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Szanowni Państwo
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce opracowanie
pt. „Bioróżnorodność wokół nas. Ochrona i przywracanie
bioróżnorodności w lokalnych społecznościach”, przygotowane na
zlecenie Caritas Polska w ramach projektu Caritas Laudato si przez
Fundację Dzieci w Naturę.
Celem Opracowania jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na
ogromny – często zupełnie niedostrzegany – problem zanikającej
różnorodności biologicznej, która jest jednym z warunków
przetrwania gatunku ludzkiego. Praca jest odpowiedzią na wezwanie
papieża Franciszka, który bardzo obszernie odniósł się do problemu
kryzysu przyrodniczego w swej encyklice z 2015 r. pt. „Laudato si”.
Papież pisał w niej: „Każdego roku znikają tysiące gatunków roślin i
zwierząt, których nie będziemy już mogli poznać, których nie będą
już mogły zobaczyć nasze dzieci, gatunków utraconych na zawsze.
Zdecydowana większość ginie z przyczyn związanych z jakimś
ludzkim działaniem. Z naszego powodu tysiące gatunków nie będzie
swoim istnieniem chwaliło Boga ani też nie będą przekazywać nam
swego orędzia. Nie mamy do tego prawa.”
Misją projektu Caritas Laudato si jest szerzenie nauki Kościoła w
ważnych sprawach społecznych. Taką sprawą jest niewątpliwie
wspomniany kryzys przyrodniczy, w tym również kryzys zanikającej
różnorodności biologicznej. Jako organizacja społeczna czujemy
się jeszcze wyraźniej zobowiązani do wzięcia odpowiedzialności za
zapewnienie przestrzeni do merytorycznej dyskusji nad problemami
współczesnego świata.
Sugestywny tytuł Opracowania pokazuje wyraźnie, że problemy te
dotyczą nas wszystkich i wszyscy musimy na nie reagować. Mamy
nadzieję, że odnajdą tu Państwo nie tylko konkretne informacje,
ale również inspirację do działania. Jedną z dewiz katolickiej
nauki społecznej jest bowiem maksyma „widzieć-ocenić-działać”.
Nie bądźmy zatem bierni – odpowiedzmy na apel papieża Franciszka
nie tylko słowami, ale również własnymi czynami.
Zapraszam Państwa do lektury!

— ks. Marcin Iżycki
Dyrektor Caritas Polska

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki
dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść
odpowiada wyłącznie Caritas Polska.
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(Okładka - przód) Fioletkowy zawrót głowy: uczta zagrożonych wyginięciem w Europie motyli
czerwończyków fioletków. Fot. Joanna Kajzer-Bonk
(Poniżej) Park Olimpijski Królowej Elżbiety w Londynie (Wlk. Brytania). Fot. M. Jankowiak

Mądrość współistnienia
Żyjemy w świecie, w którym człowiek ma wielkie i bolesne
poczucie straty. Świat, który jeszcze kilka dekad temu wydawał
się naturalny, stabilny, piękny i złożony, zdaje się mijać
nieodwracalnie. Tracimy wspólny dom i przyjazne miejsce do
życia, które współdzielimy też z milionami innych istnień. Jak pisze
psycholożka Magdalena Budziszewska, „jesteśmy świadkami,
jak nasz świat ubożeje” [1]. Straty odczuwamy i widzimy blisko
nas, może dlatego nas tak dotykają. Znikają: lasy, stare drzewa,
łąki za ogrodzeniem, stawy, naturalne rzeki. Wraz z odchodzącym
światem, widzimy, że dramaty natury oznaczają też dramaty
człowieka. „Wszystkie stworzenia są ze sobą powiązane”, pisze
w encyklice Laudato si’ Papież [2]. „Potrzebujemy siebie nawzajem”.
W ogromnym stopniu jesteśmy zależni od ekosystemów
i innych gatunków. Nie przepracowaliśmy tego w wystarczającym
stopniu.
Co możemy zrobić? Gdzie szukać nadziei, jeżeli nie jest
za późno? Potrzebujemy wiedzy, co nie działa i dlaczego,
ale potrzebujemy też naszej odpowiedzi na te wyzwania.
Dziś jest czas na zaangażowanie się w pozytywne i konkretne
działania w swoich wspólnotach i społecznościach. „Na problemy
społeczne odpowiada się dziś więzami wspólnotowymi”
— przekonuje Papież. Nie uratujemy tego świata w pojedynkę.
„Aby sprostać sytuacji tak złożonej, przed jaką staje współczesny
świat, nie wystarczy, aby każdy był lepszy”.
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Inicjatywy na rzecz ochrony lokalnej bioróżnorodności
mają potencjał w integrowaniu ludzi, aktywizowaniu ich
do pozytywnego działania. To, co jest dobre dla lokalnej
przyrody — rzeki, bagna, łąki, lasu, jest też dobre dla
człowieka i przynosi mu wiele korzyści. Nie jesteśmy w stanie
wyleczyć całego świata, ale w obliczu kryzysu klimatycznego
i załamania różnorodności biologicznej możemy zrobić kilka rzeczy.
— Kasper Jakubowski
prezes Fundacji Dzieci w Naturę
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Joanna Kajzer-Bonk

Diagnoza:
bioróżnorodność w zaniku
Ogromny jest wpływ miast na spadek bioróżnorodności. Hong Kong (Chiny). Fot. K. Jakubowski

Zachowanie różnorodności biologicznej, czyli różnorodności
życia na różnych poziomach (ekosystemów, gatunków i genów)
jest jednym z największych wyzwań współczesnego świata.
Różnorodność biologiczna na całej kuli ziemskiej zanika w szybkim tempie. Problem nie jest nowy. Ostatnie badania paleontologiczne we wschodniej Afryce dowodzą, że wymieranie dużych
drapieżników (> 21 kg) rozpoczęło się już 4 mln lat temu, wraz
z rozwojem mózgu naszych przodków [3]. Wykorzystanie zasobów naturalnych Ziemi znacznie wzrosło wraz z rewolucją
rolniczą i przemysłową. Globalna populacja ludzi podwoiła
się od 1970 roku, osiągając obecnie prawie 7,8 miliarda ludzi.
Aby utrzymać nasz obecny, konsumpcyjny styl życia, potrzebowalibyśmy 1,6 Ziemi [4].

Aktualnie
wyginięciem
zagrożonych
jest milion
gatunków
roślin i zwierząt

Dziś naukowcy mówią o szóstym, masowym wymieraniu
(poprzednie miało miejsce około 66 mln lat temu, kiedy zniknęły dinozaury) [5]. Masowe wymieranie definiuje się jako
utratę ~75% wszystkich gatunków na planecie w krótkim geologicznie przedziale czasu — generalnie w okresie krótszym
niż 3 miliony lat [6]. Aktualnie wyginięciem zagrożonych jest
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milion gatunków roślin i zwierząt [7]. Na przestrzeni ostatnich 100 lat w Holandii odnotowano spadek liczebności
motyli o 80% [8]. W Niemczech na terenach chronionych (!)
w ciągu 27 lat biomasa owadów zmalała o 75% [9]. To bardzo
zła wiadomość, bo owady są niezwykle ważną częścią ekosystemów, poza wykonywaniem wielu usług ekosystemowych, między innymi stanowią pożywienie dla innych organizmów.
Niestety główne czynniki wpływające na zanik różnorodności
biologicznej związane są z działalnością człowieka. Do najważniejszych należą:

1. Zanik i fragmentacja siedlisk
Zanik i fragmentacja siedlisk spowodowany jest „rozwojem”
tj. zabudową i tworzeniem infrastruktury drogowej, kolejowej i energetycznej, zwiększaniem wydajności rolnictwa
i zmianą metod użytkowania siedlisk, wycinką lasów, rozbudową miast, zaniechaniem lub intensyfikacją upraw, regulacją rzek. Jednorodny duży obszar „szatkowany” jest na wiele
małych fragmentów, co ma ogromne konsekwencje dla roślin,
zwierząt i grzybów: część siedliska jest bezpowrotnie tracona, a zachowane mniejsze lub większe fragmenty są od siebie
izolowane, zwykle są też gorszej jakości, co wpływa na ekologię i biologię populacji zwiększając ryzyko wymarcia gatunków o dużych wymaganiach życiowych [10]. Niestety, badania dowodzą, że nawet obszary chronione nie są bezpieczne
– w latach 1892-2018 73 kraje wprowadziły zmiany prawne,
które zmniejszyły ograniczenia dotyczące działalności człowie-
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Hodowla ryb na morzu, Shenzen. W ciągu ostatnich 40 lat powierzchnia lądowa przeznaczona
pod produkcję akwakultury wzrosła w Chinach z 2,9 do 6 mln ha. Fot. K. Jakubowski

ka w obrębie obszarów chronionych (> 1.6 mln km2), a także
doprowadziły do częściowego lub całkowitego zaniku obszarów
chronionych wskutek zmian ich granic (> 519 tys. km2). Większość tych zmian jest związanych z wydobyciem zasobów na skalę przemysłową, aż 78% zmian zostało wprowadzonych po 2000
roku i zagraża celom ochrony różnorodności biologicznej [11].

2. Zanieczyszczenia ekosystemów
Zanieczyszczenia te to: rosnące zużycie pestycydów, nawozów
sztucznych, ścieki i odpady poprzemysłowe z fabryk i kopalń,
śmieci. Środki wykorzystywane w rolnictwie działają niespecyficznie, zabijając zapylacze, bezkręgowce wodne i glebowe, niwecząc naturalne mechanizmy kontroli biologicznej [12].

3. Zmiany klimatu
Na Ziemi obserwujemy stopniowy wzrost temperatury spowodowany emisjami dwutlenku węgla, głównie z paliw kopalnych
i przemysłu (aktualnie aż 85% energii komercyjnej czerpiemy
z paliw kopalnych [13]). Ale zmiany klimatu to również większa
częstość anomalii i katastrof takich jak gwałtowne opady, susze, powodzie czy fale upałów. Ich skutki obserwujemy również
w Polsce, są to np. zmiany fenologiczne, czyli przesunięcia momentu rozpoczęcia kiełkowania, wzrostu roślin względem aktywności roślinożerców, powrotu zwierząt z zimowisk, znaczny spadek kondycji i większa śmiertelność części organizmów
w przypadku łagodnych zim z jednej strony oraz wzrost liczebności gatunków „uciążliwych” i „szkodników” z drugiej, czy rozprzestrzenianie patogenów.

Chociaż
miasta
zajmują
zaledwie 1%
pow. Ziemi,
konsumują
75% światowej energii i
odpowiadają
za 80% emisji
gazów
cieplarnianych
— ULRICH EBERL,
„LIFE IN 2050” (2011)

Zmiany klimatu powodują lokalne katastrofy i anomalie, których skutki widzimy w Polsce.
Fot. Pixaby

„Nawłociowiska” z inwazyjną nawłocią kanadyjską i późną, Kępa Wieloryb w Warszawie
(obszar Natura 2000). Fot. M. Łaciak

4. Inwazyjne gatunki obce
Inwazyjne gatunki obce, rozprzestrzeniane są przez człowieka
przypadkowo lub celowo [14]. Ich szybki wzrost, duże możliwości reprodukcyjne i konkurencyjne, brak naturalnych wrogów,
plastyczność powoduje skuteczne wypieranie rodzimych gatunków oraz ogromne straty gospodarcze. Jednym z takich
gatunków jest nawłoć kanadyjska, sprowadzona jako roślina
ozdobna.

