
MIASTO A ZMIANY KLIMATU
Rozmowa z dr. Krzysztofem Skotakiem z IOŚ-PIB

O TYM CO NIE MIESZKA W WODZIE

RZEKI UWIĘZIONE POD MIASTAMI 

Co skłoniło nas do ukrycia rzek?

Skutki MWC dla naszego życia w miastach

Śmieci, odpady, gabaryty w naszych rzekach

CZYM JEST MIEJSKA WYSPA CIEPŁA?
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WYMIANA WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ SPOSOBEM NA OCHRONĘ WÓD
- KONFERENCJA NA TEMAT ZŁOTEJ ALGI

Opublikowane 9 marca 2023 autor: Zespół redakcyjny

Idzie wiosna, temperatura powietrza rośnie, a w wodach powoli rozkręca się wegetacja. Generalnie lubimy taką aurę. Ale w tym roku wszyscy

hydrofile i wodniacy, którzy na świeżo mają w pamięci letnią katastrofę ekologiczną w Odrze, z niepokojem patrzą na rzekę. Zasolenie Odry,

na niektórych jej odcinkach, nadal jest wysokie, a alga z rzeki nie wyparowała i nadal tam żyje. Czy katastrofa się powtórzy?

Kategorie: Aktualności, Wydanie 5/2023
Tags: katastrofa, Konferencja, ochrona wód, Odra, złota alga

1

https://wodnesprawy.pl/category/aktualnosci/
https://wodnesprawy.pl/category/wydanie-5-2023/
https://wodnesprawy.pl/tag/katastrofa/
https://wodnesprawy.pl/tag/konferencja/
https://wodnesprawy.pl/tag/ochrona-wod/
https://wodnesprawy.pl/tag/odra/
https://wodnesprawy.pl/tag/zlota-alga/


Idzie wiosna, temperatura powietrza rośnie, a w wodach powoli rozkręca się wegetacja. Generalnie lubimy taką aurę. Ale w tym roku wszyscy

hydrofile i wodniacy, którzy na świeżo mają w pamięci letnią katastrofę ekologiczną w Odrze, z niepokojem patrzą na rzekę. Zasolenie Odry,

na niektórych jej odcinkach, nadal jest wysokie, a alga z rzeki nie wyparowała i nadal tam żyje. Czy katastrofa się powtórzy?

Tego nie wiemy. Nikt odpowiedzialnie i z całą pewnością nie może odpowiedzieć na to pytanie. Naukowcy z krajów, które doświadczyły

podobnych zdarzeń (choć może na mniejszą skalę), od 60 lat nie potrafią odpowiedzieć na wiele pytań i jednoznacznie określić, kiedy

dochodzi do toksycznych zakwitów, a kiedy nie. Niemniej jednak warunki środowiskowe w Odrze bardzo uprawdopodabniają powtórzenie się

tragicznego scenariusza.

Aby lepiej rozumieć mechanizmy niepożądanych zjawisk i spróbować im skutecznie zapobiegać lub chociaż minimalizować szkody,

niezbędna jest wiedza. I właśnie w tym celu Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy organizuje w swojej siedzibie w

Warszawie międzynarodową konferencję naukową pt. „Harmful blooms of Prymnesium parvum in freshwaters – consequences and mitigation

measures”. Wydarzenie, które zaplanowano na ostatni dzień marca, poświęcone jest zagadnieniom związanym z katastrofą ekologiczną w

Odrze z lata 2022 r. Główną ideą konferencji jest zgromadzenie naukowców i ekspertów, którzy mają doświadczenie w problematyce

toksycznych zakwitów „złotej algi” i stworzenie możliwości wymiany wiedzy, doświadczeń i spostrzeżeń. Posłużą one jako podstawa i

wsparcie dalszych działań, które mają na celu skuteczną ochronę wód.

Konferencja prowadzona będzie po polsku z równoczesnym tłumaczeniem na język angielski. Wydarzenie będzie relacjonowane na żywo w

sieci. Rejestracja na konferencję przez stronę organizatora otwarta.
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ŚRODKI NA MPA W PROGRAMIE FENIKS
Opublikowane 9 marca 2023 autor: Marta Saracyn

Ryzyka klimatyczne w miastach są inne niż na terenach niezurbanizowanych i dlatego też adaptacja do zmian klimatu stanowi istotny

element w planowaniu ich rozwoju. Podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunki działań są Miejskie plany adaptacji do zmian

klimatu, w skrócie nazywane MPA. Największe polskie miasta – te powyżej 100 tys. mieszkańców – opracowały MPA we wspólnym projekcie

w latach 2016 – 2018. Oddzielnie MPA przygotowała Warszawa w ramach AdaptCity, a obecnie swoje strategie opracowują kolejne, mniejsze

miasta.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 5/2023
Tags: adaptacja, FEnIKS, MPA, środki UE, zmiany klimatu
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Ryzyka klimatyczne w miastach są inne niż na terenach niezurbanizowanych i dlatego też adaptacja do zmian klimatu stanowi istotny

element w planowaniu ich rozwoju. Podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunki działań są Miejskie plany adaptacji do zmian

klimatu, w skrócie nazywane MPA. Największe polskie miasta – te powyżej 100 tys. mieszkańców – opracowały MPA we wspólnym projekcie

w latach 2016 – 2018. Oddzielnie MPA przygotowała Warszawa w ramach AdaptCity, a obecnie swoje strategie opracowują kolejne, mniejsze

miasta.

Opracowanie MPA stanowi dopiero pierwszy krok w procesie dostosowywania przestrzeni miejskiej do zmian klimatu. Etap ten jest z

pewnością kluczowy i, jak można przeczytać w wywiadzie z dr. Krzysztofem Skotakiem z Instytutu Ochrony Środowiska PIB, wcale nie taki

prosty do przygotowania. Samo planowanie to za mało. Konieczne jest jeszcze wdrożenie działań, a to wiąże się ze znacznymi kosztami.

Adaptacja do zmian klimatu jest wysoko na liście priorytetów krajowych i unijnych, dlatego też na realizacje planów mają być przeznaczane

znaczne środki. Potencjalnym źródłem pieniędzy jest Program FEnIKS 2021 – 2027 (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat,

Środowisko). Można go traktować jako pewną kontynuację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Program FEnIKS

został zaakceptowany przez Komisję Europejską w październiku 2022 r.

Na stronie programu FEnIKS zamieszczony jest harmonogram naborów wniosków. Wynika z niego, iż proces składania dokumentów

rozpocznie się w drugiej połowie roku.

Dla działań FENX.01.02 – Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu w zakresie zrównoważonych systemów gospodarowania

wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono‐niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie – nabór wniosków zacznie się

w lipcu 2023 r.

O fundusze dla działań FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom w zakresie:

wsparcia zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono‐niebieskiej

infrastruktury/rozwiązań opartych na naturze wnioskować można od października 2023 r.

edukacji w tematach klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych wnioskować można od listopada

2023 r.

Środki przewidziane na finansowanie powyższych aktywności to ponad 1 mld złotych. W ramach FEnIKSa dofinansowywane będą też

opracowania MPA. Nabór dla tego etapu prac rozpocznie się w czerwcu 2023 r. Przewidywana kwota wsparcia wynosi 20 mln złotych.

FENiKS to nie tylko środki na adaptację do zmian klimatu, ale także na ochronę zdrowia, infrastrukturę czy gospodarkę wodno-ściekową,

warto więc zapoznać się z ofertą finansowania. Aktualności oraz dokumenty programowe FEnIKSa dostępne są na stronie internetowej.
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ŚWIATOWY DZIEŃ WODY – ZMIEŃ SPOJRZENIE!
Opublikowane 9 marca 2023 autor: Marta Saracyn

Co roku, 22 marca, obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Data ta wybrana została w 1992 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a

więc w tym roku przypada 30 rocznica. Jest to dzień poświęcony dyskusji o znaczeniu wody, jej stanie i dostępności na świecie.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 5/2023
Tags: Konferencja, ONZ, SDG, Światowy Dzień Wody, woda
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Co roku, 22 marca, obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Data ta wybrana została w 1992 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a

więc w tym roku przypada 30 rocznica. Jest to dzień poświęcony dyskusji o znaczeniu wody, jej stanie i dostępności na świecie.

Hasłem przewodnim tegorocznego dnia jest ACCELERATING CHANGE – Przyspieszanie zmiany – bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w

świecie. Główny temat to osiąganie celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG) dla wody oraz sposoby na

rozwiązanie światowego kryzysu wodnego i sanitarnego.

W ramach Światowego Dnia Wody w Nowym Jorku organizowana jest także UN 2023 Water Conference. Program obejmuje zarówno

wydarzenia oficjalne, jaki i szereg inicjatyw towarzyszących. W dniach 22 – 23 marca podsumowane i ocenione zostaną wdrożenia działań na

rzecz zrównoważonego rozwoju oraz powstanie Water Action Agenda – lista działań podejmowanych dobrowolnie na rzecz ochrony wód.

W świętowanie można włączyć się na różne sposoby. W ramach działań ONZ zbierane są deklaracje dotyczące działań na rzecz ochrony

zasobów wodnych w poszczególnych krajach. Na stronie Światowego Dnia Wody można zgłaszać przykłady osobistych inicjatyw dotyczących

ochrony zasobów wodnych.

Także w Polsce, z okazji międzynarodowego święta wody, organizowane są różne wydarzenia, m.in.:

konkurs literacki: „Fraszka o WODZIE, która służy zdrowiu i przyrodzie”;

konferencja III Wodny Okrągły Stół 2023 „Zarządzanie wodą w sytuacjach kryzysowych”;

konferencja Instytutu Geofizyki PAN i Komitetu Gospodarki Wodnej przy Prezydium PAN dotycząca raportu UNESCO „Partnerstwo i

Współpraca dla wody”;

platforma wymiany wiedzy i doświadczeń między nauką i praktyką na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;

konkurs fotograficzny „Światowy Dzień Wody z Krynką 2023”.

W obchody Światowego Dnia Wody włączają się także szkoły, organizując wydarzenia i konkursy dla uczniów.

Zachęcamy do świętowania i przyłączenia się do jednej z inicjatyw, a także do podzielenia się swoim wkładem w ochronę wody.

Materiały promujące Światowy Dzień Wody są dostępne na stronie ONZ.
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W UKRAINIE
Opublikowane 9 marca 2023 autor: Zespół redakcyjny

Informujemy, iż między 23 a 26 maja 2023 r. odbędą się międzynarodowe warsztaty – Water Management and Environmental Engineering.

Organizatorem jest Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem w Ukrainie. Instytucja ta, to

kompleks dydaktyczno-naukowy, który przygotowuje wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-pedagogiczną, kształci specjalistów i

prowadzi prace badawcze.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 5/2023
Tags: gospodarka wodna, Konferencja, mini elektrownie wodne, reżim hydrologiczny rzek, rzeki, Ukraina
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Informujemy, iż między 23 a 26 maja 2023 r. odbędą się międzynarodowe warsztaty – Water Management and Environmental Engineering.

Organizatorem jest Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem w Ukrainie. Instytucja ta, to

kompleks dydaktyczno-naukowy, który przygotowuje wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-pedagogiczną, kształci specjalistów i

prowadzi prace badawcze.

Warsztaty zostaną zorganizowane w ramach konferencji - The 4-rd International Conference on Sustainable Futures (ICSF 2023)

zorganizowane będą warsztaty: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF).

Program wydarzenia obejmuje zagadnienia dotyczące wszystkich aspektów gospodarki wodnej, inżynierii środowiska, edukacji ekologicznej

oraz nowoczesnych technologii.

Przedstawiono przykładowe tematy nadesłanych prac, które zostaną ocenione przez recenzentów. Komitet Programowy, na podstawie tych

recenzji, określi, które referaty zostaną przyjęte do prezentacji na konferencji.

Kształtowanie reżimu hydrologicznego rzek w celu minimalizacji zagrożeń środowiskowych.1.

Pomiar, prognozowanie i monitorowanie wód w czasie wojny.2.

Ocena stanu hydrogeologicznego i rekultywacyjnego terenu objętego systemem melioracyjnym.3.

Metoda zapewnienia naturalnego nawilżenia terenu przez warunki hydrometeorologiczne dla potrzeb melioracji.4.

System podejmowania ważnych ekologicznie decyzji dotyczących zrównoważonego użytkowania ujść rzek w warunkach zmian5.

antropogenicznych i klimatycznych.

Wpływ mini elektrowni wodnych na skład chemiczny wody i fitoplanktonu zbiorników wodnych.6.

Doskonalenie technologii regulacji wód i metod obliczania parametrów systemów odwadniających na terenach strefy wilgotnej.7.

Konferencja jest wydarzeniem otwartym. Aby w niej uczestniczyć, należy zarejestrować się na: WaterManEnvE-WS'2023 - Venue

(google.com).
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CZY EKSPORTUJĄC ŻYWNOŚĆ EKSPORTUJEMY WODĘ?
Opublikowane 9 marca 2023 autor: Zespół redakcyjny

Najnowsze dane pokazują, że w 2022 r. wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski wyniosła ogółem 47,6 mld euro. Jest ona o

około 27% wyższa niż w roku wcześniejszym.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 5/2023
Tags: eksport, GUS, produkcja rolno-spożywcza, woda, żywność
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Najnowsze dane pokazują, że w 2022 r. wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski wyniosła ogółem 47,6 mld euro. Jest ona o

około 27% wyższa niż w roku wcześniejszym.

To Unia Europejska była głównym odbiorcą naszego zeszłorocznego eksportu. Trafiły do niej towary rolno-spożywcze o wartości ok. 35,2 mld

euro, tj. 74% ogółu. Były to głównie mięso drobiowe i wołowe oraz produkty mleczne. Kluczowymi odbiorcami, biorąc pod uwagę finansowy

udział, są Niemcy (11,9 mld euro), Niderlandy (3,1 mld euro) i Francja (2,9 mld euro).

Polska prowadzi wymianę handlową także z krajami spoza UE. Znaczącymi odbiorcami w 2022 r. były przede wszystkim: Wielka Brytania –

3,7 mld euro, Ukraina – 945 mln euro, Stany Zjednoczone – 770 mln euro, Izrael – 439 mln euro (w tym przypadku nastąpił wzrost wartości

aż o 50%). Eksportowano głównie: produkty mleczne o wartości 1 mld euro, mięso drobiowe – 990 mln euro, pszenicę – 776 mln euro,

czekoladę i wyroby czekoladowe – 733 mln euro, pieczywo i wyroby piekarnicze – 731 mln euro.

Porównując dane z lat poprzednich, widać wzrost wartości eksportu polskich towarów rolno-spożywczych. W 2022 r. wzrosło również saldo

wymiany handlowej tych artykułów, wynosząc 15,5 mld euro.

Potrzeby wodne w produkcji roślinnej i zwierzęcej

Wspominamy o tym w „Wodnych Sprawach”, ponieważ produkcja rolno-spożywcza jest w znacznym stopniu uzależniona od dostępu do

wody. Jest ona niezbędna na prawie każdym etapie funkcjonowania, zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i w przetwórstwie owoców,

warzyw czy mięsa.

Niezależnie od wielkości eksportu, trendów czy też dynamiki zmian w wartościach handlowych (więcej informacji na ten temat można

uzyskać w GUS) warto wskazać przykładowe potrzeby wodne w produkcji zwierzęcej czy roślinnej.

Szacuje się, że do wyprodukowania 1 kg pszenicy potrzeba od 900 do 2000 l wody, do produkcji 1 kg ziemniaków – od 500 do 1500 l.

Dla dziennej efektywnej produkcji 25 l mleka organizm współczesnej krowy potrzebuje, w zależności od systemu utrzymania, od 75 nawet do

100 l wody pitnej. Dodatkowo, każdego dnia w procesie produkcji woda potrzebna jest do mycia instalacji doju i schładzania mleka (do 7

litrów wody/1 DJP), do czyszczenia podłóg, w tym w hali udojowej i poczekalni (nawet 8-9 litrów/1 DJP). W przypadku produkcji wołowiny

dziennie zużywa się kilkadziesiąt litrów wody na pojenie 1 DJP, kolejne litry na mycie podłóg korytarzy gnojowo-spacerowych (4 litry/1 DJP)

oraz hali udojowej i poczekalni (nawet 8-9 litrów/1 DJP).

Do tego dochodzą potrzeby wodne na etapie przetwórstwa, ale o tym bardziej szczegółowo będziemy pisać w kolejnych numerach naszej

gazety.
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ZIELONA ENERGIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM
Opublikowane 9 marca 2023 autor: Zespół redakcyjny

W ramach operacji Modernizacja gospodarstw rolnych, a konkretnie poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych,

uruchomiony został nowy obszar pomocy – F – Zielona energia w gospodarstwie. Jest to część Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014 – 2020.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 5/2023
Tags: dofinansowanie, fotowoltaika, gospodarstwa rolne, produkcja prądu, Zielona energia
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W ramach operacji Modernizacja gospodarstw rolnych, a konkretnie poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych,

uruchomiony został nowy obszar pomocy – F – Zielona energia w gospodarstwie. Jest to część Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014 – 2020.

Pomoc przyznawana jest:

na zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego oraz do jej magazynowania;

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

energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii;

na zakup pomp ciepła.

