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ZAPROSZENIE
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
wraz z innymi wojewódzkimi funduszami ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
organizuje w Poznaniu

VI Krajową Konferencję
Ochrony Środowiska
pod nazwą

„POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA
NA OBSZARACH WIEJSKICH”.
Konferencja odbędzie się podczas
Targów POL-ECO-SYSTEM

w środę 18 października 2017 r.
od godz. 10.00
(Pawilon 15, sala 1.C )
Zapraszamy do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu,
licząc, że będzie to okazja do przedyskutowania
najważniejszych problemów funkcjonowania
samorządów wiejskich pod kątem zagadnień ochrony
i kształtowania środowiska na terenach wiejskich.
Do prowadzenia paneli i uczestnictwa w debatach
konferencji zaprosiliśmy wybitnych specjalistów
zaangażowanych w sprawy polityki ekologicznej
obszarów wiejskich.
UDZIAŁ W KONFERENCJI – BEZPŁATNY
Zapraszamy!

Nakład: 1500 egzemplarzy
Okładka: fot. pixabay
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Program konferencji wewnątrz numeru, na stronach 10-11
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Inwestycje

a ochrona środowiska
„Jesteśmy rzeczowi i staramy
się postępować ostrożnie, co
potwierdza fakt, że przez dziewięć
lat odmów z tytułu zagrożeń
dla Natury 2000 było zaledwie
kilkanaście”.
Rozmowa z Jolantą Ratajczak,
Regionalną Dyrektor Ochrony
Środowiska w Poznaniu

Jolanta Ratajczak, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu: Tworzeniu
nowych instytucji zawsze towarzyszą obawy, ale
regionalne dyrekcje ochrony środowiska nie powstały z niczego. Powołano je przede wszystkim w oparciu o zasoby kadrowe urzędów wojewódzkich oraz części zespołu parków krajobrazowych. W ten sposób stworzono instytucję
właściwą ds. ocen oddziaływania na środowisko
(ooś), ochrony przyrody oraz szkód w środowisku, instytucję, która przejęła rozproszone kompetencje wojewodów, marszałków i starostów
w tym zakresie. Źródłem zmian były uwagi Komisji Europejskiej (KE), która wskazywała, że skupianie w jednym ręku wydawania zgód środowiskowych i pozwoleń realizacyjnych jest niewłaściwe. W tym roku KE sporządziła „Raport w sprawie
wdrażania polityki ochrony środowiska w krajach członkowskich Unii Europejskiej” i zostaliśmy w nim, jako Polska, wyróżnieni. Ocenia się
nas bardzo dobrze w kategorii organizacji i prowadzenia ooś. Wyznaczono nam nawet rolę lidera, który powinien dzielić się wiedzą z innymi
krajami w tym obszarze. Podkreśla się, że system
ooś w naszym kraju obejmuje analizę wszystkich
aspektów ochrony środowiska, łącząc postanowienia dyrektyw ocenowej, siedliskowej i ptasiej w całość. Niestety już samo istnienie procedur ooś jest traktowane przez inwestorów jak

www.wfosgw.poznan.pl

Fot. Archiwum RDOŚ w Poznaniu

Krzysztof Mączkowski: Tworzeniu regionalnych
dyrekcji ochrony środowiska towarzyszyły obawy, że będą to instytucje utrudniające procesy
inwestycyjne w gminach. Jak ta sprawa wygląda po prawie 9 latach istnienia RDOŚ?

kula u nogi, bo chcą jak najszybciej zrealizować
przedsięwzięcie, a zgoda środowiskowa warunkuje pozyskanie zgody realizacyjnej. Zdarza się
też, że zbieramy cięgi za błędy lub niekompetencje projektantów. Nie zgadzam się jednak z opinią, że utrudniamy inwestycje, bo realizacja wielu z nich była możliwa dzięki sprawnym postępowaniom administracyjnym przeprowadzonym przez RDOŚ, co potwierdzają sukcesy naszego województwa, które przoduje w wykorzystaniu środków europejskich na infrastrukturę. Zdaję sobie sprawę z tego, że odbiór naszej pracy może być różny, zwłaszcza przez tych,
którzy uznali naszą dociekliwość za nadmierną.
Ale obiektywne mierniki naszej pracy (ilość i rodzaj rozstrzygnięć), z którymi można zapoznać
się na stronie internetowej urzędu, pokazują,
że nie jesteśmy zbyt dokuczliwi. Przypomnę, że
mamy dwa rodzaje przedsięwzięć – dla jednych
ooś jest obligatoryjna, a dla innych fakultatywna.

„W tym roku
KE sporządziła
„Raport
w sprawie
wdrażania
polityki ochrony
środowiska
w krajach
członkowskich
Unii
Europejskiej”
i zostaliśmy
w nim, jako
Polska,
wyróżnieni”
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W przypadku tych ostatnich na wstępnym etapie analizuje się, czy przeprowadzenie procedury ocenowej jest konieczne, czy też do wydania
decyzji środowiskowej wystarczy karta informacyjna przedsięwzięcia. Chciałabym podkreślić, że
w 2016 r. rozpatrzyliśmy ok. dwóch tysięcy planowanych przedsięwzięć z tej drugiej grupy i tylko dla 15 procent z nich nakazaliśmy przeprowadzenie ooś. Myślę więc, że liczby bronią się same
i stanowią dobry dowód naszej sprawności.
Jakiego rodzaju problemy ochrony środowiska
z punktu widzenia RDOŚ w Poznaniu są najbardziej skomplikowane?

„Sieć Natura 2000
jest co prawda
formą ochrony
przestrzennej,
ale prawnych
zakazów
inwestowania
tutaj nie ma,
poza jednym, że
przedsięwzięcia
nie mogą
pogarszać stanu
chronionych
zasobów, czyli
najcenniejszych
siedlisk
przyrodniczych
oraz gatunków
roślin i zwierząt”

– Podstawowym dylematem, który każdorazowo musimy rozstrzygnąć, jest dopuszczalność presji, bo rolą RDOŚ jest prewencja, a więc
zezwalanie na ingerencję w środowisko na określonych zasadach. Chodzi o to, aby w relacji człowiek – środowisko nie zapominano o odpowiedzialności za zachowanie zasobów naturalnych
dla przyszłych pokoleń. Stąd musimy nadążać za
wszelkimi formami aktywności inwestorów i za
postępem technologicznym, co wymaga specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin. W tym celu
cały czas się szkolimy i doskonalimy, a w razie potrzeby pozyskujemy wsparcie niezależnych ekspertów. Sporym wyzwaniem są sytuacje, w których nie da się spełnić standardów jakości środowiska. Wówczas stosuje się odpowiednie instrumenty prawne, jak obszar ograniczonego
użytkowania, umożliwiający domaganie się odszkodowań, lub kompensacja przyrodnicza, której szczególnym przypadkiem jest kompensacja
w obszarze Natura 2000, gdy nie można uniknąć
negatywnego oddziaływania na chronione gatunki czy siedliska.
Szeroko dyskutowane w Wielkopolsce są odkrywki węgla brunatnego. Z jednej strony pojawiają się argumenty rozwoju sektora energetycznego, z drugiej zaś – troska o stan środowiska
i niezgoda na zachwianie stosunków wodnych
w regionie. O czym muszą pamiętać inwestorzy, jeśli chodzi o wymogi ochrony środowiska?
– Muszą pamiętać, żeby rzetelnie przedstawić stan środowiska, na które zamierzają oddziaływać oraz skutki planowanej ingerencji, gdyż
są na nie narażone tysiące ludzi żyjących obecnie, a nawet w przyszłości. Górnictwo odkrywkowe jest taką formą działalności człowieka, która w największym stopniu przekształca środowisko, a w wielu aspektach czyni to w sposób nieodwracalny. Tego rodzaju inwestycje mogą więc
być realizowane tylko i wyłącznie wówczas, gdy
państwo uzna nadrzędność celu publicznego
nad ochroną zasobów. Jednakże interes publicz-
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ny nie zwalnia z obowiązku podjęcia wszelkich
działań minimalizujących presję, a jeżeli nie da
się ich przeprowadzić, to inwestor winien zaprojektować odpowiednią kompensację jako formę
zadośćuczynienia za niepowetowane straty.
Natura 2000 „wchodziła” do Polski jako pewien
eksperyment ochrony przyrody, w którym chodziło o pogodzenie wymogów ochrony przyrody ze sprawami rozwoju gmin. Bardziej restrykcyjne wymogi ochrony przyrody są stosowane w rezerwatach i w parkach narodowych, ale
uwaga skupiła się na Naturze 2000. Jak wygląda wdrażanie sieci obszarów naturowych?
– Mam wrażenie, że niechęć do europejskiej
sieci ekologicznej Natura 2000 jest powodowana
tym, że po pierwsze, jest to dla nas wciąż nowa,
obca forma ochrony, a po drugie towarzyszy jej
obawa przymusu ograniczenia lub całkowitego
zaniechania działalności gospodarczej na określonym terenie. Żeby nie straszyć Naturą 2000,
trzeba bardzo odpowiedzialnie podchodzić do
uwarunkowań środowiskowych przedsięwzięć,
aby nie tworzyć wymagań nieadekwatnych, niewspółmiernych do potrzeb ochrony. Sieć Natura 2000 jest co prawda formą ochrony przestrzennej, ale prawnych zakazów inwestowania tutaj nie ma, poza jednym, że przedsięwzięcia nie mogą pogarszać stanu chronionych zasobów, czyli najcenniejszych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. Cały obszar nie wymaga ochrony, dlatego nie formułuje się zakazów wprost, tak jak w przypadku rezerwatów czy parków krajobrazowych. Zatem
wymagane jest indywidualne podejście do każdej aktywności i ocena jej presji, a to może wydawać się inwestorom uciążliwe. Ale chyba jednak
warto, bo jeśli dobrze się rozpozna przedmioty
i cele ochrony obszarów, dostosowując do nich
swoje plany inwestycyjne, to okazuje się, że można pogodzić własny cel biznesowy z obowiązkiem ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Przykładowo, w Sierakowie – miejscowości położnej
w stu procentach na obszarze naturowym, plan
urządzenia lasu Nadleśnictwa Sieraków w całości
uwzględnia postanowienia planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 – to pokazuje możliwość wypracowywania kompromisów w prowadzeniu działalności gospodarczej. Tam wykonuje się nawet odwierty gazu i ropy. Jako Regionalna Dyrekcja jesteśmy rzeczowi i staramy
się postępować ostrożnie, co potwierdza fakt,
że przez dziewięć lat odmów z tytułu zagrożeń dla Natury 2000 było zaledwie kilkanaście.
Konsensus można osiągnąć, pod warunkiem że
wszyscy interesariusze dają szansę na spokojną
współpracę.

