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Prognozowane kierunki zmian klimatycznych – scenariusz dla Polski 

 

Zbigniew W. Kundzewicz 

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu 
Poczdamski Instytut Badań nad Konsekwencjami Klimatu 

 

 

Struktura referatu 

1. Wstęp – Klimat się ociepla 
2. Przyczyny zmian klimatu 
3. Konsekwencje zmian klimatu 
4. Co dalej? 

 

Krótkie rozwinięcie tez 

Od kilku dziesięcioleci, każdy kolejny rok wpisuje się w obraz cieplejszego świata, a projekcje na 
przyszłość zwiastują dalszy wzrost temperatury. Pierwsza dekada XXI wieku jest zdecydowanie 
najcieplejsza w historii globalnych bezpośrednich obserwacji temperatury. Oprócz skali globalnej, klimat 
ociepla się we wszystkich innych skalach przestrzennych, choć na długofalową tendencję wzrostu 
temperatury nakładają się bardzo silne wahania; tym silniejsze im mniejsza skala przestrzenna jest 
rozważana. Ocieplenie nie ma jednostajnego tempa - średnie tempo ocieplenia w ostatnich 25 latach jest 
kilkakrotnie wyższe niż średnie tempo w ostatnich 100 latach. Dane obserwacyjne z Polski również 
potwierdzają wystąpienie ocieplenia. 

Choć globalne zmiany klimatu utożsamia się potocznie ze wzrostem temperatury, zmieniają się 
wszystkie elementy sprzężonych systemów klimatu i zasobów wodnych, a w konsekwencji – także wiele 
systemów fizycznych, biologicznych i ludzkich. Bardzo silne zmiany dostrzeżono już w kurczącej się 
kriosferze (lodowcach i lodach, pokrywie śnieżnej i zmarzlinie). W wyniku rozszerzalności cieplnej, a także 
topnienia kriosfery, podnosi się poziom oceanów. W cieplejszym klimacie rośnie intensywność opadów – 
dłuższe okresy posuszne przedzielane są intensywnymi opadami. Zmiany klimatu wywołują wiele efektów 
towarzyszących, zarówno korzystnych jak i niekorzystnych. Jednak, per saldo, przy silniejszym ociepleniu 
można obawiać się rosnących strat.  

Klimat ziemski zmieniał się już wielokrotnie w historii Ziemi, a okresy chłodniejsze przeplatały się 
z cieplejszymi. Istnieje kilka grup mechanizmów odpowiedzialnych za zmiany klimatu, a więc: wahania 
promieniowania słonecznego (aktywność Słońca); zmiany parametrów orbity ruchu Ziemi wokół Słońca; 
zmiany składu ziemskiej atmosfery (gazy cieplarniane, pyły, aerozole); oraz zmiany właściwości 
powierzchni Ziemi (współczynnik odbicia, retencja wodna, zmiana użytkowania terenu). Pierwsze dwa 
wyżej wymienione mechanizmy przebiegają w sposób naturalny, bez udziału człowieka. Natomiast na 
pozostałe dwa mechanizmy wpływ mają zarówno czynniki naturalne (np. erupcje wulkanów), jak i 
działalność człowieka.  

Istnieją mocne przesłanki uzasadniające stwierdzenie, że zachodzące obecnie ocieplenie różni się 
w istotny sposób od wielu wcześniejszych okresów wzrostu temperatury w historii naszej planety, które 
wywołane były wyłącznie czynnikami naturalnymi – zmianami aktywności Słońca, parametrów 
orbitalnych, czy naturalną zmianą składu ziemskiej atmosfery. Coraz więcej argumentów przemawia za 
przyjęciem hipotezy, że ziemski klimat ociepla się przede wszystkim z powodu wywołanego przez ludzi 
wzrostu stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych. Rosną emisje i atmosferyczne stężenie dwutlenku 
węgla (wskutek wzrostu spalania węgla, ropy i gazu, a także redukcji możliwości sekwestracji węgla przez 
roślinność, towarzyszącej wylesieniu), metanu (produkcja ryżu, hodowla, topnienie zmarzliny) i podtlenku 
azotu (rolnictwo). 
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Przy obecnym stanie wiedzy, zakładając wyłącznie wymuszenia naturalne, bez elementu 
antropogenicznego (wzrost emisji gazów cieplarnianych i zmiany powierzchni Ziemi), nie potrafimy 
wytłumaczyć wzrostu temperatury w ciągu ostatnich dziesięcioleci.  

Projekcje zmian klimatu i ich konsekwencji są niepewne ilościowo, choć pod względem 
jakościowym zmiany są przewidywalne.  

Postępujące ocieplenie klimatu Polski w XXI wieku wydaje się przesądzone, i to dla wszystkich 
pór roku, przy czym w zimie wzrost temperatury będzie najsilniejszy. Można oczekiwać, że wzrost średniej 
temperatury rocznej w Polsce będzie wyższy niż wzrost temperatury globalnej. Przy założeniu tzw. 
scenariusza IPCC SRES A1B określającego rozwój społeczno-ekonomiczny (od którego zależą emisje 
gazów cieplarnianych), dla terenu Polski modelowe projekcje dla roku 2050 przewidują wzrost 
temperatury średniej rocznej o prawie 3oC, w porównaniu z okresem bazowym 1961-1990, przy czym 
wzrost temperatury zimy (wyższy dla części wschodniej Polski, a niższy dla zachodniej) będzie wyższy niż 
wzrost temperatury lata (wyższy na południu, niższy na północy). 

Projekcje przewidują lekki wzrost średniego opadu rocznego w Polsce. Jednak, projekcje opadów 
sezonowych są różne dla różnych modeli klimatycznych. Modele nie zgadzają się nawet w kwestii kierunku 
zmian – niektóre przewidują wzrost opadów letnich, a inne przewidują spadek.  

Rośnie częstość opadów deszczu w zimie, a maleje częstość opadów śniegu. Projekcje wskazują 
na skrócenie okresu zalegania pokrywy śnieżnej oraz zmniejszenie jej grubości. Takie prognozy dotyczą 
nie tylko nizin, gdzie już teraz zdarzają się długie zimowe okresy bez niej, ale także gór, zwłaszcza na 
mniejszych wysokościach. 

Modele przewidują, że nawet jeśli w Polsce wystąpią mniejsze opady w lecie, jednak opady 
intensywne, np mierzone przez maksymalny opad 24-godzinny, wzrosną. Coraz większa część opadów w 
lecie może więc przypadać na opady o dużej intensywności.  

Projekcje wskazują także na wzrost zagrożenia suszą w sezonie wegetacyjnym. Wskutek redukcji 
pokrywy śnieżnej rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia susz wiosennych i erozji wietrznej (gleby 
niepokrytej roślinnością). Im cieplejsze staną się zimy, tym dotkliwsze mogą być późne przymrozki, 
których jednak nie da się wykluczyć i w cieplejszym klimacie. 

Projekcje zmian klimatu na obszarze Polski wskazują, że zmiany klimatu niosą w naszym kraju 
szanse (np. bardziej przyjazna dla amatorów kąpieli wyższa temperatura wody w Bałtyku, czy jeziorach 
Pojezierza Mazurskiego; mniejsza zachorowalność i śmiertelność oraz oszczędność na opale zimą, rosnąca 
możliwość uprawy ciepłolubnych roślin), ale i zagrożenia: wzrost częstości fal upałów; opadów 
intensywnych, powodzi i osuwisk; ale także suszy w sezonie wegetacyjnym; silnych wiatrów; i wzrost 
poziomu morza, rozwój patogenów związany z ociepleniem).  

Konsekwencje zmian klimatu zależą od tempa i amplitudy zmian. Aby przeciwdziałać 
galopującemu ociepleniu, potrzebne są skoordynowane działania, ale dotąd nie udało się dokonać 
konkretnych i wiążących globalnych uzgodnień co do przeciwdziałania zmianom klimatu. 

Globalne straty związane ze zmianami klimatu szacuje się w roku 2050 na ok. -0,2% produktu 
globalnego brutto, a w skali całej Unii Europejskiej – na bliskie zera (tzn. korzyści zrównoważą straty). 
Polska jest i pozostanie ofiarą, i beneficjentem zmian klimatu, ale też (współ)sprawcą, i aktywnym 
uczestnikiem przeciwdziałania zmianom, zwłaszcza po wstąpieniu do Unii Europejskiej. „Terapia” (tzn 
mitygacja zmian klimatu) może być jednak bardziej bolesna niż „choroba” (zmiany klimatu i ich skutki), 
bo Polska węglem stoi. 

Jednak, per saldo, Polska na pewno nie będzie wielkim przegranym w zmieniającym się klimacie w 
horyzoncie roku 2050. Tym niemniej, problemy z wodą, w tym – istniejące już teraz zagrożenia 
ekstremami wodnymi – suszami i powodziami (szczególnie typu opadowego), mogą nasilić się. Trzeba 
będzie optymalnie „zagospodarować” zmiany korzystne; a skutecznie zaadaptować się do zmian 
niekorzystnych. 
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Przewidywane zmiany użytkowania terenu i ich wpływ na walory przyrodnicze. Rola planowania 
przestrzennego w minimalizowaniu negatywnego wpływu tych zmian 

 
Jerzy Solon 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 
 
 
Wprowadzenie 

Zagadnienie przewidywania zmian w użytkowaniu terenu w odniesieniu do całego kraju i w 
perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat jest problemem nadzwyczaj złożonym i obarczonym dużą 
dozą niepewności oraz subiektywizmu. 
Niepewność wynika z kilku powodów z których najważniejsze to: 
- niedeterministyczność układów przyrodniczych, czyli nie zawsze powtarzalna reakcja ekosystemów na 
oddziaływania antropogeniczne; 
- indywidualne, niezależne i nieprzewidywalne decyzje właścicieli, których wpływ na stan krajobrazu może 
być określony jedynie w sensie statystycznym i przy analizie odniesionej do przeszłości; 
- niepewność co do przyszłych preferencji społecznych oraz uwarunkowań ekonomiczno-prawnych. 
Dlatego też prezentowana prognoza zmian ma głównie charakter jakościowy, wynikający z ekstrapolacji 
dotychczasowych trendów i dotyczy jedynie wybranych zagadnień składających się na zmiany użytkowania 
terenu, rozumianego jako: (a) pokrycie terenu (np. w jednostkach Corine Land Cover), oraz (b) zestaw 
wykonywanych zabiegów (np. łąka jednokośna lub wielokośna z nawożeniem lub bez, z podsiewaniem lub 
bez, itd.). 
Przy tworzeniu prognozy, poza wykorzystaniem licznych lecz rozproszonych źródeł literaturowych, 
zostały również uwzględnione założenia i projekcje zawarte w niektórych dokumentach państwowych, 
takich jak m.in. Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 
(wraz z dołączonymi licznymi ekspertyzami tematycznymi), Krajowy Program Zwiększania Lesistości 
(Aktualizacja 2003), Polityka Ekologiczna Państwa oraz inne plany i programy tematyczne.  
 