5. Łącznie wiele czynników
Siedliska zaburzone przez zmiany klimatu i sposób użytkowania są bardziej podatne na rozprzestrzenianie gatunków inwazyjnych. Inny przykład to nadmierna eksploatacja zasobów
powiązana ze współwymieraniem gatunków. Np. w związku ze
zmianą sposobu użytkowania łąk znika gatunek mrówek z rodzaju wścieklica, co powoduje wymarcie motyli modraszków, które
znaczną część życia spędzają w ich mrowiskach.
Wiele wskazuje na to, że nie zdajemy sobie sprawy jak poważne konsekwencje również dla nas, ludzi, niosą opisane powyżej
zmiany. Nie żyjemy w oderwaniu od przyrody, lecz jesteśmy
jej częścią. Większa różnorodność biologiczna to także większa
stabilność. Przyrodę i ekosystemy możemy wyobrazić sobie jako
wieżę zbudowaną z klocków, z których każdy symbolizuje jeden
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Mikrowyprawa do dżungli, las łęgowy w Przegorzałach w Krakowie. Fot. K. Jakubowski

gatunek lub organizm obecny w ekosystemie. Gdy usuwamy pojedyncze elementy, na początku nic się nie dzieje. Natomiast po
jakimś czasie wieża staje się bardzo niestabilna. Stąd tak ważne
jest, by zachować różnorodność na jak największym poziomie
skomplikowania. Warto pamiętać, że jesteśmy jednym z klocków
tej symbolicznej wieży, a nie – jak się wielu ludziom wciąż wydaje
– tylko rozgrywającym, który usuwa elementy. Każdy organizm/
ekosystem w naszym otoczeniu zwiększa różnorodność biologiczną, potrzebną nam, ludziom. Jesteśmy częścią tej złożonej sieci organizmów i funkcji, im ona bardziej skomplikowana, tym
bardziej cały system, w którym jesteśmy, jest stabilny i odporny na przykład na zmiany klimatyczne, plagi, susze. Niezwykle
ważne jest, żeby tę różnorodność zachować. Chodzi o dbałość
o nasze zdrowie i życie w długofalowej perspektywie.
Zatem różnorodność życia zapewnia również nasz dobrostan.
Jest ważnym źródłem kapitału naturalnego, niosąc cały wachlarz
usług ekosystemowych, takich jak: produkcja pokarmu, zapylanie, oczyszczanie powietrza i samooczyszczanie się wody,
łagodzenie zmian klimatu, tworzenie gleby, rozkład martwej
materii organicznej, a także dobre samopoczucie oraz zdrowie
fizyczne i psychiczne ludzi, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia chorób układu krążenia, cukrzycy typu II i śmierci, istotnie wpływa na pozytywny stan zdrowia psychicznego, funkcje
poznawcze i wyniki ciąży [15]. Niestety, globalna wartość usług
ekosystemowych z roku na rok spada, a straty szacowane są na
4,3-20 bilionów dolarów rocznie [16]. Zarzynamy przysłowiową kurę znoszącą złote jajka, licząc na szybki zysk z „rozwoju”
gospodarczego „tu i teraz”, tracimy z oczu korzyści, które moglibyśmy czerpać przez następne dziesięciolecia i kolejne wieki. Pro-
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ces ten można spowolnić, a może nawet zatrzymać, m.in. przez
objęcie szczególną troską wciąż jeszcze istniejących, cennych
fragmentów przyrody. Obecne decyzje związane z planowaniem przestrzennym to długoterminowa inwestycja w dobrostan
i zdrowie naszych dzieci i wnuków. Pomocne w wyznaczeniu takich obszarów będą np. gatunki indykatorowe (które są wskaźnikami różnorodności biologicznej oraz służą do monitorowania
zmian innych grup zwierząt) oraz gatunki, których tempo zaniku
jest najszybsze. W najnowszym raporcie Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych [4] eksperci wzywają
nie tylko do ochrony zasobów naturalnych Ziemi, ale również ich
przywracania z gruntów niszczonych przez intensywne użytkowanie na terenach rolniczych, miejskich i leśnych:

Konieczna
jest nie tylko
ochrona
zasobów
naturalnych,
ale również
ich odtwarzanie

“Kraje muszą wywiązać się ze swoich obecnych zobowiązań dotyczących odtworzenia 1 miliarda hektarów zdegradowanych gruntów i podjąć podobne zobowiązania w odniesieniu do obszarów morskich i przybrzeżnych. Odbudowa ekosystemów
jest jednym z najważniejszych sposobów dostarczania opartych na przyrodzie rozwiązań w zakresie braku bezpieczeństwa żywnościowego, łagodzenia i adaptacji do
zmian klimatu oraz utraty bioróżnorodności. Nie będzie to szybkie ani łatwe i wymaga gruntownych zmian, od sposobu, w jaki mierzymy postęp gospodarczy, po sposób
uprawy żywności i to, co jemy. Ale piękno odbudowy ekosystemów polega na tym,
że może się to odbywać w dowolnej skali – i każdy ma swoją rolę do odegrania.”
— PROGRAM ŚRODOWISKOWY ONZ (2021)
Odtworzone od podstaw siedliska łęgowe i tereny zalewowe. Rzeka Lea, Park Olimpijski
Królowej Elżbiety w Londynie. Fot. M. Jankowiak

Kasper Jakubowski

Ścieżki wyjścia z kryzysu:
perspektywa Laudato si’
„Każdego roku znikają tysiące gatunków roślin i zwięrząt, których nie będziemy
mogli już poznać, których nie będą mogły zobaczyć nasze dzieci, gatunków
utraconych na zawsze... Nie mamy do tego prawa.”
— PAPIEŻ FRANCISZEK, LAUDATO SI’: W TROSCE O WSPÓLNY DOM (33)

Papież Franciszek pisze w encyklice Laudato si’ o zatraceniu różnorodności biologicznej. Na skutek krótkowzrocznego rozumienia gospodarki, handlu i produkcji tracimy różnorodność życia
na ziemi – zasób, z którego nie będziemy mogli w przyszłości
skorzystać. Nie mamy do tego prawa. Zapominamy, że przyroda
to nie tylko „zasób” - gatunki i różne formy życia mają wartość
samą w sobie. Nie mamy prawa do nieskrępowanego i niepohamowanego eksploatowania przyrody. „Koszty szkód spowodowanych przez egoistyczne zaniedbania są znacznie wyższe niż
możliwe do uzyskania korzyści ekonomiczne. Jesteśmy świadkami poważnych niesprawiedliwości, kiedy usiłuje się pozyskać
pokaźne korzyści kosztem środowiska i każe płacić pozostałej
ludzkości, obecnej i przyszłej, ogromne koszty jego degradacji”
[2]. „Kiedy analizujemy oddziaływanie jakiejś inicjatywy gospodarczej na środowisko, to zazwyczaj rozważamy jego wpływ
na glebę, wodę i powietrze, ale nie zawsze dołącza do tego
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wnikliwe studium wpływu na różnorodność biologiczną, tak jakby utrata pewnych gatunków lub grup zwierząt i roślin nie miała
większego znaczenia” – pisze Papież Franciszek. I dodaje: „drogi,
nowe uprawy, ogrodzenia, zbiorniki wodne dzielą obszary w taki
sposób, że populacje zwierząt nie mogą już migrować lub
poruszać się swobodnie, co prowadzi do zagrożenia wyginięciem niektórych gatunków” [2].
Czego nam więc brakuje, żeby skutecznie zadbać lokalnie o różnorodność życia, jeżeli środki finansowe przestały być problemem przy wielu planach i inwestycjach? „Istnieją alternatywy
przynajmniej łagodzące skutki tych działań, takie jak tworzenie
korytarzy biologicznych, ale w niewielu krajach mamy do czynienia z taką troską i wrażliwością” [2]. Papież Franciszek pisze, że
pewne kraje poczyniły już znaczne postępy w skutecznej ochronie określonych miejsc i obszarów. Mówimy dziś o skutecznych
rozwiązaniach opartych na naturze (nature-based solutions),
o zielonej infrastrukturze miast (green infrastructure) – sieciach ekologicznych powiązań i zielonych korytarzy przenikających przestrzeń miejską. Powstają ogrody deszczowe i społeczne, ogranicza się koszenie trawników, zakłada łąki kwietne,
zielone dachy i zielone torowiska, gdzieniegdzie udaje się
objąć ochroną kolejne cenne tereny w miastach, odtworzyć
zbiorniki dla płazów, ochronić przed wycinką stare drzewa
w lasach. Nadzieją napawają miejsca opuszczone, poprzemysłowe, wyeksploatowane, która natura odbiera sobie i spontanicznie kolonizuje. Naukowcy coraz częściej postulują, aby pozostawiać wszędzie, też w krajobrazie wsi, takie rozproszone „wieczne
nieużytki” jako miejsca nieużytkowane, ale też nie niszczone, nie
zaśmiecone (taką koncepcję zaproponowali geobotanicy S. Balcerkiewicz i M. Wojterska [17], postulował ich ochronę K. Rostański w kontekście miast; piszę o nich też ja przywołując pojęcie czwartej przyrody).
W XXI wieku to inicjatywy mające na celu ochronę i odbudowę
przyrody są nadzieją na skuteczną adaptację człowieka do coraz mniej przewidywalnego świata i klimatu. Od przyrody zależy
odpowiednia jakość życia nasza i naszych dzieci oraz odbudowa
społecznych więzi. Działania na rzecz lokalnej przyrody budują kapitał społeczny, zaufanie i dają poczucie sprawczości, co pokazują
rozwiązania z zagranicznych miast, ale też coraz częściej z Polski.

Czego nam
brakuje, żeby
skutecznie
zadbać o
różnorodność
życia?

