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DRODZY CZYTELNICY, 
PARTNERZY I PRZYJACIELE
Mówi się, że wszystkie zagrożenia ekologiczne, z którymi zmaga 
się współczesny świat, spowodowane są nieodpowiedzialnymi 
działaniami człowieka, a na skutek gwałtownego przyrostu popu-
lacji, równie gwałtownie wzrasta zjawisko degradacji środowiska 
naturalnego, związane z zaspokajaniem rosnących potrzeb. Za dużo 
jemy, za dużo śmiecimy, za dużo kopcimy, zatruwamy ściekami 
wody i grunty. Przeciętny konsument Kowalski nabiera w końcu 
poczucia winy – to on jest przyczyną tego całego zła. Czy za dużo 
jemy? – owszem, można by rzecz, że nawet ż...my, bo stręczony 
od lat kult jedzenia jest wszechobecny, ale chyba tylko po to, aby 
w efekcie "przerobić" całą nadprodukcję przemysłowej i na pewno 
nieekologicznej żywności. Dlaczego śmiecimy? – bo zalew artykułów 
konsumpcyjnych pakowanych w jednorazówki, głównie pet, spo-
wodował powszechny zalew śmieciami, zanim jakakolwiek władza 
zaczęła cokolwiek z tym robić. Dzisiaj Kowalski musi segregować 
odpady i jeszcze płacić słono za ich wywóz, bo podobno przejście na 
opakowania wielorazowe jest zbyt kosztowne – dla kogo? Miastowy 
Kowalski nie może dzisiaj napalić nawet w kominku czy rozpalić grilla, 
nie mówiąc o ognisku na działce – bo zakaz kopcenia. Na dodatek, 
wciąż czytamy o kolejnych zatruciach rzek, a na co dzień obserwujemy 
dymiące kominy elektrociepłowni i zakładów przemysłowych. Niemal 
każdego dnia jesteśmy świadkami jakichś katastrof pogodowych 
i ekologicznych w różnych zakątkach Ziemi. Np. ostatni wybuch 
wulkanu na Islandii wywołał większe zapylenie w Europie północnej 
niż wszystkie zakłady przemysłowe tego rejonu, razem wzięte. 

 O ile nie mamy wpływu na erupcje wulkanów, to na pewno 
mamy wpływ na niszczącą działalność człowieka i tutaj trzeba przy-
znać, że współczesna świadomość bycia "eko", staje się u ludzi całkiem 
wysoka. Wszystko to dzięki wieloletniej pracy od podstaw całej rzeszy 
ekologów – najpierw pojedynczych zapaleńców i ideowców, a teraz 
wielu poważnych instytucji i organizacji. Dzięki rosnącej świado-
mości na temat ochrony środowiska, podejmowane są tam szeroko 
zakrojone działania proekologiczne w formie realizacji programów 
naprawczych oraz wprowadzania odpowiednich przepisów prawnych, 
obejmujących przede wszystkim tych najpoważniejszych "trucicieli".

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów bez naruszenia zasadniczych myśli autora i do dokonywania streszczeń. Redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia na reklamy niezgodne 
z fi lozofi ą czasopisma. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania niezbędnych poprawek, uzupełnień, skrótów nadesłanych tekstów, 
dołączania cytatów, śródtytułów, treści w ramkach.

Ogólnopolski kwartalnik ekologiczny "ekonatura" jest niezależnym czasopismem o zasięgu ogólnokrajowym – na rynku od roku 2003. 
Magazyn, czytany zarówno przez profesjonalistów zajmujących się ochroną środowiska jak i pracowników administracji wszystkich szczebli, 
ludzi biznesu, nauczycieli, młodzież szkolną i akademicką oraz wszystkich, którzy interesują się problemami środowiska i jakości życia pro–eko.
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Nasz Kowalski też pewnie czeka niecierpliwie na wprowadzenie 
przepisów dotyczących znacznego ograniczenia produkcji opakowań 
jednorazowych – może wreszcie segregacja odpadów przestanie 
już być dla niego zmorą. Czy czeka nas w tej materii nowoczesny 
powrót do starego PRL–u?

Jesteśmy na razie na etapie transformacji i jeszcze jest wciąż 
wiele do zrobienia. Zastosowanie na szeroką skalę odnawialnych 
źródeł energii i zachowanie bioróżnorodności, to wyzwanie nie 
na przyszłość, ale na już. 

Bo, największą tragedią świata od wielu dekad jest zagłada 
bioróżnorodności, a ta jest przecież niezbędna dla istnienia życia. 

"Im większa bioróżnorodność, tym bezpieczniejsze jest życie 
na Ziemi, także nasze. A jednak to właśnie nasz, ludzki styl 
życia stanowi największe zagrożenie dla bioróżnorodności" – 
diagnozuje David Attenborough.

Roman Gembarzewski
Redaktor Naczelny
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przechowywał, ale rozwijał najlepiej jak potrafił. Był 
ponadto świetnym organizatorem i pomysłodawcą 
wielu wydarzeń. Na corocznych konferencjach 

organizowanych przez Stowarzyszenie 
EKONATURA, najczęściej w gmachu Uni-
wersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
nagradzano najbardziej zaangażowa-
nych w działalność Stowarzyszenia jego 
członków, a pięknie rzeźbione statuetki, 
stanowiły wyjątkowe wyróżnienie. 

Prezes Ryszard Gruszczyński był rów-
nież wielokrotnie nagradzany za swoją 
działalność na rzecz ochrony środowiska, 
a odznaczenia i dyplomy za jego ogromną 

pasję, której poświęcił kilkanaście lat swojego życia, 
pozostaną dzisiaj jako pamiątki rodzinne. Był Człowie-
kiem wielkiego ducha, kochał życie i lubił ludzi, zawsze 
gotowy by nieść pomoc innym.

Przyszła choroba, plany legły w gruzach. Odszedł 
5 sierpnia 2022. 

Wielkość człowieka poznasz po jego czynach, a te 
pozostają w pamięci żyjących najdłużej. 

Niniejszym składamy najszczersze wyrazy współ-
czucia Pani  Krystynie – żonie Pana Redaktora, córce 
Monice i małej Roksance – wnuczce.

 
Z wyrazami szacunku 

Redakcja

RYSZARD GRUSZCZYŃSKI był założycielem Stowarzy-
szenia EKONATURA, które od 2002 roku prowadził 
jako Prezes przez kilkanaście następnych lat. Jego 
ogromną pasją była ekologia i ochrona 
środowiska. Z tej pasji i działalności 
w Stowarzyszeniu, zrodził się pomysł 
wydawania czasopisma. Już w 2003 roku 
pojawił się pierwszy numer magazynu  
pod nazwą EKONATURA, gdzie 
Ryszard Gruszczyński pełnił funkcję 
Redaktora Naczelnego. Miesięcznik 
zawierał zwykle mnóstwo informacji 
i nowości ze świata przyrody, ale nie 
tylko, bo praktycznie każdy mógł tam 
znaleźć coś interesującego dla sie-
bie. Artykuły zamieszczane w tym czasopiśmie były 
starannie opracowywane przez profesorów, wykładow-
ców wyższych uczelni z całej Polski. Prezes Ryszard 
Gruszczyński współpracował również z Ministerstwem 
Ochrony Środowiska w Warszawie, skąd otrzymywał 
comiesięczny biuletyn dot. rolnictwa, a także spraw 
związanych z ekologią w Polsce – był to cenny materiał 
stymulujący jego działalność wydawniczą. EKONATURA 
trafiała do szkół, uczelni oraz przeróżnych firm w całej 
Polsce, dla których ochrona środowiska była nie tylko 
zainteresowaniem, ale i rodzącą się misją. 

Prezes Ryszard Gruszczyński był obdarowany 
licznymi talentami, których nie zakopywał, ani nie 
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TEN ROK ZAPOWIADA SIĘ URODZAJNIE JEŚLI 
CHODZI O ZBIÓR NASION DRZEW LEŚNYCH. W NAD-
LEŚNICTWIE OLESZYCE W LEŚNICTWIE KOLONIA 
OBFICIE OBRODZIŁY DWIE PLANTACJE NASIENNE: 
ŚWIERKA POSPOLITEGO TZW.  TARNAWSKIEGO 
Z TERENU NADLEŚNICTWA STUPOSIANY (ZAŁOŻONA 
W 1999 r.) I JODŁY POSPOLITEJ POCHODZEŃ BIESZ-
CZADZKICH (ZAŁOŻONA W 2000 r.). 

Rekordowy urodzaj szykuje się na plantacji jodłowej, 
spodziewamy się ponad trzech ton szyszek - mówi Stani-
sław Zagrobelny, nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce. 

- To rewelacyjny wynik, lepszy niż w rekordowych dotąd 
latach 2015, 2018 i 2020. Podobnie rekordowy może być 
urodzaj na plantacji świerkowej. Nawet na plantacji 
modrzewiowej, która została założona w 2017 roku już 
zawiązały się szyszki. Od momentu założenia plantacji 
świerka pospolitego zebrano dotąd ponad 1,5 tony szyszek, 
natomiast z plantacji jodły pospolitej pochodzeń biesz-
czadzkich zebrano już blisko 8 ton szyszek. W przypadku 
jodły z zebranych nasion wyłuszczono ponad tonę nasion, 
co daje ponad 10 mln sadzonek jodły.

Plantacje nasienne zakłada się wykorzystu-
jąc fragmenty pędów pochodzących z  tzw.  drzew 
matecznych, czyli o znanym pochodzeniu i wysokiej 

jakości. Sadzonki powstają poprzez zaszczepienie 
na podkładkach fragmentów pędów pochodzących 
z drzew matecznych. Tym sposobem otrzymuje się 
drzewa, które są ich klonami i reprezentują wyłącznie 
pulę genetyczną danego okazu. Zbiór z plantacji ma tę 
dodatkową zaletę, że jest bezpieczny, bowiem nie trzeba 
się wspinać na 40-metrowe drzewa, a szyszki zbiera się 
po prostu z krótkiej drabiny.

Na plantacjach nasiennych Nadleśnictwa Oleszyce 
jest reprezentowanych ponad 40 drzew matecznych 
w różnych powtórzeniach. Świerki i jodły posadzone 
w plantacji nasiennej blisko 20 lat temu mają genetyczny 
wiek ponad 100 lat. Drzewa zaczynają tu owocować już 
kilka lat od założenia plantacji, dzięki czemu dostępna 
jest baza nasion o bardzo wysokiej jakości.

Tekst: Edward Marszałek 
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie 

Zdjęcia: Włodzimierz Ważny

NA LEŚNYCH PLANTACJACH NA LEŚNYCH PLANTACJACH 
SZYKUJE SIĘ URODZAJ SZYSZEKSZYKUJE SIĘ URODZAJ SZYSZEK
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ŚCIEKI – CZYSTY ZYSKŚCIEKI – CZYSTY ZYSK
Upalne dni, których tegoroczne lato nam nie 

szczędzi, skłaniają do refleksji nad wykorzystaniem 
wody, nie tylko jako dobra oczywistego i powszechnie 
dostępnego, lecz jako bardzo cennego towaru. Materiał 
źródłowy do niniejszej analizy stanowią informacje 
instytucji oraz agend unijnych i rządowych, a także 
doniesienia medialne portali branżowych.

Zapowiadane podwyżki cen wody i ścieków, które 
staną się faktem już jesienią br., o czym informował 
w sierpniu 2022 r. portal "muratorplus"1, powodują, 
że coraz częściej pojawia się refleksja nad sposobem 
racjonalnego korzystanie z jej zasobów. Jednakże okazuje 
się, że nie sama cena jest kłopotem – problemem staje 
się dostępność zasobów wody pitnej2. ONZ w przywoła-
nym w październiku 2021 r. przez portal "biznesaletr.pl" 
raporcie wskazała, że: "do 2050 roku nawet 5 miliardów 
ludzi może doświadczyć niedoborów wody"3. Chociaż 
nadal obowiązuje przyjęta przez ONZ w 2010 r. wykład-
nia, według której za prawo człowieka uznaje się dostęp 
do bezpiecznej i czystej wody pitnej oraz urządzeń 
sanitarnych, to nie oznacza to jednak, że dobra te mają 
być tanie. Trudno określić w jakiej mierze działania 
zmierzające do komercjalizacji zasobów wody stanowią 

1 https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/ceny-wody-ida-w-gore-opla-
ty-za-wode-aa-sPYY-HwmR-nxLJ.html, data pobrania 9 VIII 2022 r.

2 http://rodpodzamcze.hb.pl/2022/07/21/reglamentacja-wody-2/, data pobrania 
9 VIII 2022 r.

3 https://biznesalert.pl/perzynski-wojen-o-wode-bedzie-coraz-wiecej-na-szczescie-
-rowniez-wiedzy-jak-im-zapobiegac/, data pobrania 9 VIII 2022 r.

realizację znanej w ekonomii teorii Adama Smitha, ujętej 
w słowach: "woda, która ma zasadnicze znaczenie dla 
naszego życia, uważana jest za dobro bez ekonomicznej 
wartości”4 i mają doprowadzić do uczynienia z wody 
towaru. A jest o co walczyć, gdyż według danych Banku 
Światowego globalny rynek wody szacowny jest na bilion 
dolarów rocznie5. Również w Polsce zaczyna toczyć 
się ożywiona dyskusja nad prywatyzacją wodociągów 
w kilku aglomeracjach. Chęć zakupu polskiej infrastruk-
tury wyraziło izraelskie konsorcjum Tahal6 wskazując 
na korzyści dla samorządów i nieuchronność tego typu 
działań – o czym informował portal "money.pl". Budzi 
to jednak obawy i analogie do sytuacji negatywnych 
skutków prywatyzacji wodociągów w Boliwii, które 
zaowocowały "wojną wodną" w roku 2000. Przyczyną 
protestów był wówczas wzrost cen wody o 200%7 i żąda-
nie unieważnienia kontraktu z firmą Bechtel będącej 
w konsorcjum Aguas del Tunari.

Człowiek, podobnie jak cała przyroda, opiera się na 
bilansie wody, zatem im więcej jej zużywamy, tym więcej 
produkujemy ścieków. Dlatego tematem, który poruszać 
będzie niniejsza analiza są ścieki. Ktoś powie: "śmierdzący 
temat" – tylko pozornie, gdyż opracowanie i wdrożenie 
nowoczesnych rozwiązać w tym zakresie to czysty zysk, 
zwłaszcza, że kraje UE mają jeszcze przed sobą długą 
drogę ku budowie gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Metropolie stają się autonomicznymi organizmami 
ekonomicznymi i społecznymi, gdyż jak podał portal 
"budownictwo-polskie.pl" w 2016 r. w Tokio mieszkało 
38.305.0008 osób, to prawie tyle co wówczas w całej 
Polsce. Wspomniany portal szacuje, że w 2030 r. miesz-
kańców stolicy Japonii będzie mniej, bo 37.190.000. 
Na nieco mniejszą skalę, w tej samej perspektywie 
czasowej, problem ten dotknie także Polski. Okazuje 
się, że w roku 2030 na 21 głównych metropolii jedynie 

4 https://www.facebook.com/RacjonalistaPL/posts/10153099422629366/, data 
pobrania 9 VIII 2022 r.

5 https://www.woda.edu.pl/artykuly/prywatyzacja_wody/, data pobrania 9 VIII 2022 r.
6 https://www.money.pl/galerie/artykul/izraelski-potentat-przejmie-nasze-wodo-

ciagi,250,0,2254842.html, data pobrania 9 VIII 2022 r.
7 https://www.woda.edu.pl/artykuly/prywatyzacja_wody/, data pobrania 5 V 2022 r.
8 https://budownictwo-polskie.pl/najwieksze-miasta-swiata-ranking-najludniejszych-

-miast-na-swiecie/, data pobrania 9 VIII 2022 r.

dr SZYMON SIKORSKI, pełnomocnik i  asystent 
rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w  Krakowie, absolwent studiów MBA, analityk, 
politolog, historyk, dziennikarz. Moderator, panelista 
Forum Ekonomicznego, ekspert Platformy Przemysłu 
Przyszłości, członek Rady Naukowej Polskiego Klubu 
Ekologicznego – Kraków oraz krakowskiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, doradca 
społeczny Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Norberta Kaczmarczyka
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dwa miasta odnotują wzrost populacji, będą to: Rze-
szów (+3%) i Warszawa (+1%). Liderami spadków będą 
zaś: Sosnowiec (-15%), Łódź, Katowice, Częstochowa, 
Zabrze (ex aequo-13%)9. Dane te wskazują na tendencję, 
którą można określić "niechęcią do wielkich miast". 
Jest ona powodowana wieloma czynnikami zarówno 
ekonomicznymi (ceny mieszkań, czynszów, parkingów), 
jak społecznymi (stres miejski, hałas, smog). Są także 
plusy miast – wśród wielu udogodnień urbanistycznych 
życie w mieście wiąże się również z bezproblemowym 
zapotrzebowaniem na wodę i zagospodarowaniem 
ścieków. We wrześniu 2020 r. portal "RMF 24" podał, 
że "w ciągu jednego dnia każdy Polak zużywa średnio 
92 litry wody z sieci wodociągowej (to tzw. bezpośred-
nie zużycie wody). Wartość ta nie uwzględnia wody 
niezbędnej do produkcji żywności i  przedmiotów, 
które kupujemy. Gdy je zsumujemy, okaże się, że tak 
naprawdę zużywamy nawet 40 razy więcej wody, czyli 
3900 litów"10. Trzeba sobie zadać pytanie, czy te 92 litry 
bezpośredniego zużycia to dużo, czy mało? Z danych 
portalu "aquapac.pl" z sierpnia 2021 r. wynika, że każdy 
mieszkaniec Las Vegas marnuje prawie 900 litrów każ-
dego dnia!11 Na przykładzie tych danych widać, że 
ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków staje 
się istotnym elementem gospodarki o obiegu zamknię-
tym, w tym założeń urbanistycznych. Według badania 
przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej 
w 2015 r. w UE co roku wykorzystywano ponownie 
około 1,1 mld m³ ścieków (czyli ok. 0,5% wody słodkiej 
pozyskiwanej w UE w ciągu roku)12. Idąc tym tropem 
w maju 2020 r. UE przyjęła rozporządzenie "W spra-
wie minimalnych wymogów dotyczących ponownego 
wykorzystania wody"13. Jeżeli sytuacja geopolityczna 
pozwoli, to przepisy te zaczną obowiązywać od czerwca 
2023 r. Zgodnie z założeniami działanie to umożliwi 
ponowne wykorzystanie "ponad 50% całkowitej 

9 https://www.google.com/search?q=zmiana+liczby+ludno%C5%9B-
ci+w+duzych+polskich+miastach+w+tatach+2020-2050&tbm=isch&ved=2ahU-
KEwjJ6Nev5cr3AhXUtCoKHWuwB1gQ2-cCegQIABAA&oq=zmiana+liczby+lud-
no%C5%9Bci+w+duzych+polskich+miastach+w+tatach+2020-2050&gs_lcp=C-
gNpbWcQA1DNA1j4a2D0dWgAcAB4AIABPIgB3giSAQIyMJgBAKABA-
aoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=Wgl1YsnTEdTpqgHr4J7ABQ&bi-
h=513&biw=1138&client=firefox-b-d#imgrc=EvBNzNwATgnMNM, data pobrania 
9 VIII 2022 r.