www.wfosgw.poznan.pl

Wydarzenia

Energetyczny Poznań
Od lewej: Maciej
Kołowski i Sebastian
Maćkowiak – doradcy
energetyczni WFOŚiGW
w Poznaniu

Fot. Archiwum WFOŚiGW w Poznaniu

W dniu 9 września br. w parku Kasprowicza
przy Arenie odbyła się II edycja pikniku rodzinnego, organizowanego w ramach Poznańskiego
Dnia Energii (PDE). Na uczestników czekało wiele
atrakcji takich, jak: warsztaty recyklingowe, konkursy z nagrodami, energorower, pokazy taneczne, kącik dla dzieci, zawody sportowe, stoiska
specjalistów, przejażdżki samochodem elektrycznym, dmuchany zamek i wiele innych.
Nie zabrakło również stoiska WFOŚiGW w Poznaniu, przy którym doradcy energetyczni informowali o możliwościach inwestycji w odnawialne
źródła energii i efektywność energetyczną, a także o dostępnych metodach finansowania tych inwestycji. Dla najmłodszych uczestników Fundusz
przygotował quiz z wiedzy o energii i ekologii,
każde dziecko otrzymało upominek.
Na zakończenie imprezy odbył się koncert
Eweliny Lisowskiej i pokaz iluminacji świetlnych w Arenie. Ekologiczna zabawa trwała ponad pięć godzin. Celem pikniku była promocja ekologicznych zachowań i wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska
naturalnego. 

Dużo energii w Gnieźnie
na zakończenie lata!
Stoisko WFOŚiGW
w Poznaniu w trakcie
Wielkopolskich Dni
Energii było bardzo
często odwiedzane

Fot. Archiwum WFOŚiGW w Poznaniu

Imprezą towarzyszącą tegorocznym XIX Wojewódzko-Archidiecezjalnym Dożynkom Wielkopolskim, które odbyły się 27 sierpnia br. w Gnieźnie, były Wielkopolskie Dni Energii (WDE) 2017.
To przedsięwzięcie nawiązujące do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii. Celem wydarzenia było propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii, zwrócenie uwagi na
problem efektywności energetycznej oraz racjonalnego wykorzystania energii i szeroko pojętej
gospodarki niskoemisyjnej. Organizatorem WDE
był Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.
W latach 2012-2016 odbyło się już pięć edycji tej inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Każda edycja dedykowana jest jednemu z tych zagadnień. W tym roku Wielkopolskie Dni Energii propagowały odnawialne źródła
energii, jako alternatywę dla paliw kopalnych.
Przedsięwzięcie miało formę festynu, uczestniczyły w nim całe rodziny. Dzieci wzięły udział w zajęciach plastycznych, każdy uczestnik otrzymał nagrodę. Czynny był też punkt konsultacyjny, w którym
doradcy energetyczni informowali o możliwościach inwestycji w odnawialne źródła energii oraz o sposobach finansowania tych inwestycji.
www.wfosgw.poznan.pl
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Ekopiknik w Powidzu
Podczas ostatniego dnia (23
lipca br.) trwającego nad Jeziorem Powidzkim festiwalu muzycznego o nazwie „Powidz Jam Festiwal” miał miejsce również zorganizowany przez gminę Powidz
ekopiknik, w którym udział wzięli doradcy energetyczni WFOŚiGW
w Poznaniu. Ekopiknik był częścią przedsięwzięcia edukacyjnego, które otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach wspierania edukacji ekologicznej. „Edukacja ekologiczna dla
dzieci i dorosłych w gminie Powidz
– warsztaty, seminaria i ekopiknik”
– to przedsięwzięcie realizowane
w 2017 roku na terenie gminy Powidz, w ramach którego organizowane są różnego rodzaju akcje informacyjne i edukacyjne dla mieszkańców gminy. Efektem takich inicjatyw jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców z zakresu szeroko pojętej gospodarki niskoemisyjnej. Podczas pikniku odbyły
się konkursy ekologiczne dla dzieci z ciekawymi nagrodami oraz porady z zakresu niskiej emisji, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Zainteresowanie mieszkańców budził przede
wszystkim zbliżający się nabór wniosków w ramach Programu „Piecyk – 2017”, o którego szczegółach
można było dowiedzieć się od doradców Funduszu.
Fot. Archiwum WFOŚiGW w Poznaniu

Doradcy energetyczni
WFOŚiGW w Poznaniu
pojawiali się na
wszystkich imprezach
ekologicznych,
na które zostali
zaproszeni. Ich
działalność ma duże
znaczenie dla rozwoju
edukacji ekologicznej
u mieszkańców
Wielkopolski

Test szczelności budynku pasywnego
Na początku lipca w podpoznańskiej miejscowości odbył się
test szczelności jednorodzinnego budynku pasywnego. W wydarzeniu uczestniczyli również
doradcy energetyczni WFOŚiGW
w Poznaniu. Próbę szczelności
powietrznej
przeprowadzono
metodą Blower-Door-Test (z ang.
test drzwi nawiewnych). Test
wziął swoją nazwę od umiejscowienia wiatroszczelnej płachty
wraz z wentylatorem w drzwiach
do budynku (najczęściej wejściowych). Wentylator, pompując powietrze do środka budynku lub
na zewnątrz, tworzy w ten sposób odpowiednio nadciśnienie
i podciśnienie, dzięki czemu możliwe jest odnalezienie nieszczelności za pomocą dymu oraz zlokalizowanie wycieków powietrznych, czyli miejsc, którymi powietrze dostaje się bądź wydostaje z budynku. Szczelna konstrukcja budynku ma duży wpływ na ilość zużywanej w nim energii i gwarantuje niskie
koszty ogrzewania oraz wysoką jakość komfortu cieplnego. Budynki pasywne mają podwyższone wymagania dotyczące szczelności powietrznej przegród budowlanych, a ich osiągnięcie wymaga odpowiednich rozwiązań na etapie projektowym i ich starannego wykonania podczas budowy. Przeprowadzenie testu na odpowiednim etapie umożliwia lokalizację nieszczelności w obudowie budynku oraz
ich eliminację.
Fot. Archiwum WFOŚiGW w Poznaniu

