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SPIS TREŚCI

WSTĘP
SPIS WYKŁADÓW

1.1. Podstawowe pojęcia. Miejsce ekologii w naukach biologicznych. Ekologia – alternatywa naszego życia
1.2. Autekologia i synekologia. Środowisko, nisza ekologiczna, siedlisko, stanowisko; środowisko życia
człowieka (naturalne i sztuczne) – antropocenoza

1.3. Czynniki ekologiczne - abiotyczne i biotyczne środowiska przyrodniczego lądowego i wodnego.
1.4. Prawo minimum i maksimum. Zasady tolerancji ekologicznej. Ekotyp. Rola i znaczenie mikroelementów i makroelementów. Cykl hydrologiczny, funkcja atmosfery w podstawowych cyklach bioge-

ochemicznych. Relacje między biosferą, antroposferą (ekonosferą i technosferą) oraz socjosferą.
Ekumena.
1.5. Gatunek i populacja. Elementy biotyczne środowiska: zoocenozy i fitocenozy

1.6. Biocenoza, ekoton, ekosystem i biomy. Produkcja i produktywność ekosystemów. Zasady ekosystemowe. Sukcesja ekologiczna. Typy ekosystemów.
1.7. Lądowe ekosystemy wodne – lotyczne i lenityczne. Estuarium jako ekoton między morzem a
rzeką.

1.8. Zasady funkcjonowania ekosystemów zbiorników lenitycznych: jezior, stawów i bagien.
1.9. Zasady funkcjonowania najważniejszych ekosystemów morskich – przybrzeżnego, szelfowego,
stoku kontynentalnego, dna oceanicznego, wzniesień i rowów oceanicznych.

1.10.Zanieczyszczanie antropogenne mórz i oceanów; ochrona morza i metody rewitalizacji.
1.11.Rodzaje i skutki zanieczyszczenia środowiska; emisje i imisje (substancji chemicznych do litosfery,
atmosfery i wody, promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego, hałas, odpady).

1.12.Zarys dziejów prawnej ochrony przyrody i środowiska na świecie i w Polsce. Aspekty ekonomiczne i
prawne w ochronie środowiska. Zasada powszechności, legalności, oszczędności i „zanieczyszczający płaci”. Konwencje międzynarodowe.

1.13.Administracyjne formy organizacji ochrony przyrody w Polsce. Ruchy ekologiczne, organizacje nierządowe (NGO) – cele i ich funkcjonowanie w Polsce i na świecie.
1.14.Elementy ekologii globalnej – cykle i pętle ekologiczne. Efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, dziura
ozonowa, smog.

1.15.Zasady wykonywania oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla inwestycji projektowanych oraz obiektów istniejących – tworzenia prognoz wpływu na środowisko akustyczne, powietrz-

ne, lądowe i wodne w fazie budowy i eksploatacji.
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Wykład nr 1
1. Podstawowe pojęcia. Miejsce ekologii w naukach biologicznych. Ekologia – alternatywa naszego
życia.

Ekologia – nauka badająca zależności między organizmami lub ich zespołami oraz między nimi a środowiskiem ich występowania Biosfera - obszar lub przestrzeń zamieszkała przez organizmy żywe.

Biocenoza - zespół populacji różnych gatunków powiązanych zależnościami troficznymi oraz interakcjami międzygatunkowymi, zamieszkujący określone środowisko (biotop).

Populacja – zbiór osobników jednego gatunku zajmujących określony obszar, krzyżujących się między sobą.
Ekosystem – fragment biosystemu stanowiący funkcjonalną całość, w którym zachodzi wymiana energii i materii między biocenozą a biotopem.

Sukcesja ekologiczna - kierunkowe zmiany biocenozy prowadzące do osiągnięcia stanu równowagi
ekologicznej (klimaks).
Łańcuch pokarmowy – uszeregowanie organizmów od producentów do destruentów w przenoszeniu
energii.

Ekoton – strefa przejściowa między dwiema lub większą liczbą biocenoz.
Cykl globalny – obieg substancji i energii w ekosferze.

Ekologia – pochodzi od greckiego słowa „oikos” – dom, miejsce bytowania oraz logos – nauka. Skąd

wzięła się wśród nauk ekologia? Od zarania cywilizacji człowiek zajmował się przyrodą i obserwował

ją, świadczą o tym rysunki naskalne, pierwsze ślady pisane przemyśleń nad kontaktami z przyrodą
podają ARYSTOTELES, HIPOKRATES a znacznie później w średniowieczu św. FRANCISZEK z Asyżu.
Choć literatura naukowa z okresu renesansu podaje wiele koncepcji i metod badania przyrody nie były
to jednak typowe badania środowiska nieożywionego i ożywionego. Okres ożywienia naukowego w

XVII i XVIII wieku stworzył klimat do badań ekologicznych. Ekologia jako odrębną dziedzinę biologii,
wprowadził w 1866 roku niemiecki zoolog Uniwersytetu w Jenie Ernest HAECKEL (1834-1919). Początkowo definiowano ekologię jako „naukową historię naturalną lub badania rozmieszczenia i liczebności

organizmów, albo studia współzależności między organizmami a ich środowiskiem”. W XX wieku poszerzano jej zakres i okazało się, że znacznie łatwiej powiedzieć, co nie jest ekologią niż ją zdefiniować. Rozwój myśli ekologicznej następował w miarę unowocześniania warsztatu badawczego i meto-

dologii dziedzin nauki wiążących się z ekologią, a zwłaszcza wobec wzrostu możliwości zastosowania
techniki komputerowej do gromadzenia, opracowywania i interpretowania wielkich zbiorów danych

abiotycznych i biotycznych. Wczesne prace dotyczące sukcesji roślinności torfowiskowej pochodzą z

lat 1729-1810, populacjami i konkurencja w 1798 roku zajmowała się MALTHUS, pochodzeniem gatunków, przeżywalnością i adaptacjami organizmów zajmował się C.DARWIN (1859), natomiast pierwszy podręcznik ekologii powstał w 1896 roku napisany przez WAMINGA. Metody ekologiczne, zasady

eksperymentu ekologicznego, problematykę sukcesji ekologicznej oraz role roślin jako indykatorów

zmian środowiskowych opisał na początku XX wieku F.E. CLEMENTS (1874-1945). W latach 1920 badaniami wzrostu populacji zajmował się E.P.ODUM, J.BRAUN_BLANQUET, A.G.TANSLEY (1871-1955) i
inni. PO drugiej wojnie światowej nastąpił burzliwy rozwój badań ekologicznych, pojawiły się podręcz-

niki ekologii E.P. ODUMA, A. S.WATTA, włączono do badań teoretycznych koncepcje bioróżnorodności,

homeostazy, nisz ekologicznych, interakcji międzygatunkowej, dynamiki populacji oraz ekosystemu
(C.J.KREBS, C.ELTON). Rozwinęły się działy ekologii (badania nad florą i fauną) z wyróżnieniem środo-

wisk – wodnego i lądowego, powstało wiele podręczników ekologii roślin, ekologii zwierząt, ekologii

3

wód, ekologii lądu. ekologii ewolucyjnej, ekologii człowieka a nawet ekologii środowisk antropogen-

nych lub krajobrazu.

Ekologia w swojej metodyce bada zjawiska i rozważa je pod kątem:
•

Opisowym (tzw. Historia naturalna polegająca na opisie zjawisk) gdzie stawia się pytanie: co to
jest?

•

Funkcjonalnym (poszukiwanie i badanie związków, wzajemnych zależności i oddziaływania między biosystemami opisanymi przez ekologię opisową a środowiskiem nieożywionym) gdzie stawia

się pytanie : jak?
•

Ewolucyjnym (rozważanie wzajemnych relacji organizmów żywych na tle ewolucyjnych zmian
środowiska nieożywionego) szuka się odpowiedzi na pytanie: dlaczego ?

Zasadniczym jednak pytaniem stawianym w ekologii jest pytanie o struktury ekologiczne dowolnego
biosystemu a zwłaszcza przyczyny warunkujące rozmieszczenie i zagęszczenie organizmów.
Podstawowe pojęcia ekologiczne:
Biosfera – jest obszarem lub przestrzenią zamieszkałą przez organizmy żywe – obejmuje powierzch-

nie i górną warstwę litosfery, dolną część atmosfery i hydrosferę. Organizmy żywe występujące w
biosferze nazywane są organosferą a jej częścią jest populacja ludzka czyli antroposfera.
Biocenozę stanowi zespół populacji różnych gatunków określonego środowiska czyli biotopu, które

powiązane są zależnościami troficznymi (pokarmowymi) oraz interakcjami międzygatunkowymi (stosunki protekcyjne lub antagonistyczne). Jest to samodzielna i niezależna jednostka ekologiczna, która
trwa w dynamicznej równowadze biologicznej – hemostazie. Przy zachwianiu równowagi biocenozy
działają procesy samo regulacyjne, które ją przywracają.

Populację stanowi zbiór osobników jednego gatunku, które zamieszkują określony teren, krzyżują się
między sobą ale izolują się rozrodczo od innych populacji. Wyróżniamy kilka kategorii populacji wg.

Beklemisheva. Cechą charakterystyczną populacji jest: rozrodczość, śmiertelność, wskaźnik urodzeń i

śmiertelność, potencjał rozrodczy, zagęszczenie, struktura przestrzenna, krzywa wzrostu, stosunek
płci, udział płci, dominacja i inne.
Ekosystem jest biosystemem obejmującym zarówno organizmy żywe (biocenozę) jak i ich abiotyczne

środowisko (biotop). Podstawą funkcjonowania ekosystemu jest przepływ energii i obieg materii pomiędzy elementami biotycznymi i abiotycznymi. Żeby mówić o ekosystemie muszą istnieć: producenci,
konsumenci i reducenci. Każdy ekosystem ma swoje charakterystyczne łańcuchu troficzne, przy czym
każdy element przyrody ożywionej zajmuje w ekosystemie określoną niszę ekologiczną.

Zespoły ekosystemów, różniące się od siebie, tworzące duże regiony biologiczne nazywamy biomami
(pustynia, step, tajga, puszcza).

Sukcesja jest uporządkowanym proce4sem zmian jakim podlega biocenoza: jest to następstwo kolejnych biocenoz, które zastępują jedna drugą na danym obszarze. Kolejne, zmieniające się biocenozy to
seria. Ostatnia biocenoza w serii nazywana jest klimaksem. Sukcesja zachodzi pod wpływem biocenozy a przyroda nieożywiona (klimat, warunki geologiczne, rzeźba terenu) tworzy dla biocenozy warunki
w jakich mogą zachodzić te zmiany. Możemy mówić o dwóch typach sukcesji: pierwotnej i wtórnej.\
Łańcuch pokarmowy jest obrazem zależności wiążącej w biocenozie poszczególne gatunki producen-

tów, konsumentów i reducentów, które jako ogniwa tworzą często skomplikowaną sieć troficzną
umożliwiającą obieg materii i przepływ energii w biosystemie. Przepływ materii i energii jest w biosystemie jednokierunkowy (podstawowe prawo ekologiczne).
Nisza ekologiczna dotyczy części biosystemu w której organizmy odżywiają się i kształtują biocenozę.

Jest to równocześnie pozycja i rola populacji danego gatunku w określonym ekosystemie. Niszę ekologiczną charakteryzują właściwości biologiczne i ekologiczne populacji, wzajemne powiązania z po-

zostałymi elementami ożywionymi a także związek z czynnikami abiotycznymi danego ekosystemu.

Ekoton stanowi strefę przejściową między dwiema lub większą liczba różnych biocenoz. Charakterystyczny jest w niej efekt styku biocenoz polegający na wzroście bioróżnorodności i zagęszczenia gatunków.
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Cykle globalne przedstawiają obieg substancji i energii w ekosferze. Cykle energii, wody, pierwiastków
przedstawiają ich obieg w przyrodzie. Najistotniejsze cykle obiegu materii na ziemi to obieg: węgla,
azotu i fosforu.
Wobec degradacji środowiska, wobec globalnych zjawisk szybkiej redukcji gatunków, klęsk

suszy, pożarów czy wobec wystąpienia efektu cieplarnianego, zjawisk przegęszczenia populacji ludzkiej istnieje pilna potrzeba edukacji ekologicznej, która pozwoli człowiekowi zrozumieć konieczność
podjęcia działań ochronnych, a przede wszystkim wprowadzenia takiego postępu cywilizacji, który

określa idea zrównoważonego ekorozwoju (postęp w harmonii z przyrodą). Niestety nie można pozwolić na to by politycy określali społeczną świadomość ekologiczną, każdy indywidualnie na swój
sposób powinien żyć ekologicznie nawet poprzez codzienne małe działania chroniące środowisko.
Literatura:
1.

Kurnatowska a. 1997: Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. Wyd. nauk PAN, War-

2.

Lucas M.A.G. 1991: Atlas ekologii. Wiedza i życie. Warszawa 87 str.

szawa 291 str.
3.

Odum E.P. 1982: Podstawy ekologii. Państw. Wyd. Roln. i Leśne. 661 str.

4.

Trojan P. 1975: Ekologia ogólna. Państw. Wyd. Nauk. Warszawa. 419 str.

Wykład nr 2
Zasady ekologiczne. Autekologia i synekologia. Środowisko, nisza ekologiczna, siedlisko, stanowisko;
środowisko życia człowieka (naturalne i sztuczne) – antropocenoza.

Autekologia – zajmuje się badaniem wpływu czynników ekologicznych na pojedyncze organizmy.
Synekologia – ekologia zbiorowości (populacji, biocenoz itp.).

Środowisko – całokształt warunków życia działających na określoną jednostkę biologiczną w określonej sytuacji życiowej.

Nisza ekologiczna – całościowe związki organizmu żywego ze środowiskiem biotycznym i abiotycznym.
Siedlisko – całokształt czynników abiotycznych wpływających na rozwój poszczególnych organizmów.
Stanowisko – miejsce, w którym występuje dany organizm.

Ekologia jako jedna z dziedzin biologii (i jako nauka) bada wzajemne relacje między organizmami a środowiskiem życia tych organizmów. Ponieważ na przyrodę składają się elementy ożywione

(biotyczne) i nieożywione (abiotyczne) zakres ekologii jest obszerny tym bardziej iż badania są one
ujmowane zarówno ilościowo jak i jakościowo.
Sformułowano dziesięć zasad ekologicznych dających pojęcie o zakresie, roli, znaczeniu i zadaniach

ekologii a zwłaszcza problemach wchodzących w jej zakres:
1.

Ekologia jest nauką

2.

Ekologia jest zrozumiała jedynie w świetle ewolucji

3.

Nic nie dzieje się jedynie „dla dobra gatunku”

5.

Zrozumienie złożoności wymaga modelowania

6.

Ekologia nie jest hasłem ani słowem wytrychem

4.

Geny i środowisko są jednakowo ważne

7.

Hierarchiczność znaczeń

8.

Wielostronny wpływ środowiska na organizmy

9.

Ważna szansa dla przyrody

10. Granice ekologii są jedynie w umysłach ekologów.
Przyroda jest całokształtem rzeczy, zjawisk oraz czynników występujących we wszechświecie
i tworzących ten wszechświat. Do przyrody często włączane są wytwory człowieka które nie są ani
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tworami ani zjawiskami naturalnymi (antropocenoza), natomiast człowiek eksploruje i eksploatuje

zasoby przyrody które w wyniku tych działań mogą ulec całkowitemu wyczerpaniu i zniszczenie (problem zasobów które mogą być odnawialne i nieodnawialne). Silny wpływ na środowisko przyrodnicze
w wyniku eksploatacji nazywane jest antropopresją.

Poziomy organizacji biologicznej które stanowią przedmiot badań ekologii to organizm, po-

pulacja, zespół ekologiczny, ekosystem i geosfera.
Autekologia jako jedna z dziedzin ekologii zajmuje się relacjami między osobnikiem (należą-

cym do określonego gatunku) a środowiskiem. Często auteokologia nazywana jest również ekologią
fizjologiczną.
Synekologia jest ekologią zbiorowości (populacji, biocenoz..) albo inaczej biosystemów

-

zwana jest również biocenologią lub biocenotyką.

Środowisko jest całokształtem warunków życia, działających na określoną jednostkę biolo-

giczną w określonej sytuacji życiowej. Na środowisko składają się zarówno elementy biotyczne jak i
abiotyczne a także czysto fizyczne czy chemiczne procesy lub elementy nieorganiczne np.: światło
słoneczne, gleba, deszcz, woda, organizmy żywe jak i martwa już materia organiczna.

Nisza ekologiczna są to całościowe związki organizmu żywego ze środowiskiem biotycznym
jak i abiotycznym (siedliskiem); jest pojęciem na które składa się rola jaką w biocenozie odgrywa

organizm w sensie troficznym, funkcjonalnym, przestrzennym i fizjologiczno-przystosowawczym (nwymiarowa przestrzeń). Wyróżniamy rodzaje nisz: wąska i szeroka .
Siedliskiem nazywa się całokształt warunków abiotycznych, fizyko – chemicznych które wpły-

wają na rozwój poszczególnych organizmów. Siedliska pod względem zasobności w składniki pokarmowe dzieli się na:
•

Eutroficzne

•

Mezotroficzne

•

Oligotroficzne

Stanowisko jest miejscem w którym występuje dany organizm, które da się określić metodami
geograficznymi (coś w rodzaju adresu osobnika określonego gatunku).

Nisza ekologiczna człowieka wiąże się z zapewnieniem wymogów pokarmowych człowiekowi

jako elementowi biocenozy (w warunkach przyrody pierwotnej) gdzie konkuruje z nisza pokarmową
roślinożerców, mięsożerców i wszystkożerców. Jednakże przy rozwoju populacji ludzkiej w celu za-

pewnienia sobie stałego dopływu i dostatku pokarmu, człowiek stwarzał i eksploatował sztucznie
utrzymywane środowiska (nisze) dostarczające określonego rodzaju pokarmu w dużej obfitości (hodowla zwierząt w fermach, farming ryb, uprawy rolne, sadownictwo itd.) ze znacznych obszarów geograficznych.

Historycznie, środowisko życia człowieka powstało i ewoluowało od czasów najdawniejszych – dzisiaj to środowisko jest na tyle duże i zagrażające środowisku naturalnemu, że jesteśmy

nawet skłonni nazywać je antropocenozą.
Literatura
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roślin. Wyd. nauk. PWN Warszawa 362 str.
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Wykład 3
Czynniki ekologiczne - abiotyczne i biotyczne środowiska przyrodniczego lądowego i wodnego.

Atmosfera ziemska – gazowa powłoka otaczająca Ziemię, będąca mieszaniną gazów (głównie azotu,
tlenu, argonu i CO2).

Homosfera – dolna warstwa atmosfery, w której stosunek ilościowy gazów wchodzących w skład mieszaniny jest stały.
Heterosfera – górna część atmosfery, w której poszczególne gazy rozmieszczone są w oddzielnych
warstwach.

Hydrosfera – wodna powłoka Ziemi, obejmująca wody powierzchniowe, podziemne, w lodowcach oraz
parę wodną.
Litosfera – zewnętrzna powłoka Ziemi.

Teoria wielkiego wybuchu opierając się na założeniach ogólnej teorii względności i mechaniki falowej wyjaśnia powstanie wszechświata i początki Ziemi. Zgodnie z tymi założeniami ewolucja wszechświata rozpoczęła się od gwałtownej eksplozji materii i energii skupionej do tego momentu

w jednym punkcie, stąd jej nieskończenie wysoka temperatura i gęstość. Ewolucja polegała na spadku
temperatury i gęstości która zawierała się w kwarkach (elementarne cząsteczki z których można zbudować dowolną cząsteczkę elementarną). Protony i neutrony zaczęły łączyć się ze sobą tworząc jądra
atomowe deuteru i helu dopiero po ochłodzeniu do około miliarda stopni, co dało zaczątek pierwiast-

ków ciężkich m.in. litu i berylu. W miarę upływu czasu, przy dalszym schładzaniu Wszechświat rozszerzał się, atomy wodoru i helu zaczęły gromadzić się w chmury gazu z których pod wpływem grawitacji
stopniowo powstawały gwiazdy a później układy gwiazd zwane Galaktykami. Na podstawie materii

widocznej w galaktykach wiek Wszechświata można oszacować na 12 – 20 miliardów lat. Układ Słoneczny a w tym Ziemia powstały w wyniku grawitacyjnego zapadnięcia się chmury pyłowo – gazowej.
Pył kosmiczny i gazy ulegając agregacji w coraz to większe zgrupowania materii około 4,5 mld lat

temu przekształcił się w jądro Ziemi, które jest źródłem pola magnetycznego i pierwotnej atmosfery
ziemskiej. W dalszej ewolucji jądro wraz z płaszczem stały się siłą napędową cyklu geotermalnego i
zjawisk wulkanizmu. Promieniotwórcze izotopy uranu
na ustalenie czasu powstania Ziemi. Uran
207Pb

238U

238U

i

235U,

toru

232Th

przemieniając się w ołów

oraz potasu

206Pb

40K

oraz uran

pozwoliły

235U

w ołów

pozwolił na określenie wieku Ziemi na 4,56 miliarda lat.

Tak powstawała abiotyczna część ekosfery w skład której wchodzą:
•

Atmosfera

•

Litosfera

•

Hydrosfera

Atmosfera ziemska jest otoczka gazową wokół Ziemi. Jest to mieszanina gazów o następującym składzie: azot- 78%, tlen 21%, argon 0,9% i dwutlenek węgla 0,033% a których gęstość maksymalna szybko maleje w miarę wzrostu wysokości nad poziom morza. W zależności od składu chemicznego tej
mieszaniny wyróżniamy w atmosferze dwie warstwy:
•

Homosferę (niższą) w której stosunek ilościowy mieszaniny gazów wchodzących w jej skład jest

stały
Troposfera – jest najniższą warstwą atmosfery sięga 8-17 km. Obserwuje się w niej spadek

temperatury (gradient pionowy temperatury) do –40oC.

Stratosfera – sięga około 50 km nad powierzchnie morza, na wysokości 20 – 35 km rozciąga
się w niej warstwa ozonowa, temperatura gwałtownie rośnie.

Mezosfera rozpoczyna się od górnej granicy stratosfery (temperatura wynosi tu +77oC) ale na
wysokości 80 km spada do –100oC. Jest to jednocześnie górna granica homosfery i od tego
miejsca temperatura ponownie wzrasta.
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•

Heterosferę (wyższą) w której poszczególne gazy rozmieszczone są w odrębnych warstwach
Warstwa azotu cząsteczkowego (N2) sięgająca do 200 km

Warstwa tlenu atomowego (O) od 200 km do 1100 km
Warstwa helu rozciągająca się od 1100 – 3500 km

Warstwa wodoru atomowego > 3500 km bez górnej granicy zasięgu

W heterosferze funkcjonuje jonosfera od 80 do 400 km nad Ziemią gdzie atomy tracą swoje elektrony
i stają się jonami dodatnimi. Pozwala to na powstanie prądów elektrycznych w skali globalnej i odbijanie od jonosfery fal radiowych.

Ciśnienie atmosferyczne jest ciężarem słupa powietrza o przekroju poprzecznym 1 cm2 który sięga od
powierzchni morza do zewnętrznych granic atmosfery. Im wyżej tym ciśnienie atmosferyczne niższe.
Hydrosfera jest największym elementem ekosfery którego znaczenie ekologiczne wiąże się ze szcze-

gólnymi właściwościami skorelowanymi z temperaturą, ciśnieniem i rozpuszczonymi w niej substan-

cjami. Do najważniejszych właściwości hydrosfery należy:
•

Duża pojemność cieplna, wysokie ciepło topnienia i parowania

•

Duża stała dielektryczna

•

Lepkość uzależniona od temperatury

•

Gęstość najwyższa przy temperaturze 4oC [1g/cm3]

Hydrosfera składa się z oceanosfery (talsssosfery) z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi o
stałym składzie procentowym i limnosfery o składzie chemicznym zróżnicowanym i znacznie niższą
zawartością soli mineralnych. Konsekwencja jest odmienne w skutkach oddziaływanie wód słodkich i

słonych na organizmy żywe.

Litosfera jest podłożem lądowym na którym organizmy żywe rozwijają się, niezależnie od życia jakie
istnieje w hydrosferze. Na lądzie stałym podstawowym dla organizmów żywych podłożem jest gleba

która dostarcza organizmom lądowym oparcia ale i składników odżywczych niezbędnych do rozwoju.

Właściwości gleby zależą od skały macierzystej, topografii terenu, klimatu, intensywności życia biologicznego i czasu działania tych czynników. Gleba charakteryzuje się następującymi właściwościami:
•

Barwą

•

Teksturą

•

pH

•

Profilem glebowym

•

Poziomem A,B,C

Rodzaje gleb powstały w oparciu o podział na frakcje granulometryczne i zawartość próchnicy:
•

Utwory kamieniste i żwirowe z przewagą frakcji 1 mm

•

Utwory piaskowe zawierające do 20% frakcji 0,02 mm

•

Utwory gliniaste zawierające powyżej 20% frakcji 0,02 mm

•

Utwory pylaste zawierające powyżej 25% frakcji 0,02 mm

•

Utwory ilaste zawierające powyżej 50% frakcji 0,02 mm

Ten podział jest podstawą do użytkowej klasyfikacji gleb w której wyróżnia się gleby:
1.

Lekkie

3.

ciężkie

2.

Średnie
Typy gleb zależą od warunków klimatycznych i skały macierzystej, wyróżniamy w związku z tym:
•

Gleby bielicowe

•

Gleby łąkowe

•

Gleby brunatno – czerwone

•

Gleby brunatne

•

Gleby bagienne

Gleby młode to gleby nie wykazujące śladów oddziaływania jakiegoś określonego procesu
glebowego – zlicza się do nich mady i gleby górskie. Natomiast gleby stare w przeciwieństwie do mło-

dych mają ukształtowany profil glebowy i są to gleby bielicowe, brunatne, czarne i rędziny.
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Obecność pewnych substancji w glebie jak i w osadach dennych zbiorników wodnych odgrywa

istotna role w rozwoju organizmów żywych zamieszkujących biotop. Niektóre z tych substancji są
stymulatorami rozwoju biocenozy (geobiontów) albo jako inhibitory które hamują procesy a nawet je
zatrzymują. Erozja gleb, zarówno wodna jak i wiatrowa jest efektem niszczycielskiego procesu zapo-

czątkowanego przez człowieka, prowadzącego do stepowienia i pustynnienia obszarów niegdyś eksploatowanych przez człowieka. Innym zjawiskiem prowadzącym do zmniejszenia zasobów gleb na
Ziemi jest zatruwanie gleb oraz rozszerzanie obszaru techno- i socjosfery.
W glebach odbywają się różne procesy:
•

Mineralizacja – rozkład substancji organicznej prowadzący do powstania substancji mineralnej
przebiegać może w warunkach tlenowych oraz w warunkach beztlenowych

•
•

Humifikacja – proces rozkładu substancji organicznej przy udziale geobiontów

Bielicowanie – przebiega w klimacie umiarkowanym z dużą ilością wody deszczowej pod pokrywą
lasu iglastego.

•

Brunatnienie – przebiega w klimacie umiarkowanym, wilgotnym, pod pokrywa lasów liściastych w

obecności węglanu wapnia
•

Proces darniowy – jest gromadzeniem próchnicy w górnym poziomie gleby pod pokrywą łąk i
pastwisk, z dużą wilgocią nawet do głębokości 60 – 150 cm

•

Proces glejowy – występuje w głębszych warstwach gleb o słabym dostępie powietrza o wynika z
dużej wilgotności związanej z wysokim poziomem wód gruntowych.
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Wykład 4
Prawo minimum i maksimum. Zasady tolerancji ekologicznej. Ekotyp. Rola i znaczenie mikroelementów i makroelementów. Cykl hydrologiczny, funkcja atmosfery w podstawowych cyklach biogeoche-

micznych. Relacje między biosferą, antroposferą (ekonosferą i technosferą) oraz socjosferą. Ekumena.

Prawo minimum Liebiega – w niezmienionych warunkach środowiskowych czynnikiem limitującym
rozwój organizmów jest pierwiastek występujący w środowisku w najmniejszych ilościach.

Zasada tolerancji Shelforda – ograniczający wpływ na rozwój organizmów wywierają czynniki występujące w środowisku w ilościach minimalnych i maksymalnych.
Ekotyp – forma osobników tego samego gatunku różniąca się barwą lub kształtem wskutek przystosowania do lokalnego środowiska

Makroelementy – pierwiastki lub związki chemiczne, niezbędne do życia organizmów, występujące w
środowisku w dużych ilościach.
Mikroelementy – pierwiastki lub związki chemiczne, niezbędne do życia organizmów, występujące w
środowisku w niewielkich ilościach (pierwiastki śladowe).

Cykl biogeochemiczny – proces obiegu pierwiastków w biosferze; krążenie pomiędzy środowiskiem
abiotycznym a organizmami żywymi.

Antroposfera – środowisko przekształcone przez człowieka na skutek działalności świadomej lub
żywiołowej.
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Idea ekorozwoju – rozwój cywilizacji ludzkiej zgodny z prawami przyrody, nie prowadzący do degradacji biosfery.

Ekonosfera – środowisko człowieka ściśle związane z wytwarzaniem i podziałem dóbr.
Technosfera – sfera myśli i aktywności ludzkiej związana z techniką i technologią.
Socjosfera – środowisko psychospołeczne człowieka.