10 https://www.rmf24.pl/raporty/raport-kryzys-klimatyczny/news-polacy-zuzywaja-
-nawet-3900-litrow-wody-dziennie,nId,4709140#crp_state=1, data pobrania 9 VIII 
2022 r.

11 https://aquapac.pl/ile-wody-zuzywa-las-vegas/, data pobrania 9 VIII 2022 r.
12 Optimising water reuse in the EU – Final report prepared for the European Commission 

(DG ENV), część I, data pobrania 9 VIII 2022 r.
13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/741 z dnia 25 maja 

2020 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania 
wody (Dz.U. L 177 z 5.6.2020, s. 32–55), data pobrania 9 VIII 2022 r.

objętości wody pochodzącej z oczyszczalni ścieków 
w Europie i teoretycznie dostępnej do nawadniania 
i pozwoli uniknąć ponad 5% bezpośredniego poboru 
z wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym 
o ponad 5% zredukować ogólny deficyt wody"14. Pomimo 
zmian świadomości ekologicznej oraz rozbudowy infra-
struktury, w tym budowy i modernizacji oczyszczalni, 
według danych z roku 2012 "80% ścieków w krajach 
rozwijających się jest odprowadzana bez uzdatniania 
bezpośrednio do obszarów wodnych; przemysł wyrzuca 
do wody około 300 – 400 mln. ton zanieczyszczonych 
odpadów każdego roku"15. Działając wyprzedza-
jąco już w 2004 r. czyli osiem lat wcześniej, Komisja 
Europejska ogłosiła temat konsultacji społecznych: 

14 Komisja Europejska, SWD (2018) 249 final/2 – 2018/0169 (COD), s. 2, data pobrania 
9 VIII 2022 r.

15 Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si`, red. J. Szyszko, G. Müller, 
W. Chrostowski, Z. Klafa, M, Bodzenta, Warszawa 2016, s. 174.

dr SZYMON SIKORSKI

wrzesień 2022

7



"Co sądzisz o wtórnym wykorzystaniu wody?" – o czym 
w 2014 r. donosiło "PolskieRadio.pl"16. Pomimo już 
prawie 18 lat, czyli jednego pokolenia – niewiele udało 
się osiągnąć. Całkowity unijny potencjał w zakresie 
recyklingu wody ze ścieków szacowany jest na około 
6 mld. m3 tj. około 3% – tak wskazują najnowsze dane17. 
Owe 3% dalekie jest jednak od światowych rekordów. 
Pod względem ponownego wykorzystania wody ze 
ścieków liderem są USA – w San Francisco, w nowych 
budynkach oszczędza się dzięki temu nawet 75% wody. 

Trzeba pamiętać, że nie tylko konsumenci indywi-
dualni odpowiadają za produkcję ścieków. Ogromne 
ilości zanieczyszczonej wody generuje przemysł. I tu 
USA należą do ścisłej czołówki także pod względem 
ponownego wykorzystania wody w przemyśle, gdzie 
"każdy metr sześcienny wody wykorzystywany jest 
średnio co najmniej 20 razy. W Izraelu prawie 70% rocz-
nie produkowanych ścieków jest oczyszczana i służy 
do nawadniania. W Rosji prawie połowa systemów 
zaopatrzenia w  wodę w  sektorze przemysłowym 
bazuje na recyklingu wody"18. Kraje te uchodzące 
za zasobne w  złoża już dziś doceniają wartość 
wody, maksymalizując postęp technologii opartych 
o gospodarkę obiegu zamkniętego. 

Kolejnym wyzwaniem wpływającym na cenę 
wody i ścieków oraz wielkość skali uzdatniania wody 
pozostaje także  oszacowanie i  minimalizacja rze-
czywistych strat wody RLB (ang. Real Loss Basic). 
Według raportu EurEau z 2017 r. średni poziom strat 
wody, wyznaczony na podstawie 27 państw zrzeszo-
nych w  UE, wyrażony wskaźnikiem RLB wynosił 
"2171 m3/km sieci/rok, natomiast straty wyrażone 
w procentach stanowiły 23%"19, czyli blisko ¼. Idąc 
tym tropem stan infrastruktury należy uznać za jeden 
z kluczowych czynników generujących straty, gdyż 
jak wskazali naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, powołując się na doświadczenia niemiec-
kie, "przecieki wody z zewnętrznej sieci wodociągowej 
do gruntu stanowią od 80 – 100% rzeczywistych strat 
wody"20, przy czym czynniki techniczne sieci mieszczą 

16 Szerzej: https://www.polskieradio.pl/10/2775/Artykul/1221548,Dariusz-Szwed-Pol-
ska-ma-mniej-wody-niz-Egipt, data pobrania 9 VIII 2022 r.

17 Szerzej: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Europa-bedzie-zachecac-do-
-wtornego-wykorzystania-wody-3458.html, data pobrania 9 VIII 2022 r.

18 Zrównoważony rozwój w świetle encykliki…, s. 173.
19 EurEau, Europe’swater in figures - Anoverview of the Europeandrinkingwater and 

wastewatersectors, 2017 edition, s. 15, data pobrania 9 VIII 2022 r.
20 T. Bergiel, J. Pawełek, Straty wody w systemach wodociągowych – charakterystyka, 

wielkość, wykrywanie i ograniczanie. „III konferencja naukowo-techniczna „Błękitny 
San”, 2006, s. 3.

się na pierwszych pięciu miejscach, ostatnim szóstym 
jest kradzież wody przez odbiorców. Ów szósty czynnik 
zaczyna obecnie dominować. W 2015 r. OECD zesta-
wiła informacje, zgodnie z którymi na Cyprze istniało 
50 tys. nielegalnych odwiertów. W Hiszpanii liczba bez-
prawnie zbudowanych studni wyniosła ponad 500 tys.21, 
a według Światowego Funduszu na rzecz Przyrody 
(WWF) najwięcej było ich zlokalizowanych w regionach 
Kastylia-La Mancha oraz Andaluzja22. Jednak problem 
ten dotyczy także Węgier, gdzie szacuje się, że bez 
zezwolenia wykorzystuje się prawie 100 mln m³ wody 
rocznie, co stanowi 12% zarejestrowanego poboru 
wody23. Według najnowszych danych, które w sierpniu 
2022 r. podał portal "money.pl", powołując się na "Por-
tal Samorządowy": "w Polsce w niektórych miejscach 
nawet do 30% wody z sieci miejskich jest pobieranych 
poza licznikami"24. Jak się wydaje problem ten będzie 
narastał, bo chcemy mieć piękne trawniki, baseny, 
czy oczka wodne, a tymczasem nie tylko zasoby wód, 
ale i stan infrastruktury na to nie pozawalają. Gdzie 
zatem ten czysty zysk? Ukryty jest on w racjonalizacji 
wykorzystania każdego litra wody, gdyż jak w sierpniu 
2022 r. podał portal "Rzeczpospolita.biznes": "drastyczny 
wzrost kosztów prądu i gazu sprawił, że aż 70% firm 
wodno-kanalizacyjnych ma straty na podstawowej 
działalności. Już niemal 300 wodociągów stara się 
o zgodę na podwyżki taryf. Regulator usiłuje tę falę 
powstrzymać25. W sprawie wpływu kosztów nośni-
ków energii na ceny odsyłam do obszernej analizy 
Inflacja – skąd te czarne rekordy?, która ukazała się 
11 stycznia 2022 r.26, dość wspomnieć, że według danych 
w 2021 r. gaz podrożał w Polsce o 941%27, zaś o cenach 
prądu niewiele konkretów jeszcze wiadomo – jedno 
jest pewne będzie drożej.

Zachęcam do samodzielnego wyciągnięcia wniosków.

21 OECD, Drying Wells, Rising Stakes: Towards Sustainable Agricultural Groundwater 
Use, data pobrania 9 VIII 2022 r.; WWF, Illegalwateruse in Spain: Causes, effects and 
solutions, s. 1, data pobrania 9 VIII 2022 r.

22 WWF, Illegalwateruse in Spain: Causes, effects and solutions, s. 2, data pobrania 
9 VIII 2022 r.

23 Zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych w sektorze rolnictwa – zamiast 
promować bardziej efektywne korzystanie z wód środki w ramach WPR najpraw-
dopodobniej doprowadzą do wzrostu zużycia, s. 21, https://www.eca.europa.eu/pl/
Pages/DocItem.aspx?did=59355 , data pobrania 9 VIII 2022 r.

24 https://www.money.pl/gospodarka/polacy-kradna-wode-na-potege-to-juz-praw-
dziwa-plaga-6799156214811616a.html, data pobrania 9 VIII 2022 r.

25 https://www.rp.pl/biznes/art36819901-ceny-wody-wzrosna-firmy-wodociagowe-
-podwyzki-albo-drastyczny-spadek-inwestycji, data pobrania 9 VIII 2022 r.

26 Sz. Sikorski, Analiza gospodarcza: Inflacja – skąd te czarne rekordy?, Forum 
Ekonomiczne, 11  I 2022 r., https://www.forum-ekonomiczne.pl/publication/
inflacja-skad-te-czarne-rekordy/

27 S. Tabor, i Sz. Sikorski, Wodór – paliwo przyszłości moda czy szansa, 
CIRE PL, 7 VII 2022 r., https://www.cire.pl/artykuly/materialy-problemowe/
wodor--paliwo-przyszlosci-moda-czy-szansa
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Niedawno okazało się, że w kategorii wysokości 
drzew palma pierwszeństwa należy do jodły pospolitej 
rosnącej w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne w leśnictwie 
Krościenko, w wydzieleniu leśnym 54 g. Drzewo ma 
wysokość 51,4 m, obwód 412 cm i 131 cm pierśnicy 
i wyrasta kilkanaście metrów ponad otaczający ją sta-
rodrzew bukowo–jodłowy. Liczy sobie zapewne ponad 
200 lat. Tak wysoką jodłę pomogli odkryć pasjonaci. 

Z danych zapisu satelitarnego wykryli, że w tej okolicy 
może być taka jodła, na miejscu dokonano szczegółowego 
pomiaru i wychodzi, że to najwyższa jodła w Bieszczadach 

– mówi Leszek Pukas, leśniczy z Krościenka.
A może nawet najwyższa w Polsce – dodaje nadleśni-

czy Maciej Szpiech – Myślę, że długo patrzyła na dzieje 
tej ziemi, na to jak się Polska tworzyła po zaborach, jak 
te ziemie zmieniały się w kolejnych dekadach, pewnie 
radośnie szumiała w 1951 roku, gdy wracała do Polski 
w ramach wymiany terenów z ZSRR. Złożyliśmy wnio-
sek, aby jodła z leśnictwa Krościenko została uznana za 
pomnik przyrody. 

Leśnicy z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne ogłosili 
konkurs na imię dla tego wyjątkowego okazu.

Chcieliśmy, żeby imię dla jodły wybrali miłośnicy 
przyrody, dlatego ogłosiliśmy ogólnopolski konkurs na 
„Imię dla jej wysokości Jodły” – relacjonuje nadleśni-
czy – Liczba nadesłanych propozycji przerosła nasze 

oczekiwania. Wybrano imię "Niebolubna", a autorką 
propozycji i  zwyciężczynią konkursu została pani 
Marzena Jabłońska z Czechowic–Dziedzic – oznajmił 
nadleśniczy Maciej Szpiech.

Jodle z  Krościenka 
z  obwodem 412 cm 
daleko do tych najgrub-
szych. W  tej kategorii 
wciąż prowadzi "Lasumiła" 
z Nadleśnictwa Baligród 
mierząca 519 cm obwodu. 
Ta jednak urosła do wyso-
kości "zaledwie" 35 metrów.

Tekst: Edward Marszałek 
Rzecznik prasowy 
RDLP w Krośnie

Zdjęcie z dronu:  
Sebastian Wójtowicz 

(Nadl. Ustrzyki Dolne)

"NIEBOLUBNA" GÓRUJE NAD USTRZYCKIMI LASAMI"NIEBOLUBNA" GÓRUJE NAD USTRZYCKIMI LASAMI

wrzesień 2022

9



20 SIERPNIA 1897 ROKU BRYTYJSKI LEKARZ, 
SIR  RONALD ROSS ODKRYŁ, ŻE ZA PRZENOSZE-
NIE MALARII ODPOWIEDZIALNE SĄ SAMICE 
KOMARÓW. NIESTETY, ZMIANY KLIMATU, JAKIE 
OBECNIE OBSERWUJEMY, SPRZYJAJĄ ROZWOJOWI 
CHORÓB PRZENOSZONYCH WŁAŚNIE PRZEZ WEK-
TORY (M.IN. KOMARY I KLESZCZE), A ICH ZASIĘG 
WYSTĘPOWANIA ROZSZERZA SIĘ CORAZ BARDZIEJ 
NA KRAJE EUROPY PÓŁNOCNEJ, POWODUJĄC POJA-
WIANIE SIĘ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH, KTÓRE 
DOTYCHCZAS BYŁY KOJARZONE Z OBSZARAMI TRO-
PIKALNYMI. TO JEDNAK NIEJEDYNE KONSEKWENCJE 
ZDROWOTNE POSTĘPUJĄCYCH ZMIAN KLIMATU.

Zmiany klimatu wpływają na ludzkie zdrowie 
na wiele różnych sposobów. Może mieć on charakter 
bezpośredni, np. poprzez występowanie okresów upa-
łów (wzrost zagrożenia chorobami układu krążenia), 
intensyfi kację występowania ekstremalnych zjawisk 
pogodowych takich jak burze, tornada, powodzie 
(powodujące ryzyko uszkodzenia ciała, czy utonięcia) 
czy susze (m.in. wzrost zagrożenia pożarami lasów 
i utraty majątku), jak również pośredni, m.in. przez 
wpływ zmian reżimu termiczno–opadowego na 
ekosystemy (powodując np. straty w rolnictwie, co 
wpływa na bezpieczeństwo żywnościowe czy wzrost 
ryzyka występowania chorób wektorowych poprzez 
poprawę warunków bytowania i rozwoju wektorów) 
oraz gospodarkę (straty w wyniku powodzi czy hura-
ganów oraz nawalnych deszczy) i strukturę społeczną 
(np. powodujące migracje ludności i występowanie 
konfl iktów na tle ekonomicznym i społecznym).

Zdrowotne aspekty zmian klimatu to bardzo 
istotny temat, który najczęściej jest dostrzegany latem 
podczas występowania fal upałów, kiedy na obsza-
rach gęsto zabudowanych temperatura przekracza 

40  stopni Celsjusza. W  te wakacje media donosiły, 
że tym roku w Hiszpanii w ciągu zaledwie ośmiu dni 
wysoka temperatura spowodowała śmierć 679 osób. 
To nawet nie jest wierzchołek góry lodowej problemów 
zdrowotnych związanych ze zmianami klimatu. Według 
badań Światowej Organizacji Zdrowia na całym świecie 
z tytułu chorób wektorowych, do których zaliczamy m.in. 
boreliozę, malarię, babeszjozę czy gorączkę Zachodniego 
Nilu, umiera rocznie ok. 600 tysięcy ludzi. To więcej 
niż populacja Poznania, piątego co do wielkości miasta 
w naszym kraju – tłumaczy Krzysztof Skotak, ekspert 
Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Insty-
tutu Badawczego – Gdy dodamy do tego zagrożenia 
powodowane intensyfi kacją występowania zjawisk 
ekstremalnych, które swoim zasięgiem geografi cznym 
zaczynają obejmować niespotykane dotychczas obszary, 
skutki mogą znacznie wzrosnąć.

