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Antysmogowe łąki

Jak ratować Ziemię
przed globalnym ociepleniem

Wiosną w różnych częściach Częstochowy pojawią się antysmogowe łąki, które w
wielu miejscach wzbogacą zwykłe miejskie
trawniki. To jedna z inicjatyw mieszkańców, samorządu oraz lokalnego biznesu,
działających wspólnie w zespole ,,Częstozielona”. O ekologiczne miasto mogą również
zadbać sami mieszkańcy.
„Częstozielona” to nowy proekologiczny projekt, realizowany w ramach programu
„Kierunek Przyjazna Częstochowa”. Jednym
z jego założeń jest pomysł przeobrażenia częstochowskich terenów zielonych w różnych
częściach miasta – w prawdziwe, kwietne łąki.
Nowe miejsca mają nie tylko cieszyć oko, ale
przede wszystkim lepiej pochłaniać zanieczyszczenia. Część łąk sﬁnansują częstochowskie ﬁrmy, które chcą wspierać zieleń i ekologię, inne powstaną z pieniędzy miejskich.
- Dla nas sprawa czystego powietrza w mieście jest bardzo ważna. W budżecie na 2021
rok zarezerwowaliśmy 600 tys. zł właśnie na
projekt „Częstozielona”. Pieniądze te zostaną przeznaczone na szeroko pojęte działania
związane z rewitalizacją oraz rewaloryzacją
terenów zielonych w Częstochowie – mówi
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
Nad realizacją proekologicznego zadania
ma czuwać, powołany przez prezydenta, zespół „Częstozielona”, składający się zarówno
z osób pracujących w administracji samorządowej, jak i przedstawicieli różnych miejskich
środowisk, którym sprawy zieleni i ekologii są
bliskie.
W „zasianiu” miejskich łąk, swój udział będzie miał lokalny biznes, dzięki niemu kwietne zakątki powstaną m.in. w Parku Staszica
oraz w okolicy tężni solankowej na Promenadzie im. Czesława Niemena. W realizacji zadania pomoże Fundacja Łąka, która walczy o
bioróżnorodność, promując uprawę łąk kwietnych zamiast trawników.
- W samej Polsce kosimy łącznie 750 tysięcy hektarów trawników. To obszar całej
aglomeracji warszawskiej razy... 18. Wydajemy w skali kraju ok. 2 miliardy złotych na
koszenie. Około 75 milionów litrów paliwa
jest spalanych przez silniki kosiarek i podkaszarek. Chcemy to zmienić. Tereny, które
są koszone kilka czy kilkanaście razy w roku,
chcemy zamieniać w łąki kwietne. Kwiaty to
przecież pokarm dla zapylaczy – korzystają z
nich pszczoły, motyle, ćmy. Możemy z nich korzystać też jako narzędzie do edukacji. Miasta
stają się miejscem, gdzie wciąż możemy uratować przyrodę. Nawet jeden metr kwadratowy
ma znaczenie – wyjaśnia Maciej Podyma z
Fundacji Łąka.
Dlaczego łąki, a nie trawniki?
Dominacja trawników w miastach nie
wspiera ochrony bioróżnorodności. Monokul-

By skutecznie walczyć z globalnym ociepleniem, musimy zmienić sposób użytkowania obszarów lądowych oraz produkcję
żywności, a także przekonać się do diety
wegetariańskiej – głosi raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu
(IPCC).