Produkcja prądu przez urządzenia objęte dofinansowaniem powinna być dostosowana do wielkości zużycia energii elektrycznej w

gospodarstwie. Całkowita moc urządzeń nie może być jednak większa niż 50 kilowatów (kW), przy czym wykorzystanie w budynkach

mieszkalnych jednorodzinnych nie może przekroczyć 10 kW oraz 20% całkowitej mocy urządzeń.

Maksymalna wysokość dofinansowania zakupu instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW wraz z magazynami energii, systemami

inteligentnego zarządzania nią i pompą ciepła wynosi 150 tys. zł. Poziom wsparcia to 50% kosztów kwalifikowanych. Wyjątkiem są tzw.

młodzi rolnicy. Oni mogą otrzymać kwotę do 60% wartości kosztów kwalifikowanych.

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z wykorzystaniem zielonych źródeł energii lub nawadnianiem, mogą

ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach PROW 2014 – 2020 do 15 marca 2023 r. włącznie (nabór wniosków został przedłużony).

Więcej informacji można uzyskać na stronie ARiMR, w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy oddziałów regionalnych) oraz pod numerem

bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 lub 22 595 06 11.
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ZIELONA RETENCJA – II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
Opublikowane 9 marca 2023 autor: Agnieszka Kowalkiewicz

Zeszłoroczna, pierwsza edycja konferencji zgromadziła ponad 120 uczestników i pokazała, że zielona retencja to ważny, przyszłościowy,

wymagający wymiany doświadczeń i punktów widzenia temat. Organizator – Gdańskie Wody – idzie dalej i w tym roku zaprasza na

trzydniowe spotkanie branżowców. Zielona Retencja odbędzie się w dniach 14 – 16 czerwca w Hotelu Orle, a jej tematem przewodnim będzie

OSZCZĘDNOŚĆ DLA MIAST. Zapisy na stronie www.zielonaretencja.pl.

Kategorie: Aktualności, Wydanie 5/2023
Tags: konferencjia, oszczędność dla miast, tereny zielone, Zielona Retencja, zielono-błękitna infrastruktura

13

https://wodnesprawy.pl/category/aktualnosci/
https://wodnesprawy.pl/category/wydanie-5-2023/
https://wodnesprawy.pl/tag/konferencjia/
https://wodnesprawy.pl/tag/oszczednosc-dla-miast/
https://wodnesprawy.pl/tag/tereny-zielone/
https://wodnesprawy.pl/tag/zielona-retencja/
https://wodnesprawy.pl/tag/zielono-blekitna-infrastruktura/


Zeszłoroczna, pierwsza edycja konferencji zgromadziła ponad 120 uczestników i pokazała, że zielona retencja to ważny, przyszłościowy,

wymagający wymiany doświadczeń i punktów widzenia temat. Organizator – Gdańskie Wody – idzie dalej i w tym roku zaprasza na

trzydniowe spotkanie branżowców. Zielona Retencja odbędzie się w dniach 14 – 16 czerwca w Hotelu Orle, a jej tematem przewodnim

będzie OSZCZĘDNOŚĆ DLA MIAST. Zapisy na stronie www.zielonaretencja.pl.

To konferencja-esencja. Ogrom praktycznej wiedzy na temat znaczenia terenów zielonych dla zagospodarowywania i oczyszczania wód

opadowych. Dominującym podejściem jest wykorzystywanie potencjału nieoczywistych i pomijanych wcześniej miejsc.

Spotkanie–wyzwanie. Podczas warsztatów osoby odpowiedzialne za realizacje projektów, utrzymanie i uzgadnianie zielonej retencji nauczą

się, jak magazynować deszczówkę w środku miasta i jak zdobyć na to finansowanie.

Będzie teoria. Prelegenci z całej Polski opowiedzą o zielonych rozwiązaniach stosowanych w ich miastach. Nie będą szczędzić pochwał, ale

nie zabraknie też czasu, by szczerze porozmawiać o trudnościach pojawiających się podczas wdrażania zielono-błękitnej infrastruktury.

Będzie praktyka. Konferencja łączy część teoretyczną (panele dyskusyjne, warsztaty), jak i terenową. Tematy, które przedyskutuje szerokie

grono ekspertów to odciążenie kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, poprawa jakości wód opadowych, renaturyzacja i ochrona obszarów

podmokłych.

Nie zabraknie też okazji do odpoczynku. Wyspa Sobieszewska to spokojne miejsce z zachwycającym widokiem na Zatokę Gdańską i szerokim

wachlarzem możliwości do aktywnego spędzania czasu.

Do zobaczenia w Gdańsku!
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14 DNI NA ZŁOŻENIE REKLAMACJI Z TYTUŁU OPŁATY ZA USŁUGI
WODNE

Opublikowane 9 marca 2023 autor: Zespół redakcyjny

Zwyczajowo, na początku roku Wody Polskie przystępują do naliczenia opłaty stałej za usługi wodne. Informację o jej wysokości dostaje

każdy podmiot, który posiada ostateczną decyzję wodnoprawną. I również każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji, jeżeli nie

zgadza się z wysokością naliczonej opłaty. Wskazuje na to artykuł 273 ustawy Prawo wodne. Reklamację składa się do Dyrektora Zarządu

Zlewni Wód Polskich w terminie do 14 dni od chwili otrzymania informacji o opłacie stałej. Wody Polskie również mają 14 dni na jej

rozpatrzenie

Kategorie: Aktualności, Wydanie 5/2023
Tags: opłata, reklamacja, usługi wodne, Wody Polskie
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Zwyczajowo, na początku roku Wody Polskie przystępują do naliczenia opłaty stałej za usługi wodne. Informację o jej wysokości dostaje

każdy podmiot, który posiada ostateczną decyzję wodnoprawną.

Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji, jeżeli nie zgadza się z wysokością naliczonej opłaty. Wskazuje na to artykuł 273 ustawy

Prawo wodne. Reklamację składa się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w terminie do 14 dni od chwili otrzymania informacji o

opłacie stałej. Wody Polskie również mają 14 dni na jej rozpatrzenie.

Jeżeli reklamacja jest zasadna i zostanie uznana przez Wody Polskie, podmiot otrzyma kolejną informację, zawierającą kwotę i sposób

obliczenia opłaty za usługi wodne, a następnie, w terminie 14 dni od momentu jej przekazania, organ zwróci różnicę między wysokością

pierwotnie wyliczonej opłaty za usługi wodne a tą wynikającą ze złożonej reklamacji.

W razie złożenia nieuzasadnionej reklamacji, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich określi wysokość opłaty za usługi wodne w drodze

decyzji. Wówczas, jeżeli nadal nie zgadzasz się z wyznaczoną kwotą, przysługuje ci prawo skargi do sądu administracyjnego.

Co ważne, złożenie reklamacji nie wstrzymuje konieczności wniesienia opłaty na konto Wód Polskich oraz przysługuje tylko raz w całym

okresie rozliczeniowym.
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MIASTO A ZMIANY KLIMATU
Opublikowane 9 marca 2023 autor: Marta Saracyn

W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o nasilającym się wpływie zmian klimatu na różne obszary naszego życia. Miejsce, w którym

mieszkamy, w pewnym sensie determinuje rodzaj i intensywność oddziaływania. Inaczej zmian doświadczają mieszkańcy wsi, a inaczej

miast. W tej rozmowie skupimy się na tych drugich. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, już 60% Polaków i Polek mieszka w miastach. O

tym, w jaki sposób zmiany klimatu wpływają na miejsce ich życia, rozmawiamy z dr. inż. Krzysztofem Skotakiem z Instytutu Ochrony

Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Kategorie: Temat wydania, W tym numerze, Wydanie 5/2023
Tags: miasto, opady, Retencja, temperatura, zieleń miejska, zmiany klimatu
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W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o nasilającym się wpływie zmian klimatu na różne obszary naszego życia. Miejsce, w którym

mieszkamy, ze względu na swoja podatność na zmiany klimatu, w pewnym sensie determinuje rodzaj i intensywność jego oddziaływania.

Inaczej zmiany te odczuwają mieszkańcy wsi, a inaczej miast. W tej rozmowie skupimy się na tych drugich. Jak podaje Główny Urząd

Statystyczny, już 60% Polaków i Polek mieszka w miastach. O tym, w jaki sposób miejsce ich życia decyduje o wrażliwości na zmiany klimatu,

rozmawiamy z dr. Krzysztofem Skotakiem z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Marta Saracyn: Czego można się spodziewać w związku ze zmianami klimatu w miastach?

Krzysztof Skotak: Wydaje mi się, że problem związany ze zmianami klimatu w ujęciu skutków, które te zmiany mogą powodować dotyczy

miast zarówno bezpośrednio jak i pośrednio. Przede wszystkim chodzi o zmiany w reżimie termiczno-opadowym.

Jeżeli mówimy o temperaturze, to bardzo widoczne w miastach są negatywne efekty występowania upałów. Wiadomo, że tereny zabudowane,

uszczelnione i zabetonowane, nagrzewają się dużo szybciej niż otoczenie, a z drugiej strony - silnie wypromieniowują ciepło, powodując, że

temperatura w miastach jest wyższa niż na otaczających je obszarach. Fale upałów, które dotyczą całej Polski, są tym samym mocniej

odczuwalne w miastach. To, co dotyka bardzo mocno miast, to również opady. Biorąc pod uwagę, że strefy zurbanizowane stale się

rozrastają, i tym samym rozszerzają się obszary uszczelnione, to nawet relatywnie niewielki deszcz może powodować lokalne podtopienia.

To jest problem, który dotyka wszystkich miast, bez wyjątku. Prognozy zmian klimatu wskazują na zmiany we wzorcach opadowych. Opadów

ma być więcej niż obserwujemy obecnie i wzrasta ich intensywność (spadnie więcej deszczu w krótszym czasie). Miasta, próbując poradzić

sobie z problemem, odprowadzają wodę, czyli zrzucają tę, która jest teoretycznie nadmiarowa. Teoretycznie, bo skoro spadła w danym

miejscu, to powinna w nim zostać. Odprowadzając ją z dala od terenów zurbanizowanych, tworzymy tak zwany lej depresyjny. Oznacza to, że

zaczyna brakować wody pod miastem. Przekłada się to na problemy choćby z roślinnością, która bez dostępu do wody przestaje rosnąć. Na

tym samym obszarze mamy więc z jednej strony zagrożenie podtopieniami, zaś z drugiej borykamy się z deficytem wody.

Trzeci aspekt zmian klimatu jest efektem połączenia skutków dwóch poprzednich. W miastach pojawiają się choroby wektorowe, czyli

przenoszone przez kleszcze czy komary. Dzieje się tak, bo na siłę próbujemy adaptować się do zmian. Chcąc zwiększyć retencję w miastach,

zwiększamy ilość terenów zielonych. Często są one nieuporządkowane, czasem chaotyczne, bo teraz jest taki trend, żeby wprowadzać

nieuporządkowaną zieleń do miast. Konsekwencją takiego postępowania może być pojawienie się w pewnym momencie wektorów i tym

samym chorób zakaźnych, przenoszonych przez komary i kleszcze, ale również przez bakterie.

Reasumując, głównymi zagrożeniami dla miast, związanymi ze zmianami klimatu, są opady i upały. Natomiast pośrednio, efektem

ubocznym wynikającym z prowadzonych działań adaptacyjnych, w postaci tworzenia terenów zielonych (obniżających temperaturę i

retencjonujących wodę opadową) sprzyjających rozwojowi wektorów - wzrost prawdopodobieństwa występowania chorób.

M. S.: Czy to oznaczałoby, że miasta są bardziej narażone na zmiany klimatu niż inne obszary? Intuicyjnie to tereny rolnicze wydają się

bardziej wrażliwe. Patrząc jednak z drugiej strony, tereny zurbanizowane są dość gęsto zaludnione, więc populacja ludzi objęta negatywnymi

czynnikami jest większa.

K. S.: Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Jeżeli mówimy o mieście w rozumieniu tkanki czy obszaru lub infrastruktury, to jest

ono tak samo narażone na zmiany klimatu, jak i tereny rolnicze. Jeżeli będzie susza w mieście to będzie i susza na terenach rolniczych, więc

tutaj efekt zależy od de facto sektora gospodarki, który analizujemy. Problemy związane ze zmianami klimatu, na przykład deficyt wody na

terenie zurbanizowanym, będzie skutkował zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę podziemną. Sama susza intensyfikuje miejski lej
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depresyjny, a to powoduje, że wód podziemnych w przyszłości będzie brakowało. Siłą rzeczy pojawią się problemy z wodą na otaczających

miasto terenach rolniczych, co więcej, jeżeli rolnictwo ma problem z wodą, to zakłócona zostanie płynność produkcji żywności. A to już

bezpośrednio wpłynie również na mieszkańców miasta. Dosyć trudno jest określić, gdzie kończy się problem miasta, a zaczyna obszarów

wokół niego.

Natomiast, jeżeli weźmiemy pod uwagę wpływ zmian klimatu na człowieka jako jednostkę, z pominięciem rolnictwa i infrastruktury

krytycznej, transportu czy energetyki, skupiając się tylko na zdrowiu i życiu ludzi, to ryzyko zdecydowanie wzrasta w miastach. Wynika to nie

tylko z upałów czy podtopień, ale również z gęstości zaludnienia w miastach. Tym samym efekt populacyjny będzie bardziej widoczny na

terenach zurbanizowanych.

Rozpatrując trzeci aspekt – wpływ zmian klimatu na różnorodność biologiczną – to negatywny efekt zmian klimatu będzie zdecydowanie

większy poza miastem.

M. S.: W takim razie, co będzie największym wyzwaniem związanym z adaptacją do zmian klimatu w miastach?

K. S.: W miastach będzie to retencja wody. Trzeba pomyśleć, jak bezpiecznie zatrzymać wodę w miejscu, w którym spadła. Prognozy pokazują,

że opadów będzie więcej. To coś, może nam się wydawać bardzo abstrakcyjne, bo wszędzie mówimy o suszach i deficytach wody. Powinniśmy

starać się zatrzymać wodę w miastach za wszelką cenę. Powinniśmy zadbać o odnowienie życia na zabetonowanych powierzchniach.

Zatrzymanie i ponowne wykorzystanie wody opadowej do podlewania ogrodów czy do utrzymania zieleni w mieście jest kluczowe, gdyż

zieleń łagodzi efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła. Używanie wody podziemnej do podlewania i utrzymania zieleni w mieście czy do sprzątania

ulic, powiększa wspomniany lej depresyjny i redukuje zasoby przeznaczone do spożycia.

Drugi aspekt gospodarowania wodą w mieście to kwestia odwrotna. Co zrobić z czasowym nadmiarem wody? Jeżeli myślimy o adaptacji w

miastach, to musimy myśleć dwutorowo: o tym, jak bezpiecznie zatrzymać możliwie dużo wody, jednocześnie odprowadzając jej nadmiar,

unikając lokalnych podtopień i powodzi. Kluczowa jest więc kwestia odpowiedniego zarządzania wodą w mieście.

Kolejnym elementem, który może, ale nie musi, być wyzwaniem, jest kwestia wysokich temperatur. Należy szukać odpowiedzi na pytania, jak

budować miasta, jak je wietrzyć, jak bezpiecznie dla ludzi wprowadzać zieleń na tereny zurbanizowane, by były bardziej przystosowane do

zmieniających się warunków klimatycznych. Przy falach upałów, które będą zdarzały się częściej niż obecnie, a w niektórych regionach dużo

częściej, będzie potrzeba wychładzania miast. Nie chodzi tylko o to, żeby obniżyć temperaturę w miastach, ale o to, by uniknąć efektu

ubocznego upałów intensyfikowanych poprzez miejską wyspę ciepła – występowanie nocy tropikalnych (to noce, w których temperatura nie

spada poniżej 20°C). Wtedy organizm człowieka nie jest w stanie odpocząć od upałów i się zregenerować. Oczywiście, można działać

sztucznie, czyli na przykład wprowadzać do pomieszczeń klimatyzatory, ale nie wolno zapominać o ilości prądu, którego potrzebują i o

cieple, które uwalniają w czasie pracy.

Jeżeli nie klimatyzatory, to jak schodzić miasto? Rozwiązaniem optymalnym wydaje się być zieleń miejska. Wyzwaniem jest takie

zagospodarowanie miasta i zaplanowanie zieleni, by była ona bezpieczna i dostępna dla wszystkich, by każdy mógł skorzystać z cienia. Tutaj

pojawia się kolejny problem, bo powszechnie mówimy o renaturalizacji terenów, zielonych ścianach, przystankach, a te tereny, z związku ze

zmianami klimatu, będą potencjalnym zagrożeniem ze względu na sprzyjające warunki rozwoju i bytowania wektorów np. kleszczy czy

komarów przenoszących patogeny. Nieuporządkowana zieleń w obszarach chętnie odwiedzanych przez ludzi, może spowodować wzrost

zachorowań na boreliozę i inne choroby przenoszone przez kleszcze czy komary. Z drugiej strony zielone ściany i przystanki potrzebują

nawadniania, także w okresach suchych. Bez podlewania taka zieleń zamieni się w ścianę pyłu. Nie ma niestety prostych rozwiązań, ale
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adaptacja miast do zmian klimatu obecnie to konieczność.