Prawo minimum LIEBIEGA opublikowane w 1840 roku (JUSTUS LIEBIEG niemiecki przyrodnik) mówi, że w nie zmienionych warunkach środowiskowych czynnikiem ograniczającym jest ten,
który jest dostępny w najbardziej ograniczonej ilości w stosunku do potrzeb organizmu.
Zasada tolerancji sformułowana została przez V.E. SHELFORDA w 1913 roku i opiera się

na koncepcji iż wpływ ograniczający na organizmy żywe wywierają zarówno czynniki występujące w
środowisku w minimalnych jak i zbyt dużych ilościach (np. zbyt dużo ciepła, światła, wody itp.)
Wychodząc z koncepcji SHELFORDA stworzone zostały poniższe reguły pomocnicze do

zasady tolerancji ekologicznej:
•

Organizmy mogą mieć szeroki zakres tolerancji w stosunku do jednego czynnika, a wąski w stosunku do innego

•

Organizmy o szerokim zakresie tolerancji

w stosunku do wszystkich czynników są najszerzej

rozprzestrzenione
•

Kiedy warunki środowiskowe nie są optymalne dla gatunku ze względu na jeden czynnik ekolo-

giczny, jego granice tolerancji wobec innych czynników mogą być zacieśnione
•

W przyrodzie organizmy nie zawsze żyją w warunkach eksperymentalnie określonego optimum
jakiegoś czynnika fizycznego, ponieważ jakiś inny czynnik (lub czynniki) mają dla organizmu

większe znaczenie (często nie posiadamy jeszcze o nich wiedzy)
•

Okres rozmnażania jest zazwyczaj okresem krytycznym w którym czynniki środowiskowe wywierają prawdopodobnie najsilniejszy wpływ ograniczający.

W ekologii powszechnie stosowane są terminy pozwalające na wyrażenie względnego stopnia toleran-

cji danego gatunku i w tym celu stosuje się przedrostki steno (co oznacza wąski) oraz eury (co oznacza szeroki). Przykłady terminów tolerancji ekologicznej organizmów:

1.

2.
3.
4.

5.

stenotermiczny, eurytermiczny – stopień tolerancji w odniesieniu do temperatury
stenohydryczny, euryhydryczny – stopień tolerancji w odniesieniu do wody
stenohalinowy, euryhalinowy - stopień tolerancji na zasolenie
stenofagiczny, euryfagiczny – stopień tolerancji w odniesieniu do pożywienia
stenotopowy, eurytopowy – stopień tolerancji w odniesieniu do siedlisk

Ekotypami nazywamy gatunki które przystosowując się do lokalnych warunków siedliska, tworzą genetyczne odmiany w obrębie gatunku. Przystosowania te pozwalają uniezależnić się od czynników
ograniczających (wody, temperatury czy wpływu stężenia gazów atmosferycznych) .

Makroelementy to występujące w dużych ilościach w środowisku pierwiastki lub związki chemiczne
które są niezbędne do życia organizmów. Do makroelementów należą: azot, fosfor, potas, wapń, ma-

gnez, siarka oraz sole tych pierwiastków.

Mikroelementy to występujące w niewielkich ilościach w środowisku pierwiastki które z tego
powodu nazywane są często pierwiastkami śladowymi. Niedobór mikroelementów które są katalizatorami procesów życiowych, powoduje stany patologiczne. Do mikroelementów niezbędnych do życia

roślin zaliczamy: żelazo, chlor, wanad, mangan. Kobalt, bor, miedź, cynk, molibden, krzem, natomiast

zwierzętom są niezbędne: chlor, sód i jod oraz większość pierwiastków śladowych w ilościach charakterystycznych dla każdego gatunku. Niedobory ale i nadmiar zarówno mikroelementów jak i makroelementów mogą być inhibitorem lub stymulatorem procesów życiowych każdego biosystemu.
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Za podstawową zasadę ekologii przyjęto, że atmosfera, litosfera, hydrosfera i biosfera wza-

jemnie się przenikając tworzą jedność. Ale ogniwem spajającym te elementy przyrody jest cykl hydro-

logiczny – czyli cykl obiegu wody (jej krążenie) w ekosferze uruchamiany dzięki energii cieplnej dopływającej ze Słońca. Pierwszym etapem cyklu hydrologicznego jest parowanie z powierzchni lądów i

wód (jezior, rzek, zbiorników sztucznych, młak i bagien oraz mórz i oceanów) a także z powierzchni
szaty roślinnej (transpiracja). Drugim etapem jest wchłanianie przez atmosferę pary wodnej a w tym

kondensacja i tworzenie chmur (skroplenie) które w odpowiednich warunkach powracają na Ziemię w

formie opadu atmosferycznego (deszcz, śnieg, mgła, szron, szadź). Trzecim etapem jest odparowanie

bezpośrednie do atmosfery a pozostała część opadu poprzez spływ powierzchniowy z powierzchni
ziemi do rzek, jezior przedostaje się do mórz i oceanów. Część wody w tym etapie wsiąka w podłoże i
jako wody głębinowe w pewnym momencie (po dłuższym przepływie niż na powierzchni) dociera do

morza. Wymiana wody w rzekach następuje w ciągu 22 dni natomiast w atmosferze po 11 dniach.
Cykl hydrologiczny dąży do ustalenia stanu równowagi hydraulicznej w geosferze. Działalność człowieka zakłóca cykl hydrologiczny we wszystkich 3 etapach powodując niekorzystne zmiany klimatycz-

ne czego wyrazem jest susza lub olbrzymie powodzie.

Biosfera jest przestrzenią życiową organizmów składająca się z dolnej warstwy atmosfery, hydrosfery i górnej części litosfery która jest zespolona złożonymi cyklami geochemicznymi i hydrologicznymi które wyrażają się poprzez krążenie materii i obieg energii.

Cykle biogeochemiczne to obiegi pierwiastków uruchamiane w trakcie procesów przetwarzania energii słonecznej i w procesie syntezy biogenów przez rośliny. Obejmują swym zasięgiem całą

biosferę, zwykle są cyklami zamkniętymi o których istnieniu decydują potrzeby biologiczne organi-

zmów oraz ich metabolizm. Wielkie cykle biogeochemiczne dotyczą kilku zaledwie pierwiastków mających decydujące znaczenie dla życia na Ziemi. Do tych pierwiastków zaliczamy: tlen, węgiel, wodór,
azot, fosfor i siarkę.

Antroposfera jest środowiskiem przekształconym przez człowieka jako rezultat jego świadomej czy żywiołowej działalności która istniała od zarania jego istnienia na Ziemi tj. już przed 1 – 2,5
mln lat (człowiek był wtedy nie wyróżniającym się elementem biosfery), kiedy z efektami istnienia

człowieka radził sobie globalny mechanizm samoregulacji ekosystemu planety. Dopiero od 10 – 12
tys. lat mechanizm samoregulacji ekosystemu zaczął wykazywać negatywne skutki działalności ludzkiej. Przemiany przyrody wywołane niezamierzoną lub zamierzona działalnością człowieka, były przy-

stosowaniem przyrody do człowieka ale zaznaczyło się wyraźne przystosowanie człowieka do warunków przyrody. Przekształcone w sposób widoczny przez człowieka środowisko przyrodnicze nazywane
jest środowiskiem antropogenicznym (lub antroposferą) i pojawiło się najwyżej 100 – 150 lat temu,

natomiast w rozmiarach lokalnych aktualne jest od kilku czy kilkunastu tysiącleci.
Można więc mówić o środowisku przyrodniczym:
•

naturalnym (przekształconym w niewielkim stopniu lub wcale)

•

przekształconym przez człowieka w którym nadal rządzą prawa przyrody

•

sztucznym – stworzonym przez człowieka (tereny zurbanizowane miejskie i wiejskie, obszary
przemysłowe,)

•

zdegradowane – szkodliwe dla człowieka i wszelkich form życia

Ostatnio mamy jednak często do czynienia z rozumnym, planowym przekształcaniem biosfery przez
człowieka zgodnie z ideą ekorozwoju tj. rozwoju cywilizacji ludzkiej w zgodzie z prawami przyrody
bez drastycznego ingerowania w jej stan. Tak ukształtowane środowisko przyrodnicze nazywane jest

noosferą tj. związana z ewolucją kierowana świadomością ludzką społeczeństwa wyedukowanego z
myślą o zachowaniu dziedzictwa przyrody na dziś i dla przyszłych pokoleń.
Ekonosfera

jest wynikiem takiego rodzaju działalności ludzkiej która pozostaje ściśle związana z

wytwarzaniem dóbr i ich rozdziałem a więc z niszą ekologiczną człowieka.

Technosfera jest całą sferą myśli i aktywności ludzkiej związana z techniką i technologią a także warunki które jej towarzyszą w procesie oddziaływania na przyrodę (w sensie skutków).

Socjosfera to nic innego jak całe środowisko psychospołeczne które jest pod silnym działaniem kultury, bądź co dotyczy zachowania się ludzi (konflikty, wojny) ich ról społecznych (pracobiorca i praco-
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dawca) oraz wpływu stworzonych przez człowieka instytucji (przemysł, transport, usługi, produkcja

energii itp.).

Największe niebezpieczeństwo dla środowisko wywodzi się z socjosfery a zwłaszcza z powodu
konfliktogennych elementów:
•

rozproszenia i zdecentralizowania społeczeństwa (kraje wysokorozwinięte i zacofane tzw. „trze-

ciego świata”)
•

podziałów politycznych państw świata zintegrowanych wojskowo, finansowo, gospodarczo, tech-

nicznie, prawnie i kulturowo
•

podziału ludzkości na klasy, warstwy i grupy społeczne

•

podziałów religijnych, etnicznych

•

wieku, płci, rasy, zawodu, miejsca zamieszkania i pracy

Ekumena oznacza obszar zasiedlony, wykorzystywany i przekształcony w wyniku różnorodnych
form działalności ludzkiej jaka zaistniała od początku rozwoju gatunkowego i ciągłego doskonalenia
umiejętności korzystania z zasobów środowiska. Powiększanie ekumeny nierozłącznie wiąże się z

pokonywaniem barier środowiskowych a zwłaszcza klimatycznych (człowiek zamieszkuje nie tylko

rejony ciepłe ale również subpolarne). Rozwój cywilizacji oznaczał przełamanie kolejnej bariery środowiskowej:
•

w rejonach suchych wprowadzono irygację

•

rejony mokre osuszano – melioracja

•

zasiedlanie strefy zimna w wyniku ogrzewania systemami centralnymi przez spalanie paliw
tradycyjnych (węgiel, ropa, gaz) a obecnie alternatywnych takich jak biogaz, energia geotermalna, atomowa, wiatrowa, słoneczna, wody płynącej, fal morskich i pływów

•

oświetlanie sztuczne w wysokich szerokościach geograficznych uniezależniało od długości

dnia
•

pokonywanie odległości przez rozwój transportu – coraz doskonalsze środki komunikacji powietrznej, lądowej, wodnej (nawodnej i podwodnej)

•

przechowywanie żywności (od solenia po liofilizację)

Realizacja idei sprawiedliwości społecznej, ładu społecznego i ładu globalnego napotyka jednak
na trudności które jeszcze dzisiaj nie są do pokonania, jeszcze dzisiaj są one pierwszoplanowe i waż-

niejsze niż idea ochrony przyrody, czy idea ekorozwoju. Zorganizowany w 1992 roku „Szczyt Ziemi” w

Rio De Janeiro usiłował wykazać ludzkości, że problem ochrony środowiska przyrodniczego jest problemem globalnym, problemem nadrzędnym od którego pochodnymi są problemy demograficzne,

światowego deficytu wody, białka i energii.
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Wykład 5
Gatunek i populacja. Elementy biotyczne środowiska: zoocenozy i fitocenozy.

Gatunek – grupa osobników wykazujących taką samą budowę i funkcje, krzyżujących się między sobą.

Populacja – grupa organizmów należących do tego samego gatunku, zajmująca określony obszar w
określonym czasie, krzyżująca się między sobą.

Strukturami ekologicznymi populacji są struktury opisowe i funkcjonalne.
Fitocenoza - roślinna część biocenozy; określone zbiorowisko roślin.
Zoocenoza – wielogatunkowy zespół zwierząt zasiedlający określone środowisko.
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Gatunek jest jednostką systematyczną królestwa zwierząt lub roślin. Za gatunek przyjęto uznawać

grupę istot żywych mających podobne cechy oraz zdolnego do krzyżowania się miedzy sobą i wydawania płodnego potomstwa. Gatunek określa się za pomocą kryteriów:
•

morfologicznego

•

geograficznego

•

genetycznego

•

ekologicznego

Gatunek tworzą wszystkie osobniki bez względu na to gdzie żyją ale spełniają kryteria przynależności

do tej samej grupy.

Gatunki zazwyczaj zajmują te rejony do których się przystosowały na drodze ewolucji i mogą to być
obszary rozdzielone (dysjunktywne) lub ciągłe. Ze względu na zajmowany obszar i czas tworzenia
gatunki dzielimy na: neoendemiczne, paleoendemiczne, reliktowe, zawleczone (allochtoniczne) albo

intordukowane czy aklimatyzowane. Gatunki które w określonym środowisku występują zawsze razem
nazywane są sympatrycznymi, jeżeli zaś są one zawsze rozdzielone określane są jako allopatryczne.

Między gatunkami istnieją związki zależnościowe: protekcyjne lub antagonistyczne. Stosunki pro-

tekcyjne są bardzo ważne i łączą ze sobą – zwierzęta ze zwierzętami, rośliny z roślinami lub zwierzęta
z roślinami. Do stosunków protekcyjnych zaliczamy układy:
•

mutualizm

•

kooperacja

•

komensalizm

Stosunki antagonistyczne to:
•

drapieżnictwo

•

pasożytnictwo

•

amensalizm

•

konkurencja

•

neutralizm

Rytmy biologiczne są mechanizmami fizjologicznymi odmierzającymi czas u organizmów żywych,
większość rytmów powodowana jest:
•

fazami księżyca (lunarne)

•

pozycją słońca nad horyzontem

•

porami roku

•

pływami

Najpowszechniej odczuwamy rytmy okłodobowe które polegają na powtarzaniu pewnych czynności w
przedziałach 24 godzinnych. Rytmy biologiczne wymuszają u zwierząt migracje:
1.

pokarmowe,

2.

rozrodcze,

3.

fototaktyczne [+ lub -]
Behawioryzm jest to zachowanie się organizmów żywych w środowisku lub jawne działanie po-

dejmowane przez organizm w celu dostosowania się do warunków biotycznych i abiotycznych pozwalających na utrzymanie się przy życiu. W zachowaniu się organizmów żywych w środowisku można

wyróżnić kilka typów zachowań w zależności od stopnia ewolucji:
1.

tropizmy

2.

taksje

3.

odruchy

4.

czynności instynktowne

5.

czynności wyuczone

6.

czynności powstające w wyniku procesów myślenia abstrakcyjnego

Zachowanie się organizmów wpływa regulująco na mikrośrodowisko zewnętrzne ale także następują
adaptacje do środowiska. Ssaki i ptaki potrafią regulować temperaturę wewnętrzną, ale większość

13

bezkręgowców lądowych i wodnych nie jest w stanie zrekompensować różnic w temperaturze wewnętrznej i temperaturze otoczenia. Z tego względu organizmy możemy podzielić na:

•

homojotermy [stałocieplne]

•

poikilotermy [zmienno cieplne]

Nawiązywanie kontaktów, uczenie się, równoważenie zachowań sprzecznych (konkurencjawspółdziałanie, agresja – obojętność, skupianie się – izolacja), hierarchiczność, zachowania społeczne
są określone i charakterystyczne dla behawioru każdego gatunku.

Populacja jest układem biotycznym złożonym z osobników jednego gatunku który występuje na danym obszarze i w określonym czasie i który ma możliwość wymiany materiału genetycznego. Najważniejszymi sposobami przemieszczania się populacji są:
•

emigracje

•

imigracje

•

migracje
Istnieje kilka definicji populacji: formalna, konkretna i teoretyczna.

W definicji ekologicznej populacja jest zbiorem jednogatunkowych osobników oddziaływujących nawzajem na siebie.
Wg. V.N.BEKLEMISHEVA istnieje kilka kategorii populacji:
•

niezależna

•

półzależna

•

zależna

•

pseudopopulacja

•

okresowa

•

hemipopulacja

Strukturami ekologicznymi populacji są struktury opisowe i funkcjonalne. Przy badaniach populacji obserwujemy struktury przestrzenne – pionową (stratyfikacja) i poziomą (strefowość, równomierna,
nierównomierna, kumulacyjna, wyspowa), liczebność i zagęszczenie (liczenie wszystkich osobników,
metoda kwadratów, znakowanie itp.), struktury płci i wieku (okres rozwojowy, rozrodczy, starości;

piramidy populacji rozwijających się, ustabilizowanych i zanikających), rozrodczość i śmiertelność

(typy krzywych przeżywani—fizjologiczny, człowieka, ekologiczna, teoretyczna) oraz dynamikę liczebności (faza wzrostu, plateau – faza równowagi, faza spadku, fluktuacje i oscylacje).

Wykorzystanie przestrzeni przez populacje wiąże się z jej strategią pokarmową – czyli sposobem

pozyskiwania środków energetycznych w postaci pokarmu. Strategia żerowania polega na optymalizacji a nie maksymalizacji i w jej czasie wyróżnia się kilka faz: lokalizacja źródła pokarmu, odnalezienie,

pochwycenie i skonsumowanie. Każda populacja poświęca inną ilość energii (w tym i czasu) na poszczególne fazy zdobywania pokarmu np. duże drapieżniki poświęcają dużo czasu na pochwycenie
ofiary, ptaki na poszukiwanie itp. Przestrzeń na której występuje populacja (organizm wypełnia tu

wszystkie czynności życiowe od narodzin do śmierci) nazywana jest areałem osobniczym. Zachowanie
władztwa na danym terenie gdzie populacja występuję nazywane jest terytorializmem. Ekologiczny i

ewolucyjny sens areałów osobniczych i terytorializmu polega na zwiększeniu szansy przeżycia i uła-

twieniu osobnikom pozyskiwania pokarmu, ucieczki przed drapieżnikami oraz schronienia się.

Asocjacje albo zbiorowiska są to kombinacje wielu gatunków roślin lub zwierząt, które ze sobą
konkurują (są w stosunku do siebie antagonistyczne) i powodują zmianę własnego środowiska (sukcesja). W miarę rozwoju ekologii roślin i zwierząt, definiowano środowiska w jakich one występowały

jako zbiorowiska traktując je jako wspólnoty (asocjacje) populacji różnych gatunków. Dział ekologii

zajmujący się zbiorowiskami roślinnymi czyli fitocenozami nazywany jest fitocenologią a dział zajmujący się zbiorowiskami zwierzęcymi czyli zoocenozami nazywany jest zoocenologią.

W fitocenologii zespół jest najniższym hierarchicznie typem fitocenozy, który ma na określonym

terytorium, swoistą i charakterystyczną kombinację, stowarzyszonych ilościowo i jakościowo gatunków.
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Wykład 6
Biocenoza, ekoton, ekosystem i biomy. Produkcja i produktywność ekosystemów. Zasady ekosystemowe. Sukcesja ekologiczna. Typy ekosystemów.

Biocenoza - zbiór populacji wszystkich gatunków roślin i zwierząt, żyjących w określonej przestrzeni
(biotopie).

Dominant – gatunek roślin lub zwierząt przewyższający pod względem liczebności lub biomasy pozostałe gatunki.

Analiza gradientowa – badanie zmienności biocenozy w związku ze zmiennością czynników środowiskowych.
Efekt styku – tendencja do wzrostu różnorodności gatunkowej i zagęszczenia organizmów na styku
biocenoz.

Biom – jednostka terytorialnego podziału biosfery, charakteryzująca się dużym obszarem oraz określonym zestawem fauny i flory, powstałym pod wpływem interakcji klimatu lokalnego i podłoża.
Ekosystem – jednostka wyższego rzędu w biosystemie stanowiąca funkcjonalną całość, obejmująca
organizmy żywe (biocenoza) i środowisko nieożywione (biotop); typy ekosystemów: lądowe i wodne.

Produkcja pierwotna brutto – ilość materii organicznej zsyntetyzowana przez producentów w jednostce czasu.

Produktywność – zdolność do wiązania energii przez biocenozę w jednostce czasu.
Sukcesja ekologiczna pierwotna – kierunkowy rozwój biocenozy na obszarze dotychczas nieskolonizowanym.

Sukcesja ekologiczna wtórna – przebiega na obszarze uprzednio zajętym przez biocenozę, która została zniszczona częściowo lub całkowicie.

Biocenoza jest zespołem populacji różnych gatunków roślin i zwierząt w określonym środowisku

(biotopie) który podlega działaniu różnych czynników abiotycznych i powiązany jest ze sobą bezpo-

średnio lub pośrednio zależnościami pokarmowymi oraz konkurencją biologiczną wewnątrz- i międzygatunkową.
Grupą gatunków charakterystycznych dla biocenozy są stenotopy i istniejące wraz z nimi euryto-

py. Stenotopy to organizmy o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej w odniesieniu do ściśle określonego elementu środowiska. Stenotopy są najlepszymi bioindykatorami stanu i zmian w biocenozie
chociaż ich liczebność jest niewielka (adominanty). Odrębną grupę decydująca o „wyglądzie” bioceno-

zy (jej fizjonomii) stanowią dominanty które zwykle zaliczane są do eurytopów. O bogactwie życia w
biocenozie świadczy duża różnorodność gatunkowa co z kolei jest miarą dojrzałości badanego zespołu.

Do określenia znaczenia, bogactwa, wielkości, charakteru a wreszcie klasyfikacji i analizy bioce-

nozy stosowane są wskaźniki biocenotyczne: abundancji, frakwencyjności, zagęszczenia gatunkowego, stałości gatunku, wierności, charakterystycznej kombinacji gatunków, dominacji, stowarzyszenia
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między gatunkami, liczba Jaccarda i Sorensena, podobieństwa stałości zespołów, liczba Renkonena,

wartości systematycznej, różnorodności gatunkowej – rozumianej jako bogactwo gatunkowe, równo-

mierność i ogólną różnorodność Shannona.
Biocenoza jest samodzielną i niezależna jednostką ekologiczną która istnieje w stanie równowagi

dynamicznej (homeostaza), każde naruszenie tej równowagi (przez zmiany ilościowe lub jakościowe w
populacji) powoduje uruchomienie procesów samo regulacyjnych.
Zespół (asocjacja) jest charakterystyczną niższą jednostką biocenozy. Zespół jest zgrupowaniem

zamkniętym, charakteryzującym się częściową zbieżnością nisz ekologicznych tworzących je gatunków ale posiadający własny, charakterystyczny skład gatunkowy (np. zespół roślinności pasa oczeretów jeziornych, zespół roślinny czy zwierzęcy potamonu, zespół zwierząt dna mulistego – pelon itd.).
Zespoły organizmów jako poszczególne elementy biocenozy (fito- i zoocenozy) są uzależnione od

siebie oraz od środowiska nieożywionego – biotopu, jako zbiorowiska tworzą pewną wyróżniającą się

całość. Ze względu na wielkość (miary względne) wyróżnić można biocenozy małe i duże, warunkiem
wyróżnienia biocenozy jest jednak istnienie mniejszych jednostek biocenozy wchodzących do niej jako
zespoły:
•

producentów (zbiorowiska)

•

konsumentów (zgrupowania)

•

reducentów

W ten sposób organizmy zasiedlające kamień lub twardy substrat w wodzie strumienia, rzeki, jeziora
czy morza może stanowić biocenozę małą pod warunkiem że znajdują się n

Badanie biocenoz polega najczęściej na wykonaniu analizy gradientowej środowiska w stosunku

do jednego lub a nim 3 zespoły organizmów pełniących określoną funkcję troficzną. kilku elementów
środowiska. Uporządkowanie gatunków i populacji wg. gradientów środowiskowych określa się jako

szeregowanie a uporządkowany układ gatunków w biocenozie określa się terminem kontinuum. Im
bardziej stromy gradient środowiskowy tym wyraźniej zaznaczone są granice między biocenozami co
wynika z charakterystycznych stosunków i interakcji międzygatunkowych.

Ekotonem nazywana jest strefa przejściowa między dwiema lub większą ilością biocenoz. Powsta-

je umowna „strefa napięcia” między biocenozami spowodowana różnymi interakcjami między zespo-

łami sąsiadujących biocenoz a zwłaszcza ich specyficznym biotopem. W wyniku tego powstaje charakterystyczna biocenoza ekotonu w której skład wchodzi zwykle wiele organizmów (eurytopów) typo-

wych dla każdej z nakładających się w tej strefie biocenoz albo gatunki występujące tylko w ekotonie.
Najbardziej charakterystycznym jest to, że w ekotonie występuje wyższe niż w sąsiadujących biocenozach zagęszczenie jak i ilość gatunków. Taka tendencja do wzrostu bioróżnorodności i zagęszczenia

na styku biocenoz nosi nazwę efektu styku. Przykładem ekotonu w zbiornikach wodnych jest granica

między lądem a zbiornikiem wodnym, gdzie stykają się biocenoza lądowa i wodna. Innym w charakterze jest ekoton na granicy wód słonych i słodkich w estuariach rzek np. Zalew Szczeciński, Wiślany itd.

Wielkie strefowe biocenozy nazywane są biomami, które również można traktować jako jednostki
wyższe od ekosystemu. Biomy nie są jednostkami ściśle ekologicznymi, utworzono je na podstawie
kryterium ekologiczno-biogeograficznego które wchodzą w zakres zainteresowania fito- i zoogeografii. Biomy są regionalnymi układami roślinnymi i zwierzęcymi które powstały w wyniku oddziaływania
swoistego klimatu oraz specyficznych warunków geologicznych podłoża. Praktycznie granice biomów
wyznaczają strefy opadów i temperatury. Ekosystemy lądowe związane są z koncepcja biomów (jednostki ekologiczno-geograficzne) które w procesie sukcesji przystosowują się do warunków glebo-

wych i klimatycznych osiągając stadium klimaksu. Klasyfikacja biomów opiera się na kryterium strukturalno – fizjonomicznym szaty roślinnej i występowaniu określonych gatunków zwierząt. Wyróżniamy
następujące ekosystemy lądowe:
•

Tundra

•

Północne lasy szpilkowe

•

Lasy liściaste

•

Stepy

•

Sawanna
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•

Pustynie

•

Zarośla wiecznie zielone

•

Deszczowe lasy tropikalne
Ekosystem jest jednostką wyższego rzędu w biosystemie który obejmuje zarówno organizmy ży-

we (biocenozę) jak i ich abiotyczne środowisko (biotop). Podstawą funkcjonowania ekosystemu jest

przepływ energii i obieg materii pomiędzy elementami biotycznymi i abiotycznymi. Żeby mówić o
ekosystemie muszą istnieć: producenci, konsumenci i reducenci oraz substancje abiotyczne. Każdy

ekosystem ma swoje charakterystyczne łańcuchy troficzne, przy czym każdy element przyrody ożywionej zajmuje w ekosystemie określoną niszę ekologiczną.
Najwyższą jednostką ekologiczną jest ekosfera w skład której wchodzi cała biosfera na Ziemi z

glebami, wodami i atmosferą.

Ekosystemem może być więc młaka, mały staw, jezioro, czy morze ponieważ posiada specyficzną

florę i faunę oraz zespół destruentów a także swój system zasilania biogenami.
Ekosystem jest pewną, zamknięta (umownie) całością utworzoną z części powiązanych ze sobą w

taki sposób, że każda zmiana w obrębie jednej może pociągać za sobą nieunikniona zmianę pozostałych elementów. Następstwo tych zdarzeń można przewidzieć ponieważ istnieją mechanizmy zapewniające równowagę w ekosystemie. Można mówić o sprzężeniach zwrotnych dodatnich tzn. skierowa-

nych w tym samym kierunku co przyczyny które je wywołują, lub ujemne stabilizatory ekosystemu.

Przepływ energii w ekosystemie to wykorzystanie energii Słońca jaka dotarła do biosystemu na
poszczególnych poziomach troficznych. Energia chemiczna jaka powstaje w ekosystemie wytworzona

przez producentów musi w końcu przekształcić się w ciepło i od producentów rozpoczyna się strumień energii utrzymujący przy życiu każdy ekosystem.
Obieg materii w ekosystemie wiąże się z biomasą czyli ilością materii żywej przypadającą na jed-

nostkę powierzchni lub objętości w ekosystemie. Zajmując się problemami produkcji i produktywności
odnosimy te pojęcia do każdego z poziomów troficznych: producentów, konsumentów czy reducentów.
Produkcja brutto jest ilością materii organicznej którą producenci zdołali zsyntetyzować w jedno-

stce czasu, jednakże po odjęciu materii zużytej na procesy metaboliczne pozostaje produkcja neto.
Produkcję ocenia się poprzez przyrost biomasy.

Produktywność jest stosunkiem produkcji do biomasy P/B, jednocześnie jest ona zdolnością do

wydania odpowiedniej ilości biomasy przez ekosystem (biocenozę i biotop). Wyróżnia się produktywność potencjalną oraz rzeczywistą a także produktywność pierwotną brutto, produktywność pierwotną

netto oraz produktywność wtórną. Na ogół można stwierdzić, że „produktywność ekosystemu świad-

czy o jego zasobności (bogactwie)” . Przybliżone dane dotyczące zróżnicowanie rocznej produktywno-

ści pierwotnej na kuli ziemskiej a także produkcji pierwotnej netto w najważniejszych ekosystemach
Ziemi przedstawiają poniższy schemat (E.P.Oduma 1982) i zestawienie White i in.(1992).