Zmiany powierzchni leśnej i typów lasu 

Krajowy program Zwiększania Lesistości zakłada, że po roku 2050 lesistość kraju osiągnie ok. 
33%. Oznacza to, że średnioroczny rozmiar zalesień (bez sukcesji naturalnej) w okresie 2011-2020 
powinien wynosić ok. 40 tys. ha. Szczegółowa analiza rozmieszczenia lasów w Polsce, wymagań ochrony 
przyrody, zagrożenia erozją oraz jakości przestrzeni nadającej się pod zalesienia wskazuje, że potrzeby 
zalesieniowe ze względu na potrzeby ochrony przyrody nie pokrywają się z potrzebami zalesieniowymi wg 
innych kryteriów (preferuje się zalesianie gleb najsłabszych o niskiej przydatności dla rolnictwa według 
punktacji IUNG, o urozmaiconej rzeźbie terenu, zagrożone występowaniem stepowienia, erozji wodnej i 
powierzchniowej, oraz powierzchnie na ważniejszych wododziałach, w zlewniach chronionych, i w 
strefach ochrony wód podziemnych). Co więcej - potrzeby zalesieniowe (największe w województwach: 
wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim) nie 
pokrywają się z podażą gruntów do zalesienia, które zwartymi obszarami występują głównie w tych 
województwach, w których wskaźnik lesistości już obecnie jest wysoki. 
Na trudności i ograniczenia w realizacji preferowanego modelu lesistości kraju wpływa dodatkowo fakt, że 
zalesianie przestaje być konkurencyjne w stosunku do innych form pokrycia terenu. Przeznaczanie 
gruntów na cele rekreacyjne przynosi większy dochód właścicielom i gminie.  
Przy wymienionych wyżej uwarunkowaniach oraz założeniu kontynuacji dotychczasowych trendów w 
warunkach niezmienionych reguł prawnych i ekonomicznych, można z dużą dozą prawdopodobieństwa 
przypuszczać, że: 
- lesistość będzie systematycznie acz powoli wzrastała w skali całego kraju i poszczególnych województw, 
przy czym w niektórych powiatach o niskiej i średniej lesistości będzie spadać; 
- nowe powierzchnie leśne będą zwiększać lesistość, w większości przypadków nie optymalizując struktury 
przestrzennej krajobrazu, co oznacza, że będzie raczej następowało wyrównanie (skrócenie) granicy leśno-
polnej w wyniku przyrastania powierzchni leśnej wzdłuż istniejącej ściany lasu, oraz powstawanie małych, 
ekologicznie mało efektywnych powierzchni w otoczeniu pól, niż zmniejszanie stopnia fragmentacji i 
tworzenie nowych struktur leśnych o funkcji dalekodystansowych korytarzy ekologicznych; 
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- w rejonach (powiatach) o bardzo wysokiej lesistości mogą zanikać inne formy pokrycia terenu i 
użytkowania ziemi. 
Możliwe jest przy tym wyraźne zróżnicowanie funkcjonalne powierzchni leśnych na trzy kategorie: 
- tradycyjne lasy z przewagą funkcji gospodarczych; 
- tradycyjne lasy z przewagą funkcji ochronnych (z wyraźnie obniżoną rolą produkcji drewna); 
- nowoczesne plantacje drzew (także obcego pochodzenia) dla celów produkcji surowcowej. 
Zmianom powierzchni leśnej i sposobów gospodarowania w leśne będą w dalszym ciągu towarzyszyły 
zmiany w składzie gatunkowym ekosystemów leśnych. Nie wdając się w próbę oceny zmian żywotności i 
zasięgów geograficznych poszczególnych drzew lasotwórczych , można przypuszczać, że będą 
kontynuowane następujące procesy: 
- spadek bogactwa florystycznego płatów w większości typów lasu;  
- zmniejszanie częstości występowania gatunków podstawowych dla zespołów, oraz charakterystycznych 
dla poszczególnych klas zbiorowisk leśnych (lub innych syntaksonów);  
- ograniczanie występowania w zbiorowiskach leśnych gatunków charakterystycznych dla zbiorowisk 
związanych z murawami, łąkami i pastwiskami; 
- wzrost roli gatunków w części lub w pełni ruderalnych; 
- wzrost bogactwa gatunkowego i zwarcia drzew i krzewów, rozwój lasów wielopiętrowych oraz bardziej 
cienistych; 
- postępujący wzrost roli takich procesów, jak: neofityzacja, synantropizacja, fruticyzacja, cespityzacja, 
eutrofizacja, fagetyzacja.  
Ponadto w obrębie poszczególnych kompleksów leśnych i krajobrazu będzie najprawdopodobniej 
obserwowana zmiana zasięgów geograficznych wielu zespołów, zanikanie w skali regionalnej lub 
ogólnopolskiej wielu typów zbiorowisk leśnych oraz utrata cech specyficznych poszczególnych zespołów 
leśnych. 
Procesy te będą prowadzić do unifikacji przestrzennej i typologicznej lasów Polski, co w rezultacie 
spowoduje dalszy spadek różnorodności biologicznej na poziomie gatunkowym i ekosystemowym. 
Należy tu wyraźnie stwierdzić, że rola planowania przestrzennego w spowalnianiu, zatrzymaniu lub 
odwróceniu tych trendów może być bardzo ważna, choć ograniczona jedynie sterowania rozmieszczeniem 
nowych powierzchni leśnych i przeciwdziałania postępującej fragmentacji istniejących kompleksów lasu. 
Główną rolę w zachowaniu zasobów leśnych powinny odgrywać zmienione praktyki gospodarcze i 
ochronne (niezależnie od tego, czy dotyczą lasów w pełni gospodarczych czy obszarów chronionych). 
Należy jednak stwierdzić, że aktywna ochrona i zabiegi kształtujące ekosystemy leśne z punktu widzenia 
zachowania zbiorowisk roślinnych i siedlisk gatunków roślin (głównie w obrębie ostoi Natura 2000) będą 
miały znaczenie lokalne, natomiast w skali ogólnopolskiej będą wpływały jedynie spowalniająco na główne 
kierunki przemian zbiorowisk leśnych. 
 
Użytkowanie rolnicze terenu 

Liczne badania dotyczące struktury przestrzennej i efektywności rolnictwa, aktywności zawodowej 
ludności wiejskiej oraz struktury i statusu ekonomicznego gospodarstw rolnych wskazują, że przestrzeń 
wiejska Polski jest wyraźnie podzielona na dwie odmienne części, które można umownie określić jako 
część północno-zachodnią oraz południowo-wschodnią. Pierwsza z nich charakteryzuje się m.in. lepszym 
wyposażeniem w infrastrukturę techniczną, bardziej zwartą zabudową (powodującą korzystniejszą sieć 
osadniczą) oraz większymi gospodarstwami. 
Przypuszcza się, że obecne zróżnicowanie (strukturalne, funkcjonalne, społeczne i ekonomiczne) 
przestrzeni wiejskiej będzie się najprawdopodobniej pogłębiać, choć – być może – niezgodnie z granicami 
obecnych typów funkcjonalnych gmin wiejskich. Efektem tego będzie prawdopodobnie postępujący 
spadek powierzchni gruntów ornych i łąk z pastwiskami (we wszystkich województwach), choć w 
strukturze rolniczego użytkowania ziemi wzrośnie prawdopodobnie udział użytków zielonych kosztem 
gruntów ornych. Szczególnie znaczna część gmin obecnie rolniczo monofunkcyjnych będzie tracić 
ludność i rolniczą przestrzeń produkcyjną. 
Obszary o dobrych warunkach dla rolnictwa (np. Żuławy Wiślane, Wyżyna Lubelska, Wyżyna 
Miechowska itp.) oraz obszary o wysokiej produkcji towarowej rolnictwa (np. Kujawy, Wielkopolska, 
wschodnie Podlasie) zachowają swój charakter rolniczy – przy możliwym postępującym uproszczeniu 
struktury przestrzennej. 
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Należy się także spodziewać wyodrębnienia trzech typów rolnictwa i – co za tym idzie – trzech typów 
przestrzeni wiejskiej: 
- rolnictwo wysokotowarowe na dużych polach, produkujące żywność na rynek; 
- rolnictwo nakierowane na produkcję biomasy dla celów energetycznych (ekologiczne skutki takiego 
rolnictwa mogą być – wbrew rozpowszechnionym poglądom – bardzo negatywne); 
- ekstensywne rolnictwo, którego naczelnym zadaniem będzie zachowanie rolniczego krajobrazu 
kulturowego, a nie produkcja rolnicza.  
Dodatkowo można przewidzieć występowanie obszarów o rolnictwie zanikającym, szczególnie w gminach 
o bardzo wysokiej lesistości, w strefach podmiejskich dużych miast oraz w rejonach atrakcyjnych 
rekreacyjnie. 
Każdy z wymienionych typów rolnictwa będzie się charakteryzował odmienną strukturą ekologiczną 
przestrzeni i innymi procesami kształtującymi różnorodność biologiczną. Wydaje się przy tym, że 
szczególną uwagę należy poświęcić terenom o rolnictwie ekstensywnym, gdyż tam najłatwiej można 
będzie wprowadzić narzędzia (planistyczne i ekonomiczne), sterujące strukturą przestrzenną krajobrazu, 
będącą podstawą ochrony walorów przyrodniczych. 
Jeżeli dotychczasowe trendy i przedstawione wyżej kierunki zmian rzeczywiście będą realizowane, to w 
rezultacie, przy zachowaniu podziału obszarów wiejskich Polski na dwa wyraźnie różne makroregiony, 
nastąpi unifikacja przestrzenna i typologiczna w obrębie wąsko ujętych regionów oraz wzrost kontrastu 
między regionami sąsiadującymi. 
 
Urbanizacja i suburbanizacja  

Ze względu na rozwój społeczno-gospodarczy kraju systematycznie będzie wzrastać powierzchnia 
zabudowana. Jednocześnie będzie kontynuowany proces pojawiania się nowej, rozproszonej zabudowy 
poza tradycyjnymi jednostkami osadniczymi, w tzw. „rejonach atraktorowych”. Z czasem zabudowa 
rozproszona będzie się przekształcać w układ mniej więcej zwarty. W rezultacie, przy braku nowych 
uregulowań planistycznych, coraz intensywniej będzie zanikać klasyczna granica „miasto-wieś”. 
W obszarach suburbanizacji będzie wzrastać (mierzona miarami formalnymi) różnorodność gatunkowa i 
ekosystemowa krajobrazu przy jednoczesnym zaniku gatunków i ekosystemów uważanych za rzadkie i 
zagrożone.  
 
Doliny dużych rzek 

Przewidywanie przyszłego użytkowania terenu w dolinach dużych rzek jest obecnie prawie 
niemożliwe. Ich charakter będzie bowiem zależeć od dwóch grup czynników. Z jednej strony od 
czynników naturalnych, takich jak powodzie i posuchy, których - zgodnie z przyjmowanymi modelami 
klimatycznymi - liczba i natężenie będzie wzrastać. 
Z drugiej strony użytkowanie ziemi będzie zależeć od przyjętych strategii postępowania. Możliwe są trzy 
strategie:  
- zabezpieczenie przed powodzią, obejmujące m.in. nowe, znacznie wyższe wały przeciwpowodziowe oraz 
wprowadzanie polderów w górnych i środkowych odcinkach rzek;  
- „życie z powodzią”, czyli stosowanie dotychczasowych środków;  
- "ucieczka przed powodzią", czyli przesiedlenie ludności z obszarów wysokiego ryzyka i wprowadzanie 
polderów w górnych i środkowych odcinkach rzek.  
Każdy z tych scenariuszy będzie miał inne konsekwencje dla warunków przyrodniczych (abiotycznych i 
biotycznych), użytkowania terenu oraz dla stosunków ekonomiczno-społecznych. W każdym jednak z 
tych scenariuszy należy przyjąć, że wyraźnie wzrośnie udział terenów trawiastych przy spadku (różnym w 
różnych scenariuszach) powierzchni obszarów zabudowanych i gruntów ornych. Inaczej wygląda sprawa 
w przypadku lasów. Można przyjąć, że strategia zabezpieczania przed powodzią doprowadzi do spadku 
lesistości i dalszego zaniku bardzo już rzadkich zbiorowisk łęgowych, podczas gdy strategia ucieczki przed 
powodzią przyniesie w konsekwencji wyraźny wzrost powierzchni lasów łęgowych. 
 
Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu  

Zmiany udziału powierzchniowego i rozmieszczenia poszczególnych typów pokrycia terenu 
będzie miało konsekwencje w zmianach ogólnej struktury przestrzennej krajobrazu. 
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Analiza dotychczasowych trendów, jakie zaszły w ciągu ostatnich 40-50 lat, wskazuje na postępujące 
wyrównywanie się różnic między małymi jednostkami przestrzennymi w obrębie regionów o mało 
zróżnicowanych warunkach abiotycznych. Zmniejszanie się różnic dotyczy udziałów powierzchniowych 
poszczególnych form pokrycia terenu, wyrównywanie się wskaźników różnorodności biologicznej i 
ujednolicania poziomu presji ludzkiej. 
Jednocześnie obserwuje się współcześnie pogłębianie się różnic między gminami mającymi odmienny 
potencjał przyrodniczy i ekonomiczny. Przejawia się to m.in. tym, że w gminach charakteryzujących się 
wysokimi wskaźnikami (zmiany, rozwoju, udziału) wartości tych wskaźników jeszcze wzrastają (dotyczy 
m.in. dochodu, produkcji, wielkości i liczby gospodarstw, udziału ugorów, pogłowia bydła, udziału lasów 
itp.), a tam, gdzie wskaxniki sa niskie obserwuje się najczęściej powolny wzrost, stagnację albo nawet 
obniżanie się wskaźników. W konsekwencji efektem jest m.in. skontrastowanie struktury przestrzennej 
(odmienne kierunki zmian różnorodności powierzchniowej, wzrost dominacji określonych form pokrycia 
terenu) i wyraźna dywergencja rozwojowa prowadząca do powstania odrębnych regionów o przewadze 
określonych procesów. 
Wydaje się, że oba wskazane wyżej procesy (homogenizacja w obrębie jednostek przestrzennych i wzrost 
różnic między regionami) będą kontynuowane w przyszłości. Tak powstałe i powstające regiony różnią się 
między sobą nie tylko cechami przestrzeni i sposobem użytkowania ziemi, ale również licznymi cechami 
społeczno-ekonomicznymi (np. jakością życia w aspekcie mieszkaniowo-środowiskowym i społeczno-
demograficznym oraz aktywnością obywatelską). Z kolei te nowe uwarunkowania społeczno-ekonomiczne 
będą prowadziły, przy braku zdecydowanego sterowania zewnętrznego - do dalszego skontrastowania 
ilości i jakości walorów przyrodniczych terenu. 
 
Integracja przepisów wpływających na stan przestrzeni 

Z analizy przeprowadzonej wyżej wynika, że walory przyrodnicze kraju będą w przyszłości ulegać 
zmniejszeniu. Aby choć w części przeciwdziałać tym procesom niezbędne są liczne zmiany w sposobach 
gospodarowania przestrzenią. Poza zmianami w przepisach bezpośrednio dotyczących procedur 
planowania przestrzennego niezbędne jest wprowadzenie zmian w innych przepisach, warunkujących 
możliwość realizacji celów planistycznych. 
Dotyczy to między innymi: 
1. Zasad korzystania z programów rolnośrodowiskowych. Obecnie obowiązuje zasada dobrowolności w 
korzystaniu z programach, przy konieczności spełniania odpowiednich kryteriów. W wielu przypadkach 
takie podejście jest mało efektywne z punktu widzenia zachowania i odtwarzania zagrożonych gatunków i 
ekosystemów. Należałoby wprowadzić mechanizmy dodatkowe, dające gminie aktywny wpływ na dobór 
gospodarstw/powierzchni korzystających z poszczególnych pakietów rolnościrodowiskowych. 
2. Nowego zdefiniowania celów ochrony przyrody (w ustawie o ochronie przyrody), które byłyby 
automatycznie stosowalne w planowaniu przestrzennym. 
3. Zdefiniowania celu, kryteriów i zasad ochrony krajobrazu kulturowego, zgodnie z konwencją o 
ochronie krajobrazu, ale w duchu utrzymania krajobrazów zrównoważonych w sensie ekologicznym. 
4. Sformułowania ogólnopolskich i regionalnych zasad gospodarowania w dolinach rzek, które były by 
obowiązującymi wytycznymi dla planowania przestrzennego. 
 
Postulaty dotyczące podstawowych zasad planowania przestrzennego  

Dzisiejsze przepisy dotyczące planowania przestrzennego nie stanowią dobrych ram dla ochrony 
walorów przyrodniczych na żadnym etapie planowania. Wydaje się, że, że w tej materii powinny zajść 
daleko idące zmiany, obejmujące m.in.:   
a) Wprowadzenie obligatoryjnego powiązania między wykonywaniem planu/koncepcji i strategii rozwoju 
na wszystkich szczeblach planowania (np. sporządzanie Koncepcji Polityki Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju w trybie prac nad strategią rozwoju kraju, ustalenia dla planowania lokalnego w 
powiązaniu z problematyką planowania gospodarczego); 
b) Przywrócenie ścisłej hierarchii planistycznej (od ogółu do szczegółu); 
c) Podniesienie „Studium uwarunkowań…” do rangi dokumentu prawa miejscowego, lub wprowadzenie 
obligatoryjnego przestrzennego planu (funkcjonalnego) gminy jako prawa miejscowego; 
d) Zniesienie lub daleko idące ograniczenie stosowalności „ustalenia warunków zabudowy”; 
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e) Przyjęcie, że gmina jest podstawową jednostką planowania przestrzennego, w obrębie której 
zaplanowane są, integrowane i realizowane wszystkie ustalenia strategii, programów i polityk tematycznych 
i regionalnych; 
f) Wprowadzenie planowania scenariuszowego; 
g) Zmianę (podniesienie) zakresu, rangi i roli dokumentacji przyrodniczej (fizjograficznej). Opracowanie 
fizjograficzne powinno służyć jako baza faktograficzna przy rozstrzyganiu konfliktów i wątpliwości w 
trakcie procesu planowania przestrzennego, i później przy planowaniu konkretnych inwestycji; 
h) Wprowadzenie obligatoryjnego ucyfrowienia wszystkich danych kartograficznych i innych z 
georeferencją oraz wprowadzenie obowiązku okresowego (co 10 lat ?) sprawdzania i unacześniania 
dokumentacji; 
i) Wprowadzenie do opracowania fizjograficznego specjalistycznych części, przynajmniej następujących: 
- studium granicy rolno-leśnej, dające możliwość prawidłowego sterowania procesem zalesiania gruntów; 
- studium walorów przyrodniczych, wykonane na bazie szczegółowej mapy roślinności rzeczywistej i 
uwzględniające: wszystkie zadrzewienia i zalesienia, ekosystemy naturalne i półnaturalne, korytarze 
ekologiczne istniejące, specjalne strefy buforowe oraz ocenę najważniejszych ekotonów (woda-ląd, las-
pole, las-łąka). Studium powinno również uwzględnić miejsca występowania wszystkich chronionych i 
zagrożonych ekosystemów oraz gatunków roślin i zwierząt. Studium walorów przyrodniczych jest 
niezbędne dla planowania optymalizacji struktury przestrzennej i sterowania korzystaniem z programów 
rolnośrodowiskowych; 
- studium wodne (zlewniowe), określające nie tylko możliwe sposoby korzystania z zasobów wodnych, ale 
także wprowadzające sposoby ochrony zlewni przed zanieczyszczeniami i minimalizowania skutków 
zjawisk ekstremalnych.  
Szczegółowe komentarze dotyczące przydatności wymienionych zmian dla sterowania użytkowaniem 
terenu wykraczają daleko poza zakres tego tekstu. Tu można jedynie stwierdzić, że wymienione postulaty 
były już wielokrotnie zgłaszane i dyskutowane przy wielu spotkaniach poświęconych zasadom ochrony 
przestrzeni przyrodniczej kraju. 
 
Uwagi końcowe 

W niniejszym tekście zasygnalizowano jedynie główne przewidywane kierunki zmian użytkowania 
terenu i ich konsekwencje dla utrzymania walorów przyrodniczych. Niektóre z tych zagadnień były już 
przedmiotem rozważań w literaturze, inne - ze względu na swoją niedookreśloność - były jedynie 
wcześniej sygnalizowane. 
Należy tu na zakończenie zwrócić uwagę, że każde z uwzględnionych zagadnień powinno być 
przedmiotem pogłębionej, wielodyscyplinarnej i wariantowej prognozy odniesionej zarówno dla Polski w 
całości jak i dla poszczególnych województw.  
Dzięki takim opracowaniom możliwe będzie bardziej poprawne sformułowanie konkretnych celów 
gospodarowania przestrzenią i dopasowanie do tych celów odpowiednich i efektywnych narzędzi 
prawnych i ekonomicznych. 
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Zagrożenia gatunków i zbiorowisk leśnych w kontekście zmian klimatu 
 

Janusz Czerepko, Dorota Dobrowolska, Andrzej Boczoń  
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym 

 
 
Najważniejszym czynnikiem powodującym zmiany klimatu są zmiany antropogeniczne atmosfery 

spowodowane nadmierną emisją gazów szklarniowych. Skład chemiczny atmosfery jest kontrolowany 
przez naturalne procesy, jak wybuchy wulkanów i działalność człowieka (np. wykorzystywanie paliw 
kopalnych). Procesy naturalne i antropogeniczne prowadzą do wymiany poszczególnych substancji, jak 
para wodna, węgiel, azot i siarka pomiędzy atmosferą, oceanami i lądem. Poznanie tych procesów jest 
konieczne do zrozumienia zmian klimatu.  

Lasy, jako systemy otwarte, są bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany warunków pogodowych i 
klimatycznych. Szczególnie łatwo zauważalne są reakcje ekosystemów na ekstremalne warunki pogodowe 
(Brzeziecki 2007). Ekosystemy leśne pełnią fundamentalną rolę w łagodzeniu zmian klimatu, ponieważ 
działają jak magazyn CO2. Lasy gromadzą 70% światowej puli C w biomasie, a zatem pełnią istotną rolę w 
obiegu C na świecie. A zatem mogą być „remedium” zmian klimatu. Natomiast są wrażliwe na zmiany 
temperatury, opadów i zjawiska ekstremalne pogody, które mają destrukcyjny wpływ i zmniejszają 
potencjał lasów do sekwestracji C. Lasy są więc „ofiarą” zmian klimatu. Większość lasów w Europie 
centralnej rośnie szybciej niż na początku XX wieku, w związku z rozwojem gospodarki leśnej, 
zwiększonym depozytem azotu i zmniejszonym zakwaszeniem gleb przez zanieczyszczenie powietrza 
(SO2) i rosnącą temperaturą oraz koncentracją CO2 w atmosferze Lasy są więc „beneficjentem” zmian 
klimatu. Ekosystemy leśne stanowią źródło gazów szklarniowych wskutek wylesień, niewłaściwego 
użytkowania, a także pożarów lasu, które zwiększają ilość CO2 w atmosferze. Lasy mogą być „przyczyną” 
zmian klimatu. 