Niemal wszystkie zjawiska pogodowe związane 
z klimatem, szczególnie o charakterze ekstremalnym 
są monitorowane 1. Tylko w 2017 roku zaobserwowano 
w Europie ponad 22 tysiące takich przypadków, głównie 
silnych wiatrów (ponad 66% z nich). Należy dodać, 
że w 2017 roku na naszym kontynencie odnotowano 
również ponad 600 tornad oraz ponad 2,5 tysiąca desz-
czy nawalnych, w tym gradu. Wyniki prowadzonych 
obserwacji wskazują, że liczba zjawisk ekstremalnych 
w Europie z roku na rok wzrasta w szybkim tempie. 

1 Watts N. et al. (2015): Health and climate change: policy responses to protect public 
health. Th e Lancet Commissions. Vol 386 November 7, 2015
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KLIMAT JAK INKUBATOR 
Zmiany klimatu zauważalne są m.in. w wyniku 

stałego wzrostu średniej temperatury rocznej czy zmian 
w  bilansie wodnym. Te czynniki mogą znacząco 
wpłynąć na zwiększenie ryzyka zarażenia się chorobą 
wektorową. Dlaczego?

Zmiany klimatu mają zasadniczy wpływ na poprawę 
warunków rozwoju oraz wzrost zasięgu występowania 
wektorów, które mogą przenosić chorobotwórcze wirusy 
i bakterie – tłumaczy Krzysztof Skotak, ekspert IOŚ-PIB 
– Wzrost średniej temperatury, wydłużenie się okresu 
wegetacyjnego, łagodne zimy i ciepłe oraz wilgotne lata 
to kluczowe czynniki sprawiające, iż wektory przeżywają 
dłużej, a ich populacja stale rośnie. 

Przeprowadzone między innymi przez Narodowy 
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy 
Instytut Badawczy badania potwierdziły, że w Polsce 
głównymi wektorami są kleszcze i komary2. Wynikało 
z nich także, że zasięg występowania wektorów rozszerza 
się coraz bardziej na kraje Europy Północnej właśnie 
z powodu zmian klimatu, gdzie pojawiły się choroby, 
które wcześniej ze względu na niesprzyjający klimat nie 
występowały w tych regionach.

W LESIE I W MIEŚCIE 
Jakie choroby przenoszą kleszcze? Wymienić można 

boreliozę, babeszjozę czy odkleszczowe zapalenie 
mózgu, które mogą nieść bardzo poważne konsekwencje 
dla naszego zdrowia. Choć są one głównie kojarzone 
z wycieczkami do lasu, coraz częściej duże skupiska 
wektorów tych chorób występują także w aglomera-
cjach miejskich wokół akwenów, rzek i terenów zieleni 
miejskiej, czyli tzw. zielonej i błękitnej infrastruktury.

Rośnie także temperatura wody w akwenach, które 
tworzą idealne środowisko dla rozwoju bakterii, np. 
Legionelli i Vibro3. Szczególnie w przypadku tej pierwszej, 
jej obecność w zbiornikach słodkowodnych z temperaturą 
wody powyżej 200C jest bardzo powszechna. Rozmnażają 
się one m.in. w miejskich fontannach, które szczególnie 
w trakcie upału stanowią miejsce, gdzie niektórzy z nas 
szukają ochłody. Legionella odpowiada za legionelozowe 
zapalenie płuc, czyli tzw. chorobę legionistów, której 
przebieg bywa bardzo ciężki i w skrajnych przypadkach 

2 https://www.pzh.gov.pl/klimat/
3 Fields B. S., Benson R. F., Besser R. E. Legionella and Legionnaires' disease: 25 years 

of investigation. Clin Microbiol Rev. 2002;15:506-26.

może prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone 
są osoby starsze i z obniżoną odpornością. 

Kolejnymi bakteriami, które coraz częściej znajdujemy 
w akwenach w Polsce, m.in. w Bałtyku są przecinkowce 
z rodzaju Vibrio – dodaje Krzysztof Skotak, IOŚ-PIB 

– Występują one w wodach, w których temperatura prze-
kracza już 160C. Mogą one wywoływać cholerę i prowadzić 
do poważnych infekcji ran. Dlatego powinniśmy działać 
prewencyjnie i informować o tym zagrożeniu turystów, 
gdyż tylko w ten sposób będziemy w stanie ograniczyć 
do minimum ryzyko zachorowań. 

W kontekście chorób wodozależnych należy także 
wspomnieć o coraz częściej występujących sinicach. 
Wzrost globalnej temperatury i fale upałów sprzyjają 
zakwitowi wody, a to z kolei sprzyja rozwojowi sinic. 
Niektóre z nich wytwarzają toksyny, a bezpośredni 
kontakt z kwitnącą wodą może doprowadzić do szeregu 
powikłań zdrowotnych. W tym kontekście powinniśmy 
także uważać na spożywanie ryb oraz bezkręgowców, 
takich jak małże, krewetki czy ślimaki, hodowanych 
w akwenach gdzie dochodzi do zakwitów wody. Odży-
wiają się one fitoplanktonem, a ich połów często odbywa 
się w miejscach, w których obserwuje się zakwity sinic. 

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób już w 2008 roku ostrzegało przed tym pro-
blemem4. Choć w naszym kraju choroby wektorowe 
najczęściej pojawiają się pod postacią boreliozy i klesz-
czowego zapalanie mózgu, klimat cały czas się ociepla. 
Jeśli zmiany klimatu będą w dalszym ciągu postępować 
w takim tempie, zapewniając dogodne warunki rozwoju 
i bytowania wektorów, już w perspektywie kilkudzie-
sięciu lat będziemy mogli w Polsce zarazić się obecnie 
tropikalnymi chorobami, takimi jak gorączka Denga, 
gorączka Zachodniego Nilu czy gorączka Chikungunya. 

4 https://cordis.europa.eu/article/id/29552-climate-change-promotes-vectorborne-dise-
ases-in-europe/pl
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Rynek kosmetyków jest ogromny i różnorodny, 
trudno nadążyć za każdym nowym trendem czy 
modnym składnikiem. Pielęgnacja skóry to kwestia 
tak indywidualna, że konieczne jest szukanie nie tylko 
nowości, ale przede wszystkim takich produktów, które 
są dopasowane, najlepiej odpowiadają potrzebom 
osobistym konsumenta. W dodatku nie tylko działanie 
produktu jest ważne – coraz bardziej istotne jest to, na 
ile produkt kosmetyczny jest ekologiczny – powstający 
z jak najmniejszym wpływem na środowisko naturalne. 
Kwestia ekologiczności kosmetyku dotyczy między 
innymi: opakowania, sposobu produkcji i oczywi-
ście składników. Oznacza to, że wybierane są nie 
tylko składniki pochodzenia naturalnego, ale także 
składniki, które pozyskuje się w sposób ekologiczny 
oraz wspierający lokalne społeczności, a także zgodny 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Linie kosmetyczne Laboratorium Kosmetycz-
nego Ava są oparte właśnie o takie składniki aktywne 
odpowiadające za właściwości i działanie produktów. 
Kilka przykładowych składników, a także technologii 
zastosowanych do pozyskania składników lub pro-
dukcji kosmetyków opisano poniżej.

Przykładem składnika o wyjątkowym działaniu, 
ale także pozyskiwanego w wyjątkowy sposób jest 
kwas bursztynowy zastosowany w linii Złoto Lodowca. 

Kwas ten jest pozyskiwany z bakterii pochodzących 
spod szwajcarskiego lodowca. Naukowcy zajmujący 
się opracowywaniem nowych surowców aktywnych 
zwrócili uwagę na właściwości bakterii żyjących w eks-
tremalnych warunkach, a następnie pozyskane spod 
lodowca mikroorganizmy hodowali w laboratorium 
dzięki czemu produkcja kwasu bursztynowego odbywa 
się w sposób zrównoważony, bez negatywnego wpływu 
na środowisko naturalne. Działanie kosmetyczne tak 
otrzymanego kwasu bursztynowego potwierdzone 
badaniami to: nadawanie skórze blasku, wygładzanie, 
zmniejszenie zmarszczek. Jest to idealny składnik 
dla osób, które mało śpią i żyją szybko, a  ich skóra 
potrzebuje wsparcia w tak aktywnym trybie życia.

Technologia pozyskiwania składnika aktywnego 
jest równie ważna jak jego pochodzenie, także ze 
względu na końcowy efekt osiągany w produkcie 
kosmetycznym. Technologia Zeta Fraction służy do 
otrzymywania ekstraktów roślinnych i pozwala zacho-
wać oryginalną architekturę komórek całej rośliny 
i wychwycić właściwości synergiczne substancji w nich 
zawartych. W ten właśnie sposób produkowany jest 
ekstrakt z  lotosu, który jest wiodącym składnikiem 
linii BIO Harmony. Ponadto lotos jest pozyskiwany 
przez producenta surowca z plantacji założonych 
specjalnie do tego celu, dzięki czemu również unika 
się negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

WYJĄTKOWE SKŁADNIKI PIĘKNAWYJĄTKOWE SKŁADNIKI PIĘKNA
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Połączenie tego wyjątkowego ekstraktu z wyciągiem 
z szafranu sprawia, że kosmetyki z tej linii zapewniają 
kompleksową pielęgnację przeciwzmarszczkową, redu-
kują oznaki starzenia skóry, zmniejszają głębokość 
zmarszczek i opóźniają ich powstawanie.

Bardzo ciekawym składnikiem zastosowanym 
w  linii Red Wine Care jest ekstrakt z czerwonego 
wina z Bordeaux. Surowiec pozyskiwany jest z wyse-
lekcjowanego i dobrze zbadanego szczepu winorośli 
rosnących w rejonie Bordeaux. Ekstrakt zawiera cenne 
polifenole, które odpowiadają za dobroczynny wpływ 
wina na zdrowie, a  ich działanie na skórę zostało 
przebadane na wielu poziomach. Kosmetyczne 
działanie tych substancji połączonych z ekstraktem 
z  czerwonej koniczyny oraz ekstraktem z  pestek 
winogron pozwala na osiągnięcie takich efektów jak: 
zmniejszenie widoczności zmarszczek, wygładzenie 
skóry, poprawienie jędrności skóry, ochrona przed 
działaniem wolnych rodników. Wino w kosmetykach 
jest równie dobre dla zdrowia jak to w kieliszku.

Specjalnie dla osób które dobro naszej planety 
uważają za niezmiernie ważne stworzyliśmy linię 
kosmetyków Planeta Ziemia. W tym przypadku sku-
piliśmy się nie tylko na działaniu kosmetyków, ale 
także na sposobie produkcji oraz opakowaniach, które 
zapewniają zminimalizowanie wpływu na środowisko 
naturalne. Oczywiście wybraliśmy także odpowiedni 
składnik aktywny - ekstrakt z liści rambutanu, który 
również jest pozyskiwany zgodnie z zasadami zrów-
noważonego rozwoju. Ekstrakt ten pomaga odmłodzić 
dojrzałą skórę działając poprzez biochemiczne ścieżki 
podobne jak te dla retinolu. Jednocześnie linia ta jest 
wyprodukowana w 99% ze składników pochodzenia 
naturalnego, zawiera składniki chroniące morza i oce-
any, ma ekologiczne opakowania, jest przyjazna dla 
wegan, a przy jej produkcji korzystamy z odnawialnych 
źródeł energii i minimalizujemy zużycie wody.

Warto też zwrócić uwagę na połączenie wyjątko-
wych składników i specjalnej technologii jakie oferuje 
linia Botanical HiTech. Linia ta powstała w efekcie 
zrealizowania projektu badawczego we współpracy 
z jednostkami naukowymi, a charakteryzuje się zasto-
sowaniem mikronizowanego ekstraktu roślinnego 
i  emulsji wielokrotnej. Większość kosmetyków na 
rynku występuje w postaci emulsji olej w wodzie 
lub woda w oleju – są to zwykłe emulsje, w których 
jedna faza jest rozproszona w drugiej. Emulsja wie-
lokrotna WOW – woda w oleju w wodzie ma inną 
strukturę – w  fazie wodnej są rozproszone krople 
fazy olejowej, które mają wewnątrz drugą fazę wodną. 
Taka emulsja pozwala na lepsze dostarczenie w głąb 
skóry składników aktywnych oraz lepszą ochronę 
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tych składników w  formule kosmetyku. Zmikroni-
zowanie ekstraktu roślinnego, czyli zmniejszenie 
wielkości cząsteczek ekstraktu, także poprawia jego 
wchłanianie, a dodatkowo zastosowano tutaj roślinę 
bogatą w taksyfolinę – substancję o działaniu silnie 
antyoksydacyjnym. W efekcie połączenia tych tech-
nologii i składników otrzymano linię nowoczesnych 
i skutecznych kosmetyków do skóry dojrzałej, które 
zapewniają skuteczne wygładzenie skóry, zmniejszają 
zmarszczki i przyspieszają regeneracje skóry.

Ciekawe i bardzo popularne w pielęgnacji składniki 
kosmetyczne to probiotyki i prebiotyki. O tym jak ważny 
jest mikrobiom skóry wiemy coraz więcej i świadomość 
tego wśród klientów również rośnie. Dlatego na popu-
larności zyskują kosmetyki, które oddziałują na bakterie 
żyjące na powierzchni skóry, niezbędne do jej zdrowego 
i prawidłowego funkcjonowania. W linii ProRenew 
zastosowaliśmy składnik pozyskiwany w specjalnie 
zaprojektowanym procesie biotechnologicznym z bakte-
rii Lactococcus lactis (bakterie mlekowe). W tym procesie 
powstaje lizat zawierający fragmenty DNA, metabolity, 
związki występujące w cytoplazmie i w ścianie komórko-
wej bakterii, które są wcześniej hodowane w specjalnie 
dobranych warunkach. Powstały w ten sposób surowiec 
wykazuje aktywność stymulującą naturalne procesy 
odnowy skóry. Badania wykazały, że składnik ten działa 
między innymi na poziomie molekularnym zwiększając 
ekspresję genów białek niezbędnych w przebiegu róż-
nicowania komórek. Dzięki temu przyspiesza odnowę 
skóry, zmniejsza negatywny wpływ środowiska na skórę 
i widocznie wygładza zmarszczki.

Wśród wymienionych dotychczas składników 
dominują te, w których sama technologia ich pozy-
skiwania jest innowacyjna i posiada unikalne cechy. 
Jednak warto pamiętać, że równie cenne i skuteczne 
są połączenia prostych surowców pochodzenia natu-
ralnego, które dzięki synergii działania zapewniają 
oczekiwany efekt. Przykładem linii kosmetyków, 
w której dobrze działa taka synergia jest Acne Control. 
Linia ta wspomaga rozwiązywanie problemów z cerą 
trądzikową dzięki połączeniu ekstraktu z wierzby, 
kwasu salicylowego, olejków eterycznych z drzewa 
herbacianego i  mięty oraz azeloglicyny i  cynku. 
Każdy z tych składników działa trochę inaczej, ale 
wspólnie powodują, że kosmetyki Acne Control mają 
właściwości antybakteryjne, zmniejszają wydzielane 
sebum, redukują wypryski i rozjaśniają potrądzikowe 
przebarwienia. Wszystkie te cechy są możliwe do 
osiągnięcia dzięki zastosowaniu właśnie naturalnych 
składników oraz dzięki umiejętnemu skomponowa-
niu ich w recepturach lekkich, niewysuszających 
kremów, żelu i toniku.
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Naturalną siłę składników roślinnych można także 
wykorzystać do osiągnięcia efektu wypełnienia ust, 
unikając tym samym inwazyjnych zabiegów. W naszej 
ofercie występują trzy warianty powiększających 
balsamów do ust Wymarzony Efekt, które nie dzia-
łają poprzez optyczne złudzenie. W celu uzyskania 
prawdziwego efektu wypełnienia zastosowano eks-
trakty z sezamu indyjskiego i kwiatu Portulaca pilosa,  
zwanego kwiatem Kiss-me-quick, w połączeniu z pep-
tydami i kwasem hialuronowym. Składniki wiodące 
w tej linii mają działanie udowodnione badaniami 
– regularne ich stosowanie sprawia, że usta stają się 
wypełnione, gładsze i jędrniejsze. 

Reasumując warto podkreślić, że składniki kosme-
tyczne pochodzenia naturalnego oferują ogromną 
różnorodność pod względem kierunków działania, 
form kosmetycznych, efektów natychmiastowych 
i długoterminowych. Odpowiednio połączone ze 
sobą składniki mogą sprawić, że powstaje naprawdę 
wyjątkowy kosmetyk, który jest zarówno skuteczny 
jak i  naturalny, a  także przyjemny w  używaniu. 
Nowoczesne technologie zaprzęgnięte do uzyskiwania 
odpowiednich składników podnoszą ich jakość oraz 
pozwalają otrzymywać surowce zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, bez negatywnego wpływu 
na środowisko naturalne, lokalne społeczności i gospo-
darkę. Technologie wspomagają także tworzenie 
samych kosmetyków umożliwiając powstawanie 
nowych struktur o ciekawym i ulepszonym działaniu. 

Wszystkie działania opisane powyżej są przykładem 
jak mądrze korzystać z dobra oferowanego nam przez 
naturę oraz jak łączyć te naturalne składniki z wiedzą 
dostarczaną przez naukowców. Efekt jest wyjątkowy! 