Na podstawie danych eksperymentalnych lub modelowych tworzone są piramidy ekologiczne któ-

re przedstawiają graficzny obraz zależności pokarmowych w dowolnym ekosystemie. Podstawę piramid stanowią dane dotyczące producentów a dalsze stopnie aż do wierzchołka tworzą dane dotyczące
poszczególnych poziomów troficznych (konsumentów I – IV rzędu). Wg. prawa LINDEMANA w piramidzie pokarmowej jedynie 10-15%

biomasy przechodzi w tkanki organizmów następnego stopnia

piramidy. Opracowywane są piramidy przedstawiające różne aspekty funkcjonowania ekosystemu:
•

piramidy liczebności

•

piramidy biomas

•

piramidy produkcji

•

piramidy energetyczne

Uniwersalne zasady ekosystemowe dotyczą prawidłowości i powtarzalności zjawisk zachodzących w
obrębie ekosystemu:
1.

Zasada jedności biotopu i biocenozy (biocenoza i biotop nie są układami samodzielnymi i oderwanymi). Wraz ze zmiana biotopu przebudowie ulega biocenoza.
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2.

Zasada organizacji biocenozy – struktura organizacyjna biocenozy opiera się na związkach po-

karmowych i konkurencyjnych (zależności antagonistyczne i protekcyjne) jakie zachodzą miedzy
gatunkami tworzącymi biocenozę. Organizacja ta opiera się na charakterystycznej strukturze:
Taksonomicznej

•
•

Zagęszczenia

•

Przestrzennej

•

Troficznej (łańcuchy i sieci pokarmowe)
Zespołów konkurencyjnych

•
3.

Zasada autonomii ekosystemu (organizacja ekosystemu, jego samowystarczalność, obieg materii
w obrębie ekosystemu, ale możliwość przekraczania granic biocenozy przez łańcuchy pokarmo-

4.

we)

Zasada równowagi ekologicznej (samoregulacja stabilności struktury taksonomicznej, liczebności

i zagęszczenia osobników, biomasy całkowitej, cykli obiegu materii)
5.

Zasada sukcesji ekologicznej.

Sukcesja ekologiczna jest nieperiodycznym, kierunkowym i uporządkowanym procesem zmian jakim
podlega biocenoza, biotop i cały ekosystem. Sukcesja może trwać setki a nawet tysiące lat ale zawsze
przebiega podobnie i jednokierunkowo. W wyniku sukcesji jedne biocenozy zastępowane są przez

inne w serii zmian które zmierzają do osiągnięcia maksymalnej równowagi ekologicznej. Nieodwracalne zmiany jakie zachodzą w środowisku, spowodowane procesami naturalnymi lub w wyniku antropo-

presji, powodują przebudowę struktur i zmianę organizacji biocenozy. Wyróżnia się dwa rodzaje suk-

cesji:
•

Pierwotną (seria zmian rozpoczyna się od skolonizowania dziewiczego, świeżo utworzonego biotopu gdzie nie ma jakichkolwiek organizmów)

•

Wtórną (seria zmian następuje w środowisku które już przedtem zostało zasiedlone przez inną
biocenozę)

Zasiedlenie biotopu przez nowy gatunek oznacza zajęcie niszy ekologicznej która nie była dotychczas
wykorzystywana i powoduje zmianę warunków habitatu. Ten etap pozwala na zajęcie nowych nisz
przez inne gatunki.

Stadia sukcesji pierwotnej:
•
•

Stadium 1 – niesukcesyjne (obnażenie lub pokrycie)

Stadium 2 – imigracja (przypadkowe organizmy z sąsiednich biocenoz – zwykle są to glony, mchy
i porosty – tzw. organizmy pionierskie)

•
•

Stadium 3 – kolonizacja (imigracja trwa do wypełnienia wolnej przestrzeni)

Stadium 4 – współzawodnictwo (powodzenie kolonizacji w odniesieniu do organizmów lepiej
przystosowanych do określonego biotopu, wypieranie konkurentów)

•

Stadium 5 – stabilizacja lub stadium klimaksu (stosunki dominacji stabilizują się, zespoły samo-

odnawiają się) występuje wtedy kiedy biocenoza charakteryzuje się trwałością, równowaga dynamiczną, bioróżnorodnością oraz nie podlega dalszej progresywnej sukcesji.
Sukcesja wtórna przebiega na obszarze uprzednio zajętym przez biocenozę która została zniszczona

(całkowicie lub częściowo) i nie funkcjonuje. Ale zachowane elementy biotopu i biocenozy pozwalają w
uproszczonych (skróconych) stadiach osiągnąć stadium stabilizacji.
Wyróżnia się dwa podstawowe typy ekosystemów: wodne i lądowe. Ekosystemy wodne zajmują po-

wierzchnię 361 059 000 km2 a ekosystemy lądowe 148 892 000 km2 na powierzchni globu Ziemskiego. Do najstarszych na świecie należą ekosystemy wodne:
•
•

Morskie (przybrzeżne, morza otwartego)
Słodkowodne (lenityczne, lotyczne)

W ekosystemach wodnych biosfera sięga głęboko nawet do kilku kilometrów. Pobieranie biogenów
w środowisku wodnym jest znacznie łatwiejsze chociaż problemem są wysokie stężenia soli w wodach

oceanicznych które wymuszają na organizmach żywych wytworzenie specjalnych przystosowań. Warunki tlenowe bywają w wodzie ograniczeniem ze względu na to że tlen dyfunduje w wodzie w ograni-
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czonym stopniu. Właściwości podłoża, co szczególnie istotne jest w strefie przybrzeżnej, decydują o

zasiedleniu przez zoocenozy i fitocenozy wodne. W ekosystemach oceanicznych – najstarszych i naj-

bardziej pierwotnych (największych i najbardziej stabilnych) żyje ponad 60 gromad zwierząt należących do 18 typów; jedynymi producentami są nieomal wyłącznie glony jednokomórkowe a rzadziej

wielokomórkowe zielenice, brunatnice czy krasnorosty czy rośliny kwiatowe które w tych ekosystemach znalazły się wtórnie tak jak gady i ssaki. Ogólna biomasa roślin w hydrosferze wynosi zaledwie
0,17 mld ton (w porównaniu do ekosystemów lądowych), a roczna produkcja wynosi 47-72 mld ton.

Ekosystemy lądowe należące do dużych jednostek ekologicznych, związane są z ewolucją środo-

wiska lądowego i serią sukcesyjną w jakiej znajduje się środowisko. Jest to środowisko zmienne w
czasie i przestrzeni, mniej ustabilizowane, bardzo zróżnicowane z dużą liczbą nisz ekologicznych.
Najważniejszymi czynnikami ograniczającymi życie w ekosystemach lądowych są: wilgoć, zasoby mineralne (biogeny), bariery geograficzne oraz presja ciężaru względnego na konstrukcję ciała. Aktualny

stan podziału na ekosystemów lądowych pokrywa się w zasadzie z biomami, bowiem ekosystemy
lądowe osiągając stadium klimaksu klimatycznego osiągnęły jednolitą formę życiowa roślin i uzależnioną od nich strukturę środowiska zwierzęcego. Biosfera na ladzie ma charakter powierzchniowy,

sięga kilku metrów w głąb Ziemi i kilkadziesiąt metrów nad jej powierzchnię. Ekosystemy te posiadają
charakterystyczną szatę roślinną a występujące w nich charakterystyczne zwierzęta są na ogół steno-

termiczne. W ekosystemach lądowych wśród zwierząt dominują dwie gromady bezkręgowców – owady
i pajęczaki oraz cztery gromady strunowców – płazy, gady, ptaki i ssaki. Ogólna biomasa roślin wynosi
2,4x1012mld ton z czego ponad połowa wytwarzana jest w strefie tropikalnej, roczna produkcja masy
zielonej wynosi 171 mld ton.
Literatura:
Begon M., Mortimer M., Thompson D.J. 1999: Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierząt i
roślin. Wyd. nauk. PWN Warszawa 362 str.
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735 str.

Lucas M.A.G. 1991: Atlas ekologii. Wiedza i życie. Warszawa 87 str.
Odum E.P. 1982: Podstawy ekologii. Państw. Wyd. Roln. i Leśne. 661 str.
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Wykład nr 7
Lądowe ekosystemy wodne – lotyczne i lenityczne. Estuarium jako ekoton między morzem a rzeką.

Hydrosfera – system wodny Ziemi złożony z wód oceanicznych, morskich, śródlądowych oraz uwięzionych w lodowcach.

Wody lotyczne – wody płynące: źródła, potoki, strumienie, rzeki, kanały, rowy.
Wody lenityczne – wody stojące: jeziora, stawy, rozlewiska, bagna, młaki.
Krenon – strefa źródliskowa rzeki.
Rhiton – strefa potokowa rzeki
Potamon –strefa rzeczna

Koncepcja kontinuum rzecznego – rzeka to system sprzężony liniowo, w którym procesy życiowe
przebiegają w poziomach troficznych od źródeł do ujścia a źródła energii w ekosystemie zmieniają się
wraz z rozmiarami cieku.

Krainy rybne w rzece – (pstrąga, lipienia, brzany, leszcza, ujściowa)
Estuarium – obszar znajdujący się pod wpływem wód słodkich i słonych.
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Hydrosfera jest systemem wodnym Ziemi złożonym z wód oceanicznych, morskich i śródlą-

dowych zarówno powierzchniowych jak i głębinowych oraz wody zmagazynowane w postaci lodow-

ców. Hydrosfera tworzy na kuli ziemskiej globalną sieć wodną uwarunkowaną prądami morskimi,
amplitudami temperatury oraz zmianami bilansu wodnego różnych regionów Ziemi. Wody mórz i oceanów zajmują blisko 2/3 powierzchni wszystkich lądów i ponad 95% wszystkich wód na Ziemi.
Zasoby wodne w hydro- i kriosferze (Kożuchowski 1998)
Element hydrosfery

Powierzchnia w tys. km2

Procent powierzchni

Wody w hydrosferze ogółem

1385984

100

Ocean światowy

1338000

96,5

Wody limnetyczne

35029

W tym: Śniegi i lody

68,7

Wody podziemne

30,1

Marzłość gruntowa

0,86

Jeziora

0,26

Wilgoć glebowa

0,05

Bagna

0,03

Rzeki

0,006

Biosfera

0,003

Woda w atmosferze

0,001

Woda skroplona atmosferyczna przykryłaby całą Ziemię 25 mm warstewką wody ale przeciętne roczne
opady na kuli ziemskiej dochodzą do 1000 mm i dalej krążą cyklu hydrologicznym. Głównym źródłem
wilgoci dla atmosfery są morza i oceany która krąży w dużym, małym i mikroobiegu dzięki procesom
parowania, ewapotranspiracji i intercepcji.

Sieć wód śródlądowych tworzą wody powierzchniowe zaliczane do wód naturalnych lotycznych (czyli płynących): rzeki, strumienie, potoki, strefy źródliskowe; do wód naturalnych lenitycznych
(stojących lub przepływowych- otwartych) zaliczamy jeziora, stawy, rozlewiska, bagna, młaki.

Wody powierzchniowe obejmują zbiorniki naturalne i sztuczne: jeziora, starorzecza, bagna,

młaki, rzeki, strumienie i potoki oraz stawy, zalewy, zbiorniki zaporowe, kanały. Mogą je stanowić
wody słodkie, słonawe oraz słone. Na Ziemi występują zbiorniki o wodach z pH > i < 7, spotyka się

wody twarde i miękkie, dobrze natlenione i z deficytem tlenowym, skąpożyzne (oligotroficzne) i boga-

tożyzne (eutroficzne), mało- i mocno prześwietlone, posiadające dużą bioróżnorodność i małą bioróżnorodność, bogate i ubogie ilościowo populacje hydrobiontów.

Wody podpowierzchniowe są to zbiorniki podziemnych grot, jaskiń oraz złóż które funkcjo-

nują tuż pod powierzchnią na nieprzepuszczalnych warstwach gleby.
wodną.

Wody powierzchniowe i podziemne często łączą się ze sobą tworząc ściśle powiązaną sieć
Ekosystemy wodne limnetyczne pozwalają żyć organizmom w środowisku wystawionym na

działanie dwuwartościowych jonów wapnia i magnezu, przy czym hydrobionty mają niską przepuszczalność plazmatyczną. Ciśnienie osmotyczne wewnątrz ich komórek jest zawsze większe niż w śro-

dowisku wodnym co zmusza organizmy do znacznie większego zużycia energii w procesie metabolizmu (większość hydrobiontów to bezkręgowce homoiotermiczne), zdobywania pokarmu, reprodukcji i
produkcji biomasy.

Rzeki zawierają bardzo małą część światowych zasobów wód słodkich ale są niezwykle waż-

nym elementem cyklu hydrologicznego ponieważ transportują wody powierzchniowe spływające z
lądów, do mórz i oceanów. Część wody powraca do atmosfery poprzez parowanie ale większa część
jako spływ powierzchniowy trafia do morza. Obszary o małej pokrywie roślinnej bardzo krótko za-

trzymują wodę powierzchniową a zasadniczo cała woda dostaje się do koryta rzeki w postaci spływu
powierzchniowego. Oprócz wody, rzeki transportują do oceanów znaczne ilości osadów w ilości około
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15-20 mld ton rocznie – przy czym większość rumowiska rzecznego to abioseston, żwir, otoczaki,

piasek, muły i szlamy.

W przekroju podłużnym rzeki wyróżniamy trzy strefy:
•

Krenon – strefa źródłowa

•

Rhiton – strefa potokowa (w tym i strumienie)

•

Potamon – strefa rzeczna
•

Górny bieg

•

Środkowy bieg

•

Dolny bieg

•

Ujście

Wszystkie te strefy mają charakterystyczne cechy fizyczne, chemiczne, hydrologiczne i biolo-

giczne związane ze środowiskiem gruntowym i wodnym. Z biegiem rzeki zmieniają się czynniki środowiskowe - zasadniczym elementem jest jednak spadek podłużny cieku – w rhitonie spadki dna
wynoszą średnio 50 o/oo a dolny bieg to zaledwie 0,2 o/oo spadek na szerokim i płaskim terenie zalewowym.

Krenony mogą mieć charakter: reokrenów, limnokrenów i helokrenów w których warunki fizyko chemiczne (a zwłaszcza temperatura i ilość tlenu) są stałe, mała ilość biogenów i niewielkie po-

pulacje roślin i zwierząt. Jest to strefa ograniczona do niewielkiej ilości siedlisk. W rhitonie spotyka się
silne przepływy powodujące erozję podłoża i wymuszające specjalne przystosowania hydrobiontów do
życia w tym środowisku. Hydrobionty wystepujace w tej strefie to organizmy wybitnie zimnoludne,

tlenolubne i pradolubne. Przy pomocy wskaźnika hydrodynamicznego pn. liczba Reynoldsa można
określić oddziaływanie obszaru przydennego oraz siły i charakteru przepływu (laminarny, turbulentny) na kształt i wielkość organizmów wodnych. Podłoże w sposób zasadniczy wpływa na budowę or-

ganizmów wód płynących, dostarcza powierzchni przywierania, zagrzebywania się, schronienia przed
naporem wody, tworzywa do budowy „domków” jak również kryjówek przed drapieżnikami. W pota-

monie występuja formy eurytermiczne i tolerujące zmiany prądu. Ponadto jest miejscem gdzie znajdują się przestrzenie interstycjalne, zaopatrzenie w tlen, wodę, biogeny w zależności od charakteru

podłoża (kamieniste, piaszczyste, miękkie muliste [pelon], – organiczne, nieorganiczne). Temperatura

oddziałuje wprost na produktywność ekosystemów wód płynących przez proste uzależnienia tempa
procesów metabolizmu hydrobiontów.

Wpływa ona również na zawartość tlenu, wymagania tlenowe i

dostępność tlenu – przy wysokiej temperaturze i wolnym przepływie właśnie tlen jest czynnikiem
ograniczającym występowanie hydrobiontów (zwłaszcza organizmów zaliczanych do tlenolubnych).
Koncepcja kontinuum rzecznego (river continuum concept - VANNOTE z 1980 r) opisuje rze-

kę jako system sprzężony liniowo gdzie procesy życiowe rzeki przebiegają w poziomach troficznych
od źródeł do ujścia a źródła energii w ekosystemie zmieniają się wraz z rozmiarami cieku. Podstawą
koncepcji jest wielkość cieku i usytuowanie wszystkich zależności ekologicznych wzdłuż gradientu

wielkościowego cieku (rozmiary cieku, powierzchni dorzecza, i rząd cieku). Znając te parametry można opisać co wpływa na procesy auto- i heterotroficzne w cieku, określić jakie zespoły powinny dominować i jak powinny funkcjonować naturalne ekosystemy wód płynących. Występowanie określonych

zespołów zwierzęcych (zooplanktonu czy bentosu) odzwierciedla rodzaj dopływów materii organicz-

nej.
W niezwykle zróżnicowanym środowisku wód lotycznych istnieją fito- i zoocenozy tworzące
zespoły o charakterystycznej strukturze co oznacza, że skład gatunkowy w danym środowisku (zdefi-

niowanym parametrami fizycznymi i chemicznymi biotopie) nawet odległych cieków, jest zamieszkany
przez zespoły o podobnym składzie. Ponieważ środowiska lotyczne są bardzo zmienne w czasie i
przestrzeni trudno jest zdefiniować bioróżnorodność gatunkową charakterystyczna dla poszczegól-

nych stref rzeki. Stworzono wiele modeli funkcjonowania ekosystemów lotycznych zakładając, że istnieją tzw. krainy charakterystyczne dla stref rzecznych odpowiadającym wielkości elementów morfo-

logicznych koryta rzecznego:
•

Ploso

•

Przemiał, bród
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•

Odsypisko

•

Przymulisko

•

Ławica

•

Mielizna

•

Zbocze podcięte

•

Nurt

•

Głębina

W rzekach występują poniższe zespoły ekologiczne hydrobiontów:
•

Plankton

•

Bentos

•

Nekton

•

Peryfiton

•

Neuston

•

Pleuston

•

Psammon

•

Makrofity
Fauna wód płynących reprezentowana jest przede wszystkim przez ryby, skorupiaki, mięczaki i

owady wodne, mniej liczne są pierwotniaki, wirki, nicienie, pierścienice i wrotki. Szczególnie bogata i

liczna jest fauna i flora w strefach rzeki gdzie dominuje stałe podłoże i występuje tu szereg gatunków

glonów, wśród bezkręgowców dominują larwy owadów: widelnice (Plecoptera), chruściki (Trichoptera),
jętki (Ephemeroptera) i muchówki (Diptera).

Zaproponowana przez Thienemanna strefowość rzek w różnych warunkach geograficznych oparta na

składzie zespołów ichtiologicznych wyróżnia następujące krainy ryb:
1.

Źródła

2.

Kraina pstrąga (dolina w kształcie litery V, tarasy zalewowe niewielkie) – obejmuje górne odcinki
rzek o bystrym nurcie, woda czysta, dno skaliste, żwirowate, otoczaki ruchome. Forma przewod-

nia jest pstrąg Salmo trutta m. Fario a zespół tworzą głowacz (Cottus gobio) strzebla potokowa

(Phoxinus phoxinus) i śliz (Nemachilus barbatulus). Na tarło przypływają łososie (Salmo salar)

3.

oraz troć (Salmo trutta m. trutta)

Kraina lipienia (dolina w kształcie litery U, tarasy zalewowe) – tworzą je podgórskie odcinki rzeki

o ustalonym dnie ze żwirem i otoczakami. Oprócz przewodniego lipienia (Thymallus thymallus)
zespół tworzą świnka (Chondrostoma nasus), kleń (Leuciscus cephalus), brzanka (Barbus meri-

4.

dionalis petengi), w mniejszych ilościach pojawia się piekielnica (Alburnoides bipunctatus), ukleja
(Alburnus alburnus)a już rzadko pstrąg (Salmo trutta m. fario), okoń (Perca fluviatilis) i szczupak(Esox lucius)
Kraina brzany (tarasy zalewowe, starorzecza, kępy) należy do przejściowej rzek nizinnych o dość

głębokim nurcie, podłożu z drobnego żwiru lub piasku i ustalonych brzegach. Forma przewodnia

jest brzana Barbus barbus), obok niej świnka (Chondrostoma nasus), kleń (Leuciscus cephalus),
5.

boleń (Aspius aspius), miętus (Lota lota), kiełb (Gobio gobio), ukleja (Alburnus alburnus) i inne.

Kraina leszcza (tarasy zalewowe, rękawy i lachy, starorzecza, kępy, wyspy) to strefy rzek nizin-

nych, z dużą ilością wody, dno muliste, mulisto-piszczyste, mała przezroczystość wody. Domi-

6.

nantem jest leszcz (Abramis brama) i sandacz (Stizostedion lucioperca).

Kraina ujściowa, estuaryjna (jazgarz, płastuga)

Strefy te (krainy) przechodzą jedna w drugą a niekiedy nie występują wszystkie.
Estuaria są półzamkniętymi zbiornikami wody mającym swobodne połączenie z otwartym morzem.
Najczęściej estuariami są lejkowate ujścia rzek, płytkie zatoki, strefy błot w zasięgu pływów a także

zalewy rzeczne poza mierzejami barierowymi. W akwenach tych woda morska rozcieńczona jest przez
wodę słodką napływającą z rzeki.
Na podstawie geomorfologii i pochodzenia wyróżnia się następujące grupy estuariów:
•

Przybrzeżne, równinne (zatopione doliny rzeczne)

•

Fiordy (zlodowacone doliny w kształcie litery U i stromych zboczach)
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•
•

Ławicowe (oddzielone od otwartego oceanu ławicami piaskowymi równoległymi do brzegu)

Tektoniczne (powstałe w strefie uskoków lub zagłębień obejmujących strefy ujściowe rzek).

Ze względu na stopień mieszania się wód wyróżnić można estuaria:
•

Wymieszane pionowo

•

Nieznacznie uwarstwione

•

Uwarstwione wyraźnie

•

Posiadające na stałe słony klin

Często uwarstwienie zasoleniowe jest trwałym elementem estuarium, ale bywa tak jak w estuarium
Odry, kiedy strefa ujściowa jest zdominowana przez wody słodkie a klin wody słonej występuje jedynie
podczas cofek odmorskich (słona woda sięga wówczas nawet do Widuchowej).
Literatura:
1.

Kajak Z. 1995: Hydrobiologia. Ekosystemy wód śródlądowych. Uniw. warsz. , Białystok 326 str.

2.

Mikulski J.S. 1982: Biologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa 482 str.

3.

Mikulski Z. 1998: Gospodarka wodna. Wyd. nauk. PWN, Warszawa 202 str.

5.

Stańczykowska A. 1990: Ekologia naszych wód. Wyd. Szoln. Pedagog., Warszawa, 225 str.

4.

Pliński M. 1992: Hydrobiologia ogólna. Uniw. Gdański. Gdańsk 189 str.

Wykład 8
Zasady funkcjonowania ekosystemów zbiorników lenitycznych: jezior, stawów i bagien.

Jezioro – zbiornik masy wodnej stagnującej wykazujący kompletną strefowość pionową, kształtującą
się pod wpływem czynników klimatycznych i ekologicznych.
Podziały jezior
-

wg pochodzenia (wulkaniczne, tektoniczne, zaporowe, starorzecza)
wg stopnia mieszania (amiktyczne, miktyczne, merominktyczne, holomoktyczne)

wg poziomu trofii (oligotroficzne, mezotroficzne, eutroficzne, hypertroficzne, dystroficzne, allotroficzne)

Strefy ekologiczne jezior (eulitoral, litoral, sublitoral, ławica brzegowa, profundal).

Strefy roślinności jeziornej (szuwary, oczerety, rośliny o liściach pływających, rośliny zanurzone, łąki
podwodne)
Stawy – płytkie, naturalne lub sztuczne zbiorniki wodne nieprzepływowe lub o ograniczonym przepływie.

Bagna i torfowiska – środowiska mokradłowe występujące na terenach o nieustalonej sieci rzecznej
(pradoliny rzek, miejsca przeciągnięć i zmian hydrograficznych.

Zbiorniki jeziorne można podzielić ze względu na sposób powstania jako: naturalne, naturalne specjalne i zaporowe.
Istnieje wiele klasyfikacji wód jeziornych, jedna z nich jest klasyfikacja wg. pochodzenia (tzw.
typy genetyczne):
•

Wulkaniczne

•

Tektoniczne

•

Zaporowe (osuwiska zboczy)

•

Starorzecza (meandry rzeczne)

•

Zatokowe – przybrzeżne (w wyniku działalności morza)

•

Glacjalne (polodowcowe)

•

Krasowe (zapadliska wywołane erozyjnym działaniem wód podziemnych w skałach osadowych, kredowych)

W Polsce występuje ponad 90% jezior polodowcowych w obrębie których wyróżnić można kilka typów :
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•

Rynnowe

•

Morenowe

•

Wytopiskowe

•

Zaporowe

•

Cyrkowe (karowe)

Z punktu widzenia mieszania się wód i mechanizmów powodujących cyrkulacje wód jeziornych zbiorniki te dzielimy na:
1.

Amiktyczne (nie cyrkulujące)

2.

Miktyczne (mieszające się w czasie cyrkulacji wiatrowej)
2.1 Meromiktyczne (trwale stratyfikowane)
2.2 Holomiktyczne
•

Oligomiktyczne (rzadko, wolno)

•

Monomiktyczne (raz w roku)
•
•

•

Ciepłe

Dimiktyczne (dwa okresy pełnego mieszania)
•

•

Zimne

Bradymiktyczne

•

Tachymiktyczne

•

Eumiktyczne

Polimiktyczne (wiatr miesza ich wodę kilka razy w roku)

Następnym kryterium podziału jezior jest ich trofia czyli żyzność:
1.
2.

Oligotroficzne (ubogie w sole pokarmowe)
Mezotroficzne (pośrednie, łatwo przechodzą w fazę eutrofii)
•

Alfamezotroficzne

•

Betamezotroficzne

3.

Eutroficzne (żyzne, bogate w sole pokarmowe)

4.

Hypertroficzne (Politroficzne, przezyźnione)

6.

Allotroficzne (stawy)

5.

Dystroficzne (mało żyzne, leśne o dużej zawartości kwasów humusowych)
Przechodzenie jezior ze stanu oligotrofii do eutrofii jest naturalnym ciągiem starzenia się na dro-

dze przemian sukcesyjnych – jest to proces który w naturalnych warunkach zachodzi niezwykle wolno.

Działalność człowieka niekorzystnie wpływa na trofię jezior, może nastąpić gwałtowne przezyźnienie
co wyraża się w gwałtownym przyspieszeniu procesów decydujących o wzroście żyzności (punktowe

odprowadzanie ścieków i zanieczyszczeń komunalnych, przemysłowych, gospodarczych z farm i obszarów rolniczych a także zanieczyszczeń obszarowych w postaci spływów z pól oraz pyłu zwiewanego z pól uprawnych i dróg).

Procesy samooczyszczania a zwłaszcza natlenianie wód jeziornych nie są tak efektywne jak w

rzekach i dlatego w jeziorach (zwłaszcza głębokich) natlenianie następuje zwykle dwukrotnie w ciągu
roku w wyniku mieszania wiatrowego w okresie tzw. cyrkulacji wiosennej i jesiennej. Stanem w którym

osady denne odcięte są od dostępu tlenu oraz przy braku cyrkulacji wiatrowej, nazywamy stagnacją i
występować mogą one latem i zimą przy uwarstwieniu termicznym, gęstościowym, zasoleniowym i
tlenowym wód jeziornych.
Każde jezioro składa się z kilku stref o różnych wartościach ekologicznych, różnych zespołach roślin-

nych i zwierzęcych, które maja wpływ na funkcjonowanie całego ekosystemu jeziornego. Typowy
zbiornik lenityczny posiada następujące strefy ekologiczne:
1.

2.

Eulitoral
Litoral
•

Górny

•

Dolny

•
3.

Łąki podwodne

Sublitoral
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4.
5.

Ławica brzegowa

Profundal

Przy stosunkowo głębokich zbiornikach wyróżnić można następujące elementy stratyfikacji pionowej
uwarunkowane dostępnością światła, określonymi właściwościami termicznymi i tlenowymi:

1.

Epilimnion

2.

Mezolimnion (najczęściej z termokliną i oksykliną)

3.

Hypolimnion

Jednocześnie wyróżnia się w zależności od fazy sukcesji oraz pochodzenia i kategorii zbiornika, a
także głębokości strefy litoralnej następujące strefy roślinności jeziornej:
•

Szuwary

•

Oczerety

•

Strefa roślin o liściach pływających

•

Strefa roślin zanurzonych

•

Strefa łąk podwodnych

W strefie wód otwartych jezior (epilimnion) występują liczni przedstawiciele fitoplanktonu (sinice, okrzemki, zielenice, bruzdnice), zooplanktonu (pierwotniaki, wrotki, skorupiaki, larwy i poczwarki owadów, larwy organizmów dennych i inne) oraz ryby.