Globalne zmiany klimatyczne obserwowane w ostatnich dekadach mają prawdopodobnie wpływ 
na rozmieszczenie drzew. Niekorzystne warunki klimatyczne, jak niskie temperatury w zimie czy susze w 
okresie letnim, mogą wpływać na granice zasięgu gatunków, a zmiany warunków środowiskowych mogą 
prowadzić do istotnych zmian modelu chorologii gatunku (Chauchard i in. 2010). W regionach górskich 
zmiany klimatyczne w postaci ocieplenia mogą prowadzić do przesunięcia w górę granicy lasu i górnej 
granicy występowania poszczególnych gatunków (Dittmar i in. 2003; Jump i in. 2006). Dotyczy to przede 
wszystkim sosny zwyczajnej, świerka pospolitego, dębu szypułkowego, buka zwyczajnego, dębu 
bezszypułkowego i lipy drobnolistnej (Rykowski 2008). Dla Polski ma to szczególne znaczenie, ponieważ 
wymienione drzewa to ważne przyrodniczo i ekonomicznie gatunki lasotwórcze, których granice 
naturalnego zasięgu przebiegają przez nasz kraj. Na przykład, według prognoz zmian zasięgów 
występowania gatunków w Polsce w wyniku zmian klimatu optimum ekologiczne świerka pospolitego 
przesunie się na północ i wschód (Sykes i Prentice 1995; Rykowski 2008). Przewiduje się ekspansję 
świerka pospolitego i sosny zwyczajnej po wzroście temperatury na obszarach tundry w Fenoskandynawii i 
Rosji (Sykes i Prentice 1996). Zmiany te będą poprzedzone przesunięciem się południowej granicy tych 
gatunków w Fennoskandynawii. Do podobnych wniosków doszedł Kräuchi (1995), który w swoim 
modelu przewiduje zastąpienie świerka przez buka i inne gatunki liściaste na siedliskach w północnych 
Niemczech przy wzroście temperatury rocznej o 0,3 °C do końca XXI w. Niektóre gatunki drzew 
zwiększą swój zasięg, a inne nie zmienią go wcale lub w niewielkim stopniu, natomiast będą też gatunki 
zagrożone wyginięciem (Sykes i Prentice 1995, 1996). Zakłada się, że wzrost temperatury o 3 °C do końca 
XXI w. może spowodować opanowanie strefy subalpejskiej przez gatunki liściaste, a strefy alpejskiej przez 
gatunki iglaste (badania szwajcarskie). Lasy grądowe zastąpią lasy bukowe w strefie podgórskiej (Brzeziecki 
i in. 1995).  
 Poniżej przedstawiono zagrożenia ważnych gatunków drzew wynikające ze zmian klimatu, a przede 
wszystkim z zagrożenia częstością i intensywnością susz w okresie wegetacyjnym. Badania dotyczące buka 
zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) wykazały, że wzrost populacji rosnących na południowej granicy 
występowania tego gatunku są silnie ograniczone przez susze (Jump i in. 2006). W ostatnich latach 
obserwuje się zwiększony potencjalny wzrostowy, a jednocześnie wiele drzewostanów bukowych w 
pewnych regionach Europy wykazuje uszkodzenia i symptomy zamierania (Dittmar i in. 2003). Powstaje 
zatem pytanie dotyczące wrażliwości i odporności tych drzewostanów na zmiany środowiska. Od 1950 r. 
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w drzewostanach bukowych rosnących na niżu w Europie Centralnej obserwowano zwiększenie 
przyrostów. Natomiast na wyżej położonych stanowiskach obserwowano zjawisko odwrotne – 
zmniejszenie potencjału wzrostowego w ostatnich dekadach. Wydaje się, że zmiany środowiska w 
ostatnich latach miały negatywny wpływ na aktywność kambium drzewostanów bukowych rosnących na 
wyższych stanowiskach w Europie Centralnej Badania struktury i żywotności drzewostanów bukowych 
rosnących na granicy zasięgu tego gatunku w Polsce wskazują, że gatunek ten ma szansę wkraczać na 
nowe stanowiska poza zasięgiem swojego naturalnego areału w warunkach prawdopodobnych zmian 
klimatu (Dobrowolska i in. 2008).  
 Badania wzrostu sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w pobliżu południowej granicy występowania 
tego gatunku drzewa (NE Hiszpania) wykazały zwiększenie powierzchni przekroju o 84% w ciągu XX w. 
Ten trend był związany ze wzrostem CO2 w atmosferze, a także ze wzrostem składników odżywczych, co 
zostało zinterpretowane jako efekt nawożeniowy (Martinez-Vilata i in. 2008). Natomiast w Szwajcarii 
zaobserwowano zamieranie sosny w ostatnim stuleciu, a zwłaszcza od początku 1990. Susze, patogeny i 
szkodliwe owady, uważane są za główne czynniki powodujące zamieranie sosny oraz zmiany składu 
gatunkowego drzew (Eilimann i in. 2006). Sosna zwyczajna uważana jest za gatunek względnie 
przystosowany do suszy (Ellenberg 1986), jednak zaobserwowano gwałtowny spadek szerokości słojów w 
okresie suszy u tego gatunku drzewa (Eilimann i in. 2006).  

Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea (Matt. Liebl.) charakteryzuje się większą odpornością na suszę 
niż F. sylvatica, który uważany jest za główny gatunek konkurujący (Leuzinger i in. 2005). Generalnie 
drzewa liściaste w mniejszym stopniu są zagrożone suszą niż gatunki iglaste. Dąb bezszypułkowy jest 
gatunkiem lepiej przystosowanym do suszy w porównaniu nie tylko z bukiem, ale także z grabem, lipą 
szerokolistną i klonem polnym (Friedrichs i in. 2008). Jednak wszystkie omawiane drzewa miały mniejszy 
przyrost radialny podczas suszy w 2003 r. w porównaniu z poprzednimi latami. Q. petraea silniej reaguje na 
susze letnie, natomiast Q. robur na susze wiosenne. Wzrost obu gatunków drzew zależy od gleby i 
wilgotności powietrza (Friedrichs i in. 2008).  

Jodła pospolita (Abies alba Mill.) jest gatunkiem wrażliwym na suszę atmosferyczną i edaficzną, a 
także bardzo niską temperaturę zimą i wiosną. Wzrost jodły jest uwarunkowany równowagą wodną w 
okresie letnim w roku poprzedzającym przyrost. Dodatkowo zimowe mrozy (luty) wydają się być ważnym 
czynnikiem stresującym, ponieważ może prowadzić do silnej defoliacji koron drzew, a tym samym 
zmniejszać odporność i potencjał wzrostowy. Lata z niskimi temperaturami w zimie powodują obniżenie 
przyrostu (Manetti i Cutini 2006). 

Bardzo wysokie temperatury latem i niewielkie opady w tym okresie są niekorzystne dla świerka 
pospolitego (Picea abies (L.) Karst) (Park i Spiecker 2005). Natomiast badania Hasenauer i innych (1999) 
wykazały zwiększenie przyrostu świerka w latach 1961-1990 w Austrii, związane z wydłużeniem sezonu 
wegetacyjnego o 11 dni i towarzyszącym wzrostem temperatury o 0,72 °C. Świerk jest również bardzo 
wrażliwy na susze. Mäkinen i in. (2003) podkreślali także znaczenie temperatury w maju na przyrost 
radialny świerka rosnącego w Europie centralnej i Fennoskandynawii. W krajach bałtyckich oraz w 
Europie centralnej stwierdzono silne osłabienie wzrostu po suszy letniej w 1976 r. (Mäkinen i in. 2002). 

Długookresowe badania zmian roślinności wskazują na spadek liczby gatunków w analizowanych 
zespołach leśnych (Niepola 1992, Økland i Eilertsen 1996, Nygard i Odegard 1999, Matuszkiewicz 2007, 
Solon 2010). Za szczególnie wrażliwe i podatne na zmiany klimatyczne uważa się mokradła leśne, gdzie 
wpływ zmian warunków klimatycznych, szczególnie spadku ilości opadów, jak i wzrost temperatury 
(Boczoń 2006),  prowadzi do regresji biotopów hydrogenicznych (Czerepko i in. 2007, Czerepko 2008). 
Spadek różnorodności biologicznej powodowany jest również wzrostem stopnia zacienienia dna lasu 
poprzez ekspansję gatunków liściastych, co jest powodowane eutrofizacją siedlisk, jak i zmianą sposobu 
użytkowania na korzyść rębni złożonych z długim okresem odnowienia (Czerepko 2004). Gatunki 
światłolubne zanikają a eutrofizacja siedlisk powoduje regresję szeregu gatunków oligotroficznych, co w 
konsekwencji prowadzi do zmian diagnozy zbiorowisk leśnych na przestrzenie ostatnich 40-50 lat. 

Ekosystemy leśne charakteryzują naturalne cechy, które wywierają duży wpływ na obieg wody, są 
to: 

• Zdolność do obniżania odpływu wód poprzez retencję wody w glebie, duże potrzeby wodne 
drzewostanu, dużą intercepcję (wylesienie zlewni doprowadza do natychmiastowego zwiększenia 
odpływu o około 35% - Dubicki, Woźniak 1993). 
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• Ograniczanie spływu powierzchniowego poprzez wytwarzanie warstwy organicznej gleb i warstwy 
ścioły. 

• Zdolność do wyrównywania temperatur objawiająca się m.in. dłuższym utrzymywaniem się 
niskich temperatur po zimie, skutkujące dłuższym zaleganiem pokrywy śniegu i jego wolniejszym 
topnieniem, co powoduje opóźniony i wydłużony w czasie odpływ wód pośniegowych oraz 
spłaszczenie i wydłużenie fali wezbraniowej. 

Zwarta okrywa gruntu, którą stanowią lasy, poprzez swoja wielowarstwowość w znacznym, stopniu 
wpływa na przepływ wody opadowej ograniczając jej możliwości erozyjne. Do najważniejszych cech 
związanych z ochroną przeciwerozyjną lasów można zaliczyć: 

•  zmniejszenie ilości wody dopływającej do gruntu, 
•  obniżenie energii deszczu docierającego do gleby, 
•  ograniczanie spływu powierzchniowego, 
•  zmniejszeniu prędkości wody spływającej po zboczu (duży współczynnik szorstkości   

  powierzchni terenu), 
• absorpcja wody przez ściołę i warstwę organiczną gleb. 

 
Lasy pełnią ważną rolę w obiegu węgla na Ziemi. Przede wszystkim magazynują węgiel w 

biomasie oraz w glebie. Szacuje się, że w biomasie lasów znajdują się 283 Gt węgla, w martwym drewnie 
38 Gt, a w glebie (do głębokości 30 cm) i w ściółce 317 Gt. Obliczono, że  całkowita zawartość węgla w 
ekosystemach na Ziemi wynosi 638 Gt (wg szacunków na rok 2005), z czego większość gromadzona jest 
w lasach (70%). Lasy spełniają również ważną rolę w wielu cyklach biochemicznych oraz przyczyniają się 
do ochrony gleby i wody (Impacts… 2008). Dzięki właściwym sposobom zagospodarowania istnieją 
możliwości zwiększenia puli węgla w lasach. Jedną z metod jest przebudowa drzewostanów polegająca na 
dostosowaniu składu gatunkowego do warunków siedliskowych. W wyniku takich zabiegów pula węgla 
może zwiększyć się o 20-25 t C/ha/rok. Kolejnym zabiegiem zwiększającym zawartość węgla w biomasie 
jest wprowadzanie podszytów i drugiego piętra do drzewostanów. Takie zabiegi mogą zwiększyć pulę 
węgla o 0,4 C/ha/rok. Jednym z ważnych działań leśników zwiększającym pulę węgla w lasach jest zmiana 
sposobu zagospodarowania. W ostatnim dziesięcioleciu leśnicy często rezygnują z zrębów zupełnych na 
rzecz rębni częściowej. Jak wiadomo zrąb uwalnia około 24 t C/ha/rok. Zaprzestanie zrębów zupełnych 
może zwiększyć akumulację o 0,4 t C/ha/rok (Rykowski 2008). W przypadku konieczności prowadzenia 
gospodarki zrębowej można pozostawić „wyspy starodrzewu” lub inne elementy istniejącego drzewostanu 
na następną generację. Zabieg ten również przyczyni się do zwiększonego pochłaniania węgla przez 
ekosystemy leśne. Stosując rębnie złożone można również prowadzić je w taki sposób, żeby zwiększyć 
zawartość węgla w biomasie poprzez pozostawianie części istniejącego drzewostanu na następną 
generację. Propagowanie odnowienia naturalnego zamiast sztucznego, w którym najczęściej stosuje się 
przygotowanie gleby, jest metodą zwiększającą pochłanianie węgla przez las. Stosowanie cięć 
pielęgnacyjnych (a zwłaszcza trzebieży) skoncentrowanych na docelowej liczbie drzew dorodnych także 
poprawia sekwestrację węgla. Zakłada się, że dzięki wielu zabiegom akumulacja węgla może wzrosnąć o 
300-470x106 t C w lasach. Planuje się, że pochłanianie węgla wzrośnie o 200-215x 106 t C w wyniku 
przebudowy drzewostanów oraz o 16-20x106 t C w efekcie wprowadzania podszytów (Rykowski 2008). 
Kolejnym elementem strategii leśników mającej na celu zwiększenie akumulacji węgla jest wzrost lesistości 
kraju. „Polityka leśna państwa” zakłada wzrost  lesistości kraju do 30% do 2020 r. i do 33% do 2050 r. W 
ostatnim okresie powierzchnia leśna zwiększyła się o 162 000 ha. Szacuje się, że w wyniku zalesiania pula 
węgla zwiększy się o 80-240x106 t C (Fronczak 2008).  

Propagowanie naturalnych procesów sukcesyjnych jako metoda półnaturalnej hodowli lasu jest 
przykładem adaptacji lasów do zmian klimatu. Zwiększenie bogactwa genetycznego drzew leśnych 
również prowadzi do zwiększenia odporności lasów, a tym samym przystosowania ich do zmian klimatu. 
Warunek ten może być spełniony wówczas, gdy zespół czynników stymulujących wzrost drzew będzie w 
przyszłości wykazywał wartości korzystne dla lasów. W przypadku, gdy wraz ze wzrostem temperatury 
powietrza zaczną występować niekorzystne warunki dla wzrostu drzew (np. znaczne ograniczenie 
wielkości opadów) wówczas możemy mieć do czynienia z regresem lasów. Ryszkowski wraz z zespołem 
(1995) podaje, że prognozowane zmniejszenie opadów w warunkach ocieplenia klimatu w sezonie 
wegetacyjnym o 70 mm przy jednoczesnym zwiększeniu parowania terenowego powodowanego wzrostem 
temperatury doprowadzi do występowania deficytu wodnego rzędu 128 mm. W tak skrajnych warunkach 
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na obszarze Środkowej Wielkopolski występowanie wielkich obszarów leśnych może być zagrożone, a 
prowadzenie gospodarki leśnej wręcz niemożliwe. 

