunt

Wyk.: Monika Mazur, Pectore-Eco, na podstawie: zobrazowań satelity Landsat 8 (https://earthexplorer.usgs.gov/)

To już druga góra lodowa, która oderwała się w tym regionie. Czy Antarktyda
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znika?

Ostatnie wycielenie góry lodowej to już drugie takie zjawisko na tym obszarze w przeciągu ostatnich dwóch lat. Podobne, równie

spektakularne wydarzenie, obejmujące nieco mniejszą górę lodową o oznaczeniu A-74 (1270 km2), miało miejsce w lutym 2021 roku.

Mniejszy obiekt odpłynął od szelfu lodowego Brunt do Morza Weddella.

Badacze z BAS spodziewają się, że Antarktyczny Prąd Przybrzeżny przeniesie nową górę lodową w kierunku zachodnim. Będzie ona

prawdopodobnie podążać podobną drogą jak A-74, czyli wzdłuż Antarktycznego Prądu Okołobiegunowego w kierunku Morza Weddella.

Pływające góry lodowe przemieszczają się z różną prędkością. Ich ruch zależy od kierunku oraz prędkości wiatru i prądu morskiego, a także

od głębokości zbiorników wodnych oraz stosunku wielkości części zanurzonej i wynurzonej góry lodowej.

Nowa góra lodowa oficjalnie otrzymała nazwę A-81. Nadało ją amerykańskie Narodowe Centrum Lodowe (NIC). Naukowcy z Antarktydy będą

ją monitorować pod kątem dalszej jej aktywności.
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STAŁE ZCZERPYWANIE WÓD GRUNTOWYCH W EUROPIE
Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Po historycznej suszy, która miała miejsce ubiegłego lata, nowa analiza danych satelitarnych wskazuje, że poziom wód gruntowych w

Europie spada w alarmująco szybkim tempie. Stale rosnące globalne temperatury mogą oznaczać realną katastrofę dla zasobów słodkiej wody

na całym świecie, ale jeśli chodzi o rezerwy wód gruntowych, to szczególnie alarmująca wydaje się być sytuacja w Europie. Niemalże jedna

trzecia całkowitych światowych zasobów słodkiej wody przechowywana jest w wodach podziemnych, natomiast w 27 państwach

członkowskich UE wody gruntowe dostarczają ok. 65% wody pitnej i ok. 25% wody do nawadniania w rolnictwie.

Kategorie: Ze świata, Wydanie 3/2023
Tags: raport, UE, woda, wody gruntowe, zczerpywanie
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Po historycznej suszy, która miała miejsce ubiegłego lata, nowa analiza danych satelitarnych wskazuje, że poziom wód gruntowych w

Europie spada w alarmująco szybkim tempie. Stale rosnące globalne temperatury mogą oznaczać realną katastrofę dla zasobów słodkiej wody

na całym świecie, ale jeśli chodzi o rezerwy wód gruntowych, to szczególnie alarmująca wydaje się być sytuacja w Europie. Niemalże jedna

trzecia całkowitych światowych zasobów słodkiej wody przechowywana jest w wodach podziemnych, natomiast w 27 państwach

członkowskich UE wody gruntowe dostarczają ok. 65% wody pitnej i ok. 25% wody do nawadniania w rolnictwie.

Raport dotyczący wód gruntowych w Europie

Pomimo iż susza tworzy się na powierzchni, to zagrożone jest również to, czego nie widzimy.

Nowy raport działającego przy Uniwersytecie Saskatchewan w Kanadzie Globalnego Instytutu Bezpieczeństwa Wodnego, będący wynikiem

współpracy między Stanami Zjednoczonymi i Niemcami w celu określenia różnic w rezerwach słodkiej wody na kontynencie europejskim,

ujawnił, że Europa odnotowuje stałe wyczerpywanie się wód gruntowych.

Analiza badań z ostatnich 20 lat pokazuje, że każdego roku większość warstw wodonośnych traci więcej wody niż odzyskuje. Mimo wyjątków,

takich jak np. Skandynawia, większość kontynentu traci rocznie znacznie więcej wód gruntowych niż jest zastępowana przez opady deszczu i

inne źródła zasilania.

Europa traci 84 gigaton wód gruntowych rocznie

Badania, które rozpoczęły się w 2002 r. pozwalają naukowcom oszacować utratę wody z powodu zmian klimatu. Europa traci rocznie około 84

gigaton wody (1 gigatona odpowiada 1 miliardowi ton). Według badaczy jest to alarmujący wskaźnik.

Wiele z tych strat jest wynikiem nadmiernego poboru wód gruntowych, który jest w dużej mierze spowodowany zwiększonym

zapotrzebowaniem publicznym i w rolnictwie. Zmiany klimatu oraz nadmierne zczerpywanie warstw wodonośnych są ze sobą powiązane.

Nasilająca się susza powoduje, że rolnictwo, przemysł i miasta pozyskują wody z coraz to głębszych ujęć, a warstwy wodonośne nie są już w

stanie uzupełniać się, pomimo powrotu deszczu. Proces zczerpywania nasila się głównie w miesiącach wiosennych i letnich, gdy dostępność

wód powierzchniowych jest ograniczona, przy czym sytuacja ta dotyczy szczególnie południowej Europy. To napędza konkurencję między

różnymi sektorami i branżami, powodując przechodzenie z poborów wód powierzchniowych na pobory wód gruntowych.

Problem sezonowej dostępności wody staje się coraz bardziej niepokojący, nawet mimo spadku ogólnego poboru w UE. Analizy Europejskiej

Agencji Środowiska pokazują, że chociaż całkowita ilość poboru z wód powierzchniowych i podziemnych w latach 2000 – 2019 spadła o 15%

to względny udział wód gruntowych w tej całkowitej wielkości wzrósł z 19% do 23%. W związku z tym niezbędne jest wdrożenie dalszych

działań w celu zwiększenia efektywności wykorzystania i zużywania wody, a także działań adaptacyjnych do zmiany klimatu.
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KALIFORNIA JEST ZALEWANA PRZEZ RZEKI ATMOSFERYCZNE
Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Od końca grudnia 2022 r. Kalifornijczycy cierpią z powodu powtarzających się burz napędzanych potokami wilgoci, tzw. „rzekami

atmosferycznymi”, które zalewają ich drogi i domy. Ta zimowa fala opadów zabiła kilkanaście osób, a dziesiątki tysięcy objęła nakazem

ewakuacji.

Kategorie: Ze świata, Wydanie 3/2023
Tags: Kalifornia, opady, rzeki atmosferyczne, strumień pary wodnej
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Od końca grudnia 2022 r. Kalifornijczycy cierpią z powodu powtarzających się burz napędzanych potokami wilgoci, tzw. „rzekami

atmosferycznymi”, które zalewają ich drogi i domy. Ta zimowa fala opadów zabiła kilkanaście osób, a dziesiątki tysięcy objęła nakazem

ewakuacji.