Zamiast
narzekać
czy milcząco
przyglądać
się niepokojącym zjawiskom, lepiej
wziąć sprawy
w swoje ręce.
Nie wszystko
jest stracone

(U góry na str. 12) Ekologiczne wydanie encykliki na papierze ekologicznym i minimalistyczna
grafika symbolizuje kierunek działania do jakiego zaprasza papieskie przesłanie. Fot. K. Jakubowski
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Inspiracje św. Franciszka:
nieuprawne obrzeża
„Zarówno w środowisku miejskim, jak i wiejskim, należy zachować przestrzenie, w
których unika się nieustannie zmieniających je ingerencji człowieka”
— PAPIEŻ FRANCISZEK, LAUDATO SI’: W TROSCE O WSPÓLNY DOM (151)

Jeżeli chcemy zbudować emocjonalną więź ludzi z przyrodą
i chronić różnorodność biologiczną, konieczne jest pozostawianie pewnych miejsc lub dużych ich części bez ingerencji.
Musimy „przesunąć się” i oddać dziś więcej miejsca dla przyrody! Wszędzie: w miastach i poza nimi, aby mogła urządzić się
sama i zgodnie ze swoją logiką. Do takiego podejścia „czułego
i odpowiedzialnego ogrodnika” i „opiekuna całego stworzenia”
zachęca nas sam św. Franciszek z Asyżu, patron ekologów. Prosił,
aby wydzielać wszędzie „nieuprawne obrzeża”, miedze, dzikie
zakątki, gdzie „wszystkie zioła i kwiaty rosną na chwałę Pana”.
Chodzi o to, żeby nie panować nad naturą, a współpracować
z nią, obserwować jak się rozwija, uczyć szacunku dla całego pozaludzkiego świata, który jest nam dany pod opiekę. W „nieuprawnych obrzeżach” chodzi także o przestrzenie, gdzie, podobnie jak
św. Franciszek, można spędzać chwilę w ciszy i samotności, obserwując bogactwo życia, kwiatów i owadów. Nauczyć się nieinstrumentalnego podejścia do natury, trochę „odpuścić”, unikać
obsesyjnej potrzeby regulowania i porządkowania wszyst-
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bycia „czułym
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i opiekunem
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stworzenia
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kiego. Dziś intuicja Świętego Patrona Ekologów i wrażliwość
na różnorodność form życia, na „braci mniejszych” jak nazywał
inne stworzenia, znajduje swoje potwierdzenie i uzasadnienie w
badaniach naukowych. Naukowcy postulują, aby pozostawiać
wszędzie minimum 10% dla dzikiej przyrody, gdzie dosłownie
„gospodaruje się sama” – w lasach, na polach, łąkach, parkach,
ogrodach, trawnikach miejskich. Wszystkie miedze, okrajki, rozmaite typy zarośli, „chęchy mirabelek”, niekoszone powierzchnie pól i łąk, zadrzewienia wierzb czy nieużytki miejskie pełnią
taką funkcję. Ważne, aby miejsca te były liczne i różnorodne.
W każdym krajobrazie poza terenami chronionymi konieczne
jest zabezpieczenie nawet niewielkich miejsc o znaczeniu dla
ochrony lokalnej bioróżnorodności i funkcjonowania krajobrazu.
Dziś możemy zobaczyć podobne rozwiązania w wielu europejskich miastach, wpisujące się wprost w ideę „nieuprawnych
obrzeży” św. Franciszka z Asyżu. Są to np. niekoszone fragmenty trawników w parkach miejskich, wydzielone strefy dla przyrody w zieleni publicznej, łąki rodzimych roślin w Regent’s Park
w Londynie. W wielu miejscach wydziela się części parków
inicjując proces sukcesji ekologicznej. Celowe wprowadzanie
dzikości pozwala ponadto edukować o konieczności powszechnego stosowania takich rozwiązań, daje również przestrzeń do
tworzenia bliskich relacji z przyrodą i poznawania niecodziennej estetyki chwastów i synantropów. Np. w berlińskich parkach
chroni się gatunki pionierskie rozwijające się na torowiskach.
W Warszawie powstaje pierwsza w Polsce ścieżka o czwartej
przyrodzie rozwijającej się na zwałowisku gruzów powojennej
Warszawy (Kopiec Powstania Warszawskiego).

Naukowcy
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pozostawiać
wszędzie minimum 10% dla
dzikiej przyrody, gdzie
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parkach czy
trawnikach

(U góry na str. 14) Ikona Laudato si’ aut. Martyny Marek deskaratunku.pl. Fot. K. Jakubowski
(Poniżej) Na miedzy. Fot. K. Martyna-Jakubowska

Joanna Kajzer-Bonk

Ekosystemy miejskie
„Wiele miast to duże nieefektywne struktury, zużywające nadmiernie dużo energii i wody. Istnieją dzielnice, które pomimo że zostały niedawno wybudowane, są
zapchane i zabałaganione bez dostatecznych terenów zieleni. To niewłaściwe,
aby mieszkańcy naszej planety żyli przytłoczeni coraz bardziej betonem, asfaltem,
szkłem i metalami, pozbawieni fizycznego kontaktu z naturą”.
— PAPIEŻ FRANCISZEK, LAUDATO SI’: W TROSCE O WSPÓLNY DOM (44)

Przyroda jest niezwykle ważną częścią terenów miejskich, są
to niekiedy niepozorne ekosystemy, np. szpalery drzew, parki,
trawniki, ale też większe: lasy miejskie, łąki, tereny podmokłe czy
wody. Ich obecność niesie wiele, niestety wciąż niedocenianych,
korzyści. Tereny zielone oferują cały wachlarz usług ekosystemowych: nie tylko produkcję tlenu i zapylanie, ale m.in. oczyszczanie wody, powietrza i tworzenie gleby. Działają one jak
naturalne klimatyzatory, magazyny wody, łagodzą skutki suszy
i powodzi, wpływają pozytywnie na nasze samopoczucie oraz
zdrowie fizyczne i psychiczne. Badania wykazały, że pacjenci przebywający w salach szpitalnych z widokiem na park szybciej dochodzili do zdrowia i potrzebowali mniej leków przeciwbólowych
w porównaniu do pacjentów mających widok na beton. Inny eksperyment, przeprowadzony na grupie ludzi eksponowanych na
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stres, wykazał, że po powrocie do zieleni poziom stresu u badanych gwałtownie spadał, natomiast w ekspozycji na środowisko
antropogeniczne pozostawał wysoki lub nawet wzrastał [18].
Kto z nas żyje obecnie bez pośpiechu i stresu?

Zieleń chłodzi i wspiera bioróżnorodność
Przyroda jest kluczowa w walce z przyczynami i skutkami tzw.
miejskiej wyspy ciepła. Zjawisko polega w uproszczeniu na tym,
że ciepło wytworzone w miastach zostaje uwięzione przez nieprzepuszczalne powierzchnie. Na jego skalę wpływa między innymi emisja ciepła, zanieczyszczenie pyłami i gazami, układ budynków (budynki stojące blisko siebie są przyczyną krzyżowej wymiany ciepła
i nie mają możliwości wychłodzenia), rodzaj podłoża – im ciemniejsze, tym bardziej pochłania promieniowanie. Powierzchnie nieprzepuszczalne w miastach powodują szybki odpływ wód opadowych,
obniżanie poziomu wód gruntowych i wzrost ich temperatury.
Niestety, w 2020 roku, po raz pierwszy w historii Ziemi, masa antropogeniczna czyli wytworzona przez człowieka (beton, asfalt, metale, plastik) przewyższyła biomasę żywych organizmów! [19] Ponad
połowa ludzi na świecie żyje na terenach miejskich [20]. Im większy jest udział powierzchni nieprzepuszczalnych (betonu i asfaltu)
w okolicy gniazd sikor modraszek i bogatek, tym mniejsza masa i niższa przeżywalność piskląt [21]. Nowe warunki są istotną siłą napędową ewolucji gatunków żyjących w ekosystemach zurbanizowanych.
Ślimaki wstężyki na terenach miejskich mają częściej żółte muszle,
które lepiej odbijają światło słoneczne i zapobiegają przegrzaniu
[22].
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(U góry na str. 16) Londyńskie Wetlands i osiedle Barnes Waterside Fot. K. Jakubowski
(Poniżej) Dzielnica „Miasto Słońca” w Heerhugowaard, w Holandii. Fot. K. Jakubowski

W praktyce zjawisko miejskiej wyspy ciepła często oznacza sprzężony efekt dodatni: wzrost zużycia energii do chłodzenia latem, wzrost
zanieczyszczenia pyłami, szybsze zużycie asfaltu, wpływ na zdrowie
człowieka. Zieleń redukuje to zjawisko poprzez gromadzenie wód
opadowych, zasilanie wód gruntowych, powolne uwalnianie przez
parowanie i obniżanie temperatury. Badania wykazały, że temperatura gleby pod drzewami i krzewami w przestrzeni miejskiej w
porównaniu z trawnikami jest niższa o prawie 6°C [23]. Wiadomo również, że mniejsze, ozdobne formy drzew w przydomowych
ogródkach są mniej efektywne w obniżaniu temperatury. Również
ekstensywnie, czyli rzadko, koszony trawnik jest bardziej stabilnym
mikrosiedliskiem o niższej temperaturze i mniejszych wahaniach wilgotności w porównaniu do trawnika koszonego intensywnie. Zieleń
oczyszcza powietrze z pyłów zawieszonych, obniża poziom hałasu
i wspiera bioróżnorodność.
Prognozy są takie, że tempo wzrostu temperatury w miastach
będzie zależało nie od wzrastającej liczby ludzi, lecz proporcji
terenów zielonych do antropogenicznych. Naukowcy z NASA
obliczyli, że gdy powierzchnia terenów zielonych zajmuje w mieście minimum 65% – neutralizuje efekt nagrzewania przez zabudowę, temperatura jest wtedy stabilna i tylko nieco wyższa w
mieście niż na obrzeżach. Poniżej 65% progu zieleni temperatura rośnie wykładniczo [24].

Gdy 65% pow.
miasta zajmują różnorodne
tereny zieleni,
zneutralizowany
zostaje efekt
miejskiej
wyspy ciepła

Co robić?
Najważniejsza wydaje się skuteczna ochrona istniejących terenów
zieleni na obszarach miast i zapobieganie chaotycznej, rozproszonej zabudowie, w tym na gruntach prywatnych, co wymaga uregulowań w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Wiele z nowo zakładanych terenów zieleni łączy dziś „dzikość” z innymi funkcjami parków.
Fot. K. Jakubowski