 

dr inż. DAGMARA RUT - TECHNOLOŻKA 
 

Laboratorium Kosmetyczne AVA 
https://www.ava-kosmetyki.pl/ 

https://ava-laboratorium.pl/ 
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Diatomity to skały powstałe w wyniku prze-
obrażenia pancerzyków okrzemek. Są to materiały 
o  ciekawych właściwościach i  wielu zastosowa-
niach. W Polsce złoża diatomitu zlokalizowane są 
na Podkarpaciu a  jedyne czynne złoże znajduje 
się w  Jaworniku Ruskim. Pomimo tego, że Polska 
posiada udokumentowane zasoby bilansowe skały 
diatomitowej wynoszące kilkadziesiąt mln ton, 
nadal duże ilości diatomitu i  ziemi okrzemkowej 
sprowadzamy z zagranicy. Właściciel jedynej w Pol-
sce kopalni podjął jednak starania aby to zmienić 
i  przeobrazić swój zakład w  nowoczesny zakład 
produkujący zaawansowane materiały funkcjo-
nalne. Spółka Górtech (https://diato.pl/), która 
od ponad 40 lat zajmuje się wydobyciem diatomitu 
i dysponuje jedyną w Polsce kopalnią tego surowca 
realizuje projekt, który pozwoli sprostać wszyst-
kim oczekiwaniom odbiorców. Diatomity i ziemia 
okrzemkowa znajdują szerokie zastosowanie jako 
materiały filtracyjne, sorbenty, nośniki środków 
ochrony roślin i katalizatorów, materiały termoizo-
lacyjne i polerskie. Nowoczesny zakład i technologie 
obróbki diatomitu, powstają obecnie w  ramach 
projektu: "Opracowanie i demonstracja technologii 
wytwarzania wysoko efektywnych sorbentów na 
bazie diatomitu oraz wypełniaczy diatomitowych" 
realizowany w ramach projektu 1/4.1.4/2020 finanso-
wanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
Nr projektu: POIR.04.01.04-00-0032/20; wartość 
projektu 7 809 250 PLN. Projekt realizowany jest 
w konsorcjum z Politechniką Krakowską im. Tadeusza 
Kościuszki. W wyniku realizacji projektu jedyna 
w  Polsce kopalnia diatomitu będzie wytwarzała 
wysokoefektywne sorbenty i  dodatki funkcyjne 
m.in. dla farb i  asortymentu chemii budowlanej. 
Już teraz potwierdzono, że firma będzie produkowała 

POWSTANIE NOWY SORBENT SUBSTANCJI POWSTANIE NOWY SORBENT SUBSTANCJI 
ROPOPOCHODNYCH NA BAZIE KRAJOWYCH ROPOPOCHODNYCH NA BAZIE KRAJOWYCH 

ZŁÓŻ DIATOMITUZŁÓŻ DIATOMITU

dr inż. MICHAŁ ŁACH – pracownik Katedry Inżynierii 
Materiałowej Politechniki Krakowskiej (adiunkt), 
specjalista w dziedzinie zagospodarowania odpadów 
i  nowoczesnych materiałów budowlanych, głównie 
geopolimerów, autor i współautor ponad 120 publikacji 
dotyczących geopolimerów odpadowych i materiałów 
budowlanych,  współautor 6 patentów, współzałożyciel 
pierwszej spółki spin–off Politechniki Krakowskiej 
wdrażającej technologię geopolimerów i nowoczesnych 
materiałów budowlanych, kierownik Laboratorium 
Polimerów Nieorganicznych (geopolimerów) PK. 
Od  ponad 10  lat współpracujący z  przemysłem 
w tematyce zagospodarowania odpadów, stabilizacji 
odpadów niebezpiecznych, przetwarzania materiałów 
odpadowych na produkty użyteczne. 
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sorbenty o chłonności substancji ropopochodnych na 
poziomie 100-130% a nawet wyższych. Główny nacisk 
w projekcie położony jest na opracowanie technologii 
wysokoenergetycznego mielenia diatomitu i  jego 
kalcynacji. W ramach projektu powstaje innowacyjna 
instalacja pilotażowa do kalcynacji z systemem odzy-
sku ciepła i wykorzystaniem go w procesie suszenia 
minerału. Pozwala to na znaczne oszczędności ener-
gii, a także umożliwia wytwarzanie odpowiedniego 
materiału do różnorodnych zastosowań. 

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod 
obróbki diatomitu, poza sorbentem substancji 
ropopochodnych, wytwarzane są również zaawan-
sowane wypełniacze diatomitowe o  właściwości 
antybakteryjnych i antypasożytowych dedykowane 
farbom i tynkom. Diatomitowy wypełniacz funkcyjny 
w wyrobach chemii budowlanej nada im właściwości 
antybakteryjne, biobójcze, podniesie ich odporność 
na niszczące działanie pleśni i grzybów.

Fig. Mikrofotografi e cząstek diatomitu 
pochodzącego z Jawornika Ruskiego.
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Jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń jakie 
niesie globalne ocieplenie. Staramy się działać proekolo-
gicznie, nikogo nie dziwi segregacja śmieci, czy recykling 
zużytych materiałów, ale wśród tych działań pomijany 
jest RECYKLING ENERGII.

I  choć od lat prospołeczną i  proekologiczną 
działalnością jest odzysk surowców wtórnych ze 
strumienia odpadów, to mimo wzrostu świadomości 
proekologicznej, jak dotychczas we wszelkiego rodzaju 
akcjach pominięto recykling energii oraz zaniechano 
wszelkich działań lub prób, które miałyby na celu odzysk 
energii, w szczególności wszędzie tam, gdzie jest to 
uzasadnione ekonomicznie i korzystne dla środowiska 
naturalnego i klimatu.

Należy podkreślić, że biorąc pod uwagę obecną 
sytuację i uwarunkowania w systemach energetycz-
nych państw Unii Europejskiej oraz uwarunkowania 
geopolityczne i ekonomiczne, RECYKLING ENERGII 
można uznać za działanie szczególnie zasadne – wręcz 
konieczne i opłacalne.

Projekt LIFE–UrbanWind.PL odpowiada na pyta-
nie czy recykling energii jest możliwy i w jaki sposób 
można go przeprowadzić.

Pokazujemy GDZIE można odzyskiwać energię 
mechaniczną i przekształcać ją w energię elektryczną 
oraz JAK to robić.

W ramach projektu skupiliśmy się na strumieniach 
powietrza wymuszonych działalnością człowieka 
w terenach zurbanizowanych. Energia mechaniczna 
tych strumieni może zostać przekształcona w czystą, 
zieloną energię elektryczną.

BRAK WYKORZYSTANIA WYMUSZONYCH 
STRUMIENI POWIETRZA DO PONOWNEJ 
PRODUKCJI CZYSTEJ ENERGII, TO ZBYT 

WYSOKI KOSZT ZANIECHANIA, W CZASACH 
WYSTĘPOWANIA KONIECZNOŚCI TWORZENIA 
I OPTYMALIZACJI SYSTEMÓW ENERGII ROZ-
PROSZONEJ, ODPADOWEJ I SZCZĄTKOWEJ, 
aby pozwolić sobie na jej pominięcie.

Strumienie, ciągi powietrza w terenach zurbani-
zowanych są odnawialnym źródłem energii, a energia 
uruchomiona przez działalność człowieka może być 
ujarzmiona do produkcji czystej energii.

Aby odpowiedzieć na pytanie GDZIE, podjęto 
próbę usystematyzowania strumieni powietrza 
wymuszonych działalnością człowieka w przestrzeni 
zurbanizowanej pod względem miejsc ich wystę-
powania oraz pod względem ich charakterystyk 
i możliwości wykorzystania.

Jeśli chodzi o miejsca, wyróżniono:
 y obszary miejskie, zabudowane; 
 y strumienie przemysłowe;
 y tereny zielone kształtowane przez człowieka;
 y wiadukty, mosty;
 y tunele kolejowe, przemysłowe, 
metra, trasy szybkiego ruchu;

 y ciągi wewnętrzne nieprodukcyjne.
Wykorzystanie strumieni powietrza wymuszonych 
działalnością człowieka w terenach zurbanizowanych, 
a zwłaszcza w dużych miastach jest ogromnie istotne 
z punktu widzenia zmian klimatu. Metropolie zmieniają 
się w MIEJSKIE WYSPY CIEPŁA. Zjawisko skompli-
kowane, nad którym klimatolodzy i urbaniści pochylają 
się od lat, nie tylko po to, aby je wyjaśnić, ale także, 
aby znaleźć rozwiązania problemów z nim związanych. 
Urban Wind Power Station jako urządzenie wiatrowe 
dopuszczone do montowania w terenach miejskich 
może stać się rewolucyjnym rozwiązaniem problemu 

RECYKLING ENERGII –  RECYKLING ENERGII –  
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emisji CO2 w przestrzeni zurbanizowanej i znakomicie 
wpisać się zarówno w dyrektywy EU, jak i w główny 
cel pakietu klimatyczno–energetycznego Europa Zero 
emisyjna do 2050 roku. 

Dodatkowo, przy obecnej dynamice wzrostu cen 
energii, szczególne znaczenie uzyskują źródła energii 
odnawialnej, zwłaszcza w systemach rozproszonych.

Wśród źródeł energii odnawialnej istotną pozycję 
zajmują turbiny wiatrowe niewielkiej mocy z racji tego, 
że obecnie urządzenia wiatrowe w terenach zurbanizo-
wanych praktycznie nie występują, a mogłyby doskonale 
współpracować w synergicznych systemach np. z urzą-
dzeniami fotowoltaiki. 

Urban Wind Power Station (UWPS) to wiatrowe 
urządzenie prądotwórcze wykorzystujące mecha-
niczną energię strumieni powietrza wymuszonych 
działalnością człowieka do produkcji zeroemisyjnej 
energii elektrycznej.

Spektrum możliwości stosowania UWPS do pro-
dukcji zielonej energii z OZE jest bardzo szerokie: dachy 
i narożniki obiektów przemysłowych, komercyjnych 
i mieszkalnych, wyniesienia terenu, wewnątrz obiektów 
typu tunele, mosty i wiadukty.

Zgodnie z  taksonomią ekologiczną Komisji Euro-
pejskiej do każdej infrastruktury należy podchodzić 
holistycznie, badając ślad węglowy wytworzony już 
przy powstawaniu budynku, a nawet przy przygoto-
waniu gruntu pod nowy budynek, gdy np. wymagało 
to rozbiórki starego obiektu. Dlatego budynki, które 

posiadają znaczny ślad węglowy mogą go zneutra-
lizować, pobierając do zasilania energię z  wiatru 
czy słońca. Ciągi powietrza wynikające z zabudowy 
urbanistycznej, przy wykorzystaniu ich do produkcji 
czystej energii mogą być traktowane jako "zielony 
offset budynków" lub swoisty odzysk energii, która 
była wydatkowana przy ich budowie.

Szeroki zakres możliwości stosowania UWPS 
jest rezultatem jego uniwersalnej konstrukcji. Jest to 
konstrukcja cylindryczna, pozwalająca na montaż 
w pionie lub w poziomie, przy czym system dyfuzorów 
wyłapuje strumienie powietrza z dowolnego kierunku, 
bez konieczności zamiany ustawienia urządzenia. 

W projekcie LIFE–UrbanWind.PL zostały zbu-
dowane prototypy bezkolizyjnych, cylindrycznych 
silników wiatrowych o  wysokości do 4 m, które 
wykorzystują m.in.  także naziemne ruchy powie-
trza o nieregularnej charakterystyce do napędzania 
innowacyjnego generatora z magazynem buforowym 
energii elektrycznej.

Cylindryczny silnik niweluje pewne wady łopato-
wych silników wiatrowych, które eliminują wiatraki 
z możliwości wykorzystywania ich blisko zabudowań. 
Dlatego wykorzystanie energii wiatru zepchnięte poza 
obszary zabudowane na wolne przestrzenie lądu i na 
morza może dzięki Urban Wind Power Station powrócić 
na tereny zurbanizowane.

Oprócz prototypowych, innowacyjnych rozwiązań 
w budowie silnika i generatora zastosowano także roz-
wiązanie modułowe w zakresie pędników, co pozwala 
na ich grupowanie na wale obrotowym z przesunięciem 
kątowym, jako rozwiązanie korzystnie wspomagające 
wyłapywanie energii wiatru szczególnie przy małych 
prędkościach strumieni.

W urządzeniu wykorzystano systemy samoredukcji 
dużych prędkości strumienia. Sposób podłączenia 
generatora do silnika może różnić się w zależności od 
miejsca instalacji Urban Wind Power Station.

Układ wykorzystujący kształt i  zasadę działa-
nia pędnika obrotowego UWPS jest jednocześnie 
znacznie bardziej elastyczny, łatwiejszy w montażu 
i kontroli od konwencjonalnej wieży ze śmigłami 
oraz daje możliwość samoczynnej, automatycznej 
regulacji prędkości  przepływu strumienia powietrza, 
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architektów i deweloperów, którzy mają szanse uwzględ-
nić możliwości jakie daje LIFE–UrbanWind.PL już 
etapie projektowania przestrzeni zurbanizowanej 
po przedsiębiorców, mających szczególny wpływ na 
proces komercjalizacji oraz odbiorców bezpośrednich, 
z uwzględnieniem prosumentów.

Warto możliwość zainstalowania Urban Wind Power 
Station rozważać już na etapie projektowania i budowy 
określonych obiektów urbanistycznych oraz uwzględniać 
je w planach zagospodarowania terenów. 

Aby poznać szczegóły zapraszamy do kontaktu 
poprzez stronę www.urbanwind.pl

Projekt Life–UrbanWind.PL realizowany jest 
przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowisk 
i Gospodarki Wodnej.

Benefi cjentem koordynującym jest Fundacja Wspierania 
Ekologii ECO FOR LIFE (www.eco4life.pl), 
a współbenefi cjentami Instytut Badań Nauk Stosowanych 
i Nowych Technologii Sp. z o.o., Adorea Sp. z o.o. oraz 
Gromar Sp. z o.o.

ANNA ŁASICA–CZAPLEJEWICZ – prezes Instytutu 
Badań Nauk Stosowanych i Nowych Technologii Sp. z o.o., 
z–ca koordynatora projektu Life–UrbanWind.PL, 
ds. promocji i komunikacji.

a w konsekwencji utrzymania w miarę stałej prędkości 
obrotowej pędników. 

W ramach testów sprawdzono 12 urządzeń proto-
typowych o mocy nominalnej 5 kW; 10 kW oraz 20 kW.

Testy odbywały się w  lokalizacjach, różniących 
się charakterystyką urbanistyczną i administracyjną 
oraz potencjalną grupą odbiorców. Sprawdzaliśmy 
urządzenia na bardzo wysokim budynku (34 piętrowy 
hotel Novotel Warszawa Centrum), niskim budynku 
np. w Tartaku Krychów), na kontenerze nowobudowa-
nego osiedla w Kaczkach k. Gdańska, czy bezpośrednio 
na gruncie, jak np. na polach golfowych Postołowo 
Golf Club i Krakow Valley Golf & Country Club. Testy 
potwierdziły uniwersalność urządzenia.

Podsumowując, można stwierdzić, że system pro-
dukcji energii elektrycznej i wykorzystanie urządzenia 
UWPS do jej produkcji to:
y znakomite narzędzie do wspierania przejścia 

gospodarki w kierunku efektywnie korzystającej 
z zasobów energii dotąd niewykorzystywanej. 
y narzędzie do wspierania rozwoju i  realizacji 

unijnej polityki dotyczącej klimatu,
y katalizator zmian dojścia do gospodarki 

neutralnej klimatycznie,
y promocja działania na rzecz integracji 

w zakresie klimatu do praktyki sektorów 
publicznego i prywatnego,
y większe zaangażowanie społeczeństwa, 

organizacji pozarządowych i podmiotów 
lokalnych w działania na rzecz klimatu.

LIFE–UrbanWind.Pl to projekt pilotażowy, który 
dotyczy zarówno techniki (innowacyjne urządze-
nie) jak i nowej metody (wykorzystanie strumieni 
powietrza wymuszonych działalnością człowieka) 
o konkretnych zaletach w porównaniu z obecnymi 
najlepszymi praktykami, które mogą być powielane 
na szeroka skalę w EU. 

Równorzędnym celem LIFE–UrbanWind.PL 
jest jak najdalej idąca edukacja dotycząca moż-
liwości wykorzystania istniejącej infrastruktury 
urbanistycznej do instalacji OZE, oraz doprowadzenia 
do społecznego zrozumienia powiązania bezemisyjnej, 
rozproszonej OZE ze zmniejszeniem emisji CO2. Edu-
kacja ta skierowana jest do bardzo szerokiego spektrum 
odbiorców od władz ustawodawczych, samorządów, 
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OD UBIEGŁEGO ROKU REALIZUJEMY W  WAR-
SZAWIE PROJEKT PN. „OCHRONA ZAGROŻONYCH 
GATUNKÓW ZWIĄZANYCH Z SIEDLISKAMI WODNYMI 
NA TERENIE WARSZAWY” – SZUWAR WARSZAWSKI, 
KTÓREGO CELEM JEST OCHRONA RÓŻNORODNO-
ŚCI BIOLOGICZNEJ. WŁAŚNIE ROZPOCZĘLIŚMY 
NAJWAŻNIEJSZY ETAP PROJEKTU, CZYLI RENATURY-
ZACJĘ ZBIORNIKÓW I CIEKÓW WODNYCH. CHCEMY 
PRZYWRÓCIĆ ICH NATURALNY STAN – SPRAWIĆ, 
BY W  STOLICY WYROSŁY SZUWARY. W  EFEKCIE 
POPRAWIĄ SIĘ WARUNKI ŻYCIA PTAKÓW, PŁAZÓW 
I INNYCH ZANIKAJĄCYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT 
ZWIĄZANYCH Z SIEDLISKAMI WODNYMI W MIEŚCIE.