Czym są rzeki atmosferyczne?

Tradycyjnie rzeka to woda płynąca po lądzie, analogicznie rzeka atmosferyczna to strumień pary wodnej poruszający się po niebie. Rzeki

atmosferyczne powstają, gdy woda paruje i przenoszona przez wiatr tworzy długie prądy. Wyglądają jak smugi delikatnych chmur, które

mogą rozciągać się na setki kilometrów. Typowe rzeki atmosferyczne mają od 400 do 600 km szerokości i mogą osiągnąć ponad 1600 km

długości.

Rzeki atmosferyczne i ich występowanie w Kalifornii

Rzeki atmosferyczne, ze względu na ich pochodzenie z tropikalnych części Pacyfiku, powszechnie nazywane są „ekspresami ananasowymi”.

Pod wpływem wysokich temperatur woda oceaniczna odparowuje i unosi się do atmosfery. Silne wiatry przenoszą parę wodną. Po

przekroczeniu Oceanu Spokojnego, rzeki atmosferyczne napotykają pasma górskie wzdłuż wybrzeża Kalifornii, takie jak Santa Cruz, które

wymuszają na nich ruch wznoszący. Para wodna unosi się wyżej, do zimniejszych warstw atmosfery, ochładzając się i tworząc kropelki wody,

która powraca na ziemię jako opady.

Wiatry są w stanie nadal spychać deszcz z rzek atmosferycznych do Doliny Kalifornijskiej, gdzie mogą spowodować rozległe powodzie.

Deszcze często zostają „uwięzione” w dolinie i mogą padać przez kilka godzin, a nawet dni. Silniejsze rzeki atmosferyczne czasem płyną dalej

na wschód, do Sierra Nevada. Strumienie ulewnych deszczy wznoszą się następnie na szczyty gór, gdzie chłodne powietrze zamienia je w

śnieg.

Czy rzeki atmosferyczne pomagają czy szkodzą?

W większości przypadków rzeki atmosferyczne są słabe i nie powodują szkód. Mogą za to zapewnić bardzo potrzebne opady deszczu lub

śniegu. W porze deszczowej pomagają uzupełnić wyczerpane zbiorniki, dostarczają wodę na potrzeby rolnictwa czy miast. Takie burze tworzą

również pokrywę śnieżną, która zaopatruje Kalifornię w wodę po zakończeniu pory deszczowej. Zdarza się jednak, że są bardzo intensywne i

niebezpieczne, ponieważ ekstremalne opady deszczu i wiatr mogą spowodować katastrofalne powodzie.
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RAPORT WMO – ŚWIATOWE ZASOBY WODNE
Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Dnia 29 listopada w Genewie Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) ogłosiła swój pierwszy raport o stanie światowych zasobów

wodnych ze szczególnym uwzględnieniem związków między nimi a zmianami klimatycznymi. Raport koncentruje się na trzech głównych

obszarach: • strumień, objętość wody przepływającej przez koryto rzeki w dowolnym momencie; • lądowe magazynowanie wody (tws) — cała

woda na powierzchni lądu i pod jego powierzchnią; • kriosfera (woda zamarznięta).

Kategorie: Ze świata, Wydanie 3/2023
Tags: dostępność wody, kriosfera, Raport WMO, światowe zasoby wodne, zasoby wodne
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Dnia 29 listopada w Genewie, Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) ogłosiła swój pierwszy raport o stanie światowych zasobów

wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem związków między nimi, a zmianami klimatycznymi.

Raport koncentruje się na trzech głównych obszarach:

przepływ, objętość wody przepływającej przez koryto rzeki w dowolnym momencie;

retencjonowanie i zasoby wody — cała woda na powierzchni lądu i pod jego powierzchnią;

kriosfera (woda zamarznięta).

„Skutki zmian klimatu są często odczuwalne poprzez wodę – bardziej intensywne i częstsze susze, bardziej ekstremalne powodzie, bardziej

nieregularne opady sezonowe i przyspieszone topnienie lodowców – z kaskadowymi skutkami dla gospodarek, ekosystemów i wszystkich aspektów

naszego codziennego życia. A jednak nie ma wystarczającego zrozumienia zmian w rozmieszczeniu, ilości i jakości zasobów słodkiej wody” –

powiedział sekretarz generalny WMO, prof. Petteri Taalas. „Raport o stanie globalnych zasobów wodnych ma na celu wypełnienie tej luki w

wiedzy i przedstawienie zwięzłego przeglądu dostępności wody w różnych częściach świata. Będzie to miało wpływ na inwestycje w adaptację i

łagodzenie zmiany klimatu, a także kampanię ONZ mającą na celu zapewnienie powszechnego dostępu w ciągu najbliższych pięciu lat do wczesnych

ostrzeżeń o zagrożeniach, takich jak powodzie i susze”.

Światowe zasoby wodne – podstawowe ustalenia raportu

Skutki zmian klimatu niejednokrotnie mają wpływ na wodę. Raport o stanie światowych zasobów wodnych przedstawia, jak duże obszary

naszej planety odnotowały suchsze niż normalne warunki w 2021 r. (w porównaniu ze średnią z lat 2002 – 2020). Z pewnością do tych

rejonów należy obszar Rio de la Plata w Ameryce Południowej, gdzie od 2019 r. trwa uporczywa susza. W Afryce główne rzeki, takie jak Niger,

Volta, Nil i Kongo, osiągnęły w 2021 r. poziom wody poniżej średniego. Ten sam trend zaobserwowano w rzekach części Rosji, głównie w

części zachodniosyberyjskiej  i Azji Środkowej.

Z drugiej strony w niektórych dorzeczach Ameryki Północnej, północnej Amazonii i Afryki Południowej, a także w dorzeczu rzeki Amur w

Chinach i północnych Indiach, poziom wody był powyżej normy. Jedynie około jedna trzecia analizowanych obszarów była zgodna ze średnią

z ostatnich 30 lat.

Największych powodzi doświadczyły Chiny, północne Indie, Europa Zachodnia oraz kraje dotknięte cyklonami tropikalnymi, takie jak

Mozambik, Filipiny i Indonezja.

Opady poniżej średniej przez kilka lat z rzędu odnotowano w takich krajach jak Etiopia, Kenia i Somalia.