Każda inwestycja powinna być poprzedzona niezależną inwentaryzacją przyrodniczą. Dopiero po niej, w sytuacji braku przeciwwskazań, inwestor powinien dostać pozwolenie na zabudowę (tzw.
W-Z). Inwestor nie może bez zgody odpowiednich instytucji niszczyć
siedlisk i gatunków chronionych. Zwykle zgodę dostaje, bo negatywny efekt jest oceniany jako znikomy w skali kraju. Należy jednak brać
pod uwagę, że takich sytuacji są dziesiątki i sumaryczny efekt jest
znacznie bardziej szkodliwy! Najlepiej byłoby stworzyć mapy bioróżnorodności, korytarzy przewietrzania miast i wszelkie niezbędne inwestycje planować na ich podstawie. Obowiązkowe powinno
być też planowanie terenów zieleni w związku z nowymi inwestycjami. Teraz niekiedy zdarza się, że mieszkańcy sąsiadujących bloków zaglądają sobie do okien.
Obecnie na potrzeby inwestycji wycinanych jest wiele wiekowych
drzew. Nasadzenia zastępcze będą spełniać swoje funkcje w pełni
za kilkadziesiąt lat lub nigdy, jeśli nasadzono karłowate formy roślin
ozdobnych. W związku z coraz bardziej gwałtownymi zmianami pogody, rośliny nowo nasadzane często się nie przyjmują, usychają.
Wskutek braku strategii, wiele tego typu drobnych działań kumuluje
się w duży negatywny efekt. Trzeba przewartościować priorytety
i stworzyć narzędzia prawne do skutecznej ochrony zieleni zarówno miast, jak i wsi, bo niestety zjawisko to jest również bardzo widoczne na terenach wiejskich.
Niezwykle ważne jest również zabezpieczanie funduszy w budżetach miast na wykup terenów cennych przyrodniczo, zanim zostaną zniszczone lub zdegradowane. Najłatwiej oszczędności znaleźć
w bardzo modnych, lecz kosztownych działaniach „rewitalizacji” terenów dzikich w miastach (w tym infrastruktury, np. wprowadzania
oświetlenia, asfaltowych ścieżek, usuwania martwego drewna, dosadzania gatunków roślin ozdobnych czy wieszania budek lęgowych w
wielopokoleniowym drzewostanie). Takie działania trwale zmieniają tereny cenne przyrodniczo w tereny zieleni urządzonej. Zwykle
utrwalają też w mieszkańcach przekonanie o atrakcyjności takich terenów. Ludzie tracą kontakt z naturą, boją się dzikiej przyrody, tereny „dzikie” kojarzą się z czymś niebezpiecznym, nad czym człowiek
nie potrafi zapanować. Postępuje zmiana kanonów estetyki i percepcji przyrody oraz dalsza potrzeba „porządkowania” i „udostępniania” terenów zielonych. Jednak to właśnie dzikie tereny oferują znacznie więcej usług ekosystemowych. Ważne są też szpalery
drzew przyulicznych, które mogą stworzyć bardziej przyjazne warunki dla pieszych i rowerzystów, zachęcić do zrezygnowania z samochodu.
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Czwarta przyroda:
natura, która przychodzi po nas
Przyroda miasta, nazywana czasami „czwartą naturą”, doczekała się zainteresowania wraz z postępującą degradacją środowiska i zanikiem naturalnych, dziewiczych obszarów poza miastami. Ukształtowana jest przez wpływ człowieka, zmiany klimatu
i globalizację. Miasta mają wiele terenów, gdzie różnorodność
biologiczna może się rozwijać – czasami dosłownie od nowa.
Szczególnie, że obecnie również wieś ubożeje w bioróżnorodność. Takie tereny podlegające wtórnej sukcesji ekologicznej zyskują przyrodnicze znaczenie pomimo, że historycznie związane
są z przemysłem. Nieużytki miejskie, nieczynne torowiska, pustostany, opuszczone fabryki, zarośnięte pola, dawne kamieniołomy czy tereny powojskowe – wszystkie prezentują niezwykłe możliwości natury odzyskującej wyeksploatowane tereny.
W Krakowie nieczynne kamieniołomy są siedliskiem rzadkich
gatunków, jak np. węża gniewosza plamistego na Zakrzówku.
Czwarta przyroda jest dziś przedmiotem rozmaitych podejść:
zgody na dalsze, samoistne dziczenie (przykład kamieniołomu
Libana w Krakowie), bądź wszczepiać w nią rodzimą bioróżnorodność (przykład dużej części parku na Kopcu Powstania
Warszawskiego). Pierwsze podejście pokazuje, że warto oddać
więcej miejsca naturze, powstrzymać się od ingerencji, poczekać... przyroda wszystko zrobi za nas.
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W Londynie takie „użyteczne nieużytki” i zachodzące procesy sukcesji ekologicznej chronione są specjalną formą ochrony
przyrody jako miejsca szczególnie interesujące dla badań naukowych (Sites of Special Scientific Interest). W Polsce najlepszą formą ochrony przyrody dla nieużytków są użytki ekologiczne. Niestety rzadko się je chroni i nadal postrzega jako miejsca
nieużyteczne, tzn. bezwartościowe czy rezerwę pod nowe
inwestycje. Z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności warto zostawiać miejsca, gdzie mogą zachodzić procesy naturalnej
sukcesji roślinności – fragmenty ugorów, nieużytkowanych łąk,
wyeksploatowanych nieużytków poprzemysłowych. Sami architekci krajobrazu coraz częściej sięgają do katalogu roślin ruderalnych, pionierskich, odpornych na suszę bylin i traw – wśród
nich: dziewanny, szczecie, przegorzany czy trzcinniki [25].
Oprócz tych najcenniejszych miejsc, najbogatszych w gatunki, jak półnaturalne łąki, mokradła czy lasy, warto chronić też
w miastach „nowe ekosystemy” (z ang. novel ecosystems). Badania, np. berlińskich terenów poprzemysłowych pokazują, jak
zmienia się ich bioróżnorodność w perspektywie kilkudziesięciu
lat (w naszych warunkach każdy nieużytek z czasem zamieni się
w las!). Po 70 latach zaskakująco upodabniają się one do naturalnych ekosystemów leśnych, jeżeli ingerencja w naturalne
procesy będzie ograniczona. Ale nawet w przypadku takich
nieużytków podejmuje się pewne interwencje w celu ochrony
zbiorowisk łąkowych lub odtwarza wcześniejsze stadia sukcesji,
a pozostałą, wydzieloną, część terenu zostawia się bez ingerencji
i tam toczy się nieprzerwanie sukcesja. Nie usuwa się też obcych
gatunków – pozwala zdziczeć całkowicie [26].

Warto zostawiać miejsca,
gdzie mogą
zachodzić
procesy naturalnej sukcesji
roślinności
– fragmenty
ugorów,
nieużytkowanych łąk,
zarastających
nieużytków
poprzemysłowych

(U góry na str. 20) Łąka na wiadukcie w parku Landschaftspark Duisburg-Nord. Fot. K. Jakubowski
(Poniżej) Park Natury Schöneberger Südgelände w Berlinie. Fot. K. Jakubowski

Małgorzata Łaciak

Ekosystemy wodne
— diagnoza

Woda w krajobrazie tworzyła zawsze cenne ostoje bioróżnorodności. Fot. M. Łaciak

Ziemia zwana jest błękitną planetą, gdyż aż 71% jej powierzchni stanowi woda. Najwięcej, bo ponad 97% całych zasobów
wodnych ulokowanych jest w morzach i oceanach; jedynie
ok. 3% wody na Ziemi to woda słodka. Znajduje się ona m.in.
w jeziorach, rzekach, bagnach, lodowcach, wodzie podziemnej
i w powietrzu – jako para wodna. Woda to taki krwioobieg naszej
planety, krążący nieustannie w ramach tzw. cyklu hydrologicznego. Być może część osób pamięta świetną książkę dla dzieci autorstwa Marii Terlikowskiej pt. „Przygody kropli wody” – książka
w doskonały i zabawny sposób pokazuje zmienne losy pewnej
kropli, która jednego dnia znajduje się w kałuży, kolejnego staje
się częścią chmury, by z kolei później zamienić się na przykład
w grudkę lodu lub wpaść do ciemnej rury wodociągowej…
A wodę z takiej rury może nawet później sami wypijemy i kropla
stanie się cząstką nas – w końcu człowiek w ponad 70% również zbudowany jest z wody. Tak – woda to życie. Zobaczmy
jak bogate przyrodniczo są np. wilgotne lasy równikowe, zwane
także lasami deszczowymi. Ale nawet na rozległych, gorących
pustyniach może kwitnąć życie, jeśli tylko znajdzie się odrobina wody. Wodę szanuje się przeważnie wtedy, gdy zaczyna jej
brakować. Mając jej pod dostatkiem, czasem zapominamy,
jak cenną i niezastąpioną jest substancją.

Polska jest
jednym z krajów Europy o
najmniejszych
zasobach
wody
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W dawnych czasach ludzie żyli w przyjaźni z wodą. To właśnie
nad rzekami, jeziorami i źródłami powstawały miasta i miasteczka, tam rodziły się największe znane cywilizacje. Woda poiła,
karmiła, dawała pracę, umożliwiała transport, oferowała odpoczynek. Człowiek chętnie osiedlał się więc w sąsiedztwie rzek,
a dzięki temu, że bardzo bacznie ją obserwował, to też ją rozumiał. Wiedział, że woda np. po wiosennych wezbraniach będzie
występować z brzegów, więc osiedlał się w bezpiecznej odległości od niej. Z pewnością obserwował, że tam, gdzie woda się
wyleje, ziemia staje się żyzna i daje później większe plony. Ponieważ rzeki płynęły swobodnie, tworzyły malownicze meandry
i starorzecza. Podmokłe otoczenie zbiorników, lasy łęgowe, różnorodne mokradła, bagna i torfowiska były częstym elementem
krajobrazu. Magazynowały w środowisku ogromne ilości wody
i tworzyły cenne ostoje dla wielu gatunków roślin i zwierząt.
Bioróżnorodności sprzyjała też na pewno różnorodność zbiorników wodnych - różnej wielkości, w różnych stadiach sukcesji.
Poza naturalnymi zbiornikami, powszechnie budowano też inne
zbiorniki – np. małe oczka wodne na pastwiskach, służące za wodopoje dla zwierząt gospodarskich, albo stawy w pobliżu zabudowań, na wypadek potrzebnej wody przy np. pożarach.
Nie sposób nie zauważyć, że dziś wiele rzeczy wygląda zupełnie inaczej. Pasące się na łąkach krowy stały się już rzadkim
widokiem, więc dawne śródpolne oczka wodne i stawy, z których wcześniej korzystały zwierzęta, często zarastają. Podobny
los spotyka wiele starorzeczy – prostowanie rzek uniemożliwia
naturalne tworzenie się nowych starorzeczy, a te które istnieją i

Ślad wodny
Polki lub Polaka
to aż 3900 litrów na dobę.
Obejmuje
wodę
zużywaną
bezpośrednio
i pośrednio,
czyli z korzystania produktów i usług,
przy których
produkcji też
została wykorzystana woda

Zrenaturyzowany odcinek rzeki w Sutcliffe Park w Londynie. Fot. K. Jakubowski

są np. położone poza ciągnącymi się wzdłuż cieków wałami przeciwpowodziowymi, są już poza oddziaływaniem rzeki i nie mogą
być w naturalny sposób odnawiane. Przy domach rzadko buduje
się już nowe stawy, gdyż wiele osób uważa, że to tylko „wylęgarnie komarów”. Coraz bliżej rzek znajdują się też ludzkie zabudowania – nie tylko pojedyncze domy, ale już całe osiedla i większe
części miast. Historia rzeki w danym miejscu ma jednak „dobrą
pamięć”. W coraz częściej pojawiających się „powodziach stulecia”, a nawet „tysiąclecia”, a nawet po krótkotrwałych, lecz nawalnych deszczach – obszary takie często ponownie wypełniają
się wodą.

Można mieć
wrażenie,
że człowiek
zaczął
z wodą
walczyć

Czynnikiem potęgującym ekstrema pogodowe (zarówno ekstremalne ulewy, jak i susze) są zmiany klimatu. Chociaż ogólna
roczna suma opadów na danym terenie może wcale znacznie
się nie zmieniać, to bardzo niebezpieczny staje się ich rozkład.
Wzrasta liczba opadów krótkotrwałych o silnym natężeniu, powodujących groźne w skutkach podtopienia i powodzie; natomiast
w dłuższych odstępach między opadami pojawiają się dotkliwe
susze. Suszom tym nie zapobiegają gwałtowne, obfite deszcze,
gdyż woda z takich opadów bardzo szybko spływa do cieków
wodnych i wcale dobrze nie nawadnia ziemi.
Można mieć wrażenie, że człowiek zaczął z wodą walczyć. Rzeki
stara się zamknąć w gorsecie umocnień, mając nadzieję, że żywioł podda się temu zabiegowi z uległością. Niestety – betonowe brzegi cieków wodnych, „oczyszczenie” ich z wszelkich zalegających w nich materiałów (kamieni, martwego drewna, roślin)
i sztuczne prostowanie ich biegów powoduje, że w środowisku
funkcjonują jako zwykłe rynny. W momentach ulewnych deszczy woda płynie w takich ciekach szybko i gwałtownie. Gdyby
cieki były naturalne – taki nadmiar wody mógłby, przynajmniej
w części, zostać wchłonięty przez sąsiadujące tereny; np. mokradła i torfowiska, działające jak naturalne gąbki. Woda płynęłaby
też wolniej, bo hamowały by ją materiały znajdujące się na jej
dnie i porastająca brzegi roślinność. W naturze nie ma całkiem
prostych rzek – meandrują, bo tak właśnie kształtują je siły
płynącej wody.