Reasumując należy stwierdzić, że w wyniku spontanicznego podwyższania się żyzności siedlisk 
leśnych, uwarunkowanego zarówno czynnikami o charakterze historycznym (zmiany form użytkowania 
lasów), jak i zachodzącymi współcześnie (dopływ biogenów z atmosfery, zmiany klimatyczne), wzrasta w 
naszych czasach stopień niezgodności fitocenoz leśnych z siedliskiem – również i tym „przyrodniczym”. 
Zmiany w fitocenozach leśnych tylko częściowo dają się wytłumaczyć procesami regeneracji zbiorowisk 
po dawnych zniekształceniach. W obliczu zmieniających się warunków środowiska powrót do stanów z 
przeszłości wydaje się bardzo mało prawdopodobny. Wiele gatunków, jak i siedlisk przyrodniczych 
wymaga dalszych badań z udziałem naukowców i leśników praktyków, które mają na celu określenie 
metod ich ochrony i restytucji w obliczu zagrożeń klimatycznych. W przypadku drzewostanów 
występujących na żyznych siedliskach, przywracanie zgodności fitocenozy z biotopem może się odbywać z 
większym niż to miało miejsce do tej pory wykorzystaniem naturalnych procesów rozwojowych, 
zachodzących w zbiorowiskach leśnych. Wieloaspektowa rola lasów w ograniczaniu zagrożeń 
ekologicznych w skali krajobrazu zarówno z punktu widzenia m.in. ograniczania erozji wodnej i wietrznej, 
utrzymania różnorodności biologicznej, retencji wodnej, jak i szeregu ograniczeń związanych z 
występowaniem na danym terenie tzw. sytuacji ekstremalnych m.in. susz, powodzi, wskazuje, że w 
planowaniu przestrzennym ekosystemy leśne winne stanowić tło dla pozostałych elementów krajobrazu. Z 
przedstawionych wcześniej przykładów można śmiało  stwierdzić, że każdy fragment lasu w zasadzie 
nigdy nie spełnia jednej funkcji np. produkcyjnej, choć oficjalnie uznaje się że tylko połowa lasów w 
Polsce pełni funkcje ochronne (glebochronne, wodochronne, rezerwaty przyrody), to każdy las pełni 
ponadto szereg funkcji społecznych, kulturowych, jak i tych strategicznych związanych z ochroną 
środowiska w skali lokalnej i ponad-regionalnej. Pogodzenie tych oczekiwań z zachowaniem naczelnej 
zasady trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów, 
buduje podstawy wielofunkcyjnego leśnictwa. 
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Gatunki, siedliska i regiony najbardziej wrażliwe na zmiany klimatyczne – konieczne działania 

minimalizujące negatywny wpływ i adaptacyjne. Wskazania dla agrocenoz 
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Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, e-mail: piotr.tryjanowski@gmail.com 

 
 

1. Rolnictwo jest sektorem, który zależny jest od klimatu i jego zmian, ale bardzo dużą część zmian 
generuje samo rolnictwo, zarówno poprzez wydzielanie gazów szklarniowych np. metan, ale 
poprzez zmiany struktury zasiewów – efekt albedo; 

2. Człowiek przez wieki nauczył się adaptacji do lokalnych warunków klimatycznych; przejawem 
tego były np. lokalne odmiany zbóż czy rasy zwierząt hodowlanych; 

3. Najważniejszym problemem nie są jednak gatunki podlegające celowej uprawie i hodowli, a 
gatunki stowarzyszone z gospodarka rolna, bo to właśnie one świadczą o bioróżnorodności 
agrocenoz; 

4. Gatunki „dzikich” roślin i zwierząt maja dwie możliwości – zaadoptować się do nowych zmian 
klimatycznych … lub zginąć. 

5. Pierwsze oznaki zebrane w trakcie programu Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych, 
wskazują że gatunki z grupy ptaków środowisk rolnych (grupa FBI 23) raczej wykazują tendencje 
wzrostowe; 

6. Tendencje wzrostowe wśród rozpatrywanych gatunków najsilniej zaznaczają się u gatunków 
ciepłolubnych. W czym zatem tkwi problem? 

7. Przede wszystkim w tym, ze zmiany klimatyczne nie są oderwane od innych zmian 
środowiskowych, np. stosowania nowych, zwykle mało przyjaznych ptakom upraw; 

8. Ale klimat to nie tylko zmiany temperatury.. ale tez zmiany reżimu opadów, czy szerzej 
gospodarki wodą w agrocenozach i to rodzi najpoważniejsze konsekwencje dla gatunków. Może 
to spowodować zanik mikroekosystemów np. oczek wodnych, poważne przesuszenia całych 
agroekosystemów, co w konsekwencji może mieć katastrofalne znaczenie dla gatunków 
wilgociolubnych, np. czajki; 

9. Przesuszenia tez mogą prowadzić do pojawienia się nowych problemów, nie związanych 
bezpośrednio z klimatem, np. wzrostem – ze względu na łatwość eksploatacji terenu – presji 
drapieżniczej; 

10. Zmiany klimatu mogą wpływać na zmiany zasięgów wybranych gatunków zwierząt, a dobrymi 
przykładami są żołna i łabędź niemy. Pierwszy zmienia zasięg legowisk, drugi zimowisk; 

11. Jednakże pojaw tych gatunków to nie tylko korzyści estetyczne, a poważne problemy natury 
gospodarczej. Z rozmieszczeniem żołny wiąże się nowy wirus zagrażający pszczołowatym w 
Europie, natomiast łabędź coraz powszechniej wskazywany jest jako szkodnik upraw, przede 
wszystkim rzepaku; 

12. Wraz ze wzrastającym ociepleniem, ale tez zjawiskami ekstremalnymi – przesunięciami dużych 
mas powietrza wzrasta prawdopodobieństwo przenoszenia patogenów i pasożytów roślin i 
zwierząt. 

13. Najlepsze długoterminowe informacje o wpływie klimatu na komponenty agroekosystemów 
dostarczają badania fenologiczne, dotyczące zakwitów roślin czy przylotów ptaków. W zasadzie 
wszystkie fazy wiosenne uległy wyraźnemu przyśpieszeniu w ostatnich latach i wykazują silną 
korelacje z temperaturą; 

14. Jednak mimo ogólnie znanego zjawiska „efektu kalendarza” – lepszych parametrów rozrodczości 
osobników wcześniej przystępujących do rozrodu, zjawisko takie ma bardzo poważne negatywne 
konsekwencje w latach powrotu zimy i Gina wtedy najbardziej wartościowe osobniki. Wykazano 
to dla kilku populacji roślin i zwierząt żyjących w agrocenozach; 

15. Regionem najsilniej zagrożonym zmianami klimatycznymi jest Wielkopolska, zaś siedliskami 
drobne fragmenty oczek śródpolnych i innych siedlisk wodnych i wilgotnych; 
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Wskazania dla obszarów hydrogenicznych – wpływ prognozowanych zmian zasobów wodnych i 

bilansu wodnego na gatunki i ekosystemy najsilniej zależne od warunków hydrologicznych 
 

Andrzej Łachacz 
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 
 
Wstęp 
Obszary/siedliska hydrogeniczne (ujęcie gleboznawcze) 
Obszary wodno-błotne (Konwencja Ramsarska) 
Mokradła – to ekosystemy podmokłe, stanowiące formę przejściową między ekosystemami typowo 
lądowymi (terrestrycznymi) a typowo wodnymi (głębokowodnymi), często usytuowane są na ich granicy. 
Torfowiska – rodzaj mokradeł, w których aktualnie akumulowany jest torf lub był akumulowany w 
przeszłości. 

Cechą wspólną wyżej wymienionych obszarów (ekosystemów) jest fakt, że powstały i funkcjonują 
pod przemożnym wpływem wody. Charakteryzuje je poziom wody zbliżony do powierzchni terenu lub 
płytki/okresowy zalew. Z samej natury rzeczy są to obszary bardzo wrażliwe na deformacje stosunków 
wodnych. Nawet niewielkie zmiany reżimu wodnego powodują znaczne przekształcenia. Ekosystemy 
bagienne, szczególnie torfowiska, odznaczają się dużą dynamiką, a jednocześnie ogromną labilnością 
(Tobolski 1998). Mokradła, w tym torfowiska niskie, pod względem geochemii krajobrazu są to obszary 
geochemicznie zależne od terenów otaczających. To znaczy, otrzymują wodę i składniki biogenne z 
terenów sąsiednich. Zjawiska zachodzące w otoczeniu mokradeł mają istotny wpływ na ich kondycję. 
Występowanie (rozmieszczenie w terenie), historia rozwoju i współczesne funkcjonowanie mokradeł są 
uwarunkowane jednocześnie warunkami klimatycznymi i ukształtowaniem terenu. Jak pisze Tobolski 
(1998): „Fakt przynależności ekosystemów torfowiskowych do układów akumulacyjnych, 
uwarunkowanych przede wszystkim czynnikiem hydrologicznym, czyni torfowiska w dużym stopniu 
zależne od zjawisk naturalnych. Świadczy o tym rozmieszczenie pewnych grup ekosystemów 
torfowiskowych, których obecność jest związana z określoną wielkością opadów atmosferycznych i 
potencjalnego parowania, siecią rzeczną, podłożem mineralnym lub warunkami geologicznymi”. 

Mokradła to bardzo różnorodna grupa siedlisk (ekosystemów). Na podstawie typu 
hydrologicznego zasilania, czyli sposobu dopływu wody do siedliska można je podzielić na kilka grup 
(Dembek i in. 2004; Pawlaczyk i in. 2001). Na tej podstawie można także sądzić o reakcji mokradeł na 
zmiany reżimu wodnego. Siedliska soligeniczne są bardziej odporne, gdyż gromadzi się w nich woda z 
terenów sąsiednich i charakteryzuje się względnie stałym dopływem. Siedliska topogeniczne po 
jednorazowym odwodnieniu bardzo powoli odzyskują pierwotny stan uwodnienia. Stan siedlisk 
fluwiogenicznych zależy od dynamiki wody w rzece i stanu całej zlewni. Siedliska ombriogeniczne są 
względnie autogeniczne, zależne od opadów atmosferycznych, gdyż ich zlewna własna jest niewielka.  

W Polsce mokradła zajmują ok. 4,35 mln ha, co stanowi 13,9% powierzchni kraju. Obecnie 
powierzchnia torfowisk („żywe” z aktualnym procesem torfotwórczym oraz odwodnione złoża torfowe) 
w Polsce wynosi 12547 km2, co stanowi ok. 4% powierzchni kraju. Torfowiska niskie stanowią 92,35%, 
przejściowe 3,30%, a wysokie 4,35% ogólnej powierzchni torfowisk. Szacuje się, że ekosystemy aktualnie 
akumulujące torf zajmują powierzchnię ok. 202 tys. ha. Stanowi to tylko 16,1% ogólnej powierzchni 
torfowisk (Dembek i in. 2004; Woda na obszarach wiejskich 2009).  
 
Wpływ przewidywanych zmian zasobów wodnych i bilansu wodnego na obszary hydrogeniczne 
Zmiany na obszarach hydrogenicznych można przewidywać na podstawie:  
 – analizy paleoekologicznej (wymagań wodnych subfosylnych zbiorowisk roślinnych); 
 – procesów zachodzących podczas minionych (niedawnych) okresów suszy; 
 – analizy sytuacji w krajach o ciepłym klimacie. 

Obszary hydrogeniczne uległy w Polsce znacznym przekształceniom w wyniku prac 
odwodnieniowych, rozpoczętych na większą skalę w połowie XIX wieku. Obecnie tylko nieznaczna część 
mokradeł zachowała się w stanie zbliżonym do naturalnego. Stwierdza się ogólne obniżenie poziomu 
wody gruntowej zarówno w mokradłach, jak i na gruntach (siedliskach) autogenicznych – mineralnych. 
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Zwiększył się zakres wahań poziomu wody gruntowej, co ma także wpływ na stan troficzny siedlisk. 
Obecny stan antropopresji, nawet bez istotnych zmian warunków klimatycznych, nie gwarantuje 
przetrwania siedlisk wielu gatunków roślin właściwych dla obszarów mokradłowych. Od wielu lat 
obserwowany jest proces zubożenia różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów mokradłowych.  