Poza wahaniami w przepływie rzek raport przedstawia ogólne retencjonowanie wody na ziemi. Poniżej normy zostały sklasyfikowane

obszary na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, w środkowej Ameryce Południowej i Patagonii, w Afryce Północnej i na

Madagaskarze, w Azji Środkowej i na Bliskim Wschodzie, w Pakistanie i północnych Indiach. Powyżej normy zaś w Afryce Środkowej,

północnej części Ameryki Południowej, a szczególnie w dorzeczu Amazonki oraz w północnych Chinach.
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Raport zawiera krótki przegląd zmian w kriosferze w odniesieniu do zasobów wodnych.

Kriosfera jest największym naturalnym zbiornikiem słodkiej wody na świecie. W górach są źródła rzek i zaopatrzenie w słodką wodę dla około

1,9 miliarda ludzi. Zmiany w zasobach wodnych mają zatem wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie ludzi i cały ekosystem.

Wnioski z raportu

Pierwszy raport o stanie światowych zasobów wodnych można określić jako „wydanie pilotażowe”, gdyż jedynie 34 ze 192 państw

członkowskich wyznaczyło krajowe punkty kontaktowe do wymiany danych z WMO na potrzeby raportu. Mimo tego dokument jest źródłem

wielu istotnych wniosków i zaleceń:

brakuje wystarczającego zrozumienia zmian w rozmieszczeniu, ilości i jakości zasobów słodkiej wody;

istnieje potrzeba przedstawienia zwięzłego przeglądu dostępności wody w różnych częściach świata;

istnieje potrzeba opracowania kompleksowych systemów wczesnego ostrzegania przed suszą i powodzią;

brakuje dostępnych i zweryfikowanych danych hydrologicznych;

długoterminowe prognozy zmian w spływie lodowców są kluczowymi danymi wyjściowymi do decyzji adaptacyjnych.
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WODA OKIEM HYDROBIOLOGA
Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Agnieszka Kolada

Swój felieton o wodzie w oczach hydrobiologa zacznę od bardzo nieprofesjonalnego stwierdzenia: spośród wszystkich nauk, w centrum

zainteresowania których leży woda, hydrobiologia jest chyba najbardziej efektowna. Oczywiście w nauce kompletnie nie o efektowność

chodzi, ale jednak to, co większość z nas, profesjonalistów, ale też laików, najbardziej urzeka w ekosystemach wodnych i od wód zależnych,

to właśnie ich szata roślinna i zamieszkujące je zwierzęta. Kto z nas, spędzając czas nad jeziorem, choć raz nie zachwycił się płatem

kwitnących grzybieni czy imponującymi skrzydłami żagnicy wielkiej? Na kim nie zrobił wrażenia widok szuwaru spowitego poranną mgłą czy

(jeśli miał szczęście) nurkującego zimorodka? Moją ścieżkę zawodową zdeterminowała chyba fascynacja pływającymi wyspami pła

torfowcowego na jeziorze dystroficznym i niepowtarzalna atmosfera tajemniczości panująca na torfowiskach. Na studiach wybrałam

specjalizację hydrobiologa

Kategorie: Nauka, Wydanie 3/2023
Tags: ekosystemy wodne, hydrobiolog, hydrobiologia, nauka, środowisko wodne
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Swój felieton o wodzie w oczach hydrobiologa zacznę od bardzo nieprofesjonalnego stwierdzenia: spośród wszystkich nauk, w centrum

zainteresowania których leży woda, hydrobiologia jest chyba najbardziej efektowna. Oczywiście w nauce kompletnie nie o efektowność

chodzi, ale jednak to, co większość z nas, profesjonalistów, ale też laików, najbardziej urzeka w ekosystemach wodnych i od wód zależnych,

to właśnie ich szata roślinna i zamieszkujące je zwierzęta. Kto z nas, spędzając czas nad jeziorem, choć raz nie zachwycił się płatem

kwitnących grzybieni czy imponującymi skrzydłami żagnicy wielkiej? Na kim nie zrobił wrażenia widok szuwaru spowitego poranną mgłą czy

(jeśli miał szczęście) nurkującego zimorodka? Moją ścieżkę zawodową zdeterminowała chyba fascynacja pływającymi wyspami pła

torfowcowego na jeziorze dystroficznym i niepowtarzalna atmosfera tajemniczości panująca na torfowiskach. Na studiach wybrałam

specjalizację hydrobiologa.

Hydrobiologia to nauka o organizmach żyjących w środowisku wodnym. Może dotyczyć wód morskich, zalegających obszary mórz i oceanów,

lub wód śródlądowych, wypełniających zbiorniki kontynentalne. Jak pisze profesor Pliński w swoich podstawach do hydrobiologii, nazywanie

tych ostatnich wodami słodkimi jest anachroniczne i niewłaściwe, gdyż znane są wcale nierzadkie przypadki, gdy wody kontynentalne są

znacznie bardziej zasolone od wód oceanicznych (i nie zawsze wynika to z degradującej działalności człowieka). Z kolei w obrębie wód

śródlądowych, hydrobiologia może odnosić się do wód stojących lub płynących, a także obszarów źródliskowych i całej gamy różnego typu

mokradeł. Woda niby ta sama, a jednak ekosystemy pod względem czynników środowiskowych, struktury taksonomicznej i funkcjonowania

zupełnie inne.

Hydrobiologia, jak wszystkie inne nauki, ma swoje węższe działy. Podstawowy i jednocześnie najbardziej intuicyjny podział przebiega po linii

królestw i obejmuje hydrozoologię i hydrobotanikę, jak również mniej intuicyjną hydromykologię (naukę o grzybach występujących w

wodach). Królestwo Protista nie doczekało się chyba odrębnego działu, a organizmy klasyfikowane do tej grupy taksonomicznej stanowią

zazwyczaj element badań trzech poprzednich działów. Oczywiście, podziały te idą znacznie głębiej i mogą obejmować dość wąskie

specjalności dotyczące grup organizmów na różnym poziomie taksonomicznym, jak glonów (fykologia, zwana również algologią), ryb

(ichtiologia), ważek (odonatologia), skorupiaków (karcynologia), mięczaków (malakologia) i wielu innych.

Hydrobiologia, co do zasady, obejmuje kontekst ekologiczny, czyli odnosi się do związków organizmów z ekosystemem. Specjalista tej

dziedziny bada i opisuje relacje i zależności między organizmami a różnymi czynnikami środowiska, które te organizmy zasiedlają. Zatem dla

mnie woda to przede wszystkim siedlisko, medium, w którym bytują organizmy o cechach umożliwiających realizację funkcji życiowych w

tym specyficznym środowisku. Powiem więcej, jak każdego hydrobiologa, bardziej interesują mnie organizmy (ze szczególnym skrętem w

kierunku roślin) niż woda jako taka, choć oczywistym jest, że cechy tych organizmów i ich zespołów zostały ukształtowane przez cały szereg

czynników środowiska, w którym żyją. Czyli jaka woda, takie organizmy.