Mała retencja
to nasz mały
– wielki wkład
w ochronę
ekosystemów
wodnych.
Chodzi w niej
o zatrzymywanie wody
w środowisku

Oczywiście w wodzie są też zanieczyszczenia. Zarówno te widoczne gołym okiem – śmieci wszelkiego typu, wrzucane do
wód stojących i płynących. Ale bardzo niebezpieczne są też
zanieczyszczenia niewidoczne gołym okiem, w tym np. mikroBioróżnorodność wokół nas Ochrona i przywracanie bioróżnorodności w lokalnych społecznościach
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plastik, który krąży już w łańcuchach pokarmowych. Jedząc
morskie ryby, jemy go również i my… Oczywiście jemy też przy
okazji mniejszy lub większy koktajl różnych innych zanieczyszczeń,
co związane jest już z pochodzeniem spożywanych przez nas ryb
lub owoców morza. Woda ma generalnie duże zdolności do samooczyszczania, jednak zaburzenia ekosystemów wodnych prowadzą do utraty przez nie homeostazy (czyli takiej biologicznej
równowagi) i to wpływa na pogorszenie tej zdolności. Poza tym
– śmieci i zanieczyszczeń jest po prostu za dużo.
To właśnie z wodami związane są też bardzo zagrożone wyginięciem grupy zwierząt. Aż 1/3 morskich ssaków zagrożona jest
wyginięciem. Płazy, których rozród jest uzależniony od obecności wody, są obecnie najszybciej wymierającą grupą kręgowców na świecie. Zagrożone są też związane z wodą bezkręgowce
– np. jętki, widelnice czy ważki. Według danych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), spośród 118 gatunków owadów wodnych znajdujących się w „Czerwonej Księdze gatunków
zagrożonych”, aż 106 gatunków to właśnie ważki. Jedną z najważniejszych przyczyn zaniku zwierząt związanych ze środowiskiem wodnych jest przede wszystkim utrata i pogorszenie się
jakości ich siedlisk.
Dopełnieniem i tak kiepskiej sytuacji ekosystemów wodnych,
bywają też różne inne nieracjonalne projekty inwestycyjne,
jak choćby plany budowy kolejnych zbiorników zaporowych w
miejscach, gdzie z góry wiadomo, że nie spełnią one zakładanej
roli, czy np. forsowanie tworzenia tras żeglugowych przez cenne ekosystemy wodne.

Woda ma
duże zdolności do samooczyszczania,
ale... śmieci
i ścieków jest
po prostu za
dużo!

Aż 1/3 morskich ssaków
zagrożona jest
wyginięciem

Naturalne rozlewiska nad rzekami urzekają pięknem. Dunaj na Węgrzech. Fot. K. Jakubowski

Małgorzata Łaciak

Ekosystemy
wodne — rozwiązania
Nadwiślańska dżungla w krakowskich Przegorzałach. Fot. Luu Jaworska Fotografia

Zatrzymujmy wodę w środowisku, jak tylko się da najlepiej.
Twórzmy powierzchnie biologicznie czynne, aby woda z opadów mogła wsiąkać w glebę, a nie spływać np. po asfalcie.
Więcej roślin, drzew, łąk, pasów zieleni, a mniej betonu – to
pierwszy i bardzo ważny kierunek działań. Nie osuszajmy bagien, mokradeł i torfowisk. Są to niesłychanie ważne siedliska,
które w czasie opadów przyjmują ogromne ilości wody, gromadzą ją, by potem sukcesywnie oddawać ją do środowiska. To
nasze najlepsze, naturalne „zbiorniki retencyjne”. Starajmy się
też zaakceptować obecność bobrów. Gdybyśmy tylko na to pozwolili, bobry poprawiłyby stosunki wodne w niejednej okolicy.
Oszczędzajmy wodę. W domu, w ogrodzie – wszędzie można
zrobić coś lepiej. Może warto kupić oszczędną zmywarkę lub
pralkę? Może trzeba w końcu zacząć gromadzić deszczówkę?
Woda, która zostaje nam przy różnych okazjach też się może do
czegoś przydać. Na przykład, woda spod gotowanych jajek świetnie nadaje się do podlewania kwiatków. Jeśli myjemy ręce, może
warto podłożyć miskę – złapać tę wodę, a później wykorzystać ją
jeszcze do spuszczenia wody w ubikacji? Możliwości jest wiele.

Ochronę
siedlisk
wodnych
możemy
rozpocząć,
dosłownie,
od swojego
ogródka
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Ochronę siedlisk wodnych możemy rozpocząć też – dosłownie
– od swojego ogródka. Stworzenie nawet niewielkiego zbiornika wodnego da możliwość przeżycia wielu gatunkom organizmów związanych z wodą. Jeśli chcemy zadbać, by zbiornik jak
najlepiej spełniał swoje przyrodnicze funkcje, warto zadbać o to,
by był jak najbardziej naturalny. Zróżnicowana linia brzegowa,
nierówne dno – im więcej tej „różnorodności” w siedlisku, tym
więcej organizmów znajdzie tam coś dla siebie. Dobrze jest również formować łagodnie schodzące do wody brzegi, by zwierzęta
wodno-lądowe miały do niej łatwy dostęp. Jeśli chcemy mieć
płazy, dobrze pomyśleć też o płyciznach, na których lubią one
przebywać i składać jaja ale też – co bardzo ważne – nie wprowadzajmy do zbiornika ryb. Płazy są dla ryb smacznym kąskiem
i ryby znacznie ograniczają ich liczebność. Nie wprowadzajmy
też do zbiorników roślin obcego pochodzenia; nasze rodzime
gatunki też są piękne i zdecydowanie lepsze dla przyrody.
Dbajmy o czystość wód. Nie wyrzucasz śmieci do rzek czy jezior
– to bardzo dobrze! Ale zrób kolejny krok – posprzątaj za kogoś.
Jeśli wrócisz ze spaceru z kilkoma znalezionymi w okolicy butelkami
PET – niewielkim nakładem pracy zrobisz naprawdę dobry uczynek.
Coraz częściej powstają oddolne, lokalne inicjatywy sprzątania jakiejś
okolicy. Być może jesteś osobą, która taką inicjatywę zapoczątkuje w
swojej okolicy? Praktyczne działanie to najlepsza edukacja. Warto
więc samemu dążyć do uzyskania rzetelnej wiedzy – jakie faktycznie korzyści ma przynieść przedstawiana inicjatywa, czy gdzieś takie
rozwiązanie się już sprawdziło, czy może istnieją lepsze, alternatywne sposoby na rozwiązanie danego problemu? Woda jest dobrem
wspólnym, więc również wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni.
Zbieranie deszczówki w ogrodach. Fot. K. Jakubowski

Co jeszcze
można zrobić,
by chronić
wodę?
REAGOWAĆ!
Zarówno
wtedy, kiedy
kapie kran
w łazience,
gdy ktoś
spuszcza
ścieki do
rzeki, ale też
gdy powstają
odgórne pomysły mogące szkodzić
ekosystemom
wodnym

Kasper Jakubowski

Ekosystemy leśne
w obliczu współczesnych wyzwań
„Zasoby ziemi są również grabione z powodu krótkowzrocznego rozumienia gospodarki i produkcji. Strata puszcz i lasów pociąga za sobą równocześnie stratę
gatunków... Nie jest przedmiotem odpowiednich analiz zastępowanie dzikiej flory
zadrzewionymi obszarami leśnymi, które są zwykle monokulturami."
— PAPIEŻ FRANCISZEK, LAUDATO SI’: W TROSCE O WSPÓLNY DOM (32,39)

Ochrona różnorodności biologicznej w lasach wiąże się z wydzieleniem niektórych drzewostanów, które wyłącza się trwale
z gospodarowania i użytkowania. Takie „leśne ostoje przyrody”
mogą uzupełnić funkcję leśnych rezerwatów przyrody i stanowić
nowe obszary referencyjnie dla pozostałej cześci lasów gospodarowanych normalnie. Dzięki temu użytkownicy, mieszkańcy
miast i wsi, będą mogli zobaczyć, poznać procesy i elementy,
które w lasach gospodarczych są eliminowane (np. martwe
drewno w dużej ilości). Związana jest z nimi ogromna różnorodność biologiczna leśnych ekosystemów. Bardzo interesujący
w tym kontekście jest Las Szast w Nadleśnictwie Pisz, który po
wiatrołomie został wyłączony z zabiegów sztucznej odnowy
i pozostawiony do spontanicznej regeneracji (na pow. ok. 450
ha). To przykład niezwykłego eksperymentu i pola do badań naukowych – spontanicznej odnowy lasu bez interwencji człowie-

50% bioróżnorodności
ekosystemów
leśnych
związana
jest z martwym,
rozkładającym się
drewnem
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ka. Las ten został udostępniony do zwiedzania - powstał pomost
obserwacyjny pozwalający obserwować naturalną sukcesję.
Wzrasta także rola podmiejskich, leśnych buforów i zielonych
pierścieni (green belts) otaczających miasta. Ich użytkowanie
powinno być kompromisem pomiędzy ochroną przyrody a bezpieczeństwem i funkcjami rekreacyjnymi. Tradycyjna gospodarka leśna i pozyskiwanie drewna traci w nich swoje uzasadnienie
– zmienia się rola tych lasów aglomeracyjnych na rzecz funkcji
ochrony przyrody, klimatycznych, społecznych czy edukacyjnych.
W kampanie społeczne na rzecz ochrony starych, podmiejskich
lasów włączają się coraz częściej mieszkańcy i część naukowców.
Pozytywnym przykładem jest decyzja Lasów Państwowych
o ochronie przed wycinką ponad 150-letnich buków w podkrakowskim Kleszczowie. Trwają oddolne starania o ustanowienie tam nowych pomników przyrody i rezerwatu obejmującego
najcenniejsze fragmenty wąwozów.

Ścieżka edukacyjna o martwym drewnie
W Krakowie nad potokiem Sudół powstała pierwsza, miejska
ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Drugie życie drzew” poświęcona martwemu drewnu i jego roli w leśnym ekosystemie. Na
kilku zaprojektowanych przystankach można zobaczyć drzewa
w różnych stadiach rozkładu i poznać proces dekompozycji
w oparciu o nowocześnie zaprojektowane tablice, punkty widokowe i ciekawie zaaranżowane przestrzenie, np. na outdoorową,
zieloną salę lekcyjną. Część martwego drewna stanowią także
elementy służące dzieciom do swobodnej zabawy.