W trakcie
przeprowadzenia
testu szczelności
wskazywane są
miejsca, w których
dochodzi do strat
energetycznych
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Akademia Pelletu

Fot. Archiwum WFOŚiGW w Poznaniu

To cykl edukacyjnych spotkań popularyzujących wykorzystanie pelletu w gospodarstwach domowych, zakładach
przemysłowych oraz budynkach
użyteczności publicznej. Spotkania odbywają się na terenie Wielkopolski. 6 lipca 2017 r. z inicjatywy Renaty Gembiak-Binkiewicz,
wójt gminy Ryczywół, w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole odbyło się spotkanie informacyjne, którego celem było
uświadomienie mieszkańcom,
jak dużym zagrożeniem dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi jest spalanie paliw stałych
w starych, niesprawnych piecach. Dzięki obecności Macieja Kołowskiego i Sebastiana Maćkowiaka, doradców energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z możliwością
uzyskania dofinansowania do wymiany starych pieców na nowe.
W spotkaniu wzięli udział również producenci oraz sprzedawcy kotłów na biomasę i samej biomasy
w postaci pelletu. Mieszkańcom przybliżono korzyści ekonomiczne i ekologiczne wynikające ze stosowania paliw z biomasy oraz techniczne aspekty kotłów wykorzystujących to paliwo. Na początku sierpnia w Pobiedziskach odbyła się kolejna edycja „Akademii Pelletu”.

O możliwościach
uzyskania
dofinansowania do
wymiany starego
pieca na ekologiczny
informował Maciej
Kołowski, Doradca
Energetyczny
WFOŚiGW w Poznaniu

Czysta energia dla miast i gmin
Wystąpienie
Kingi Świtalskiej
spotkało się z dużym
zainteresowaniem,
po jego zakończeniu
uczestnicy konferencji
zadawali wiele pytań

Fot. Archiwum WFOŚiGW w Poznaniu

22 czerwca br. w Urzędzie
Miasta Poznania odbyła się konferencja pn. „Czysta energia dla
miast i gmin”. Spotkanie to było
jednym z elementów organizowanej po raz drugi akcji pod nazwą: Poznański Dzień Energii.
W tym roku partnerami Poznańskiego Dnia Energii były Philips,
Veolia, Wielkopolska Agencja
Zarządzania Energią, Politechnika Poznańska, Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne,
Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Poznański Dzień Energii to wydarzenie związane z edukacją ekologiczną i podnoszeniem świadomości energetycznej lokalnej społeczności.
W trakcie konferencji prelegenci zaprezentowali informacje związane z tematyką efektywności energetycznej. Wystąpienia dotyczyły m.in. modernizacji oraz rozwoju systemu ciepłowniczego w Poznaniu i jego wpływu na poprawę stanu jakości powietrza, grupowych zakupów energii oraz
efektywności energetycznej w naszym mieście. Informacje na temat wsparcia finansowego i doradczego WFOŚiGW w Poznaniu przedstawiła Kinga Świtalska – Doradca Energetyczny wielkopolskiego
Funduszu.
www.wfosgw.poznan.pl

Wybór i opracowanie:
Paweł Napieralski
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Pakiet zimowy
– kluczowe założenia
i planowane skutki
Doradca
Energetyczny
WFOŚiGW
w Poznaniu

„Polska nie
popiera szeregu
propozycji
wskazanych
w pakiecie.
Jedną z nich
jest limit emisji
na poziomie
550 gramów
CO2 na kWh dla
wspieranych
z publicznych
pieniędzy
wytwórców
energii
elektrycznej,
którzy mieliby
działać w ramach
tzw. rynku mocy”

Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, czyli tzw. pakiet
zimowy, to potoczna nazwa propozycji regulacji prawnych w zakresie
energetyki, które są zorientowane na utrzymanie konkurencyjności UE
na rynku czystej energii.

|

Polska zgłasza wątpliwości

Ograniczenie CO2 – ambitne plany
W pakiecie KE zaproponowała rozwiązania,
które mają według niej pozytywnie wpłynąć
na sytuację konsumentów w UE. Propozycje KE
w tym zakresie to m.in. zakaz urzędowej regulacji cen energii, prawo do sprzedaży mocy wytworzonych w przydomowych instalacjach, a także
elastyczne, reagujące na ceny kontrakty.
Z jednej strony wykluczone mają być elementy wsparcia dla OZE, z drugiej rynek ma się zmie-

Instalacje przesyłu
pary technologicznej
to często miejsca
powstawania strat
energii
8

nić tak, by było im łatwiej. Zakłada się m.in. zwiększenie produkcji energii odnawialnej z biomasy.
W pakiecie zaproponowano również zmniejszenie emisji CO2 o 40% do 2030 r. i podniesienia co najmniej do 27% udziału energii ze źródeł
odnawialnych w finalnym zużyciu energii brutto. Efektywność energetyczna ma być natomiast
podniesiona do 30% do 2030 r., co ma spowodować podjęcie przez państwa członkowskie bardziej efektywnych działań na rzecz ograniczenia
zużycia energii.

W listopadzie 2016 r. Komisja Europejska (KE)
przedstawiła i przesłała tysiąc stron propozycji przepisów i regulacji „pakietu zimowego” do
Parlamentu Europejskiego, gdzie trwają prace
nad jego ostatecznym kształtem. Po zatwierdzeniu pakiet stanie się podstawą do wprowadzenia
nowych regulacji prawnych w postaci dyrektyw
i rozporządzeń (osiem aktów prawnych) budujących zintegrowaną wizję UE w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, struktury rynku energii elektrycznej oraz bezpieczeństwa dostaw energii. Kluczowym celem
„pakietu zimowego” jest stworzenie zintegrowanej unii energetycznej.

EKOFAKTY – JESIEŃ 2017

Fot. Archiwum WFOŚiGW w Poznaniu

Oprac. Łukasz
Dranikowski

Polska nie popiera szeregu propozycji wskazanych w pakiecie. Jedną z nich jest limit emisji
na poziomie 550 gramów CO2 na kWh dla wspieranych z publicznych pieniędzy wytwórców energii elektrycznej, którzy mieliby działać w ramach
tzw. rynku mocy. Rynek ten to rodzaj pomocy publicznej polegającej na tym, że wytwórcy energii otrzymują środki pieniężne nie tylko za energię dostarczoną, ale również za gotowość jej dostarczenia. Według polskiego rządu przyjęcie takich regulacji w praktyce wyeliminuje polskie
elektrownie węglowe (w tym nowo budowane)
z możliwości wsparcia w ramach rynku mocy.
Polski sprzeciw budzi także m.in. zapis dotyczący planów stworzenia tzw. Regionalnych Centrów Operacyjnych, czyli propozycji przeniesienia
odpowiedzialności za system energetyczny z poziomu państwa członkowskiego na poziom UE.
Według części opinii Pakiet Zimowy zawiera wiele rygorystycznych regulacji mocno ingerujących w wewnętrzną politykę państw członkowskich. Według innych jest ważnym i oczekiwanym zestawem rozwiązań reformujących rynek energii i wprowadzającym wiele korzystnych zapisów, takich jak przyszła rola konsumenta czy zwiększenie elastyczności w systemie
energetycznym. 
www.wfosgw.poznan.pl

WFOŚiGW w Poznaniu

Audyty efektywności
energetycznej
w przedsiębiorstwach
Kolejny element zwiększania efektywności energetycznej gospodarki
wchodzi w ostatnią fazę. To audyty efektywności energetycznej dużych
przedsiębiorstw. Zgodnie ze znowelizowaną w maju 2016 roku ustawą
o efektywności energetycznej, na wszystkie duże przedsiębiorstwa został
nałożony obowiązek przeprowadzenia audytu.