I właśnie cechy wskaźnikowe organizmów wodnych, popularnie zwane bioindykacją, fascynują mnie szczególnie. Kiedy widzę w litoralu

pięknie wykształcony płat zbiorowiska lobelii jeziornej, wiem, że woda w jeziorze najprawdopodobniej charakteryzuje się niską

zasadowością, niskim stężeniem soli mineralnych i zapewne niewielką ilością substancji biogennych. Zbiorowiska włosieniczników w rzece

generalnie będą świadczyły o znacznym przepływie, obecności materiału gruboziarnistego w podłożu i stosunkowo dobrej jakości wody,

chociaż zmienność wymagań siedliskowych pomiędzy gatunkami rodzaju Batrachium jest duża i nie wszystkie należą do stenotopowych.

Znaczna przejrzystość wody w jeziorze (a w warunkach niżu polskiego będzie to 3 – 4 m, w najlepszym przypadku powyżej 5 m widzialności

krążka Secchiego) mówi mi o niskim zagęszczeniu planktonu, a więc prawdopodobnie dość skąpożywnym siedlisku. Spodziewam się

wówczas znacznej głębokości zasiedlenia litoralu przez roślinność zanurzoną oraz określonego jej składu taksonomicznego – zbiorowisk

ramienic. Z kolei gęste zarośla tataraku i pałki szerokolistnej prawie na pewno świadczą o wysokiej zawartości substancji odżywczych, czyli

znacznym stopniu zeutrofizowania siedliska.
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Mimo że wiedza ta, wciąż niepełna i wymagająca zgłębienia, jest dostępna w licznych podręcznikach, przewodnikach i publikacjach

naukowych od kilkudziesięciu lat (pierwszy podręcznik hydrobiologii autorstwa François-Alphonse Forela został opublikowany na przełomie

XIX i XX wieku), najlepiej zdobywa się ją jednak w terenie. I to właśnie badania terenowe są najatrakcyjniejszym elementem pracy

hydrobiologa. Nie zna ekosystemu ten, kto nie ubrudził się błotem po pachy, przedzierając się przez szuwary, nie zmókł i nie zmarzł

pobierając próbki w kampanii wczesnowiosennej czy nie spalił się na słońcu po kilkunastu godzinach na łódce, pływając od transektu do

transektu.

Ale w dobie Antropocenu badanie ekologii ekosystemów to nie tyle rozpoznawanie struktury i funkcji układów naturalnych (których w

zasadzie już nie ma), co raczej badanie ich reakcji na szeroko rozumianą presję antropogeniczną. Czyli wspomniana wcześniej bioindykacja w

ujęciu dynamicznym – ocena nie tyle stanu, co zmian na skutek zaburzeń. Kiedy do wody dostają się duże ilości substancji allochtonicznej

(najczęściej zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego), moje pierwsze pytanie brzmi, jak to wpłynie na przebudowę zespołu

organizmów, co w tej wodzie przeżyje, jakie nowe organizmy znajdą tu swoją niszę i jak taka przebudowa zmieni obieg materii i energii w

całym układzie. Gdy na skutek prac hydrotechnicznych jedni cieszą się z poprawy parametrów hydrologicznych, ja widzę przede wszystkim

spustoszenie siedlisk milionów organizmów i kompletną degradację łańcuchów troficznych. Obserwując wiele przejawów działalności

człowieka na wodach, zdumiewa mnie duża niefrasobliwość w podejmowaniu niektórych, chyba nie zawsze uzasadnionych, działań. Nikomu

nie trzeba tłumaczyć, jak na stan zachowania zbiorowisk roślinności wodnej, a także naturalnych stref buforowych, wpływa wykaszanie

roślinności z dna oraz brzegów czy usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie. Albo jak wyglądają siedliska bezkręgowców

bentosowych i ryb po przeprowadzeniu tak zwanych prac odmuleniowych. Pracując od dwóch dekad na pograniczu nauki, administracji i

prawa, mam świadomość konieczności podejmowania pewnych działań z zakresu gospodarowania wodami, mających na celu zaspokojenie

różnych potrzeb korzystających z wód. Nie zmienia to jednak faktu, że nam, hydrobiologom, trudno przejść obojętnie nad efektami

środowiskowymi takich działań. Tym bardziej, że mamy świadomość ich długoterminowych skutków i związanych z tym zaburzeń

funkcjonowania całych ekosystemów.

Jak słusznie zauważa antropolożka Małgorzata Kowalska w swojej pracy opublikowanej w 2022 r. na łamach „Etnografii Polskiej”,

środowisko naturalne chronione jest najlepiej tam, gdzie ludzie rozumieją zachodzące w nim procesy i czują się za nie odpowiedzialni ze

względu na świadomość swojej od nich zależności. Jak przytacza Kowalska na podstawie wykładu Tima Ingolda „Sustainability of

Everything”(2021), zrównoważone systemy to takie, w których instytucje tworzą ramy programów ochronnych, ale to lokalna społeczność

czuje się odpowiedzialna za środowisko naturalne, do którego odczuwa przynależność. Zatem skuteczniejsza ochrona przyrody wymaga nie

tyle norm oraz regulacji pozwalających na efektywne zarządzanie środowiskiem, co myślenia o przyrodzie jako sieci powiązań i relacji, której

jednym z elementów jest człowiek.

Wiedza w zakresie czynników determinujących różnorodność biologiczną ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia aktualnych problemów,

takich jak usługi ekosystemowe, rozwiązania oparte na naturze i inne wyzwania społeczne związane ze środowiskiem. Pomimo długiej

historii badań nad różnorodnością biologiczną, wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby opisać wzorce i zrozumieć procesy, które prowadzą do

powstania i utrzymania różnorodności biologicznej. Na przykład wciąż jesteśmy daleko od identyfikacji i nazwania wszystkich istniejących

gatunków. Nawet w przypadku tych, które uważamy za dobrze znane, nie możemy w pełni ocenić dynamiki ich populacji i zasięgu

występowania. Co więcej, możemy jedynie szacować skutki ich interakcji w złożonych układach ekosystemalnych oraz to, jak niewielkie

perturbacje na poziomie osobnika, populacji lub gatunku mogą wpłynąć na całe ekosystemy. Świadomość powiązań w ekosystemie wykracza

zatem poza zakres ścisłej ekologii i powinna towarzyszyć wszystkim, którym na sercu leży jakość wód i od których ta jakość zależy.
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ENERGETYKA WODNA NIE JEST BEZEMISYJNA
Opublikowane 10 lutego 2023 autor: Piotr Panek

Wbrew często powielanym opiniom, elektrowni, które byłyby obojętne dla środowiska i zamieszkujących je organizmów nie ma. O

wielowymiarowej szkodliwości elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne napisano już tak wiele, że nie ma chyba potrzeby powtarzać tych

informacji. Stosunkowo mało szkód robią niektóre elektrownie generujące energię z odnawialnych źródeł. Jednak nawet one mają turbiny,

które okazują się zabójcze dla ptaków i nietoperzy w przypadku elektrowni wiatrowych oraz ryb w przypadku elektrowni wodnych. Wydaje

się, że wbrew popularnej narracji, po przeliczeniu kosztów środowiskowych na jednostkę uzyskanej energii, najmniej uciążliwe są

współczesne elektrownie jądrowe. Jednak z różnych względów nie są one w stanie zastąpić całkowicie innych źródeł.

