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Jakie znamy?

Formy ochrony przyrody

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

Pod koniec 
okresu wakacyj-
nego w nadleśnic-
twach rozpoczy-
nają się prace na-
zywane wyprze-
dzającym przygo-
towaniem gleby. 
Polegają one na 
orce powierzchni, 
na której przepro-
wadzono wycinkę 
starych drzew 
i planuje się posa-
dzenie nowych.

Przygotowania trwają od 
września do listopada. Gleba 
przeorana jesienią, zostaje po-
zostawiona samej sobie przez 
zimę – zapobiega się tym sa-
mym pędrakom, które uszka-
dzają systemy korzeniowe, ale 
przede wszystkim poprawiają 
się właściwości i struktura gle-
by. Udaje się wtedy zagęścić jej 
poszczególne warstwy, zapobiec 
nadmiernej utracie wody, 
umożliwić lepsze napowietrze-
nie, przystosować ją do różnych 
(często skrajnych) temperatur, 
zachować jej właściwy odczyn 
i wyeliminować niepotrzebne 
chwasty. 

Takie prace przygotowawcze 
przeprowadza się dzięki różnym 
maszynom – wszystko zależy 
od warunków. Podstawowym 
narzędziem jest pług leśny, wy-
konujący odpowiednie bruzdy. 
Gdy warunki nie pozwalają na 
pracę zwykłego pługa, leśnicy 
decydują się na wykorzystanie 
pługofrezarek lub pługów tale-
rzowych. Tak uprawiona gleba 
jest gotowa na zalesienie kolej-
nej wiosny. Zalecane we wszyst-
kich siedliskach – z wyłącze-
niem obszarów podmokłych – 
jest wyorywanie bruzd o okre-
ślonych szerokościach i głębo-
kościach. Istotne są również 
odstępy. 

Innym sposobem przygoto-
wawczym jest orka pełna dwu-

poziomowa, która polega na 
pionowym przemieszczeniu 
warstw gleby. Jest on zalecany 
w przypadku terenów trudnych 
do odnowienia. Naorywanie 
wałków w bruzdach wymaga 
z kolei wcześniejszego zaorania 
całej powierzchni gleby i stoso-
wany jest zazwyczaj w siedli-
skach borowych lub uboższych 
lasach, które charakteryzuje 
słaba wilgotność. Wyorywanie 
rabatów polega na wyoraniu 
równoległych do siebie rowów, 
które mają służyć do zbierania 
nadmiaru wody i regulacji wil-
gotności. Stosuje się ten sposób 
w przypadku siedlisk o silnej 
wilgotności, a nawet o charak-
terze bagnistym. 

Przygotowywanie gleby 
w placówki wykonywane jest 
wtedy, kiedy planuje się zasa-
dzenie dużej ilości dębu. Ręczne 
darcie pasów to alternatywa dla 
mechanicznej uprawy gleby, 
która położona jest na małym 
obszarze, bądź na terenie spa-
dowym. Przy niekorzystnej kon-
figuracji terenu pomaga wyko-
nanie talerzy – mają one kształt 
koła i są miejscem wysiewu lub 
sadzenia. Kopce i kopczyki na-
tomiast są wykonywane w przy-
padku terenów podmokłych lub 
bagnistych, a wykopywanie 
dołków sposobem mechanicz-
nym bądź ręcznym stosuje się 
w wielu różnych warunkach 
z wyjątkiem gleb o charakterze 
kamienistym

Jak działa? 

Przydomowa oczyszczalnia 
ścieków

Zagospodarowanie wody 
deszczowej ma nie tylko 
aspekt ekologiczny, ale rów-
nież finansowy – możemy za-
oszczędzić dzięki temu pie-
niądze z domowego budżetu.

Czystą deszczówkę jesteśmy 
w stanie pozyskać całkowicie za 
darmo – wystarczy zastosować 
zmyślne sposoby na jej zebranie. 
Pozwolą nam na to proste insta-
lacje, które nie kosztują wiele. 