W strefie głębinowej (hypolimnion) a zwłaszcza w profundalu występują obficie bakterie,

grzyby i bezkręgowce – pierwotniaki, skąposzczety, larwy owadów, małże i skorupiaki.
Najbogatszym i najbardziej zróżnicowanym środowiskiem w jeziorze jest strefa przybrzeżna –

litoral, gdzie ukształtowane są strefy życia w zależności od głębokości litoralu. W płytkich silnie zeu-

trofizowanych jeziorach lub jeziorach typu stawowego litoral jest bardzo rozległy i rozbudowany i
sródjezierze nosi wówczas nazwę pseudolitoralu. Obok bogactwa roślin (zakorzenionych, pływających,

fitoplanktonu i porośli) występuje tu zróżnicowany świat kręgowców i bezkręgowców wodnych: larwy
owadów (ochotkowatych, ważek, chruścików, motyli, chrząszczy), ślimaki, małże, skorupiaki, pajęczaki, skąposzczety, pijawki, nicienie, wypławki, mszywioły, stułbie, gąbki i inne bezkręgowce. Spośród
kręgowców zamieszkujących litoral można wymienić: ryby (wzdręga, szczupak, różanka, lin, leszcz,

krąp, płoć) które żyją tu w stadium młodocianym a także są gatunki przebywające tu jedynie w okresie

tarła, ptaki (łabędzie, kaczki, łyski, perkozy, mewy, rybitwy, baki, trzciniaki) a także liczne płazy, gady
i ssaki ziemnowodne.

Mało znanym jest zespół drobnych organizmów żyjących w wilgotnych piaskach plaży (epi-

limnionu) – psammon. Występują tu specjalnie przystosowane do ziemnowodnych warunków życia
glony, pierwotniaki, nicienie, wrotki, niesporczaki, skąposzczety i skorupiaki.

Stawy są płytkimi, najczęściej sztucznymi ale także naturalnymi zbiornikami wodnymi, nie

przepływowymi lub o ograniczonym przepływie.
Stawy naturalne są zbiornikami stagnującymi (stojącymi), płytkimi na tyle, że można mówić

jedynie o epilimnionie, zwykle jednak mniejsze od jezior. Zbiorniki te mogą być trwałe lub okresowe.
W naturalnych trwałych stawach, eutroficznych, prześwietlonych do dna, dobrze wymieszanych, obficie rozwija się roślinność charakterystyczna dla litoralu jeziornego. Ich znaczenie krajobrazowe i przy-

rodnicze jest olbrzymie, niestety nie są one traktowane nawet jako użytki ekologiczne nie mówiąc już
o rezerwatach. Stawy rybne odgrywają ważna rolę w gospodarce wodnej regionów, stanowią atrakcyjne środowisko dla ptaków wodnych i błotnych na tyle iż niektóre z kompleksów stawowych w Polsce
są objęte ochroną rezerwatową a w tym znajduje się rezerwat konwencji Ramsar (stawy pod Miliczem).

Stawy sztuczne tworzone przez ludzi do celów hodowlanych wiążą się z farmingiem pstrągów

i karpi które dostarczają na rynek narybek, oraz ryby towarowe. Roczna produkcja pstrągów w Polsce
wynosi 4100 ton i wykazuje tendencję wzrostową, natomiast produkcja karpi oscyluje wokół 22000

ton rocznie.

Bagna i torfowiska są środowiskami mokradłowymi występującymi na terenach o nieustalonej
sieci rzecznej, zwłaszcza w pradolinach rzek, w miejscach przeciągnięć i zamian hydrograficznych
(ujścia Odry). Większość tych obszarów jest już jednak zmeliorowana, co przynosi wątpliwe korzyści
dla użytkowników. Największe nie zmeliorowane obszary błotne to silnie uwilgocone ekosystemy
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podmokłe zasiedlone przez bujną roślinność, stanowiące ostoję dla fauny bezkręgowej i kręgowców w

tym zwłaszcza dla ptaków. Duża biomasa makrofitów, silne uwilgocenie, oraz bardzo wolny rozkład
martwej substancji organicznej w procesie sukcesji ekologicznej zmienia bagna w torfowiska. Biorąc
pod uwagę sposób gospodarowania wodą wyróżnić można następujące typy torfowisk:
•

Niskie (korzystające z dopływu wód powierzchniowych, podziemnych i opadowych)

•

Wysokie (wykorzystujące jedynie wody opadowe)

•

Przejściowe

Torfowiska gromadząc znaczne ilości wody oraz materii organicznej stają się specyficznym środowiskiem i elementem krajobrazu z licznymi cennymi gatunkami roślin (900 w tym 200 mszaków) i zwierząt. Oceniono iż obecnie w Polsce w torfowiskach zgromadzone jest około 3 mld ton materii organicznej, pochodzących z dawnych roślin które są doskonałymi indykatorami zmian klimatu w okresie
polodowcowym.

Najsilniej zatorfiona jest Polska północna, a zwłaszcza Polska północno-wschodnia (łomżyńskie, suwalskie). Niestety zagrożeniem największym dla torfowisk są melioracje które prowadzą do zaniku
materii organicznej zgromadzonej w torfowiskach Polski.

W Polsce występuje stosunkowo dużo zbiorników powyrobiskowych – torfownie, żwirownie,
glinianki i kamieniołomy. Ich powierzchnie mogą dochodzić do kilkunastu a czasami nawet ponad

100 hektarów a głębokość od 2 nawet do 50 m. W niektórych regionach zbiorniki powyrobiskowe są
jedynymi stojącymi zbiornikami wodnymi. Zbiorniki te mają niską trofię, małą zlewnię, niski stosunek
powierzchni do objętości a także dużą stabilność mas wodnych. Mogą one stanowić refugia dla rzad-

kich i ginących gatunków (zwłaszcza ptaków) ale również odgrywają pozytywną rolę w krajobrazie
obszarów nizinnych pozbawionych zbiorników wód śródlądowych.
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Wykład 9

Zasady funkcjonowania najważniejszych ekosystemów morskich – przybrzeżnego, szelfowe-

go, stoku kontynentalnego, dna oceanicznego, wzniesień i rowów oceanicznych.
Oceanografia – nauka o właściwościach fizycznych, chemicznych, biologicznych i geologicznych mórz
i oceanów.

Formy topograficzne dna morskiego (obrzeże kontynentalne, dno basenów morskich, system grzbietów podwodnych).

Elementy dna morskiego (szelf, stok kontynentalny, podnóże stoku kontynentalnego, łoże oceaniczne,
rowy oceaniczne).

Strefy pionowe szelfu (supralitoral, mediolitoral, infralitoral, circalitoral).
Plankton – grupa organizmów zwierzęcych żyjących w toni wodnej, dzieli się na 7 frakcji wielkościowych.
Bentos – zespół organizmów zwierzęcych zamieszkujących dno zbiorników wodnych.
Podział bentosu wg rozmiarów: mikrobentos, meiobentos, makrobentos.

Nekton – zespół organizmów pelagicznych zdolnych do aktywnego pływania o opływowych kształtach
ciała, zdolnych do odbywania migracji poziomych i pionowych niezależnie od prądów morskich i innych sił hydrodynamicznych

Typy środowisk przybrzeżnych: brzegowe (plaża, klif morski, wydmy), pływów (skaliste, piaszczyste,
muliste), estuaria i solniska, mangrowe, zarośla makrofitów, łąki sargassowe, rafy koralowe.
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Oceanografia jest kompleksową, interdyscyplinarną wiedzą o środowisku morskim a w szczególności

życiu biologicznym, cechach fizycznych, chemicznych i geologicznych wód i dna oceanicznego w ich

wzajemnych relacjach. 361 mln km2 powierzchni globu Ziemskiego pokrywają morza i oceany tworząc
najrozleglejsze środowisko życia jeżeli jeszcze dodamy potężną jego objętość.
Wyróżnia się następujące formy topograficzne dna morskiego:

•

Obrzeże kontynentalne

•

Dno basenów morskich

•

Główne systemy grzbietów podwodnych

Dno morskie dzieli się na następujące elementy:
•

Szelf

•

Stok kontynentalny

•

Podnóże stoku kontynentalnego

•

Łoże oceaniczne

•

Rowy oceaniczne

Szelf jest płytkowodną częścią dna morza która przylega do lądu, a z drugiej strony dochodzi do stoku kontynentalnego na głębokości około 10 - 500 m i nachyleniu 0,2%. Szerokość szelfu waha się od
kilku do 1400 km (średnio około 70 km), najrozleglejsze są szelfy pochodzenia lodowcowego i tworzą

baseny których głębokość nie przekracza granicy 200 m, co powszechnie uważa się za granicę szelfu.
Stok kontynentalny jest złożone z następujących elementów:
•

Zbocza – mniej lub bardziej nachylonego

•

Równiny akumulacyjnej

•

Załomy nachylonych równin przechodzące w platformę oceaniczną

•

Borderland – z rowami tektonicznymi, wyniesieniami i kanionami (sieć stromych nacięć stoku
tworząca się u ujść dużych rzek).

Łoże oceaniczne – dno właściwe składa się zwykle z platformy oceanicznej o nachyleniu około 20’
oraz grzbietów oceanicznych (łańcuchy górskie lub pojedyncze wyniesienia dna). Na dnie basenów
oceanicznych wyróżnić można równiny abysalne, a także pagórki i niewielkie wyniesienia dna.

Rowy oceaniczne to głębokie szczeliny dna morskiego pochodzenia tektonicznego, które przekraczają często głębokość 6000m i towarzyszą łukom wyspowym po ich zewnętrznej stronie. Strefy te są
najbardziej aktywne sejsmicznie na Ziemi. Najgłębsze rowy występują na Pacyfiku.

W tych elementach dna oceanicznego i pelagialu funkcjonują biocenozy tworzące nawet odrębne ekosystemy w morzu
Środowisko morskie stwarza organizmom możliwości życia w stanie zawieszonym w pelago-

sie (plankton, nekton), a tym które potrzebują oparcia o dno prowadzą życie bentosowe (bentos, nek-

tobentos). Bardziej szczegółowy podział planktonu i bentosu oparty jest na różnych kryteriach – wielkościowych, długości faz życia, sposobu poruszania się a wreszcie miejsca przebywania (pelagial,

bental) patrz „Podstawy ekologii wód” J.C.Chojnacki.

Podstawowy podział środowiska morskiego na bental i pelagial uwzględniający głębokość wydziela jeszcze strefowość na prowincję nerytyczną i oceaniczną.

Wody przybrzeżne (prowincja nerytyczna) są zróżnicowane biologicznie pod względem jako-

ściowym i ilościowym a zwłaszcza ilości przystosowań, typów organizacyjnych, warunków ekologicznych a także zróżnicowane pod względem abiotycznym – silne falowanie, pływy, promieniowanie itd.
Ponadto obfitość życia koreluje tu z obfitością pokarmu wywołaną dopływem wód śródlądowych nie-

sionych przez rzeki.

Najbardziej zmienne warunki życia występują wśród bentosu roślinnego i zwierzęcego zasiedlającego litoral i sublitoral, gdzie można nawet mówić o strefach i piętrach życia uzależnionych od

głębokości i rozległości szelfu morskiego. W obrębie szelfu wyróżnia się cztery strefy pionowe:
1.

Supralitoral (strefa oprysku)

2.

Mediolitoral (strefa pływów)

4.

Circalitoral (strefa sublitoralu do 200 m)

3.

Infralitoral (strefa eulitoralu podwodnego)
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Schemat środowiskowego podziału oceanu zarówno w odniesieniu do dna oceanicznego jak i
środowiska pelagosu przedstawia załączony rysunek.
Plankton - organizmy zawieszone w wodzie, niezdolne do aktywnego ruchu, unoszone przez prądy

wody; obejmuje większość glonów mikroskopowych, a zwierzęta od pierwotniaków do półstrunowców
oraz formy larwalne zwierząt wyższych. Ze względu na wielkość plankton dzielimy aż na 7 frakcji:

1.
2.
3.

femtoplankton (ultraplankton lub wirioplankton < 0,2 µm),
pikoplankton (lub bakterioplankton w zakresie 0,2 – 2 µm),
nannoplankton ( inaczej plankton karłowaty złożony z glonów i pierwotniaków, plesniaków i

4.
5.

mikroplankton (głównie wrotki, większe glony i pierwotniaki w zakresie od 20 - 200µm),
mezoplankton (plankton sieciowy złożony z widłonogów, wioślarek i ikry ryb w zakresie wielko-

6.
7.

makroplankton (większe bezkregowce wodne np. lasonogi i larwy ryb od 2 – 20 cm),
megaloplankton lub megaplankton (największe organizmy planktonu oceanicznego takie jak me-

drożdżaków w zakresie od 2 – 20 µm),

ściowym 0,2 – 20 mm),

duzy, sprzągle o wymiarach >20cm).

Holoplanktonem nazywane są organizmy spędzające całe życie w toni wodnej a meroplanktonem

organizmy bezkręgowe znajdujące się w pelagialu jedynie w pewnych okresach życia np. larwy zwie-

rząt bentosowych). Plankton źródliskowy nazywany jest krenoplanktonem, rzeczny – potamoplankto-

nem, błotnostawowy – heloplanktonem, kałuży – telmatoplanktonem i jeziorny – limnoplankton.

Wszystkie organizmy morskie w sposób indywidualny (tolerancja ekologiczna) preferują cha-

rakterystyczne dla siebie strefy geograficzne, klimatyczne i ekologiczne warunki morza. Zupełnie inny
skład gatunkowy będzie charakteryzował wybrzeże i dno szelfu piaszczysto – kamienistego, odmien-

ne, skalistego a jeszcze inny będzie skład gatunkowy organizmów żyjących na szelfie nie podlegającym pływom. Organizmy zwierzęce bentosowe grupowane są wg. rozmiarów:
1.
2.
3.

Makrobentos – osobniki powyżej długości 1 mm włącznie z wieloszczetami, robakami,
koralowcami, mięczakami i szkarłupniami

Meiobentos – organizmy między 0,1 a 1 mm długości włącznie z małymi skorupiakami

takimi jak Copepoda, małe mięczaki i robaki

Mikrobentos – wszystkie organizmy mniejsze niż 0,1 mm a w tym pierwotniaki i bakterie.

Gatunki bentosowe pod wodami nerytycznymi lub prowincji oceanicznej mają zróżnicowaną
strukturę taksonomiczną – nie są one identyczne w litoralu, nad szelfem lub dnem oceanicznym.
Gatunki występujące poza strefą przybrzeżną zasiedlają wody od głębokości 50 – 200 m, są

uniezależnione od pływów i opanowały szelf aż po stok kontynentalny. Jeżeli czasami znajdą się w
pobliżu brzegu, giną lub przemieszczają się na powrót do swojego środowiska.
Gatunki przybrzeżne żyją tylko wzdłuż linii brzegowej do głębokości nie przekraczającej 50

m.

Gatunki litoralne stanowią zamknięta grupę zasiedlającą płytkie wody związane bezpośrednio
z linią brzegową. Wiele organizmów żyjących w strefie pływów zalicza się właśnie do tej grupy.

Pelagial zasiedla plankton zwierzęcy (zooplankton) i roślinny (fitoplankton) ale także nekton.

Nekton jest to zespół organizmów pelagicznych zdolnych do aktywnego pływania o opływowych
kształtach ciała, zdolnych do odbywania migracji poziomych i pionowych niezależnie od prądów morskich i innych sił hydrodynamicznych. W wodach słodkich w skład nektonu wchodzą ryby, płazy, gady i

ssaki w morzach są to ryby, płazy, gady, głowonogi i ssaki. Większość tych zwierząt ma oprócz opływowych kształtów ciała, silnie i dobrze rozwinięte narządy ruchu lub narządy hydrostatyczne (pęcherz
pławny, tkanki tłuszczowe itp.).

Ekosystemy przybrzeżne są bardzo zróżnicowane topograficznie, fizycznie i klimatycznie co wykreowało zróżnicowane środowiska życia dla różnych zoocenoz. Główne typy środowisk przybrzeżnych
są następujące:

1.

Środowisko brzegowe
•

Plaża
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•
•
2.

Klif morski
Wydmy

Środowisko pływów
•

Skaliste

•

Piaszczyste

•

Muliste

3.

Estuaria i solniska

5.

Zarośla makrofitów (na głębokości 0-40m)

6.

Łąki sargassowe (na głębokości 0 – 50m)

7.

Rafy koralowe (przy minimum termicznym 18oC

4.

Mangrowe

Środowisko morskie jest bardzo mało poznane, niezwykle zróżnicowane zarówno w kierunku poziomym jak i pionowym (zależnym od głębokości) w związku ze zmianą charakteru fizycznego i che-

micznego, stopnia prześwietlenia wód, różnicami termicznymi, dynamiką prądów oraz falowaniem.
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Wykład 10
Zanieczyszczanie antropogenne mórz i oceanów; ochrona morza i metody rewitalizacji. Skutki antropopresji w środowisku lądowym oraz w atmosferze.

Eutrofizacja wód – ogół procesów autochtonicznych i allochtonicznych wzbogacających wody w składniki pokarmowe wód.

Sztuczne rafy i ich rola w procesie rekultywacji środowiska morskiego – przykład eksperymentu prowadzonego na południowym Bałtyku

Eutrofizacja jest terminem który w 1947 roku w odniesieniu do stanu trofii wód jeziornych
wprowadził HASLER, jednakże przyjął się on szeroko również w hydrochemii i hydrobiologii oraz w
oceanologii jako ogół autochtonicznych i allochtonicznych procesów wzbogacających w składniki po-

karmowe wody morskie. Nadmierna trofia powoduje nadprodukcję biologiczną w wodach zarówno na

poziomie producentów jak i konsumentów. Proces ten istniał dawniej ale zachodził on niezwykle wolno i naturalne procesy samooczyszczania wystarczyły do przywracania w środowisku równowagi biogenów. Od pewnego jednak czasu działalność człowieka spowodowała przyspieszenie procesów eu-

trofizacji i zwielokrotnienie produkcji biologicznej w wodach na tyle, że można mówić o zatruciach
antropogennych wód. Nadmierny zrzut biogenów do rzek, jezior, estuariów a także bezpośrednio do
morza w wyniku działalności ludzkiej doprowadził do eutrofizacji morza w skali regionalnej jak i glo-

balnej.

Na procesy eutrofizacji wód wpływa wiele uwarunkowań przyrodniczych (w tym geomorfologicznych, geologicznych) lokalnych, regionalnych i globalnych ale również antropogennych takich jak:
1.

Zmiany w zlewniach mórz (regulacje rzek, budowa tam, jazów, zapór i zbiorników retencyjnych,

2.

Melioracje – usuwanie wody z terenów podmokłych (naruszanie równowagi hydrologicznej)

przerzuty wód)
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3.

Wycinanie lasów, zwiększenie erozji i zmniejszenie retencji wody

5.

Rozwój urbanizacji i rolnictwa – zanieczyszczenia wielkoobszarowe

7.

Rozwój przemysłu i zanieczyszczeń przemysłowych

4.

Wprowadzanie do wód obcych gatunków zwierząt i roślin, ograniczanie gatunków autochtonicz-

nych
6.

Rozwój osadnictwa i wzrost zanieczyszczeń komunalnych (zanieczyszczenia punktowe)

Wobec wielu faktów świadczących o antropogennej degradacji morza, uznano iż należy celem

ochrony środowiska morskiego wprowadzić aktywne działania człowieka – co spowodowało dyskusje
na temat celów, form i metod revitalizacji. Na forum międzynarodowym uznano że ochrona morza
powinna być wprowadzana kompleksowo przez wszystkie kraje. Powstała nawet dziedzina ekologii –

sozologia, której zadaniem jest tworzenie naukowych podstaw prawnych ochrony środowiska, działań
administracyjnych i społecznych zmierzających do restytuowania i zapewnienia trwałości użytkowania

tworów i zasobów przyrody opartych na naukach przyrodniczych. W ochronę przyrody włącza się również tworzenie możliwych form jej ochrony np.; rezerwatów, parków etc. jest to kierunek zachowaw-

czy oraz restytucję zniszczonych obiektów i biosystemów tj. przywracanie ich do stanu pierwotnego.
Termin sozologia wprowadzony został do nauki przez polskiego przyrodnika W. Goetla jeszcze w
1925 roku. Ponieważ ochrona przyrody ma globalny ale również lokalny, uniwersalny, bezklasowy i
apolityczny charakter stąd szerokie poparcie dla jej idei wśród młodzieżowych ruchów proekologicz-

nych i NGO na całym świecie. Pozwala to na jednomyślność, niezależnie od ustroju i statusu kraju,
opinii publicznej co do podstawowych problemów związanych z ochroną środowiska.

Zwiększa się wysiłki na rzecz ochrony i revitalizacji wód przez likwidację zagrożeń i zakłóceń o

charakterze chronicznym, niestety trudne do przewidzenia i wykrycia są zakłócenia punktowe, sporadyczne a także powstałe w wyniku katastrof. Źródła zanieczyszczeń wód morskich i oceanicznych są
bardzo zróżnicowane ale najpoważniejszymi są ścieki komunalne, przemysłowe i rolnicze które spły-

wają z lądów do mórz bezpośrednio lub rzekami. Szczególnie szkodliwe są ścieki komunalne i przemysłowe wprowadzające dowód oprócz związków nieorganicznych (metale ciężkie – rtęć, ołów, kadm
itd.) znaczne ilości związków organicznych (substancje toksyczne – herbicydy, pestycydy, detergenty)

powodujących zatrucie morza, a także nieznane ilości bakterii i wirusów. Poważnym źródłem zanie-

czyszczeń są setki tysięcy jednostek pływających które odprowadzają wprost do wody odpady, ścieki a
także zanieczyszczenia ropopochodne. Co jakiś czas zdarzają się katastrofy tankowców z których do

środowiska morskiego wypływa ropa naftowa i produkty ropopochodne które zatruwają znaczne obszary nerytyczne i litoralu mórz oraz plaż niosąc śmierć bezkręgowcom morskim, zatruwając ryby,
ptaki i środowisko morskie na bardzo długo. Specyfika środowiska morskiego powoduje, że prądy i

falowanie szybko roznosi zatrucie lokalne na obszary daleko położone od ich bezpośredniego źródła,
dlatego walka ze skutkami zanieczyszczeń w morzu jest niezwykle trudna i nie zawsze skuteczna.
Wszystkie te substancje i organizmy powodują nadmierne zużycie tlenu i obumieranie wielu organizmów wodnych.

Dla przeciwdziałania degradacji wód morskich przyjęto na świecie wiele konwencji lokalnych, regionalnych i globalnych mających na celu ochronę przez zanieczyszczeniami i zachowanie środowiska

nieożywionego, organizmów morskich a zwłaszcza ryb. Uregulowania te obejmują ponadto zagadnie-

nia związane z użytkowaniem morza i jego zasobów. Do wzorcowych uregulowań prawnych należą
konwencje jakie opracowano dla kompleksowej ochrony wód Bałtyku:
1.

z inicjatywy Polski „Konwencja o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w morzu Bałtyc-

2.

z inicjatywy Finlandii „Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyc-

kim i Bełtach” (1974 r.)

kiego” (1975 r.) – tzw. HELCOM

Konwencje te uwzględniające założenia MARPOL i IMO ustaliły kryteria standardów i zasad odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska morskiego oraz monitorowania środowiska a także wysokość kwot połowowych przyznawanych corocznie krajom sygnatariuszom, na posiedzeniach konwencji
o rybołówstwie w Warszawie.
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Niezależnie od obowiązujących konwencji i umów międzynarodowych wprowadzono wiele krajo-

wych uwarunkowań prawnych związanych z ochrona środowiska morskiego na wodach otwartych i na

wewnętrznych wodach morskich (zalewy, porty). Na statkach wprowadzono obowiązek instalacji urządzeń które zapobiegają zanieczyszczeniom olejowym, ropopochodnym, chemicznym, bytowym, sani-

tarnym, odpadom stałym itp. Także zanieczyszczone wody balastowe i wody pochodzące z mycia

zbiornikowców zrzucane bezpośrednio do morza stanowią zagrożenie dla środowiska – stąd konieczność deponowania ich w specjalnych zbiornikach portowych. Zwalczanie rozlewów olejowych na mo-

rzu dokonuje się z powierzchni wody przy pomocy łapaczek (adhezyjnych, sorpcyjnych, progowych,

wyporowych, wirowych, pompowych itp.), lub ogranicza się ich rozprzestrzenianie przy pomocy zapór
przeciwolejowych (kurtynowe, ekranowe, specjalne). Najmniej skutecznym zwalczaniem rozlewów
ropopochodnych na morzu jest ich spalanie, zwłaszcza iż przy złych warunkach pogodowych powstaje

emulsja wodno – olejowa (tzw. mus czekoladowy) która pozbawiona lotnych frakcji palnych opada na
dno. Stosunkowo dobre wyniki otrzymuje się przez zatapianie ropopochodnych z powierzchni morza

przy udziale różnych substancji zatapiających tzw. sorbentów (gips, żwir, piaski i diatomit). Wadą tej

metody jest pokrywanie dna morskiego nierozpuszczalnym osadem który niszczy na trwałe biosystemy dna. W tej sytuacji bardziej korzystnym wydaje się oczekiwanie na efekty procesów biodegradacji i
efekty samooczyszczenia.

Podobnie jednak jak w środowisku lądowym także i na morzach i oceanach bezpośrednia ochro-

na środowiska powinna polegać na zapobieganiu zanieczyszczeniom z rzek i transportu morskiego
ale również na przywracaniu do życia rejonów zdegradowanych wskutek antropopresji. Do jednych z

takich działań należy budowa sztucznych raf na Południowym Bałtyku dla rekultywacji biotycznych i
abiotycznych elementów ekosystemu wód morskich.
Eksperyment ten pozwolił na określenie możliwości ingerencji człowieka w środowisko morskie

którego celem jest rekultywacja. W pierwszym etapie eksperymentu układ elementów w sztucznej

rafie stanowiło 12 konstrukcji o powierzchni 2830 m2, w drugim etapie rafę rozbudowano do 5500
m2 i usytuowano na dwóch poligonach eksperymentalnych w strefie przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej
na drodze i w zasięgu wód słodkich wprowadzanych do morza przez Odrę, na wysokości klifu Woliń-

skiego Parku Narodowego; w późniejszym okresie wydatnie zwiększono tę powierzchnię przez zata-

pianie różnowymiarowych elementów budowlanych i opon samochodowych do około 20000m2. Położenie pól eksperymentalnych związane było również z ukształtowaniem dna i głębokością - płaskie

postglacjalne ławice piaszczysto - kamieniste na głębokości 9 - 12 m. Podłoże takie jest z trudem

zasiedlane przez faunę denną ponieważ jest ono mało stabilne, ruchome a zwłaszcza w strefie przybrzeżnej gdzie siły dynamiczne morza utrudniają przytwierdzanie się do dna. Pojedyncze głazy lub

ławice kamieni stanowią obfite "oazy" gdzie o miejsce na twardym podłożu konkurują różne hydrobionty. Sztuczne rafy znacznie zwiększyły twarde i trwałe podłoże, które natychmiast po zasiedleniu
przez hydrobionty stały się podłożem biologicznie czynnym. Z tego powodu rafy umieszczono w

dwóch poligonach dla zbadania preferencji osiedlania, tempa kolonizacji w zależności od odległości
od brzegu, głębokości a także typu konstrukcji.
Przy pomocy wyspecjalizowanej ekipy płetwonurków wykonano pod wodą konstrukcje sztucz-

nych raf z modułów betonowych czterech typów: piramida, gwiazda, tunel i wiązka.

Średnie zagęszczenie biofaulingu na wszystkich typach raf poligonu nr 1 wyniosło około 110
tys. osobników/m2 podłoża, a na poligonie nr 2 - 180 tys. osobników/m2 podłoża, przy czym domi-

nująca forma Mytilus edulis (omułek bałtycki) w stosunku do subdominanta Balanus improvisus (pąkla
bałtycka) występowała w proporcjach 8:1.

Na poligonie nr 1 struktura taksonomiczna była następująca: Mytilus edulis, Balanus improvisus, Gammarus zaddachi, Gammarus salinus, Gammarus oceanicus, Gammarus locusta, Gammarus
duebeni, Gammarus inaequicauda, Chaetogammarus stoerensis, Corophium volutator, Melita palmata,
Leptocheirus pilosus, Jaera sstr., Pygospio elegans, Nereis diversicolor, Turbellaria, Cordylophora
lacustris oraz larwy ryb a także ryby dorosłe - dorsz, śledziowate, płaskie, tasza, kur diabeł, okoń,

sandacz, płoć i dobijak.
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Ryc. 1 Efekt zmian zagęszczenia biofaulingu na różnych typach raf – piramida, gwiazda i tunel na
poligonie nr 1 w Zatoce Pomorskiej

Rafy na poligonie nr 2 zasiedlały: Mytilus edulis, Balanus improvisus, Gammarus zaddachi, Gammarus

salinus, Gammarus locusta, Melita palmata, Jaera sstr., Nereis diversicolor, Turbellaria oraz larwy ryb
słodkowodnych i morskich a także Cordylophora lacustris, Bryozoa, Halichondria palicea i Halisarca
dujardini.
Dynamika kolonizacji i zmian zagęszczenia na każdym z trzech typów raf na poligonach nr 1

i 2 w ciągu ponad 10 lat ekspozycji sztucznych podłoży w warunkach morskich, podczas kilku sezonów wiosenno - letnio - jesienno - zimowych, wykazywała początkowo wspaniałe efekty kolonizacji

na rafach typu piramida. Po kilku latach obserwacji okazało się, że najchętniej zasiedlane i najbardziej
stabilne zagęszczenie hydrobiontów utrzymywało się na rafach typu tunel (rys.1 i 2). Stabilizacja ilościowa i jakościowa tempa kolonizacji na wszystkich typach raf, rozpoczęła się już po ponad rocznej

ekspozycji na poziomie około 40 - 150 tyś. osobników/m2.