M. S.: To, o czym Pan mówi, to duże wyzwania dla administracji miejskich. Czy mieszkańcy miast, jako osoby bezpośrednio dotknięte

efektami zmian klimatu, mogą się w jakiś sposób włączyć w adaptację?

K. S.: Tak, jak najbardziej. Oczywiście wiadomo, że jeżeli zaangażują się tylko mieszkańcy, to siłą rzeczy efekt adaptacyjny będzie słabo

dostrzegalny. Musi współpracować cała tkanka miejska, nie tylko zarządcy miasta, ale także osiedli czy wspólnot mieszkaniowych.

Mieszkańcy mogą działać przede wszystkim jako inicjatorzy zmian. Taką tendencją, która jest obecnie obserwowana, są np. ogrody

kieszonkowe w miejscach, gdzie nie ma możliwości „odbetonowania” miasta. Bardzo niewielkie skrawki zieleni, które wytwarzają

specyficzny i pozytywny mikroklimat np. obniżają nieco temperaturę czy zwieszają lokalnie wilgotność. Mogą również skutecznie pochłaniać

cześć nadmiaru opadu.

Mamy też na przykład zielone, przepuszczające wodę parkingi czy miejsca na osiedlach, w których mogą się naturalnie retencjonować opady.

Takie rozwiązania mogą wymusić sami mieszkańcy. Są budżety obywatelskie, czy budżety partycypacyjne, które tworzenie zieleni miejskiej

mogą finansować. Oczywiście są też inicjatywy oddolne, gdzie mieszkańcy sami takie elementy zieleni mogą tworzyć.

To nie musi być zielony taras w rozumieniu położenia od razu warstwy ziemi czy roślin na dachach. Trzeba powiedzieć jasno, że w niektórych

przypadkach ta roślinność się nie utrzyma z powodu braku wody albo z powodu wysokich temperatur. Co więcej, istniejące budynki w ogóle

nie są do tego przystosowane. Mieszkańcy mogą jednak pomyśleć choćby o swoich balkonach. Im więcej mamy roślinności na balkonach, tym

mikroklimat osiedla i najbliższego otoczenia naszego mieszkania jest lepszy i sprzyja również zatrzymaniu nawet niewielkiej część opadów.

Pozytywne efekty takich pojedynczych działań, szczególnie w dużych obszarach blokowisk będą się kumulować.

Warto także lobbować za miejską zielenią która może być bezpieczna i wolna od wektorów. Musi być jednak odpowiednio zarządzana. Nie

wszędzie przecież musi być położona kostka brukowa. Przepuszczalna powierzchnia pozwoli na retencję wody i zmniejszy podatność terenu

na nagrzewanie się.

Istotną rolę w adaptacji pełni więc planowanie przestrzenne. Na przykład na obrzeżach miast, bo wiadomo że miasta będą się nadal rozrastać,

obowiązkowe wprowadzanie możliwie dużych powierzchni przepuszczalnych. Trzeba pamiętać, żeby planować z rozsądkiem przestrzeń

miejską i niejako wymuszać na decydentach odpowiednie zmiany w prawie lokalnym. To jest rolą organizacji pozarządowych i

społeczeństwa, czyli nas wszystkich. Obecnie mamy zabetonowaną większość miast i na siłę próbujemy znaleźć jakieś miejsce, żeby wcisnąć

kawałek zieleni. A wydaje się, że wystarczyło by wcześniej przy planowaniu tkanki miejskiej po prostu uwzględnić zagrożenia związane ze

zmianami klimatu. Bez regulacji prawnych i zadbania o obszary jeszcze niezabudowane, będzie to bardzo trudne.
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ZALECENIA KE W SPRAWIE UNIJNYCH CELÓW W ZAKRESIE
ODPORNOŚCI NA KLĘSKI I KATASTROFY

Opublikowane 9 marca 2023 autor: Karol Kucharski

Komisja Europejska w dniu 8 lutego 2023 r. przyjęła zalecenie i komunikat w sprawie ustanowienia wspólnych celów, dotyczących

zwiększenia odporności na klęski żywiołowe w zakresie ochrony ludności. Przedstawiono w nich sposoby lepszego przygotowania krajów

europejskich na zagrożenia naturalne, w tym trzęsienia ziemi, powodzie i pożary lasów.

Kategorie: Z Komisji Europejskiej, Wydanie 5/2023
Tags: katastrofy, KE, kleski, odporność, zalecenia
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Komisja Europejska w dniu 8 lutego 2023 r. przyjęła zalecenie i komunikat w sprawie ustanowienia wspólnych celów, dotyczących

zwiększenia odporności na klęski żywiołowe w zakresie ochrony ludności. Przedstawiono w nich sposoby lepszego przygotowania krajów

europejskich na zagrożenia naturalne, w tym trzęsienia ziemi, powodzie i pożary lasów.

Przedstawione cele w zakresie odporności na klęski i katastrofy mają na celu poprawę umiejętności przewidywania skutków przyszłych

zdarzeń i sytuacji nadzwyczajnych oraz radzeniu sobie z nimi. Dotyczą one zarówno UE jako całości, a także pojedynczych państw

członkowskich i krajów uczestniczących w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności.

Cele Komisji Europejskiej w zakresie odporności na klęski i katastrofy, które należy osiągnąć wspólnie, to:

przewidywanie – poprawa oceny, przewidywania i planowania zarządzania ryzykiem; złożoność i współzależność zagrożeń, przed1.

którymi stoi UE, sprawia, że ważne jest określenie słabych punktów w sektorach krytycznych oraz przewidywanie zagrożeń i ryzyka;

przygotowanie – zwiększenie świadomości ryzyka i gotowości społeczeństwa pomaga ograniczyć skutki klęsk żywiołowych;2.

ostrzeganie – udoskonalenie systemów wczesnego ostrzegania gwarantuje, że komunikaty na szczeblu krajowym, regionalnym i3.

lokalnym dotrą do właściwych osób na czas;

reagowanie – zwiększenie zdolności reagowania w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności może zapewnić większą pomoc4.

w wypełnianiu krytycznych luk i unikaniu dalszego pogarszania się sytuacji, gdy samodzielna działania danego kraju są

niewystarczające;

bezpieczeństwo – zapewnienie solidnego systemu ochrony ludności. Systemy ochrony ludności muszą funkcjonować 24 godziny na5.

dobę przez 7 dni w tygodniu, w trakcie katastrof i w czasie wracania do normalnego życia po nich. Aktualizacja planów i procedur oraz

zapewnienie koordynacji i wymiany informacji między sektorami, w tym z dostawcami infrastruktury krytycznej, ułatwi

funkcjonowanie systemów ochrony ludności w każdej sytuacji.

Cele te są niewiążącymi punktami odniesienia, wspierającymi działania w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i gotowości na

wypadek ich wystąpienia, jeśli dotykają jednocześnie co najmniej dwóch państw.
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KE PRZEDSTAWIŁA PAKIET ŚRODKÓW, MAJĄCYCH NA CELU
POPRAWĘ ZRÓWNOWAŻONOŚCI I ODPORNOŚCI UNIJNEGO SEKTORA

RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY
Opublikowane 9 marca 2023 autor: Karol Kucharski

W dniu 21 lutego 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet środków zmierzających do poprawy zrównoważoności i odporności unijnego

sektora rybołówstwa i akwakultury, do którego zaliczamy: • komunikat w sprawie transformacji energetycznej w unijnym sektorze

rybołówstwa i akwakultury; • plan działania na rzecz ochrony i odbudowy ekosystemów morskich dla zapewnienia zrównoważonego i

odpornego rybołówstwa; • komunikat w sprawie wspólnej polityki w rybołówstwie obecnie i w przyszłości; • sprawozdanie w sprawie

wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.

Kategorie: Z Komisji Europejskiej, Wydanie 5/2023
Tags: akwakultura, KE, poprawa odporności, poprawa zrównoważnści, rybołówstwo, środki
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W dniu 21 lutego 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet środków zmierzających do poprawy zrównoważoności i odporności unijnego

sektora rybołówstwa i akwakultury, do którego zaliczamy:

komunikat w sprawie transformacji energetycznej w unijnym sektorze rybołówstwa i akwakultury;

plan działania na rzecz ochrony i odbudowy ekosystemów morskich dla zapewnienia zrównoważonego i odpornego rybołówstwa;

komunikat w sprawie wspólnej polityki w rybołówstwie obecnie i w przyszłości;

sprawozdanie w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.

Przedstawione działania mają na celu promowanie korzystania z czystszych źródeł energii, zmniejszenie uzależnienia od paliw kopalnych

oraz ograniczenie oddziaływania rybołówstwa na ekosystemy morskie. Plany mają być realizowane stopniowo, by sektor mógł się

dostosować do nowych wymogów.

Jednym z zaplanowanych działań jest zmniejszenie zależności od energii z paliw kopalnych i dążenie do stworzenia neutralnego dla klimatu

sektora rybołówstwa i akwakultury. W ramach tego działania, KE proponuje wprowadzenie środków, które mają na celu przyspieszenie

transformacji energetycznej sektora, poprzez poprawę efektywności paliwowej i przejście na odnawialne, niskoemisyjne źródła energii.

Jednym z kluczowych działań w tej dziedzinie jest partnerstwo na rzecz przemiany energetycznej rybołówstwa i akwakultury w UE. Zgodnie z

założeniami, w jego skład wejdą wszystkie zainteresowane strony, a więc przedstawiciele rybołówstwa, akwakultury, przemysłu

stoczniowego, portów, energetyki, organizacji pozarządowych, władz krajowych i regionalnych. Ich zadaniem będzie wspólnie stawić czoła

wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną w tym sektorze.

Kolejnym z zaplanowanych działań jest ochrona ekosystemów morskich, mająca zapewnić zrównoważone rybołówstwo. KE przedstawiła

plan działania, który ma zwiększyć wkład wspólnej polityki w osiągnięcie celów środowiskowych UE i ograniczyć negatywny wpływ

działalności połowowej na ekosystemy morskie, szczególnie poprzez naruszanie dna morskiego, przyłów gatunków wrażliwych oraz

zaburzanie morskich sieci pokarmowych.

Mając na względzie wyzwania stojące przed sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz dążąc do wspólnego zobowiązania się do pełnego

wdrożenia jednolitej polityki, KE zaproponowała zawarcie paktu na rzecz rybołówstwa i oceanów z udziałem wszystkich zainteresowanych

stron. Ma on w przyszłości przyczynić się do osiągnięcia wzajemnego zrozumienia celów i pomóc dostosować wytyczne prawa i polityki.
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INSTRUMENT NA RZECZ ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI
(RRF)

Opublikowane 9 marca 2023 autor: Karol Kucharski

W dniu 21 lutego 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła komunikat, w którym podsumowano dotychczasowe działania zrealizowane w

ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) oraz przedstawiono kolejne kroki, mające wspierać dalsze

wdrażanie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Instrument ten stanowi podstawę planu odbudowy Europy. W ramach

NextGenerationEU przeznaczono 800 mld euro na złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz na

działania, dzięki którym europejska gospodarka i społeczeństwo będą bardziej zrównoważone, odporne i lepiej przygotowane na wyzwania i

możliwości związane z zieloną i cyfrową transformacją.

Kategorie: Z Komisji Europejskiej, Wydanie 5/2023
Tags: KE, komunikat, Odbudowa i Zwiększenie Odporności, RRF
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W dniu 21 lutego 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła komunikat, w którym podsumowano dotychczasowe działania zrealizowane w

ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) oraz przedstawiono kolejne kroki, mające wspierać dalsze

wdrażanie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Instrument ten stanowi podstawę planu odbudowy Europy. W ramach

NextGenerationEU przeznaczono 800 mld euro na złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz na

działania, dzięki którym europejska gospodarka i społeczeństwo będą bardziej zrównoważone, odporne i lepiej przygotowane na wyzwania i

możliwości związane z zieloną i cyfrową transformacją.

Instrument RRF przyczynia się do transformacji gospodarki państw członkowskich, łączy krajowe plany reform i inwestycji ze wspólnymi

priorytetami i finansowaniem. W planach odbudowy i zwiększania odporności, przygotowanych przez państwa członkowskie, ok. 203 mld

euro przeznaczono na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. Ok. 131 mld euro skierowano na finansowanie

działań na rzecz transformacji cyfrowej gospodarek i społeczeństw Europy. Kolejne 138 mld euro zostanie wydane na sprawy socjalne i

politykę społeczną dla następnego pokolenia. Komisja szacuje, że w perspektywie średnioterminowej inwestycje finansowane z

NextGenerationEU mogą podnieść PKB UE o około 1,5% w 2024 r. i dalej stymulować tworzenie nowych miejsc pracy.

Instrument RRF powstał w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19, w celu wsparcia odbudowy gospodarczej i społecznej państw

członkowskich, przyczyniając się jednocześnie do transformacji ekologicznej i cyfrowej w całej UE. W obliczu obecnej sytuacji, RRF pozostaje

jednym z głównych elementów działań KE na rzecz realizacji priorytetów związanych z bezpieczeństwem energetycznym UE,

konkurencyjnością i transformacją przemysłową w kierunku gospodarki o zerowej emisji netto.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej KE, w ramach RRF wypłacono dotychczas ponad 144 mld euro, z czego

dotacje to 96 mld, a pożyczki – 48 mld. Komisja zakłada, że państwa członkowskie wiosną 2023 r. uzupełnią swoje plany odbudowy i

zwiększania odporności rozdziałami dotyczącymi REPowerEU, mającymi na celu zapewnienie wspólnej reakcji na światowy kryzys

energetyczny, co umożliwi finansowanie nowych reform i inwestycji z powiększonej do 270 mld euro puli RRF.
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PRZEDSTAWIONO SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WODORU
ODNAWIALNEGO W UE

Opublikowane 9 marca 2023 autor: Karol Kucharski

Komisja Europejska przedstawiła dwa akty delegowane, które zawierają szczegółowe przepisy określające, czym jest wodór odnawialny.

Dokumenty te, to część szerokich ram regulacyjnych dotyczących wodoru, które obejmują inwestycje w infrastrukturę energetyczną i zasady

pomocy państwa, a także cele legislacyjne dotyczące wodoru odnawialnego dla przemysłu i sektora transportu.

Kategorie: Z Komisji Europejskiej, Wydanie 5/2023
Tags: akty delegowane, KE, paliwa odnawialne, UE, wodór, wodór odnawialny
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Komisja Europejska przedstawiła dwa akty delegowane, które zawierają szczegółowe przepisy określające, czym jest wodór odnawialny.

Dokumenty te, to część szerokich ram regulacyjnych dotyczących wodoru, które obejmują inwestycje w infrastrukturę energetyczną i zasady

pomocy państwa, a także cele legislacyjne dotyczące wodoru odnawialnego dla przemysłu i sektora transportu.

W pierwszym akcie delegowanym określono warunki, na jakich wodór, paliwa wodorowe lub inne nośniki energii można uznać za paliwa

odnawialne pochodzenia niebiologicznego. W ramach tego aktu wyjaśniono zasadę „dodatkowości” wodoru, określoną w dyrektywie UE w

sprawie energii odnawialnej. Zasada ta ma na celu zwiększenie produkcji wodoru odnawialnego oraz zwiększenie ilości energii pochodzącej

ze źródeł odnawialnych dostępnej w sieci.

W drugim z aktów delegowanych przedstawiono metodę obliczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw odnawialnych

pochodzenia niebiologicznego. Metoda ta uwzględnia emisje w całym cyklu życia paliw, a więc w segmencie wydobywczym, te związane z

pobieraniem energii elektrycznej z sieci, z przetwórstwa oraz związane z transportem paliw do konsumenta końcowego. Metodyka wyjaśnia

również, w jaki sposób obliczać emisje gazów cieplarnianych z wodoru odnawialnego lub jego pochodnych w przypadku, gdy jest on

wytwarzany w zakładzie produkującym paliwa kopalne.

Warto wspomnieć, że powyższe akty delegowane są bezpośrednio związane z przyjętą przez KE w 2020 r. strategią z zakresu wodoru,

określającą wizję utworzenia europejskiego ekosystemu wodoru (od badań naukowych i innowacji po produkcję i infrastrukturę), a także

rozwój międzynarodowych norm i rynków. Wodór, zgodnie z planem REPowerEU, jest jedną z alternatyw dla paliw kopalnych.

28

https://energy.ec.europa.eu/delegated-regulation-union-methodology-rfnbos_pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0301&from=PL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_3131


O TYM CO NIE MIESZKA W WODZIE
Opublikowane 9 marca 2023 autor: Zespół redakcyjny

Nasza redakcyjna koleżanka wróciła z wakacji. Zamiast wrażeń estetycznych czy kulinarnych, które mogłaby nam przekazać w sposób mniej

lub bardziej emocjonalny, usłyszeliśmy zupełnie inną historię. Cała jej opowieść skupiła się na tym, co zobaczyła w dolinach rzecznych i na

brzegach głównej rzeki, z której, swoją drogą, ten kraj słynie.