Renaturyzacja zbiorników i cie-
ków wodnych obejmuje wiele działań 
przyjaznych dla przyrody. Oprócz 
tego, że odtwarzamy strefy naturalnej 
roślinności w  stawach, tworzymy 
wypłycenia, robimy miejscowe 
rozbetonowania i  wypłaszczamy 
skarpy zbiorników.

Prace związane z renaturyzacją 
zbiorników w ramach projektu Szuwar Warszawski 
prowadzimy w pięciu dzielnicach: w Śródmieściu, na 
Mokotowie, Ursynowie, Żoliborzu i Bielanach. Do 
renaturyzacji wybraliśmy zbiorniki wodne, w których 
stwierdziliśmy zanikanie chronionych gatunków zwie-
rząt – w szczególności płazów (ich wymieranie świadczy 
o degeneracji terenu, na którym bytowały). Techniczne 
koncepcje procesu odbudowy naturalnych warunków 
przyrodniczych stworzyliśmy po przeprowadzeniu 
licznych badań i ekspertyz. Prace we wszystkich loka-
lizacjach planujemy zakończyć w tym roku.

BIEŻĄCE PRACE PROWADZONE 
W RAMACH PROJEKTU

Na terenach objętych projektem, w  okolicach 
zbiorników i cieków wodnych, na bieżąco usuwamy 

inwazyjne rośliny: rdestowce, klony jesionolistne, orzechy 
włoskie czy robinie akacjowe. Obce, inwazyjne gatunki 
roślin wypierają rodzime, typowe dla lasów łęgowych. 
W rezultacie niszczą środowisko, w którym występują 
chronione gatunki zwierząt.

W ramach projektu przeprowadzamy także czynną 
ochronę rybitwy czarnej na Jeziorze Powsinkowskim 
w Wilanowie. Jest to rzadki i chroniony w Unii Euro-

pejskiej gatunek ptaka wodnego, 
dla którego Jezioro Powsinkowskie 
stanowi jedyne miejsce gniazdowa-
nia w Warszawie i okolicy. Dzięki 
temu, że umieszczamy na wodzie 
platformy lęgowe, udało się utrzy-
mać populację tego ptaka w stolicy. 
Ograniczamy także wpływ ludzi na 
miejsca gniazdowania sieweczki 
rzecznej w  międzywalu Wisły 

w Wilanowie. Fragment brzegu rzeki został całkowicie 
odkrzaczony, bo sieweczki lubią otwarte, piaszczyste 
przestrzenie. Ponieważ ptaki te gniazdują na ziemi, 
teren oznakowujemy i wygradzamy. W wawerskim 
międzywalu Wisły zamontowaliśmy również platformę 
lęgową dla bielika w celu utrzymania jego populacji 
lęgowej w stolicy.

Na Kanale Piaseczyńskim w Parku Agrykola umieści-
liśmy specjalną platformę pokrytą roślinnością. Stanowi 
ona całoroczne miejsce służące do spoczynku, żerowania 
i rozrodu ptaków oraz płazów. Ze sztucznej wyspy mogą 
korzystać m.in. wędrujące w stronę Wisły nurogęsi.

RENATURYZACJA ZBIORNIKÓW WODNYCH
Latem tego roku przystąpiliśmy do realizacji naj-

ważniejszego założenia projektu Szuwar Warszawski 

OSTATNI ETAP PRAC W RAMACH PROJEKTU OSTATNI ETAP PRAC W RAMACH PROJEKTU 
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– przywracania naturalnego stanu środowiska wybranych 
zbiorników i cieków wodnych w Warszawie.

Renaturyzacja polega na tym, że demontujemy pio-
nowe nieprzyjazne umocnienia brzegów i zamieniamy na 
takie, które pozwalają na powrót do zbiorników wodnych 
stref płytkich oraz roślinności przybrzeżnej i szuwaro-
wej – brakuje jej tam, gdzie linia brzegowa jest bardzo 
przekształcona przez człowieka. Silna i sztywna regulacja 
brzegów oraz ich pionizowanie degraduje stan ekologiczny 
zbiorników. Teraz przywracamy strefy naturalnej roślinno-
ści, która pełni m.in. funkcję fitoremediacyjną – to znaczy, 
że rośliny oczyszczają wodę. Robią to na tyle skutecznie, że 
nie trzeba podejmować dodatkowych działań. Co więcej, 
rośliny te są też formą umocnień brzegowych. Umac-
niamy brzegi w taki sposób, żeby to wyglądało naturalnie 
– roślinność, którą wprowadzamy do zbiorników, przy-
kryje sztuczne wzmocnienia. W naszych umocnieniach 
stosujemy też naturalne materiały, np. drewno czy maty 
kokosowe, i one stanowią podłoże dla roślin. Przystąpienie 
do prac poprzedziły szczegółowe badania przyrodnicze, 
w tym wody i warunków geologicznych.

BUDUJEMY ZASTAWKI – DBAMY 
O RETENCJĘ WODY I PRZYRODĘ

Jednym z działań prowadzonych w ramach rena-
turyzacji jest budowa zastawek. Zastawki pomagają 
w retencji wody. Retencja wody jest ważna – a w lasach 
wręcz kluczowa – ponieważ dzięki ograniczeniu 
odprowadzania wody z gleby poprawia się poziom wód 
gruntowych, a w efekcie zwiększa się zasób wód pod-
ziemnych. Korzystają na tym zwierzęta. Zatrzymywanie 
wody w gruncie nie tylko poprawia warunki przyrodnicze 
terenu. Jest ważne także ze względu na niwelowanie 
negatywnych skutków zmian klimatu.

Najwięcej działań w zakresie renaturyzacji zbiorni-
ków i cieków wodnych prowadzimy w Lesie Kabackim. 
Budujemy tu aż trzy zastawki na rowach odwadniających. 
Odpływ wody w lesie w czasie suszy jest szczególnie 
dotkliwy w dla roślin i zwierząt. Utrzymywanie terenów 
zabagnionych to jedna z form zapewniania im ochrony. 
Oczka wodne w otulinie rezerwatu przyrody stanowią 
prawdopodobnie najbogatszą ostoję płazów w Warszawie. 
Żyją w nich m.in. traszka grzebieniasta i kumak nizinny. 
Ponieważ zarybianie takich małych zbiorników stanowi 

zagrożenie dla płazów (ryby wyjadają skrzek i kijanki) 
przeprowadziliśmy w jednym z nich całkowity odłów ryb.

Prace renaturyzacyjne na zaawansowanym etapie 
trwają na Żoliborzu na zbiornikach przy ul. Tołwiń-
skiego – w tej lokalizacji zbiorniki są teraz częściowo 
opróżniane z wody. Prace prowadzimy także przy Trasie 
Siekierkowskiej, na Stawach Brustmana na Bielanach 
i zbiornikach Moczydło 1 oraz Moczydło 2 na Ursynowie. 
Natomiast w rezerwacie przyrody Morysin w Wilanowie 
została wyremontowana zastawka i zamontowaliśmy 
przy niej dodatkowe ogrodzenie.

WARSZTATY O OCHRONIE PŁAZÓW W MIASTACH
W czerwcu i lipcu przeprowadziliśmy na Pradze–

Północ (Golędzinów) i na Żoliborzu (Park Fosa i Stoki 
Cytadeli) warsztaty dotyczące ochrony płazów w mia-
stach. Podczas warsztatów mieszkańcy mogli zobaczyć 
płazy napotkane w terenie, m.in.: żabę zieloną, traszkę 
zwyczajną, ropuchę zieloną. W  czasie teoretycznej 
części spotkania w Pawilonie Edukacyjnym Kamień 
rozmawialiśmy o zagrożeniach, metodach ochrony 
i biologii płazów. Jedną z form ochrony przyrody jest 
także zabezpieczenie formalne miejsc występowania 
ginących gatunków, dlatego w ramach projektu Szuwar 
Warszawski prowadzimy wykup terenów stanowiących 
najważniejsze miejsca rozrodu w dzielnicy Ursynów.

Po zakończeniu projektu Szuwar Warszawski 
będziemy podejmować działania, które podtrzymają 
uzyskane efekty. Takie działania to np. zabezpieczanie 
zastawek przed uszkodzeniami i utrzymywanie na 
wodzie platform dla ptaków.

Działania realizowane są w ramach unijnego projektu 
"Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami 
wodnymi na terenie Warszawy" (Szuwar Warszawski), 
realizowanym od 2020 r. przez Miasto Stołeczne Warszawa, 
w którego imieniu działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. 
Realizacja projektu o nr POIS.02.04.00-00-0033/18 jest 
możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, 
Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, 
typ projektu 2.4.1 Ochrona in–situ lub ex–situ zagrożonych 
gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a 
Działania o  charakterze dobrych praktyk, związane 
z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
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Postępujące w ostatnich latach zmiany klimatu obli-
gują decydentów do podejmowania licznych inicjatyw 
i działań na arenie międzynarodowej. Takie przedsię-
wzięcia jak Porozumienie paryskie, Agenda 2030 czy 
Europejski Zielony Ład nadały szybszego tempa oraz 
podniosły priorytet kwestii związanych z klimatem 
i działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ostat-
nia z ww.  inicjatyw, tj. Europejski Zielony Ład jest 
szczególnie ambitna i kompleksowa, ponieważ obejmuje 
łącznie aż 48 działań w różnych dziedzinach – od sektora 
energii, poprzez rolnictwo i transport kończąc na udziale 
społeczeństwa w walce ze zmianami klimatu. Obecnie 
głównym celem UE jest osiągnięcie neutralności klima-
tycznej w perspektywie do 2050 r. Natomiast do 2030 r. 
UE narzuciła sobie zobowiązanie zredukowania emisji 
o co najmniej 55% redukcji emisji netto w porównaniu 
z 1990 r. Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, 
aby osiągnąć cele Zielonego Ładu, w obecnym dzie-
sięcioleciu (2021–2030), UE będzie musiała zwiększyć 
roczne inwestycje o około 520 mld EUR w porównaniu 
z poprzednim dziesięcioleciem (390 mld EUR rocznie 
przypada na dekarbonizację gospodarki oraz 130 mld 
na pozostałe cele środowiskowe zielonej transformacji)1. 
Taka skala wydatków wykracza poza możliwości sektora 
publicznego i wiąże się z koniecznością przekierowania 
kapitałów prywatnych na inwestycje bardziej sprzyja-
jące zrównoważonemu rozwojowi, a to z kolei będzie 
wymagało dogłębnej zmiany sposobu funkcjonowania 
systemu finansowego. 

Jednocześnie cała Europa mierzy się dziś z bardzo 
trudną sytuacją gospodarczą i geopolityczną. Oży-
wienie pocovidowe, przerwanie łańcuchów dostaw 
oraz agresja Rosji na Ukrainę wywołało drastyczny 
wzrost cen surowców, nośników energii i samej ener-
gii elektrycznej, co przyczyniło się do największego 
wzrostu inflacji na świecie od lat 70–tych XX w. 
Aby przeciwdziałać rosnącym cenom, większość rzą-
dów w Europie zdecydowała się na podnoszenie stóp 
procentowych, co negatywnie odbija się na sytuacji 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/

PDF/?uri=CELEX:52022DC0083&from=EN

zarówno producentów, jak i konsumentów, ponieważ 
oznacza wyższe koszty m.in. kredytów. 

"DERUSYFIKACJA" DOSTAW ENERGII
"Derusyfikacja" dostaw paliw kopalnych w związku 

z atakiem Rosji na Ukrainę zapoczątkowała proces 
przewartościowania myślenia o polityce energetycznej. 

Osłabia się znaczenie gazu ziemnego – który był 
przedstawiany jako paliwo przejściowe, ze względu na 
duży udział importu tego paliwa z kierunku rosyjskiego. 
W tych nowych okolicznościach krótkookresowym 
priorytetem dla Europy powinno być bezpieczeństwo 
dostaw oraz jak najszybszy koniec importu paliw 
z Rosji, natomiast na drugim miejscu powinna znaleźć 
się polityka klimatyczna i redukcja emisji. Nie oznacza 
to jednak, że obecną sytuację powinniśmy traktować 
jako pretekst do odejścia od polityki klimatyczno–
energetycznej. Wręcz przeciwnie – powinniśmy ją 
lepiej wykorzystać i  stopniowo uniezależnić się od 
paliw kopalnych np. poprzez intensyfikację działań 
na rzecz zwiększania udziału odnawialnych źródeł 
energii i poprawę efektywności energetycznej. 

W ramach REPowerEU środkami  średniotermino-
wymi mającymi na celu stopniowe wycofanie importu 
rosyjskich paliw kopalnych jest właśnie podniesieniu 
ogólnounijnego celu w zakresie efektywności ener-
getycznej na 2030 r. z 9 do 13% oraz podniesienie 
europejskiego celu w zakresie odnawialnych źródeł 
energii do 2030 r. z 40 do 45%2. Natomiast w związku 
z obecną sytuacją gospodarczą w Europie (wysokie 
ceny energii, inflacja i widmo recesji) należy rozważyć 
zmianę podejścia do tej polityki w krótszym terminie. 

ZMIANA POLITYKI ENERGETYCZNEJ
Jak to zrobić? Po pierwsze powinniśmy pozwolić 

przejściowo na dłuższe korzystanie ze źródeł węglowych 
(ale w połączeniu z intensyfikacją działań zwiększają-
cych uzyskiwane oszczędności energii i udział OZE) 

2 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cel-
lar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0010.02/
DOC_1&format=PDF

CZY SYTUACJA ENERGETYCZNA W POLSCE I NA ŚWIECIE POWINNA CZY SYTUACJA ENERGETYCZNA W POLSCE I NA ŚWIECIE POWINNA 
WPŁYNĄĆ NA ODROCZENIE REALIZACJI CELÓW EKOLOGICZNYCH?WPŁYNĄĆ NA ODROCZENIE REALIZACJI CELÓW EKOLOGICZNYCH?
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oraz przeanalizować datę włączenia do systemu handlu 
sektora budynków i transport (tzw. BRT ETS), ponieważ 
w tym ostatnim przypadku nałożenie dodatkowych 
opłat mogłoby wywołać opór społeczny wobec polityki 
energetyczno–klimatycznej spowodowany wzrostem 
problemu ubóstwa energetycznego. 

Wśród narzędzi zmniejszających koszty energii, 
jakie posiada Polska, są przede wszystkim rozwiązania 
zmniejszające podatki i opłaty doliczane do finalnej 
ceny nośnika energii. 

Kolejnymi są działania zmierzające do zwiększenia 
udziału OZE w miksie, co zmniejszyłoby uzależnie-
nie od paliw kopalnych poprzez rozwój najtańszych 
w polskich warunkach technologii OZE tj. lądowych 
farm wiatrowych i  fotowoltaiki. Konieczne wydaje 
się również wypracowanie mechanizmu przedłużenia 
pracy bloków węglowych, co pozwoliłoby na mniejsze 
wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa przejścio-
wego. Po agresji Rosji na Ukrainę, Polska powinna 
dłużej wykorzystywać węgiel jako paliwo rezerwujące 
niesterowalne źródła OZE, by zmniejszać import gazu, 
a negocjowanie daty końca wsparcia węgla z rynku 
mocy wydaje się istotnym kierunkiem działań, jakie 
może podjąć polski Rząd. 

Kolejnym punktem jest konsekwentne wdrażanie 
energetyki jądrowej – stabilnego i bezemisyjnego 
źródła energii. Wysokie koszty można ograniczyć, 
np.  zmniejszając zużycie energii poprzez niższą 
temperaturę w mieszkaniu bądź redukując użycie 
samochodu – chociażby przez promocję pracy zdalnej 
w sektorach, w których jest możliwa lub ograniczając 
zbędne podróże – zmniejszamy nasze wydatki na 
nośniki energii, a każde takie działanie dodatkowo 
wpływa na zbliżenie się do równowagi na rynkach 
energii, więc i na spadek ich cen. Zatem zmniejszając 
zużycie energii, zmniejszamy nasze rachunki na dwa 
sposoby zarówno poprzez zmniejszenie ilości koniecz-
nej do zakupu energii, jak i działając w kierunku 
zrównoważenia popytu z podażą, zmniejszamy finalną 
cenę każdego nośnika energii. 

W długim horyzoncie czasowym ceny energii 
elektrycznej można obniżyć także dzięki subsydiom 
dla instalacji OZE. Subsydia obniżą koszty inwestycji 
dla producentów energii, a co za tym idzie, także ceny 
energii. Należy pamiętać jednak, że subsydia mogą 
stanowić znaczący koszt dla budżetu państwa.

CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ?
W zasadzie cały świat będzie dążył do neutralności kli-

matycznej. Transformacja polskiej gospodarki w kierunku 
niskoemisyjnym jest konieczna, ponieważ brak działań 
może kosztować więcej niż wprowadzenie niezbędnych 
zmian. Stwarza to szansę dla dalszego rozwoju naszej 
gospodarki, wzmocnienia konkurencyjności oraz stwo-
rzenia nowych miejsc pracy. Koszty tego przedsięwzięcia 
będą ogromne, dlatego tak ważne jest wykorzystanie 
środków unijnych. Nie należy jednak z tym zwlekać, tylko 
działać już teraz. Dlatego też firmy powinny szukać źródeł 
finansowania tych inwestycji i np. rozważyć skorzystanie ze 
środków dostępnych w ramach systemu EU ETS (Fundusz 
Innowacyjny czy Modernizacyjny), czy funduszy krajo-
wych np. Funduszu Transformacji Energetyki, do którego 
trafi 40% środków ze sprzedaży uprawnień w drodze 
aukcji z obecnego okresu rozliczeniowego. Należy przy 
tym pamiętać, że im wyższa cena uprawnień do emisji, 
tym więcej środków dostępnych na inwestycje w tech-
nologie niskoemisyjne. Z drugiej strony, zbyt szybkie 
tempo wzrostów cen uprawnień do emisji w EU ETS 
zwiększa koszty przedsiębiorstw oraz wpływa na ceny 
energii elektrycznej. Oznacza to, że niezbędna jest reforma 
tego systemu pod kątem wprowadzenia pewnych mechani-
zmów, które mogłyby tę cenę stabilizować. Bardzo dobrym 
rozwiązaniem mogłoby być np. "ulepszenie" istniejącego 
art. 29a dyrektywy EU ETS, tak aby szybciej reagował na 
nagłe wzrosty cen lub wykorzystanie uprawnień, które 
trafiają do rezerwy MSR3. Ważny jest też nadzór nad 
tym rynkiem. Dlatego też europejski nadzór finansowy 
(ESMA) powinien lepiej monitorować ten rynek i starać 
się wyłapywać przypadki handlu uprawnieniami, które 
odbiegają od normy.  

Reasumując, nie jest nam potrzebna zmiana celów 
redukcyjnych, a jedynie zmiana drogi dojścia do tych 
celów. Można to osiągnąć poprzez przejściowe zapewnienie 
dostaw energii po akceptowalnej cenie (krótkoterminowo) 
i nie trzeba przy tym rezygnować z realizacji celów klima-
tycznych w dłuższym terminie (intensyfikacja rozwoju OZE 
i zwiększenie efektywności energetycznej).

dr inż. Krystian Szczepański, 
Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska-

Państwowego Instytutu Badawczego

3 KE w ramach planu "REPowerEU" zamierza spieniężyć ok. 200 mln uprawnień 
do emisji znajdujących się w rezerwie MSR. Środki uzyskane ze sprzedaży upraw-
nień (ok. 20 mld EUR) mają zostać przekazane państwom czł. w formie dotacji 
(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/
repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_pl).
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CORAZ CZĘŚCIEJ PRZYCHODZI NAM MIERZYĆ SIĘ 
ZE SKUTKAMI DŁUGOTRWAŁYCH OKRESÓW SUSZY. 
WIELE WSKAZUJE, ŻE NASI PRZODKOWIE LEPIEJ 
ROZUMIELI KONIECZNOŚĆ ZATRZYMANIA WODY 
W ŚRODOWISKU. DO DZIŚ W KAŻDEJ NIEMAL WSI 
SPOTKAĆ MOŻNA ZAROŚNIĘTE STAWY, ZNISZCZONE 
GROBLE, ZABUDOWANE BEZMYŚLNIE MEANDROWE 
ODCINKI RZEK, OSUSZONE TERENY PODMOKŁE. 
WSZYSTKO TO STANOWIŁO NIEGDYŚ NATURALNY 
SYSTEM RETENCJI.  

Emil Hołowkiewicz w dziele "Echa historyczne 
z  puszcz i  bagnisk starej Słowiańszczyzny" (Syl-
wan 1892, str. 12) pisał: 

"Lesistość i wodnistość kraju były wybitną cechą 
dawnej Słowiańszczyzny…"

"Niemen, Dniestr i inne kręciły się tak wężykowato, 
że nie raz żeglarze brali ogień z ognisk dnia wczorajszego, 
zakrętami koryta zbliżonego…"  

"Ta wodnistość kraju była dziełem przyrody. Obok 
naturalnej wodnistości kopano jeszcze, według Długosza, 
sztuczne kanały od Bochni aż do Krakowa, sypano sie-
dem mil długie wały, olbrzymie rowy celem połączenia 
jezior. Lecz tej było jeszcze mało; gdziekolwiek tylko się 
zwrócimy, widzimy nieukończony szereg grobel, któremi 
wstrzymywano sztucznie wody, zakładano nieskończone 
stawy, które do połowy XIX wieku przetrwały i dopiero 
w ostatnich 30 latach , ze szkodą dla gospodarstwa , na 
wielkie rozmiary spustoszone zostały…"

Niszczenie wodnego "płaszcza" naszej ziemi trwało 
przez całe wieki. W ostatnich dziesięcioleciach Lasy 
Państwowe w całej Polsce podjęły wielki program pod 
hasłem małej retencji, mający na celu przeciwdziałanie  
skutkom niedoborów wody.

WODOCHRONNA ROLA LASU
To, że woda jest podstawą wszelkiego życia wie dzisiaj 

każdy. Niewiele jednak osób zdaje sobie sprawę z tego, że 
wody w naszym kraju ciągle brakuje. Las jest wyjątkowym 
pod tym względem ekosystemem, ponieważ potrafi ją 

magazynować na wiele sposobów. Po każdych opadach 
deszczu ogromne ilości wody gromadzone są we wszyst-
kich warstwach lasu, od roślin, po ściółkę i glebę. Naturalną 
"gąbką" pochłaniającą wodę są również tereny podmokłe 
i torfowiska. Część wody, która trafia do lasu odparowuje 
do atmosfery, wracając później na powierzchnię ziemi 
w postaci deszczu. Część wnika w glebę zasilając wody 
gruntowe i głębinowe oraz trafia do strumieni, rzek i zbior-
ników wodnych. Las odgrywa zatem niezwykle ważną rolę 
w cyklu obiegu i magazynowaniu wody oraz ma istotne 
znaczenie dla lokalnych warunków hydrologicznych.

WODY CIĄGLE BRAKUJE
 Mimo ogromnych zdolności magazynowania przez 

las wody, w wielu nadleśnictwach w Polsce brakuje jej 
trwale lub okresowo. Za główną przyczynę tej sytuacji 
podaje się zmiany klimatu. Świadczą o  nich dane dotyczące 
wzrostu średniej temperatury w całym kraju, wzrostu dni 
z intensywnymi opadami, skracanie się okresu zalegania 
śniegu czy wydłużenie się okresów bezdeszczowych. 

Długotrwały deficyt wody osłabia naturalne zdol-
ności obronne wielu gatunków roślin. Szczególnie 
drzewa stają się podatniejsze na choroby i szkodniki. 
Słabną, a w wyniku tego wykazują mniejszą odporność 
na zniszczenia wywołane wiatrem, deszcze lub mro-
zem. Niektóre gatunki drzew, takie jak dęby czy jesiony, 
wymagające do prawidłowego wzrostu i funkcjonowania 
znacznie większych zasobów wody, w wyniku długo-
trwałej suszy po prostu zamierają. Wysokie temperatury 
i długotrwały brak opadów skutkuje również zwięk-
szeniem zagrożenia pożarowego w lasach. Obecność 
uschniętych drzew i przesuszona ściółka, a przy tym 
dominacja gatunków iglastych powoduje, że pożar może 
rozprzestrzeniać się błyskawicznie.

OBECNOŚĆ WODY W LESIE ZWIĘKSZA 
BIORÓŻNORODNOŚĆ

Susza w lesie to również problem z dostępnością 
wody dla zwierząt oraz związana z tym zmniejszona 
baza pokarmowa. Roślinność zielna będąca podstawową 

WODA ZATRZYMANA W LESIEWODA ZATRZYMANA W LESIE
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pożywienia wielu gatunków zwierzyny po prosu usycha. 
Dla wielu organizmów brak wody, wyklucza ich życie. 
Przedstawicielami takich zwierząt są płazy, których roz-
ród związany jest bezpośrednio z wodą. Obecność wody 
ma zatem ogromny wpływ na bioróżnorodność całego 
ekosystemu leśnego oraz biotopów w jego sąsiedztwie. 

WODĘ MOŻNA ZATRZYMAĆ W LESIE
Świadomość tego, że warunkiem koniecznym do 

trwałości lasu są właściwe stosunki wodne sprawia, że 
Dyrekcja Generalna i poszczególne dyrekcje regionalne 
Lasów Państwowych, w tym wiele nadleśnictw, podejmuje 
szereg działań mających na celu zwiększenie zasobów 
wody w środowisku. Realizowane są m.in. dwa duże 
projekty "mała retencja nizinna" i "mała retencja górska", 
polegające na wyłączeniu części wody z naturalnego 
obiegu i gromadzeniu lub spowalnianiu jej odpływów, 
w zależności od potrzeb. Zasadniczym ich założeniem jest 
wzmocnienie odporności lasu na zagrożenia związane ze 
zmianami klimatu.  W tym celu prowadzone są działania 
dotyczące: budowy, przebudowy i odbudowy zbiorników 
wodnych i zbiorników suchych, a także małych urządzeń 
piętrzących (zastawki, małe progi, przytamowania) na 
kanałach i rowach celem spowolnienia odpływu wód 
powierzchniowych i ochrony wartości przyrodniczych. 
Planowane są także przebudowy obiektów hydrotechnicz-
nych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mosty, 
przepusty, brody) oraz zabudowa przeciwerozyjna dróg, 
szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów 
infrastruktury leśnej przed nadmierną erozją wodną 
związaną z gwałtownymi opadami i spływami wód.  

Celem tego typu działań jest podniesienie poziomu 
wód powierzchniowych i gruntowych, spowolnienie 
odpływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodziowego 
i szkód powodowanych przez wody wezbraniowe. Całe 
przedsięwzięcie w Lasach Państwowych ma swoje gór-
skie i nizinne oblicze, bowiem właśnie charakter terenu 
warunkuje rodzaje prowadzonych prac.

W ramach projektu pn. "Kompleksowy projekt ada-
ptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja 
oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich" 
(MRG2) w perspektywie finansowej 2014–2020 udział 
wzięło 11 nadleśnictw: Baligród, Bircza, Brzozów, Cisna, 
Dynów, Kańczuga, Krasiczyn, Lutowiska, Lubaczów, 
Narol oraz Ustrzyki Dolne. W ramach podpisanych 
porozumień pomiędzy DGLP, a nadleśnictwami, wartość 

wydatków kwalifikowalnych na realizację zadań  wyniosła 
44,9 mln zł. Za tę kwotę zostało zbudowanych 270 obiek-
tów, w tym 15 zbiorników retencyjnych, pojemność 
obiektów małej retencji przy maksymalnym piętrzeniu 
170,3 tys. m3 wody, a objętość retencjonowanej obecnie 
wody 117,7 tys. m. W trakcie realizacji są jeszcze dwa 
zbiorniki retencyjne i bystrze w Uhercach Mineralnych 
w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne. Zakończenie prac 
zaplanowano w roku 2023.

Z kolei w "projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 
klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji 
wodnej na terenach nizinnych" (MRN2) zaangażowało 
się siedem nadleśnictw: Głogów, Jarosław, Kolbuszowa, 
Leżajsk, Mielec, Sieniawa, Tuszyma. W perspektywie 
finansowej 2014–2020 zaplanowano do wykonania 
34 zbiorniki o objętości 285 tys. m3 wody i pojemności 
powodziowej 373,8 tys. m na łączną kwotę 16 mln. zł.

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na 
zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych 
ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą 
ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub mini-
malizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych 
takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, 
powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel uzupełniający to odbudowa cennych ekosyste-
mów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na 
ochronę różnorodności biologicznej.

Mała retencja przyczynia się też do poprawy 
zdrowotności drzewostanów, przywrócenie ciągłości 
biologicznej cieków, powstawania siedlisk i wodopojów 
dla dzikich zwierząt oraz zwiększenie bioróżnorod-
ności. Spełniają one bowiem ważną rolę wodopojów 
i kąpielisk dla zwierzyny, szczególnie dla dzików i jeleni. 
Bez względu na wielkość, już sama obecność oczek 
wodnych czy mokradeł sprawia, że łowiska stają się 
ostoją różnorodnych gatunków zwierząt. Dotyczy 
to przede wszystkim dzikich kaczek i gęsi, łabędzi 
i żurawi, ale również zwierzyny grubej. Bardzo chętnie 
korzysta ona cały rok z dostępnej wody, traktując ją 
jako wodopój, ale również jako miejsce schłodzenia 
organizmu i ochrony przed insektami. Pozornie nie-
znaczące, niewielkie zbiorniki wodne, stają się zatem 
bardzo istotnym elementem, wpływającym na poprawę 
stosunków wodnych i będący stały rezerwuarem wody, 
tak ważnej dla całego środowiska i ludzi. 

Edward Marszałek
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SZEROKO POJĘTA EDUKACJA ŚRODOWISKOWA 
I EKOLOGICZNA OPARTA NA FUNDAMENTACH DZIE-
DZICTWA NARODOWEGO, KSZTAŁTOWANIU POSTAW 
PATRIOTYCZNYCH I OBYWATELSKICH ORAZ WDRA-
ŻANIU PROCESU ZNOSZENIA BARIER SPOŁECZNYCH.

ISTNIEJE JUŻ WIELE ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH 
ZWIĄZANYCH Z TEMATYKĄ EKOLOGII, 
SKĄD WIĘC POMYSŁ NA KOLEJNĄ ?
Tytułem wstępu i genezy. Jako Stowarzyszenie pod 
nazwą Klub Przyjaciół Polskiej Platformy Ekologicznej 
zostaliśmy wpisani do KRS 26.05.2022.

Z pozyskanych informacji od członków Zarządu 
i Rady Nadzorczej Polskiej Platformy Ekologicznej S.A. 
wiem, że pomysł na działalność społeczną i pozabizne-
sową przyświecał Polskiej Platformie Ekologicznej SA 
od chwili jej założenia. Był to jeden z wielu kierunków 
działań założony w pewnej czasoprzestrzeni.

W kwietniu bieżącego roku główny akcjonariusz 
i Zarząd Polskiej Platformy Ekologicznej S.A. uznał, że 
taką propozycję można skierować do mnie jako aktyw-
nego sympatyka działań proekologicznych.

To właśnie spowodowało, że plany i zamierzenia 
przekuły się w czyny. Z zespołu przedsiębiorczych ludzi 
wyłoniła się grupa członków założycieli Stowarzyszenia. 
Walne Zebranie uchwaliło Statut i  władze Stowarzyszenia. 
Członkowie Zarządu wypełnili wnioski, skompletowali 
dokumenty i cały pakiet trafi ł do Sądu Rejestrowego. 
Doskonale pamiętam ten dzień, pełen emocji, nadziei 
i planów na działanie.

Nasze miejsce to Polska, nasza misja to edukacja 
i wspieranie postaw proekologicznych w powiązaniu 
z poszanowaniem i propagowaniem kultury, historii, tra-
dycji sztuki lokalnej, partnerskie wdrażanie opracowanych 
strategii rozwoju i wynikających z nich planów działań dla 
regionów a także promowanie działań pro-społecznych.

JAKIE KONKRETNIE ZADANIA 
CHCECIE REALIZOWAĆ ?
Jakie? Statutowe. Oczywiście wszyscy wiemy, że to wielkie 
uproszczenie. Inicjator i pomysłodawca czyli Polska 
Platforma Ekologiczna S.A. realizuje cele bezpośrednie, 
działając na rzecz środowiska. Prowadzi prace badawcze, 
wdraża technologie recyklingowe, koordynuje prace 
i konsoliduje podmioty gospodarcze w wytyczaniu 
kierunków dla podnoszenia standardów w tym obszarze.

Nasza rola jako NGO obejmuje zakres współpracy, 
wspierania i prowadzenia działalności promocyjnej 
z  organizacjami i  przedsiębiorstwami działającymi 
w sferze ochrony środowiska w tym z PPE SA i  jej 
spółkami partnerskimi.

W Preambule Statutu Klubu Przyjaciół Polskiej Plat-
formy Ekologicznej czytamy: "Wolą członków założycieli 
jest powołanie Stowarzyszenia, które w swoim założeniu 
będzie zajmować się wspieraniem i współtworzeniem 
zasad zrównoważonego rozwoju, by obecne i przyszłe 
pokolenia mogły sprawiedliwie realizować swoje potrzeby 
środowiskowe i rozwojowe, gdzie ochrona środowiska 
musi być integralną częścią procesu rozwoju."

Członkowie założyciele zgodnie postanowili, by 
w towarzystwie autorytetów i ludzi dobrej woli zrealizować 
w najbliższym czasie projekt Tour De Ekologia, równocze-
śnie podejmując działania budzące postawy patriotyczne, 
wiedzę historyczną, środowiskową i ekologiczną a także 
aktywność fi zyczną i niwelowanie barier społecznych.

ISTNIEJE JUŻ WIELE TAKICH ORGANIZACJI, 
CZYM CHCECIE SIĘ WYRÓŻNIAĆ ?
Zdefi niowałabym to jednym słowem – impetem.