Konkretne oszczędności
Podstawowym celem opracowywanych audytów jest wskazanie obszarów z potencjałem poprawy efektywności energetycznej oraz rekomendacje możliwych rozwiązań przyczyniających się
do oszczędzania energii. W wersji rozszerzonej
audytu dodatkowo należy wskazać rozwiązania
dopasowane do specyfiki i struktury przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ich efektywności ekonomicznej.
Efektywność inwestycji w oszczędność energii w dużych zakładach przemysłowych jest kilkakrotnie wyższa niż w innych sektorach i charakteryzuje się krótkim czasem zwrotu, nieprzekraczającym dwóch-trzech lat. Często potencjał
oszczędności wynika nie z kosztownych inwestycji infrastrukturalnych lub technologicznych,

www.wfosgw.poznan.pl

Koordynator Zespołu
Doradców
Energetycznych
WFOŚiGW
w Poznaniu

Wymiana
starych kotłów
na nowoczesne,
niskoemisyjne
źródła ciepła
przynosi wymierne
oszczędności
ekonomiczne
i środowiskowe

Fot. Archiwum WFOŚiGW w Poznaniu

Jak zapisano w ustawie, audyt efektywności
energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej obiektu,
urządzenia technicznego lub instalacji, a także
ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej
do uzyskania oszczędności energii.
Zgodnie z art. 51 ustawy przedsiębiorca po raz
pierwszy przeprowadzi audyt w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. do 1 października 2017 roku, a po opracowaniu audytu zawiadomi w terminie 30 dni prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki. Prezes URE może opracowany audyt
poddać kontroli. Ustawa nakłada także obowiązek aktualizacji audytu co 4 lata.

Oprac. Maciej Lum

a ze zmiany sposobu zarządzania energią i prostego eliminowania jej strat. I w tym właśnie ma
pomóc opracowanie audytu efektywności energetycznej, który wskaże obszary o dużym potencjale oszczędności energii i opłacalność działań
oszczędnościowych.

Coraz mniej czasu,
a audytów niewiele
Według szacunków eksperckich łączny „szybki” potencjał oszczędności (czyli wynikający jedynie ze zmian zarządzania energią) wynosi w skali
kraju, dla dużych zakładów przemysłowych, około
15%. To znacząca wartość, biorąc pod uwagę nasze zobowiązania wynikające z pakietu energetyczno-klimatycznego, według którego zobowiązani jesteśmy zwiększyć efektywność energetyczną w stosunku do prognoz w 2020 roku o 20%.
Zgodnie z informacjami prasowymi obowiązek przeprowadzenia audytu dotyczy około 6 tys.
przedsiębiorstw w Polsce. Obecnie zgłoszenie
opracowania audytu dokonało jedynie kilkuset
przedsiębiorców. 

„Efektywność
inwestycji
w oszczędność
energii w dużych
zakładach
przemysłowych
jest kilkakrotnie
wyższa niż
w innych sektorach
i charakteryzuje
się krótkim
czasem zwrotu,
nieprzekraczającym
dwóch-trzech lat”
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VI Krajowa Konferencja Ochrony Środowiska

VI Krajowa Konferencja
Ochrony Środowiska
podczas Targów POL-ECO-SYSTEM 2017

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA
NA OBSZARACH WIEJSKICH
Poznań, środa 18 października 2017 r.
Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 15, sala 1.C
10.00-10.15	Otwarcie konferencji, powitanie gości, wprowadzenie
w tematykę spotkania
10.15-10.30	Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zrównoważonego
rozwoju – wystąpienie wprowadzające
Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska lub Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
10.30-11.30	I blok tematyczny:
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
10.30-10.40	wystąpienie wprowadzające i prowadzenie – Lidia Czechak,
Zastępca Dyrektora Oddziału Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu
10.40-11.30	debata z udziałem specjalistów nad zagadnieniami:
• Tendencje rozwojowe obszarów wiejskich
• Problemy ochrony środowiska na obszarach wiejskich
•	Gospodarka leśna motorem rozwoju
•	Ochrona środowiska jako element wspomagania rozwoju
•	Instrumenty finansowe wspierające rozwój i ochronę
środowiska
•	Ochrona przyrody na terenach wiejskich – konflikt czy
współdziałanie?
• Pozarolnicze obszary rozwoju obszarów wiejskich
• Polityka państwa w zakresie wsparcia obszarów wiejskich
11.30-12.30	II blok tematyczny: GOSPODARKA ODPADAMI
11.30-11.40	wystąpienie wprowadzające i prowadzenie – Andrzej
Gawłowski, Członek Rady Programowej Instytutu Gospodarki
o Obiegu Zamkniętym
10
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VI Krajowa Konferencja Ochrony Środowiska
11.40-12.30	debata z udziałem specjalistów nad zagadnieniami:
• Kierunki rozwoju gospodarki odpadami na obszarach
wiejskich
•	Gospodarka osadami ściekowymi
•	Związek międzygminny czy samodzielna gmina – pytania
o model zarządzania gospodarką odpadami
• Problemy z wdrażaniem systemowej gospodarki
odpadami na obszarach wiejskich
• Czy rozwiązania zeroodpadowe uda się wdrożyć na wsi?
• Jak może wyglądać gospodarka o obiegu zamkniętym na
obszarach wiejskich?
12.30-13.00 przerwa
13.00-14.00	III blok tematyczny: GOSPODARKA WODNA
13.00-13.10	wystąpienie wprowadzające i prowadzenie –
dr Paweł Chudziński, Prezes Zarządu Aquanet SA,
Przewodniczący Rady Gospodarki Wodnej
przy RZGW w Poznaniu
13.10-14.00	debata z udziałem specjalistów nad zagadnieniami:
•	Aktualizacja KPOŚK
•	Zarządzanie gospodarką wodną na obszarach wiejskich
• Ryzyko/zagrożenie powodziowe na obszarach wiejskich
•	Ochrona ujęć wody pitnej
•	Gospodarka wodna w planowaniu przestrzennym

14.00-15.00	IV blok tematyczny: ENERGETYKA
14.00-14.10	wystąpienie wprowadzające i prowadzenie –
Andrzej Bobrowski, Prezes Zarządu Wielkopolskiej
Agencji Zarządzania Energią
14.10-15.00	debata z udziałem specjalistów nad zagadnieniami:
•	Zarządzanie energetyczne na obszarach wiejskich
• Programy wsparcia dla OZE na obszarach wiejskich
•	Ochrona powietrza
• Klastry energetyczne
• Lasy jako element bilansu CO2
• Kierunki i tendencje rozwoju OZE na obszarach wiejskich
15.00-16.00	dyskusja podsumowująca, zakończenie konferencji

www.wfosgw.poznan.pl
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Będzie można
więcej zobaczyć
Oprac. Paweł
Napieralski

„Zakup lunet
obserwacyjnych
(do bezpłatnego
użytkowania)
przyczyni się
do lepszego
poznania walorów
przyrodniczych
terenu
wokół wieży
obserwacyjno-widokowej
w Świętnie
oraz terenu
wokół Jeziora
Wolsztyńskiego,
w tym elementów
„Szlaku
Żurawiego”,
zlokalizowanego
wokół jeziora”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego
sfinansowali zakup i montaż trzech lunet, z których jedną zainstalowano
na wieży widokowej w Świętnie, a dwie następne w Wolsztynie.
Miejsca wybrano według kryterium atrakcyjności pod względem turystycznym i przyrodniczym. Jedna z lunet – pojedyncza, trafiła na wieżę
obserwacyjno-widokową w Świętnie, pozostałe
dwie ustawiono w Wolsztynie – jedną na pomoście w parku miejskim, a drugą na wolsztyńskim
molo. Dwie ostatnie to lunety podwójne, zamontowane na różnych wysokościach, co pozwoli na
korzystanie z nich również przez dzieci oraz osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach
inwalidzkich.
W 2016 roku zakończono budowę wieży obserwacyjno-widokowej w Świętnie – projektu,
którego elementem była również ścieżka wraz
z tablicami edukacyjnymi. Obszar znajdujący się
na Pojezierzu Sławsko-Przemęckim obejmuje
duży kompleks leśny oraz liczne wydmy i wzniesienia. Występują tu liczne gatunki chronione płazów, gadów, ptaków i ssaków. Zinwentaryzowano
także kilkadziesiąt gatunków rzadkich i chronionych gatunków roślin. Oprócz ww. rzadkich gatunków fauny i flory można tutaj spotkać gatunki zwierząt bardziej pospolitych, tj. jelenie, sarny,
dziki, lisy, dzięcioły, sójki, kruki i wiele innych.
Ponadto, przez teren parku miejskiego
w Wolsztynie przebiega urokliwa trasa „Szlak Żu-

rawi” oraz ścieżka edukacyjna o tematyce ekologicznej.
Opisane tereny sąsiadują z takimi obszarami chronionymi, jak: rezerwat Bagno Chorzemińskie, obszary Natura 2000 – Wielki Łęg Obrzański,
Pojezierze Sławskie oraz Jeziora Pszczewskie
i Dolina Obry.
Zakup lunet obserwacyjnych (do bezpłatnego
użytkowania) przyczyni się do lepszego poznania
walorów przyrodniczych terenu wokół wieży obserwacyjno-widokowej w Świętnie oraz terenu
wokół Jeziora Wolsztyńskiego, w tym elementów
„Szlaku Żurawiego”, zlokalizowanego wokół jeziora. Dzięki lunetom osoby odwiedzające wieżę
oraz obszar parku mogą samodzielnie zapoznać
się z cennymi elementami krajobrazu i przyrody
ww. obszarów.
Projekt realizowano z inicjatywy gminy
Wolsztyn. Lunety widokowe zainstalowano
29 czerwca. Koszt realizacji projektu wyniósł 31 268,00 zł i został w całości pokryty
z pozyskanych na ten cel dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (24 968,00 zł) oraz
Samorządu Województwa Wielkopolskiego
(6300,00 zł).