Kategorie: Opinie, Wydanie 5/2023
Tags: edukacja ekologiczna, nielegalne składowiska, odpady, rzeki, śmieci, zanieczyszczenia
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Nasza redakcyjna koleżanka wróciła z wakacji. Zamiast wrażeń estetycznych czy kulinarnych, które mogłaby nam przekazać w sposób mniej

lub bardziej emocjonalny, usłyszeliśmy zupełnie inną historię. Cała jej opowieść skupiła się na tym, co zobaczyła w dolinach rzecznych i na

brzegach głównej rzeki, z której, swoją drogą, ten kraj słynie.

„…czy wy wiecie, ile tam było śmieci…masakra… Całe brzegi rzeki usłane odpadami, pływały po wodzie tak, że nawet nie było jej widać. Dobrze, że u

nas tak nie ma…”

Nie ma? Czy na pewno? Facebook pełen jest postów o nielegalnych składowiskach nad potokami i dzikich wysypiskach nad rzekami, zdjęć

porzuconych worków ze śmieciami, starych kanap czy opon. Interweniują wszyscy, bez względu na wiek i przekonania. Piszą do instytucji,

które kojarzą im się z porządkiem miejskim, śmieciami, wodą – piszą wszędzie.

Równie dużo jest nawoływania do akcji sprzątania, oddolnych inicjatyw społecznych, zrzeszających entuzjastów gotowych poświęcić sobotę i

posprzątać swoją okolicę czy brzegi rzeki przepływającej niedaleko, ten niewielki kawałek świata wokół siebie.

Skoro tak wysoka jest świadomość społeczna i chęć angażowania się w akcje ekologiczne, to dlaczego wciąż porzucana jest taka ilość

odpadów i skąd takie wzburzenie, że nikt ich nie sprząta. No więc właśnie, dlaczego?

Każda miejscowość objęta jest zbiorowym odbiorem odpadów. Rewolucja odpadowa objęła wszystkie gospodarstwa domowe i wszystkich

wytwórców odpadów. Została też opisywana we wszystkich gazetach. Każdy z nas składał deklarację śmieciową (o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi)lub w jego imieniu zrobiła to spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Na terenie całej Polski

obowiązują jednolite zasady segregacji oraz obowiązek ich przestrzegania. Wszyscy jesteśmy objęci opłatą za wywóz odpadów komunalnych,

które powstają na naszej nieruchomości. Koszty są zróżnicowane i naliczane w różnej formie, w zależności do przyjętej przez Radę Gminy

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sposób wybiera się spośród metod określonych w ustawie o odpadach,

a wysokość z deklaracji stanowi iloczyn stawki za odbiór odpadów ustalonej przez radę gminy i jednej z poniższych wartości:
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liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;

ilości zużytej wody na danej nieruchomości;

powierzchni lokalu mieszkalnego.

Opublikowane w Internecie stawki z poszczególnych gmin wskazują, że wysokość opłaty za wywóz odpadów komunalnych za jednego

mieszkańca waha się od 20 do 36 zł. Gospodarstwo domowe, liczące 4 osoby i lokalizowane w domu pod miastem, średnio będzie płaciło ok.

100 zł. To znacząca kwota w budżecie, więc zakładając chęć jej efektywnego wykorzystania, wszyscy powinniśmy oddawać całość odpadów

powstających w gospodarstwie domowym służbom komunalnym. Skoro obowiązkowo ponosimy tak wysokie koszty, to przynajmniej niech

gmina wszystko od nas odbierze.

I co ciekawe – odbiera. Wszystko, co wystawimy w dniu odbioru odpadów, wszystko, co wrzucimy do koszy przeznaczonych na odpady,

zostanie odebrane. Gminy zbierają również odpady wielkogabarytowe według ustalonego harmonogramu. To skąd tyle śmieci na brzegach

rzek i potoków, kto i w jakim celu wyrzuca odpady do wód i w ich pobliżu. Czy jest to działanie celowe czy bezmyślność i głupota? Na to

pytanie prawdopodobnie nie znajdziemy odpowiedzi.

Setki instytucji i organizacji prowadzą edukację ekologiczną w zakresie odpadów. Ministerstwo Środowiska opracowało scenariusze

edukacyjne, które mogą być wykorzystywane na lekcjach przyrody. Realizowane są konkursy i akcje edukacyjne, które cieszą się dużym

zainteresowaniem. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program Racjonalna gospodarka odpadamiw latach 2015

– 2023 przeznaczył 371 mln zł w formie dotacji i 1,4 mld zł w formie pożyczek. W NFOŚiGW trawa nabór ciągły dla priorytetu Racjonalna

gospodarka odpadami – część 1 – Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.

To nadal za mało. Potrzeba zmiany pokoleniowej, rewolucji edukacyjnej, aby nawyki najtańszego pozbywania się odpadów – do rzeki, do lasu

– zostały wyeliminowane. Nadal znajdują się jednostki, dla których najmniej problematyczne jest wyrzucenie worka śmieci do potoku, a

akcję „wystawka” frontem do rzeki traktują jak coś oczywistego. Przecież rzeka zabierze.

Państwo w tym wypadku jest bezsilne, a prawo nie daje żadnych narzędzi egzekwowania i karania za nielegalne wyrzucanie odpadów.

Niewystarczający jest art. 26 ustawy o odpadach, który wskazuje, że właściciel odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia ich z

miejsca nieprzeznaczonego do składowania lub magazynowania. Ustawa o odpadach definiuje również posiadacza odpadów, wskazując, że

jest to wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, będąca w posiadaniu

odpadów. W tym samym artykule domniemywa się również, że to władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się

na nieruchomości. Z analizy przepisów w tym zakresie wynika, że obowiązek usunięcia nielegalnego składowiska spoczywa na właścicielu

działki, na której te odpady się znajdują. W takim stanie prawnym staje się nieważne, kto zaśmieca brzegi rzek, kto jest wytwórcą odpadów,

ważne jest na czyjej działce się one znajdują i z prądem której rzeki przypłyną. Jeżeli zalegają na działce wodnej to posiadaczem odpadów

będą Wody Polskie, jeżeli na działce gminnej to włodarze danej gminy. Idealna sytuacja to podrzucić odpady na działkę państwową (dla wielu

państwowe to nadal niczyje) i nie ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji finansowych.

Co nie żyje w wodzie, a w wodzie można to znaleźć? Brzmi jak zagadka dla przedszkolaka. Odpowiadamy: stara wersalka i lodówka, wózek

sklepowy, i ten dziecięcy też, opony i błotnik samochodowy, miliony butelek i opakowań plastikowych, szkło, puszki i wszystko, co człowiek

wytworzył i co stało się po czasie zbędne. Żadna z tych rzeczy nie służy mieszkańcom wód i każda z nich znalazła się w wodzie z winy

człowieka. Zastanawiam się zawsze, czy tego samego, którego mijam na ulicy.
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Ruszyliśmy z konkursem Rzeka – nauka płynąca z natury. Ma on na celu zwrócenie uwagi na problematykę zanieczyszczenia rzek,

niewłaściwego użytkowania terenów wzdłuż cieków, a także nieuzasadnionej zabudowy dolin rzecznych w Polsce.

Jako zespół redakcyjny mamy nadzieję, że nadesłane na konkurs zdjęcia będą pokazywały piękno naszych rzek, a jeżeli będziecie musieli

wcześniej posprzątać, aby to piękno pokazać, jako redakcja będziemy wam wdzięczni w imieniu rzek i ich mieszkańców.
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ZIELONA RETENCJA, NIBY MAŁA A JEDNAK WIELKA
Opublikowane 9 marca 2023 autor: Agnieszka Kowalkiewicz

Przejawem zmian klimatu są wydłużające się okresy bezdeszczowe, przeplatane krótkimi, intensywnymi ulewami – tzw. opadami

nawalnymi. Dobry przykład stanowią rozkłady opadów, które wystąpiły w Gdańsku w 2022 r. Roczne wartości stanowią ok. 75% średniego

opadu z wielolecia 1991 – 2020 we wschodniej części Gdańska i ok. 70% w części zachodniej. Pozwala to cały rok określić jako suchy na

granicy bardzo suchego (zgodnie z kryterium Kaczorowskiej, 1962). W ciepłym półroczu 2022 r. stacje pomiarowe zarejestrowały 5 dni z

opadem IV stopnia. Mimo że cały rok określany jest jako suchy, trzy letnie epizody opadowe (15, 16 i 20 sierpnia) należą do dziewięciu

największych w ostatnich 5 latach

Kategorie: Opinie, Wydanie 5/2023
Tags: Gdańsk, opady nawalne, wody opadowe, Zielona Retencja, zmiany klimatu
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Gdańsk od kilku lat pracuje nad tym, by nie być zielonym w temacie zielonej retencji. Jak mu

się to udaje?

Wody – mało i dużo

Przejawem zmian klimatu są wydłużające się okresy bezdeszczowe, przeplatane krótkimi, intensywnymi ulewami – tzw. opadami

nawalnymi. Dobry przykład stanowią rozkłady opadów, które wystąpiły w Gdańsku w 2022 r. Roczne wartości stanowią ok. 75% średniego

opadu z wielolecia 1991 – 2020 we wschodniej części Gdańska i ok. 70% w części zachodniej. Pozwala to cały rok określić jako suchy na

granicy bardzo suchego (zgodnie z kryterium Kaczorowskiej, 1962). W ciepłym półroczu 2022 r. stacje pomiarowe zarejestrowały 5 dni z

opadem IV stopnia. Mimo że cały rok określany jest jako suchy, trzy letnie epizody opadowe (15, 16 i 20 sierpnia) należą do dziewięciu

największych w ostatnich 5 latach.

Warto wiedzieć: opady nawalne – do określania ich stopnia służy skala Chomicza. IV poziom w tej skali to opady, które wykraczają poza

standardowe wartości projektowe kanalizacji deszczowej i najczęściej skutkują perturbacjami w działaniu systemu odwodnieniowego miasta.

V stopień to opady o charakterze krytycznym, VI – największe deszcze nawalne.

Woda lejąca się z nieba wartkim strumieniem to zagrożenie dla funkcjonowania miasta. Ulice stają się nieprzejezdne, komunikacja miejska

przestaje działać, a dostęp do szpitali i innych punktów krytycznych staje się mocno utrudniony. Z drugiej strony, brak wody również

znacząco obniża jakość życia. Zieleń wysycha, woda zakwita (brak tlenu), a ludzie odczuwają niepokój. Dostrzeżenie zależności między

przyrodą a potrzebami dobrze funkcjonującego miasta, dało włodarzom Gdańska pierwszy sygnał do systemowego wprowadzania zielonej

retencji.

ZIELONE ŚWIATŁO DLA ZIELONEJ RETENCJI

W przypadku Gdańska, poza zamianami klimatu, istnieją dodatkowe czynniki ryzyka powodziowego, jak choćby specyficzne ukształtowanie

terenu, zbliżone do miasteczek górskich (różnica między najwyżej a najniżej położonym punktem to 180 m.). Gdańsk jest szczególnie

narażony na skutki intensyfikujących się pod wpływem zmian klimatu ekstremalnych zjawisk pogodowych, dlatego uznano, że tradycyjna,

podziemna sieć i zbiorniki retencyjne to za mało. Działania zaczęto się od przeprowadzenia panelu obywatelskiego. Efektem spotkania

urzędników z mieszkańcami – we wspólnym celu, jakim było określenie potrzeb i wypracowanie jak najlepszych sposobów zarządzania wodą

– było m. in. przyzwolenie na realizacje obiektów małej retencji, uzupełniających istniejącą do tej pory sieć zbiorników retencyjnych.

„Chodzi o to, by deszczówkę kierować najpierw na tereny zielone, a dopiero jej nadmiar do sieci kanalizacyjnej” tłumaczy Ryszard Gajewski,

prezes Gdańskich Wód, spółki miejskiej odpowiedzialnej za ochronę przeciwpowodziową. „Przy takim podejściu ukształtowanie terenowe

Gdańska przestaje być tylko czynnikiem ryzyka, a staje się potencjałem. Wykorzystujemy je, bo zagłębienia i obniżenia terenowe to naturalne

obiekty małej retencji miejskiej” dopowiada.
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MODA NA OGRODY DLA WODY

W krótkim czasie Gdańsk opanował sztukę projektowania ogrodów deszczowych tak, by mogły stać się rozproszonymi, małymi zbiornikami

retencyjnymi. Ich głównym zadaniem jest zbieranie i wykorzystywanie deszczówki z pobliskich terenów, w tym z powierzchni utwardzonych.

Najlepszym źródłem jest dla nich woda z dachów i chodników, z przydomowych podjazdów i parkingów. To jednocześnie małe zbiorniki

retencyjne i naturalne filtry. Zatrzymują nie tylko deszczówkę, ale także niesione przez nią zanieczyszczenia (np. metale ciężkie oraz związki

azotu i fosforu).

W Gdańsku wykształciła się pewnego rodzaju moda na ogrody deszczowe, które są symbolem szerszej, systemowej polityki

zagospodarowywania wód opadowych. „Od samego początku naszych działań zależało nam na tym, żeby osiągnąć rzeczywistą zmianę w

postrzeganiu i traktowaniu wód opadowych i zintegrować wszystkie procesy miejskie po to, by osiągnąć satysfakcjonujący efekt na dużą

skalę. Demonstracyjne ogrody deszczowe stały się pewnego rodzaju dźwignią, która przyspieszyła zmianę w planowaniu inwestycji czy

eksploatacji istniejących terenów zielonych. Kluczem stało się myślenie o wodzie opadowej i znajdowaniu dla niej miejsca w tkance miejskiej

już na etapie planistycznym, a później projektowym” tłumaczy Gajewski.

W trosce o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, w Gdańsku obowiązują jedne z najbardziej rygorystycznych zasad zagospodarowywania wód

opadowych dla działalności inwestycyjnej. Już w planach zagospodarowania przestrzennego wpisywane są specjalne wymogi, dotyczące

retencji wód opadowych, które uszczegóławiane są wydawanych warunkach technicznych.

Dzięki temu inwestorzy są zobligowani do dbania o należyte odprowadzanie wody, a w Gdańsku coraz częściej powstają budynki

wykorzystujące małą retencję. „Zachęcamy, do korzystania z dóbr zielonej retencji. W samym 2022 r. uzgodniliśmy projekty powierzchniowej

retencji, która będzie w stanie pomieścić blisko 130 000 m3 wody” mówi Ryszard Gajewski.
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NIE TYLKO OGRODY SĄ DOBRE DLA WODY

Adaptacja do zmian klimatu to nie tylko nowe inwestycje, ale też przystosowanie już istniejącej infrastruktury do dynamicznych warunków.

„Wody opadowe, które wcześniej, poprzez wpusty uliczne, w całości przejmowała podziemna sieć kanalizacji deszczowej, przekierowujemy

teraz na tereny zieleni” tłumaczy Ryszard Gajewski. Dzięki odpowiednio obniżonym i wyprofilowanym krawężnikom część deszczówki z

kilkudziesięciu gdańskich ulic spływa do niecek trawiastych, odciążając tradycyjną sieć. „Jeżeli nie zatrzymamy wody w miejscu opadu, to

nastąpi jej szybki spływ do kanalizacji. Przepustowość zostanie przekroczona i dojdzie do wybijania studzienek. Kierowanie wody na zieleń

wypłaszacza fale dużego napływu. Dzięki temu kanalizacja może sobie lepiej poradzić z jej nadmiarem. Obiekty tzw. mikroretencji sprawdzają

się zarówno w przypadku ekstremalnych deszczy, jak i w okresach suszy. Przejmują nadmiar wody podczas ulew i magazynują ją na czas

niedoboru opadów” tłumaczy Gajewski.
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MIEJSKIE PATELNIE – CZYLI O POWIERZCHNIACH
NIEPRZEPUSZCZALNYCH W MIASTACH

Opublikowane 9 marca 2023 autor: Monika Mazur

Na świecie i w Polsce obserwuje się jedną, przeważającą tendencję w zakresie urbanizacji – jej wzrost. Korzyści wynikające z życia w mieście

przyciągają coraz więcej osób. Tkanka miejska rozrasta się i zagęszcza – ale czy we właściwy sposób?

Kategorie: Opinie, Wydanie 5/2023
Tags: adaptacja, klimat, powierzchnie nieprzepuszczalne, wskaźniki
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Na świecie i w Polsce obserwuje się jedną, przeważającą tendencję w zakresie urbanizacji – jej wzrost. Korzyści wynikające z życia w mieście

przyciągają coraz więcej osób. Tkanka miejska rozrasta się i zagęszcza – ale czy we właściwy sposób?

W większości polskich miast nadal nie dostrzega się pilnej potrzeby rozszczelniania przestrzeni nieprzepuszczalnych. Nie docenia się zieleni

miejskiej, retencjonowania wody czy otaczających miasto terenów leśnych. W ostatnich latach temperatury, zwłaszcza w miesiącach

wakacyjnych, były dla mieszkańców miast wręcz nie do zniesienia. Pojawiło się nawet określenie, że zabetonowane powierzchnie nagrzewają

się jak patelnie. Wiele osób zaczęło mierzyć temperaturę przy powierzchni ziemi – na placach zabaw, chodnikach – wyniki były fatalne.

Miejscami przekraczały wartość 60°C, kiedy w tym samym czasie nagrzane słońcem trawniki osiągały jedynie połowę tej wartości.