Zagęszczenie organizmów zasiedlających rafy na poligonie nr 2, odległym od brzegu o około 6 Mm,
miało podobną dynamikę, ale znacznie większe wartości bezwzględne niż na poligonie przy Grodnie

(rys. 2).

32

400000
200000

Piramida1

Piramida2

Piramida3

Tunel 1

Tunel 2

Tunel 2

Piramida4

Gwiazda1

Tunel 2

Tunel 2

Tunel 1

Gwiazda2

Piramida4

Piramida3

Piramida1

737

Piramida2

142

Gwiazda1

0

osobników/m2

600000

Gwiazda2

Ryc. 2 Efekt zmian zagęszczenia biofaulingu na różnych typach raf – piramida, gwiazda i tunel na
poligonie nr 2 w Zatoce Pomorskiej
W oparciu o uzyskane surowe materiały można stwierdzić, że rozwój epibentosu na sztucz-

nych rafach po okresie spontanicznej kolonizacji, ustabilizował się i sztuczna cenoza zmierza do
serii klimaktycznej.

Zakładając „mniejszą sprawność” czynnej powierzchni filtracyjnej raf w związku z uszkodzeniami

sztormowymi oraz zasypywaniem i odsłanianiem przez substrat mineralny powierzchni modułów,
ostateczna zdolność filtracyjna przy aktualnym zagęszczeniu na starszych modułach rafy tylko dla

jednego gatunku Mytilus edulis wyniesie około 3,8 km3/rok. W rzeczywistości ta filtracja jest większa,
ponieważ aktywnymi filtratorami na sztucznej rafie są oprócz małży - mikroorganizmy, pierwotniaki,
organizmy bentosowe a zwłaszcza pąkle, oraz plankton.

Według danych Majewskiego poprzez cieśniny Świnę i Dziwnę, Odra wprowadza do Bałtyku rocznie średnio 17 km3 wód. Przy założeniu, że rozcieńczenie wód rzecznych w strefie przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej wynosi 30 - 40 razy, dla spełnienia biologicznej filtracji tej masy wód przy pomocy

sztucznych raf, wymagałoby to zwiększenia ich powierzchni czynnej w stosunku do istniejących raf, co
najmniej 200 krotnie. Wykonanie systemu raf na Zatoce Pomorskiej o powierzchni około 1200 tys m2
pozwoliłoby na pełne biologiczne doczyszczenie wód z sestonu jaki wnosi do Bałtyku rzeka Odra.

Niezależnie od tego można by uzyskać:
1.
2.
3.

zdecydowaną poprawę mikrobiologicznych, hydrochemicznych i fizycznych wskaźników jakości
wody a także wyraźny wzrost wykorzystania biogenów

wzbogacenie bioróżnorodności taksonomicznej hydrobiontów w rejonie sztucznych raf a tym
samym zwiększyłaby się efektywność rekultywacji Zatoki Pomorskiej

stworzenie dodatkowego substratu dla ryb składających ikrę oraz hydrobiontów składających

produkty płciowe na substracie twardym
4.

ograniczenie nielegalnych połowów narzędziami ciągnionymi na dnie w miejscach powszechnie

5.

sztuczne podłoże pozwoli w prawidłowym rozmieszczeniu biofiltratorów autochtonicznych wła-

uznawanych za szczególnie cenne dla wylęgu i narybku oraz dla bezkręgowców morskich

śnie tam gdzie ich wpływ na środowisko jest najbardziej porządny ze względu na antropogenną
degradację środowiska.
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Niezależnie od obiektywnych procesów biologicznych wydaje się, że sztuczne rafy w Bałtyku zaczęły

pełnić funkcję akumulacyjną - dla detrytusu, substancji biogennych, ale również metali ciężkich. Ponieważ rafy nie będą usuwane ze środowiska, żeby nie zniszczyć ustalonej już równowagi a jednocześnie dla obserwowania kolejnych etapów sukcesji ( być może iż faza nazywana powyżej klimaksem -

jeszcze nim nie jest) już dzisiaj budzi to emocje i kontrowersyjne wypowiedzi. Każda ingerencja w
środowisku może mieć charakter zakłócania równowagi, gorzej jest gdy powoduje to zniszczenie
środowiska jak dzieje się zwykle podczas częstego trałowania przez sieci rybackie dna morza, dum-

pingu urobku pogłębiarskiego z toru wodnego czy podczas eksploatacji żwiru z dna morza. W przy
stosowaniu włoków dennych do połowów ryb niszczone są na wiele lat niezwykle labilne biocenozy
denne. Podobną do budowy sztucznych raf w morzu jest również budowa urządzeń portowych, wież
wiertniczych a wreszcie zatopione wraki, czy osuwiska klifów na dnie morza. Nie znamy jeszcze do

końca odpowiedzi na pytanie jak środowisko reaguje na sztuczne podłoża w postaci sztucznych raf,
stąd potrzeba badań tego typu jest niezbędna.
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Wykład 11

Rodzaje i skutki zanieczyszczenia środowiska; emisje i imisje (substancji chemicznych do li-

tosfery, atmosfery i wody, promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego, hałas, odpady).

Zanieczyszczenia ekosfery – są to substancje stałe, ciekłe, gazowe i energia wprowadzane do atmosfery, hydrosfery, litosfery, które wpływają degradująco na biotop i biocenozę.

Emisja zanieczyszczeń – przenikanie do atmosfery, wody lub gleby różnych substancji oraz różnych
postaci energii.

Imisja zanieczyszczeń – przenoszenie zanieczyszczeń gazowych, ciekłych i stałych na znaczne odległości wskutek ruchów mas powietrza.

Zanieczyszczenia pierwotne powietrza – substancje szkodliwe bezpośrednio uwalniane do atmosfery.
Zanieczyszczenia wtórne powietrza – substancje szkodliwe będące efektem procesów fizycznych i
chemicznych.

Aerozole atmosferyczne – niezwykle drobne ciała stałe i ciekłe, przenikające do organizmu przez skórę, układy oddechowy i pokarmowy, będące zagrożeniem dla flory i fauny .
Zanieczyszczenia wód – wprowadzenie przez człowieka do środowiska wodnego substancji i energii
szkodliwych dla żywych zasobów i właściwości fizyko-chemicznych wody.
Zanieczyszczenia gleby (mechaniczne, biologiczne, chemiczne).
Hałas – dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla człowieka; zaliczany do zanieczyszczeń fizycznych
powietrza.

Zanieczyszczenia promieniotwórcze – podział ze względu na pochodzenie:
1.

ziemskie

a)

naturalne – wynikające z obecności pierwiastków promieniotwórczych w skorupie ziemskiej

2.

kosmiczne

b)

sztuczne – będące wynikiem działalności człowieka

Odpady radioaktywne – przedmioty, materiały o różnych stanach skupienia, substancje organiczne i
nieorganiczne zanieczyszczone powierzchniowo lub objętościowo substancjami promieniotwórczymi
w stopniu przekraczającym dopuszczalne ilości.
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Zaburzenie równowagi ekologicznej obserwowane w przyrodzie jest wynikiem antropopresji.
Do biosfery przenika wiele substancji, energii (różnego rodzaju fale) które emitowane są zwykle do
wody, gleby i atmosfery powodując w niej zmiany. Zakłócenia równowagi w przyrodzie powodują za-

nieczyszczenia tj. wszystkie substancje niepożądane i obce środowisku w stężeniach zmieniających
jego właściwości które mogą szkodliwie wpływać na biosferę w tym na organizm ludzki.
Przez zanieczyszczenia ekosfery rozumiemy wprowadzanie do atmosfery, hydrosfery lub lito-

sfery substancji stałych, ciekłych lub gazowych a także energii w ilościach które mogą ujemnie (degradująco) wpływać na biotop (powietrze, wodę i glebę) lub biocenozę (przyrodę) a także klimat i przez to
spowodować inne szkody środowiska.
Do zanieczyszczeń należy również niekontrolowane emitowanie różnych odmian energii

przekraczających naturalny poziom w środowisku. Niestety obecnie coraz więcej substancji zanie-

czyszczających środowisko przyrodnicze nigdy w stanie naturalnym nie występuje - substancje te (np.
związki chloroorganiczne) nazywane są ksenobiotykami (niepodatne na rozkład przez enzymy) a działaniem tych substancji zajmuje się toksykologia.

Przenikanie do atmosfery, wody lub gleby różnych substancji (stałych, ciekłych i gazowych)
oraz różnych postaci energii nazywane jest emisją. Głównymi przyczynami emisji są naturalne procesy

(tzw. zanieczyszczenia naturalne):
1.
2.

geologiczne (m.in. zjawiska wulkaniczne w litosferze i hydrosferze)
biologiczne (zmiany biomasy przez reducentów)

3.

fizyczne (ruchy tektoniczne, promieniowanie świetlne itp.)

4.

chemiczne (wyziewy gazów itd.)

natomiast procesy antropogeniczne (dotyczą punktów ww. 2,3,4) pochodzą zazwyczaj ze źródeł

punktowych o dużej emisji lub małych źródeł punktowych zlokalizowanych na małym obszarze i mogą
mieć charakter:
•

jednorazowy krótkotrwały lub długotrwały

•

chroniczny

Antropogennym źródłem emisji są miejsca z których następuje wydalanie (emitowanie) substancji zanieczyszczających środowisko. Wielkość emisji z poszczególnych źródeł i poszczególnych
rodzajów zanieczyszczeń (określonych przez prawo) może być ustalona przez pomiary specjalnymi

urządzeniami albo przez obliczenia wskaźników emisji dla poszczególnych procesów technologicznych.
Zanieczyszczenie powietrza

Struktura emisji wiąże się z dominującymi emitorami np. w Polsce największe zanieczyszcze-

nia powietrza wywołuje energetyka zawodowa, przemysł chemiczny, przemysł hutniczy i przemysł
materiałów budowlanych. Substancje które bezpośrednio uwalniane są do atmosfery nazywamy zanieczyszczeniami pierwotnymi natomiast te które są efektem procesów fizycznych i chemicznych są za-

nieczyszczeniami wtórnymi znacznie poważniej uszkadzającymi biosferę. Klasyfikacja zanieczyszczeń
oparta na reakcji organizmów dzieli je na:
•

drażniące

•

narkotyczne

•

duszące

W związku z tymi zanieczyszczeniami stosowane są określenia LD co oznacza lethal dose – dawka
śmiertelna np. LD50 oznacza, że efektem końcowym działania substancji toksycznej jest śmierć 50%

zwierząt doświadczalnych.

Znane jest zjawisko przenoszenia zanieczyszczeń gazowych, ciekłych i stałych na znaczne odległości
wskutek ruchu mas powietrza atmosferycznego. Im wyższy komin emitora tym dalej, poprzez wyższe

warstwy troposfery przenoszone są na dalsze odległości a zmniejszenie stężenia emitowanych zanie-

czyszczeń w ich pobliżu. Obserwuje się przenoszenie zanieczyszczeń daleko poza granice państw na
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obszary leżące daleko od źródeł emisji. Tak przeniesione zanieczyszczenie które działa na biocenozę i

biotop nazywane jest imisją. Przenoszenie poza granice państw smugi zanieczyszczeń nazywane jest
przenoszeniem transgranicznym. Wielkość smugi emitowanych zanieczyszczeń zależy od topografii,
wysokości emitora, warunków meteorologicznych (zachmurzenie, wiatry – ich turbulencji i intensyw-

ności, temperatura, wilgotność, ciśnienie powietrza, nasłonecznienie) oraz charakteru emitora – poje-

dynczy (punktowy) czy powierzchniowy. W specyficznych warunkach meteorologicznych można obserwować zjawisko inwersji temperatury (odwrócenie normalnego układu temperatury powietrza at-

mosferycznego) w wyniku czego powietrze cieplejsze utrzymujące się nad chłodniejszym utrudnia
pionową cyrkulację i pod warstwą inwersyjną nastąpi zgromadzenie zanieczyszczenia nawet kilkaset
razy więcej stężonego od stężeń normalnych.

Szczególnie niebezpieczne jest zjawisko inwersji w

połączeniu z mgłą która pochłania znaczne ilości zanieczyszczeń i w efekcie powstaje kwaśny smog

niszcząco wpływający na organizmy żywe.

Istotnym elementem zanieczyszczeń atmosferycznych są pyły , tlenek węgla (CO - czad), ditlenek węgla, tlenki azotu (NOx – składnik smogu fotochemicznego), węglowodory (CnHm), utleniacze,
oraz tlenki siarki (SOx – najczęstszy składnik smogu kwaśnego), ozon (O3) substancje radioaktywne.

Pyły zawierają elementy złożone z popiołów, sadzy (cząstki o wielkości 0,01-0,1 µm), dymu (mieszanina sadzy i zdyspergowanej skondensowanej pary substancji smolistych) w których występują pierwiastki których działanie dla organizmów żywych nosi charakter toksyczny: rtęć, kadm, ołów, chrom,
nikiel, cynk, miedź, arsen i selen.

Pyły o średnicy poniżej 0,1 µm do około 10 µm są to pyły zawieszone, natomiast wszystkie

pyły o średnicy powyżej 10 µm opadające szybko w pobliżu emitora nazywane są pyłem opadowym.

Aerozole atmosferyczne są niezwykle drobnymi ciałami stałymi i ciekłymi które stanowią zagrożenie dla flory i fauny w tym i dla ludzi ponieważ przenikając do organizmu przez skórę, układ

oddechowy i pokarmowy mogą działać:
•

zwłókniająco (choroba krzemowa itd.)

•

alergizująco (pył siana, pyłki roślin)

•

drażniąco (nierozpuszczalne, mineralne)

•

toksycznie

•

promieniotwórczo

Ochronę powietrza przed nadmiernym zanieczyszczeniem osiąga się przez następujące działania:

1.

redukcje emisji

2.

dobór i lokalizację emitorów

3.

stworzenie stref ochronnych

Zanieczyszczenie wód
W wodach występują substancje pochodzenia naturalnego i wprowadzane do wód w wyniku
gospodarczej działalności człowieka (często nie występują w przyrodzie). W wodzie przeciętnie występują substancje które można określić jako:
•

Składniki podstawowe (kilkanaście do kilkuset mg/l)

•

Makroskładniki (kilkaset µg/l do kilkunastu mg/l)

•

Mikroskładniki (substancje śladowe poniżej kilkunastu µm/l)

Substancje zanieczyszczające mogą występować w wodzie jako zawiesina, koloidy lub w postaci roz-

puszczonej, a analiza wody dotyczy związków rozpuszczonych i w niej zawieszonych (wymaga to
sączenia).
Głównymi źródłami zanieczyszczeń wód są ścieki komunalne, przemysłowe, rolnicze i pochodzą-

ce z wód opadowych które emitowane są w postaci:
1.

substancji niorganicznych (związki azotu, fosforu, metale ciężkie)

2.

substancji organicznych (białka, oleje, tłuszcze, pestycydy, substancje powierzchniowo czynne,

halogenowe węglowodory alifatyczne, chlorowane związki aromatyczne, wielopierścieniowe wę-

glowodory aromatyczne, dioksyny, ftalany, fenole)
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3.

Zanieczyszczenia fizyczne pojawiają się w wodzie jako substancje radioaktywne, ciała stałe a

4.

Zanieczyszczenia termiczne

5.

Zanieczyszczenia mineralne.

•

Fizyczne (wzrost temperatury, substancje radioaktywne)

•

Chemiczne (zmiana chemizmu wody)

także podgrzane wody pochłodnicze

Istnieje klasyfikacja zanieczyszczeń ze względu na skutki:

•

Biologiczne (zakłócenia struktur ekologicznych flory i fauny wodnej)

Zanieczyszczenia gleby
Zanieczyszczenia gleb mogą mieć różne pochodzenie zwykle pochodzące od substancji emitowanych ze źródeł technicznych, przez chemizację produkcji biologicznej oraz biochemiczą przemianę środowiska. Nie każdy składnik wprowadzony do gleby stanowi jej zanieczyszczenie. Jest to

taki poziom kumulacji składników który pogarsza aktywność biologiczną, higienę środowiska, skład
gatunkowy szaty roślinnej, wegetację i plonowanie roślin (zwłaszcza uprawnych), zmienia wartości
użytkowe, ekologiczne i estetyczne flory. Przyjęto określać stopnie zanieczyszczenia gleby na:
•

O – zawartość naturalna

•

I – zawartość podwyższona

•

II – słabe zanieczyszczenie

•

III – średnie zanieczyszczenie

•

IV – silne zanieczyszczenie

•

V – bardzo silne zanieczyszczenie

Dla następujących grup gleb:
a-g

gleby bardzo lekkie o małej zawartości frakcji spławialnej, niezależnie od pH, gleby lek-

kie, bardzo kwaśne, kwaśne i słabo kwaśne (pH do wartości 6,5)
b-g

gleby lekkie, odczyn obojętny (pH>6,6), gleby średnie, bardzo kwaśne i kwaśne

(pH<5,5), gleby ciężkie, bardzo kwaśne i kwaśne (pH<5,5), gleby mineralno – organiczne, bez
względu na pH
c-g

gleby średnio ciężkie i ciężkie słabo kwaśne lub obojętne, gleby organiczno-mineralne

i organiczne bez względu na pH

Wyróżnia się mechaniczne, biologiczne i chemiczne zanieczyszczenie gleb. Słabo rozkładalne ciała
stałe powyżej 1 mm, często wprowadzane na powierzchnię gleby są najczęstszymi mechanicznymi
zanieczyszczeniami. Do takich zanieczyszczeń zalicza się:
•

Gruz budowlany i odpady budowlane

•

Odpady poeksploatacyjne surowców skalnych

•

Opakowania metalowe, szklane, ceramiczne i z tworzyw sztucznych

•

Odpady komunalne i z gospodarstw wiejskich.

Zanieczyszczenia mechaniczne gleb są problemem obszarów zurbanizowanych, przemysłowych, wysypisk odpadów a także szlaków komunikacyjnych.
Biologiczne zanieczyszczenie gleby biologicznie czynnej dotyczy cienkiej warstwy zasiedlonej przez

geobionty (drobnoustroje, rośliny wyższe i zwierzęta) i wiąże się z ich wyeliminowaniem przez stworzenie powierzchni zabudowanych. Zabudowa techniczna powoduje zakłócenia w cyklach biogeochemicznych i energetycznych. Gleba przestaje oddychać i im większy udział ma zabudowa techniczna

terenu tym większy jest stopień degradacji gleby i geobiontów. Przyjęto używać stopnia degradacji w
zależności od procentu zabudowy:
Poniżej 10% zabudowy technicznej
10 – 25

Brak degradacji
Bardzo małe działanie degradujące
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%
5

25 – 40

Małe

10

40 – 55

Średnie

15

55 – 70

Duże

20

70 – 85

Bardzo duże

25

85 – 95

Silne

30

Powyżej 95

Bardzo silne
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Każda glebę można uodpornić na degradacje przez stosowanie zabiegów agrotechnicznych a wegeta-

cja nawet w glebie silnie zdegradowanej może być utrzymywana przez stosowne nawożenie i nawodnienie.
Chemicznie glebę zanieczyszcza się przez naruszenie bio-geo-chemicznej równowagi w środowisku.
Zanieczyszczenia tego typu dzieli się na:
•

Składniki fitotoksyczne i zaburzające procesy żywienia

•

Zasolenie

•

Substancje powodujące zmiany pH

•

Nawozy sztuczne

•

Pestycydy

•

Produkty ropopochodne

•

Refulaty

Głównym źródłem zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, poza naturalnymi procesami jest działalność człowieka a zwłaszcza:
•

Opad cząsteczek pyłu zawierający metale z atmosfery (zwiewnia z hałd i osadników, pył wzdłuż
ciągów komunikacyjnych)

•
•

Spływ ścieków (zwłaszcza wielkoobszarowych i długotrwałych)

Odkładanie produktów ubocznych z kopalnictwa rud metali

•

Wodna migracja pierwiastków ze składowisk odpadów stałych

•

Stosowanie nawożenia mineralnego i herbicydów

•

Stosowanie odpadów i osadów ściekowych do użyźniania gleb

Metale ciężkie wnikają do roślin bezpośrednio z powierzchni roślin lub przez system korzeniowy co
zależy od rozpuszczalności składników, kwasowości, barier ochronnych roślin, jakości i ilości ściółki,

typu i składu gleby, zawartości wody itp. Metale mogą być sorbowane jako jony w warstwie humusowej, lub są pula dostępnych składników mineralnych w roztworach glebowych. Mechanizmy toksycznego działania metali ciężkich w glebie i organizmach żywych są bardzo złożone.

Rekultywacja gruntów polega na nadaniu lub przywróceniu gruntom zdegradowanym lub zdewasto-

wanym, poprzedniej wartości użytkowej lub przyrodniczej przez właściwe:
•

Ukształtowanie rzeźby terenu

•

Poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych

•

Uregulowanie stosunków wodnych

•

Odtworzenie struktury gleby

•

Umocnienie skarp

•

Odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg

•

Przeciwdziałanie erozji gleb.

Erozją gleb nazywamy procesy niszczenia (zmywania, żłobienia i wymywania) wierzchniej warstwy

gleby wywołany siłą wiatru lub płynącej wody. Działalność gospodarcza człowieka znacznie przyśpiesza procesy erozji gleb a zwłaszcza: wyrąb lasów, niszczenie szaty roślinnej, nie właściwa kultura
rolna, nieprawidłowy dobór roślin uprawnych, nadmierna melioracja.

sprawczego wyróżnia się erozję:
•

Wietrzną (eoliczną)

•

Wodną

•

Wodno-grawitacyjną (ruchy masowe)
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W zależności od czynnika

•

Uprawową.

Hałas
Hałas zaliczany jest do zanieczyszczeń fizycznych powietrza i jako taki jest zagrożeniem dla środowiska. Hałas jest dźwiękiem nieporządnym lub szkodliwym dla zdrowia ludzkiego. Szkodliwość lub
uciążliwość hałasu zależna jest od jego natężenia, częstotliwości, charakteru zmian w czasie, długo-

trwałości działania, zawartości składowych niesłyszalnych, a także od cech odbiorcy takich jak: stan

zdrowia, nastrój, wiek. Każde oddziaływanie hałasu ma swoje fazy: początkowo może mieć charakter
uciążliwy, przeszkadza w pracy, utrudnia a nawet uniemożliwia sen lub wypoczynek, a przy chroniczności powodować może utratę słuchu prowadząc nawet do głuchoty. Hałasowi towarzyszą zwykle:

drgania mechaniczne, wstrząsy, infradźwięki (0 – 16 Hz czyli poniżej zakresu słyszalności) i ultradźwięki (> 20 Hz powyżej zakresu słyszalnego). Wszystkie dźwięki mieszczą się w zakresie od około 16
do ok. 20000 Hz określa się jako słyszalne. Ludzki organ słuchu reaguje jedynie na pewne pasmo

zwane pasmem słyszalnym. Aby fala dźwiękowa mogła wywołać w uchu wrażenie dźwięku, jej natęże-

nie musi być większe od minimalnej wielkości która nazywamy progiem słyszalności. Drgania o dużej
mocy > 3000 Hz wywołują wrażenie ucisku przechodzącego w ból co oznacza że przekroczony został

próg bólu. Największa wrażliwość ucha ludzkiego występuje w zakresie 1000 – 4000 Hz. Zwykle hałas

może wywołać nerwice, niepokój wewnętrzny. Źródła hałasu można podzielić na:
•

Pochodzenia mechanicznego, drgania mechaniczne (np. skrzypienie drzwi, dźwięki głośnika)

•

Pochodzenia przepływowego (aerodynamiczne) spowodowane niereularnościami przepływu (np.

•

Mieszane (np. hałas odkurzacza, samochodu)

syk pary, odgłos wystrzału)
Emitorami hałasu może być:
1.

komunikacja (drogowa, kolejowa, lotnicza),

2.

przemysł

3.

osiedle i dźwięki komunalne

4.

dom

Wprowadzono logarytmiczna skalę oceny ciśnień akustycznych i związane z tym pojęcie poziom
dźwięku

oznaczając go litera „L” (ang. level). Większość hałasów w środowisku charakteryzuje się

zmiennym poziomem w czasie i do oceny zjawisk akustycznych wprowadzono tzw. równoważny poziom dźwięku

A, oznaczony symbolem LAeq w dB, który uśrednia zmienne ciśnienie akustyczne w

danym czasie obserwacji.

Ze względu na charakter przebiegu ciśnienia akustycznego w funkcji czasu hałas można podzielić na:
•

periodyczny (regularna powtarzalność ciśnienia akustycznego)

•

nieperiodyczny stacjonarny o stałym poziomie hałasu

•

nieperiodyczny niestacjonarny
1.

ciągły – długotrwały

2.

przerywany – o przedziałach czasowych < 1s (impulsowy).

Rozróżnia się dwa rodzaje oddziaływania hałasu na organizm ludzki:
1.

oddziaływanie na organ słuchu

2.

oddziaływanie pozasłuchowe hałasu (infra- i ultradźwięki)

Z punktu widzenia szkodliwości dla zdrowia hałas orientacyjnie dzieli się na kilka grup:
1.

o poziomie < 35dB(A) – dla zdrowia nie szkodliwe ale denerwujące

2.

o poziomie 35 – 75 dB(A) działaja ujemnie na organizm poprzez układ nerwowy; utrudniony jest

3.

70 – 85 dB(A) – wywołuje bóle głowy, powoduje trwałe uszkodzenie słuchu u ludzi pracujących

4.

85 – 120 dB(A) uniemożliwia zrozumienie mowy z odległości 0,5 m, uszkadza słuch, powoduje

wypoczynek i sen

stale
zaburzenia układu krążenia, nerwowego i równowagi
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5.

>120 – 150 dB(A) – pobudza do drgań niektóre wewnętrzne organy człowieka powodując ich
trwałe uszkodzenie.

Hałas > 150 dB(A) już po 5 minutach powoduje paraliż organizmu, uniemożliwia koordynacje ruchu,
zmienia proporcje składników krwi, wywołuje stany lękowe i choroby psychiczne.
Zanieczyszczenia promieniotwórcze
Wysyłanie i przenoszenie energii na odległość nazywane jest promieniowaniem, przy czym energia
może być wysyłana w postaci cząstek, ciepła, fal elektromagnetycznych (w tym światła).
Ze względu na pochodzenie mówić można o promieniowaniu ziemskim i kosmicznym. W pierwszym

wypadku można je podzielić na naturalne wynikające z obecności pierwiastków promieniotwórczych w

skorupie ziemskiej, oraz sztuczne spowodowane działalnością człowieka. W drugim wypadku powin-

niśmy ograniczyć się do pojęć związanych z promieniowaniem słońca i galaktyki. Emitowane są róż-

nego rodzaju cząstki, głównie protony i cząstki alfa rozpędzone do wielkich energii. Ponadto w skład

promieniowania kosmicznego wchodzą kwanty promieniowania elektromagnetycznego i neutrina. Te
rodzaje promieniowania składają się na tzw. pierwotne promieniowanie kosmiczne, które oddziałując

na jądra atomów atmosfery powoduje powstanie promieniowania wtórnego złożonego z protonów,
deutronów, trytonów, cząstek alfa, neutronów, mezonów, elektronów i kwantów gamma. Jest to promieniowania docierające do powierzchni ziemi i określane jako miękkie promieniowanie kosmiczne.

Natężenie promieniowania kosmicznego zależy od aktywności słońca, szerokości geograficz-

nej i wysokości nad poziomem morza. Przeciętna dawka w Polsce miękkiego promieniowania kosmicznego wynosi około 0,4mSv, ale ściany budynków są w stanie zmniejszyć jej wielkość o 20%.

Promieniowanie kosmiczne oddziałując na jądra atomów w atmosferze są źródłem powstawa-

nia radioaktywnych izotopów tlenu (O16), węgla (C14), wodoru (H3), berylu (Be7), fosforu (P32, P33), siarki
(S35) i chloru (Cl39).
Promieniotwórczość naturalną odkrył w 1896 roku A.H. Bequerel, a badania nad promienio-

twórczością i odkrycie promieniotwórczych nuklidów polonu i radu zawdzięczamy M.Skłodowskiej-

Curie i jej mężowi P.Curie (1888r.), wyróżnienie składowych promieniowania α,β i γ przeprowadzili E.
Rutheford i P. Villard.

Człowiek wytwarzając pierwiastki promieniotwórcze doprowadził do zagrożenia środowiska

skutkami promieniowania sztucznego, a zwłaszcza tego które powstaje w wyniku wybuchów nuklear-

nych. W czasie wybuchu jądrowego w atmosferze powstają radionuklidy które krążą dookoła ziemi i
opadają na jej powierzchnię w postaci pyłu radioaktywnego. Do najbardziej niebezpiecznych dla czło-

wieka radioizotopów należą: izotopy strontu, cezu i jodu.

Stront – 90 (Sr90) ma właściwości zbliżone do wapnia i łatwo przyswajalny jest przez organizm

kumulując się w kościach skąd emituje cząstki β na które jest szczególnie wrażliwy szpik kostny.
Okres półrozpadu wynosi 28 lat.
Cez radioaktywny (Cs134, Cs137) jest najbardziej niebezpieczny ponieważ po spożyciu atakuje
wątrobę, śledzionę i mięśnie. Okres połowicznego zaniku wynosi 2 lata i 30 lat odpowiednio do izoto-

pów. Jego postaci radioaktywne emitują promieniowanie β i γ.