Przewidywane zmiany obszarów wodno-błotnych: 
 – zmniejszenie uwodnienia siedlisk i związane z tym nasilenie procesu murszenia hydrogenicznych 
utworów glebowych;  
 – nasilenie mineralizacji materii organicznej i uwalniane biogenów, co będzie prowadziło do eutrofizacji 
siedlisk (zanik siedlisk oligotroficznych i mezotroficznych);  
 – ubywanie materii organicznej (przekształcanie gleb organicznych w mineralno-organiczne i mineralne) i 
związane z tym zmiany pokrywy glebowej, a także zmniejszenie zdolności retencyjnych zlewni;  
 – zanik stanowisk roślin i budowanych przez nie zbiorowisk roślinnych;  
 – zmiany sukcesyjne (ekspansja bylin azotolubnych, a następnie krzewów i drzew), co spowoduje zmiany 
warunków świetlnych, a także wodnych w wyniku wzmożonej ewapotranspiracji; 
 – wkraczanie gatunków obcych, w tym azotolubnych i ciepłolubnych. 

Każde odwodnienie czy przesuszenie siedlisk hydrogenicznych oznacza mineralizację 
zgromadzonej materii organicznej i uwalnianie biogenów, co prowadzi do eutrofizacji siedliska. 
Eutrofizacja to zmiana warunków troficznych siedliska na bardziej żyzne. Obecnie obserwuje się generalny 
trend do eutrofizacji siedlisk hydrogenicznych, co należy wiązać z mineralizacją materii organicznej oraz 
nawożeniem gleb zlewni. Torfowiska w stadium akumulacji materii organicznej wykazują tendencję do 
oligotrofizacji, gdyż składniki biogenne zatrzymywane są w torfie. Globalne zmiany klimatyczne w 
przypadku ocieplenia klimatu będą prowadziły do zmiany reżimu wodnego, a konkretnie do obniżenia 
poziomu wody gruntowej i przesuszenia. W Polsce występują okresy o mniejszych opadach (susza 
atmosferyczna), które gdy się przedłużają prowadzą do suszy glebowej i hydrologicznej. Najsilniejsza susza 
o charakterze klęski żywiołowej wystąpiła w 1992 r. i objęła prawie cały obszar kraju. Wywarła ona silny 
wpływ na stan uwodnienia torfowisk, czego skutkiem były pożary złóż torfowych, które wystąpiły także 
na obiektach objętych ochroną, np. w Biebrzańskim Parku Narodowym. O trudnościach odbudowy 
zapasów wody w torfowiskach świadczy fakt takich pożarów w latach następnych (1993 i 1994). Proces 
murszenia organicznych utworów glebowych prowadzi do ich rozdrobnienia (pulweryzacji) i czyni 
podatnym na erozję wietrzną. O stanie przesuszenia polskich torfowisk świadczą częste pożary złóż 
torfowych.  

Ocieplenie klimatu to także zmiany warunków termicznych siedlisk hydrogenicznych. Wyższa 
temperatura przy takim samym poziomie wody oznacza przyspieszenie procesów mineralizacji materii 
organicznej, a więc uwalnianie biogenów i eutrofizację. Wśród różnych siedlisk hydrogenicznych 
torfowiska wysokie wykazują specyficzne warunki termiczne. Pokłady słaborozłożonego torfu stanowią 
warstwę izolacyjną. Torfowiska wysokie dłużej zachowują pokrywę śnieżną niż otaczające tereny. Wśród 
gatunków roślin występujących na torfowiskach wysokich liczną grupę stanowią relikty postglacjalne 
(gatunki tundrowe). Wymagają one mroźnej zimy – gdy jest ciepło przegrywają konkurencję z innymi 
gatunkami.  

Relikty to gatunki rozpowszechnione w dawnych okresach geologicznych, a obecnie występujące 
na pojedynczych, oderwanych od głównego zasięgu stanowiskach. Wśród nich wyróżniamy relikty 
klimatyczne, czyli taksony których zasięg zmniejszył się na skutek zmian klimatycznych, np. wierzba 
lapońska (Salix lapponum). 

Gatunki na skraju zasięgu geograficznego zachowują się często odmiennie niż w centrum swego 
zasięgu, np. kłoć wiechowata (Cladium mariscus). Liczne gatunki roślin torfowiskowych, w tym taksony 
zagrożone i rzadkie, w Polsce występują na skraju swego zasięgu. Są to głównie gatunki o arktycznym i 
borealnym typie zasięgu geograficznego. Z samej natury rzeczy są one bardzo wrażliwe. Reakcje tych 
gatunków na zmieniające się warunki siedliskowe nie są w pełni poznane (możliwości kompensowania 
jednych właściwości siedliska przez drugie).  

Na torfowiskach pojawiają się gatunki obce (inwazyjne), które preferują warunki eutroficzne i 
ciepły klimat. Problem konkurencji gatunków inwazyjnych z autochtoniczną florą mokradeł wymaga 
dalszych badań. Już obecnie można wymienić kilka gatunków, które stwarzają problemy, np. barszcz 
Sosnowskiego, niecierpek gruczołowaty, niecierpek pomarańczowy, rzepień włoski, tawuła kutnerowata, 
uczep amerykański (Dajdok, Pawlaczyk 2009). W dobie obecnej globalizacji pojawia się w Polsce wiele 
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gatunków roślin ozdobnych, pochodzących z regionów o łagodnym klimacie (np. gatunki 
śródziemnomorskie). Potencjalnie mogą one przenikać na tereny mokradłowe, które często stanowią 
miejsca składowania różnorodnych odpadów i śmieci.  

Jednym ze sposobów przeciwdziałania niekorzystnym zmianom, które dotknęły mokradła są 
programy tzw. małej retencji. Mają one różne formy, np. tamowanie odpływu, odtwarzanie naturalnego 
(krętego) biegu rzek, tworzenie małych zbiorników wodnych. W pewnej mierze jest to próba powrotu do 
stanu sprzed ok. 150-200 lat, gdy funkcjonowały tylko nieliczne rowy odwadniające, a na ciekach liczne 
były stawy młyńskie, rybne i inne naturalne przeszkody (starorzecza i meandry) spowalniające odpływ 
wody. Przed wprowadzaniem programów małej retencji konieczne są szczegółowe badania, gdyż każde 
torfowisko stanowi odmienne warunki. Znaczne podniesienie poziomu wody może zniszczyć stanowiska 
roślin. Dlatego należy stosować mikropiętrzenia i wykorzystywać materiały naturalne (Pawlaczyk i in. 
2005; Kowalczak i in. 2009).  

Dostępność środków technicznych sprawiła, że obecnie częste są roboty ziemne na mokradłach i 
w ich pobliżu. Można w tym miejscu wymienić kopanie stawów rybnych, zbiorników rekreacyjnych, 
zmiany sieci hydrograficznej związane z budową infrastruktury itp. Stwierdza się także eksploatację torfu 
pod pretekstem tworzenia zbiorników wodnych. Działania te mogę niekorzystne wpływać na mokradła, 
czy wręcz doszczętnie niszczyć stanowiska roślin. Dlatego należy bezwzględnie wymagać by przed każdą 
inwestycją mogącą potencjalnie zmienić warunki wodne mokradeł była wykonana kompetentna 
ekspertyza.  

W okresie ostatnich 20 lat (po transformacji ustrojowej) znacznie zmalała liczba nowych 
inwestycji melioracyjnych (odwodnień). Brak konserwacji rowów melioracyjnych spowodował ich 
spłycanie i zarastanie, co ma pozytywny wpływ na stan uwodnienia części torfowisk, zwłaszcza niskich. 
Również wzrastająca populacja bobrów (Castor fiber), wynosząca obecnie w Polsce ok. 50 tys. osobników, 
wywiera korzystny wpływ na stan uwodnienia torfowisk. Te dwa zjawiska łącznie z celowo prowadzonymi 
działaniami (rekultywacja torfowisk, mała retencja) sprawiają, że stan uwodnienia części mokradeł uległ 
poprawie. Brak jest jednak całościowych informacji dotyczących ogólnego bilansu tych procesów. Należy 
także zauważyć, że nadal istnieją (i działają) systemy melioracyjne odwadniające torfowiska wysokie (nie 
będące w sferze zainteresowań rolnictwa) i obszary mokradłowe chronione na mocy prawa. Dlatego 
należy kompleksowo w skali całego kraju ocenić celowość istnienia systemów odwadniających w lasach, na 
torfowiskach wysokich i przejściowych (których skromne reszki przetrwały do naszych czasów), na 
obszarach chronionych, a także obszarach łąkowych, z których wycofało się rolnictwo. Wiele z tych 
systemów odwadniających istnieje tylko na zasadzie inercji (bezwładności). Jak wynika z obserwacji 
Sempioła (1982), na Warmii i Mazurach w zasadzie nie ma rezerwatu przyrody typu wodnego lub 
torfowiskowego, w którym by nie zmieniono warunków wodnych (próby odwodnienia, zmiany typu 
zasilania wodnego, istniejące rowy melioracyjne). Stwierdzenie to w znacznej mierze można odnieść do 
całej Polski.   
 
Prognozowane zmiany szaty roślinnej 
Torfowiska niskie szuwarowe  

W wyniku zmian stosunków wodnych nastąpią pewne zmiany w szuwarach wodnych. Zmniejszy 
swój udział grupa gatunków towarzyszących, zwłaszcza rzadkich. W miarę stopniowych (powolnych) 
zmian poziomu wody w zbiornikach wodnych rośliny szuwarowe mogą migrować w miejsca o większym 
uwodnieniu. Spośród ziemnowodnych i lądowych szuwarów prawdopodobnie zwiększy swój udział 
szuwar mozgowy (Phalaridetum arundinacea), który dobrze znosi znaczne wahania poziomu wody i jej 
eutroficzny charakter. Szuwar ten jednak nie wykazuje zdolności torfotwórczych (lub tylko nieznaczne). 
Zwiększy swój udział szuwar trzciny pospolitej (Phragmites australis), lecz uprości się jego struktura, 
wypadną gatunki rzadsze. W ich miejsce wejdą gatunki odporne na wahania poziomu wody oraz 
charakterystyczne dla siedlisk eutroficznych. Zwiększy swój udział szuwar trzcinowo-pokrzywowy.  
 
Turzycowiska – szuwary lądowe 

Szuwary turzycy zaostrzonej (Carex gracilis) i turzycy błotnej (C. acutiformis) wydają się dość 
odporne na zmiany poziomu wody. Mogą zająć część powierzchni osuszonych szuwarów ziemnowodnych 
oraz innych turzycowisk o bardziej oligotroficznych wymaganiach siedliskowych. Zmniejszy swój udział 
np. szuwar turzycy dzióbkowatej (Carex rostrata), a także lądowe szuwary kępowych turzyc: prosowej 
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(Carex paniculata), sztywnej (C. elata), tunikowej (C. appropinquata), darniowej (C. cespitosa) (Pawlaczyk i in. 
2001).  

Zmiany reżimu wodnego dotkną także torfowiska niskie zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk (kod 7230) oraz torfowiska nakredowe (kod 7210). W tym przypadku na zmiany 
warunków wodnych nałożą się zmiany chemizmu wody, a to z kolei spowoduje eutrofizację siedlisk i 
zanik gatunków roślin, zwłaszcza o oligotroficznych i mezotroficznych wymaganiach siedliskowych. 
Należy nadmienić, że siedliska te skupiają szereg gatunków rzadkich, w tym wymienione w Załączniku II 
Dyrektywy Siedliskowej (Herbich 2004; Pawlaczyk, Jermaczek 2004).  

W wyniku zmian reżimu wodnego zmniejszy areał wiele typów łąk i śródlądowych solnisk. Już 
obecnie są one niezmiernie rzadkie w Polsce i wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. 
Natomiast zwiększy swój udział grupa eutroficznych zbiorowisk łąkowych, ziołorośli, w tym z udziałem 
bylin azotolubnych, a następnie w wyniku sukcesji pojawią się zakrzaczenia, w tym z udziałem gatunków 
azotolubnych, jak bez czarny (Sambucus nigra).  
 