Kategorie: Nauka, Wydanie 3/2023
Tags: elektrownie wodne, Energetyka wodna, zbiorniki zaporowe
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Wbrew często powielanym opiniom, elektrowni, które byłyby obojętne dla środowiska i zamieszkujących je organizmów, nie ma. O

wielowymiarowej szkodliwości obiektów wykorzystujących paliwa kopalne napisano już tak wiele, że nie ma chyba potrzeby powtarzać tych

informacji. Stosunkowo mało szkód robią niektóre elektrownie generujące energię z odnawialnych źródeł. Jednak nawet one mają turbiny,

które okazują się zabójcze dla ptaków i nietoperzy w przypadku elektrowni wiatrowych oraz ryb w przypadku elektrowni wodnych. Wydaje

się, że wbrew popularnej narracji, po przeliczeniu kosztów środowiskowych na jednostkę uzyskanej energii, najmniej uciążliwe są

współczesne elektrownie jądrowe. Jednak z różnych względów nie są one w stanie zastąpić całkowicie innych źródeł.

Jak wspomniano wyżej, elektrownie wodne znane są z negatywnego wpływu na środowisko, który można najogólniej sprowadzić do

fragmentacji siedlisk (bariery poprzeczne). Jest ona uważana przez biologów za główną przyczynę kryzysu różnorodności biologicznej.

Można to oddziaływanie ograniczać, ale nie da się go wyeliminować. Wśród argumentów wysuwanych podczas dyskusji nad bilansem

kosztów i korzyści, pojawia się stwierdzenie, że energetyka wodna ma przynajmniej tę zaletę, że jest bezemisyjna w zakresie gazów

cieplarnianych. Jednak lista szkód jest tak długa, że można jej poświęcić niejeden artykuł. W tym skupię się na kwestii rzekomej

bezemisyjności.

Energetyka wodna wykorzystuje energię potencjalną wody spadającej z wysokości. W niektórych przypadkach elektrownia może być

hydrologicznie tożsama z wodospadem. Wymaga to jednak bardzo dużego, naturalnego spadku koryta rzeki, więc jest ograniczone do

rejonów górskich. W większości przypadków spadek jest jednak niewystarczający dla potrzeb energetyki i wówczas stosuje się piętrzenie,

które zmienia warunki hydrologiczne rzeki. Odcinek cieku o właściwościach lotycznych zamienia się w zbiornik zaporowy o właściwościach

lenitycznych. Siedliska takie różnią się pod wieloma względami, także biogeochemicznymi. Woda stagnująca z reguły jest mniej natleniona, a

to zmienia sposób rozkładu materii organicznej, w którego produktach udział metanu wzrasta kosztem udziału dwutlenku węgla.

Wody powierzchniowe zawsze są w jakimś stopniu źródłem metanu. Związek ten słabo rozpuszcza się w wodzie i nawet w warunkach

lotycznych łatwo o jej przesycenie i przenikanie gazu do atmosfery. Według badań niemieckiego odcinka Łaby, w okresie letnim stężenie

metanu w wodzie na całej jego długości sprawia, że rzeka jest jego emitentem. Jednak hydromorfologia nie jest tu obojętna – stężenie w

wodzie, a w rezultacie również nad jej powierzchnią, jest największe przy jazach i w portach, a nawet przy ostrogach. Zależność stężenia

metanu od szybkości przepływu wody jest odwrotnie proporcjonalna i przy spowolnionym przepływie stężenie jest dziesięciokrotnie wyższe

niż w odcinkach szybciej płynących. W zbiornikach, do emisji drogą dyfuzji, dochodzi też ebulicja, czyli uwalnianie gazowych bąbli.

Sprawa jest znana nie tylko geochemikom. Przykładowo, w jesiennym numerze pisma „Energetyka Wodna” z 2019 r., w dziale „Ze świata”,

redakcja umieściła notatkę o opublikowaniu nowego modelu obliczeniowego, który ma pomóc projektantom amazońskich elektrowni

wodnych wybrać lokalizację rokującą możliwie niską emisję gazu.

Początkowo wydawało się, że problem ten dotyczy tylko regionów międzyzwrotnikowych. Pierwsze artykuły wskazujące zbiorniki zaporowe

jako źródło emisji metanu i dwutlenku węgla zaczęły się pojawiać w pierwszej połowie lat 90., a ich przegląd podsumowali St. Louis i in. w

2000 r. Wynikało z nich, że emisje, które są wyjątkowo niskie jak na warunki międzyzwrotnikowej Ameryki (średnia emisja to 300 mg·m−2·d−1),

w strefie umiarkowanej przytrafiają się tylko rekordzistom (średnia emisja 20 mg·m−2·d−1). Zakładano wówczas, że na północy większy

problem może pojawić się, gdy zbiornik powstanie przez zalanie torfowiska, ale w innych warunkach jest stosunkowo nieduży. Kolejne

badania potwierdzały regułę, że tropikalne zbiorniki zaporowe są znaczącymi emitentami. Przykładowo, brazylijska elektrownia Curuá-Una

na rzece o tej samej nazwie jeszcze kilkanaście lat po utworzeniu emitowała 3,6 razy więcej gazów cieplarnianych niż robiłaby to równie

wydajna elektrownia opalana ropą naftową.
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Jednak im więcej badań prowadzono na zbiornikach stref umiarkowanych, tym mniej oczywisty stawał się ten obraz. Przełomowe dla

postrzegania roli pozatropikalnych zbiorników zaporowych w emisji metanu okazały się badania zbiornika Wohlen w Szwajcarii. Zimą, przy

temperaturze wynoszącej kilka stopni Celsjusza dyfuzja metanu rzeczywiście nie była zbyt duża (wielkości rzędu kilku mg·m−2·d−1), ale po

przekroczeniu 10°C emisja gwałtownie (wykładniczo) wzrastała i nad zwykłą dyfuzją zaczęła dominować ebulicja. Ostatecznie średnioroczna

emisja przekraczała 150 mg·m−2·d−1.To wciąż mniej niż wartości typowe dla obszarów międzyzwrotnikowych, ale wcale nie marginalne. Należy

zauważyć, że zbiornik ten w czasie pomiarów miał już 90 lat, a więc wysokich wyników pomiarów nie można przypisać rozkładowi

roślinności dopiero co zalanej doliny.