Radioaktywny jod występuje w formie radionuklidów jodu J129 do J131, przy czym półrozpad
tego ostatniego wynosi tylko 8 dni. Po dostaniu się do organizmu, kumuluje się w tarczycy wkrótce
powodując nowotwór.

Znanych jest na świecie wiele przykładów awarii jakie wystąpiły w przemyśle nuklearnym któ-

re skończyły się skażeniem radioaktywnym dużych obszarów i zagrożeniem życia ludzi: 1957 r w
ZSRR wybuch w fabryce plutonu, w tym samym roku pożar grafitu moderatora w Wielkiej Brytanii,

1979 w USA stopienie rdzenia reaktora w Tree Mile Island, 1981 w Japonii nastąpił wyciek substancji
promieniotwórczych, 1986 w Walii 15 ton radioaktywnego gazu ulotniło się do atmosfery, 1986 –
ZSRR awaria w Czarnobylu – palenie grafitu, 1992 w ZSRR uszkodzenie kanału chłodniczego elek-

trowni jądrowej pod Petersburgiem.
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Promieniowanie jonizujące – przechodzi przez materie żywą i wybija elektrony z atomów i

tworzy różnego rodzaju jony. Przenoszona jest w ten sposób energia od cząsteczki promieniowania
jonizującego do materii. Podczas przechodzenia promieniowania przez żywą tkankę oddana energia
powoduje jonizacje komórek w wyniku czego powstają chemiczne rodniki, jony lub zjonizowane grupy

atomów. W efekcie uszkodzeniu może ulec komórka w takim stopniu jak wysokie było natężenie i
rodzaj promieniowania. Promieniowanie to było i jest stałym składnikiem naturalnego środowiska
organizmów żywych. Wg. Dojlido (1997) równoważniki dawek promieniowania jonizującego jakim
poddany był każdy z mieszkańców Polski w ciągu 1985 roku wynosiła 3,41 mSv, w tym z dawek natu-

ralnych 2,75 a pozostałe dawki pochodzą z diagnostyki medycznej 0,59 i narażeń zawodowych 0,07
mSv.
Biologiczne skutki pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego mogą dotyczyć bezpo-

średnio napromieniowanej osoby – skutki somatyczne, lub mogą być ponoszone przez następne pokolenia – skutki genetyczne.

Odpady radioaktywne (promieniotwórcze) są to wszelkiego rodzaju przedmioty, materiały o

różnych stanach skupienia substancje organiczne i nieorganiczne nie przewidziane do dalszego wyko-

rzystania, a zanieczyszczone objętościowo lub powierzchniowo substancjami promieniotwórczymi w
stopniu przekraczającym dopuszczalne ilości, regulowane Zarządzeniem Prezesa PAA z dnia
19.05.1989 r (M.P. nr 18 poz. 125 z 1989). Zarządzenie to tworzy zasady zaliczania odpadów do

odpadów promieniotwórczych oraz klasyfikuje je i ewidencjonuje a także tworzy zasady ich unieszkodliwiania, przechowywania i składowania. Do głównych źródeł pochodzenia odpadów promieniotwór-

czych (poza militarnymi zastosowaniami energii jądrowej) zalicza się:
•
•

kopalnie rud uranu
zakłady przerobu rud (wzbogacania itp.)

•

produkcja paliwa reaktorowego

•

przerób paliwa wypalonego

•

eksploatację reaktorów energetycznych i badawczych

•

likwidacja reaktorów jądrowych

•

stosowanie izotopów promieniotwórczych (w medycynie, przemyśle, rolnictwie i badaniach naukowych)

Na terenie Polski odpady promieniotwórcze powstają w wyniku stosowania izotopów w medycynie,

przemyśle i badaniach naukowych a także podczas ich wytwarzania. Odpady z paliwa jądrowego produkowane przez dwa reaktory badawcze EWA i MARIA, znajdują się w przechowalnikach paliwa, zanurzone w wodzie w ośrodku jądrowym w Świerku. Trwałe zabezpieczenie odpadów promieniotwórczych

w Polsce odbywa się w bunkrach dawnego fortu wojskowego w Różanie – gdzie betonowe ściany i
stropy mają grubość 1,2 – 1,5m. Wypełnione odpadami komory są zamurowywane a pozostałe odpady
zalewane warstwą betonu i asfaltu dla zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych umieszcza się

w fosie.
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Wykład 12
Zarys dziejów prawnej ochrony przyrody i środowiska na świecie i w Polsce. Aspekty ekonomiczne i
prawne w ochronie środowiska. Zasada powszechności, legalności, oszczędności i „zanieczyszczający
płaci”. Konwencje międzynarodowe.

Historyczne ujęcie ochrony przyrody na świecie.

Powstanie ochrony przyrody w Polsce.

Zasady ochrony przyrody: powszechności, legalności, oszczędności i „zanieczyszczający płaci”.
Zasady stosowania opłat (korzystanie ze środowiska) i kar (za degradację środowiska) na fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Człowiek jako element przyrody ożywionej, od zarania swego istnienia na Ziemi wpływał na
jej kształt początkowo przy pomocy prymitywnych a później coraz wymyślniejszych i skuteczniejszych

środków technicznych. Przykładem najdawniejszych bo prowadzonych już kilka tysięcy lat

przed

Chrystusem, znanych działań modulujących środowisko były irygacje prowadzone przez Egipt na Nilu,
Mezopotamię na Tygrysie i Eufracie. Ochronę lasów, drzew, gór, zwierząt prowadzono początkowo z

powodów religijnych związanych z religiami naturalnymi (święte drzewa, gaje, uroczyska leśne, wulkany, góra Synaj, skarabeusze, orły, wilki, sowy, bociany) a następnie dla przyczyn etycznych, gospodarczych i estetycznych. Prawdopodobnie najstarszym zarządzeniem jakie odnosi się do ochrony

przyrody było pochodzące z 1122 r p.n.e. z Chin zabraniające samodzielnego wyrębu lasów, wprowadzały metody pielęgnowania drzewostanów i ochrony ich przed pożarami, a także wprowadzały sposoby zakładania szkółek leśnych, podsiewania lasu oraz hodowli nowych szlachetniejszych odmian i
gatunków. Zachował się też Indyjski traktat z IV w. p.n.e. w którym istnieje wzmianka o rezerwatach

leśnych dla dzikich zwierząt za króla Czandragupty Maurji, władcy dynastii Asioka w latach 269 – 232
p.n.e. popierali uprawy ziół, nakazywali nawadnianie suchych terenów i sadzenie drzew owocowych
(dla cienia i owoców) i gajów dla wygody ludzi i zwierząt. Król perski Kserkses (517 – 465 r p.n.e.) tak

bardzo kochał przyrodę, że nawet jeden ze szczególnie okazałych starych platanów obwiesił złotymi
znakami i postawił przy nim strażnika, żeby nikt nie śmiał uszkodzić drzewa. Zasada iż nie wolno
człowiekowi zabijać niczego, jeśli nie jest to konieczne obowiązywała do czasów Buddy (560 – 480

p.n.e.) a nawet sam Budda zalecał przyjazne odnoszenie się do istot żywych. Podobne, liczne wzmianki odnoszące się do ochrony piskląt czy młodych zwierząt a także wręcz zakazujące zabijania i spożywania niektórych ptaków, czy nawet dotyczące ochrony gleb znajdują się w Starym Testamencie a

zwłaszcza w Księdze III i V Mojżeszowej.

W średniowieczu ochronie podlegały lasy zwłaszcza przed kradzieżą i pożarami ale również
przed polowaniem o czym świadczy bardzo surowa ustawa leśna wydana w Anglii w 1016 roku przez

króla Kanuta I Wielkiego, dzięki której lasy nie zostały wchłonięte przez rolnictwo. We Francji pierwszy

edykt leśny wydał król Filip II w 1209 roku a następni władcy wydawali różne rozporządzenia o dość
ogólnikowym charakterze aż po ostatni wydany przez Ludwika XIV (1638-1715). Z powodów militarnych oszczędzano przed wyrębem duże kompleksy leśno – bagienne leżące na pograniczach ówcze-

snych państw, surowymi karami ścigano łamanie dekretu dotyczącego nienaruszalności majątków
leśnych (Czechy i Niemcy). Do ochrony lasów przyczynił się również kościół katolicki a zwłaszcza zakony benedyktynów, cystersów i franciszkanów a także kamedułów. Wiele przepisów dotyczyło ochro-

ny ryb a zwłaszcza wprowadzono ścisłe okresy wyławiania narybku, zakazy używania sieci o zbyt małych oczkach i ogłuszania ryb – Szkocja 1030r, Hiszpania 1258, Anglia 1283 a we Francji trochę później. Na szczególna ochronę zasługiwały ptaki a w Europie zachodniej wówczas pod ścisłą ochroną (z

nieznanych powodów) była sikorka.
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W roku 1534 główny twórca reformacji Marcin Luter wydał publikacje dotycząca ochrony pta-

ków. Pierwszym zarządzeniem na skale europejską, mającym na celu ochronę ptaków owadożernych
tępiących szkodniki było rozporządzenie wydane w Zurychu w 1535 roku. Ze względu na rosnące
zapotrzebowanie na drewno, znikały pod toporami wspaniałe kompleksy leśne Europy. Pierwszy re-

zerwat leśny utworzył w Holandii książę Wilhelm I Orański (1533 – 1584) biorąc w ochronę lasy w
pobliżu Hagi, a drugi rezerwat powstał z rozkazu cara Piotra Wielkiego w 1703 i obejmował Las Izmajłowski pod Moskwą a zwłaszcza stare drzewa takie jak dąb, wiąz, brzost modrzew. Ten sam car Rosji

w 1722 roku ogłosił niezwykle postępową instrukcję w sprawie gospodarowania lasami. Tamę bezmyślnej wycince lasów we Francji postawiła ustawa leśna która obowiązywała od czasów Ludwika XIV
aż do 1791 roku. Wyrazem zatroskania stanem lasów była powołana w 1770 roku w Berlinie szkoła dla
leśników gdzie uczono łowiectwa, hodowli lasu i jego urządzania. W drugiej połowie XVIII wieku szkoły takie powstawały również na terenie Saksonii i Polski.

W Europie środkowej już w połowie XIX wieku wzięto pod opiekę wiele obiektów przyrodniczych: Skały Smoczy koło Bonn (1836 r), Diabelski Mur na obrzeżach gór Harzu (1852 r.), w Czechach

założono pierwszy rezerwat drzewostanu bukowo – jodłowego w 1838 roku przez J. LangusvalBuquoy w lesie Żofińskim i w Górach Novohradzkich, powstał dzięki rodzinie szwarcenbergów w 1858
rezerwat Szumawa w lesie Baubińskim. Edykt króla Danii z 1844 zakazywał eksploatacji i ochronę

torfów w okolicach Kopenhagi, we Francji w 1858 roku pod Paryżem powstał rezerwat „Lasek Fontainebleau” , a w 1870 na powierzchni 35 ha powstał rezerwat „Lasek Wiedeński”. W Rosji Fryderyk Falz-

Fein na obszarze 1500 ha utworzył w 1888 roku rezerwat stepów nad Dnieprem, a za jego przykładem powstały rezerwaty na stepach Ukrainy (Polibin – rezerwat o powierzchni aż 14500 ha) w pobliżu
Woroneża i na Wołyniu. Dotąd istnieje rezerwat który powstał w tym czasie na północnych stokach gór
Kaukazu dla ochrony żubrów, niedźwiedzi, koziorożców i roślinności górskiej, o powierzchni 327 000

ha. W 1833 roku zawarto porozumienie między Niemcami a Holandią w sprawie częściowej ochrony
łososia w renie, a w 1893 podobne porozumienie podpisały państwa leżące nad jeziorem Bodeńskim.
Na terenie Stanów Zjednoczonych A. Północnej stworzono pierwszy rezerwat w 1832 dla
ochrony 47 gorących źródeł w górach Quachita w stanie Arkansas, następnie w 1864 roku powstał w

Kalifornii rezerwat Yosemite z dolina i lasem sekwojowym Mariposa powołany przez prezydenta Abrahama Lincolna. Pierwszy park narodowy na świecie powołany został 11 marca 1872 przez prezydenta

Ulyssesa Granta – był to Park Narodowy Yellowstone. Wkrótce parkami narodowymi zostały uznane

rezerwaty Yosemite i Sequoia znajdujące się na terenie Kalifornii.

W 1902 roku powstała w Kopenhadze Międzynarodowa Rada Badań Morza która zajęła się racjonalna gospodarką zasobami mórz i oceanów ze szczególnym zainteresowaniem ochroną wielory-

bów, fok, łososi, ryb płaskich tworząc podstawy pod terytorialne konwencje rybołówcze. W 1921 roku

Japonia, Kanada i Związek Radziecki zawarły umowę o zakazie pelagicznego połowu fok na północnym
Pacyfiku. Na tej podstawie opracowano i zawarto umowę o rybołówstwie i ochronie ryb na wodach

granicznych miedzy Polska i Czechosłowacją w 1928 roku a podobną umowę w 1954 roku podpisały
Kanada i USA w sprawie połowu ryb w rejonie Wielkich Jezior. Układ Bałtycki regulujący połowy flądry i
gładzicy podpisano w 1929 roku pomiędzy Danią, Niemcami, Polską, Szwecją i Wolnym Miastem

Gdańskiem. Dopiero w 1931 roku zawarto konwencję Genewską w sprawie uregulowania połowów
wielorybów.
Zalążkiem międzynarodowej organizacji dla ochrony przyrody był Międzynarodowy Kongres
Ochrony Przyrody który odbył się w Paryżu w dniach 31 maja – 3 czerwca 1923 roku. Polska

przystąpiła do stowarzyszenia w 1928 roku. W 1937 roku Międzynarodowy Komitet Ochrony Ptaków
opracował i przygotował do akceptacji konwencję o ochronie ptaków. Po II wojnie światowej zaczęła
się ujawniać potrzeba współdziałania państw na polu ochrony przyrody – na konferencji w Bazylei w

1946 roku utworzono Międzynarodową Organizacje Ochrony Przyrody, idea ta została poparta przez
głowy wielu państw i intelektualistów przyrodników oraz agendę ONZ – UNESCO. Ze strony polskiej w
pracach statutowych konferencji aktywni byli prof. prof. W. Szafer, W. Goetel, J. Hryniewiecki, J.

Chmielewski i G. Ciołek, ostatecznie w 1948 roku przy poparciu 25 państw z USA, UNESCO utworzono
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody z siedzibą w Brukseli. Unia ściśle współpracuje z
organizacjami na rzecz ochrony przyrody o zasięgu narodowym i światowym np. z funduszem na
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na rzecz ochrony przyrody o zasięgu narodowym i światowym np. z funduszem na rzecz dzikich
zwierząt – WWF (The World Wildlife Found) który powstał w 1961 roku w Wielkiej Brytanii którego pa-

tronem jest książę Walii Filip. W 1971 roku stworzono międzynarodową konwencję obszarów wodnych
i podmokłych w irańskiej miejscowości Ramsar.

W Polsce od najdawniejszych czasów chroniono lasy z powodów religijnych a także militar-

nych, co jednak kłóciło się z gwałtownym rozwojem osadnictwa we wczesnym średniowieczu. Pionierem ochrony środowiska był Bolesław Chrobry (992 – 1025) który ograniczył swobody łowieckie (za-

bronił polowania na rzadkie wówczas bobry i kazał chronić ich żeremia) i dbał o zachowanie pierwotnych puszcz chroniących przed najazdami Czechów i Niemców. Po rozbiciu dzielnicowym w 1138 roku
nie przykładano takiej wagi do ochrony lasów i przyrody a zwłaszcza po klęsce legnickiej w 1241
roku. Dopiero zjednoczenie państwa przez króla Władysława Łokietka a później jego syna Kazimierza

Wielkiego (1333-1370) zaczęto większą wagę przykładać do ochrony lasów o czym świadczy wydanie
„statutu wiślickiego” każącego za kradzieże drzew w lesie a zwłaszcza za ścinanie drzew z pszczołami, a karą śmierci ścigano podpalaczy cudzych lasów. Władysław Jagiełło w 1420 roku ogłosił prawo o

czasie ochronnym dla zwierzyny łownej a w 1423 w „statucie wareckim” zakazał wycinania cisów i
wypalanie cudzych lasów. Statut warecki wprowadzał dla zwierzyny okresy ochronne. Kazimierz Jagiellończyk zobowiązał swoją administracje do powiększania stad bobra i jego ścisłej ochrony.

Ochronie zagrożonych zwierząt służyły królewskie i książęce zwierzyńce, można by o nich

powiedzieć że były zaczątkami nowoczesnych (na dzisiejszą miarę) ogrodów zoologicznych, które
zakładano w matecznikach puszczańskich i leśnych, na mokradłach i uroczyskach niezbyt jednak

daleko od siedzib możnowładców. Chroniono tam „grubego zwierza” takiego jak tur, żubr, łoś i jeleń.
Za czasów Kazimierza Wielkiego istniał zwierzyniec królewski w obrębie Krakowa – stąd dzisiejsza
nazwa dzielnicy miasta. Powszechnie znany był zwierzyniec książąt mazowieckich w Ujazdowie pod

Warszawą. Tu polowano ale również przestrzegano selekcji i prowadzono racjonalna gospodarkę łowiecką. Zwierzyniec Zamojskich można uznać za pierwszy rezerwat przyrody bowiem w nim długo
chroniono puszczańskie konie – tarpany. Maciej z Miechowa piszący w latach 1510 – 1519 dużo uwagi
poświęcał klimatowi, rzekom, faunie i florze ziem polskich, podobnie zresztą jak w pismach Marcina

Bielskiego (1495 – 1575), Marcina Kromera (1512-1589), Szymona Starowolskiego (1588 – 1656).

Zygmunt Stary Waza w 1523 ogłosił statut litewski nakazujący ochronę żubra, sokoła, bobra i łabędzia
i dokarmianie tura w puszczy Jaktorowskiej. Królowa Bona była promotorem uchwały o ochronie lasów

i łowiectwie z 1530 roku czego praktycznym wyrazem było osiedlenie w Puszczy Białowieskiej 233
tropicieli dla udziału w łowach ale i dla ochrony zwierzyny królewskiej. Zygmunt August troszczył się o
zwierzęta o czym świadczą uchwały sejmowe z 1557 roku (ochrona lisa). Stefan Batory wydał w 1578

roku zarządzenie zabraniające zabijania zwierzyny na niektórych gruntach nadanych osobom świeckim i duchownym oraz w Puszczy Niepołomickiej. Kolejny statut litewski wydany w 1588 roku przez
Zygmunta III Wazę zabraniał niszczenia żeremi podtrzymywał zakazy statutów litewskich z 1523 roku.

Jan Kochanowski w swoich poezjach opisywał uroki przyrody, stawał często w jej obronie odwołując
się do argumentów moralnych. Pisze do dobrych pięknych boginkach które skarżą się na wycinanie
drzew które były ich mieszkaniem. Poeta przestrzega przed niszczeniem przyrody co według niego

jest niemoralne bo krzywdzi naturę.

Nieco później Stanisław Staszic – działacz społeczny i gospodarczy, ojciec polskiej geologii
pisał o pięknie przyrody Karpat, zasobach ziemi, postulował ochronę rzadkich zwierząt a w tym żubra.
Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego potwierdzono statuty wareckie które dotyczyły

okresów ochronnych i polowań.

Z Polaków którzy byli pionierami polskiego leśnictwa wymienić należy Ludwika Platera (17551846) , generalnego dyrektora Lasów Królestwa Polskiego; z jego inicjatywy w 1818 roku powstała w

Warszawie „Szczególna Szkoła Leśnictwa”. Gospodarka leśną, powstałą szkołą w Warszawie oraz roślinami zielnymi i ochrona zwierząt niszczących szkodniki leśne zajmował się ks. Krzysztof Kluk.
Pierwszy, prywatny rezerwat powstał na terenach Polski na Podolu w 1886 roku dla zachowa-

nia drzewostanu bukowego na powierzchni 24 ha – założył go Włodzimierz Dzieduszycki. Następne
rezerwaty powstały na początku XX wieku np. Złoty Potok założony w 1907 roku na powierzchni 106
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ha przez Karola Raczyńskiego (wnuka poety Zygmunta Krasińskiego). Wkrótce na Podhalu i w tatrach

pojawili się liczni miłośnicy gór i dzikiej przyrody a wśród nich Tytus Hałubiński (1820 – 1889) lekarz i

przyrodnik, pionier badań przyrody Tatr. Maksymilian Siła-Nowicki (1826-1890) opisywał zwierzą ta
takie jak kozica, świstaki, twórca ustawy o ochronie zwierząt pożytecznych, założył Krajowe Towarzy-

stwo Rybackie, spowodował wydanie na Galicji postępowej ustawy rybackiej, inicjator zasiedlania rzek

galicyjskich niektórymi gatunkami ryb, zorganizował 28 wylęgarni karpia, pstrąga, łososia, węgorz i
innych ryb. W 1907 roku powstają pierwsze skalne rezerwaty państwowe w Karpatach Wschodnich z
piękna buczyną i jodłami. W 1914 roku powstał rezerwat wzdłuż rzeki Prut na zachód od Kołomyi dla

pięknych cisów i lasów bukowo-jodłowych. W 1902 roku powołano Polskie Towarzystwo Tatrzańskie a
w 1912 na wniosek grupy galicyjskiej pod wodzą prof. Jana G. Pawlikowskiego powstała Sekcja Ochrony Tatr dla ochrony świstaków i kozic, limby, cisa, szarotek i krokusów, która również aktywnie zwalczała kłusownictwo i ideę budowy kolejki wysokogórskiej z Zakopanego na Świnicę dla eksploatacji
granitu.
Pomimo trwania I wojny światowej organizacją ochrony przyrody na terenach odzyskanych dla

Polski zajęli się prof. prof. Pawlikowski, Marian Raciborski, Adam Wodiczko, Władysław Szafer (18861990), Adam Schwarz, Władysław Jedliński, January Kołodziejczyk, Kazimierz Kulwieć i Ryszard Błędowski. Po odzyskaniu niepodległości (w 10 miesięcy) dnia 16 września 1919 roku wydano pierwsze

rozporządzenie dotyczące ochrony zabytków przyrody:
•

meteorytów

•

jaskiń i naturalnych grot

•

osobliwych głazów i skałek

•

drzew pomnikowych i zabytkowych alei

•

roślin zielnych: azalii pontyjskiej, różanecznika wschodniokarpackiego, powojnika alpej-

skiego, szarotki i smaglicy podolskiej
•

10 gatunków zwierząt: sieji, bociana czarnego, orła przedniego, pustynnika, pardwy,
bobrów, świstaków, kozic, łosi i żubrów.

W 1920 roku powołano Tymczasowa Państwową Komisje Ochrony Przyrody pod kierunkiem prof. W.

Szafera, która dopiero w 1925 roku została przemianowana na Państwową Radę Ochrony Przyrody i
przystąpiła do tworzenia parków narodowych (większość terenów znajdowała się w rękach prywat-

nych). 29 grudnia 1921 roku powstał Białowieski Park Narodowy (status nadano mu jednak dopiero w

1932 roku) a w 1932 parki narodowe w Czarnohorze i Pieninach. Dzięki inicjatywie prof. A. Wodiczki
powstały dwa duże rezerwaty o powierzchni 723 ha – Puszczykowo i Osowa Góra pod Poznaniem
które w 1933 roku przemianowano na Wielkopolski Park Narodowy.

Liga Ochrony Przyrody powstała w Warszawie w 1928 roku jako wyraz dążeń zjednoczenia

wysiłków ówczesnych działaczy ochrony przyrody.
Ostatnimi powołanymi jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, ścisłymi rezerwatami były: rejon

Łysicy o powierzchni 114 ha i stok w pobliżu klasztoru Świętego Krzyża o powierzchni 196 ha.

Przyroda polska w czasie II wojny światowej została straszliwie spustoszona, straciło życie
wielu działaczy przyrody – dlatego podjęcie działań na rzecz ochrony przyrody w kilka tygodni po

zakończeniu działań wojennych tj. w dniu 31 maja 1945 roku przez dawnych działaczy PROP (prof.
Władysław Szafer, Walery Goetel, Julian Aleksandrowicz, Stafan Myczkowski,

Kulczycki, Stadnicki i

inni), świadczy o wielkiej determinacji i pilnej potrzebie zabezpieczenia i ochrony tego co jeszcze
zostało po pożodze wojennej. W 1945 roku utworzono Ministerstwo Leśnictwa z Wydziałem Parków

narodowych i Rezerwatów, w tym samym roku reaktywowano do życia Ligę Ochrony Przyrody. W tym

czasie wiele uwagi poświęcono przyrodzie ówczesnych Ziem Odzyskanych – inwentaryzowano zabytki
przyrody i wnioskowano o utworzenie parków narodowych w Międzyzdrojach, koło Łeby i w Karkono-

szach. Dopiero jednak 4 listopada 1952 roku Minister Leśnictwa wydał rozporządzenie o ochronie
gatunkowej 386 rzadkich zwierząt oraz 124 unikalnych roślin, zatwierdzono przedwojenne i powołano
nowe parki narodowe których łącznie w 1974 roku było 10. W 1957 roku powołano Straż Ochrony

Przyrody.
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Po II wojnie światowej w Polsce wydano wiele ustaw wiążących się z ochrona środowiska:

1949 „o ochronie przyrody”, 1962 i 1974 „prawo wodne”, 1966 „o ochronie powietrza atmosferycz-

nego przed zanieczyszczeniem”, 1971 „ o ochronie gruntów rolnych i leśnych i ich rekultywacji”, 1980
„o ochronie i kształtowaniu środowiska”, 1991 „ o ochronie przyrody”, 1991 „ o Państwowej Inspekcji

ochrony Środowiska”, 1994 „prawo górnicze i geologiczne”, 1994 „o zagospodarowaniu przestrzennym”, 1997 „ o odpadach”.
Zagadnienia prawne a zwłaszcza ekonomiczne, które wiążą się z ochroną przyrody mają bardzo rozległy charakter. Obowiązujące akty prawne i normatywne dotyczące korzystania ze środowiska
i jego ochrony przekraczają cyfrę sto.
Ochrona środowiska znajduje swoje umocowanie w konstytucji, prawie cywilnym, karnym,

administracyjnym, pracy, finansów oraz konwencjach i prawie międzynarodowym. Niestety pojecie
„prawo ochrony środowiska” jest często mało precyzyjne i może budzić wątpliwości. Za środowisko
wg. prawa uważa się: „ogół elementów przyrodniczych, w szczególności powierzchnię ziemi łącznie z

glebą, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy a także krajobraz”. Jak z tego widać prawo
ochrony środowiska powinno obejmować zagadnienia planowania przestrzennego, budownictwa,
norm jakości środowiska, zasad racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody (woda, gleba, ko-

paliny) ochrony przed szkodliwymi emisjami (zanieczyszczenie atmosfery, hałas, promieniowanie) a
także konserwatorskiej ochrony przyrody. Zdecydowanie większa część prawa ochrony środowiska ma
charakter administracyjny. Degradacja środowiska przejawia się najczęściej w postaci niszczenia:
•

zasobów przyrodniczych (baza surowcowa, miejsce produkcji pierwotnej i wtórnej)

•

zasobów pracy (chorobotwórczy wpływ zanieczyszczeń ekosfery na ludzi)

•

majątku trwałego (produkcyjnego – korozja wynikająca z zanieczyszczenia powietrza i

wody, szkody górnicze itp.)

Degradacja środowiska przyrodniczego przynosi ludziom krótkotrwałe korzyści ekonomiczne, należy
jednak pamiętać że Ziemia, cieki wodne i atmosfera nie mogą być traktowane jako odbiorniki zanieczyszczeń powstających w trakcie proce procesów produkcji. Początkowe korzyści ekonomiczne są

szybko równoważone przez straty ekologiczne. Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego tworzą
bariery wzrostu gospodarczego (np.. zużycie naturalnych zasobów surowcowych) i stanowią dodatkową barierę rachunku strat ekonomicznych. Straty ekologiczne wynikają z zanieczyszczenia i degradacji

środowiska przyrodniczego - gwałtownie obniżają poziom zaspokajania potrzeb społecznych i poziom jakości życia człowieka. Straty ekologiczne występują zwykle w postaci:
•

ubytku wartości ekologicznych

•

zniszczenia elementów ożywionych lub nieożywionych środowiska przyrodniczego

•

bezproduktywnego zużycia zasobów naturalnych (odnawialnych lub nieodnawialnych)

•

ubytku wartości materialnych (marnotrawstwo i złe zarządzanie gospodarką)

•

straty potencjalnych możliwości rozwoju (np. turystyki)

•

straconych korzyści materialnych (brak zysku)

Straty jakie w wyniku zanieczyszczenia środowiska poniosła przyroda są jeszcze trudne do oszacowa-

nia, dotychczas bada się jedynie wartości emisji i stopień skażeni, natomiast brak było ekonomicznych
sprzężeń zwrotnych między „trucicielem” a kosztami przyrodniczymi wywołanej szkody ekologicznej.
Wprowadzono więc instrumenty prawne oparte na poniższych zasadach które powodują skutki ekonomiczne zanieczyszczania środowiska.