Torfowiska przejściowe z uwagi na złożony typ zasilania hydrologicznego, są bardzo wrażliwe na 
wszelkie zmiany warunków wodnych. Stanowią one stosunkowo krótki etap w ewolucji zarastających 
zbiorników wodnych. Nawet bez ingerencji człowieka ewoluują w kierunku torfowisk wysokich. Ich 
geneza jest związana z współistnieniem zasilania wodami atmosferycznymi (ombriogeniczne zasilanie) i 
wodami gruntowymi (soligeniczne i topogeniczne zasilanie). Wszelkie zmiany proporcji między tymi 
rodzajami wody prowadziły będą do zmian warunków troficznych i radykalnych zmian szaty roślinnej. 
Należy zauważyć, że wiele rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków roślin torfowiskowych jest 
właśnie związana z bezleśnymi torfowiskami przejściowymi. Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
stanowią jeden z typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej (kod 7140).  
 
Torfowiska wysokie wydają się pozornie odporne na zmiany klimatu, gdyż ze wszystkich mokradeł są 
najbardziej autogeniczne, izolowane od wpływów zewnętrznych. Niestety, faktycznie należą one do 
najbardziej podatnych na przekształcenia (Pawlaczyk i in. 2005). Można o tym sądzić na podstawie historii 
szaty roślinnej. Obecnie „żywe” mszary torfowisk wysokich stanowią w Polsce zaledwie kilka procent 
powierzchni zajmowanej 200 lat temu. Jest to największy ubytek spośród wszystkich rodzajów siedlisk 
torfowych. Miejsce bezleśnych mszarów zajęły bory bagienne i inne bardziej żyzne siedliska leśne i 
łąkowe. Podobnie, torfowiec brunatny (Sphagnum fuscum) powszechnie budujący wierzchnie warstwy 
torfów wysokich w Polsce, obecnie jest bardzo rzadki (Jasnowski i in. 1968).  
 

Wiele gatunków roślin związanych z mokradłami znalazło się na listach taksonów chronionych na 
mocy prawa oraz na różnego typu „czerwonych listach”.  
Przyczyny szczególnej wrażliwości gatunków mokradłowych na zmiany siedliskowe:  
1. Są to przeważnie gatunki stenotopowe, o bardzo wąskiej skali ekologicznej. 
2. Określone wymagania wodne (stan uwodnienia, dynamika uwodnienia w czasie: gatunki namuliskowe, 
gatunki źródliskowe). 
3. Określone wymagania świetlne (wiele gatunków to helofity). 
4. Określone wymagania troficzne (wiele to gatunki skąpożywne, lecz są także minerotroficzne, 
wapniolubne i halofity). 
5. Niektóre gatunki to stenotermy (oligotermy). 
6. Niektóre gatunki wymagają fizycznego naruszania (zaburzenia) siedlisk przez zwierzęta lub inne siły 
przyrody (gatunki namuliskowe: lindernia mułowa Lindernia procumbens, rosiczki Drosera sp., ponikło 
skąpokwiatowe Eleocharis quinqueflora). 
7. Współżycie z innymi organizmami (półpasożytnictwo u gnidoszy, mikoryza u storczykowatych i 
wrzosowatych). 
8. Mała zdolność konkurencyjna (opanowywanie nowych siedlisk). 

Gatunkiem wymienionym w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej jest skalnica torfowiskowa 
(Saxifraga hirculus), obecnie występująca zaledwie na kilkunastu stanowiskach w Polsce. W przypadku tego 
gatunku odnotowano jedno z największych ubytków stanowisk w ciągu ostatnich stu kilkudziesięciu lat 
(Polska Czerwona Księga Roślin 2001; Herbich 2004). Skalnica torfowiskowa w Polscy jest gatunkiem 
wymierającym. Wynika to z jej specyficznych wymagań siedliskowych. Polski ekolog Dezydery 
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Szymkiewicz (1932) zaliczył ją do grupy „hygrofitów słonecznych”. Podobna sytuacja ma miejsce w 
przypadku wątlika błotnego (Hammarbya paludosa), dotychczas stwierdzonego na niespełna 100 
stanowiskach w Polsce. Większość z nich zanikła. Wątlik błotny wykazuje bardzo wąską skalę ekologiczną 
i fitocenotyczną. Jest rośliną wybitnie acydofilną, a jednocześnie obligatoryjnym hygrofitem i helofitem 
(Polska Czerwona Księga Roślin 2001). O lipienniku Loesela (Liparis loeselii) kolejnym gatunku zagrożonej 
flory torfowisk, w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (2001) napisano: „W rezerwatach chroniących 
lipiennik konieczna jest ochrona czynna. Potrzebne są również badania z zakresu biologii i ekologii 
gatunku.”  

Nadal są aktualne słowa (Dembek i in. 2004): „Bez kompleksowej ochrony obszarów wodno-
błotnych nie mamy szans na zachowanie różnorodności biologicznej Polski, a tym samym na wywiązanie 
się z obligatoryjnych dla Polski wymogów międzynarodowych: Konwencji o różnorodności biologicznej 
oraz Dyrektyw Unii Europejskiej: Siedliskowej i Ptasiej.” (…) „Ochrona obszarów wodno-błotnych w 
obliczu trudno przewidywalnych zmian klimatycznych jest działaniem ‘wysokiego ryzyka’. Mimo to, a 
może właśnie dlatego, musimy chronić praktycznie wszystkie obszary wodno-błotne, aby udało się 
zachować w dobrym stanie przynajmniej niektóre z nich”. 
 
Potrzeby działań w celu zachowania bioróżnorodności na obszarach wodno-błotnych: 
1. Zachowanie i/lub odtworzenie właściwych warunków wodnych 
Dyrektywa Siedliskowa, Ramowa Dyrektywa Wodna  
Powszechny przegląd stanu systemów melioracyjnych pod kątem ich celowości 
Modyfikacja siedlisk przez bobry (konflikty, eutrofizacja, monitoring, możliwość sterowania procesami) 
Programy małej retencji 
Renaturyzacja mokradeł, w tym torfowisk 
2. Zachowanie warunków siedliskowych (świetlnych i innych) 
Czynna ochrona (koszenie, usuwanie krzewów i drzew) 
3. Potrzeby badań naukowych 
Badania nad reakcją gatunków roślin na zmieniające się warunki siedliskowe na transekcie północ-
południe Europy 
Badania nad ekologią gatunków na skraju zasięgu 
Status gatunków reliktowych pod kątem możliwości ich migracji 
Regeneracja siedlisk przy braku diaspor 
Zmiany zasięgu (migracje) przy niedostatku siedlisk 
Gatunki inwazyjne 
Inwentaryzacja, tworzenie baz danych 
Monitoring gatunków i siedlisk  
Reintrodukcja gatunków 
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Wrażliwość ekosystemu Polskich Obszarów Morskich 
na zmiany klimatyczne – ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności 

 
Jan Marcin Węsławski 

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie 
 
 

Dobrze opracowane prognozy zmian klimatu na Bałtyku opublikowane zostały w serii 
wydawnictw HELCOM (2006, 2007) oraz projektu BALTEX (2009). Te oparte na najlepszych modelach 
klimatyczno- hydrologicznych, wyważone i krytycznie przedyskutowane opracowania pozwalają na 
orientację w jakim kierunku zmierza ewolucja fizycznego środowiska w Bałtyku.  

Zrozumienie istoty zmian środowiska fizycznego ma kluczowe znaczenie dla oceny zmian 
różnorodności biologicznej w naszym morzu, ponieważ Bałtyk należy do najuboższych w gatunki 
obszarów morskich świata. To młode (współczesny ekosystem Bałtyku ma mniej niż 10.000 lat) słonawe 
morze, ma bardzo silny gradient zasolenia, wraz z którym zmienia się bogactwo fauny i flory. Od zasolenia 
bliskiego oceanicznemu w cieśninach duńskich gdzie notowane jest ponad 1500 gatunków morskich 
makroorganizmów do zasolenia około 5 promille w Zatoce Botnickiej, gdzie nie więcej niż 52 gatunki 
reprezentują zaledwie 3 grupy funkcjonalne. Taki prosty ekosystem, ma niewiele interakcji 
międzygatunkowych, złożony jest głownie z oportunistycznych, kosmopolitycznych i szeroko 
rozmieszczonych form, stąd „czynniki wymuszające „ to przede wszystkim hydrologia i klimat obszaru. 
Kluczowym czynnikiem determinującym różnorodność fauna dna Bałtyku są wlewy natlenionych i 
słonych wód z  Morza Północnego. Te nieregularne zjawiska, w warunkach ocieplenia klimatu będą miały 
zasadnicze znaczenie dla utrzymania życia przy dnie – bez nich, ciepłe stratyfikowane morze stanie się 
beztlenowe w warstwie przydennej, tak jak dzieje się to ze wszystkimi pół zamkniętymi lub zamkniętymi 
zbiornikami wodnymi w strefach ciepłych i gorących (typowym przykładem jest Morze Czarne). 
Prognozowany wzrost opadów w północnej strefie Bałtyku przyczyni się do wysłodzenia powierzchni 
wody i jeszcze silniejszej stratyfikacji – co wpłynie na utrudnienie mieszania pionowego, wymiany 
biogenów ze strefy przydennej do powierzchniowej. Prognozowany wzrost temperatury będzie 
faworyzował gatunki o strategii rozwojowej typu „r” – małe, szybko rosnące i szybko rozmnażające się 
przy małych kosztach wydawania potomstwa – stąd należy się spodziewać przebudowy sieci troficznej z 
zanikaniem dużych wolnożyjących ryb dennych (np. dorsz i płastugi) na korzyść małych ryb pelagicznych 
(szprot i śledź). Podobnie coraz lepsze warunki znajdą dla siebie wiciowce mikotroficzne i sinice, a coraz 
trudniej będzie o zakwity zimnolubnych okrzemek. Zgodnie z przewidywaniami różnorodność 
biologiczna Bałtyku, mierzona liczbą taksonów będzie rosła, poprzez napływanie gatunków obcych, 
przesuwanie granic zasięgu gatunków ciepłowodnych i naturalny proces wysycania „pustych nisz” w 
młodym ewolucyjnie morzu. Bardzo istotnym zagadnieniem jest jednak nie fakt wzrostu liczby gatunków, 
ale możliwość utraty ważnych funkcji ekologicznych (np. w tej chwili pozostał na Bałtyku tylko jeden 
bioturbator – duży wieloszczet, który jest w stanie mieszać osad poniżej 10cm wgłąb), utraty takiego 
gatunku nie zrekompensuje przybycie kilku małych, powierzchniowo żerujących oportunistycznych 
detrytusożerców. Proponowane w niektórych kręgach naukowo – administracyjnych wielkoskalowe 
manipulacje w ekosystemie Bałtyku powinny być podejmowane z wielką ostrożnością, ponieważ nasza 
wiedza o działaniu najmniejszych i najważniejszych w Bałtyku organizmów – pętli mikrobiologicznej jest 
na razie symboliczna.  
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Administracja ochrony przyrody wobec zmian klimatu – kierunki działań 
 

Andrzej Mizgajski 
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
 

Celem referatu jest wprowadzenie do dyskusji na temat działań (prawnych, organizacyjnych, 
finansowych) administracji ochrony przyrody różnych szczebli, niezbędnych do podjęcia w perspektywie 
prognozowanych zmian klimatycznych dla Polski. Temat Seminarium  dotyczy wpływu zmian 
klimatycznych na bioróżnorodność, a na tym tle możliwości przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom.  