Nie tylko upały są dla mieszkańców miast coraz bardziej uciążliwe. Nie można zapomnieć, iż w wyniku uszczelniania powierzchni, następuje

szybki spływ wody opadowej. Ma to ogromne znaczenie w przypadku nawalnych deszczy. Kanalizacja miejska nie nadąża z odprowadzaniem

wody i zdarza się, że ulice czy place są zalane i zupełnie nieprzejezdne.

Można zatem stwierdzić, że niewłaściwy kierunek rozwoju tkanki miejskiej oraz nasilenie się zjawisk ekstremalnych, związanych ze

zmianami klimatu, ma fatalne skutki dla mieszkańców miast. Nie mówimy już tylko o dyskomforcie, ale o zagrożeniu dla zdrowia i życia

mieszkańców.

Warto wiedzieć: Powierzchnie nieprzepuszczalne charakteryzują się wysokim wskaźnikiem kumulacji ciepła i niską pojemnością cieplną w stosunku

do terenów wodnych i zielonych. Elementy zbudowane z materiałów takich jak beton, cegła czy asfalt pochłaniają znacznie więcej promieni

słonecznych niż odbiją, by w dalszej kolejności oddać nagromadzoną energię i tym samym zwiększyć temperaturę otoczenia.

Miasta mogą sprawdzić, jak mocno są zabetonowane

Pod koniec ubiegłego roku, na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, został opublikowany Przewodnik dla miast, który dzieli wskaźniki

przyrodniczo-klimatyczne na cztery kategorie:

Zieleń i retencja miejska;

Powierzchnie nieprzepuszczalne (zabetonowane);

Miejska wyspa ciepła;

Bioróżnorodność.

Dodatkowo w przewodniku opisano, jak obliczyć wartości wskaźników za pomocą bezpłatnych danych. Materiały do pobrania znajdują się na

stronie Ministerstwa.

W kategorii Powierzchnie nieprzepuszczalne (zabetonowane) przedstawiono dwa wskaźniki:
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udział powierzchni nieprzepuszczalnych w obszarze zurbanizowanym miasta;

powierzchnie nieprzepuszczalne w mieście przypadające na 1 mieszkańca.

Pierwszy z nich informuje o udziale powierzchni nieprzepuszczalnych w obszarze zurbanizowanym miasta. Zaliczamy tu zabudowę zwartą

oraz luźną, tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne. Do wyznaczenia obszarów zurbanizowanych służą dane ze zdjęć satelitarnych

projektu CORINE Land Cover (CLC).

Drugi ze wskaźników dostarcza wiedzy o powierzchni obszarów nieprzepuszczalnych w mieście w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Głównym

źródłem informacji potrzebnych do obliczeń jest BDOT10k, baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych wraz

z ich podstawową charakterystyką opisową. Dostępna jest ona do pobrania na stronie krajowego geoportalu. Składowymi, które wspólnie

tworzą powierzchnie szczelne w mieście są: budynki, drogi, drogi piesze i rowerowe, place czy lotniska. Ważną rolę w tym przypadku

odgrywa materiał, z którego wykonano nawierzchnię.

Przykład Knurowa, miasta w województwie śląskim

Dla lepszego zobrazowania i zrozumienia wskaźników, przeliczono je i przedstawiono graficznie na przykładzie Knurowa. Jest to miasto

położone w województwie śląskim, w powiecie gliwickim. Jego powierzchnia wynosi 34 km2 i w 2022 r. było zamieszkane przez 36 044 osoby.

Obszary zurbanizowane, wydzielone na podstawie danych CLC (Corine Land Cover 2018), zajmują 11 km2. Powierzchnie nieprzepuszczalne,

obliczone na podstawie zobrazowań satelitarnych, zajmują 3,22 km2, zatem ich udział w obszarze zurbanizowanym miasta wynosi 29,3%. Na

podstawione danych BDOT (Baza danych obiektów topograficznych) obliczono, że powierzchnie nieprzepuszczalne w całym mieście zajmują

3 056 762,2 m2, w takim wypadku na 1 mieszkańca miasta Knurów przypada 84,8 m2 powierzchni szczelnych.
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Zobrazowania pokazujące rozmieszczenie powierzchni nieprzepuszczalnych określone na podstawie różnych metod i baz danych

Wyk.: Monika Mazur, Pectore-Eco, na podstawie: Corine Land Cover 2018, BDOT, dane GUGiK

Omówione wskaźniki informują o stopniu uszczelnienia miasta, a także wskazują miejsca, w których to zjawisko może występować w

przyszłości. Uzyskane wyniki i zobrazowania mogą być pomocne w zrównoważonym planowaniu działań przestrzennych. Rozszczelnienie

miast jest niezwykle ważnym aspektem adaptacji miast do zmian klimatu.

Co my możemy zrobić?

Istnieje wiele sposobów na zmniejszenie powierzchni zabetonowanych. Oprócz wygospodarowania w ogrodzie miejsca na trawnik, rabaty czy

oczko wodne, ważne jest też odpowiednie dobranie materiałów, np. rezygnacja z tradycyjnej kostki brukowej. W miastach dobrym pomysłem

jest aktywna działalność w radach osiedli i promowanie stosowania nowoczesnych rozwiązań materiałowych, np. zielonych parkingów oraz

mikroretencji – pól deszczowych czy studni chłonnych. Można również skorzystać z możliwości realizacji projektów poprzez budżet

obywatelski i zaproponować utworzenie ogrodu deszczowego, zielonych przystanków czy zwiększenie nasadzeń drzew, np. na placach

zabaw.

W artykule korzystałam m.in. z prac:

Miasta wobec zmian klimatu. IRMiR, Warszawa-Kraków, 2020

Bank Danych Lokalnych: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/
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ZASADA DNSH – CO OZNACZA DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI?
Opublikowane 9 marca 2023 autor: Katarzyna Banaszak

Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”, dotyczy niewspierania oraz nieprowadzenia działalności

gospodarczej, która powoduje znaczące szkody w środowisku. Podejście to prezentuje stanowisko Komisji Europejskiej, która nie będzie

wspierała z budżetu UE programów czy inwestycji zagrażających osiągnięciu unijnych celów klimatycznych i środowiskowych. Konieczność

przeprowadzenia oceny DNSH wynika z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram

ułatwiających przeprowadzanie zrównoważonych inwestycji.

Kategorie: Opinie, W tym numerze, Wydanie 5/2023
Tags: DNSH, Do No Significant Harm, działalność gospodarcza, szkody w środowisku, zmiany klimatu
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Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”, dotyczy niewspierania oraz nieprowadzenia działalności

gospodarczej, która powoduje znaczące szkody w środowisku.

Podejście to prezentuje stanowisko Komisji Europejskiej, która nie będzie wspierała z budżetu UE programów czy inwestycji zagrażających

osiągnięciu unijnych celów klimatycznych i środowiskowych.

Konieczność przeprowadzenia oceny DNSH wynika z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie

ustanowienia ram ułatwiających przeprowadzanie zrównoważonych inwestycji.

Stosowanie zasady „nie czyń poważnej szkody” jest obowiązkowe w odniesieniu do programów i projektów finansowanych z środków

unijnych, przy czym ocenę zgodności z DNSH należy przeprowadzać już na poziomie planowania – strategicznego i inwestycyjnego.

Potwierdzenie zgodności z zasadą DNSH zaplanowanych działań odbywa się poprzez analizę ich wpływu na kluczowe cele środowiskowe:

łagodzenie zmian klimatu,

adaptacja do zmian klimatu,

zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,

gospodarka o obiegu zamkniętym,

zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,

ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Jak przebiega proces oceny DNSH?

Wykonanie oceny DNSH jest procesem dwuetapowym. W pierwszej kolejności przeprowadzany jest tzw. screening, polegający na wykonaniu

wstępnej oceny, czy planowany projekt/działanie może mieć przewidywalny negatywny wpływ na którykolwiek z celów środowiskowych.

W przypadku stwierdzenia takiej możliwości, w drugim etapie wykonywana jest właściwa ocena DNSH (merytoryczna) w odniesieniu do

danego celu środowiskowego. Przykładami negatywnego wpływu na środowisko może być planowanie działalności skutkującej znaczącymi

emisjami gazów cieplarnianych lub nasileniem niekorzystnego oddziaływania na warunki klimatyczne. Kolejne przeciwskazanie pojawia się,

jeżeli planowana działalność zaszkodzi dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód

powierzchniowych lub podziemnych czy też dobremu stanowi środowiska wód morskich.

Proces oceny nie musi stanowić obszernych analiz. Dla niektórych działań czy inwestycji możliwe jest zastosowanie krótkiego,

zoptymalizowanego uzasadnienia, dla innych jednak wymagane mogą okazać się bardziej szczegółowe wyjaśnienia. Oczywiście związane jest
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to ze skalą ingerencji planowanego działania w środowisko. Niemniej jednak, w przypadku oceny planów czy programów, zawierających

szereg odrębnych działań w różnych sektorach – całościowa ocena zgodności z DNSH stanowi wręcz dodatkowy dokument. Natomiast do jej

przeprowadzenia konieczna jest znajomość wielu aspektów środowiskowych i ich powiązań. Warto podkreślić, że samo opracowanie

dokumentu to tylko ocena zgodności z zasadą DNSH i nie stanowi przesłanki świadczącej o jej spełnianiu.

DNSH – konsekwencje i przykłady

Po zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń dla zgodności z zasadą DNSH, powinny zostać zaproponowane niezbędne środki zapobiegawcze

i/lub łagodzące i/lub kompensacyjne wszelkich zidentyfikowanych szkód w odniesieniu do poszczególnych celów. KE opracowała wytyczne

dotyczące oceny zgodności z DNSH, nawiązując m.in. do opracowywanych w 2022 r. i poddawanych ocenie projektów programów

regionalnych. W materiale zaproponowano różne środki, pozwalające uniknąć, ograniczyć lub złagodzić skutki planowanych

działań/projektów.

W przypadku gdy planowana inwestycja będzie znacząco szkodzić któremukolwiek z celów środowiskowych, ich realizacja z wykorzystaniem

środków finansowych UE będzie niemożliwa.

Przykładami przedsięwzięć niefinansowanych ze środków UE, ze względu na znaczące szkody, jakie mogą powodować (co wynika z

charakteru przedsięwzięcia i zasad jego funkcjonowania), są:

wytwarzanie energii z odpadów resztkowych ze względu na sprzeczność z celem gospodarki o obiegu zamkniętym;

budowa spalarni odpadów;

działania polegające na realizacji nowych inwestycji, które uzyskały odstępstwo od spełniania celów środowiskowych dla części wód

(art. 4.7 RDW), np. realizacja obiektów hydrotechnicznych;

inwestycje w elektrownie wodne – możliwość realizacji działań dotyczących jedynie istniejących obiektów hydrotechnicznych.
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WIECZNE CHEMIKALIA (PFAS) – PRZEPROWADZONO
DOCHODZENIE W CAŁEJ EUROPIE, SPÓJRZ NA WYNIKI

Opublikowane 9 marca 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

W ostatnich latach wzrósł globalny poziom świadomości dotyczącej skutków zanieczyszczenia środowiska i zmiany klimatu. W związku z

tym, coraz więcej organizacji i instytucji stara się zaangażować w różne przedsięwzięcia, które mają na celu ograniczenie wpływu działalności

człowieka na otoczenie. Wśród nich wyróżnia się Forever Pollution Project, który został zainicjowany przez francuski dziennik „Le Monde”,

we współpracy z 17 partnerami. Punkt widzenia przedstawicieli wielu państw (np. Niemiec, Włoch, Holandii, Belgii, Czech, Grecji czy Łotwy)

pozwala dokładniej przyjrzeć się problemowi zanieczyszczenia oraz skuteczniej przeciwdziałać pogorszeniu się sytuacji. Po raz pierwszy

dokładnie zbadano stopień skażenia Europy substancjami PFAS, a wynikami podzielono się z opinią publiczną.

Kategorie: Ze świata, Wydanie 5/2023
Tags: Forever Pollution Project, PFAS, Substancje per- i polifluoroalkilowe, Wieczne chemikalia
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W ostatnich latach wzrósł globalny poziom świadomości dotyczącej skutków zanieczyszczenia środowiska i zmiany klimatu. W związku z

tym, coraz więcej organizacji i instytucji stara się zaangażować w różne przedsięwzięcia, które mają na celu ograniczenie wpływu działalności

człowieka na otoczenie. Wśród nich wyróżnia się Forever Pollution Project, który został zainicjowany przez francuski dziennik „Le Monde”,

we współpracy z 17 partnerami. Punkt widzenia przedstawicieli wielu państw (np. Niemiec, Włoch, Holandii, Belgii, Czech, Grecji czy Łotwy)

pozwala dokładniej przyjrzeć się problemowi zanieczyszczenia oraz skuteczniej przeciwdziałać pogorszeniu się sytuacji.

Po raz pierwszy dokładnie zbadano stopień skażenia Europy substancjami PFAS, a wynikami podzielono się z opinią publiczną.

Czym są PFAS?

Substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS), nazywane również „wiecznymi chemikaliami”, to syntetyczne związki chemiczne, które nie

ulegają naturalnemu rozkładowi w środowisku.

PFAS są stosowane w wielu produktach przemysłowych i konsumenckich, a zanieczyszczenie nimi wody, gleby i powietrza jest powszechne

na całym świecie. Ze względu na swoją trwałość, PFAS są szczególnie szkodliwe dla człowieka. Przykładowo występują w produktach

przemysłu chemicznego, w powłokach nieprzywierających, plastikach, farbach, produktach budowlanych, sprzęcie sportowym czy

ubraniach. Mogą także przedostawać się do żywności, a ich obecność wpływa znacząco na zdrowie ludzi. PFAS mogą być przyczyną

zachorowań na raka i bezpłodności, a także wielu innych poważnych chorób. Oszacowano, że PFAS obciąża systemy opieki zdrowotnej kwotą

od 52 do 84 miliardów euro rocznie.

Forever Pollution Project

Forever Pollution Project jest efektem wspólnych wysiłków wielu podmiotów, których celem było zbadanie stopnia skażenia Europy

związkami PFAS. Przez kilka miesięcy gromadzili oni tysiące danych, aby zmierzyć skalę tego zjawiska w Europie. Wyniki przedstawiono na

„mapie wiecznego zanieczyszczenia”, co w sposób dobitny pokazuje skalę problemu.

W oparciu o badania tysięcy próbek środowiskowych oszacowano, iż na Starym Kontynencie jest ponad 17 000 miejsc zanieczyszczonych w

stopniu wymagającym uwagi władz publicznych (PFAS wykryto w wysokich stężeniach przekraczających 10 nanogramów na litr wody). W

kolejnych 2100 hot spotach stężenie PFAS osiąga poziomy uważane za niebezpieczne dla zdrowia (ponad 100 nanogramów na litr).

Dochodzenie ujawniło również lokalizacje prawie 21 500 miejsc podejrzanych o zanieczyszczanie w wyniku przeszłej lub obecnej działalności

przemysłowej, jak również ponad 230 fabryk zidentyfikowanych jako użytkownicy PFAS.

Zanieczyszczenie wiecznymi chemikaliami jest dużym problemem we wszystkich krajach Europy, jednak są miejsca, w których jest on wręcz

nierozwiązywalny. Najwyższy poziom zanieczyszczenia odnotowano w Belgii. To tutaj, w mieście Zwijndrecht, stężenie wynosi do 73

milionów nanogramów na litr i jest 36,5 miliona razy większe niż akceptowany poziom. Mieszkańcy zamieszkujący okoliczne tereny

otrzymali zalecenia, by unikali rodzimych warzyw i jaj składanych w ich ogrodach.
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PFAS – co możemy z nimi zrobić?

Wieczne chemikalia są bardzo trudne do usunięcia. „Koszt rekultywacji to prawdopodobnie dziesiątki miliardów euro. W kilku miejscach

władze już się poddały i postanowiły zatrzymać toksyczne chemikalia w ziemi, bo nie da się ich usunąć” – ostrzegają eksperci projektu

Forever Pollution.

Aby zwalczać zanieczyszczenie związkami PFAS, konieczne jest zaangażowanie wszystkich państw członkowskich UE. Ważne są inwestycje w

badania, monitorowanie i zarządzanie zanieczyszczeniami, działania, mające na celu zapobieganie dalszemu skażaniu środowiska i ochronę

ludzi przed jego długoterminowymi skutkami. Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja i Dania – kraje mające surowe przepisy wewnętrzne

dotyczące PFAS – wspólnie złożyły wniosek o ograniczenie stosowania substancji toksycznych w całej UE.

46



YANJIN – NAJWĘŻSZE MIASTO ŚWIATA NAD RZEKĄ NANXI
Opublikowane 9 marca 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Yanjin to miasto położone w Chinach. Znane jest z pewnej bardzo charakterystycznej cechy – z niewielkiej szerokości. Prawdopodobnie jest

ono najwęższym miastem na świecie. W niektórych miejscach mierzy zaledwie 30 metrów. Yanjin to miejsce unikatowe również ze względu

na swoją lokalizację, która obejmuje płynącą przez środek rzekę, strome góry, ograniczające je z zewnątrz i po jednej głównej drodze na obu

brzegach.