Odzysk deszczówki można 
przeprowadzić za pomocą zwy-
kłego zbiornika, który należy 
ustawić w zacienionym miejscu, 
aby uniknąć rozwijania się w 
nim glonów. Warto pomyśleć 
także o przykrywce, która zapo-
biegnie wpadaniu do niego róż-

nego rodzaju paprochów, liści 
czy owadów. To także zabezpie-
czenie przed dziećmi i zwierzęta-
mi. Takim zbiornikiem może być 
drewniana beczka lub innego ro-
dzaju duże naczynie. 

Można również pomyśleć o 
bardziej zaawansowanych spo-
sobach, jakimi są specjalne na-
ziemne lub podziemne systemy 
zbierania wody. Wyłapywacz wo-
dy można ustawić bezpośrednio 
pod rynną, aby woda przepływa-
ła dalej do zbiornika. Opcja pod-
ziemna polega na zamontowaniu 
skrzynek, które magazynują wo-
dę, a w miarę potrzeby gleba ko-
rzysta z tego zasobu. 

Deszczówkę można też wyko-
rzystywać na różne sposoby – do 
podlewania roślin w ogrodzie, 

nawad-
n i a n i a 
trawni-
k ó w , 
czy prac 
porząd-
kowych, 
a nawet 
d o . . . 
prania. W zasadzie można ją wy-
korzystywać wszędzie tam, gdzie 
nie jest potrzebna woda o jakości 
wodociągowej. Jej skład jest uza-
leżniony od czystości powietrza i 
może zawierać takie gazy jak 
tlen, azot czy dwutlenek węgla, a 
ponadto sadze, pyłki. Nie jest 
zdatna do picia, ale należy pa-
miętać, że warto wykorzystywać 
ją w celach gospodarczych i 
przemysłowych. 

Gospodarka leśna

Przygotowania 
jesienne

Przydomowa oczyszczalnia 
ścieków to ekologiczna alter-
natywa dla zbiorczej sieci ka-
nalizacyjnej, która jest długo-
trwałą i niezwykle drogą inwe-
stycją. Jest to także dobre 
rozwiązanie dla gmin, które 
charakteryzują się obszarami 
o rozproszonej zabudowie.

Najczęściej inwestycje związa-
ne z budową sieci kanalizacyjnej 
i oczyszczalnią ścieków trwają la-
tami i pochłaniają miliony zło-
tych. Gminy do wybudowania ta-
kiej sieci potrzebowałyby potężne-
go nakładu finansowego. 

Jednym z rozwiązań, jakie się 
stosuje, jest gromadzenie ścieków 
w szambach, jednak mają one 
określoną objętość i w związku 

z tym należy liczyć się z regular-
nymi kosztami eksploatacyjnymi. 

Opcją alternatywną i zarazem 
ekologiczną jest przydomowa 
oczyszczalnia ścieków. Jej zna-
czenie wzrasta w gospodarce 
wodno-ściekowej. Ich instalacje 
pozwolą wyeliminować ryzyko za-
nieczyszczania wód i gruntów na 
terenach wiejskich. Nie jest to 
oczywiście tania inwestycja, ale 
z pewnością mniej kosztowna 
w utrzymaniu. Ponadto ze wzglę-
du na swój proekologiczny cha-
rakter są często dofinansowane. 
Można skorzystać z różnego ro-
dzaju dotacji, funduszy unijnych 
czy też kredytów i pożyczek. 

Przydomowa oczyszczalnia 
ścieków to systemem urządzeń, 
które służą do neutralizacji ście-

ków wytwarzanych w gospodar-
stwie domowym. Proces ten prze-
biega etapowo. Pierwszy z nich to 
etap beztlenowy, w którym zacho-
dzą procesy biochemiczne. Są one 
wywoływane przez bakterie bez-
tlenowe i zjawiska takie jak flo-
atacja oraz sedymentacja. W efek-
cie stała część osadu ulega proce-
sowi fermentacji, aby rozłożyć się 
na związki proste – rozpuszczalne 
w wodzie i nierozpuszczalne sole 
mineralne. Po co najmniej dwóch 
dniach i filtracji, płyny ściekowe 
przemieszczają się do studzienki 
rozdzielczej. W etapie tlenowym 
ścieki poddawane zostają dalsze-
mu oczyszczeniu, dzięki czemu 
rozkładają się, a zanieczyszczenia 
są neutralizowane, aby nie stwa-
rzać zagrożenia dla środowiska. 