STOWARZYSZENIE POD NAZWĄ KLUB PRZYJACIÓŁ STOWARZYSZENIE POD NAZWĄ KLUB PRZYJACIÓŁ 
POLSKIEJ PLATFORMY EKOL0GICZNEJPOLSKIEJ PLATFORMY EKOL0GICZNEJ
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Pragniemy, by nasz ekologiczny rajd był wyjąt-
kowym wydarzeniem na rowerowej mapie Polski, 
dlatego dokładamy wszelkich starań, by nadać mu 
unikalny charakter.

Cele jakie przyświecają realizacji eventu to:
 y promocja walorów turystyczno – krajoznawczych 
szlaków rowerowych Doliny Baryczy, 
w szczególności terenów Stawów Milickich,

 y upowszechnianie wiedzy o szlakach 
i ścieżkach rowerowych,

 y propagowanie ekologicznego stylu życia 
i edukacji historyczno – ekologicznej,

 y kształtowanie postaw obywatelskich,
 y popularyzacja turystyki rowerowej jako 
formy rekreacji, aktywnego wypoczynku 
oraz zdrowego trybu życia,

 y stworzenie uczestnikom warunków do czynnego 
wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej,

 y promocja i organizacja wolontariatu.

Z przyjemnością informujemy, ze w ramach auten-
tycznego niwelowania skutków niepełnosprawności 
w dążeniu do wyrównywania życiowych szans, gościć 
będziemy rowerzystów niewidomych, skupionych wokół 
Fundacji "Szansa dla Niewidomych".

Poza tym, zarządzaniem własną jakością, tak, by 
w przyszłości nie działać dzisiejszymi rozwiązaniami, 
współpracować ze wszystkimi ludźmi i organizacjami 
otwartymi na wspólne zamierzenia, zachęcając tych, 
którzy do tej pory nie mieli okazji podjąć takich wyzwań 
lub pomimo zaproszeń nie byli na nie gotowi. 

Nasze cele są transparentne, czyny są proste i otwarte, 
mówimy językiem zrozumiałym i niosącym przesłanie, 
korzystamy z wiedzy naukowców i ludzi doświadczo-
nych. Zapraszamy do współdziałania ponad podziałami 
i zdajemy sobie sprawę, ze codzienność Stowarzyszenia 
to systematyczna długofalowa praca. 

CO DOTYCHCZAS OSIĄGNĘLIŚCIE I JAKIE 
MACIE PLANY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ ?
W  końcu maja bieżącego roku zostaliśmy zarejestrowani 
w KRS, by już w lipcu 2022 r. nawiązać współpracę ze 
Stowarzyszeniem Borówek. W ramach Partnerstwa 
Strategicznego i na mocy porozumienia, Klub Przyjaciół 
Polskiej Platformy Ekologicznej został współorganiza-
torem IV Borówkowego Rajdu Rowerowego.

Z radością mogę powiedzieć, że wspólnie zrealizo-
waliśmy wszystkie założenia i cele eventu a w ramach 
publicznej zbiórki pieniędzy zebraliśmy istotną sumę 
na rzecz Stowarzyszenia "Prusickie Serce dla Zwierząt". 
Podczas tego wydarzenia gościliśmy także 14 letniego 
Kubusia z rodzicami, który choruje na dziecięce poraże-
nie mózgowe i dla którego pragniemy zaangażować się 
w zbiórkę pieniędzy i pomoc finansową przeznaczoną na 
postępy w rehabilitacji. To już niebawem – 01.10.2022 r.

W imieniu członków Klubu Przyjaciół Polskiej 
Platformy Ekologicznej z siedzibą we Wrocławiu wraz 
z Partnerem i   Gospodarzem terenu, jakim są Stawy 
Milickie S.A. z siedzibą w Rudzie Sułowskiej, serdecznie 
zapraszam do udziału w Tour De Ekologia, utrzyma-
nym w formule rodzinnego rajdu rowerowego, szlakami 
wspaniałego Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy. 

Tu muszę mocno podkreślić ogromny wkład mery-
toryczny i organizacyjny oraz zaangażowanie kadry 
Stawów Milickich S.A. w nasze wspólne przedsięwzięcie. 

Szeroka oferta zajęć terenowych, opierających się na 
tradycji rybackiej i niezwykłych walorach przyrodniczych 
Doliny Baryczy i Stawów Milickich, przygotowana przez 
doświadczonych edukatorów i przewodników Centrum 
Edukacji Turystycznej nadaje niezwykły charakter oraz 
specjalną jakość realizacji projektu.

BOŻENA GRABECKA
 

Prezes Zarządu
Klubu Przyjaciół Polskiej Platformy Ekologicznej
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Trasa rajdu przebiega pośród najstarszych stawów 
hodowlanych w Europie a teren ten stanowi również 
największy w Polsce rezerwat ptactwa.

Na trasie przejazdu znajdzie się pięć stanowisk 
edukacyjnych, by zapoznać uczestników z bogactwem 
historii, fauny i fl ory tego miejsca, stanowiącego nasze 
dziedzictwo narodowe.

Na mecie wydarzenia proponujemy pokazy survia-
lowe, uczymy jak przetrwać w ekstremalnych warunkach 
pogodowych, leśnych a także innych krytycznych sytu-
acjach terenowych. Kolejny partner pozwoli wziąć 
udział w warsztatach dotyczących udzielania pierwszej 
pomocy w nagłych wypadkach. Muzyczną oprawę 
zapewni Regionalny Zespół Muzyczny "Mirkowianie", 
który cieszy się dużą popularnością.

Jesteśmy w trakcie rozmów dotyczących uświetnie-
nia programu przez uczestnictwo przedstawicieli fi rm 
takich jak: Citronex Sp. zo.o., Tarczyński S.A., Eneris 
Surowce S.A. oraz Fundacji "Odzyskaj Środowisko".

Do współpracy edukacyjnej zapraszamy również 
Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Komendę 
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za merytoryczne i logi-
styczne wsparcie, jakiego udziela nam Nadleśnictwo 
Żmigród. Ogromnie liczymy na pozyskanie Patronatów 
Honorowych Samorządów.

Partnerami wspierającymi nasze przedsięwzięcie są 
także: Dolnośląska Kraina Rowerowa, Stowarzyszenie 
Borówki i Zespół "Mirkowianie".

Nie sposób wymienić wszystkich zaangażowanych 
i wszystkie atrakcje, również ze względu na niektóre 
rozmowy i działania w toku.

CZEGO MOŻNA ŻYCZYĆ TAK 
MŁODEJ ORGANIZACJI ?
Powodzenia, siły, wytrwałości, ambicji i  rozmachu 
w kolejnych projektach.

Z pewnością wydarzeniem roku jest dla nas organi-
zacja KONGRESU pod hasłem Ekologia i Patriotyzm  

– Sprzeczność czy Konieczność?

Jest to wydarzenie realizowane wspólnie z Polską 
Platformą Ekologiczną  S.A. w  dniu 24.11.2022 r 
we Wrocławiu w  Hotelu Haston City.

Mamy już potwierdzony udział kilkunastu naukow-
ców, jednostek badawczych, prawników, przedstawicieli 
ministerstw, samorządów i przemysłu.

Tematyka obejmie między innymi:
y bezpieczeństwo energetyczne w teorii i praktyce,
y zagadnienia związane z Gospodarką 

Obiegu Zamkniętego, 
y założenia Zielonego Ładu, by móc aspirować do 

miana kontynentu neutralnego dla klimatu, 
y regulacje i trendy ESG czyli wyzwania, jakie 

stawiają czynniki, w oparciu o które, tworzone 
są ratingi i oceny pozafi nansowe przedsiębiorstw, 
państw i innych organizacji. Składają się 
z 3 elementów: E – Environmental – Środowisko, 
S – Social – Społeczna odpowiedzialność 
and G – Governance – Ład korporacyjny.

Zaprezentujemy również wdrożone technologie własne 
oraz fi rm zewnętrznych także zagranicznych.

W najbliższym czasie przedstawimy szczegółowy 
program zawierający listę prelegentów, tematy wystąpień 
oraz paneli dyskusyjnych.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału 
w naszych przedsięwzięciach, których program i zało-
żenia można poznać na stronie www.kpppe.org oraz 
w social mediach. 

O wszelkich poczynaniach informujemy na bieżąco.
Serdecznie pozdrawiam czytelników, szczególnie 

tych, którym bliskie są wspólne działania w kierunku 
bezpiecznej, zielonej transformacji. 

Bardzo dziękuję za zaproszenie i rozmowę. 

Z ekologicznymi pozdrowieniami 
Bożena Grabecka

Prezes Zarządu 
Klubu Przyjaciół Polskiej Platformy Ekologicznej

Rozmawiał Redaktor Wydawniczy
Krzysztof Wietecha
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Drwale pracujący przy pozyskaniu drewna w leśnic-
twie Smerek (Nadleśnictwo Cisna) podczas ścinki 
jawora natrafili na metalowe elementy w pniu drzewa. 
Zniszczeniu uległ łańcuch tnący pilarki. Po dokonanych 
szczegółowych oględzinach i badaniu detektorem metali 
okazało się, że to grube gwoździe głęboko wbite i zakrzy-
wione tak, by nie były widoczne dla oka. 

To najwyraźniej celowe działania, bowiem gwoździe 
znaleziono również w kilku innych jodłach i jaworach, 
wyłącznie tych, które od dwóch lat wyznaczone są do 
ścinki.  W każdym z drzew ujawniono po 5–7 gwoździ 
– mówi Łukasz Mokrzyński, zastępca nadleśniczego 
Nadleśnictwa Cisna.  

Nadleśnictwo złożyło zawiadomienie w sprawie oka-
leczonych jodeł do Komendy Powiatowej Policji w Lesku.

Podobny akt wandalizmu miał miejsce niedawno 
w Nadleśnictwie Lutowiska, gdzie również stwierdzono 
celowo wbijane w pnie jodeł gwoździe. Ten ekoter-
rorystyczny sposób działania, tzw. tree spiking, poza 
oczywistymi stratami materialnymi, stwarza też 
poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pilarzy 
czy pracowników tartaków. Proceder ten rząd Stanów 
Zjednoczonych w 1988 r. uznał wprost za ekoterroryzm 
i wprowadził ustawę dotyczącą jego zwalczania.

Tekst: Edward Marszałek 
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie 
Zdjęcia: Arch. Nadleśnictwo Cisna

ZNÓW GWOŹDZIE W PNIACH DRZEWZNÓW GWOŹDZIE W PNIACH DRZEW
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KRONIKI MIGRACJIKRONIKI MIGRACJI
SZPAKI I RADOŚĆ LATANIASZPAKI I RADOŚĆ LATANIA

Pod koniec lat czterdziestych XX wieku, holender-
ski naukowiec Ab Perdeck przeprowadził przełomowy 
wówczas eksperyment w badaniach nad ptasimi migra-
cjami. Pedreck i jego asystenci jesienią, w okolicach Hagi 
schwytali łącznie około 11 000 Szpaków, które podzielili 
według wieku i płci. Wiadomo było, że sejmikujące pod 
Hagą Szpaki normalnie udawały się na zimę do Bretanii 
i na południowe krańce Wysp Brytyjskich, lecąc 600 kilo-
metrów dalej w kierunku południowo–zachodnim. Ale 
zmyślni eksperymentatorzy zapakowali swoje ptaki do 
samolotów i przewieźli je do Szwajcarii. Tam odpowied-
nio oznaczone Szpaki wypuszczano w trzech różnych 
lokalizacjach – w Genewie, w Bazylei, w Zurychu – 
i pozwolono im kontynuować ich jesienną migrację. Ptaki 
znajdowały się jednak ok. 600 km na południe od tra-
dycyjnego punktu startu (Hagi). Założono, że Szpaki 
będą się kierowały instynktem i z miejsca wypuszczenia 
przelecą 600 km w kierunku południowo–zachodnim. 

Spośród uwolnionych Szpaków odnaleziono 
potem 354. Okazało się, że młode ptaki zachowały się 
tak, jak zakładano – przeleciały 600 km na południowy 
zachód i tam się zatrzymały. Tymczasem dorosłe powró-
ciły na swoje tradycyjne zimowiska! Wiosną wszystkie 
ptaki wróciły do Holandii. Kolejnej jesieni "młode" 
poleciały na zimowiska eksperymentalne, a dorosłe 
tam, gdzie zawsze.

Takie wyniki poparły teorię, że kierunek i długość 
migracji są wrodzone oraz, że determinują wędrówkę 
młodych ptaków. Ruszając w drogę po raz pierwszy, 
ptaki uczą się mapy i nawigacji do celu. Ale w przyszłości 
będą już polegać na swojej pamięci i doświadczeniu. 
W każdym razie tak jest u Szpaków. 

Z perspektywy ostatnich lat obserwacji możemy jed-
nak dodać, że zwyczaje i szlaki migracyjne współczesnych 
Szpaków bardzo szybko się zmieniają. Oznacza to, że 
ani długość, ani kierunek migracji nie mogą być u nich 
zadane raz na zawsze. Być może czynnik społeczny jest 
u nich tak samo ważny, jak u innych gatunków podró-
żujących stadnie. Innymi słowy indywidualny Szpak 
nie poleci tam, gdzie każe mu instynkt, lecz tam gdzie 
polecą jego współtowarzysze. Dlaczego nie potwierdzili 
tego Holendrzy w swoim klasycznym już eksperymencie? 
Być może stres w jakim znalazły się ptaki spowodował 
rozbicie więzi i struktury społecznej. Zjawisko często 
obserwowane w ptasich społecznościach, chociażby 
w reakcji na polowania. A może informacja genetyczna 
u Szpaków przetwarza się szybciej niż myślimy?

Jedno jest pewne: większość eksperymentów prowa-
dzi się z zaangażowaniem młodych, niedoświadczonych 
ptaków, należących tylko do kilku najbardziej popular-
nych gatunków. Zwykle są to małe ptaki wróblowate. 
W gruncie rzeczy to o ich zrachowaniach migracyjnych 
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wiemy najwięcej. Oczywiście w warunkach zaprogra-
mowanych przez eksperymentatorów. Pozbawione tego 
typu zależności wydają się być badania oparte na ultra-
nowoczesnej technologii – przede wszystkim z użyciem 
wszelkich radionadajników i czytników satelitarnych.

Pod koniec maja szpacze rodziny z  lotnymi już 
młodymi zaczynają grupować się w coraz większe stada. 
Do jesieni wiele z nich może liczyć tysiące. Chmary 
ptaków z całej okolicy zlatują się wówczas na wspólne 
noclegowiska. Przed zaśnięciem wszystkie rzucą się 
w szalony popis latania synchronicznego. Przez pół 
godziny i  więcej dziesiątki tysięcy ptaków, niczym 
jeden organizm, będą pulsować na niebie przybierając 
najbardziej niezwykłe kształty. Wielka, żywa chmura. 
Doskonała harmonia. Wspaniały spektakl.

Dlaczego? Czasami przydaje się to w ogłupieniu 
jakiegoś upartego drapieżnika, jak Sokół Wędrowny na 
zdjęciu. A na co dzień, być może w ten sposób, Szpaki 
manifestują swoją Joie de vivre. Szpaki kochają towarzy-
stwo. A tak liczne musi naprawdę radować! 

Zima zmusi całe stada do podróży na Zachód i Połu-
dnie Europy. (Być może jeszcze 30 lat temu większość 
naszych Szpaków leciała na zimę do Francji i Hiszpanii. 
Wiele aż do Północnej Afryki. Dzisiaj główny wektor 
migracji przesunął się na Wyspy Brytyjskie. Coraz więcej 
ptaków zimuje też już w zachodniej Polsce.) Tam spotkają 
jeszcze więcej Szpaków. Z różnych zakątków kontynentu. 
Ich radość będzie jeszcze większa. Zatem i pokazy lata-
nia synchronicznego jeszcze bardziej spektakularne. 
W powietrze wzbiją się setki tysięcy ptaków. Widok 
i emocje nie do opisania! Dla nich i dla nas.

Stowarzyszenie Jestem na pTAK!
Misja stowarzyszenia to trzy słowa 

POZNAJ POKOCHAJ POMÓŻ 

Co robimy dla Ptaków i Przyrody?
Jak możesz do nas dołączyć?

– zacznij od naszej strony 
jestemnapTAK.pl

Chcemy dostarczać Ci wiedzę – o Czajkach, Dudkach, 
Zającach. Chcemy pokazać Ci ich świat. Opowiedzieć o ich 
życiu i problemach. Pokazać ich piękno i wyjątkowość.

Gdy je poznasz – to pokochasz. Takie już są – Czajki, 
Dudki, Zające i cała reszta. Taka jest siła Przyrody.

A gdy już pokochasz, to zobaczysz, że zasługują na 
podziw i szacunek. 

Niektórym to wystarczy – żeby przetrwać. Inni, 
a jest ich coraz więcej, potrzebują pomocy.

Tworzymy Ostoje Przyrody w całej Polsce.
Zarażamy pasją do ptaków podczas Nocy Sów.
Zachęcamy rolników do gospodarowania 
przyjaznego Przyrodzie.
Tworzymy Ogrody na pTAK! w całej Polsce.

Nasze kampanie i akcje:
• Noc Sów
• Włącz Ogród na pTAK!
• Orlik, Ptak Jakich Mało!
• Bagna są Dobre!
• Bądź na pTAK!
• Bukiet z Pól
• Bagna są Dobre! – Łąki Polski Północnej
• Społeczne Rezerwaty na pTAK! 

