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Uwaga!

Szerszeń – nie taki straszny?
Szerszeń europejski z łac. 

Vespa crabro to największy 
owad z osowatych, którego 
spotkać możemy na naszym 
kontynencie. Wygląda charak-
terystycznie i trudno pomylić 
go z innym owadem tego ty-
pu. Choć ubarwienie ma czar-
no-żółte, podobnie jak pszczo-
ły, jego rozmiary nie pozosta-
wiają wątpliwości. Część jego 
głowy i przedtułów ma czer-
wonawy odcień. Samce osią-
gają długość 21–23 mm, z ko-
lei robotnice 17–24 mm, 
a królowa 25–35 mm.

Szerszenie żywią się owadami, 
które są uznawane przez czło-
wieka za szkodniki. Niestety – 
bywa, że żerują na owocach i są 
w stanie uszkodzić młode drzew-
ka. Ponadto żywią się także po-
żytecznymi pszczołami. Miej-

scem, które 
wyb ie ra ją 
najczęściej 
na siedlisko 
są lasy li-
ściaste – za-
kładają swo-
je gniazda 
w dziuplach 
drzew. Mogą zagnieździć się na 
przykład pod dachami, czy w za-
głębieniach ścian. Są stosunko-
wo niebezpieczne dla człowieka 
z medycznego punktu widzenia 
– ukąszenie sprawia dotkliwy 
ból, a u osób uczulonych może 
wywołać wstrząs anafilaktyczny. 
Co zrobić, gdy te owady osiedlą 
się w pobliżu naszego domu? 
Najlepiej zwrócić się do straży 
pożarnej, która z pewnością bę-
dzie wiedziała, jak postąpić i po-
może nam rozwiązać taki pro-
blem. 

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach prze-
dłuża możliwość składania 
wniosków w ramach konkursu 
nr POIS/1.7.2/3/2018, doty-
czącego Kompleksowej likwi-
dacji niskiej emisji na terenie 
województwa śląskiego. 

Konkurs jest organizowany 
w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Wnioski można było 
składać już od 30 maja 2018 ro-
ku. Ostateczny termin złożenia 
wniosku to 28 września. To świet-
na informacja dla przedsiębior-
ców, jednostek samorządu teryto-
rialnego oraz działających w ich 
imieniu jednostek organizacyj-
nych, podmiotów świadczących 
usługi publiczne w ramach reali-
zacji obowiązków własnych jedno-
stek samorządu terytorialnego nie 

będące przedsiębiorcami i spół-
dzielnie mieszkaniowe z obszaru 
Województwa Śląskiego. To wła-
śnie te podmioty mogą ubiegać się 
o dotację. Wybrane zostaną pro-
jekty w zakresie wspierania Efek-
tywnej dystrybucji ciepła i chłodu 
w województwie śląskim. Na ten 
cel przeznaczono w ramach kon-
kursu aż 100 000 000 zł. Roz-
strzygnięcie konkursu zaplano-
wano na marzec przyszłego roku. 
Szczegóły i regulamin można zna-
leźć na stronie internetowej Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach pod adresem 

 www.wfosigw.katowice.pl

W WFOŚiGW

Nadal można 
składać wnioski

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachKolumnę opracowała: pn

Czym jest zielona infra-
struktura? Widzimy ją na co 
dzień i czerpiemy z niej 
ogromne korzyści – nie za-
wsze świadomie. Aby zacząć 
ją doceniać, należy dowie-
dzieć się o niej przynajmniej 
kilku rzeczy.

Zielona infrastruktura to we-
dług definicji strategicznie za-
planowana sieć obszarów natu-
ralnych i pół-naturalnych, za-
projektowana i zarządzana w 
sposób mający zapewnić szero-
ką gamę usług ekosystemo-
wych. Oznacza to, że zielona in-
frastruktura jest po prostu na-
turalną technologią, która ma 
pomóc środowisku. Wraz z roz-
wojem, ludzkość traci coraz wię-
cej obszarów przyrodniczych, a 
to niesie za sobą negatywne 
skutki. Społeczeństwo potrze-
buje ekosystemów – dzięki temu 
walczymy ze zmianą klimatu. 

Jak? To proste – na przykład sa-
dząc lasy, dbamy o to, aby dwu-
tlenek węgla był przez nie po-
chłaniany. 

Mówiąc o zielonej infrastruk-
turze, nasze pierwsze skojarze-
nie to pewnie ogrody i parki 
miejskie, a także wszelka zieleń, 
która występuje na obszarach 
zabudowanych, czy przy dro-
gach – słusznie, jednak to nie 
wszystko. Dotyczy ona również 
nietypowych obszarów, które 
niekoniecznie przychodzą nam 
na myśl w pierwszej kolejności – 
mowa m.in. o dachach, ścia-
nach budynków, torowiskach 
czy ekranach przyulicznych, 
wiatach przystankowych, nie-
używanych szynach kolejowych. 

W środowisku jako elementy 
zielonej infrastruktury możemy 
wskazać obszary chronione – 
taką jest na przykład sieć Natu-
ra 2000, ponadto ogromną war-
tość przyrodniczą mają tereny 

zalewowe, podmokłe, a także ob-
szary przybrzeżne i lasy natural-
ne. Sprzyjają one łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu – chro-
nią przed powodziami, groma-
dzeniem się wód i dwutlenku 
węgla. Ponadto jest to swojego 
rodzaju schronisko dla dziko ży-
jących gatunków. 