12
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Fot. Archiwum UM w Wolsztynie

Dzięki lunetom
odwiedzający
mogą samodzielnie
zapoznać się
z cennymi
elementami
krajobrazu
otaczającego wieżę
w Świętnie
www.wfosgw.poznan.pl
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Edukacja ekologiczna
w praktyce
Paweł
Napieralski

Efekty takich działań dla środowiska nie są
widoczne od razu, projekty edukacyjne dopiero
z czasem przynoszą korzyści dla środowiska. Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Poznaniu doszło m.in. do
organizacji Dnia Otwartego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, który odbył się w czerwcu br.
na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie, gmina Wągrowiec. Dzień zorganizowany był w formie festynu rodzinnego, na który przybyło prawie
600 gości. Dla uczestników przygotowano szereg
atrakcji m.in. liczne konkursy oraz zabawy zręcznościowe i plastyczne z nagrodami, dzieci wraz
rodzicami mogły brać udział w zabawie „Szalona śmieciarka” oraz segregować surowce na czas.
Największą atrakcją dla dzieci była możliwość
obejrzenia z bliska wozu straży pożarnej i radiowozu policji.

Sukcesem impresy
było zachęcenie do
ekologicznej zabawy
dużej grupy dzieci

Ścieżka otwarta
Podczas uroczystości nastąpiło oficjalne otwarcie ścieżki dydaktycznej „Segreguję, bo wiem”, powstałej na terenie zakładu z inicjatywy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„7 Ryb”. Budowę ścieżki również wsparł finansowo WFOŚiGW w Poznaniu. Założeniem przy realizacji projektu budowy ścieżki było przekazanie w jak najbardziej przystępny sposób informacji dotyczących m.in. prawidłowej segregacji, recyklingu, rozkładu śmieci w czasie, miejsc,
gdzie trafiają odpady, energii wytwarzanej z odpadów. Może pomysł budowy ścieżki dydaktycznej na terenie składowiska odpadów brzmi dziwnie, ale zakład w Toniszewie jest jedną z najnowocześniejszych instalacji, co sprawia, że jest przedmiotem wielu wizyt, w tym zagranicznych. Z jego
funkcjonowaniem zapoznają się przedstawiciele innych gmin, różnych instytucji, a także przedszkoli oraz szkół na różnych szczeblach nauczania. Z uwagi na dostępność lokalizacji oraz możliwość połączenia dwóch celów tematycznych
– zbiórki odpadów z procesem ich przetwarzawww.wfosgw.poznan.pl

Fot. Tomasz Giżycki

Ważną częścią działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) jest wspieranie
inicjatyw, których celem jest pogłębianie świadomości ekologicznej.
Fundusz wspomaga działania edukacyjne na terenie obszaru całej
Wielkopolski.

nia, zdecydowano o takiej właśnie lokalizacji
ścieżki.
Na ścieżce usytuowano 18 elementów, wśród
nich znalazły się m.in. gry edukacyjne, cykle związane z recyklingiem odpadów, rozkładem śmieci
w czasie i ekozagadki. Na ścieżce ustawiono też
tablice edukacyjne.

Przedszkolaki najlepsze
W trakcie imprezy rozstrzygnięto też XI edycję
konkursu ALUMINIOWA GÓRA PUSZEK. Łącznie
zebranych zostało 1143,10 kg puszek. Największym zaangażowaniem wykazały się przedszkolaki. Rekordową liczbę puszek – 7319 szt. zebrała dziewczynka z Przedszkola nr 6 im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu. Uczestnikom konkursu – dzieciom z przedszkoli i szkół podstawowych
oraz młodzieży z gimnazjum i szkół średnich wręczono atrakcyjne nagrody, m.in. rowery, hulajnogi, firmowe plecaki i torby, namiot, bony upominkowe, piłki oraz wiele ciekawych gadżetów.
Impreza ekologiczna w Toniszewie była jedną
z licznych, które otrzymały w tym roku dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu. 

„Podczas
uroczystości
nastąpiło oficjalne
otwarcie ścieżki
dydaktycznej
„Segreguję, bo
wiem”, powstałej
na terenie zakładu
z inicjatywy
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa
Rybacka „7 Ryb”.
Budowę ścieżki
również wsparł
finansowo
WFOŚiGW
w Poznaniu”
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Życie na
rozgrzanej ziemi

„Przez ostatnie
tysiąclecia
w naszym
regionie
dominowały
puszcze
składające
się z drzew
liściastych.
Jedynym
odpowiednim
miejscem dla
sucholubnych
roślin nieleśnych
na nizinach
były odsłonięte,
nadrzeczne
skarpy”

Rośliny żyją niekiedy w bardzo trudnych warunkach, w miejscach,
w których według nas nie mają prawa przeżyć. W Polsce przykładem
takich osobliwych miejsc są wygrzane upalnym, letnim słońcem murawy
ciepłolubne. Zasiedlają je rośliny, które radzą sobie z niedoborem wody
i wysokimi temperaturami.
Murawy ciepłolubne, nazywane także kserotermicznymi, to w naszej przyrodzie szczególne ekosystemy. Wykształcić mogą się na bezleśnych obszarach, na podłożu bardzo łatwo przepuszczającym wodę. Podłoże w okresie lata bywa
w takich miejscach często bardzo suche. Ta szczególna kombinacja czynników siedliskowych sprawia, że warunki wzrostu przypominają te, które są charakterystyczne dla obszarów śródziemnomorskich lub stepów. To są jedyne obszary, na
których występują warunki niezbędne do życia
niektórych gatunków roślin trawiastych oraz ziół.
Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska” postanowiło na terenie Kasztelanii
Ostrowskiej zająć się ochroną tych cennych ekosystemów. W tym celu realizuje projekt „Ochrona muraw kserotermicznych oraz diagnozowanie stanowisk gatunków wymagających ochrony
czynnej w południowej części Kasztelanii Ostrowskiej. Etap 2. Rośliny naczyniowe ekosystemów
nieleśnych”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze

Sasanka łąkowa
Pulsatilla pratensis
– ginący gatunek
ciepłolubny, zdolny
przetrwać pożary
14
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środków WFOŚiGW w Poznaniu. – Dzięki dotacji
otrzymanej z Funduszu (10 tys. zł) możemy przygotować całościową bazę o zasobach przyrodniczych regionu pod względem ekosystemów nieleśnych – łąk, mokradeł, muraw kserotermicznych – mówi Maciej Jędrzejczak, botanik, prezes
Stowarzyszenia Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska”. – Realizacja projektu pozwoliła
stwierdzić nowe cenne ostoje przyrody – dodaje. Projekt realizowany jest od lipca do października tego roku.