Niewiele brakowało, a miejsce jeziora Wohlen mogłoby zająć Jezioro Włocławskie. Rok przed publikacją DelSontro i współautorów w zeszycie

„Teki Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego O.L. PAN” ukazał się artykuł polskich badaczy pod kierunkiem

Trojanowskiej. Przedstawiono w nim dane z czterech polskich zbiorników: Sulejowskiego, Turawskiego, Siemianówki i Włocławskiego.

Ebulicja z dwóch pierwszych różni się o rząd wielkości, ale mieści się w wartościach typowych dla tej strefy klimatycznej – odpowiednio 4 i 42

mg·m−2·d−1. Wartość dla Siemianówki jest już o kolejny rząd wielkości wyższa, sięgając 401 mg m−2 d−1. W tym przypadku dałoby się to pewnie

wytłumaczyć kompletnie nieprzemyślaną lokalizacją zbiornika na torfowisku, które miało stanowić rezerwuar wody pitnej (sic!). Warunkami

nadzwyczajnymi nie da się jednak wytłumaczyć ebulicji z Jeziora Włocławskiego, która również przekracza 400 mg·m−2·d−1. Niestety artykuł

ten został praktycznie niezauważony.

Od tego czasu publikowane są wyniki kolejnych badań i artykuły przeglądowe, z których wynika, że mniejsze zbiorniki zaporowe z reguły

emitują mniej metanu w przeliczeniu na powierzchnię niż duże, co w lepszym świetle stawia małe elektrownie wodne. Zjawisko to odróżnia

zbiorniki zaporowe od naturalnych, gdzie zwykle im mniejszy obiekt (oczko, staw), tym większa emisja na jednostkę powierzchni. Oczywiście

pojawiają się szacunki co do globalnej ilości emitowanego przez zbiorniki zaporowe metanu, a także dwóch innych niesyntetycznych gazów

cieplarnianych, czyli dwutlenku węgla i podtlenku azotu. Ponieważ jednak szacunki te wraz z przyrostem danych się zmieniają, nie ma sensu

ich teraz przytaczać.

Ostatecznie, w porównaniu z energetyką węglową, wodna może wydawać się czysta. Przykładowo, emisje równoważnika dwutlenku węgla ze

zbiornika Tamy Trzech Przełomów w przeliczeniu na uzyskaną energię to zaledwie 1,7% emisji równie wydajnej elektrowni opalanej węglem,

ale to wciąż, jak podaje Yang i współautorzy, stężenie 7,93 mg·m−2·d−1. A więc nazywanie jej bezemisyjną jest błędne.

Mając tę świadomość, można prowadzić dalszą dyskusję. Energetyka wodna nie jest bezemisyjna, ale być może można określać ją jako

niskoemisyjną. Można rozważać, czy taki koszt jest akceptowalny, czy też nie.

Kolejnym aspektem dyskusji jest kwestia różnych skal cyklu obiegu węgla. Bez wątpienia okolicznością łagodzącą jest to, że emisje pozostają

w tzw. krótkim obiegu węgla. Pomijając oczywiście sytuację, w której zbiornik zaporowy powoduje zniszczenie torfowiska. Pod tym

względem spalanie paliw kopalnych ma dużo gorsze skutki, gdyż uwalnia do obiegu węgiel zgromadzony przed tysiącami (torf) lub

milionami (gaz, ropa, węgiel kamienny) lat.

Należy przyznać, że pod względem emisji gazów cieplarnianych zbiorniki zaporowe do pewnego stopnia przypominają naturalne mokradła

(w szerokim ujęciu, a więc cieki, jeziora, wody przybrzeżne i tereny podmokłe). W dyskusji należy więc uwzględnić, jak przekształcenie danej

rzeki i jej doliny wpłynie na ogólne emisje i jaka będzie zmienność czasowa tego zjawiska. Przykładowo, w skali tysiącleci akumulacja węgla w

gytii może przeważyć jego emisję. Rzecz w tym, że o ile w naturalnych jeziorach odkładanie gytii jest procesem stałym, w użytkowanych

zbiornikach zaporowych proces ten jest postrzegany jako ich degradacja i odwracany na drodze odmulania. Ponadto, o ile w przypadku
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naturalnych jezior rozpatrywanie ich w skali tysiącleci ma sens (łącznie z przewidywaniem ich lądowacenia i przemianą w nadal gromadzące

węgiel torfowiska), o tyle przyszłość zbiorników zaporowych jest mniej pewna. Pytanie też, na ile przewidywane za setki lat zyski w

akumulacji węgla powinny być brane pod uwagę w sytuacji, kiedy dodatnie sprzężenia zwrotne powodują bezprecedensowy przyrost stężenia

gazów cieplarnianych już teraz.

Zatem sprawa emisji gazów cieplarnianych towarzyszących generowaniu elektryczności z energii wodnej jest złożona, nie można jednak

powiedzieć, że jest zupełnie neutralna pod tym względem.
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Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, mogą być realizowane tylko pod warunkiem uzyskania decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach. W takich przypadkach prowadzona jest szczegółowa analiza i ocena wpływu inwestycji na wszystkie

komponenty środowiska w ramach przygotowania kompletnego raportu.
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Możesz działać, byle nie szkodzić, czyli wymóg oceny oddziaływania na

środowisko

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, mogą być realizowane tylko pod warunkiem uzyskania decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach. W takich przypadkach prowadzona jest szczegółowa analiza i ocena wpływu inwestycji na wszystkie

komponenty środowiska w ramach przygotowania kompletnego raportu.

Ochrona środowiska wodnego przed negatywnym wpływem działań inwestycyjnych obowiązuje wszystkich, zarówno usługodawców, czyli

stosowne jednostki rządowe i samorządowe, jak i usługobiorców – użytkowników indywidualnych i zbiorowych, w tym inwestorów

planujących realizację przedsięwzięć.