Dołącz do nas i Bądź na pTAK!

To nie tylko pasja i  miłość do ptaków. To styl życia, 
codzienne eko-wybory i postrzeganie świata.

Stan Ziemi, naszej przestrzeni życiowej, którą dzielimy 
ze Skowronkami, Bocianami, Jeżami, Dębami i każdą 
inną istotą – jest sprawą nas wszystkich i wszyscy mamy 
wpływ na ten stan. Wszyscy mamy też prawo do życia – 
prawo do Ziemi i jej zasobów. Wszyscy żyjemy w jednym 
globalnym ekosystemie i od niego zależymy.

Tekst: Jacek Karczewski / Zdjęcia: Piotr Kamont
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WIRUSY, BAKTERIE I ALERGENY MOGĄ WYWO-
ŁAĆ STAN ZAPALNY SPOJÓWEK, KTÓRY JEST BARDZO 
DOKUCZLIWY I OBJAWIA SIĘ PIECZENIEM, SILNYM 
ŁZAWIENIEM, ŚWIATŁOWSTR ĘTEM, A  NAWET 
BÓLEM OCZU. OBJAWY MOŻNA ŁAGODZIĆ DOMO-
WYMI SPOSOBAMI, OPARTYMI W WIĘKSZOŚCI NA 
ZIOŁACH, KTÓRE MAJĄ SKUTECZNE WŁAŚCIWOŚCI 
ŁAGODZĄCE, A PRZY TYM SĄ DELIKATNE DLA OCZU 
I SKÓRY WOKÓŁ NICH.

ZAPALENIE SPOJÓWEK – PRZYCZYNY I OBJAWY
Stan zapalny w spojówkach mogą wywołać różne 

czynniki, począwszy od bakterii, przez wirusy, alergeny 
i zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska.

Najbardziej uciążliwe jest wirusowe zapalenie spo-
jówek, które utrzymuje się nawet 2–3 tygodnie. Jest ono 
przy tym najbardziej zakaźne i trudne do wyleczenia 
ze względu na niewiele skutecznie działających leków.

Alergiczne zapalenie spojówek może pojawiać 
się sezonowo lub mieć charakter całoroczny, a także 
być objawem atopowego zapalenia skóry. Wszystkie 
typy mają podobny lub niemalże identyczny przebieg. 
Wiążą się z zaczerwienieniem oczu o różnym nasileniu, 
światłowstrętem, silnym łzawieniem i produkcją ropy 
lub wydzieliny surowiczej.

Stan zapalny powoduje ponadto szczypanie, pie-
czenie i ból, obrzęk i zapalenie powiek. Powieki często 
sklejają się, do tego stopnia, że rano po przebudzeniu 
nie da się ich otworzyć bez zwilżania i przemywania.

W przebiegu wirusowym bardzo często pojawiają 
się nacieki na rogówce, które znikają dopiero po kilku 
tygodniach lub miesiącach od zakończenia infekcji. 
Zaś w trakcie jej trwania może wystąpić także gorączka 
i infekcja gardłowa.

Zapalenie spojówek wymaga zwykle konsultacji 
z  lekarzem, który trafnie ustali, z  jakim podłożem 
stanu zapalnego się borykamy. Tymczasem warto 
sięgnąć po domowe, dostępne od ręki zioła na zapa-
lenie spojówek, które pomogą nam złagodzić stan 
zapalny, zmniejszyć łzawienie i obrzęk, a także wpłyną 
korzystnie na podrażnioną skórę wokół oczu.

Pamiętajmy, że podczas choroby najistotniejsza jest 
higiena oczu, częste mycie rąk oraz przemywanie oczu 
i ich okolic wodą przegotowaną lub solą fizjologiczną.

JAKIE ZIOŁA POMOGĄ NA ZAPALENIE SPOJÓWEK?
Wiele ziół ma właściwości łagodzące, hamujące 

świąd i zaczerwienienie. Do pielęgnacji oczu i powiek 
szczególnie poleca się kilka z nich, jednak w mie-
szankach ziołowych na stany zapalne oczu występują 
także inne pomocne surowce, których nie kojarzymy 
ewidentnie z  leczeniem i wspomaganiem narządu 
wzroku. Warto przyjrzeć się im wszystkim.

ŚWIETLIK LEKARSKI
Ziele świetlika to najczęstszy wybór w  stanach 

podrażnienia oczu i powiek. Naparem ze świetlika 
zmniejszymy stan zapalny i dokuczliwość związanych 
z nim objawów. Możemy go stosować w formie okładów 
lub przymoczki, nasączając nim jałową gazę i przykładając 
ją do zamkniętych oczu. W stanach permanentnego lub 
nawracającego podrażnienia oczu pomocne okazują się 
krople do oczu ze świetlikiem, dostępne w każdej aptece.

CHABER BŁAWATEK
Dzięki wysokiej zawartości antocyjanów oraz 

flawonoidów wyciągi i  napary z  chabra bławatka 

ZIOŁA NA ZAPALENIE SPOJÓWEKZIOŁA NA ZAPALENIE SPOJÓWEK
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wpływają na oczy kojąco i łagodząco, poprawiają ostrość 
widzenia, pielęgnują skórę wokół oczu, zmniejszają 
uczucie zmęczenia oczu i chronią przed niekorzystnym 
oddziaływaniem sztucznego światła. Kwiaty bławatka 
możemy nabyć w sklepie zielarskim.

BABKA LANCETOWATA
Zawiera substancje, które wspomagają i  koją 

obrzękniętą skórę, działa przeciwzapalnie oraz prze-
ciwalergicznie i zapobiega powstawania worków pod 
oczami, które uwidaczniają się w przebiegu zapalenia 
spojówek. Bardzo często występuje w preparatach 
do oczu wraz ze świetlikiem. Skutecznie pielęgnuje 
cienką i wrażliwą skórę wokół oczu.

RUMIANEK
Koszyczki rumianku to mnogość związków 

przeciwzapalnych i kojących śluzów oraz olejku ete-
rycznego o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. 
Rumianek od dawna stosuje się do przemywania oczu 
i powiek przy różnych rodzajach podrażnień. Sam 
niestety również jest surowcem o wysokim potencjalne 
alergizującym. Lepiej nie stosować go w przypadku 
alergicznego zapalenia spojówek lub występujących 
wcześniej alergii na inne surowce roślinne.

NAGIETEK
Bezpieczniejszy od rumianku jest pod tym wzglę-

dem nagietek, który również cechuje się skutecznym 
działaniem przeciwzapalnym. Nagietek łagodzi 

zaczerwienie, świąd i pieczenie, a dodatkowo wpływa 
regenerująco na skórę. Po zakończonej infekcji, o ile 
nie ma przeciwwskazań, możemy okolice oczu sma-
rować maścią nagietkową, by pozbyć się powstałych 
podrażnień, otarć i obrzęku.

MAK POLNY
Jest dość rzadko stosowany na skórę, a  jednak 

w recepturach zielarskich wspomagających leczenie 
chorób oczu można znaleźć go obok rumianku czy 
chabra bławatka. Napar z płatków maku polnego 
działa kojąco na zmęczone oczy, łagodzi stan 
zapalny powiek i spojówek, jest polecany zwłaszcza 
osobom, których oczy cierpią przez długie godziny 
spędzane przed komputerem.

INNE ZIOŁA STOSOWANE 
PRZY ZAPALENIU SPOJÓWEK

To nie koniec ziół pomocnych w domowym lecze-
niu zapalenia spojówek i towarzyszących mu objawów. 
Napar, który mamy zamiar wykorzystać do okładów 
na oczy możemy przygotować także z krwawnika, 
który ma działanie przeciwzapalne, antybakteryjne 
i ogranicza łzawienie. Zielarze nie zapominają też 
o majeranku, który działa antyseptycznie i ściągająco, 
ma właściwości antybakteryjne i przeciwwirusowe 
oraz łagodzi stan zapalny skóry i błon śluzowych.

Źródło: 
https://ziolana.pl/zapalenie-spojowek/
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GOLTERIA ROZESŁANA, ZWANA TAKŻE PEŁ-
ZAJĄCĄ, TO ZIMOZIELONA KRZEWINKA, KTÓRA 
POSI A DA DWA CH A R A K TERYST YCZ N E E L E-
MENTY – BŁYSZCZĄCE, SPICZASTE LIŚCIE ORAZ 
CZERWONE OWOCE. GOLTERIĘ KOJARZY NIEMAL 
KAŻDY Z NAS, PONIEWAŻ JEST STAŁYM ROŚLINNYM 
SYMBOLEM ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA. WARTO 
WIEDZIEĆ, ŻE Z  LIŚCI GOLTERII POZYSKUJE SIĘ 
OLEJEK ETERYCZNY O  WŁAŚCIWOŚCIACH PRZE-
CIWBÓLOWYCH I ROZKURCZOWYCH.

OLEJEK Z GOLTERII ROZESŁANEJ – ZAPACH 
RELAKSU I UKOJENIA

Golteria jest uroczą, niewielką krzewinką, uprawianą 
przez wielu ogrodników i producentów w celach ozdob-
nych, zwłaszcza na okoliczność grudniowych świąt.

Zastosowanie golterii w lecznictwie miało miejsce 
głównie w strefie jej pierwotnego występowania, czyli 
na wschodnich obszarach Ameryki Północnej. Tam-
tejsi Indianie wykorzystywali golterię do sporządzania 
naparów oraz okładów, które pomagały ograniczyć 
i złagodzić choroby nerek, a także bóle mięśni i stawów.

Dziś możemy korzystać nie tylko z walorów świeżej 
golterii, ale przede wszystkim ze skutecznego działania 
olejku golteriowego. Pozyskuje się go, jak większość 
olejków eterycznych, metodą destylacji parą wodną.

Najbogatsze w substancje czynne są liście golterii 
i  to na nich właśnie bazuje olejek golteriowy. Kon-
systencję ma dość rzadką, barwę jasnożółtą, a zapach 
intensywny i słodki, z wyczuwalnymi nutami mięty. 
Bywa nazywany również „wintergreen oil”.

OLEJEK GOLTERIOWY – WŁAŚCIWOŚCI 
TERAPEUTYCZNE

Olejek eteryczny z golterii rozesłanej często jest 
przyrównywany do aspiryny. Tak jak ona ma bowiem 
skuteczne działanie przeciwbólowe oraz zawiera sali-
cylan metylu, który stanowi aż 90% jego zawartości. 
Olejek golteriowy działa także rozluźniająco i prze-
ciwnapięciowo, niweluje nerwobóle, rozgrzewa, ma 
właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne, działa 
antyoksydacyjnie.

Podczas użytkowania nie ujdą naszej uwadze jego 
walory rozgrzewające i relaksujące. Po nałożeniu na 
skórę wyraźnie pobudza krążenie w miejscu aplikacji, 
co możemy odczuć jako pieczenie i lekkie mrowienie. 
Olejek golteriowy pomaga pozbyć się bólu napięcio-
wego, bólu miesiączkowego czy bólu stawów.

JAK STOSOWAĆ OLEJEK GOLTERIOWY?
Olejek pozyskiwany z golterii rozesłanej możemy 

stosować przy różnych dolegliwościach. Dodany do 
kąpieli lub rozpylony w dyfuzorze wspomoże leczenie 
przeziębienia i grypy, ograniczy stan zapalny w gardle 
oraz zmniejszy uciążliwość kaszlu.

Poza aromatyzacją powietrza i kąpieli, olejek ten 
warto włączyć w masaże i okłady, zwłaszcza jeśli nieobce 
są nam dolegliwości takie, jak artretyzm, reumatyzm, 
przeciążenie mięśni, nerwobóle, podagra i inne stany 
zapalne stawów ostre lub przewlekłe, dysfunkcje nerek 
oraz problemy związane ze szwankującą gospodarką 
wodną, w tym zatrzymanie wody w organizmie.

Masaż z udziałem olejku golteriowego uwalnia nie 
tylko od bólu i napięcia, ale też od obrzęków i prze-
męczenia. Jakby tego było mało, działa odstraszająco 
na owady i insekty, rozpylony w domu wypłoszy więc 
intruzów na zewnątrz.

OLEJEK GOLTERIOWYOLEJEK GOLTERIOWY
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Nie brakuje też kosmetycznych zastosowań olejku 
golteriowego. Wzmacnia on bowiem ukrwienie skóry, 
usuwa z niej toksyny i zapobiega kumulowaniu się 
cellulitu wodnego. Ponadto tonizuje skórę i eliminuje 
trądzik czy objawy grzybicy.

Nadaje się również do pielęgnacji włosów i skóry 
głowy. Na tym polu głównie wzmacnia cebulki włosów, 
odświeża skórę i leczy łupież. Stosowany w kosmety-
kach do pielęgnacji ciała spowalnia procesy starzenia 
się skóry napędzane przez nadmiar wolnych rodników.

Olejek golteriowy rozrzedza krew, dlatego nie 
należy stosować go przy jednoczesnym przyjmowaniu 
leków przeciwzakrzepowych, takich jak chociażby aspi-
ryna. Przeciwwskazaniem są też zaburzenia krwawienia, 
ciąża oraz nadwrażliwość na salicylany, czyli główny 
składnik olejku golteriowego.

Olejek golteriowy można komponować z innymi 
olejkami eterycznymi. Świetnie współgra, zarówno 
zapachem, jak i właściwościami z olejkiem z mięty 
pieprzowej, olejkiem eukaliptusowym, czy majeran-
kowym. Jego naturalna słodycz wybrzmi również 
w towarzystwie olejku ylangowego i lawendowego.

Źródło: https://ziolana.pl/olejek-golteriowy/
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LETNIE POPOŁUDNIE W  LESIE– MARZENIE, 
ALE GDZIE NAJLEPIEJ JECHAĆ? ODPOWIEDŹ NA TO 
PYTANIE DAJĄ NIEMAPY – ILUSTROWANE PRZE-
WODNIKI DLA RODZIN, DOSTĘPNE ZA DARMO NA 
WWW.NIEMAPA.PL. NIEMAPY LEŚNE DAJĄ PRAK-
TYCZNE WSKAZÓWKI CO ZOBACZYĆ, JAK ZWIEDZAĆ 
LEŚNE OSTĘPY, CO ROBIĆ, ŻEBY SIĘ NIE NUDZIĆ, TEN 
NAJNOWSZY DOTYCZY LASÓW WOKÓŁ ŁODZI, ALE 
PRZEWODNIKÓW JEST WIĘCEJ

Na stronie www.niemapa.pl znajdziecie 8 leśnych 
przewodników: Lasy Górnego Śląska, Lasy Pomorza 
Gdańskiego, Bieszczady, Lasy okolic Poznania, Żubry 
w Polsce, Puszcza Białowieska, Tatrzański Park Naro-
dowy i nowa NIEMAPA Lasy Łódzkiego.

NIEMAPY pomagają rodzinom w planowaniu 
wycieczek po lasach. Przewodniki opisują ciekawe 
miejsca, sposoby na odkrywanie lasu z  dziećmi, 
a nawet podpowiadają w co się bawić, żeby inspirować 
dzieci do uważnej obserwacji przyrody. Patricija Bliuj–
Stodulska, ilustratorka NIEMAP, w ciekawy sposób 
połączyła rysunek i malarskie plamy. Dzieci znajdą 
tu mnóstwo ciekawych szczegółów i poukrywanych 
w lesie zwierząt, a dorośli docenią sposoby na to, jak 
zająć maluchy.  Przewodnik poleca tylko sprawdzone 
miejsca, które spodobają się rodzinom z dziećmi.

Najnowsza NIEMAPA opisuje LASY ŁÓDZKIEGO. 
Co tam znajdziemy? Przede wszystkim las, oczywiście. 
Można wybrać się do lasu blisko Łodzi albo gdzieś 
dalej, na całodniową wycieczkę. Do Kolumny czy 
Grotnik warto pojechać pociągiem i zabrać rowery, 
żeby łatwiej dojechać do rzeki Lindy czy na młyn Talar. 
Miłośnicy zwierząt na pewno ucieszą się z wizyty 
w Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole, 
a przy okazji można wpaść nad jezioro Wapienniki 
z wodą turkusową jak w Chorwacji. Mali ornitolodzy 
mogą obserwować ptaki na mokradłach i torfowiskach 
w nadleśnictwie Bełchatów albo w okolicach Jezior-
ska, korzystając z wysokich wież obserwacyjnych. 
NIEMAPA poleca leśne plaże i fantastyczne miejsca 

na spływy kajakowe, a gdy za zimno na kąpiel wodną 
warto skorzystać z kąpieli leśnych lub odwiedzić kilka 
wyjątkowych dębów.

Poprzez serię NIEMAPA NATURA chcemy ułatwić 
rodzinom głęboki kontakt z naturą, podpowiedzieć 
gdzie są ciekawe miejsca i  jak zachęcić dzieciaki do 
bycia w lesie, poznawania go i szanowania. Tworząc 
NIEMAPY rozmawiamy zarówno z rodzinami, jak 
i pracownikami parków narodowych czy leśnikami, żeby 
odkrywać najciekawsze miejsca. – wyjaśnia Małgosia 
Żmijska, jedna z twórczyń NIEMAPY.

Wszystkie NIEMAPY można pobrać ze strony 
www.niemapa.pl – wydrukować i  ruszyć na 
spacer po lesie. 
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