Pozyskiwanie
drewna traci
swoje
uzasadnienie
w podmiejskich
i miejskich
lasach.
Kluczowa
jest ochrona
starych lasów

(U góry na str. 28) Użytek ekologiczny Las Krzyszkowicki w Krakowie. Fot. K. Jakubowski
(Poniżej) Rezerwat przyrody Panieńskie Skały w Krakowie. Fot. Luu Jaworska Fotografia

Joanna Kajzer-Bonk

Ekosystemy łąkowe:
współdziałanie z naturą
Ekstensywnie użytkowane łąki są miejscem życia i źródłem pokarmu dla wielu owadów.
Fot. Joanna Kajzer-Bonk

Łąki należą do najbardziej zagrożonych siedlisk w Europie. Od
XX wieku obszary zajmowane przez półnaturalne użytki zielone
zmniejszyły się co najmniej o 80% [27]. Wiele siedlisk łąkowych
uznawanych jest za obszary cenne dla ochrony przyrody. Dlatego są chronione Dyrektywą Siedliskową w europejskiej sieci „Natura 2000”. Charakteryzują się dużą bioróżnorodnością [28], są
miejscem życia rzadkich i zagrożonych gatunków o wyspecjalizowanych wymaganiach.
Przed pojawieniem się człowieka, roślinność zielna występowała
tylko w dolinach rzek i w górach. Łąki w Polsce powstały w sposób półnaturalny, wraz z rozprzestrzenianiem ludzi i stopniowym
wylesianiem. Zatem łąki, aby istnieć, potrzebują działań człowieka. Rezygnacja z tradycyjnego gospodarowania (ekstensywnego koszenia, wypasu bydła) powoduje szybką sukcesję (czyli
zarastanie krzewami, drzewami) oraz wkraczanie gatunków inwazyjnych zagrażających lokalnej bioróżnorodności [29-31].
Z drugiej strony łąkom zagraża intensyfikacja użytkowania: wielokrotne koszenie w ciągu sezonu, stosowanie nowoczesnych,
ciężkich maszyn i pestycydów oraz nawożenie sprawiają, że łąki
tracą walory i różnorodność gatunków.

Od XX w.
obszary
zajmowane
przez
półnaturalne
użytki zielone
zmniejszyły się
co najmniej
o 80%
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Łąki można dzielić według różnych kryteriów: sposobu powstania, miejsca ich występowania, rodzaju gleby i poziomu wód
gruntowych, sposobu użytkowania, roślin, jakie można na nich
spotkać. Jednym z najcenniejszych rodzajów łąk są zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. Okresowo zalewane, stanowią rezerwuary wody i są bogate w rzadkie gatunki roślin i zwierząt.
Wiosną niedostępne ze względu na wysoki poziom wody, wymagają szczególnej troski, czyli koszenia dopiero jesienią, co jest
niekorzystne z punktu widzenia rolnika – siano zebrane w taki
sposób nie ma walorów paszowych, dawniej używane było jako
ściółka. Obecnie łąki te często są osuszane, co pozwala na wcześniejszy wjazd maszyn i koszenie, jednak zmienia charakter łąki.
Najważniejsze sposoby na ochronę siedlisk łąkowych to powrót do tradycyjnego, ekstensywnego gospodarowania, czyli
mozaikowego koszenia 1-2 w roku oraz umiarkowanego, rotacyjnego wypasu zwierząt hodowlanych, rezygnacja z melioracji
oraz ze stosowania pestycydów i nawozów, a także kontrola
gatunków inwazyjnych. Aby zrekompensować straty z powodu
braku lub późnego koszenia łąki, gdy roślinność straciła największe walory odżywcze dla zwierząt gospodarskich, rolnicy mogą
korzystać z dotacji w ramach rolnośrodowiskowych programów
unijnych. W skali całego krajobrazu, ogromnie ważne jest zachowanie różnorodnych terenów otwartych oraz ochrona korytarzy
ekologicznych, które umożliwiają bezpieczne migracje zwierząt.
Ma to znaczenie zarówno dla dużych jak i małych organizmów,
o skromnych możliwościach przemieszczania się [32]. Ważne
jest, żeby nie fragmentować siedlisk i nie zabudowywać ich
szlaków dyspersji, by nie rozdzielać istniejących populacji.
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Czerwończyk fioletek – motyl charakterystyczny dla półnaturalnych łąk wilgotnych. Gatunek objęty jest ochroną, a wg kryteriów IUCN – zagrożony wyginięciem. Fot. Joanna Kajzer-Bonk

Joanna Kajzer-Bonk

Łąki półnaturalne,
a moda na łąki kwietne
Odpowiednie użytkowanie łąk zapewnia różnorodność i obfitość roślin kwiatowych.
Fot. Joanna Kajzer-Bonk

Czasem działalność człowieka i ingerencja w krajobraz może
przynieść nieoczywiste pozytywne skutki. Takim przykładem
są nasypy kolejowe, które – kojarzone zwykle z fragmentacją
krajobrazu – użytkowane w odpowiedni sposób, tworzą w krajobrazie rolniczym nowe cenne siedliska dla zapylaczy i zwiększają bogactwo gatunkowe ptaków [33, 34].
Ostatnio bardzo modnym trendem, zwłaszcza na terenach
miejskich (lecz nie tylko) staje się zakładanie „łąk kwietnych”.
Należy pamiętać, że nie ma ona nic wspólnego z łąką, która jest
zbiorowiskiem roślinnym ukształtowanym w odpowiednich warunkach i użytkowaniu. „Łąka kwietna” to zwykle mieszanka
nasion roślin pochodzących z różnych zbiorowisk. Jej założenie może się sprawdzić na terenach całkowicie zniszczonych
lub zupełnie odizolowanych od terenów zielonych, w innym
razie wymaga zdarcia istniejącej darni i zniszczenia ustabilizowanego ekosystemu oraz zakupu kosztownych nasion (wśród
których zdarzają się gatunki obce, a czasem nawet inwazyjne),
a następnie szczególnej pielęgnacji, gdyż często w mieszance
znajdują się rośliny 1-2-letnie. Pamiętajmy! Nie warto „ulepszać” istniejących zbiorowisk łąkowych podsiewając mieszanki lub zakładając od podstaw „kwietną łąkę”.
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Jak zwiększyć bioróżnorodność w najbliższym otoczeniu – mniej znaczy więcej
Dobrą alternatywą jest odejście od intensywnego użytkowanych trawników. W ten sposób, szybko i niewielkim kosztem, wręcz oszczędzając, można zwiększyć bioróżnorodność. Świetnym przykładem są inicjatywy typu
„No Mow May” ("Nie kosimy w maju") w Stanie Wisconsin
w USA, zachęcająca właścicieli posesji do ograniczenia koszenia trawników w maju, w celu zapewnienia pokarmu wczesnowiosennym zapylaczom [35]. Badania wykazały, że działki
włączone do inicjatywy charakteryzowały się większą różnorodnością i liczebnością roślin, a także trzykrotnie większą różnorodnością i pięciokrotnie większą liczebnością dzikich pszczół
w porównaniu do trawników regularnie koszonych!
Zatem dajmy szansę zakwitnąć wytworzyć i wysypać nasiona
roślinom obecnym w lokalnym banku nasion oraz „przywędrować” roślinom z okolicy. Dodatkowo takie działanie obniża
emisję spalin, których źródłem są kosiarki, zatem jest potencjalnie wielką szansą i tanim sposobem na obniżanie temperatury
w miejskich wyspach ciepła. Przeciwnicy ograniczenia koszenia
argumentują, że w ten sposób zapraszamy do miast kleszcze
i alergeny. Niestety, kleszcze rozprzestrzeniają się ze zmianami
klimatu i występują na trawnikach niezależnie od reżimu koszenia. Warto też podkreślić, że im częściej kosimy trawę, tym
częściej ona kwitnie, a właśnie na etapie kwitnienia emituje
alergeny. Trawa, która raz przekwita, nie zakwita już długo, bo
inwestuje w dojrzewanie nasion. Ryzyko alergii zwiększają sterylne warunki, zmiany klimatyczne i stres, a zieleń redukuje zarówno stres, jak i skutki zmian klimatu [36].
Więcej informacji o tym, w jaki sposób pielęgnować trawniki
by stały się przyjazne różnorodności biologicznej oraz jakie rodzime gatunki roślin są przyjazne dla zapylaczy można znaleźć
w poradniku „Zamień trawnik w bogaty ekosystem”, do pobrania
na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP)
[37]. Dodatkowo, bardzo ważne jest, by w najbliższym otoczeniu zrezygnować ze szkodliwych również dla naszego zdrowia
pestycydów oraz tworzyć w miarę możliwości jak najbardziej
różnorodne siedliska: na przykład pozostawiać kłody drewna,
ścięte gałęzie, które są naturalnymi kryjówkami dla wielu organizmów. Wymienione działania nie wymagają nakładów pracy, jak na przykład „kwietne łąki” czy tworzenie skrzynek dla jeży.
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Kasper Jakubowski

Ogrody — pejzaże bylinowe
inspirowane naturą
Eksperymentalna rabata bylinowo-trawiasta z domieszką dzikorosnących kwiatów.
Fot. K. Jakubowski

Mija prawie 150 lat od ukazania się przełomowej książki Williama
Robinsona „Dziki Ogród” (1881), prekursora proekologicznego
podejścia do projektowania. Irlandzki pisarz i ogrodnik zestawiał
ze sobą gatunki rodzime i obce, aby finalnie uzyskać bardzo naturalistyczny, czy wręcz „dziki” efekt. Naturalizm jest stale obecny w
architekturze krajobrazu i sztuce ogrodowej przez cały wiek XX.
Mniej więcej pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia dynamicznie
rozwija się tzw. „Nowy Ruch Bylinowy” (new perennial movement)
inspirowany obserwacją zbiorowisk łąkowych i bylin w ich naturalnym środowisku. Dzisiaj wszechstronne zastosowanie bylin
i traw zyskuje coraz większą popularność w ogrodach i przestrzeniach publicznych na świecie. Kompozycje bylinowe są estetyczną
i ekologiczną alternatywą dla konwencjonalnego projektowania zieleni – sterylnego pod względem biologicznym, wymagającego dużych nakładów na pielęgnację.
W ogrodach dominują zwykle gatunki zimozielone: drzewa,
krzewy, pojedyncze kwiaty. Przyrodę wciąż postrzega się
w przestrzeni miejskiej i wielu ogrodach przez pryzmat sztucznie zakomponowanej zieleni, czego przejawem są tradycyjne
klomby kwietne z gatunkami jednorocznymi czy grupy krzewów
obcego pochodzenia w jaskrawych odmianach.
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Gdzie zatem szukać inspiracji? Wzorem najlepszych projektantów bylin na świecie warto podpatrywać „gotowe” rozwiązania
w naturze. Polem do obserwacji są podmiejskie i górskie łąki,
śródpolne miedze – zanikające na skutek intensywnego rolnictwa a nawet nieużytki. To właśnie półnaturalne, koszone, a nawet ruderalne zbiorowiska roślinne z całym bogactwem traw,
bylin, roślin zielnych wskazują na inspirujące, „sprawdzone”
połączenia. Wiele dziko rosnących gatunków możemy zastąpić
ich bardziej ozdobnymi odmianami dostępnymi w szkółkach,
zwykle o bardziej wyrazistych cechach (kolor, forma, tekstura,
przebarwienie). Jeżeli brakuje nam roślin, warto samemu pozyskiwać nasiona z dziko rosnących roślin łąkowych, jak: dziewannę, przegorzan, szczeć, krwawnik, dzwonek, wierzbówka,
popłoch, dziurawiec czy wrotycz. Warto sadzić trawy, takie
jak: trzcinniki, śmiałki darniowe, drżączki, ostnice czy trzęślice,
a w cieniu turzyce. Trawy i turzyce są elementem łączącym
ogród z otaczającym krajobrazem, dają efekt naturalności,
prezentują się znakomicie zimą. Są gatunkiem strukturotwórczym w rabatach i warto sadzić je w dużych ilościach.
Przedstawiciele nowego ruchu dzielą byliny na dwie kategorie:
rośliny strukturalne (structural plants) i uzupełniające (fillers).
Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie gatunków strukturalnych (np. traw) z uzupełniającymi w proporcji 70:30 (byliny, rośliny jednoroczne, cebulowe czy malownicze chwasty pól). Warto
przy tym eksperymentować! Z myślą o owadach warto pomyśleć
o kwiatach z baldachami, jak: dzika marchew, kolendra czy koper.
Cenne są rozmaite gatunki szałwi i czosnków ozdobnych (dużo!);
mięta, drakiew, ogórecznik, macierzanka czy krwiściąg [37].
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Prawdziwym testem dla rabat bylinowo-trawiastych jest zima. Trawy i badyle prezentują się
wtedy efektownie i są cennym schronieniem dla zimujących owadów. Fot. K. Jakubowski