Kategorie: Ze świata, W tym numerze, Wydanie 5/2023
Tags: Chiny, Jangcy, najwęższe miasto, Nanxi, Yanjin
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Yanjin to miasto położone w Chinach. Znane jest z pewnej bardzo charakterystycznej cechy – z niewielkiej szerokości. Prawdopodobnie jest

ono najwęższym miastem na świecie. W niektórych miejscach mierzy zaledwie 30 metrów. Yanjin to miejsce unikatowe również ze względu

na swoją lokalizację, która obejmuje płynącą przez środek rzekę, strome góry, ograniczające je z zewnątrz i po jednej głównej drodze na obu

brzegach.

Położenie Yanjin

Yanjin znajduje się w południowych Chinach, w prowincji Junnan, około 200 kilometrów na południowy-zachód od Kunming. Miasto jest

położone wzdłuż rzeki Nanxi, która stanowi jeden z głównych dopływów Jangcy.

Dlaczego Yanjin uważane jest za najwęższe miasto świata?

Miasteczko ma zaledwie 30 metrów szerokości w najwęższym miejscu i nieco ponad 300 metrów w najszerszym. Chociaż Yanjin rozciąga się

na kilka kilometrów wzdłuż rzeki, jest tam niewiele mostów, łączących oba brzegi, a to negatywnie wpływa na możliwości rozwoju

gospodarczego miasta.

Zarówno góry, jak i Nanxi są dużym ograniczeniem w ekspansji przestrzennej Yanjin. Mieszkańcy dążą do zagospodarowywania każdego

dostępnego miejsca i dlatego wiele domów zbudowano na samym brzegu rzeki. Budynki ustawione są na palach, aby chronić je przed

zalaniem, gdy poziom wody wzrasta w wyniku powodzi.
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MIASTA-GĄBKI: INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE DLA
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIAST

Opublikowane 9 marca 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

Wraz z szybkim wzrostem populacji i urbanizacji, problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza, dostępem do wody i gruntów, a także

niedoborem przestrzeni zielonych, stają się coraz poważniejsze. Jednym z innowacyjnych pomysłów, który ma potencjał rozwiązania tych

trudności, jest koncepcja miast-gąbek. Szkic działań został zaproponowany przez chińskiego badacza, profesora Kongjiana Yu w 2013 r. Idea

szybko zdobyła popularność na całym świecie.

Kategorie: Ze świata, Wydanie 5/2023
Tags: Miasta-gąbki, naturalne ekosystemy, powierzchnia zielona, Retencja, rozwój miast
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Wraz z szybkim wzrostem populacji i urbanizacji, problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza, dostępem do wody i gruntów, a także

niedoborem przestrzeni zielonych, stają się coraz poważniejsze. Jednym z innowacyjnych pomysłów, który ma potencjał rozwiązania tych

trudności, jest koncepcja miast-gąbek. Szkic działań został zaproponowany przez chińskiego badacza, profesora Kongjiana Yu w 2013 r. Idea

szybko zdobyła popularność na całym świecie.

Co to są miasta-gąbki?

Miasta-gąbki to innowacyjna koncepcja urbanistyczna, która zakłada, że miasta powinny być projektowane tak, aby w jak największym

stopniu przypominały naturalne ekosystemy – powinny być w stanie pochłaniać i zatrzymywać wodę w czasie deszczów, a następnie

uwalniać ją w trakcie okresów suszy. Miasta-gąbki mają na celu stworzenie zrównoważonych, ekologicznych i przyjaznych dla mieszkańców

przestrzeni miejskich.

Jak działają miasta-gąbki?

Idea miasta-gąbki opiera się na zasadzie działania tradycyjnej gąbki, czyli na pochłanianiu wody i innych substancji z powierzchni,

magazynowaniu, a następnie zwracaniu ich do środowiska w postaci czystszej wody i powietrza.

Działanie miast-gąbek opiera się na kilku głównych założeniach, które obejmują:

Zwiększenie powierzchni zieleni: projektanci starają się zwiększyć ilość terenów zielonych, takich jak parki, ogrody, place zabaw i

tereny rekreacyjne, które działają jak naturalne magazyny. Rośliny pomagają w adaptacji wody deszczowej, co przeciwdziała

powodziom i erozji gleby. Ponadto zieleń pochłania zanieczyszczenia i emituje tlen, co poprawia jakość powietrza w mieście.

Przepuszczalność terenu: zamiast asfaltu i betonu, stosuje się materiały przepuszczalne, aby woda mogła swobodnie przepływać do

gruntów. Zastosowanie takich rozwiązań pozwala na redukcję ryzyka powodzi i innych klęsk żywiołowych.

Tworzenie systemów retencji wody: koncepcja zakłada budowę systemów retencji, które mogą obejmować specjalne ogrody

deszczowe, baseny retencyjne czy też studnie. Dzięki temu woda opadowa jest zatrzymywana i stopniowo uwalniana z powrotem do

ziemi, co pozwala na uniknięcie erozji gleby i na utrzymanie odpowiedniego poziomu jej wilgotności.

Korzyści związane z wdrażaniem rozwiązań retencyjnych w miastach

Miasta-gąbki mają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi miastami. Po pierwsze, pomagają rozwiązać problemy związane z niedoborem

wody, szczególnie w regionach, gdzie susze są częste. Po drugie, wspierają ochronę środowiska poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia wody,

poprawę jakości powietrza i zwiększenie powierzchni zieleni. Po trzecie, są bardziej przyjazne dla mieszkańców, ponieważ dostarczają więcej

przestrzeni zielonej, co wpływa na poprawę ich zdrowia i samopoczucia. Ponadto, takie miasta mogą również przyczynić się do zmniejszenia

ryzyka powodzi miejskich poprzez szybsze wchłanianie nadmiaru wody deszczowej.
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Miasta-gąbki na świecie

Koncepcja ta stosowana jest w różnych częściach świata. W Chinach miasta-gąbki budowane są w celu poprawy jakości wody i ochrony przed

powodziami; w Indiach, aby poprawić jakość powietrza w zatłoczonych miastach; w Europie, aby podnieść jakość życia mieszkańców i

walczyć z negatywnymi skutkami zmiany klimatu.

Poniżej kilka przykładów, jak miasta na całym świecie stosują tę koncepcję:

Szanghaj

Szanghaj to jedno z największych miast na świecie, które wprowadziło koncepcję miasta-gąbki. W celu przeciwdziałania problemom

związanym z zanieczyszczeniem powietrza i ryzykiem powodzi, zastosowano szereg rozwiązań związanych z zieloną infrastrukturą i

materiałami przepuszczalnymi. Wszystkie 16 dzielnic Szanghaju podjęło działania, mające na celu renowację istniejących parków i terenów

zielonych lub budowę nowych. Włączono zieleń w architekturę, taką jak dachy i ściany. Ponadto, w celu zapobiegania powodziom,

wprowadzono przepisy budowlane, które wymagają, aby nowe budynki były wyposażone w zbiorniki na wodę deszczową.

Singapur

Singapur to miasto, które udało się przekształcić w zrównoważoną przestrzeń miejską, mimo niedoboru powierzchni i wysokiego poziomu

zanieczyszczenia powietrza. Miasto osiągnęło to dzięki wprowadzeniu szeregu innowacyjnych rozwiązań, takich jak:

pionowa zieleń: w Singapurze zainwestowano w zielone dachy, zielone ściany i wiele innych pionowych ogrodów, dzięki temu ich

powierzchnia wzrosła, a to przyczyniło się do poprawy jakości powietrza i redukcji temperatury w mieście;

wodoodporne infrastruktury: w Singapurze opracowano systemy przeciwpowodziowe, które umożliwiają szybkie usuwanie wody

deszczowej, a także jej magazynowanie i późniejsze wykorzystywanie do nawadniania roślin w mieście;

wielopoziomowe drogi: miasto postawiło na rozbudowę dróg na kilku poziomach, co umożliwia szybsze przemieszczanie się ludzi i

samochodów, zmniejsza natężenia korków, a jednocześnie zwiększa przestrzeń zieloną w mieście;

zwiększenie liczby obszarów zielonych: Singapur inwestuje w tworzenie nowych parków i ogrodów, co przyczynia się do poprawy

jakości życia mieszkańców i atrakcyjności miasta dla turystów.

Rotterdam

Rotterdam ma jedną z największych przystani morskich w Europie i zmaga się z poważnymi problemami związanymi z podnoszeniem się

poziomu wody. W odpowiedzi na te wyzwania, miasto postanowiło zastosować koncepcję miasta-gąbki. W ramach projektu Rotterdam Water

Square, zbudowano ogromny plac publiczny, który działa jako miejsce retencji wody deszczowej. Został zaprojektowany w taki sposób, aby w

czasie suszy był zieloną przestrzenią miejską, a w czasie deszczów mógł pomieścić ogromne ilości wody.
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Bydgoszcz

Koncepcja miasta-gąbki znalazła zwolenników również w Polsce. Jednym z miast, które z powodzeniem wdraża tę ideę, jest Bydgoszcz.

Mowa tu przede wszystkim o największej w historii przebudowie miejskiej kanalizacji czy budowie nowych kanałów i zbiorników

zagospodarowujących wodę opadową. Bydgoszcz stawia na tworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury – odpowiednio zaprojektowane

parki, sadzenie roślinności buforowej, która powoduje zwiększenie powierzchni wsiąkania wody, stosowanie nawierzchni przepuszczalnych

na większych powierzchniach, tworzenie ogrodów deszczowych itp.

Miasta-gąbki to zrównoważony rozwój

Koncepcja miasta-gąbki jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed nami urbanizacja. Miasta-gąbki pozwalają na zrównoważony

rozwój urbanizacyjny, który uwzględnia ochronę środowiska naturalnego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapobieganie gwałtownym

zjawiskom naturalnym. Wdrażanie koncepcji wymaga inwestycji i zaangażowania władz i społeczeństwa, ale efekty są więcej niż zauważalne

i przyczyniają się do ogromnej poprawy funkcjonowania mieszkańców miast.
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WYSCHNIĘTE KANAŁY WENECJI: EFEKT ODDZIAŁYWANIA
CZYNNIKÓW ASTRONOMICZNYCH I ATMOSFERYCZNYCH, A NIE

SUSZY
Opublikowane 9 marca 2023 autor: Iwona Szyprowska-Głodzik

W ostatnim czasie media obiegła informacja o rzadkim zjawisku – wyschnięciu kanałów weneckich. Wiele osób zaczęło spekulować na temat

przyczyn takiego stanu. Czy to efekt panującej we Włoszech suszy? Tej zimy w Alpach spadło o połowę mniej śniegu niż zwykle, a rzeką Pad

płynie o 61% mniej wody. Okazuje się, że powód jest zupełnie inny.

Kategorie: Ze świata, Wydanie 5/2023
Tags: ciśnienie atmosferyczne, Kanały, Susza, Wenecja, zdarzenia atmosferyczne
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W ostatnim czasie media obiegła informacja o rzadkim zjawisku – wyschnięciu kanałów weneckich. Wiele osób zaczęło spekulować na temat

przyczyn takiego stanu. Czy to efekt panującej we Włoszech suszy? Tej zimy w Alpach spadło o połowę mniej śniegu niż zwykle, a rzeką Pad

płynie o 61% mniej wody. Okazuje się, że powód jest zupełnie inny.

Wyschnięte kanały Wenecji – przyczyny

Susza, utrzymująca się na północy Włoch, mogła przyczynić się do obniżenia się poziomu wody w lagunie, ale eksperci twierdzą, że ma to

znikomy wpływ na wyschnięcie kanałów.

„Susza nie ma z tym nic wspólnego (…) opady deszczu nie wpływają na poziom pływów” – Georg Umgiesser, badacz morski we włoskiej

Narodowej Radzie ds. Badań Naukowych (CNR) w wywiadzie dla MeteoWeb.

Za pływy na całym świecie, a więc i w Wenecji (a tym samym za wysokość lustra wody w kanałach), odpowiadają cztery główne czynniki:

zdarzenia astronomiczne;

ciśnienie atmosferyczne;

prądy morskie;

wiatry – ich siła i kierunek.

Okres wysokiego ciśnienia atmosferycznego nad Adriatykiem, przypadający na ostatnie dni lutego, wpłynął na poziom wody w Lagunie

Weneckiej. Jednocześnie 18 lutego br. miały miejsce dwa zjawiska: nowiu oraz zbliżenia Księżyca do Ziemi, które kształtowały przypływ i

odpływ na całym świecie. W połączeniu z wysokim ciśnieniem, wywołały one długotrwały odpływ wody z laguny, a więc obniżenie poziomu

lustra wody w kanałach weneckich.

Odpływ pewnej ilości wody z kanałów jest całkowicie normalnym zjawiskiem, które zwykle występuje w styczniu i lutym, kiedy wysokie

ciśnienie, charakterystyczne dla tych miesięcy, prowadzi do obniżenia poziomu morza. W tym roku układy baryczne wzmocniły

oddziaływanie astronomiczne, wywołując zainteresowanie szerszego grona odbiorców. Obecnie weneckie kanały znowu wypełnione są wodą.
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RZEKI UWIĘZIONE POD MIASTAMI
Opublikowane 9 marca 2023 autor: Piotr Panek

Spośród licznych ekosystemowych usług świadczonych przez rzeki, które decydowały o zakładaniu nad nimi miast, w XIX w. szczególnie

ważna stała się ich funkcja odbiornika ścieków. Wraz z rewolucją przemysłową, zwiększającą asortyment ścieków, ale też napędzającą

urbanizację, ich ilość wzrosła na tyle, że przekroczyła zdolności samooczyszczania się rzek, stawiając pozostałe usługi pod znakiem

zapytania. Skażone rzeki przestały być źródłem wody pitnej, miejscem uprawiania rybactwa czy rekreacji, a czasem niemożliwe było użycie

ich nawet do poboru wody przemysłowej czy kruszywa.

Kategorie: Nauka, Wydanie 5/2023
Tags: osuszanie terenów, potoki, rzeki, system kanalizacji
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Spośród licznych ekosystemowych usług świadczonych przez rzeki, które decydowały o zakładaniu nad nimi miast, w XIX w. szczególnie

ważna stała się ich funkcja odbiornika ścieków. Wraz z rewolucją przemysłową, zwiększającą asortyment ścieków, ale też napędzającą

urbanizację, ich ilość wzrosła na tyle, że przekroczyła zdolności samooczyszczania się rzek, stawiając pozostałe usługi pod znakiem

zapytania. Skażone rzeki przestały być źródłem wody pitnej, miejscem uprawiania rybactwa czy rekreacji, a czasem niemożliwe było użycie

ich nawet do poboru wody przemysłowej czy kruszywa.

Utrata możliwości świadczenia pewnych usług to jedno, ale zanieczyszczone rzeki stają się też przyczyną poważnych problemów –

estetycznych i zdrowotnych. Przełom XIX i XX w. to także okres rozkwitu ruchów higienicznych i mikrobiologii, a tym samym wzrostu

świadomości o roli wody w przenoszeniu zarazków. Problemy te potęgowały się w czasie powodzi, kiedy zanieczyszczone rzeki wylewały,

zwiększając zagrożenie epidemiologiczne. Tymczasem już w starożytnym Rzymie wiedziano, że kanał odprowadzający zanieczyszczone

wody wcale nie musi być odkryty, a nieestetyczne ścieki można ukryć pod powierzchnią. Stąd w wielu miastach pojawił się pomysł nie tylko

budowy podziemnych sieci kanalizacji i wodociągów, ale też zakrywania naturalnych potoków, a nawet rzek.

Tak naprawdę pomysły te są tak stare, jak samo budowanie systemów irygacyjnych, służących nawadnianiu, odwadnianiu i odprowadzaniu

ścieków. Okres rewolucji przemysłowej sprzyjał ich szerszej realizacji. Robiono to w metropoliach (np. w Brukseli orurowano rzekę Senne),

ale i w całkiem wówczas niedużych miejscowościach (w Rzeszowie pod ziemię skierowano fragment Mikośki). To samo zrobiono z

siedmioma potokami Oslo czy potokami zagłębi górniczo-przemysłowych wpadającymi do Ruhry, Emscher czy Kłodnicy.

W Warszawie w system kanalizacji wpuszczono Drnę, Żurawkę, Sadurkę, Bełczącą, Rudawkę i parę innych. Po niektórych z nich nie został

żaden ślad na powierzchni, po innych tylko nazwy ulic, jak Dunaj czy Nalewki. Kilka orurowano tylko częściowo, a pozostałości nadal płyną

na powierzchni. Przykładem jest Sadurka, którą po takim zabiegu przemianowano na Potok Służewiecki. Jako wolno płynące zachowały się

rzeczki i odkryte kanały na obrzeżach Warszawy, jak Wilanówka czy Kanał Młociński (dziś zresztą też zwykle niezauważalny, bo wyschnięty),

a także Wisła, za duża do przeprowadzenia takiej operacji.