Dla stosowania prawa ochrony środowiska stosują się następujące zasady a zwłaszcza:

1.

zasada powszechności – obowiązek ochrony środowiska przyrodniczego spoczywa za-

2.

zasada legalności – korzystanie z zasobów środowisk nie jest dowolne, ale możliwe wy-

3.

zasada oszczędności - korzystanie ze środowiska powinno być ograniczone jedynie do

równo na władzy jak i na każdym innym podmiocie

łącznie w granicach nakreślonych przez prawo
minimum
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4.

zasada STR.P„zanieczyszczający płaci” – korzystający ze środowiska i naruszający jego

stan ponosi wszelkie związane z tym koszty.

Zasada zanieczyszczający płaci zakłada, że korzystanie ze środowiska oraz naruszanie jego stanu
powoduje konkretne, ujemne skutki. Ocena wartości tych skutków jest bardzo trudna ponieważ strata
dotyczy nie tylko poszczególnych jednostek (np. rolnik – ma skażoną glebę) ale strata dotyczy de

facto całego społeczeństwa. Ponieważ społeczeństwo jest zainteresowane zarówno rozwojem gospodarczym, ekonomicznym a równocześnie w zachowaniu lub odtworzeniu walorów środowiska (idea

ekorozwoju!!!), musi liczyć się z kosztami. Zasada STR.P (polluter pays principle) oznacza, że odpowiedzialność finansowa za wszelkie działania na rzecz degradacji środowiska dotyczą tego, kto swoim
postępowaniem powoduje konieczność prowadzenia działań ochronnych. Odpowiedzialność ta może
przejawiać się poprzez:
•

ponoszenie kosztów w celu zmniejszenia uciążliwości dla środowiska, w tym budowy, instalowa-

nia i eksploatacji urządzeń chroniących środowisko
•
•

naprawianie wyrządzonej szkody i ponoszenie kosztów rekultywacji lub sanacji środowiska

uiszczanie świadczeń pieniężnych za korzystanie ze środowiska (opłaty) i za naruszenie warun-

ków tego korzystania (kary pieniężne).
Wymierzanie opłat jest różne a opłatami za korzystanie ze środowiska objęte są:
•

pobór wód powierzchniowych i podziemnych

•

wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi

•

korzystanie z dróg wodnych i urządzeń wodnych

•

wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska

•

usuwanie drzew i krzewów

•
•

składowanie odpadów

eksploatacja złóż kopalin.

Opłaty za korzystanie ze środowiska są elementem kosztów zakładu, podobnie jak np. opłata za gaz
czy energię elektryczną. Na ogół wytwórca wlicza je w cenę produktu. Bardziej opłacalnym jest jednak
minimalizowanie cen przez redukcję opłat za korzystanie ze środowiska.

Kary pieniężne są karami administracyjnymi wymierzanymi podmiotom gospodarczym za naruszenie
dopuszczalnych warunków (norm) korzystania ze środowiska. Kary za przekroczenie norm nakłada się
za sam fakt naruszenia warunków korzystania ze środowiska, niezależnie od tego z jakich przyczyn

nastąpiło – nie są one powiązane z opłatami które powinni uiszczać wszyscy użytkownicy środowiska.

Opłaty i kary nie stanowią dochodu budżetu państwa ale gromadzone są na odrębnych funduszach

celowych. W Polsce funduszami tymi są: Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

wojewódzkie fundusze, powiatowe i gminne. Środki te mogą być wydatkowane wyłącznie na dofinansowanie ( w formie pożyczki niskooprocentowanej, lub dotacji) zadań związanych z ochroną środowi-

ska i gospodarka wodną. Każdy kto wnosi o dofinansowanie oprócz podania kosztu przedsięwzięcia
musi podać proponowana wielkość świadczenia z funduszu oraz spodziewany efekt ekologiczny.
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Wykład 13
Administracyjne formy organizacji ochrony przyrody w Polsce. Ruchy ekologiczne, organizacje nierządowe (NGO) – cele i ich funkcjonowanie w Polsce i na świecie.

Organy administracji rządowej w zakresie ochrony środowiska w Polsce (Ministerstwo Środowiska,

Inspekcja Ochrony Środowiska, Konserwator Przyrody).

Ciała opiniodawcze i doradcze w zakresie ochrony środowiska (Państwowa Rada Ochrony Przyrody,
Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody, Rada Naukowa Parku Narodowego, Rada Społeczno-Naukowa
w Parkach Krajobrazowych).

Formy ochrony przyrody w Polsce: park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, obszar
chronionego krajobrazu, pomnik przyrody, ochrona gatunkowa, użytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, okresy ochronne, strefy ochronne.

Międzynarodowy ruch ochrony przyrody i środowiska: Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej
Zasobów IUCN (1948), UNESCO, Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju (1983), Konferencja Środowisko i Rozwój UNCED (1989).

Naczelnym organem administracji rządowej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego w

Polsce jest MINISTRESTWO ŚRODOWISKA. Jego podstawowym zadaniem jest realizacja polityki państwa w zakresie ochrony środowiska a zwłaszcza ochrony zasobów przyrodniczych i gospodarki wodnej (wraz z ochroną przeciwpowodziową). Do jego kompetencji należy opracowywanie norm dopusz-

czalnych zanieczyszczeń, ochrony przed hałasem, promieniowaniem elektromagnetycznym i jonizującym, unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i komunalnych, wprowadzanie urządzeń które ograniczają emisję zanieczyszczeń, ocena stanu jakości środowiska a wreszcie opiniowanie inwestycji
które mogą środowisko zdegradować.

Najważniejszymi zadaniami ministerstwa są: opracowanie Narodowej Strategii Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, wdrażanie tej strategii, zahamowanie procesu zanieczyszczenia gleby, wód i
atmosfery, wprowadzenie dyscypliny wobec przedsiębiorstw i instytucji produkujących lub zamierza-

jących eksploatować surowce lub produkować różne dobra z uwzględnieniem interesów środowiska
przyrodniczego.
W urzędach wojewódzkich działa Inspekcja Ochrony Środowiska której zadaniem jest kontrola

stanu środowiska i przeciwdziałanie negatywnym skutkom jego degradacji a także nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów prawnych ochrony środowiska. WIOŚ prowadzą działalność
kontrolną środowiska poprzez swoje wyspecjalizowane laboratoria, przygotowują decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska,
prowadzą sprawy związane z transgranicznym przemieszczaniem odpadów, prowadzą rejestr nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w województwie, prowadzą postępowania administracyjne w

związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska, prowadzą sprawy związane z egzekucją obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz współpracują z innymi organami kontroli i ścigania. Organizacyjnie – w urzędach wojewódzkich działają wydziały ochrony środowiska, gospodarki wodnej i
geologii – mające na celu ochronę środowiska na podległym terenie. Dla kontroli środowiska stworzo-

ny został państwowy monitoring środowiska który ma za zadanie poprzez pomiary, ocenić i prognozować stan środowiska. Państwowy monitoring obejmuje sieci:
•

krajowe

•

regionalne

•

lokalne

i pierwsze dwie nadzoruje Główny Inspektor Ochrony Środowiska a sieci lokalne Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska.
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Organy administracji rządowej oraz samorządowej dokonujące pomiarów stanu środo-

wiska zobowiązane są do współpracy z IOŚ, te zaś są zobowiązane do informowania społeczeństwa o
stanie środowiska. (zwłaszcza w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń).
Nadzór nad przyrodą na terenie Kraju sprawuje Główny Konserwator Przyrody bezpośrednio

podległy Ministrowi. W sprawach ochrony przyrody na poziomie wojewody podlega mu i funkcjonuje

urząd Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody który zajmuje się nadzorem nad wszystkimi funkcjonującymi na podległym terenie formami przyrody – parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty, po-

mniki przyrody oraz zabytki.

Ciałami opiniodawczymi i doradczymi w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego są:
•

Państwowa Rada ochrony Przyrody (działa przy Ministrze)

•

Wojewódzkie Komisje Ochrony Przyrody (działa przy Wojewodzie)

•

Rada naukowa parku narodowego

•

Rada społeczno – naukowa w parkach krajobrazowych.

Jednostkami podległymi bezpośrednio Ministrowi są: Regionalne Zarządy Gospodarki Wod-

nej, Krajowy Zarząd Parków Narodowych, Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii Terenów

Uprzemysłowionych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Badawczy Leśnictwa, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowa Agencja Atomistyki, Główny Inspektor Ochrony Środowiska,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne
„Lasy Państwowe”.
W Polsce powołano do ochrony przyrody następujące formy prawem chronione:

Park narodowy – obszar chroniony wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi,
przyrodniczymi, kulturowymi i edukacyjnymi o powierzchni co najmniej 1000 ha na którym ochronie
podlegają określone wartości skoncentrowane w rezerwatach oraz mogą to być swoiste cechy krajo-

brazu (góry, morza, jeziora itp.). O utworzeniu Parku narodowego decyduje Rada Ministrów.

Park krajobrazowy – jest obszarem chronionym o szczególnych wartościach przyrodniczych,
historycznych i kulturowych i powoływany jest w celu zachowania, popularyzacji i upowszechniania
idei ekorozwoju. Grunty rolne, lasy i inne nieruchomości znajdujące się na terenie parku krajobrazo-

wego pozostawia się do gospodarczego wykorzystania. O utworzeniu parku krajobrazowego decyduje
rozporządzenie wojewody.

Rezerwat przyrody – jest obszarem gdzie zachowały się w stanie naturalnym i mało zmienio-

nym ekosystemy, rzadkie gatunki roślin lub zwierząt, lub elementy przyrody nieożywionej które maja

istotną wartość naukową, przyrodniczą, kulturową albo krajobrazową. Rezerwaty powołuje Minister
Środowiska.

Obszar chronionego krajobrazu – są to wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych ty-

pach ekosystemów. Obszary te powinno uwzględniać się w planach zagospodarowania przestrzennego terenu. Powoływane są z mocy rozporządzenia wojewody lub uchwałą rady gminy.

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nie ożywionej lub ich skupie-

nie o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je spośród innych tworów (sędziwe drzewa,

krzewy, źródła, wodospady,

wywierzyska, skałki, jary, głazy lub jaskinie). Pomniki powoływane są

rozporządzeniem wojewody lub uchwałą rady gminy.
Ochrona gatunkowa zabezpiecza dziko występujące rośliny lub zwierzęta a w szczególności
gatunki rzadkie lub zagrożone wyginięciem a także te które zachowuje się dla podtrzymania różno-

rodności gatunkowej i genetycznej. Ochronę gatunkowa roślin i zwierząt wprowadza rozporządzeniem

Minister Środowiska, mogą również takie rozporządzenia wydawać wojewodowie a także podejmować
uchwały rady gminy.

Użytki ekologiczne – są zasługującymi na ochronę pozostałościami ekosystemów które mają

znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowiska np.: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, czyżnie, bagna, torfowiska,

wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, gołoborza, kamieńce itp. Powołuje je rozporządzeniem wojewoda lub swoją uchwałą rada gminy.
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Stanowiska dokumentacyjne nie wyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do udostęp-

nienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych oraz fragmenty eksploatowanych i nie-

czynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Powołuje je rozporządzeniem wojewoda lub
swoją uchwałą rada gminy.

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy wyznaczony jest w celu ochrony wyjątkowo cennych
fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego a także dla zachowania jego wartości estetycznych.
Powołuje je rozporządzeniem wojewoda lub swoją uchwałą rada gminy.

Okresy ochronne i strefy ochronne są ustanawiane dla ochrony narażonych na zniszczenie
gatunków w momencie ich rozrodu, wychowywania młodych a w odniesieniu do flory jest to okres
który może grozić wyginięciem gatunku – powołuje się je rozporządzeniami na szczeblu Ministerstwa,

znajdują się one również .

W nomenklaturze przyrodniczej używane są określenia dotyczące statusu, konieczności
ochrony i jego stopnia w odniesieniu do gatunków roślin i zwierząt jako : wymarłe, wymierające, narażone, zagrożone, skrajnie zagrożone, ginące, narażone na wyginięcie, rzadkie, wydobyte z niebezpieczeństwa.
Podstawą uzasadniająca potrzebą współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony przy-

rody jej zasobów należą:
1.

Niemożność pełnej realizacji niektórych zadań na obszarze jednego kraju bez udziału

2.

Konieczność wzajemnego respektowania przepisów prawnych w poszczególnych krajach

3.

krajów sąsiadujących a nawet tych dalej położonych

Doskonalenie metod i form ochrony przyrody i pomnażanie zasobów oraz sposobów
monitoringu

W roku 1968 powstał Klub Rzymski, a na XXIII Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1969 roku, jej ówczesny sekretarz U`Thant ogłosił raport o stanie środowiska świata – po raz pierwszy na
świecie zwrócono uwagę na kryzys środowiska i konieczność podjęcia kroków przeciwdziałających
degradacji biosfery.

W 1972 roku powstał międzynarodowy interdyscyplinarny program badawczy MAB – „Czło-

wiek i biosfera”.
Pierwsza konferencja ONZ poświęcona problemom ochrony środowiska odbyła się w 1972 ro-

ku w Stockholmie, a ze względu na globalne znaczenie tych problemów zgromadzenie Ogólne ONZ
już następnego roku powołało radę Zarządzającą Programami Ochrony Środowiska – UNEP.
Ważną rolę dla zachowania przyrody odgrywa Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej

Zasobów – IUCN powołana w 1948 roku w Fontainebleau we Francji. Praca Unii przebiega w następujących komitetach i komisjach:
•

Komisja Ochrony Gatunków Wymierających

•

Komisja Ekologiczna

•

Komisja Parków Narodowych

•

Komisja Edukacji

•

Komitet Prawniczy Unii

•

Komitet Doradczy Unii

•

Komitety Krajowe

Istotną działalność w zakresie kształtowania świadomości ekologicznej odgrywa agenda ONZ – UNE-

SCO poprzez rozwijanie działalności wychowawczej, naukowej i kulturalnej.

Jesienią 1983 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ powołano niezależną Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju na której czele stanęła premier Norwegii – Gro Harlem Brundtland która z Komisją
opracowała raport np. Nasza wspólna przyszłość” przyjęty następnie na XDII Sesji Zgromadzenia

Ogólnego. W grudniu 1989 na jednej z sesji ONZ powołano Konferencję Środowisko i Rozwój – UN-

CED, jej posiedzenie w czerwcu 1992 roku w Rio de Janeiro nazwano „szczytem Ziemi”. Na szczycie
Ziemi przyjęto kilka dokumentów:
1.

Deklaracje z Rio – człowiek jest w centrum wszelkich działań proekologicznych
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2.

Agenda 21 – testament dla przyszłego pokolenia w zakresie ochrony środowiska

4.

Ramowa „Konwencja o zmianie klimatu”

5.

Konwencja o Ochronie Różnorodności Biologicznej

3.

Deklarację o lasach

Polska od początku międzynarodowego ruchu ochrony przyrody i środowiska brała aktywny udział

poprzez swoich przedstawicieli, istotnym przykładem aktywności naszego kraju na arenie międzynarodowej są umowy podpisywane w celu tworzenia wspólnych obszarów chronionych (np. Park Krajo-

brazowy „Dolina Dolnej Odry”) oraz aktywne uczestnictwo w międzynarodowych działaniach w zakre-

sie ochrony środowiska.
W 1980 roku na fali odnowy w naszym Kraju powstało wiele organizacji o charakterze proekologicznym. Największą i dość elitarną organizacją skupiającą w swoich szeregach ludzi związanych
zawodowo z ochroną środowiska jest Polski Klub Ekologiczny. Celem PKE jest działanie na rzecz eko-

rozwoju (zrównoważonego rozwoju), propagowanie technologii służących ekorozwojowi, edukacja
społeczeństwa.

Po okresie przemian społeczno – politycznych a zwłaszcza uwolnionej demokratyzacji życia

stworzono i zarejestrowano bardzo dużo organizacji i stowarzyszeń proekologicznych – często grup
miłośników przyrody działających w skali lokalnej (czasami były to sezonowe efemerydy, mające nie
wiele wspólnego z ekologią). Między innymi powstały i działają: Pracownia na Rzecz Żywych Istot,
Nadburzańskie Towarzystwo ochrony Ptaków, Towarzystwo Ekologiczne - Wolę Być, Federacja Zielonych, Klub Ochrony i Kształtowania Środowiska, Liga Walki z Hałasem, Regionalne centrum Edukacji
Ekologicznej, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Akcja Artystyczna w Obronie Środowiska, Animal

& Wspólnota Wszystkich Istot, Stowarzyszenie ratowania Bałtyku, Centrum Edukacji Ekologicznej, Fundacja Środowiskowa „Silesia”, Fundacja Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych, Fundacja
„Zdrowe życie”, Fundacja Ekobaltic, Fundacja „Ekologia i zdrowie”, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Klub

Ekologiczny „Panda”, Stowarzyszenie Eko-Kultur Klub „Gaja”, Porozumienie na Rzecz Energetyki Alternatywnej, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Ruch „Wolność i Pokój”, Społeczny Instytut Ekologiczny, Studencka Sieć Ekologiczna i wiele wiele innych.

Część z tych ruchów propaguje tzw. „głęboką ekologię” prowadząca do zmiany sposobu życia

i rozwoju gospodarczego; część to grupy wegetariańskie przeciwstawiające się zabijaniu zwierząt i
produkcji np. odzieży skórzanej a jeszcze inne mają na celu ochronę zagrożonej bioróżnorodności,

znikających gatunków, populacji i ekosystemów.

Generalnie wszystkie nierządowe organizacje (NGO - non governemantal organisation) nie różnią się
jeśli chodzi o cel działania; zasadnicze różnice wynikają z przyjętych form, metod i stylu działania.

Polskie ruchy i grupy ekologiczne można podzielić na:
•

Stowarzyszenia ogólnopolskie które przyjęły długofalowe działania, mają programy ekologiczne,
działają na rzecz edukacji i aktywności ekologicznej społeczeństwa

•

Grupy lub inicjatywy społeczne powołane do załatwienia jednej sprawy o zasięgu lokalnym, walczą z władzami lokalnymi

•

Grupy społeczne traktują problematykę ekologiczną jako okazję do propagowania swojej organi-

zacji i zdobycia popularności i zwolenników (np. Stowarzyszenie „Estuarium”)
•

Organizacje i grupy społeczne udzielające poparcia ruchom ukierunkowanym na realizowanie
celów proekologicznych – ochrona środowiska nie jest dla tych organizacji głównym celem działalności, mogą to być organizacje polityczne np. Unia Wolności

Wszystkie te NGO mają na celu: edukację, działania na rzecz poprawy i ochrony środowiska, wspierają
ideę ekorozwoju. Mogą one w trybie skarg

wg. Art.227 kodeksu postępowania administracyjnego

wyrażać swoja inicjatywę obywatelską w zakresie ochrony środowiska, uczestniczyć w Komisjach i

radach ochrony przyrody, składać wnioski do administracji rządowej i samorządowej o polepszenie
stanu przyrody, zadąć wszczęcia postępowania administracyjnego i brać udział w takim postępowaniu, występować do sądu z roszczeniem cywilnym o zaniechanie naruszania środowiska i spowodowa-

nie jego rekultywacji, wchodzą do składu komisji planów regionalnych i miejscowych, wnoszą swoje
uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego miast i gmin, zajmują stanowiska w sprawach
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projektów inwestycyjnych, dokonują społecznych ocen zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

Spontaniczny rozwój ruchów ekologicznych w Polsce jest reakcja na coraz szerszy zakres problemów
wiążących się z naszym rozwojem cywilizacyjnym.

Międzynarodowymi stowarzyszeniami ekologicznymi są: World Wildlife Found, Greenpeace,

Coalition Clean Baltic, Baltic Marine Biologists, Europaean Union for Coastal Conservation, Europaean
Youth Forest Action, Europaean Bureau de l`Environnement, Friends of the Earth, Green Net, Helsinki

Commission, Initiative Ecological Bricks, Seas at Risk, The Regional Environmental Center, Union of
The Baltic City które poprzez swoja działalność wywierają nacisk na polityków i rządzących na rzecz
ochrony przyrody i środowiska w swoich krajach a także w skali globalnej.
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Wykład nr 14
Elementy ekologii globalnej – cykle i pętle ekologiczne. Efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, dziura
ozonowa, smog.

Modele ekologiczne - mają postać pętli lub cykli ekologicznych; wskazują na istnienie sprzężeń
zwrotnych pomiędzy nadmiernym wzrostem populacji ludzkiej, antropopresją i degradacją ekosfery.

Efekt cieplarniany (szklarniowy) – polega na pochłonięciu przez znajdujące się w atmosferze gazy
cieplarniane promieniowania podczerwonego odbitego od powierzchni Ziemi. Gazy, które to promieniowanie zaabsorbowały nagrzewają się i same wypromieniowują ciepło w kierunku Ziemi, przez co
przyczyniają się do wzrostu temperatury w dolnych warstwach atmosfery i na powierzchni globu.
Dziura ozonowa – ubytek ozonu w atmosferze na skutek działalności człowieka.

Smog-powstaje z połączenia dymu i mgły; zawiera wszystkie substancje zanieczyszczające atmosferę.
Kwaśne deszcze – opady, których pH < od 5,6; przyczyną zakwaszania opadów są przenikające do
atmosfery tlenki siarki i azotu pochodzenia antropogenicznego. Skutek: zakwaszenie gleb i wód powierzchniowych, spadek bioróżnorodności a nawet zanik mniej tolerancyjnych na zmiany pH gatunków roślin i zwierząt.

Ekologia globalna
Ekolodzy od dawna alarmują, że wymykające się spod kontroli zmiany naturalnych ekosystemów na świecie mogą doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Stress Ziemi spowodowany

nadmiernym wzrostem populacji ludzkiej i zanieczyszczeniem środowiska naturalnego może dopro-
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wadzić do tak dużej degradacji ekosystemu globalnego, że nie zdołamy zatrzymać już procesów za-

głady ekosfery. Niestety przyspieszenie destrukcyjnych zmian ekologicznych ma miejsce w wyniku

szybkiego wzrostu populacji w krajach znajdujących się na granicy egzystencji (Azja, Afryka, Ameryka
Południowa). Modele ekologiczne opracowane w postaci cykli lub pętli ekologicznych wyraźnie wska-

zują na sprzężenia zwrotne miedzy nadmiernym wzrostem populacji ludzkiej, antropopresją i degradacją ekosfery.

Posługując się modelem opartym na pracy w rolnictwie łatwo wykazać spadek wydajności biologicznej

i gospodarczej spowodowanym zmniejszeniem zadrzewienia (dla celów rolniczych).

Etap I. Powierzchnie lasów naturalnych maleją w wyniku aktywności ludzi poszukujących nowych obszarów dla rolnictwa.

Ale bez drzew naturalne składniki mineralne, które są w głębszych

warstwach gleby nie mogą być wykorzystane, ponieważ człowiek przerywa naturalny cykl odżywczy, a

w efekcie naturalna urodzajność gleby gwałtownie spada (trzeba wprowadzać sztuczne nawożenie
mineralne). Wzrost ludności wiejskiej powoduje zwiększenie zapotrzebowania w drewno które służy
jako budulec ale również jako opał. Wycinanie drzew z resztek lasów daje rodzinom wiejskim utrzy-

manie a pozostałości po zbiorach i odchody zwierząt wykorzystuje się do ogrzewania domów i gotowania.
Powoduje to przerwanie kolejnych cykli (wodnego, energetycznego) : brak zasilania gleby

resztkami powoduje degradację jej struktury i zwiększa podatność na erozję. Erozja na polach nachylonych wynosi około 50 – 100 t/ha i na tym etapie karczowanie na terenach leśnych przyspiesza te
procesy, a jednocześnie prowadzi do spadku urodzajności gleb i redukcji wielkości plonów.

Etap II. W momencie wycięcia wszystkich drzew odchody zwierząt i resztki po żniwach są

substytutem drewna na rynkach na których było ono towarem. Stały spadek urodzajności i zmniejszanie się materii organicznej, źródeł drewna energetycznego prowadzi do dotkliwego spadku zbiorów i

możliwości wypasu zwierząt. Dochodzi do paradoksu (modelowy przykład w Indiach) że dochody rodziny pochodzą ze sprzedaży odchodów a nie żywności której ze względu na zmienność zbiorów
wystarcza jedynie na przeżycie. Odchody krów są głównym źródłem opału i podstawowym artykułem
rynkowym. Resztki plonów służą do spożycia przez rodzinę i paszę dla trzody, której już nie można

wyżywić na pastwiskach. Erozja gleby (częste deszcze, powodzie, brak retencji wody w glebie, stepo-

wienie i wywiewanie przez wiatr) prowadzi do utraty plonów nawet w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sytuacja ta doprowadza do gwałtownego wzrostu cen opału i żywności.

Etap III. Drastyczny spadek wydajności biologicznej. Rodziny nie mogą wytworzyć dostatecz-

nej ilości żywności na potrzeby własne i utrzymanie trzody, produkują ja jedynie na rynek. Sytuacja ta
prowadzi do masowej imigracji ludności z terenów wiejskich. Powoduje to zmniejszenie się absolutnej ilości żywności kupowanej już za wszelką cenę. W całym kraju rozprzestrzenia się głód.

To jest przykład spirali albo pętli ekologicznej i efektu kaskadowego gdzie przerwane zostały
mechanizmy samoregulujące systemy naturalne, jaką można obserwować na niektórych obszarach

Afryki Wschodniej i Bliskim Wschodzie a na pewno w Etiopii. Wg. Newcomba punkt krytyczny załamania się samoregulacji ekosystemu następuje wówczas kiedy w kraju wycina się więcej drzew na opał
niż w celu uzyskania terenów uprawnych.

Do naruszenia równowagi ekologicznej w ekosferze dochodzi obecnie w wyniku wyrębu la-

sów, spadku volumenu gleb uprawnych, silny stress chemiczny, braku poszanowania energii, wyczerpywania się naturalnych źródeł energii (konwencjonalnej), silnego zanieczyszczenia (wody, gleby,
atmosfery), wyczerpywania się zapasów wody, zaniku gatunków i spadku bioróżnorodności oraz nadmiernego wzrostu populacji ludzkiej powodującej antropopresję skierowaną przeciwko przyrodzie

funkcjonującej w ekosystemach wodnych lądowych.
Prostą konsekwencją upadku ekologicznego jest spadek produkcji żywności na osobę i zwią-

zane z tym niedożywienie i rosnąca śmiertelność. Import żywności i pomoc międzynarodowa zmniej-

sza jedynie skutki ale nie likwiduje przyczyn, nie pomoże tu nawet drastyczne „zaciskanie pasa”. Niestety nietrafna polityka planowania rodziny lub co gorsza jej brak prowadzi do zwiększenia zapotrze-

bowania na żywność jak i negatywnie wpływa na system rolny. Nadmierny wzrost populacji ludzkiej
prowadzi do degradacji ekologicznej.
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Bliski Wschód jest przykładem regionu świata gdzie istnieje najbardziej dotkliwa degradacja

ekologiczna i gdzie występuje największa nierównowaga polityczna na świecie, stałe i chyba nigdy nie
kończące konflikty między sąsiedzkie.
Obok gospodarczych i socjalnych skutków upadku ekologicznego pojawiają się szybko kon-

sekwencje polityczne, rozruchy spowodowane brakiem żywności, migracja ekonomiczne ludności w
poszukiwaniu minimum egzystencji. Początki stresu politycznego wiążą się z niepokojami i demonstracjami a źródłem ich jest zmniejszanie się ilości pożywienia i rosnące ceny. Sytuacja taka prowadzi

do rewolt, przewrotów a nawet rewolucji czy obalania systemów ekonomicznych – przykładem może
być Polska lat osiemdziesiątych, gdzie na stres ekonomiczny nałożył się niezwykle silnie stres polityczny i swego rodzaju nacjonalizm.
Politolodzy i ekolodzy twierdzą, że deficyty gospodarcze zdominowały teraźniejszość ale de-

ficyty ekologiczne (deforestacja, braki wody, utrata ozonu, kwaśne deszcze, susze, zanik i degradacja
gleb, efekt cieplarniany, braki energetyczne) będą dominować w przyszłości.
Diagnoza stanu Ziemi pod koniec XX wieku (Worldwatch Institute - 1990)
L.p.
1.

Wskaźnik stanu Ziemi
Pokrywa leśna

Zmiany
Spadek powierzchni lasów tropikalnych o 11 mln

ha/rok; 35 mln ha lasów w krajach uprzemysłowionych
wykazuje oznaki zniszczenia (najprawdopodobniej jest
to efekt kwaśnych deszczów)

2.

Gleba orna na obszarach Corocznie traci się netto w wyniku erozji 26 mld ton
uprawnych

warstwy ornej

3.

Obszary pustynne

W efekcie złej gospodarki ziemią każdego roku przyby-

4.

Jeziora

Jeziora uprzemysłowionej i bogatej północy staja się

5.

Świeża woda

wa 6 mln ha nowych pustyń
martwymi biologicznie; tysiące innych zamiera.
W części terytoriów Afryki, Chin, Indii oraz Ameryki
Północnej poziom wód gruntowych drastycznie spada,

gdy zapotrzebowanie na wodę przewyższa zdolność
ponownego napełnienia formacji wodonośnej
6.

Bioróżnorodność gatunko- Kilka tysięcy gatunków roślin i zwierząt corocznie ginie
wa

bezpowrotnie; ocenia się iż w ciągu najbliższych 20 lat

może ulec zagładzie około 1/5 wszystkich gatunków na
Ziemi

7.