Kasper Jakubowski

Edukacja ekologiczna:
postawić na inny styl życia
„Dobra edukacja w dzieciństwie i młodym wieku rzuca ziarna, które mogą wydać
owoce w ciągu całego życia... Jeżeli chcemy osiągnąć głębokie zmiany, to musimy pamiętać, że modele myślenia realnie wpływają na zachowanie. Edukacja
okaże się nieskuteczna (...), jeśli nie będzie się usiłowało szerzyć nowego modelu
w stosunku człowieka, życia, społeczeństwa i jego relacji z naturą. W przeciwnym
razie nadal rozwijać się będzie model konsumpcyjny...”
— PAPIEŻ FRANCISZEK, LAUDATO SI’: W TROSCE O WSPÓLNY DOM (202-215)

Działania mające na celu ochronę różnorodności biologicznej
czy renaturyzację środowiska wiążą się zwykle z edukacją ekologiczną i udostępnianiem terenów, aby mogły pełnić taką funkcję. Wraz z oddaleniem się szczególnie młodych ludzi od naturalnego świata paradoksalnie wzrasta zainteresowanie miejską
przyrodą, ochroną dzikich enklaw w najbliższej okolicy. Ochrona przyrody, w tym lokalnej różnorodności biologicznej, w coraz
większym stopniu musi uwzględniać budowanie nowej relacji
z naturą i stworzenie okazji do częstego, a nie jedynie okazjonalnego kontaktu z nią - bez konieczności częstego wyjeżdżania z miasta. Stąd tendencja do obejmowania ochroną terenów
cennych przyrodniczo i udostępniania części z nich za pomocą
ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, pomostów przewieszonych
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ponad terenem, atrakcyjnych tablic edukacyjnych czy pawilonów edukacyjnych. Ważne, aby ta infrastruktura edukacyjna
nie była nachalna, przybliżała lokalną bioróżnorodność,
edukowała użytkowników i ograniczała negatywny wpływ ruchu zwiedzających na teren (np. przez schrony obserwacyjne
czy strefy bez dostępności człowieka).
Ambitne projekty edukacji ekologicznej i zabezpieczenie przed
zniszczeniem cennych siedlisk (np. mokradłowych) pozwalają
udostępnić mieszkańcom cenne ekosystemy miejskie, przybliżyć występujące w nich rzadkie gatunki, wskazać przy tym
współczesne ich zagrożenia i konieczne działania ochronne.
W wielu europejskich miastach praktyką są zajęcia organizowane
w nieczynnych kamieniołomach, np. o cyklu życiowym płazów.
Takie zajęcia edukacji ekologicznej prowadzone przez Fundację
Dzieci w Naturę cieszą się ogromną popularnością i znajdują już
wielu naśladowców - jako oferta dla przedszkoli i szkół czy propozycja weekendowych mikrowypraw w miejską dziką przyrodę.
Przyroda w mieście i na wsi może być dzisiaj przedmiotem interesujących przedsięwzięć ochrony przyrody wespół z edukacją ekologiczną pod warunkiem wykorzystania potencjału
istniejących siedlisk, uniknięcia pokusy disnejlendyzacji („efekciarstwa”), tzn. kiczu, nadmiaru multimediów czy przesadnej ingerencji w naturalny teren. Edukacja ekologiczna musi być też
nowoczesna, nieszablonowa, atrakcyjna graficznie i dostosowana do potrzeb jej odbiorców. Mniej znaczy więcej!
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(U góry na str. 36) Mikrowyprawa nad warszawską Wisłę. Fot. K. Jakubowski
(Poniżej) Udostępnienie półnaturalnych łąk w Rainham Marshes w Londynie. Fot. W. Makowska
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Metamorfoza
osiedlowego bagna
„W społeczeństwie kwitnie niezliczona różnorodność organizacji zaangażowanych
na rzecz dobra wspólnego, troszczących się o obronę środowiska naturalnego
i miejskiego. Zajmują się na przykład miejscami publicznymi..., aby chronić, odnowić, ulepszyć lub upiększyć coś, co należy do wszystkich. Wokół nich rozwijają
się lub odnawiają więzi i rodzi się nowa lokalna tkanka. W ten sposób wspólnota
wyzwala się z konsumpcyjnej obojętności..."
— PAPIEŻ FRANCISZEK, LAUDATO SI’: W TROSCE O WSPÓLNY DOM (202-215)

Prawdziwą plagą wielu polskich miast, miasteczek i wsi stały
się tzw. „rewitalizacje”. A właściwie dewitalizacje, czyli nowe
zagospodarowanie miejsc kosztem naturalności, dzikiego życia
i istniejącej zieleni. Rezultatem jest wszechobecna betonoza.
O tym, że można inaczej i warto inicjować lokalnie proprzyrodnicze działania pokazują mieszkańcy podkrakowskiej gminy Zielonki. Wzięli sprawy w swoje ręce, przekonali skutecznie
gminę, aby osiedlowy, podmokły nieużytek zagospodarować
inaczej wzorem najlepszych londyńskich ekoparków. Udało się
tam stworzyć prawdziwe miejsce spotkania z lokalną przyrodą
przy współudziale mieszkańców, władz gminy, lokalnych liderów
i liderek, organizacji pozarządowej. Dziś przykład Żabich Dołów
w Zielonkach i zainicjowanej tam Stacji Natura promieniuje na
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inne gminy. Pokazuje, że nie wszystkie tereny muszą być tradycyjnie „urządzone”, zrewitalizowane kosztem istniejącej zieleni i warto zostawić więcej miejsca dla „dzikości”. A przy okazji
stworzyć przyjazne miejsce obserwacji lokalnej natury, poszukać innych rozwiązań udostępnienia i stworzyć nowoczesną
ofertę edukacji ekologicznej [38]. Działania te realizujemy etapami jako Fundacja Dzieci w Naturę, mieszkańcy i gmina.

Metoda kolejnych kroków
W 2017 zastaliśmy tam ogromnych obwodów topole (niektóre
powyżej 300 cm) i liany winobluszczu. Poniżej rozciągał się podmokły teren z okresowo zbierającą się wodą. A pomiędzy „samosiejkami” uderzył nas widok ton śmieci i odpadków z okolicznych
ogródków. Marzena Gadzik-Wójcik, mieszkanka osiedla Marszowiec i radna z Zielonek zainicjowała akcję uprzątnięcia tego terenu należącego do gminy. Pojawiło się pytanie o jego przyszłe
zagospodarowanie. Zamiast osuszenia mokradła i koszenia całości zaproponowałem inny pomysł na ten teren: stwórzmy
ekoskwer! Z wykorzystaniem potencjału miejsca, renaturyzacją
zbiorników wodnych, wydzieleniami strefy dla przyrody oraz aktywną edukacją mieszkańców. Pokazałem przykłady takich rozwiązań z Londynu i warszawskiego Parku Fosa i Stoki Cytadeli
zainicjowanych tam przez inspektora zieleni, Tomasza Niewczasa. Żabie Doły od początku miały stać się cennym uzupełnieniem
innych terenów zieleni, siłowni plenerowych i placów zabaw,
których nie brakuje w okolicy. I pokazać, że alternatywne i proekologiczne koncepcje zagospodarowania są możliwe w partnerskiej współpracy organizacji pozarządowej, mieszkańców i gminy.
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(U góry na str. 38) Wydzielona „żabostrefa” i jedna z kilku tabliczek w Żabich Dołach. Fot. K. Jakubowski
(Poniżej) Udostępnienie ekoskweru za pomocą prostych, minimalistycznych środków. Fot. K. Jakubowski

W ciągu trzech lat nieużytek przeszedł prawdziwą metamorfozę.
Tematem wiodącym wszystkich działań była… bioróżnorodność
miejsca i jak jej pomóc. Przestrzeń do swobodnej zabawy, ciszy,
odpoczynku w cieniu drzew zyskali mieszkańcy i dzieci. To przykład działania „win–win–win": pomagając przyrodzie zaspokajamy też potrzeby mieszkańców, a gmina zyskała coraz bardziej
popularny teren przyciągający mieszkańców okolic i Krakowa.
Każda ze stron uczestnicząca w procesie powstawania Żabich
Dołów w Zielonkach jest beneficjentem wspólnego działania.
Fundacja Dzieci w Naturę zrealizowała w Żabich Dołach swoje
pierwsze projekty w ramach pierwszych grantów i zadań publicznych zleconych z gminy. Powstały zaprojektowane przez nas
pulpitowe tablice edukacyjne. Tematem tablic było dzikie życie
stawu i drugie życie drzew. Część drzew zagrażających bezpieczeństwu zdecydowano się ściąć, natomiast całe drewno zostało na miejscu do naturalnego rozkładu. To ważny element
środowiskotwórczy – z zamierającym drewnem wiąże się życie
wielu organizmów. Kolejnym krokiem była Stacja Natura – czyli
rodzinne pikniki edukacyjne z udziałem mieszkańców. Uczestniczy w nich co roku ponad 200 osób. W 2020 udało się zbiornik
pogłębić zgodnie z wytycznymi naszej herpetolożki, Małgorzaty
Łaciak. Pojawiły się wyprofilowane strefy stawu o różnej głębokości
– konsultacje z przyrodnikiem okazały się tu kluczowe [39].
W 2021 obsadzono brzeg 100 egzemplarzami rodzimych roślin –
aby bagno pięknie zakwitło, zabezpieczyć brzegi stawu i pomóc
płazom (dobór roślin uwzględniał wymagania fauny). Wszystko po
to, aby stworzyć najlepsze warunki do ochrony bioróżnorodności na niewielkiej powierzchni. Powstały płotki wiklinowe, „żywe