Włączanie potoków w system kanalizacji miało nie tylko wymiar sanitarny, ale wiązało się też z osuszaniem terenów, które można było

przeznaczyć pod zabudowę. Dziś na mapach hydrograficznych Warszawy czy innych miast można zobaczyć nienaturalnie duże plamy

pozbawione cieków. Gdzieniegdzie są też widoczne krótkie, oderwane od sieci fragmenty, na mapie nieodróżnialne od fos czy wydłużonych

basenów. Taki system cieków płynących po powierzchni i co jakiś czas znikających pod ziemią przypomina system krasowy. Potoki wpadają

we wpusty kanalizacji jak w ponory i wypływają jak z wywierzysk. Biorąc pod uwagę rozszerzenie pojęcia kras o termokras, czyli zjawisko

przenikania się wód powierzchniowych i podziemnych w strefach wieloletniej zmarzliny, można by się pokusić o neologizm w stylu

urbanokras czy betonokras (choć część starszej kanalizacji to raczej ceramika niż beton). A może technokras, na podobieństwo nazwy gleby

typu technosol.

Budowniczowie kanalizacji nie zawsze dbali o udokumentowanie tego procesu, ale dziś rekonstruuje się takie miejsca. Przebieg niektórych

pozostałości potoków, dziś często wypełnionych wodą tylko po większych opadach, nierzadko da się powiązać z mapą kanałów burzowych

czy sanitarnych. Szczególnie dobrze widać to w przypadku warszawskiej Sadurki, której najdłuższy z orurowanych fragmentów przebiega

pod płytą lotniska Chopina, i która ma kilka betonowych „ponorów” i „wywierzysk” wcześniej, na terenie dzielnic Ochota i Włochy. Podobnie

wygląda położona bardziej na północ Rudawka. Z kolei ujścia kolektorów burzowych do Wisły w pobliżu Cypla Czerniakowskiego w

Warszawie wskazuje się jako współczesne ujście Żurawki.

Rekonstrukcjami takimi zajmują się przedstawiciele studiów miejskich, prężnie rozwijającej się dziedziny nauki, bardziej społecznej niż

fizyczno-przyrodniczej czy inżynieryjnej. Ich efektem była wystawa pod tytułem Niech płyną! Inne rzeki wystawy, zorganizowana na początku
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2022 r. w Muzeum Woli w Warszawie. Nazwy niewidzialnych już warszawskich rzek dołączyły do pocztu Sióstr Rzek, inicjatywy kulturalnej,

mającej na celu odnowienie związków ludzi i rzek. Jedną z jej akcji był pieszy spływ, czyli spacer ulicami, pod którymi płyną resztki Drny.

Jednym z postulatów tego środowiska jest odkopanie zamurowanych rzek Warszawy.

Choć w inicjatywę, oprócz aktywistów społecznych, zaangażowali się przedstawiciele warszawskiego środowiska hydrobiologicznego, brzmi

ona mało realistycznie. Wbrew pozorom, nie jest jednak zupełnie oderwana od rzeczywistości. Takie działania już się podejmuje. Ikonicznym

przykładem jest seulski potok Cheonggyecheon. Do przykrycia go zabierali się już japońscy okupanci, ale ostatecznie projekt zrealizowano

dopiero w latach 1958–1976, kiedy to puszczono nad nim śródmiejską arterię. Ćwierć wieku później sytuację odwrócono. Ulicę zlikwidowano,

a odtworzone bulwary otoczono roślinnością. Dziś jest to symbol restauracji przyrodniczej (przyrodnicy bronią się przed nazywaniem takich

zabiegów renaturyzacją – to wciąż miejski kanał otoczony miejską zielenią urządzoną, a nie naturalny potok wśród łęgów), działania dla

zrównoważenia transportu miejskiego, poprawy mikroklimatu i w ogóle przykład sukcesu współczesnego aktywizmu miejskiego.

Jest to symbol, który może porażać rozmachem. Tymczasem znacznie bliżej są przykłady łagodniejszych restauracji. W Oslo częściowo

odsłonięto potok Hovinbakken. Częściowo, bo o ile można sobie wyobrazić likwidację kilku ulic, o tyle ciężko oczekiwać wyburzania

budynków. W niektórych miejscach, wzdłuż odkrytego potoku, powstały parki ze stawami zasiedlanymi przez kaczki czy bernikle. W innych

koryto biegnie wzdłuż ulic, a nasadzenie roślin ma charakter makrofitowej oczyszczalni ścieków. Działania takie jak najbardziej można

próbować powtórzyć w Warszawie.

Rewitalizacja zagłębi Ruhry i Emscher, które przypominają nasze zagłębie śląsko-dąbrowskie, objęła odkrycie potoku Deininghauser Bach.

Miasta tych zagłębi mają różne problemy związane z transformacją, także społeczne, jak chociażby potrzeba zapewnienia integracji

imigrantów. Powstanie bulwarów w miejscu ulicy jest obecnie przedstawiane jako ważny czynnik socjotwórczy społeczności

postindustrialnej. Biorąc pod uwagę działalność konurbacji górnośląskiej, która stara się przedstawić region w zupełnie nowym świetle

ekonomicznym i ekologicznym, restauracja Rawy mogłaby być podobnym projektem.

Rzecz w tym, że o restauracjach takich można myśleć dopiero po usunięciu powodów, dla których kiedyś potoki orurowano. Sanitarna jakość

wód w większości rzek szeroko rozumianej Północy z reguły poprawiła się znacząco w porównaniu ze stanem w XIX i XX w. Działo się to w

różnym tempie. Dwie europejskie stolice – Bruksela i Warszawa – jeszcze kilkanaście lat temu dopiero kończyły budowę swoich oczyszczalni.

Europejska Agencja Środowiska, w raportach o miejskich wodach, wskazuje na zanieczyszczenia zawarte w osadach, zarówno historyczne,

jak i nowe, także farmaceutyczne. Co prawda istnieją mapy sieci kanalizacyjnych, ale czasem rzeczywiste połączenia hydrologiczne nie do

końca się z nimi zgadzają i ścieki sanitarne trafiają do kanalizacji burzowej. Potok Służewiecki coraz rzadziej nazywany jest przez okolicznych

mieszkańców Smródką, ale wciąż, raz na jakiś czas, notuje się w nim nagłe wzrosty stężenia azotu amonowego czy miana Coli, co oznacza

incydentalne zanieczyszczenie sanitarne. Jest też zasolony, zwłaszcza po śnieżnych zimach.

Pozostawienie podziemnych odcinków jest kompromisem przyrody z potrzebami miasta, ale zachowuje barierę dla organizmów wodnych,

posługujących się głównie wzrokiem, np. ryb. Hydrogeolodzy wskazują też na inny problem. Potok Służewiecki czy resztki Rudawki z rzadka

wciąż stwarzają zagrożenie powodziowe, ale z reguły jest odwrotnie – potoki te wysychają. Odcinki Sadurki, płynące pośród ogródków

działkowych powyżej lotniska, bardzo często nie płyną, tylko stoją, albo wręcz są suche. Odrestaurowane potoki będą się borykać z tymi

samymi problemami, które dziś dotykają ich istniejące odcinki.
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CZYM JEST MIEJSKA WYSPA CIEPŁA?
Opublikowane 9 marca 2023 autor: Aleksandra Renc

Zapewne większość z nas obserwuje, jak bardzo miasto, w którym mieszka, rozwinęło się w ostatnich latach. Zdajemy sobie również sprawę,

że nieodłącznym elementem tej postępującej urbanizacji jest rozwój infrastruktury. Obecnie, ponad połowa populacji świata mieszka w

miastach, ale szacuje się, że do 2050 r. będzie to aż 68% . Zatem łatwo możemy sobie wyobrazić, że konsekwencją tego procesu będzie rozrost

infrastruktury miejskiej, a tym samym rosnący udział sztucznych obszarów nieprzepuszczalnych. Dzieje się to najczęściej kosztem

powierzchni pokrytych roślinnością, które zapewniają chłodzenie poprzez ewapotranspirację i zacienienie.

Kategorie: Nauka, Wydanie 5/2023
Tags: miejska wyspa ciepła, MWC, negatywne konsekwencje, powierzchnie miejskie, ZJAWISKO
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Zapewne większość z nas obserwuje, jak bardzo miasto, w którym mieszka, rozwinęło się w ostatnich latach. Zdajemy sobie również sprawę,

że nieodłącznym elementem tej postępującej urbanizacji jest rozwój infrastruktury. Obecnie, ponad połowa populacji świata mieszka w

miastach, ale szacuje się, że do 2050 r. będzie to aż 68%. Zatem łatwo możemy sobie wyobrazić, że konsekwencją tego procesu będzie rozrost

infrastruktury miejskiej, a tym samym rosnący udział sztucznych obszarów nieprzepuszczalnych. Dzieje się to najczęściej kosztem

powierzchni pokrytych roślinnością, które zapewniają chłodzenie poprzez ewapotranspirację i zacienienie.

Materiały stosowane do budowania powierzchni miejskich (asfalt czy beton) charakteryzują się dużą pojemnością cieplną oraz niskim albedo,

dlatego nagrzewają się znacznie szybciej niż powierzchnie naturalne. Niektórzy z nas mogą kojarzyć to przyjemne ciepło, które odczuwamy,

zwłaszcza w letni wieczór, wchodząc z obszarów peryferyjnych na tereny osiedli. To właśnie miejska wyspa ciepła (MWC). Opisywane

zjawisko objawia się występowaniem wyższej temperatury powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery w mieście niż poza nim.

Intensywność MWC uzależniona jest od wielu czynników, w tym astronomicznych (długość dnia), meteorologicznych (bezchmurne i

bezwietrzne dni), geometrii miejskich struktur urbanistycznych (wysokość i gęstość zabudowy) czy demograficznych (emisja sztucznego

ciepła do atmosfery). MWC określana jest mianem zjawiska dynamicznego, przejawiającego się dużą zmiennością sezonową i roczną.

Zazwyczaj utożsamiana jest z wyspą otoczoną masą chłodniejszego powietrza, w rzeczywistości jej kształt zależy głównie od struktury

urbanistycznej miasta, zatem w przypadku metropolii policentrycznych bardziej przypomina archipelag aniżeli wyspę.

Sposoby wyznaczania miejskiej wyspy ciepła

Wyznaczając MWC, określamy temperaturę powietrza, którą można zbadać jedynie za pomocą pomiarów instrumentalnych, stanowiących

informację punktową. Teledetekcja daje możliwość wyznaczenia temperatury powierzchni czynnej, dostarczając dane o charakterze

przestrzennym, dzięki którym możemy wyznaczyć zasięg zjawiska. Należy jednak pamiętać, że temperatura powietrza i temperatura

powierzchni czynnej to dwa różne wskaźniki. Nocą utrzymują się na podobnym poziomie, ale w ciągu dnia temperatura powierzchni czynnej

jest zdecydowanie wyższa. Stąd, badając temperaturę powietrza, mówimy o atmosferycznej MWC, natomiast badając temperaturę

powierzchni czynnej, mówimy o powierzchniowej MWC (PMWC). Zjawiska te różnią się pomiędzy sobą nie tylko ze względu na sposób

identyfikacji. Najpowszechniejszą miarą intensywności MWC jest różnica temperatur pomiędzy obszarem miejskim i pozamiejskim. MWC

jest najbardziej intensywna w nocy, o świcie oraz w sezonie zimowym, osiągając różnice rzędu 12°C, podczas gdy za dnia może być niewielka

lub nie występować w ogóle. Z kolei PMWC jest najbardziej intensywna za dnia i w sezonie letnim, osiągając różnice rzędu 10 – 15°C.

Teledetekcja to w tym momencie jedyna możliwość tak szczegółowego zbadania zjawiska MWC, jednak jej wyniki bez danych

instrumentalnych o temperaturze powietrza, dotyczyć będą stricte PMWC. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę fakt, że temperatura

powierzchni czynnej wpływa znacząco na temperaturę w przyziemnej warstwie atmosfery (nawet do 800 – 1000 m wysokości za dnia w

sezonie letnim), badania te stanowią cenne źródło informacji o MWC. Poza tym, dane teledetekcyjne pozwalają bardziej wiarygodnie

zidentyfikować wyspy ciepła na obszarach o gęstej strukturze miejskiej aniżeli dane instrumentalne.

Wiemy już, że teledetekcja pozwala zbadać strukturę przestrzenną PMWC, ale czym ona właściwie jest i jak działa? Teledetekcja to rodzaj

badań wykonywanych zdalnie dzięki promieniowaniu elektromagnetycznemu, które przez ogromną większość czujników teledetekcyjnych

wykorzystywane jest jako nośnik informacji o badanym obiekcie. W związku z tym, podstawowym warunkiem wykorzystywania zobrazowań

satelitarnych do wyznaczenia temperatury powierzchni czynnej jest odpowiedni czujnik rejestrujący promieniowanie elektromagnetyczne

emitowane przez Ziemię, tj. promieniowanie z zakresu podczerwieni termalnej (ok. 10 – 12μm).
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Negatywne konsekwencje miejskiej wyspy ciepła

O ile przez większość roku MWC faktycznie możemy kojarzyć z przyjemnym ciepłem, odczuwalnym przy przekraczaniu granic miasta, tak w

sezonie letnim, z uwagi na występowanie wysokich temperatur, jest ona uznawana za zjawisko niebezpieczne w lokalnej skali. Negatywnie

wpływa na zdrowie i życie mieszkańców. Wielu badaczy podkreśla, że pod wpływem zmian klimatycznych, których skutkiem jest globalne

ocieplenie, ekstremalne fale upałów będą częstsze i dodatkowo wzmocnią efekt MWC.

Badania potwierdzają, że falom upałów towarzyszy wzrost śmiertelności, a możliwość wystąpienia dni upalnych jest dziś trzy razy bardziej

prawdopodobna niż 150 lat temu. W Polsce, w okresie upałów, zaobserwowano wzrost śmiertelności o 19 – 22%. Oczywiście największe

ryzyko dotyczy osób starszych z uwagi na choroby związane z wiekiem, m.in. problemy z układem krążenia. Poza tym, wysoka temperatura i

niska wilgotności powietrza, których coraz częściej doświadczamy w mieście, obniżają koncentracji u każdego, niezależnie od wieku.

Wywołuje to spadek wydajności pracy czy nauki, a tym samym wpływa negatywnie już nie tylko na nasze zdrowie, ale również na gospodarkę.

Dodatkowo coraz częstsze występowanie nocy tropikalnych powoduje, że nasz organizm nie zregeneruje się nawet we śnie. W czasie

najwyższych temperatur obserwuje się wzrost ilości wypadków i kolizji drogowych, których przyczyny mogą być związane z obniżeniem

naszej koncentracji na skutek stresu cieplnego. Upały doskwierają każdemu, dlatego coraz więcej firm, ale także domów prywatnych, ratuje

się klimatyzatorami. Jest to rozwiązanie połowiczne, ponieważ urządzenia chłodząc pomieszczenie, oddają ciepło na zewnątrz, co powoduje

dodatkowe ocieplanie miasta, a większe zużycie energii elektrycznej skutkuje wzrostem emisji CO2 do atmosfery.

Jak walczyć ze zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła?

Czy można coś zrobić, aby zmniejszyć wpływ negatywnych efektów letniej MWC? Owszem, tworzenie i wdrażanie planów adaptacji do zmian

klimatu oraz łagodzenie skutków tych zmian jest kluczowe. Najważniejszym punktem jest schładzanie miasta, a największą zdolność do

obniżania temperatury ma roślinność oraz zbiorniki wodne. Stanowią one obszary tzw. powierzchniowych wyspy chłodu (PWCH) –

najchłodniejszych obszarów w mieście. Badania potwierdzają, że nawet 90% obszaru wysp chłodu stanowią powierzchnie porośnięte

roślinnością, przy czym najskuteczniejsze są lasy liściaste lub mieszane. Dzięki obserwacji struktury wysp chłodu, możemy rozpoznać formę

roślinności o największych zdolnościach chłodzących i wprowadzać bardziej efektywne zmiany w innych lokalizacjach.

Rośliny są niezrównanym źródłem tlenu, a przy tym znakomicie oczyszczają powietrze i tłumią hałas, dlatego nasadzenia – szczególnie

drzew – na obszarach miejskich, są jedną z najbardziej pożądanych i najczęściej stosowanych metod adaptacji do zmian klimatu. Poza

chłodzącym wpływem powierzchni wodnych i roślinnych na otoczenie oraz ich rekreacyjnymi funkcjami, istotne są również z punktu

bioróżnorodności w mieście. Dlatego plany adaptacji powinny chronić stare parki i ogrody, oczka wodne, miejsca podmokłe, sady i ogrody

działkowe.

Innymi sposobami walki z negatywnymi skutkami MWC jest ograniczanie tworzenia zbędnych powierzchni sztucznych, np. poprzez

projektowanie przepuszczalnych parkingów porośniętych trawą, malowanie dachów na biało, a także osłanianie roślinnością łatwo

nagrzewających się materiałów, jak dachy czy przystanki, w celu redukcji ilości promieniowania słonecznego pochłanianego przez te

powierzchnie.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż polskie społeczeństwo się starzeje, rozpoznanie struktury przestrzennej PMWC i PWCH w dobie

współczesnych zmian klimatu jest bardzo ważne. Zdobyta wiedza może przyczynić się do wdrażania działań zmierzających ku

zrównoważonemu rozwojowi miasta oraz poprawić jakości życia jego mieszkańców. Ze względu na działanie ochładzające, zielono-niebieska
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infrastruktura, stanowiąca swoistego rodzaju oazę dla mieszkańców miast, powinna zostać włączona do przestrzeni miejskiej jako kluczowy

czynnik adaptacji do zmian klimatu.
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CIEMNA STRONA ŚWIATŁA, CZYLI NIEPOŻĄDANY ALAN
Opublikowane 9 marca 2023 autor: Agnieszka Kolada

„Mehr Licht!” miał rzekomo zawołać Goethe ostatniego dnia swojego życia, niemal dokładnie 191 lat temu (22 marca 1832 r.). Prawdziwość

tych słów jest poddawana w wątpliwość, a powiedzenie ma raczej walor anegdotyczny. Wyraża jednak ludzką potrzebę dążenia do iluminacji,

szczególnie palącą dwa wieki temu, kiedy dostęp do sztucznego światła był ograniczony do świec, kaganków czy lamp naftowych. Do czasu

wynalezienia oświetlenia elektrycznego życie ludzkie (i życie na Ziemi w ogóle) było w dużej mierze regulowane naturalnym rytmem

światło-ciemność.