Jakość wód gruntowych

50 rodzajów pestycydów spowoduje skażenie w tym
zwłaszcza w USA; około 2500 wysypisk odpadów tok-

sycznych w USA wymaga oczyszczenia; skażenie toksyczne w skali świata nie jest znane.
8.

Klimat

Przewiduje się, że średnia temperatura Ziemi wzrośnie
do roku 2050 o 1,5 – 4,5oC.

9.

Poziom mórz

Do roku 2100 przewiduje się podniesienia poziomu wód
morskich od 1,4 m do 2,2 .

10.

Warstwa ozonowa w gór- Powiększająca się dziura „ozonowa” nad Antarktydą w
nych partiach atmosfery

okresie wiosennym może być zapowiedzią zmniejszenia
warstwy ozonowej wokół całego globu ziemskiego.

Powszechnie uważa się, że jeżeli już teraz nie podejmie się radykalnych środków zaradczych,

pozostawimy naszym wnukom świat mniej zdrowy, zubożały pod względem biologicznym i o relatywnie mniejszych możliwościach ekonomicznego rozwoju.
Efekt cieplarniany
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Klimat ziemi zmienia się w wyniku zmian globalnych ale również pod wpływem antropopresji

zaznaczającej się zwłaszcza nad dużymi aglomeracjami miejskimi – poprzez zmienne i mało stabilne
stany pogodowe oraz skład chemiczny powietrza. Swoista atmosfera wielkich miast i aglomeracji
przemysłowych znane już były w XVIII wieku ale dramatyczne rozmiary przyjęło zanieczyszczenie

powietrza nad Londynem w 1952 roku kiedy wskutek smogu nastąpił gwałtowny wzrost śmiertelności
mieszkańców miasta. Tworząca się nad wielkimi miastami powłoka zanieczyszczonego powietrza

osłabia dopływ promieniowania słonecznego do Ziemi oraz ogranicza pionowa cyrkulację promienio-

wania cieplnego z kierunku miasta. Na zanieczyszczone antropogennie powietrze składają się gazy
NOx, SOx, CO2, O3, CH4, halogrnopodobne węglowodory (freon i halon), dioksyny, furany, para wodna
oraz niekontrolowane ilości pyłów. Zjawisko jakie powstaje w wyniku zanieczyszczenia atmosfery w

skali globalnej nosi nazwę efektu szklarniowego. Na zanieczyszczenia atmosfery składają się zanieczyszczenia naturalne i antropogenne. Efekt szklarniowy nazywany jest również efektem cieplarnianym i polega na pochłonięciu przez znajdujące się w atmosferze przez gazy cieplarniane, promieniowania podczerwonego odbitego od powierzchni Ziemi. Gazy które zaabsorbowały to promieniowanie,

nagrzewają się i same wypromieniowują ciepło w kierunku Ziemi przez co przyczyniają się do wzrostu
temperatury w dolnych warstwach atmosfery i powierzchni globu. Jak ocenia World Watch Institute –
emisje naturalne stanowią nawet 70 – 80 % gazów szklarniowych i pyłów (zwłaszcza podczas wybu-

chów wulkanów, gejzerów, ruchów tektonicznych a także wybuchu wulkanów podwodnych) a pozostała ilość to emisje antropogenne. Konsekwencją rozwoju gospodarczego jest kurczenie się zasobów
przyrodniczych oraz „zużywanie coraz większych ilości energii” i systematyczny wzrost ilości wystę-

pujących w atmosferze substancji gazowych. Zjawisko to ma charakter globalny.

Poziomem odniesienia dla procesu ocieplenia globalnego jest wpływ obecności 1 kg CO2 na bilans
promieniowania uwolnionego do atmosfery. Największy udział szacowany na ~50% w powstawaniu
efektu cieplarnianego ma CO2 jako wyraz spalania i innych procesów energetycznych w przyrodzie.

Fakty są takie, że ilość CO2 od okresu rewolucji przemysłowej wzrosła o 25% i wynosi obecnie 360
str.m i ma tendencje rosnące. Oznacza to iż procesy ocieplania powierzchni Ziemi mają również tendencje rosnące o czym świadczą wyniki badań porównawczych rdzeni lodu z lodowców Arktyki i An-

tarktydy – okazało się że wzrostowi zawartości CO2 i CH4 w atmosferze w minionych epokach, zawsze
towarzyszyło ocieplenie. Stwierdzono również, że od początku XX wieku globalna temperatura na
Ziemi wzrosła o około 0,5 K i przewiduje się że do roku 2030 temperatura wzrośnie o 3,5 – 5 K.

Ocieplenie klimatu wiąże się ze zmianami cyrkulacji atmosferycznej, cyklem hydrologicznym wód,

bilansem wody, struktura zużycia energii a zwłaszcza długością okresu wegetacji i zasięgu upraw
roślinnych. Człowiek przeciwdziałać może procesowi ocieplenia globalnego jedynie przez ogranicze-

nie emisji antropogennej.

Zanikanie ozonu – dziura ozonowa
Jednostka całkowitej zawartości ozonu w atmosferze jest dobson (D) = 1 milicentyatmosfera,

i odpowiada ona grubości warstwy ozonu [w cm] jaki znajduje się w pionowym słupie powietrza o

podstawie 1 cm2 i sprowadzona do warunków normalnych (ciśnienie 760 mm Hg i temperatura 0oC).
Nazwa pochodzi od nazwiska G.M.B. Dobsona wynalazcy spektrofotometru który służy do pomiarów

zawartości ozonu. W warunkach normalnych warstwa ozonu grubości 3 mm odpowiada 300 D, przeciętna zawartość ozonu w warunkach normalnych wynosi 2,69 x 1016 cząsteczek O3 w 1 cm3.
Absorpcja części nadfioletowej

(o energii UV-C, λ 290 nm) promieniowania słonecznego

przez cząsteczki O2 powoduje ich przemianę na ozon – O3. W atmosferze zachodzi również proces
rozpadu cząsteczek ozonu spowodowany pochłanianiem niskoenergetycznej i średnioenergetycznej
części promieniowania nadfioletowego UV-C. Bilans wskazuje, że reakcja tworzenia i rozpadu ozonu
dostarczać powinna nadwyżek ozonu, tymczasem obserwujemy deficyt tego gazu. Większość ozonu

powstaje w warstwie między 15 a 40 km nad Ziemią. Tymczasem okazało się że nad Antarktydą w
1985 roku stwierdzono zanik ponad 40% ozonu, a obszar, nad którym stwierdzono zmniejszenie
stężenia ozonu nazwano „dziura ozonową”. Całkowita zawartość ozonu w atmosferze nad Antarktydą
okresowo spada do 110 D, a w samej ozonosferze na wiosne ozon zanika zupełnie. Przyczyn tego
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stanu upatruje się w cyklicznym pojawianiu się i zaniku wiru polarnego, zwiększonej aktywności wul-

kanów, plamami na Słońcu, wzroście zawartości NOx oraz obecności związków halogenoorganicznych.

Wg. jednej z hipotez silny wpływ na redukcję ozonu mają cząsteczki chloru oraz bromu przedostającego się z gazami w strefę promieniowania nadfioletowego gdzie zachodzi fotoliza. Wolne

rodniki chloru i bromu niszczą ozon zwłaszcza w wirze polarnym. Chlor znajdujący się w organicznych połączeniach substancji stosowanych jako czynnik chłodniczy, spieniający, rozpylający, podobnie
freon - CCl2F2 – znany czynnik chłodniczy oraz połączenie bromowe freonów CBr2F2 zwane potocznie

halonami stosowanymi jako czynnik gaśniczy – szybko uwalniają się do atmosfery i wolno dyfundują

przez troposferę do stratosfery gdzie pod wpływem promieniowania nadfioletowemu UV-C uwalniają
wolne atomy chloru rozkładające ozon. Wolny atom chloru może rozłożyć 100 000 cząsteczek ozonu,
a atomy bromu proces ten realizują 20 - krotnie „wydajniej”. Freony i halony mogą przebywać w atmosferze nawet do 130 lat. Dzięki protokołowi Montrealskiemu z 1987 roku wstrzymano produkcje

połączeń chloro – i bromoorganicznych co po dziesięciu latach wprowadzenia tego zakazu dało już
pozytywny efekt – zatrzymanie procesu rozpadu ozonu.

Nawet w Polsce zaobserwowano przejściowe obniżenie całkowitej zawartości ozonu do 193 D,

ale za ten stan odpowiadał stratosferyczny wir cyklonalny, zlokalizowany zima 1992 roku nad północną Kanadą. Nie bez znaczenia był aktywny wówczas wulkan Pinatubo z którego uchodziły do atmosfe-

ry olbrzymie ilości gazów i pyłów.
Smog

Do szczególnie groźnych zanieczyszczeń powietrza zalicza się smog który powstaje z połą-

czenia dymu i mgły. Podczas inwersji temperatury znajdująca się w powietrzu para wodna może osiągnąć temperaturę niższą od punktu kondensacji i pojawia się mgła, która może na wskutek rozpuszczania szkodliwych gazów zawierać wszystkie zanieczyszczające atmosferę substancje. Tak powstały

smog jest nieprzenikalny dla światła co przedłuża czas inwersji. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu:
1.

Londyński – kwaśny, zawiera wszystkie dymy, sadze, tlenki siarki, tlenki węgla i działa na organizm człowieka parząco, jest powodem chorób serca, płuc a nawet masowych zachorowań i na-

2.

głych zgonów.

Los Angeles (fotochemiczny) który tworzą spaliny samochodowe z zawartymi w nich węglowodo-

rami nienasyconymi, tlenki azotu i czad. Pod wpływem promieniowania słonecznego składniki te
reagują ze sobą tworząc substancje toksyczne: azotan nadacetylu, azotan nadpropionylu, azotan
nadbenzoilu oraz silnie utleniające związki z dużym udziałem ozonu. Smog fotochemiczny ataku-

je drogi oddechowe, podrażnia płuca, zwiększa podatność na infekcję dróg oddechowych, powoduje pieczenie oczu, plamki ozonowe na liściach, przyśpiesza rozkład materiałów gumowych itp.

Kwaśne deszcze

Dotyczy to opadu atmosferycznego – deszczu, śniegu, mgły a nawet szadzi w których pH ma
wartość poniżej 5,6. Od ponad 50 lat stwierdzano degradujący wpływ na organizmy wodne, zwłaszcza
na ekosystemy słodkowodne. Pierwsze sygnały o skutkach zakwaszania jezior napłynęły ze Skandyna-

wii gdzie na większości obszarów podłożem są skały. Kwaśne deszcze spływając po zlewni wymywały
krzemiany ze zlewni i przesuwały równowagę chemiczną w kierunku powstawania toksycznych jonów

glinu (Al3+). Najszybciej na spadek pH zareagowały ryby łososiowate, następnie makrofityczne ramienice tworzące łąki podwodne, raki i bezkręgowce bentosowe i planktonowe. Niskie pH jest dobrym

środowiskiem dla owadów wodnych i mchu wodnego – Fontinalis antypiretica . Kwaśne opady mają
również pewien wpływ na wody oceaniczne w których dochodzi do kumulacji SO42-.

Szczególnie niebezpieczne są kwaśne deszcze zawierające związki siarki działające bezpo-

średnio na organizmy żywe oraz przyrodę nieożywiona i budowle ludzkie. Związki azotu w kwaśnych
deszczach powodują przeazotowanie gleb i wód, przez co szybko wzrasta eutrofizacja wód.

Niemal w całej Europie występują opady o pH 4 – 4,5 co oznacza że sa one 10 razy bardziej

kwaśne niż tzw. normalny deszcz. Badania lodów Grenlandii wykazały, że 180 lat temu pH zawierało
się w zakresie 6 – 7,7 co oznacza, że opady w tym czasie były 100 krotnie mniej kwaśne niż obecnie.

Głównymi czynnikami powodującymi wzrost kwaśnych opadów są przenikające do atmosfery

tlenki siarki – SOx oraz tlenki azotu – NOx pochodzenia antropogenicznego. Gazy te rozprzestrzeniają
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się na znaczne obszary, często poza granice kraju w którym powstały [ są więc transgraniczne] i w

zależności od aktualnych warunków meteorologicznych (kierunki cyrkulacji, temperatura i wilgotność

powietrza, usłonecznienie) dochodzi do mokrego opadu atmosferycznego. Mokre cząsteczki w chmurze osądzają a wręcz rozpuszczają gazy i woda zawarta w chmurze opada rozpuszczając dodatkowo i

usuwając gaz który znajdował się poniżej chmury. Kwasowość opadu atmosferycznego powodowana

jest obecnością powstałych w ten sposób obecnością kwasów nieorganicznych: siarkowego, azotowego, chlorowodorowego, fluorowodorowego i ortofosforowego. Największy udział w kwaśnych desz-

czach – do 73 % ma H2SO4, zimą dominuje HNO3.

Wg. PIOŚ na Śnieżce opad ma średnio roczne stężenia pH 4,2 a w Suwałkach 4,6, przy czym
najwyższe zakwaszenie występuje w opadach rejonu Sudetów gdzie sporadycznie notowano pH nawet
poniżej 3,0.

Skutkiem zakwaszenia gleb i wód jest spadek bioróżnorodności a nawet zanik mniej toleran-

cyjnych na zmiany PH, gatunków roślin i zwierząt. Ponadto zakwaszenie prowadzi do spadku zawartości wapnia w wodzie i degeneracji pancerzy skorupiaków i tkanek szkieletowych fauny wodnej, ale

również prowadzi do wzrostu poziomu zawartości metali toksycznych takich jak glin, rtęć, kadm,
nikiel które w warunkach normalnych związane sa w osadach dennych.
Dalszą konsekwencją częstych kwaśnych opadów jest zmniejszenie zdolności naturalnego ich

zobojętniania przez ekosystemy lądowe i wodne. Depozycja kwaśna jest przyczyną obumierania lasów a zwłaszcza drzew iglastych a nieco później liściastych, pośrednio do roztworu glebowego z fazy

stałej uwalniane są potencjalnie toksyczne metale takie jak aluminium, ołów, cynk, i miedź stając się

często toksyczne dla roślin. Depozycja kwaśna na budowlach, pomnikach (kamienie piaskowcowe,

marmury, wapienie), konstrukcjach metalowych i maszynach powoduje ich przyśpieszone niszczenie
na wskutek korozji. Powstają olbrzymie straty materialne spowodowane przyspieszeniem procesów
korozyjnych, ludzie narażeni są na kwaśne ditlenki siarki i aerozole kwasu siarkowego powodujące

chroniczne schorzenia układu oddechowego.
Polska podpisała w 1994 roku protokół z Oslo zobowiązujący nas do redukcji o 60% wielkości
emisji tlenków siarki do roku 2010.
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Wykład nr 15
Zasady wykonywania oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla inwestycji projektowanych
oraz obiektów istniejących – tworzenia prognoz wpływu na środowisko akustyczne, powietrzne, lądo-

we i wodne w fazie budowy i eksploatacji.

OOŚ – ocena oddziaływania na środowisko wykonywana dla inwestycji, które mogą mieć wpływ na
środowisko. Jest opisem badań i obliczeń skoncentrowanych na problemach, konfliktach i ograniczeniach w zakresie wykorzystywania zasobów naturalnych ożywionych i nieożywionych.
Określa oddziaływanie inwestycji na: ludzi, świat zwierzęcy i roślinny, powierzchnię ziemi i glebę,
wody powierzchniowe i podziemne, złoża kopalin, klimat, krajobraz, dobra materialne i dziedzictwo
kulturowe.
Opisuje aktualny stan środowiska i jego powiązanie z planowaną inwestycją. Powinna opisywać sposoby uniknięcia niekorzystnego oddziaływania inwestycji na środowisko lub jego minimalizacji. Wykonywana jest przez biegłych specjalistów, powoływanych przez wojewodę.

Ekorozwój stawia sobie za cel osiągnięcie racjonalnego, sprawiedliwie rozdzielonego dobrobytu gospodarczego i społecznego który może być przekazywany następnym pokoleniom bez obawy
zagrożenia degradacją przyrody i ekosystemów lądowych czy wodnych. Realizacja tych celów jest

możliwa w przypadku ograniczenia emisji do atmosfery zanieczyszczeń gazowych i pyłów, stworzenie
warunków cyklicznego odnawiania się zasobów naturalnych (lasy, wody), ograniczenie emisji substancji toksycznych do środowiska przyrodniczego oraz zagwarantowanie równych szans w podnoszeniu
standardu życia i dobrobytu obecnego społeczeństwa i przyszłym pokoleniom. Realizacja tych celów

ekorozwoju wymaga zasad organizacyjnych życia społeczno – administracyjnego które sprowadzić
można do:
1.

Zasady ekorozwoju

2.

Zasady praworządności

3.

Zasady odpowiedzialności sprawcy

4.

Zasady ekonomizacji

5.

Zasady regionalizmu

6.

Zasady regionalizmu

7.

Zasady uspołecznienia

8.

Zasady uwzględniania wymogów ochrony środowiska w działalności planistycznej

9.

Zasady rozwiązywania europejskich i globalnych problemów ochrony środowiska.

W deklaracji z Rio de Janeiro z 1992 roku dotyczącej ochrony środowiska i rozwoju w zasadzie 17
ujęto konieczność wykonywania OOŚ następująco: „ocena oddziaływania na środowisko, jako narodo-

wy instrument, musi zostać zastosowany do zamierzonych działań, co do których można spodziewać
się, że będą miały znacząco niekorzystny wpływ na środowisko i są przedmiotem podjęcia decyzji

przez kompetentne narodowe władze”....

Zasadniczym celem decyzji administracyjnych (rządowej lub samorządowej) jest określenie
potencjalnych zmian w środowisku przyrodniczym, jakie nastąpić mogą w wyniku programowanych
zamierzeń inwestycyjnych lub działalności. Problem ten dotyczy nowych zadań ale i starych, moderni-

zowanych obiektów inwestycyjnych. Dla prognozowania następstw planowanych inwestycji i do okre-

ślenia środków zapobiegających lub zmniejszających niekorzystne skutki tych inwestycji dla środowiska wykonywane są w Polsce (wzorem Unii Europejskiej) oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)

przez biegłych specjalistów których powołuje Wojewoda.

Zwykle OOŚ wykonuje się dla inwestycji o większej skali i o spodziewanym silniejszym wpływie na środowisko przyrodnicze. Każda OOŚ jest opisem badań i obliczeń skoncentrowanych na pro-

blemach, konfliktach i ograniczeniach w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych – ożywionych i

nieożywionych. Prognoza taka ma na celu wskazać w jaki sposób planowana inwestycja może wpły-
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wać na środowisko tzn. jakie spowoduje w nim straty, czy zagrozi zdrowiu a zwłaszcza życiu i czy nie

pogorszy warunków życia. Sposoby uniknięcia niekorzystnego oddziaływania na środowisko lub przynajmniej ich dopuszczalnej minimalizacji znajdują się w OOŚ.

OOŚ po raz pierwszy wprowadzono 30 lat temu w USA, a 27 czerwca 1985 roku Dyrektywą

EWG nr 85/337/EEC wprowadzona obowiązek wykonywania ocen we wszystkich krajach Unii Europej-

skiej. Sposób i procedury OOŚ są zróżnicowane ale muszą one uwzględniać wyniki tych ocen na etapie
postępowania lokalizacyjnego i następnie budowy. W Polsce system OOŚ wprowadzono dość późno

chociaż na początku lat osiemdziesiątych podejmowano próby wprowadzenia tego systemu ale bez
oparcia w szczegółowych regulacjach prawnych. Dopiero Ustawa z 12 lipca 1984 roku o planowaniu

przestrzennym nakazywała sporządzanie OOŚ, ale szczegółowe określenie rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, znalazło

się w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 13 maja 1995
roku. Do szczególnie szkodliwych dla środowiska inwestycji zaliczono:
•
•

Rafinerie ropy naftowej

Elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie i inne instalacje do spalania o nominalnym obciążeniu 300MW

•
•

Elektrownie jądrowe i inne reaktory jądrowe

Instalacje do końcowego usuwania napromieniowanego paliwa jądrowego i odpadu radioaktywnego

•

Instalacje do produkowania lub wzbogacania paliw jądrowych ich przerobu, magazynowania,
unieszkodliwiania i przerobu odpadów radioaktywnych

•

Inwestycje służące do pierwotnego wytopu surówki żelaza i stali oraz produkcji metali nieżelaznych

•

Zakłady wydobycia azbestu oraz jego przerobu

•

Zakłady chemiczne lub ich grupy

•

Autostrady i drogi ekspressowe

•
•

Porty morskie i instalacje portowe do obsługi ładunków płynnych i sypkich

Rurociągi do przesyłu gazu, ropy naftowej, produktów naftowych i substancji chemicznych o
średnicy > 800mm i długości ponad 40 km

•

Inwestycje związane z wykorzystaniem lub unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych włącz-

nie z ich termicznym przekształcaniem
•
•

Nadpoziomowe stawy osadowe o powierzchni powyżej 10 ha
zbiorniki wodne o pojemności całkowitej większej niż 10 mln m3 oraz zapory wodne piętrzące na
wysokość > 8 m

•

inwestycje przesyłające zasoby wodne między zlewniami w ilościach przekraczających 100 mln m3
rocznie z wyłączeniem przesyłu wody pitnej rurociągami

•

ujęcia wód podziemnych o wydajności > 5 mln m3/ rok

•

zakłady wytwarzające masy celulozowe papier lub tekturę w ilości > 200 t/dobę

•

zakłady górnicze i zakłady przeróbcze

•

inwestycje służące do poszukiwania i wydobywania węglowodorów spod dna morskiego

•

Linie dalekobieżne ruchu kolejowego

•

Porty lotnicze o pasie startowym długości większej niż 2100m

•

Oczyszczalnie ścieków

•

Linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym > 220 kV i stacje rozdzielcze o napięciu >

400 kV
•

Inwestycje związane z hodowlą zwierząt w liczbie ponad 500 dużych jednostek przeliczeniowych
inwentarza

•

Instalacje odsiarczania o wydajności > 100000m3/godzine gazów odlotowych

•

Inwestycje związane z produkcja lub wykorzystaniem rtęci

Natomiast stan środowiska mogą pogorszyć :
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•

Inwestycje w rolnictwie (hodowla zwierząt 50 – 500 DJP, hodowla ryb łososiowatych, hodowla ryb
innych niż łososiowate oraz skorupiaków w stawach o powierzchni > 10 ha, hodowla egzotycznych zwierząt powyżej 3 matek),

•

Inwestycje w przemyśle wydobywczym (odkrywki piasku, żwiru, gliny i innych kopalin, wzbogaca-

nie węgla, ujecie solanek i wód leczniczych, zakłady poszukiwawcze surowców)
•

Inwestycje w przemyśle energetycznym (elektronie konwencjonalne, rurociągi do przesyłu surowców i produktów energetycznych, elektrownie wodne)

•

Inwestycje w przemyśle hutniczym (wytop żelaza i stali, odlewnie, kuźnie, walcownie i ciągarnie
itp.)

•

Inwestycje w przemyśle chemicznym (wytwarzające produkty organiczne i nieorganiczne, tworzywa sztuczne, rafinerie itp.)

•

Inwestycje w przemyśle spożywczym (zakłady przetwórstwa mięsa ciepłokrwistych i ryb, mleczarskie, browary, ubojnie, owoców i warzyw, cukrownie, gorzelnie i wytwórnie win)

•
•

Inwestycje w przemyśle tekstylnym, skórzanym, drzewnym i papierniczym

Inwestycje infrastrukturalne (linie kolejowe o prędkości do 200km/h, porty lotnicze oraz lądowiska, porty oraz przystanie w tym porty rybackie, śródlądowe drogi wodne w tym wały p. powodziowe, zbiorniki i zapory wodne, linie tramwajowe, koleje napowietrzne i metra, rurociągi do
przesyłu wody, wały ochronne, nabrzeża, pirsy, linie elektroenergetyczne i stacje rozdzielcze o

niskich napięciach, drogi krajowe i wojewódzkie, stacje paliw płynnych poza stacjami propan –
butan, parkingi samochodowe, kompleksy handlowe > 3 ha, zajezdnie tramwajowe i autobusowe,
bazy transportowe, przejścia graniczne)
•

Inwestycje turystyczne i wypoczynkowe

•

Inne (zbiorniki do przeładunku ropopochodnych > 50000m3, koksownie, cementownie, huty szkła
i produkcji wyrobów, ujęcia wód podziemnych i zasilania wodami podziemnymi, oczyszczalnie

ścieków 400 – 150000 MR, tory wyścigowe dla pojazdów mechanicznych, stacjonarne wytwórnie
mas bitumicznych i betonu, produkcja włókien mineralnych, styropian, obsługi i remontu sprzętu
mechanicznego, nadpoziomowe stawy osadowe, instalacje odsiarczania, lakiernie i malarnie,
unieszkodliwianie zasolonych wód kopalnianych i solanek)

Każda OOŚ na etapie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu powinny
określać oddziaływanie inwestycji na: ludzi, świat zwierzęcy i roślinny, powietrze, powierzchnię ziemi i

glebę, wody powierzchniowe i podziemne, złoża kopalin, klimat, krajobraz, dobra materialne i dzie-

dzictwo kulturowe we wzajemnych powiązaniach i oddziaływaniach. Ponadto należy określić i opisać
istniejący stan środowiska i jego powiązanie z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem terenu,

etap budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji (wraz z towarzyszącymi jej obiektami i urządzeniami
budowlanymi), określić i zidentyfikować możliwe sytuacje awaryjne, określić skutki transgraniczne, a

wreszcie przedstawić zastosowane metody i założenia i braki w tym zakresie. OOŚ musi opisać i prze-

analizować oceniana inwestycję pod kątem zminimalizowania jej ewentualnego ujemnego wpływu na
środowisko i zdrowie ludzi oraz określić izolinie niepożądanego wpływu inwestycji w aspekcie hałasu,
odorów, promieniowania elektromagnetycznego w interesie osób trzecich.

Drugim etapem w którym wykonuje się OOŚ oceniającą projekt budowlano – wykonawczy, po-

zwalającym

inwestorowi na podjęcie prace budowlanych jest ocena etapu pozwolenia na budowę.

Ekspertyza OOŚ musi być przygotowana i wzięta pod uwagę przez odpowiednie władze wykonawcze
(administracji rządowej lub samorządowej) przy zatwierdzaniu inwestycji do budowy.

Niezależnie od strony formalno –prawnej OOŚ spełnia jeszcze kilka innych celów:

1.

Umożliwia uwzględnienie problemów ochrony środowiska przyrodniczego na etapie pla-

2.

Umożliwia ochronę interesów przyrody na etapie realizacji inwestycji

3.
4.

nowania

Procedura oceny może pomagać w rozwiązaniu konfliktów społecznych istniejących lub
tych które mogą zaistnieć w przyszłości

Włącza do procesu podejmowania decyzji społeczeństwo lokalne.
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Ekspertyza OOŚ jest już etapem finalnym pracy biegłego w zakresie potrzebnym do wydania decyzji

administracyjnej ale przed tym muszą nastąpić podane niżej etapy prac dotyczące administracji jak i
samego biegłego:
1.

Ogłoszenie zamiaru realizacji przedsięwzięcia (społeczeństwo dowiaduje się o planach realizacji
inwestycji)

2.
3.

Kwalifikacja czy zamierzona inwestycja wymaga przeprowadzenia OOŚ.
Ocena wstępna – przy wątpliwościach czy konieczne jest przeprowadzenie pełnej dwu etapowej
procedury OOŚ istnieje możliwość przeprowadzenia wstępnej oceny z określeniem rodzajów po-

tencjalnych zagrożeń dla środowiska, oszacowania izolinii różnych oddziaływań, określenie istnienia możliwych wariantów realizacji inwestycji.
4.

Określenie zakresu OOŚ – najważniejszy etap procedury zawierający zadania – co ma być zbada-

5.

Studia do OOŚ i przygotowanie prognozy – interdyscyplinarny zespół ekspertów identyfikuje od-

ne, warianty realizujące cel inwestycji, metody i kryteria oceny oraz wskazanie dodatkowych konsultantów.

działywania, prognozuje i ocenia istotę działania jakiegoś czynnika, rozważnie możliwych do

przedsięwzięcia środków mających przeciwdziałać negatywnym oddziaływaniom.
6.

Przygotowanie raportu OOŚ – daje on podstawę do podjęcia wyważonej i prawidłowej decyzji

7.

Udział społeczny – uwzględnienie opinii społeczeństwa w procedurze OOŚ.

administracyjnej co do przyszłości projektowanej inwestycji.

Wykonanie OOŚ rozpoczyna się po otrzymaniu zlecenia od inwestora na podstawie wskazania

właściwego urzędu ochrony środowiska. Metodologicznie OOŚ wykonywane są wg. deterministycznych modeli przewidywania zdarzeń oraz wg. wzorców pozytywistycznych w których wykorzystuje się
ekologiczny punkt postrzegania środowiska przyrodniczego w ujęciu holistycznym. Paradygmat eko-

logiczny oparty na holistycznym (całościowym) podejściu do środowiska wymusza przy wykonywaniu
OOŚ:
•

Interdyscyplinarną współpracę specjalistów

•

Zwiększenie perspektywy przewidywanych zdarzeń

•

Możliwość zbilansowania korzyści i strat środowiskowych dla decydentów i polityki społeczno

–gospodarczej
W związku z tym OOŚ powinna zawierać propozycje wielowariantowości rozwiązań i umożliwiać wy-

bór propozycji optymalnej dla środowiska przyrodniczego.
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