Bajeczna
merytoryka.
Całość tego
cudownie
dzikiego
otoczenia
uzupełniają
pięknie ilustrowane tablice
informacyjne
przygotowane
przez Fundację Dzieci
w Naturę
— blog Powsinogi

Stacja Natura, czyli coroczny piknik edukacyjno-przyrodniczy, przyciąga dziesiątki mieszkańców.
do podkrakowskich Żabich Dołów w Zielonkach. Fot. Joanna Dudek Fotografia

Martwe kłody posłużyły jako meble. Z czasem, w miarę dekompozycji, wrócą do ekosystemu.
Fot. K. Jakubowski

altany” z wierzby, kolejne tabliczki edukacyjne. Istniejące przedepty zostały zastąpione naturalnymi ścieżkami z grubej warstwy
zrębek drewnianych; dodatkowo wydzielono je obrzeżem z kłód
i pni. Na drzewach zawisło kilkanaście skrzynek lęgowych dla
ptaków i nietoperzy. Prześwietlenie terenu stworzyło nowe warunki dla rozwoju roślinności łąkowej i wodnej (część wycinek
wyższej zieleni okazała się uzasadniona). Wydzielono też wiklinowymi płotkami przestrzenie dzikie i niekoszone jako naturalne
schronienia dla zwierząt tzw. „żabostrefy" i „traszkostrefy”. Pojawiły się meble parkowe wykonane z kłód. O wszystkich działaniach informujemy na bieżąco przez grupę na Facebooku.
W ramach Światowego Miesiąca Architektury Krajobrazu (World
Landscape Architecture Month) Politechnika Krakowska zaprezentowała projekt i przestrzeń Żabich Dołów w Zielonkach jako
wyjątkowy projekt, który powstał w wyniku współpracy architektów krajobrazu i lokalnej społeczności oraz projektu Ekospołeczni: Żabie Doły to miejsce doświadczania żywej przyrody – tu,
blisko i budowania z nią więzi od najmłodszych lat. Podpatrywania jej z szacunkiem i zachwytem. I małych „dzikich radości”.
Czyli w praktyce – #growingtogether... skutecznej, partnerskiej
współpracy (naprawdę „win-win-win”) strony społecznej, gminy, organizacji pozarządowej i projektantów. Integralną częścią
tego procesu stały się spotkania mieszkańców z lokalną przyrodą
w ramach „Stacji Natura” oraz nowe, dedykowane temu miejscu
tablice edukacyjne – zaprojektowane przez Małgorzatę Łaciak,
Olenę Zapolską, Elżbietę Roman i Kaspra Jakubowskiego.

Świetnie
zagospodarowany skrawek zieleni
na osiedlu
domków.
Idealne miejsce dla dzieci
i dorosłych
chcących
obserwować
procesy
i przemiany
w przyrodzie
bez konieczności wyprawy do puszczy.
— Va Slave, opinia z Google
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Wnioski: jak zacząć?
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

sprawdź, czy są w Twojej okolicy i gminie tereny cenne
przyrodniczo lub nieużytki, które wartoby objąć ochroną?
Dowiedź się, kto jest właścicielem (osoba prywatna, instytucja, gmina)? Czy jest na tym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Być może gmina ma takie tereny,
ale brakuje inicjatywy i pomysłu, jak je „urządzić"
zainicjuj akcję sprzątania wybranego terenu z mieszkańcami, zaproś przyrodniczkę lub przyrodnika, która/y przybliży, co na nim występuje
teren nie musi być szczególnie cenny przyrodniczo, aby
utworzyć na nim ekoskwer czy „dziki park"
zainspiruj się dobrymi, inspirującymi przykładami „dzikich
parków", parków natury czy ekoparków z Polski i zagranicy, zobacz, które rozwiązania się sprawdzają i zaproponuj je w gminie
pomocnym narzędziem jest projekt koncepcyjny takiego
ekosweru, strefy dla natury czy dzikiego parku opracowany przez architektkę/a krajobrazu we współpracy z przyrodnikami oraz w konsultacji z mieszkańcami i gminą
w gronie zainteresowanych osób nazwijcie to miejsce
poszukaj źródeł finansowania, zobacz, czy uda się sfinansować i zrealizować zaplanowane działania lub ich część
poprzez budżet obywatelski albo fundusz sołecki
zaproś do współpracy organizację pozarządową; działania
w Żabich Dołach zostały finansowane w ramach zleconych zadań publicznych i grantów pozyskanych przez fundację
wykorzystaj media społecznościowe i tradycyjne, pokaż
piękno terenu, na którym Ci zależy, informuj o planowanych
działaniach i ich efektach, bądź rzecznikiem tego miejsca
„mniej znaczy więcej" – warto pamiętać o tej zasadzie; im
mniejsza ingerencja w przyrodę, tym lepiej, ale jakaś forma
udostępnienia może okazać się konieczna
zaplanuj wydarzenia edukacyjne towarzyszące ochronie
przyrody – np. piknik ekologiczno-edukacyjny – kilka inspiracji znajdziesz w tym ebooku; dokumentuj te wydarzenia
edukuj i wyjaśniaj, jaki jest cel ochrony (np. przez proste,
atrakcyjne graficznie tablice edukacyjne) – łatwiej wtedy
odwiedzającym oswoić się z dzikością w parku

Zamiana zaśmieconego,
podmokłego
nieużytku
w miejsce
przyjazne,
dostępne, ale
ciągle dzikie,
zajęła 4 lata

Kluczowe
okazały się:
chęć współpracy, wola
do działania,
wiedza
ekspertów,
środki
i odwaga do
realizowania
rozwiązań
niestandardowych
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Zakończenie
Mamy nadzieję, że opisane pokrótce przyczyny i skutki załamania
różnorodności biologicznej, przytoczone dane naukowe zainspirują nas do konkretnego działania. Nie możemy pozostać na
pięknych słowach albo narzekaniu, czy poddać się obojętności.
Mamy jeszcze czas i potraktujmy go jako zadanie. Nie możemy
zostawić po sobie pustyń – duchowych i środowiskowych,
wyjałowionej ziemi, gatunków, kóre bezpowrotnie wyginą, przyczyniać się do małych katastrof ekologicznych czy wszechobecnej
betonozy. Jesteśmy wezwani do konkretnych działań i zatroszczenia
się o lokalny habitat, a tam gdzie to konieczne rozpoczęcia
procesów naprawy i odbudowy. Biblijne wezwanie do „panowania
nad stworzeniem" należy odczytać w pełnym kontekście. Oznacza
też, że musimy „zapanować" najpierw nad sobą, swoimi obsesjami,
ograniczeniami, nieuporządkowanymi potrzebami zaspokajanymi
kosztem dzikiego życia. To jest proces ekologicznego nawrócenia,
którego nie można odkładać na później. Na nowo trzeba ułożyć
sobie relację z pozaludzkim światem, zostawić więcej miejsca dla
przyrody, poznać stworzenia i ich potrzeby.
Przykładem mogą być opisane w ebooku modne łąki kwietne, które
nie mogą zastąpić ochrony półnaturalnych łąk – kształtowały się one
przez stulecia i są wynikiem harmonijnej współegzystencji człowieka
i natury. Okazuje się, że człowiek nie tylko niszczył i eksploatował
zasoby, ale tworzył nowe środowiska, bogate w różnorodność
gatunkową. To daje nadzieję – byliśmy w naszej historii zdolni do
trwałego współdziałania z przyrodą. Dziś, aby cenne półnaturalne
łąki i towarzysząca im ogromna bioróżnorodność mogły przetrwać,
potrzebują naszej ciagłej interwencji – ochrony czynnej.
Musimy więc wiedzieć, jakie działania pomogą ochronić dany
ekosystem, a jakie mogą mu zaszkodzić. Nawet, jeżeli nie mamy
złych intencji, może zabraknąć nam wiedzy. Czasami najlepiej jak
oddamy miejsce samej przyrodzie i pozwolimy jej działać.
Nie wszystko jest stracone – przekonuje nas Papież. Potrzeba nam
wiary, zaangażowania i wiedzy, czułości i zachwytu nad lokalnym
stworzeniem, uważności na siebie i przyrodę. Uwolnijmy więc tę
energię wspólnotowego działania, troszcząc się o bogactwo życia,
które stało się naszym udziałem. Pamiętając, że przyszłość zaczyna
się dziś, nie jutro (św. Jan Paweł II).

Mamy jeszcze
czas i potraktujmy to jako
zadanie.
Nie wszystko
stracone.
Dziś musimy
uwolnić
energię
wspólnotowego działania,
aby ochronić
co się da
i zainicjować
proces
odbudowy
natury
–dosłownie
wszędzie

Posiej rodzime rośliny
zielne kwitnące w różnych
porach roku – nakarmią wiele owadów. Przysmakiem
trzmieli są np. jasnota, koniczyna, lucerna, szałwia,
żmijowiec. Posadź miętę,
oregano, przegorzan...

Rzadziej koś trawnik. W ten
sposób, szybko i niewielkim
kosztem, możesz zwiększyć
bioróżnorodność.
Np. zaniechanie koszenia
trawnika w maju zapewni
pokarm wczesnowiosennym
zapylaczom!

Zatrzymuj wodę
w środowisku. Twórz
powierzchnie biologicznie
czynne, aby woda z opadów
mogła wsiąkać w glebę
– więcej pnączy, drzew, łąk,
pasów zieleni, zielonych
dachów, a mniej betonu

Wysiej „łąkę kwietną" na
zdegradowanym terenie lub
na balkonie. Upewnij się, czy
mieszanka nasion zawiera
w swoim składzie wyłącznie
rodzime gatunki łąkowe

Zostaw martwe drewno
w postaci stert kłód, pni,
„warkoczy z chrustu"
– stanie się kryjówką dla
różnych organizmów,
będzie też magazynować
wodę jak gąbka i stopniowo
ją uwalniać do gruntu

Zadbaj, by w Twoim
ogrodzie nie było obcych
inwazyjnych gatunków
roślin, bardzo niebezpiecznych dla naszej przyrody

Wydziel fragment
ogrodu, który pozostanie niekoszony na jakiś
czas, dzięki temu
będziesz mógł się cieszyć obecnością motyli,
pszczół, jeży i ptaków

Posadź drzewa i krzewy
owocowe w otoczeniu
Twojego bloku/domu.
Zamiast tui posadź
polskie rośliny, np. cisy,
głogi, kaliny, leszczyny,
dzikie róże, klony polne,
jarzębiny czy lipy
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„Mądrość współistnienia”, o której pisze Papież Franciszek, jest próbą poukładania sobie na nowo relacji z przyrodą. Potrzeba nam więcej pokory, wdzięczności
i czułości dla całego pozaludzkiego świata. Istnieją miejsca, które wymagają dziś
szczególnej troski, bogate w różne formy życia. Dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów potrzebne są również grzyby, glony, owady, gady i niezliczona
różnorodność mikroorganizmów (Laudato si’ 34). Musimy zrozumieć potrzeby
innych stworzeń, aby móc im pomóc a nie zaszkodzić. Czasem będzie oznaczało to praktyczne działanie, częściej powstrzymanie się od ingerencji, zostawienie
więcej miejsca dla natury. W tym ebooku staramy się dać kilka inspiracji, jak lepiej
zadbać o lokalny ekosystem, a przy okazji pomóc też sobie.
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