Kategorie: Nauka, Wydanie 5/2023
Tags: ALAN, cykle świetlne, ekosystemy wodne, sztuczne oświetlenie, zanieczyszczenie światłem
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„Mehr Licht!” miał rzekomo zawołać Goethe ostatniego dnia swojego życia, niemal dokładnie 191 lat temu (22 marca 1832 r.). Prawdziwość

tych słów jest poddawana w wątpliwość, a powiedzenie ma raczej walor anegdotyczny. Wyraża jednak ludzką potrzebę dążenia do iluminacji,

szczególnie palącą dwa wieki temu, kiedy dostęp do sztucznego światła był ograniczony do świec, kaganków czy lamp naftowych. Do czasu

wynalezienia oświetlenia elektrycznego życie ludzkie (i życie na Ziemi w ogóle) było w dużej mierze regulowane naturalnym rytmem

światło-ciemność.

Wprowadzenie sztucznego oświetlenia w nocy (ang. artifical light at night, ALAN) jest jedną z najbardziej drastycznych zmian

antropogenicznych na Ziemi. Porównuje się je z zanieczyszczeniami toksycznymi, zmianą użytkowania gruntów i zmianami klimatycznymi

wynikającymi ze wzrostu stężenia gazów cieplarnianych. Z uwagi na szkodliwy wpływ na ekosystemy, ALAN uznawany jest za

zanieczyszczenie – „zanieczyszczenie światłem". Wraz z ekspansją populacji ludzkiej i rozwojem urbanizacji rośnie poziom elektryfikacji, a

więc natężenie sztucznego światła. Naukowcy szacują, że sztuczne oświetlenie nocne zwiększa się na całym świecie w tempie około 3 – 6%

rocznie i chociaż wzrost ten zwolnił w ciągu ostatnich kilku lat (światła są już zainstalowane w dużej części globu), Ziemia wciąż staje się

coraz jaśniejsza. Jak podają Falchi i współautorzy, zanieczyszczenie światłem dotyka obecnie prawie jednej czwartej niepolarnych lądów, w

tym prawie połowy powierzchni Stanów Zjednoczonych i 88% Europy.

Zaburzenia naturalnych cykli świetlnych

Wprowadzenie sztucznego światła wiąże się przede wszystkim z zakłóceniem naturalnych cykli świetlnych, które wynikają z ruchu Ziemi

wobec Słońca i Księżyca, a także z czynników meteorologicznych. Najbardziej oczywistą zmianą, jaką wprowadza sztuczne światło, jest zanik

całkowitej ciemności nocą, czyli zakłócenie cyklu dobowego. Jest on prawdopodobnie najsilniejszym środowiskowym sygnałem

behawioralnym na Ziemi. Prawie wszystkie zwierzęta można sklasyfikować jako nocne lub dzienne. Jeśli zwierzę nocne jest aktywne tylko w

ekstremalnych ciemnościach, na oświetlonych obszarach nie będzie w stanie przetrwać lub będzie musiało zmienić wzorzec zachowania.

Zmiana długości dnia lub fotoperiodu jest kluczowym sygnałem dla zachowań sezonowych (np. sezonu godowego) u zwierząt i roślin

zasiedlających rejony pozatropikalne. Obecność światła w nocy może rozregulowywać mechanizmy fizjologiczne, zmieniając zachowanie,

termoregulację i funkcjonowanie hormonalne zwierząt, a tym samym prowadzić do zakłóceń w reprodukcji, spoczynku i migracji.

Pierwsze badania na temat wpływu sztucznego światła na drzewa nocą prowadzone były już w latach 30. XX w przez Edwina Matzke z

Uniwersytetu w Kolumbii. Jednak na problem światła jako zanieczyszczenia zwrócili uwagę dopiero cztery dekady później astronomowie,

wskazując między innymi na jego negatywny wpływ na prowadzenie obserwacji astronomicznych. Od lat 70. w literaturze zaczęło pojawiać

się coraz więcej doniesień na temat wpływu sztucznego światła na organizmy, ale dopiero w 2002 r. dwóch biogeografów z Los Angeles w

Kalifornii — Catherine Rich i Travis Longcore – zwróciło powszechną uwagę na problem ALAN, organizując konferencję na temat

ekologicznych konsekwencji nocnego oświetlenia. Pokłosiem ich pracy była pierwsza książka na temat wpływu intencjonalnego oświetlenia

na środowisko Ecological Consequences of Artificial Night Lighting (Rich i Langcore, 2006). Od tego czasu obserwujemy rozwój tej ścieżki badań,

do czego istotnie przyczynił się postęp w zakresie technik informacji obrazowej (głównie obserwacje satelitarne).

Ekologiczne konsekwencje ALAN

Wpływ, jaki sztuczne światło ma na organizmy, jest bardzo zmienny i waha się od korzystnego (np. zwiększona zdolność drapieżników do

obserwowania zdobyczy) do skrajnie szkodliwego, a nawet letalnego. Przykładem tego ostatniego jest dezorientacja piskląt żółwi morskich,

które przemieszczają się w kierunku miast, zamiast do wód oceanu, intepretując światło miejskie jako to odbite od powierzchni wody.
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Człowiek natomiast jest przykładem gatunku, dla którego sztuczne światło w nocy ma zarówno korzystne, jak i szkodliwe skutki. Wydłuża

ono nieograniczenie czas potencjalnego funkcjonowania, jednak z drugiej strony zakłóca rytm dobowy, powodując szkodliwy dla zdrowia

stres. Z zakłóconym cyklem okołodobowym wiązane są między innymi zaburzenia snu i nastroju, otyłość, cukrzyca czy niektóre rodzaje

nowotworów.

Negatywny wpływ sztucznego światła na poszczególne organizmy oraz całe ekosystemy nazywany jest „ekologicznym zanieczyszczeniem

światłem”. W sytuacji, kiedy stopień oddziaływania sztucznego światła na gatunki jest zróżnicowany, jego wprowadzenie może zmienić

strukturę gatunkową na danym obszarze. Na przykład niektóre gatunki pająków unikają oświetlonych miejsc, podczas gdy inne chętnie

budują sieci bezpośrednio na latarniach. Ponieważ lampy przyciągają wiele owadów latających, pająki, które tolerują światło, zyskują

przewagę nad tymi, które go unikają, i w rezultacie mogą przejąć dominację na terenie sztucznie oświetlonym. Zmiany w częstości

występowania przedstawicieli różnych gatunków mogą dawać efekt domina, ponieważ wpływają na interakcje między gatunkami w

ekosystemie i na sieć troficzną. Na przykład zmiany behawioru owadów aktywnych nocą mogą zmienić wskaźniki przeżywalności roślin

kwitnących po zmroku, co będzie miało z kolei wpływ na zwierzęta dzienne, którym te rośliny zapewniają pożywienie lub schronienie.

Jedną z ważniejszych konsekwencji ekologicznych zanieczyszczenia światłem są zmiany w interakcji drapieżnik-ofiara. Drapieżniki,

wykorzystujące do polowania wzrok, uzyskują dodatkowy czas w ciągu doby na poszukiwanie pożywienia, zwiększając presję na swoje ofiary.

Modyfikacji ulega dynamika interakcji gatunków zaangażowanych w ten proces, a możliwe że także kierunek ich ewolucji. Ekspozycja

zwierząt migrujących na łunę światła na niebie, szczególnie w okolicach większych miast, może mieć poważny wpływ na ich wzorce

migracyjne.

ALAN w ekosystemach wodnych

Większość badań nad wpływem sztucznego światła na organizmy skupia się na ekosystemach lądowych, natomiast ekosystemy wodne są pod

tym względem dużo słabiej rozpoznane. Woda stanowi dodatkowy „filtr optyczny”, który zmienia długość fali (barwę), kierunek i polaryzację

padającego światła. Dostępność światła i jego zakres widmowy maleją wraz ze wzrostem głębokości wody. W najpłytszych warstwach

pochłaniane jest światło czerwone, w najgłębszych niebieskie. Światłoczułość organizmów wodnych jest zależna od głębokości siedliska. Stąd

na przykład ryby bytujące bliżej powierzchni są wrażliwsze na światło czerwone, a ryby żyjące w głębinach na światło niebieskie. W

warunkach niezmodyfikowanych światło, które rozprasza się nocą pod wodą, pochodzi od gwiazd, księżyca i organizmów

bioluminescencyjnych. Zanieczyszczenie światłem zmienia intensywność, kolory i częstotliwości, które zwykle oddziałują na organizmy

wodne.

Najbardziej znanym i być może najlepiej rozpoznanym przykładem wpływu ALAN na organizmy wodne są zaburzenia, jakie sztuczne światło

wywołuje w migracji zooplanktonu. Ta grupa zwierząt w ciągu dnia żyje w głębszych, ciemnych wodach, unikając w ten sposób drapieżnictwa

ze strony posługujących się wzrokiem ryb. Nocą natomiast migruje do płytszych wód, aby żerować na glonach. Ruch ten jest uważany za

jedną z największych migracji biomasy na świecie. Badania przeprowadzone w podmiejskim jeziorze Waban w pobliżu Bostonu, w stanie

Massachusetts, pod koniec lat 90. XX w. przez Marianne Moor i współautorów wykazały, że poświata ograniczała wysokość, na jaką wznosi

się zooplankton (konkretnie rozwielitka Daphnia retrocurva) nawet o 2 m, a zagęszczenie żerujących na glonach osobników zmniejszyło się o

10 – 20%. Prowadzi to do spadku intensywności żerowania zooplanktonu na glonach w warstwach przypowierzchniowych. Ta zmiana

behawioralna może być motorem procesów zachodzących w jeziorach, takich jak pojawianie się zakwitów glonów i ich efektów wtórnych –

wycofywania się roślinności podwodnej i spadku jakości wód.

Oprócz dobowych, pionowych migracji zwierząt planktonowych znane jest również zjawisko dryftu zwierząt zasiedlających rzeki, czyli
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przemieszczania się z prądem wody. Dryft nocny, wynikający ze wzmożonej aktywności zwierząt (głównie owadów) nocą, w miejscach

narażonych na zanieczyszczenie światłem jest ograniczany, co zmienia liczebność i skład zespołu w porównaniu z miejscami

nieoświetlonymi. Pod wpływem sztucznego światła intensywność żerowania ryb na dryfujących makrobezkręgowcach zwiększa się, co może

skutkować spadkiem liczebności dorosłych owadów zasiedlających strefę przybrzeżną. ALAN może zatem zmieniać interakcje między

gatunkami w strefie wodno-lądowej, działając ponad granicami ekosystemów.

Badania na wielu gatunkach ryb, takich jak okoń, płoć, ukleja, kleń, bass czy łosoś atlantycki, pokazują, że ALAN wpływa na rozwój narybku,

opóźnia i zmienia wzorce jego rozprzestrzeniania się, zmniejsza poziom produkcji hormonów płciowych u osobników dorosłych i wpływa na

rytmy biologiczne, zachowania migracyjne i rodzicielskie. Zanieczyszczenie światłem wpływa też na migrację niektórych gatunków ryb. Na

przykład sztuczne światło spowalnia ruch młodych łososi chinook i przyciąga je bliżej linii brzegowej, gdzie są bardziej narażone na

drapieżnictwo ze strony ptaków i ssaków.

Większość badań nad wpływem ALAN na organizmy dotyczy zwierząt, ale przecież światło to czynnik niezbędny do fotosyntezy. Zadziwiająco

niewiele badań zgłębia zagadnienie wpływu sztucznego światła na producentów pierwotnych. W warunkach naturalnych fotosynteza

zachodzi w ciągu dnia, kiedy światło słoneczne dostarcza energię do tego procesu. Jak dotąd nie jest jasne, czy zanieczyszczenie światłem

może stymulować nocną fotosyntezę, chociaż istnieją doniesienia mówiące, że może ona zachodzić przy poziomie światła nieco tylko

wyższym niż światło księżyca (np. w przypadku alg przystosowanych do długich nocy polarnych). Minimalne progi fotosyntezy w przyrodzie

nie są jeszcze dobrze poznane.

Istnieją przykłady wskazujące na korzystny wpływ ALAN na producentów pierwotnych. Badania eksperymentalne, prowadzone przez

chińsko-duński zespół pod kierunkiem Chao Xu, wskazują, że wprowadzenie sztucznego oświetlenia LED zwiększało zdolność regeneracji

niektórych gatunków roślin naczyniowych, zacienionych przez zeutrofizowane wody o małej przejrzystości. Wyniki te sugerują, że sztuczne

światło, zwłaszcza czerwone, może być wykorzystywane na przykład w jeziorach miejskich, jako sposób na stymulację regeneracji

makrofitów zanurzonych w wodach o niekorzystnym klimacie świetlnym. Jednak, aby w pełni wyjaśnić potencjał wykorzystania sztucznego

światła do poprawy stanu roślinności wodnej, potrzebne są dalsze badania terenowe na dużą skalę. Może pojawić się również pytanie, czy

koszty środowiskowe takiego zabiegu, wobec negatywnego wpływu ALAN na inne komponenty środowiska, nie przeważą nad korzyściami.

Ograniczenie wpływu ALAN przez zarządzanie światłem

Zanieczyszczenie światłem jest bardzo nierównomierne i zależy od rozmieszczenia, intensywności i charakterystyki jego źródeł. Najbardziej

dotkliwe efekty występują bezpośrednio przy latarniach ulicznych i oświetlonych budynkach, ale poświata może rozciągać się na setki

kilometrów od centrów miast. W przypadku ekosystemów wodnych, na sztuczne światło najbardziej narażone są tereny przybrzeżne z

rozwiniętą infrastrukturą. Wody w obszarach miejskich często są celowo oświetlane, na przykład ze względów estetycznych.

Oczywiste jest, że sztuczne światło jest niezbędne człowiekowi do funkcjonowania i nikt nie oczekuje, że wycofamy się z jego stosowania.

Ważne jest natomiast, aby zrozumieć, że problemem jest nie tyle światło, ale sposób, w jaki go używamy. Według najnowszych szacunków,

sztuczne oświetlenie zużywa około 20% światowej energii elektrycznej, ale nawet do 35% światła emitowanego przez latarnie uliczne (które

są największym pojedynczym źródłem zanieczyszczenia świetlnego) jest marnowane w wyniku rozproszenia z powodu złej konstrukcji lamp.

Dlatego ważne jest stosowanie odpowiednich osłon, które kierują światło w miejsca docelowe, zapobiegają jego rozproszeniu i powstawaniu

poświaty. W wielu regionach świata tradycyjne latarnie uliczne są zastępowane przez diody LED. Te powszechnie stosowane, białe, emitują

więcej promieniowania w niebieskiej części widma, które w największym stopniu zakłóca rytmy biologiczne wielu organizmów, w tym

człowieka. Z tego względu, przy projektowaniu oświetlenia w miejscach bytowania gatunków, zalecane jest stosowanie bursztynowych diod
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LED lub źródeł światła o niskiej temperaturze barwowej. Poza tym można je zaprojektować tak, aby świeciły w określonych częściach widma,

przyciemniały się i wyłączały zdalnie. Wprawdzie nie gwarantuje to całkowitego zniesienia negatywnego wpływu ALAN, ale w przypadku

większości gatunków znacząco ten wpływ ograniczy.

Dalsze badania ALAN

Mimo rosnącej świadomości negatywnego wpływu ALAN na funkcjonowanie organizmów i całych ekosystemów oraz wyraźnego wzrostu

zainteresowania naukowców różnych dziedzin tym zagadnieniem, problem nadal nie jest dobrze rozpoznany i wymaga badań wielu

dyscyplin naukowych. Problematyce ALAN poświęcony jest cykl międzynarodowych konferencji (International Conference on Artificial Light at

Night), organizowanych co roku lub co dwa lata od 2013 r. Tematyka obejmuje szerokie spektrum zagadnień sztucznego oświetlenia w nocy, w

tym m.in. źródeł sztucznego światła (np. technologie, przemysł, projektowanie oświetlenia), technik i metod pomiaru (np. teledetekcja),

skutków dla ludzi i środowiska (np. ekologia), problematyki postrzegania przez społeczeństwo (np. poczucie bezpieczeństwa) oraz w jaki

sposób regulacje prawne mogą przyczynić się do równoważenia korzyści i szkód związanych ze sztucznym oświetleniem. Najbliższa, ósma

konferencja ALAN odbędzie się w sierpniu tego roku w Calgary, w kanadyjskiej prowincji Alberta.
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