Woda niepotrzebna

Fot. Maciej Jędrzejczak

Paweł
Napieralski

Przez ostatnie tysiąclecia w naszym regionie
dominowały puszcze składające się z drzew liściastych. Jedynym odpowiednim miejscem dla
sucholubnych roślin nieleśnych na nizinach były
odsłonięte, nadrzeczne skarpy. W wyniku rozwoju gospodarki człowieka (pasterstwo, karczowanie drzew lub wypalanie) zaczęło przybywać
otwartych terenów trawiastych, które nie zarastały na powrót drzewami. Rozprzestrzenianiu się
gatunków ciepłolubnych sprzyjało szczególnie
wypalanie. – Murawy kserotermiczne są zatem
w Wielkopolsce przykładem ekosystemów półnaturalnych. Swój bezleśny charakter w naszym
kraju zawdzięczają człowiekowi, ale skład gatunkowy jest wynikiem naturalnego rozprzestrzeniania się roślin. Najwięcej muraw na obszarze
Wielkopolski spotkamy na terenach pagórkowatych moren czołowych, np. na Dziewiczej Górze,
w okolicach jeziora Lednica oraz w dolinach rzek
ze stromymi krawędziami – Warty, Cybiny i Noteci – wyjaśnia Maciej Jędrzejczak.
W Polsce południowej murawy ciepłolubne występują obficiej i gromadzą najwięcej krajowych gatunków typowych dla tego typu siedlisk. Przykładem są murawy na gipsach i marglach Wyżyny Miechowskiej oraz naskalne murawy Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Pienin.
Murawy ciepłolubne to jedne z najrzadszych
i najszybciej ginących skarbów naszej przyrowww.wfosgw.poznan.pl

OCHRONA śRODOWISKA

Maciej Jędrzejczak
botanik,
prezes Stowarzyszenia
„Kasztelania Ostrowska”
– Od trzech lat członkowie stowarzyszenia,
jako mieszkańcy i pasjonaci historycznego regionu Kasztelania Ostrowska, zajmują się poznawaniem, promocją i ochroną walorów tej
krainy. W stowarzyszeniu działają badacze
z dziedzin nauk przyrodniczych, dzięki czemu
sukcesywnie opisywane są zasoby naturalne
obszaru położonego na styku powiatu gnieźnieńskiego i poznańskiego. Realizując projekt, chcemy skompletować dane terenowe,
które posłużą jako merytoryczne narzędzie
w projektowaniu ochrony dziedzictwa regionu oraz budowaniu tożsamości lokalnej.

Rojnik pospolity
Jovibarba sobolifera
– chroniony sukulent,
gromadzący w tkankach
wodę podobnie jak
kaktusy

dy. Ich ochrona czynna polega na koszeniu połączonym z grabieniem siana lub na wypasie kóz,
owiec czy rzadziej bydła domowego i koni. Dobrą
metodą jest także kontrolowane wypalanie części murawy w okresie jesieni lub zimy, co jednak
w naszym kraju ograniczone jest ze względu na
prawny zakaz wypalania terenów zielonych.

Posłonek rozesłany
Helianthemum
nummalarium subsp.
obscurum – roślina
typowa dla ciepłych
terenów południowej
Europy, rzadkość
w Wielkopolsce

Murawy ciepłolubne gromadzą szereg gatunków kolorowo kwitnących roślin oraz unikatowych owadów. – To właśnie w tych zbiorowiskach
roślinnych zachwycają fioletami dzikie gatunki
szałwii, pachnące macierzanki (tymianek), lebiodka (oregano), czyścica i czyściec. Sierpniowe murawy zdobią goździki, smukłe przetaczniki i filcowate kocanki. Wygrzane siedliska są domem dla
roślin sukulentnych, czyli takich, które gromadzą w tkankach wodę na czas suszy. Tak chroni
się przed letnim upałem rojnik pospolity, którego
populację od tego roku monitorujemy – opowiada Maciej Jędrzejczak. Rojnik przypomina nieco
egzotyczne kaktusy. Interesujące jest występowanie w tych ekosystemach także pirofitów, czyli
roślin przystosowanych do okresowych pożarów.
Bardzo rzadkim gatunkiem z tej grupy jest ginąca w naszym województwie sasanka łąkowa, której nasiona kiełkują na pogorzeliskach. Na murawach spotkać można gatunki związane z obszarami ciepłej południowej Europy. – Podczas realizacji przedsięwzięcia opisaliśmy nowe populacje posłonka rozesłanego. Gatunek ten uchodzi za narażony na wymarcie, stąd został umieszczony na Czerwonej Liście Roślin Naczyniowych
Wielkopolski. Ponadto odszukaliśmy nowe stanowiska nieznane wcześniej z tego regionu głowww.wfosgw.poznan.pl

Fot. Maciej Jędrzejczak x3

Piękno bez wymagań

Murawy kserotermiczne
to barwnie kwitnące
zbiorowiska roślin
zdolnych przetrwać
wysokie temperatury
lata oraz deficyt wody
wienki wielkokwiatowej – mówi prezes stowarzyszenia. Warto wspomnieć, że te liczne rośliny
kwiatowe wabią motyle. Wśród ziół głośno komunikują się ze sobą owady. Znamy z tej grupy
świerszcze, koniki polne lub występujące na południu kraju cykady. Wśród traw polują tutaj jaszczurki, żmije oraz barwne pająki. Łącznie murawy
ciepłolubne na naszym terenie zajmują mniej niż
2 hektary. 
JESIEŃ 2017 – EKOFAKTY
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Miliard sandaczy
dla Warty
Jak to możliwe? – pytają wędkarze w mediach społecznościowych.
Możliwe, możliwe – wyjaśnia Sebastian Staśkiewicz, szef fundacji Ratuj
Ryby. Fundacja zbudowała i umiejscowiła w miejskim porcie rzecznym
Garbary, zwanym „przystań Poznań”, specjalne tarliska dla sandaczy,
a miłośnicy ryb wirtualnie adoptują sandacze, by nadając im imię,
wpuścić je osobiście podczas zbiorowego zarybienia.
Pomysł na realizację projektu zrodził się po
wielkim zatruciu rzeki, do którego doszło 24 października 2015 roku. Katastrofa zdziesiątkowała
pogłowie ryb na ponad stukilometrowym odcinku Warty. Śnięte ryby odławiano aż w Sierakowie,
a straty oszacowano na kilkanaście ton ryb.

„W ramach
projektu
26 listopada
ubiegłego roku
wpuszczono
do rzeki ok.
1 miliona ryb”

Postępujące zarybianie
Akcję zarybiania rzeki bardzo sprawnie zorganizowała fundacja Ratuj Ryby. Dzięki współpracy z naukowym patronem fundacji – Instytutem
Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna – oraz prawnej pomocy ze strony WWF Polska powstał 5-letni program pomocy rzece Warcie, zatytułowany „Jest Tego Warta”. W ramach programu, dzięki
dofinansowaniu przyznanemu przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zrealizowano projekt pt. „Rewitalizacja rzeki Warty poprzez zarybianie gatunkami
cennymi, budowę gniazd tarłowych oraz proces

monitoringu środowiska w związku z masowym
śnięciem ryb”. W ramach projektu 26 listopada
ubiegłego roku wpuszczono do rzeki ok. 1 miliona ryb, w tym: certy, świnki, bolenie, klenie, jazie,
brzany, szczupaki. W akcji zarybiania brało udział
kilkaset dzieci, a nad brzegiem Warty prowadzono zajęcia edukacyjne. W ramach akcji zbudowano też 15 specjalnych platform tarłowych dla sandaczy, które umiejscowiono w porcie Garbary.
– Miejsce to zostało szczegółowo zweryfikowane
na podstawie monitoringu środowiskowego, znajomości rzeki oraz szeregu czynników, takich jak:
głębokość w różnych sezonach, ruch wody, naturalne występowanie sandaczy, bliskiej odległości
ze względu na skuteczną ochronę oraz możliwość
przeprowadzenia interwencji – wyjaśnia Sebastian Staśkiewicz. Dodatkowo pod uwagę brano
również możliwość instalacji monitoringu (kamery). Monitoring mógłby objąć również teren portu w ramach swojej działalności rekreacyjno-sportowej. Środki na kamery mają pochodzić z budże-

Fot. Sebastian Staśkiewicz

Paweł
Napieralski

Osadzanie gniazd
sandaczowych w porcie
Garbary na Warcie
w Poznaniu
16
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www.wfosgw.poznan.pl
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tu obywatelskiego miasta Poznania, wniosek został już przedłożony do głosowania, które odbędzie się jeszcze w tym roku.