Zgodnie z wiążącym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE abyśmy mogli mówić o szkodzie, osłabienie warunków naturalnych i

negatywne zmiany muszą być mierzalne. Zatem wymóg oceny ryzyka pogorszenia oraz nieosiągnięcia wymaganej klasyfikacji jednolitej

części wód powierzchniowych (jcwp) dla planowanych przedsięwzięć wskazuje na konieczność kwantyfikacji wyników oceny wpływu w celu

przedstawienia dowodu w postępowaniu o wydanie decyzji. Dodatkowo, zgodnie z sentencją wyroku, pogorszenie stanu jcwp, zachodzi w

sytuacji, gdy co najmniej jeden z elementów jakości ulega obniżeniu o jedną klasę, nawet jeżeli to pogorszenie nie wyraża się w ogólnej

zmianie klasyfikacji całej jcwp. W przypadku jcwp w stanie złym, jakiekolwiek pogorszenie wartości wskaźnika w związku oddziaływaniem

planowanego przedsięwzięcia jest jednoznacznie interpretowane jako pogorszenie, mimo braku zmiany klasy. W związku z powyższą

interpretacją, przejście wskaźnika z danej klasy do klasy niższej, na skutek oddziaływania danego przedsięwzięcia, musi zostać wyrażone

liczbowo.

Pomimo tej konieczności, zastosowanie narzędzi, które umożliwiają ilościową ocenę zmian zachodzących w środowisku wód śródlądowych

nadal nie jest praktyką powszechną i wymaganą w tak kluczowych aspektach ochrony zasobów wodnych, jak stopień oddziaływania

przedsięwzięć na stan wód powierzchniowych.

W praktyce oceniania jak dotąd nie stosuje się powszechnie metod numerycznych, większą popularnością cieszą się metody eksperckie.

Podejście takie uniemożliwia spełnienie podstawowego kryterium oceny wpływu przedsięwzięcia na jakość wód. Liczbowo wyrażone zmiany

pozwalają odpowiedzieć na pytania:

Czy planowana inwestycja będzie się wiązała ze zmianą klasyfikacji wód objętych oddziaływaniem do niższej klasy jakości?1.

Czy planowana inwestycja będzie na tyle nieznacząca, że nie spowoduje zmiany klasy wód w dół, a zatem nie spowoduje pogorszenia2.

ich stanu ani nie będzie przeszkodą w osiągnieciu celów środowiskowych?

Opracowanie i wdrożenie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w oparciu o narzędzia numeryczne powinno prowadzić do

usprawnienia procedur, zarówno po stronie wnioskodawców, jak i organów wydających decyzje o środowiskowych uwarunkowanych.

Powinno to również prowadzić do zmniejszenia niepewności wyników tych ocen.

67



Opisz, ale też oblicz, czyli wykorzystanie modeli matematycznych w

procedurach

W ostatnich dekadach pojawiły się opracowania i publikacje o charakterze wytycznych czy zaleceń, wskazujących modele matematyczne jako

narzędzia wspierające zarządzanie zasobami wodnymi i ich ochronę (BDMF, 2000; UNECE, 2007; Black i in., 2011; GWP, 2013; EC, 2013; EC,

2015). Skuteczność zastosowania narzędzi numerycznych do ilościowej oceny zmian zachodzących w środowisku, jako dającej dużo bardziej

precyzyjne wyniki aniżeli analiza jakościowa, udowodniona została w praktyce.

Pierwsze opisane użycie modelu matematycznego, którego celem było wskazanie przyczyn zmiany jakości wód (ocena oddziaływania), miało

miejsce w latach 20. XX wieku. Model ten, podobnie jak i następne, był dostosowywany do konkretnych potrzeb zarządzania zasobami

wodnymi i znajdował zastosowanie w ocenie oddziaływania przedsięwzięć. Jednak zastosowania takich rozwiązań są rzadkie, rozproszone w

skali globalnej i niewynikające z podejścia systemowego (CEGIS, 2015; AECL, 2017; CEGIS, 1018; MRC, 2018). Co więcej, znaleźć można także

krytyczne uwagi odnośnie do raportów wykonanych przy wsparciu modeli matematycznych, np. SWAT. Nie negują one zasadności

zastosowania takich modeli, ale podkreślają potrzebę odpowiedniego ich przygotowania.

Pomimo znaczącego wzrostu zainteresowania zastosowaniem równań matematycznych do opisu zjawisk przyrodniczych oraz prawnego

wymogu oceniania ilościowego, numeryczne metody oceny wpływu inwestycji na stan wód nie są jednak szeroko stosowane. Przyczyną

takiego stanu nie jest z pewnością brak dostępności narzędzi. Istnieją więc inne czynniki, które utrudniają wdrożenie takiego systemu.

Jednym z nich jest poziom złożoności narzędzi statystycznych, znajomość których jest podstawą do przeprowadzenia oceny. Problemem

może być także brak świadomości osób/jednostek decydujących o procedurach oceny oddziaływania na temat możliwości zastosowania

takich narzędzi i ich skuteczności (w określonych warunkach), a także wysokie koszty i czasochłonność wdrożeń, wymagana dodatkowa

wiedza ekspercka oraz stosunkowo duża liczba danych wejściowych .

Dysonans pomiędzy stosowaniem, nierzadko skomplikowanych, narzędzi matematycznych a praktyką ocenową może wynikać z ram

czasowych, dostępnych środków finansowych i zasobów ludzkich. Brak odpowiedniej wymiany informacji pomiędzy środowiskiem

naukowym, opracowującym podstawy metodyczne i narzędzia oraz środowiskiem praktyków, uczestniczących w procesie oceny wpływu

przedsięwzięć na środowisko wodne, zarówno po stronie inwestora (opracowujący), jak i organów (odbierający) podkreślany był już kilka

dekad temu. Pomimo upływu czasu problem nadal jest aktualny, a sytuacja w tym zakresie uległa nawet pogorszeniu.

Czy procesy biologiczne da się przełożyć na modele?

Odejście od oceny jakości wody jako zasobu gospodarczego i zastąpienie jej, w konsekwencji wejścia w życie RDW, oceną bazującą na kontroli

stanu ekosystemów wodnych, było krokiem rewolucyjnym i jak najbardziej słusznym. Jednocześnie notoryczne problemy, związane z próbą

znalezienia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy florą i fauną wodną a antropopresją za pomocą modeli matematycznych, były

znane od dawna.

Historia modeli opisujących zachowania biologii wodnej i jej reakcji na zanieczyszczenia środowiska sięgają połowy ubiegłego wieku, a

pierwsze obszerne opisy dotyczyły obliczeń opartych na równaniach przedstawiających w przybliżeniu procesy zachodzące w środowisku.

Takie modele są ciągle rozwijane i pozwalają odzwierciedlić zachowanie poszczególnych grup organizmów. Niemniej nadal wymagają bardzo

szczegółowej parametryzacji każdej grupy organizmów, a ich przygotowanie jest bardzo czasochłonne. W konsekwencji koszt i czas
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wykonania oceny byłby znacznie większy, ale wyniki bardziej precyzyjne. Są jednak przypadki, w których zastosowanie tego typu modeli jest

najlepszym wyjściem. Dotyczy to ocen wpływu inwestycji na jeziora, zbiorniki wodne lub inne części wód, które na skutek zwiększonego

ładunku biogenów, zmiany warunków tlenowych czy temperatury wody mogą przyczynić się do przekształcenia warunków siedliskowych.