Można zaoszczędzić

Deszczówka – jak ją wykorzystać?

Parki narodowe, krajobrazo-
we i rezerwaty to tylko kilka 
z form ochrony przyrody. Jest 
ich oczywiście więcej, a róż-
nią się od siebie charakterem.

Parki narodowe są tworzone 
na takich obszarach, które za-
chowały się w stanie naturalnym 
bądź niewiele zmienionym przez 
działalność człowieka. Mają one 
za zadanie pielęgnować i ochra-
niać najcenniejsze pod wzglę-
dem przyrodniczym i krajobra-
zowym tereny wraz z różnorod-
nością biologiczną. Gwarantują 
one także możliwość odtworze-
nia zniekształconych siedlisk za-
równo roślinnych jak i zwierzę-
cych. 

Jednym z takich parków jest 
Białowieski Park Narodowy 
w województwie podlaskim, któ-
rego szczególnym walorem jest 
najlepiej zachowany fragment 
Puszczy Białowieskiej, a także 

ostatni w Europie las o charak-
terze pierwotnym. Znajduje się 
tam m.in. rezerwat żubrów, któ-
re są symbolem tego miejsca. 

Innymi przykładami mogą być 
Kampinowski Park Narodowy 
z najlepiej zachowanymi wydma-
mi śródlądowymi w Europie, 
Karkonoski Park Narodowy 
z unikatowym ekosystemem 
i Śnieżką – najwyższym szczy-
tem Sudetów i Słowiński Park 
Narodowy z jeziorami przymor-
skimi, bagnami, torfowiskami 
i wydmowym pasem mierzei. 

W Polsce jest ich łącznie dwa-
dzieścia trzy. Największym 
z nich jest Biebrzański Park Na-
rodowy, liczący 59 223 ha, z ko-
lei najmniejszy Ojcowski Park 
Narodowy liczy 2146 ha. Ponad 
połowa powierzchni parków na-
rodowych to lasy. Wyjątkami są 
m.in. Park Narodowy „Ujście 
Warty” i Narwiański Park Naro-
dowy. 

Rezerwaty przyrody sprawują 
podobne funkcje, jednak są 
o wiele mniejsze i jest ich więcej. 
Na terenie kraju według Central-
nego Rejestru Form Ochrony 
Przyrody jest ich 1498. W sa-
mym województwie śląskim ma-

my ich 65. Są to m.in. Sokole 
Góry – rezerwat leśny położony 
na Jurze Krakowsko-Często-
chowskiej, rezerwat Ochojec, Pil-
sko, Dziobaki czy też Dolina 
Łańskiego Potoku. 

Parki krajobrazowe z kolei 

obejmują obszary, które są chro-
nione ze względu na wartości 
przyrodnicze, historyczne i kul-
turowe. Jak sama ich nazwa 
wskazuje, utrzymywany jest tak-
że ich walor krajobrazowy. Spra-
wują funkcję krajoznawcze, wy-
poczynkowe i edukacyjne. W od-
różnieniu od wcześniej wspo-
mnianych form ochrony, na ich 
terenie można prowadzić np. 
działalność gospodarczą, oczywi-
ście przestrzegając zasady wyni-
kające z troski o o zachowanie 
środowiska przyrodniczego. 

Inną formą są obszary chro-
nionego krajobrazu, pomniki 
przyrody, czy też zespoły przy-
rodniczo-krajobrazowe. Należy 
wspomnieć również o obszarach 
Natura 2000 – programie, które-
go celem jest zachowanie okre-
ślonych typów siedlisk przyrod-
niczych oraz gatunków, które 
uznane za cenne i zagrożone 
w Europie.