Zbieramy pieniądze dla sandacza

Ambitne plany
– Fundacja zamierza kontynuować adopcję. Zamierza również zorganizować środki na specjalne
tabliczki, na których będą wygrawerowane imiona sandaczy po to, by wędkarz, który złowi takiego tarlaka, uszanował projekt i wypuścił rybę z powrotem do wody, za co otrzyma nagrodę, a fundacja będzie wiedziała, w jakich miejscach przemieszczają się sandacze. To jest też sposób na zachęcenie do uczestnictwa w akcji – wyjaśnia Staśkiewicz.
Najważniejszym jednak celem jest założenie
specjalnych nadajników sandaczom. – Wówczas
www.wfosgw.poznan.pl

– Dlaczego akurat sandacze? Sandacz to ryba bardzo szlachetna, zdrowa i niesamowicie potrzebna w ekosystemie wodnym. To
również weryfikator czystej od związków chemicznych wody. Dopóki sandacze będę pływały w Warcie, dopóty będzie ona czysta.
Poza tym to wyjątkowa ryba, która ma szczególnie piękne tarło. Jestem przekonany, że materiał zebrany podczas tego przedsięwzięcia zainteresuje dzieci w szkołach, studentów na uczelniach oraz pracowników naukowych specjalistycznych ośrodków ichtiologicznych
lub przyrodniczych. Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania
bardzo wielu nowych informacji o tym gatunku. Na przykład będziemy mogli się przekonać, jak ten gatunek zachowuje się w nowych realiach rzecznego ekosystemu. Dlaczego w nowych? Ponieważ Warta,
jak inne polskie rzeki, 10-20 lat temu wyglądała zupełnie inaczej aniżeli dzisiaj. Różnorodność ekosystemu, populacja ryb, stosunek drapieżników do ryb spokojnego żeru, ilości pokarmu i ewentualnych
odległości, które dzisiejszy sandacz musi pokonać podczas żerowania, były po prostu inne. Te i wiele innych biologicznych nowinek będziemy mogli potwierdzić na podstawie programu naukowego, do
którego poza patronem fundacji – Instytutem Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna – został zaproszony również Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu.
Sebastian Staśkiewicz
wśród tarlisk, które za
chwilę będą zanurzane

Fot. Fundacja Ratuj Ryby

Od momentu instalacji gniazd i ich stałej kontroli fundacja Ratuj Ryby samodzielnie zaczęła
poszukiwać rozwiązań w celu organizacji środków na zakup pierwszego stada tarlaków sandaczy. – W tej kwestii uruchomiliśmy wiele ogólnopolskich działań, mających zbliżyć nas do realizacji tego ekologicznego celu – mówi szef fundacji
Ratuj Ryby. W ramach współpracy z miastem Poznań oraz statków wycieczkowych Bajka i Widmo
realizowane są ecorejsy na trasie tramwaju wodnego. W trakcie wycieczek Sebastian Staśkiewicz,
poza zachęcaniem do wzięcia udziału w adopcjach, opowiada o ekosystemie Warty, ciekawostkach biologicznych ryb, zdrowiu, jakie daje nam
czyste środowisko i nieuniknionych konsekwencjach jego degradacji. Fundacja Ratuj Ryby zorganizowała też ogólnopolską zbiórkę pieniędzy „Miliard sandaczy dla Warty”. W akcję zaangażowały
się organizacje wędkarskie i sklepy oraz społecznicy z całej Polski. Wszystkie zebrane środki przeznaczone są na wsparcie projektu.
Największym zainteresowaniem cieszy się akcja pt. „Adoptuj sandacza”. Polega ona na tym, że
uczestnicy wpłacają środki na zakup tarlaka, którego mogą nazwać wybranym przez siebie imieniem. Następnie każdy adoptujący zostaje zaproszony do samodzielnego wpuszczenia sandacza
w miejsce gniazd tarłowych, na których ma zostać
złożona ikra, która dalej będzie pilnowana przez
samców. Adopcją sandaczy zainteresowane są
różne grupy społeczne. Adoptują wędkarze, miłośnicy przyrody, ludzie niezwiązani z Wartą, mieszkańcy odległych miejsc w Polsce, placówki szkolne, przedszkola, firmy. Sandaczom nadawane są
rozmaite, ciekawe oraz śmieszne imiona, które
mają kojarzyć się z adoptującymi, a czasami nawet uchronić je przed ewentualnym złapaniem.
Obecnie jest już blisko 80 adoptowanych sandaczy, a projekt nadal się rozwija.

Sebastian Staśkiewicz
Fundacja Ratuj Ryby

ruszyłby naukowy projekt, do którego zostaną
zaproszone uczelnie wyższe: Instytut Rybactwa
Śródlądowego z Olsztyna oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – zapowiada Staśkiewicz.
Fundacja chce również prawnie chronić port,
który jest nie tylko tarliskiem, ale również zimowiskiem większości gatunków ryb. W tym celu złożyła oficjalne pismo do PZW z prośbą o wyłączenie portu na Garbarach w Poznaniu z działalności
wędkarskiej oraz rybackiej. 

„Adopcją
sandaczy
zainteresowane
są różne grupy
społeczne.
Adoptują
wędkarze,
miłośnicy
przyrody, ludzie
niezwiązani
z Wartą,
mieszkańcy
odległych
miejsc w Polsce,
placówki
szkolne,
przedszkola,
firmy”

JESIEŃ 2017 – EKOFAKTY

|

17

Parki Krajobrazowe Wielkopolski

Park Krajobrazowy     

Promno
Michał Białek
Zespół Parków

Krajobrazowych
Województwa
Wielkopolskiego

„Wartościowym
siedliskiem jest
występujące przy
jeziorze Kazanie
torfowisko
nakredowe, gdzie
odnotowano
stanowiska
owadożernych,
chronionych
rosiczek”

Jeden z najmniejszych wielkopolskich parków krajobrazowych
zaskakuje i zadziwia różnorodnością form rzeźby terenu, dla ochrony
którego został powołany. Jest to zasługa działalności lądolodu w czasie
ostatniego zlodowacenia, w wyniku którego powstała jedna z najlepiej
wykształconych w regionie moren czołowych.
Położony na terenie gmin Pobiedziska i Kostrzyn, utworzony w 1993 r. Park Krajobrazowy
Promno zajmuje powierzchnię 3363,86 ha. Jednak pierwsze dane (dotyczące roślinności leśnej)
zebrane z terenu dzisiejszego parku pochodzą
z końca XIX w. Nazwa parku wzięła się od miejscowości Promno (dawniej Prądno), leżącej przy
jego południowo-zachodniej granicy.
Obecnie granice parku wyznaczają droga krajowa nr 5 (od północy) oraz granice gminy Pobiedziska (południowy wschód). Celem ochrony parku jest zachowanie urozmaiconego krajobrazu
polodowcowego o bogatej rzeźbie terenu, z wodami płynącymi i stosunkowo niewielkimi powierzchniowo zbiornikami wodnymi oraz dobrze
wykształconych zbiorowisk leśnych (zwłaszcza lasów grądowych), torfowiskowych i wodno-błotnych, zasiedlanych przez liczne gatunki roślin,
zwierząt i grzybów.
Ważnym elementem krajobrazu parku są położone w zagłębieniach wytopiskowych śródleśne, malownicze jeziora, z których część (np. Dębiniec, Brzostek, zespół zbiorników w dolinie Cybinki) ma charakter śródleśny.

Wiosenne kobierce

Aspekt wiosenny
w rezerwacie
Las liściasty
18
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Fot. Paweł Śliwa

Najcenniejsze pod względem przyrodniczym
fragmenty parku objęto innymi formami ochrony przyrody. Poza czterema rezerwatami (Jezioro

Dębiniec, Jezioro Drążynek, Las Liściasty w Promnie i Okrąglak) w parku ustanowiono również obszar Natura 2000 Ostoja koło Promna PLH300030
w celu zachowania rzadkich w skali Europy zbiorowisk roślinnych. – Najcenniejsze fragmenty drzewostanów występują w centralnej części
parku, gdzie w odróżnieniu od opanowanej przez
sosnę części zachodniej i wschodniej dominują
gatunki liściaste – mówi Janusz Łakomiec, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. – Są to grab, dąb szypułkowy – gatunek herbowy Parku Krajobrazowego Promno, klon zwyczajny, a także zwarte płaty buczyn. Niektóre z fragmentów lasów osiągnęły wiek ok. 150 lat. Jednym z charakterystycznych
dla parku gatunków drzew jest rzadki i chroniony jarząb brekinia, którego stanowiska odnotowano w rejonie Nowej Górki – dodaje. Dość liczny jest flagowy dla parku wawrzynek wilczełyko
– niewielki, częściowo chroniony krzew, którego
liczebność oszacowano na ok. 500 egzemplarzy.
– Wczesna wiosna to pora roku, w czasie której
najlepiej jest odwiedzić Park Krajobrazowy Promno. Zanim za sprawą rozwijających się liści drzew
dopływ światła do dna lasu zostanie ograniczony,
pokrywa się ono wielobarwnym kobiercem kwiatów. Jest to tzw. aspekt wiosenny, czyli równocześnie kwitnące przylaszczki, zawilce, miodunki, złocie i fiołki, a w niektórych fragmentach również
kokorycze – opowiada Janusz Łakomiec.
Inne ciekawe gatunki roślin występujące
w Promnie to m.in. lilia złotogłów i miodownik
melisowaty. Wartościowym siedliskiem jest występujące przy jeziorze Kazanie torfowisko nakredowe, gdzie odnotowano stanowiska owadożernych, chronionych rosiczek: okrągłolistnej i długolistnej, a także rzadkiego storczyka – lipiennika Loesela.
Lista florystycznych osobliwości parku nie
byłaby kompletna bez kłoci wiechowatej, której szuwary nad jeziorami Drążynek i Dębiniec są
największymi powierzchniowo w Wielkopolsce.
www.wfosgw.poznan.pl