Tak ogólne ujecie uzasadnia rozważenia najważniejszych pojęć, a zwłaszcza różnorodności 
biologicznej. Uważam, ze występuje niekorzystny proces rozmazywania tego pojęcia poprzez 
obejmowanie nim nie tylko cech przyrody ożywionej ale także różnorodności elementów abiotycznych, 
ekosystemów i krajobrazów. W konsekwencji termin traci znaczenie operacyjne, a staje się hasłem o 
charakterze „wytrycha”. Z tego względu przedstawiam propozycję, aby rozróżniać pomiędzy różnymi 
poziomami różnorodności w przyrodzie. Poziom podstawowy stanowią: różnorodność biologiczna i 
georóżnorodność, jako odnoszące się do zróżnicowania układów przyrodniczych obejmujących 
odpowiednio część biotyczną i część abiotyczną. Oba człony traktowane łącznie mogą być postrzegane 
jako ekosystem, czyli wchodzimy na poziom różnorodności ekosystemowej. Zauważmy, ze dopiero ten 
poziom ma zdolność do utrzymywania się w stanie względnej równowagi. Najwyższy poziom to 
różnorodność krajobrazowa, która uwzględnia zmienność przestrzenną ekosystemów, redukowaną czasem 
do zróżnicowania w pokryciu terenu, jako wskaźnika typów ekosystemów. Jako termin nadrzędny dla 
poszczególnych poziomów różnorodności proponuje się stosować określenie różnorodność ekologiczna. 
Warunki klimatyczne będące  czynnikiem naturalnym, w części modyfikowanym przez człowieka, można 
rozpatrywać w skalach: mikro, lokalnej i makro. W każdej z tych skal inaczej kształtuje się wpływ 
warunków klimatycznych na poszczególne poziomy różnorodności ekologicznej.  

Propozycje działań administracji ochrony przyrody powinny opierać się na właściwej diagnozie 
roli zmian klimatycznych wśród czynników kształtujących różnorodność. Na uwarunkowania klimatyczne 
i siedliskowe, jako czynniki naturalne, nakładają się czynniki antropogeniczne w największym stopniu 
formujące cechy środowiska przyrodniczego. Można do nich zaliczyć: rolnictwo i leśnictwo, gospodarkę 
wodną, zainwestowanie terenu oraz emisje zanieczyszczeń do powietrza, wód i gruntu.  
Jest zrozumiałe, że wszystkie wymienione czynniki tworzą kompleksową sieć wzajemnych oddziaływań 
kształtujących różnorodność ekologiczną na poszczególnych poziomach organizacji przyrody. Prowadzi 
to mnie do wniosku, że przy dzisiejszym stanie wiedzy nie można wyodrębnić znaczenia zmian 
makroklimatycznych spośród ogółu czynników kształtujących stan i dynamikę układów przyrodniczych. 
W konsekwencji proponuję, aby działania adaptacyjne do zmian klimatu w ochronie przyrody były 
zintegrowane z ochroną i kształtowaniem różnorodności układów przyrodniczych. Stawiam tezę, że 
ochrona i kształtowanie różnorodności ekologicznej na terenie całego kraju jest najlepszym sposobem 
podnoszenia odporności układów przyrodniczych na zmiany klimatu.  

Z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu najważniejsza jest ochrona i kształtowanie 
różnorodności ekosystemowej i krajobrazowej, które decydują o bilansie cieplnym jako pochodnej bilansu 
promieniowania i bilansu wodnego przy powierzchni terenu.  
Wskaźnik promieniowania netto przy powierzchni zależy od pokrycia terenu, które określa relacje 
pomiędzy energią wykorzystywaną do ogrzania powietrza a energią spożytkowaną na ewapotranspirację. 
Generalnie, jeśli na powierzchni występują wody lub bogata szata roślinna, to dużo mniej energii 
wydatkowane jest na ogrzanie przypowierzchniowej warstwy powietrza, a dostarczone do powierzchni 
ciepło wykorzystywane jest na parowanie i transportowane w górę jako ciepło utajone, do wysokości 
kondensacji. Można więc stwierdzić, ze im wyższe wysycenie krajobrazu ekosystemami wodnymi, 
podmokłymi i leśnymi, tym mniejsze nagrzewanie powierzchni ziemi.  

Brak rozczłonkowania krajobrazu homogenicznych terenów rolnych, z dominacją ekosystemów 
odznaczających się mniejszą ilością dostępnej wody, a więc niższą ewapotranspiracją, powoduje w 
konsekwencji silniejsze nagrzewanie się dużych powierzchni i możliwość tworzeniem się lokalnych 
układów barycznych przy radiacyjnym typie pogody.  
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Przedstawiony wywód dokumentuje, że dla adaptacji do zmian klimatu szczególnie ważna jest ochrona 
ekosystemów wodnych oraz zależnych od wód gruntowych i powierzchniowych. Wiąże się to ściśle z 
postulatem redukcji odpływu powierzchniowego poprzez zatrzymywanie wody w ekosystemach. 

Rozpatrując oczekiwania wobec administracji ochrony przyrody należy zauważyć, że jest ona tylko 
jednym z interesariuszy w kształtowaniu różnorodności ekologicznej. Administracja stanowi część władzy 
regulacyjnej i wdrażającej, która oddziałuje na rzeczywistość przyrodniczą poprzez planowanie 
przestrzenne, prawną ochronę przyrody, a także stosując sankcje, przyznając subsydia oraz kształtując 
system edukacji. Ograniczone są możliwości  administracji ochrony przyrody jako władzy kontrolnej, 
egzekwującej przestrzeganie prawa.  

Inni interesariusze, czyli rolnicy, zarządzający lasami, gospodarujący wodami, inwestorzy oraz 
społeczności lokalne mają swoje domeny, jednak ich działania w dużej mierze są ze sobą powiązane i 
współzależne z aktywnością władz. Rolnicy i inni właściciele gruntów decydują o strukturze użytkowania 
gruntów rolnych, metodach uprawy, a także o sposobie traktowania siedlisk przyrodniczych na własnych 
gruntach i w ich sąsiedztwie. Zarządzający lasami rozstrzygają o wielkości zrębów i nasadzeń, wpływają na 
strukturę ekosystemów leśnych, a w części na rozmiary regionalnego zróżnicowania udziału lasów w 
pokryciu terenu. W gospodarowaniu wodami uczestniczy wiele podmiotów, wśród których trzeba 
wymienić przede wszystkim Krajowy i regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz wojewódzkie zarządy 
melioracji i urządzeń wodnych. Spośród ich działań największe znaczenie dla ochrony i kształtowania 
różnorodności ekologicznej ma regulowanie odpływu wody ze zlewni, w tym zwłaszcza stymulowanie 
retencji w ekosystemach. Szczególną pozycję zajmują inwestorzy i eksploatujący instalacje, którzy 
przyczyniają się do eliminowania powierzchni biologicznie czynnej oraz do odwodnienia terenu. Są oni 
również odpowiedzialni za wprowadzanie zasadniczej części zanieczyszczeń do powietrza, wód i ziemi. 
Niedoceniana jest rola społeczności lokalnych mogących tworzyć skuteczną presję na pozostałych 
interesariuszy, skłaniając ich do podejmowania działań służących ochronie i kształtowaniu różnorodności 
ekologicznej. 

Zgodnie z wcześniejszym wywodem uważam, że podstawowe kierunki działań administracji 
ochrony przyrody związanych z adaptacją do zmian klimatu powinny obejmować dążenie do 
rozdrobnienia struktury krajobrazu oraz wysycenie go ekosystemami o wysokim potencjale 
ewapotranspiracyjnym  tj. ekosystemami wodnymi i od wody zależnymi, a także lasami i zadrzewieniami 
śródpolnymi. Warunkiem koniecznym do realizacji tego kierunku są prace na rzecz opóźniania odpływu 
wody ze zlewni, zwłaszcza poprzez retencję w ekosystemach.  

Wśród działań prawno-administracyjnych za kluczowe uważam prawne wzmocnienie systemu 
planowania przestrzennego na obszarach otwartych. Kierunek zmian powinien polegać na umożliwieniu 
skutecznego wprowadzania dyspozycji dotyczących pożądanego  sposobu kształtowania struktury 
krajobrazu np. poprzez zaliczenie określonych działań do przedsięwzięć celu publicznego. W tych ramach 
mogłyby mieścić się regulacje prawne doprowadzające do wzrostu retencji ekosystemowej poprzez 
nałożenie określonych obowiązków na administrację oraz stworzenie systemu motywacji i rekompensat 
dla właścicieli gruntów. Za bardzo ważne uważam uregulowanie prawne sposobu egzekwowania 
stosowania przez rolników Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej 

W dziedzinie melioracji wodnych niezbędne jest wdrożenie standardów technicznych, które 
wyeliminują jednostronne odwodnienia agroekosystemów i sąsiadujących z nimi siedlisk przyrodniczych. 
Należy również doprowadzić do zmiany standardów urbanistyczno-architektonicznych  w celu 
przeciwdziałania  niekoniecznemu eliminowaniu powierzchni biologicznie czynnej przez zabudowę i 
uszczelnienie terenu. Poważnym mankamentem utrudniającym właściwe działania adaptacyjne do 
trwających zmian jest rozproszenie wiedzy na temat stanu przyrody. W celu uporządkowania sytuacji 
należy utworzyć ramy prawne dla budowy, utrzymywania i dysponowania Krajowym Zasobem Danych 
Przyrodniczych. Wzorem może być spoczywający na administracji geologicznej ustawowy obowiązek 
gromadzenia, archiwizowania, przetwarzania i udostępniania danych geologicznych, a także 
funkcjonowanie  Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

W sferze organizacyjnej za najważniejsze zadanie dla administracji uważam  zharmonizowanie 
działań administracji w ochronie przyrody i gospodarce wodnej, a także doprowadzenie do zlewniowego 
zarządzania wodami w obrębie działu administracji gospodarka wodna poprzez przejęcie od resortu 
rolnictwa melioracji wodnych. Ponadto za niezbędne uważam doprowadzenie do wydania nowej wersji 
Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej i zwiększenie skuteczności egzekwowania jego zapisów w ramach 
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istniejącego prawa. Należy też zdecydowanie rozszerzyć zakres uspołecznienia wykonywania ochrony 
przyrody, co łączy się z koniecznością skuteczniejszego kształtowania pożądanych postaw interesariuszy 
oddziałujących na różnorodność ekologiczną. W tym przypadku chodzi nie tylko o dostarczanie 
poszczególnym społecznościom odpowiedniej wiedzy, ale o powiązanie jej z umiejętnościami, motywacją i 
działaniami realizacyjnymi. 

Działania legislacyjne i organizacyjne administracji muszą być wspierane instrumentami 
ekonomicznymi, co do których można postawić tezę, że dotychczas nie uzyskały odpowiedniej rangi. Za 
niezmienny uznaję postulat zwiększenia strumienia środków na ochronę przyrody, jednak uważam, że 
równolegle należy zmniejszyć koszty administrowania ochroną przyrody i część środków przesunąć na 
stymulowanie działań społecznych, w tym organizacji pozarządowych, które mogłyby efektywniej 
realizować zadania ochronne. Inny pożądany sposób zastosowania instrumentu ekonomicznego to 
rekompensowanie właścicielom nieruchomości kosztów wynikających ze stymulowania retencji wody w 
ekosystemach na terenach będących ich własnością. Tego typu przedsięwzięcia należałoby uznać za 
działania na rzecz dobra publicznego. Stawiam tezę, że niezbędne nakłady na funkcjonowanie takiego 
systemu byłyby niższe niż koszty likwidacji szkód spowodowany ch przez powodzie. Osobnym 
problemem jest uwzględnienie wymiaru ekonomicznego korzyści jakie człowiek otrzymuje dzięki 
utrzymaniu lub ukształtowaniu satysfakcjonującego poziomu różnorodności ekologicznej. W tym zakresie 
występuje duży deficyt wiedzy, co uzasadnia postulat rozwinięcia badań nad wyceną świadczeń 
ekosystemów w różnych krajobrazach i uwzględnianie zmiany tych świadczeń w dokumentach związanych 
z przewidywaniem skutków oddziaływania na środowisko wynikających z wdrożenia zapisów planów i 
programów oraz realizacji planowanych przedsięwzięć.  

Przedstawione rekomendacje dla działań administracji w poszczególnych sferach są zbiorem 
refleksji wynikających z moich doświadczeń, a w części intuicyjnych poglądów, natomiast nie są to efekty 
studiów głębiej podbudowujących wyprowadzane wnioski. Z tych względów, zgodnie z celem 
przedstawionego referatu, jego treści należy traktować jako wstęp do dyskusji, która pozwoli wypracować 
spójny zestaw przedsięwzięć realizacyjnych. 
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