Kluczowym warunkiem przeprowadzenia modelowania jest dostępność odpowiednich danych wejściowych. W kontekście ocen rozważyć

należy dokładność wyników z sieci państwowego monitoringu środowiska (PMŚ), które często służą jako podstawa przeprowadzania ocen

środowiskowych. Klasyfikacja wskaźników fizykochemicznych opiera się na uśrednionych wartościach z próbek pobieranych kilka razy w

ciągu roku, podczas gdy ocena elementów biologicznych (poza fitoplanktonem) bazuje zazwyczaj na jednokrotnym poborze, i to często w

innym czasie, a nawet miejscu, niż pobór próbek na potrzeby analiz fizykochemicznych. Taki typ monitoringu, jego częstotliwość i

niespójność przestrzenna mogą służyć ocenie stanu wód, ale nie są odpowiednie dla ocen oddziaływania przedsięwzięć, szczególnie tych

planowanych z dala od punktów pomiarowo-kontrolnych. Rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie nakazu prowadzenia monitoringu

przedinwestycyjnego w konkretnym zakresie. Realizujący przedsięwzięcia inwestorzy byliby zobligowani prawnie do przeprowadzenia

inwentaryzacji jakości środowiska wodnego w celu udokumentowania stanu przed rozpoczęciem działań związanych z realizacją

przedsięwzięcia, a wyniki takie zasilałby następnie dane PMŚ. Wykonanie oznaczeń parametrów fizykochemicznych i biologicznych w tych

samych interwałach i miejscach poboru, prawdopodobnie umożliwiłoby lepszą identyfikację zależności pomiędzy elementami biologicznymi

i fizykochemicznymi. Aktualnie, wyniki PMŚ w tym zakresie nie zawsze pozwalają na wskazanie wzorów zależności, a czasami nawet

utrudniają znalezienie tych opisywanych w literaturze.

Niepewność wyniku, czyli czy modelom można ufać

Jednym z kluczowych zagadnień w ocenie metodyki opartej na modelowaniu matematycznym jest niepewność wyników. Na ten temat należy

spojrzeć z dwóch perspektyw. Jedną z nich jest niepewności samej oceny, obarczona czynnikami, takimi jak użycie uzupełniających danych

wejściowych, pochodzących spoza PMŚ oraz założenia/uproszczenia metod numerycznych, w których procesy zachodzące w środowisku

opisywane są wzorami i parametrami stałymi. Te dodatkowe czynniki powodują, że skumulowana niepewność oceny oddziaływania sięgać

może 100%, a nawet je przekraczać.

Z drugiej strony, aby ocenić przydatność wyników oceny oddziaływania, można byłoby porównać niepewność oceny państwowego

monitoringu z niepewnością oceny dokonanej za pomocą narzędzi numerycznych. W ten sposób przyznajemy się do niedoskonałości

systemu, ale skoro zakładamy, że ocena oddziaływania (a raczej metoda jej przygotowania) charakteryzuje się podobną lub mniejszą

niepewnością, to wyniki takie powinny być akceptowalne. Jak zauważają Moges i in., opisując w szczegółach zagadnienie niepewności w

modelowaniu hydrologicznym, ocena niepewności, pomimo świadomości jej istnienia, jest rzadkością w praktyce związanej z planowaniem

przedsięwzięć i gospodarowaniem wodami. Jest to w dużym stopniu konsekwencja braku ilościowego podejścia do ocen oddziaływania na

środowisko wodne, które uniemożliwia jakąkolwiek ocenę niepewności lub umożliwia ją tylko poprzez odniesienie do niepewności związanej

z oceną stanu wód.

Dokonywanie ocen niepewności jest elementem stanowiącym dobre praktyki w modelowaniu procesów przyrodniczych. Jest to powszechne

działanie w badaniach dotyczących zmian klimatu, a także w praktycznym wykorzystaniu tych badań do wdrażania międzynarodowej

polityki ochrony klimatu i atmosfery. W zastosowaniu modelowania matematycznego do analizy przepływu i jakości wód w rzekach, analiza

niepewności jest wskazywana jako kluczowy element poprzedzający interpretację wyników. W obecnej sytuacji, gdy większość raportów o

oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko w ogóle nie uwzględnia efektów wpływu planowanych działań na ryzyko nieosiągnięcia celów

środowiskowych lub opisuje je w sposób jakościowy, wdrożenie metod oceny ilościowej powinno ułatwić interpretację wyników. Natomiast

idąc dalej, w stronę wdrażania dobrych praktyk, moglibyśmy na nowo utrudnić interpretację, przedstawiając wyniki typu „Prognozowane
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stężenie zawiesiny w odbiorniku wyniesie np. 14,28 mg/l w etapie budowy przedsięwzięcia, przy czym niepewność modelu wynosi 5%”. Czy

ryzyko przekroczenia wartości granicznej stanu dobrego (14,7 mg/l) jest realne? Czy ta niepewność powinna być objęta działaniami

minimalizującymi wpływ przedsięwzięcia, co wiąże się z dodatkowymi kosztami? Problem niepewności ocen ilościowych jest ciągle aktualny,

a próby jego rozwiązania można znaleźć w publikacjach z różnych regionów świata.

Ekosystemy jako układy wielu zmiennych, są systemami nieliniowymi, składającymi się z sieci połączonych i pozostających ze sobą w

kontakcie i bezustannej interakcji komponentów obejmujących elementy biotyczne i abiotyczne. Ze względu na fakt złożoności strukturalnej,

działanie ekosystemów z natury rzeczy jest trudne do rozpoznania. Nieliniowość interakcji, przypadkowa dystrybucja oraz zdolności

adaptacyjne do warunków zewnętrznych powodują, że komponenty środowiska, a przez to i cały ekosystem, zmieniają się w sposób ciągły.

Proporcjonalnie do wzrostu świadomości na temat złożoności ekosystemów rosła ilość dostępnych informacji o ich stanie. Wraz ze wzrostem

ilości danych z fizycznych pomiarów środowiska, nastąpił skok rozwoju narzędzi numerycznych, umożliwiających ich analizę. Bez względu

na kierunek działań, jaki na podstawie przytoczonych powyżej argumentów, zostałby podjęty w sprawie oceny oddziaływania, numeryczna

metoda wsparcia oceny eksperckiej powinna stanowić nieodłączny element procedury oceny wpływu inwestycji na stanu wód.
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