Parki Krajobrazowe Wielkopolski

Fot. Michał Białek

Królewskie Łąki
w dolinie Kanału
Szkutelniak

Na obszarze Parku Krajobrazowego Promno
potwierdzono występowanie 219 gatunków kręgowców, z czego zdecydowana większość to ptaki (110 gatunków lęgowych). Na uwagę zasługują
stabilne populacje gatunków związanych z dojrzałymi grądami – dzięciołem średnim i siniakiem.
Z innych gatunków zwierząt na szczególną
uwagę zasługuje także rzadka w regionie orzesznica, która występuje w centralnej części parku,
ślimak zatoczek łamliwy oraz chrząszcz – kwietnica okazała. Na terenie parku nietrudno natrafić
również na ślady bytowania jednej z kilku rodzin
bobra europejskiego.
Walory parku uzupełnia pochodzące z wczesnego średniowiecza grodzisko pierścieniowe
koło Nowej Górki, nazywane Szwedzkim Okopem (w okresie potopu szwedzkiego wojska polskie wykorzystywały to miejsce jako kryjówkę).

Mały park, wiele zagrożeń
Do negatywnych zjawisk występujących
w Parku Krajobrazowym Promno (podobnie jak
w całej Wielkopolsce) należy spadek poziomu
wód gruntowych i powierzchniowych w części
www.wfosgw.poznan.pl

zbiorników. Silna presja związana z rozwojem
osadnictwa na gruntach porolnych w sąsiedztwie obszarów leśnych i jezior, poza bezpowrotnym obniżeniem walorów krajobrazowych, powoduje również wzrost penetracji lasów przez
turystów i spacerowiczów. Nadal dużym zagrożeniem, szczególnie istotnym w przypadku
Szwedzkiego Okopu oraz obszarów podmokłych,
jest moda na jazdę quadami i motorami crossowymi. W ramach prowadzonej w parku gospodarki leśnej usuwane są często zamierające, dziuplaste drzewa, co niekorzystnie wpływa na szereg gatunków zwierząt. Z kolei cenne przyrodniczo łąki i inne siedliska otwarte na skutek zaprzestania koszenia zarastają.

Rowerem, z kijkami lub konno
Przez obszar parku przebiegają trzy szlaki piesze (niebieski, zielony i żółty) oraz kilka szlaków
rowerowych, w tym trasy o znaczeniu międzynarodowym (europejskie szlaki rowerowe EuroVelo nr 2 i nr 9), szlaki łącznikowe R-11 i R-12, stanowiące element systemu szlaków rowerowych
Puszczy Zielonki. Wokół jezior w dolinie Cybinki pod Jeziercami poprowadzono przyrodniczą
ścieżkę dydaktyczną, wytyczoną przez Nadleśnictwo Czerniejewo. Przez najciekawsze fragmenty parku wytyczono również 3 trasy do uprawiania nordic walkingu. Liczne ośrodki jeździeckie,
ulokowane zarówno w parku, jak i przy jego granicach umożliwiają uprawianie turystyki konnej.
– Gęsta sieć szlaków w połączeniu z dogodnymi możliwościami dojazdu z ośrodków miejskich
stwarzają wprost idealne warunki do aktywnego
wypoczynku oraz poznawania i podziwiania skarbów rodzimej przyrody – podsumowuje dyrektor
Łakomiec. 

„Na obszarze
Parku
Krajobrazowego
Promno
potwierdzono
występowanie
219 gatunków
kręgowców,
z czego
zdecydowana
większość to ptaki
(110 gatunków
lęgowych)”
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Fot. Krzysztof Ogorzelski

W sumie wypuszczono 200 kuropatw i 22 zające. Był to kolejny projekt realizowany przez członków „Szaraka” przy dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, którego celem było zwiększenie populacji zwierząt. Przygotowania do
introdukcji zwierzyny drobnej były poprzedzone intensyfikacją działań związanych z edukacją społeczności i przygotowaniem warunków bytowania, aby tym samym zwiększyć szanse
na przeżycie zwierzyny drobnej w nowym środowisku. W działania włączył się także powiat wolsztyński, na terenie którego
znajduje się obwód łowiecki i gdzie w latach 2010-2016 realizowany był przez powiat „Program odbudowy populacji zwieP.N.
rzyny drobnej w powiecie wolsztyńskim”.

Marek Baumgart
Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW
w Poznaniu

Fot. Marek Flak

– Przyroda potrzebuje naszej pomocy. Fundusz wspiera finansowo te przedsięwzięcia, w których nasi beneficjenci pomagają przyrodzie przetrwać i przystosować się
do nieustannej presji ze strony człowieka na tereny, które
kiedyś były lasami, łąkami i które wcześniej zamieszkiwała zwierzyna. Pomocy potrzebuje zwłaszcza ginąca i wypierana przez cywilizację zwierzyna drobna, taka jak zające czy kuropatwy. Dlatego każda akcja, która pozwala
przywrócić właściwą bioróżnorodność w środowisku, poprawia warunki bytowania zagrożonej wyginięciem zwierzyny drobnej oraz zwiększa świadomość ekologiczną naszego społeczeństwa, zasługuje na uwagę i wsparcie ze
strony Funduszu.
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prof. dr hab. Maciej Skorupski
Kierownik Katedry Łowiectwa
i Ochrony Lasu, UP w Poznaniu

– Informacja o introdukcji zajęcy i kuropatw jest bardzo
dobra, chociaż kluczową sprawą przy reintrodukcji zwierząt, które kiedyś były u nas pospolite, a w ostatnim czasie ich populacja znacząco się zmniejszyła, są działania
prośrodowiskowe. Na pewne elementy mamy wpływ, na
inne nie. Przede wszystkim możemy wpływać na efekt,
który osiągnęliśmy, np. prowadząc szczepienia lisów
przeciwko wściekliźnie, co spowodowało pięciokrotny
wzrost populacji tego zwierzęcia. Co jest rzeczą nienaturalną, presja tych drapieżników jest tak duża, że ograniczenie ich liczebności jest warunkiem koniecznym, by reintrodukcja zakończyła się pełnym sukcesem, który w dzisiejszych czasach jest tak ważnym elementem dla rodzimej fauny naszego kraju.

Fot. Archiwum PZŁ

W lipcu i sierpniu br. myśliwi z Koła
Łowieckiego nr 3 „Szarak” w Strzyżewicach
przeprowadzili udaną akcję introdukcji
młodych zajęcy i kuropatw w obwodach
łowieckich nr 360 i 363, na terenie gmin
Święciechowa oraz Wolsztyn, których
dzierżawcami jest koło.

Fot. Jarosław Dubrownik

Będzie więcej
zajęcy i kuropatw

Sławomir Jaroszewicz
Łowczy Okręgowy
Polskiego Związku Łowieckiego w Pile

– Gdy wspólnie z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim i WFOŚiGW w Poznaniu rozpoczynaliśmy w 2005
roku program reintrodukcji zwierząt, w okręgu pilskim
mieliśmy około 0,5 zająca na 100 ha powierzchni. Po dziesięciu latach, czyli w 2015 roku, gdzie zostało wypuszczonych 2650 zajęcy doliczyliśmy się już 10-12 zajęcy na 100
ha. Obecnie na terenie obwodu pilskiego mamy ok. 9 tys.
zajęcy. Jakiś czas temu przywieziono do mnie zająca, który zginął potrącony przez samochód. Zwierzę miało kolczyk, oznakowanie wskazywało, że zostało wypuszczone na wolność pięć lat temu. To świadczy o znaczącym
zwiększeniu populacji zajęcy na tym terenie i przeżywalności oraz celowości takiej akcji.

Jeden z 22 zajęcy
już wolny
www.wfosgw.poznan.pl