W krajobrazie miejskim mo-
żemy wskazać naturalne ele-
menty, którymi są kępy drzew 
lub żywopłoty, ale także sztucz-
ne – ekodukty, czy zielone mo-
sty (pomagają one zwierzętom 
przekraczać bariery, których 
normalnie nie byłyby w stanie 
pokonać). 

Ważne są także obszary, 
gdzie realizowane są działania, 
mające na celu podnieść ogól-
ną jakość ekologiczną krajo-
brazu. Jakie jeszcze korzyści 
możemy czerpać z zielonej in-
frastruktury? Nie musimy bu-
dować infrastruktury przeciw-

powodziowej – zielona pozwoli 
wchłonąć naturalnym terenom 
podmokłym nadmiar wód, po-
chodzących z ulew. Jest to zja-
wisko retencji wody. Poza tym 
w upały, które doskwierają 
nam w ostatnim czasie, parki i 
tereny zielone – jako elementy 
zielonej infrastruktury poma-

gają w złagodzeniu skutków 
takiej pogody. Przyczyniają się 
one także do rozwoju dzikiej 
flory i fauny. Ponadto dzięki 
temu, że zielona infrastruktu-
ra jest obecna w miastach, 
stają się one dla nas o wiele 
bardziej atrakcyjnym miej-
scem do życia i pracy.

Co to jest?

Zielona infrastruktura

Wraz z przyjściem upałów, 
coraz częściej możemy usły-
szeć wycie strażackich syren. 
Pożary lasów są główną przy-
czyną szkód, które są wyrzą-
dzane środowisku leśnemu. 
Jest to swojego rodzaju klęska 
ekologiczna, która powoduje 
długotrwałe i szkodliwe zmia-
ny w leśnym ekosystemie. Nie 
tak dawno głośno było o wy-
prawie naszych strażaków do 
Szwecji, gdzie pomagali oni 
w gaszeniu płonących lasów. 
Ogień trawił około 10 tysięcy 
hektarów. Przyczyną tak roz-
ległych pożarów były nietypo-
we jak na Szwecję wysokie 
temperatury i niewielka ilość 
opadów. 

W Polsce pożary lasów nie są 
rzadkim zjawiskiem, jednak 
Unia Europejska zalicza nasz 
kraj do krajów o średnim ryzyku 
zagrożenia pożarowego lasów. 
Występuje u nas stosunkowo 
duża liczba pożarów, jednak na 
mniejszych powierzchniach. Za-

grożenie to w przypadku naszego 
kraju wynika m.in. z czynników 
takich jak brak opadów lub ich 
niewielka ilość, długotrwałe su-
sze, oddziaływanie zanieczysz-
czeń pochodzących z przemysłu, 
ale przede wszystkim też ze 
zmian klimatycznych, które cha-
rakteryzują się anomaliami po-
godowymi. Mowa tu m.in. o wy-
sokich temperaturach – niemal 
rekordowych i silnych wiatrach. 

Należy zauważyć, że przyczy-
ną zdecydowanej większości po-
żarów leśnych jest... nieostroż-
ność człowieka, a często też 
umyślne działanie. Konsekwen-
cjami pożarów leśnych jest m.in. 
zmniejszenie bioróżnorodności, 
a także ilościowe i jakościowe 
zmiany w ekosystemie. Może 
dojść do całkowitego lub częścio-
wego uszkodzenia roślin i śmier-
ci organizmów glebowych. Mogą 
ucierpieć również zwierzęta, 
a także siedliska wielu ich ga-
tunków – w tym rzadkich i chro-
nionych. Do atmosfery podczas 
pożaru emitowany jest m.in. tle-

nek węgla i tlenek azotu, dym 
i węglowodory. Patrząc przez 
pryzmat zmian, jakie następują 
w naszym klimacie, nie powinni-
śmy dopuszczać do takich sytu-
acji. Pożary ponadto osłabiają 
drzewa, co w konsekwencji pro-
wadzi do ich zamierania. Jeżeli 
spłonie 1 ha lasu, aby wyrównać 
emisję CO2 należy zalesić od 10 
do 25 ha. Takie liczby bardzo 
wpływają na wyobraźnię. 

Aby zapobiegać pożarom w la-
sach, należy przestrzegać bardzo 
ważnych zasad. Nie wolno przede 
wszystkim rozniecać ognia na 
w pobliżu i na terenach leśnych, 
obszarach łąk czy torfowisk - po-
za miejscami do tego przeznaczo-
nymi. Zabrania się także wypala-
nia wierzchniej warstwy gleby 
i pozostałych roślinności. Pod-
czas wakacji, gdy panuje piękna 
pogoda, mamy ochotę spędzić 
czas na łonie natury – korzysta-
my z letniego wypoczynku także 
na obszarach leśnych – musimy 
przestrzegać więc przepisów 
przeciwpożarowych, które są na-
gminnie naruszane. Niewskaza-
ne jest palenie papierosów w tego 
typu miejscach, rozpalanie 
ognisk, grillowanie. Zachowajmy 
rozsądek w ten wyjątkowo nie-
bezpieczny dla lasów czas.

Stopnie zagrożenia 
pożarowego w lasach  

– co oznaczają?
0 – brak zagrożenia
I – zagrożenie małe
II – zagrożenie duże; bądź 

ostrożny
III – zagrożenie katastrofalne; nie 

wolno rozpalać ognisk na-
wet w miejscach wyznaczo-
nych

Jak co roku

Pożary lasów