turowe trawniki zostały nawet nazwane „zielonymi pustyniami”. To obszary, na których
rosną rośliny, ale tylko dwa lub trzy gatunki.
Nie mają więc nic wspólnego z naturalną
bioróżnorodnością. Łąki (czyli niekoszone
trawniki) to doskonała alternatywa - zatrzymują wodę, chłoną szkodliwe pyły i obniżają
temperaturę. Mogą cieszyć oko, jeśli dosiejemy do nich nasiona lub dosadzimy sadzonki
bylin. Możemy też po prostu dać działać czasowi. Gdy zrezygnujemy z koszenia, kwiaty
zaczną pojawiać się w murawie spontanicznie,
stopniowo zwiększając swoją liczebność i zagęszczenie.
Jak stworzyć idealną kwietną łąkę?
Kosić trawę w terminach: marzec (przy
koszeniu raz w roku), koniec czerwca – połowa lipca i połowa września (przy koszeniu
dwa razy w roku). Wysiać łąkę na skoszonym
trawniku, wzruszając wcześniej ziemię grabkami lub pazurkami. Siew najlepiej wykonać
wiosną (do końca kwietnia) lub jesienią (od
września do listopada). Nasion nie przykrywamy glebą. Łąk nie podlewamy.
Co istotne, w zmianie oblicza miasta na bardziej zielone mogą pomóc sami mieszkańcy,
we własnym otoczeniu. Wystarczy, że zmienią
niektóre nawyki, otoczą się roślinnością, która
osusza powietrze, czy postawią na proekologiczne rozwiązania w codziennym życiu.
Dzięki realizacji programu „Kierunek Przyjazna Częstochowa”, w mieście powstało już
kilka zielonych aneksów, mini-parków czy zakątków rekreacji. Sadzone są kwiaty przy pasach drogowych, rosną nowe drzewa, a populacje pożytecznych miejskich zwierząt (m.in.
jeże, jerzyki, inne ptaki i owady zapylające)
mają schronienie i możliwość rozwoju. Dużo
związanych z ekologią zadań inicjują przede
wszystkim sami mieszkańcy, którzy najpierw
zgłaszają, a potem głosują na tego typu projektu poprzez kolejne edycje Budżetu Obywatelskiego.
red.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Przygotowany przez ekspertów raport skupia się na zależnościach między zmianami
klimatu, a obszarami lądowymi na Ziemi. Naukowcy przeanalizowali ponad 7 tys. nowych
publikacji i badań poświęconych zmianom
klimatu, pustynnieniu lądu, degradacji gleb,
zrównoważonego zarządzania ziemiami, bezpieczeństwa żywnościowego oraz przepływów gazów cieplarnianych przez ekosystemy
lądowe. Wynika z nich, że obszary lądowe na
Ziemi znajdują się pod stale rosnącą presją ze
strony ludzkości oraz zmian klimatu. Jednocześnie odegrają one kluczową rolę w walce z
postępującym globalnym ociepleniem.
- Rolnictwo, leśnictwo i inne typy użytkowania lądu odpowiadają za 23 proc. ludzkich
emisji gazów cieplarnianych. Z drugiej strony,
ląd pochłania równoważność prawie jednej
trzeciej emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych i przemysłu – mówi Jim Skea, przewodniczący jednej z grup roboczych IPCC.
Dla utrzymania ocieplenia poniżej 1,5 lub
2 st. C. – według celów porozumienia paryskiego – niezbędne będą zasadnicze zmiany
w użytkowaniu gleb i w produkcji żywności.
W każdym ze scenariuszy ludzie będą musieli
wykorzystać dostępne ziemie zarówno na sadzenie drzew i uprawy roślin energetycznych,
jak i na produkcję żywności i inne potrzeby
ludzkości.
- Nie powinniśmy tego traktować jako rywalizacji o gleby między lasami a roślinami energetycznymi. Potrzebujemy obu (by utrzymać
ocieplenie poniżej 1,5 lub 2 st. C.) – podkreśla
Francesco Cherubini z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii.
Zrównoważyć działania
Brak zrównoważonego zarządzania lądem

grozi postępującą degradacją gleb i brakiem
bezpieczeństwa żywnościowego, co w największym stopniu odczułyby kraje rozwijające się w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej
i na Karaibach. Ludzkość marnuje około jednej trzeciej całej wyprodukowanej na świecie żywności. Należy zmniejszyć tę ilość, by
ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, a
także poprawić bezpieczeństwo żywnościowe. Naukowcy podkreślają, że ludzkość powinna jeść mniej mięsa i musi przestawić się
na diety bardziej wegetariańskie. Niektóre wybory dietetyczne wymagają więcej zasobów
lądu i wody i powodują więcej emisji gazów
cieplarnianych niż inne. Zbilansowane diety,
oparte na produktach pochodzenia roślinnego, czyli zbożach, owocach i warzywach,
orzechach i ziarnach, oraz na produktach pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w
zrównoważony i dający niskie emisje sposób,
dają duże możliwości adaptacji i niwelowania
zmian klimatu, a przy tym znaczące korzyści
dla zdrowia człowieka.
Oprócz zmiany diety naukowcy zalecają
też dywersyﬁkowanie upraw, co ma zapobiec
dalszej degradacji gleb i zwiększyć odporność
zbiorów na ekstrema pogodowe. Nadal musimy też chronić lasy i naturalne ekosystemy.
Istnieje prawdziwy potencjał w zrównoważonym wykorzystaniu ziem, zmniejszeniu nadmiernej konsumpcji i marnowania żywności,
zaprzestaniu trzebienia i wypalania lasów oraz
nadmiernego wykorzystania drewna opałowego oraz w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.
- Musimy produkować więcej zużywając
mniej (ziem), by gleba była dostępna do innych zastosowań. Potrzebujemy wieloaspektowych zmian w naszym stylu życia i w naszych
gospodarkach – czytamy w raporcie.
Zmiany będą kosztowne, przyznają autorzy
raportu, ale w wielu regionach koszty braku
działań będą dużo wyższe. Ale czy powinniśmy nazywać je kosztem czy raczej inwestycją?
Źródło: www.naukawpolsce.pl

7. Edycja Konkursu
„Zielona Pracownia_Projekt’2021”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
organizuje już 7. edycję Konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2021”. Jest on skierowany do szkół podstawowych i średnich
z terenu województwa śląskiego.
Przedmiotem Konkursu jest utworzenie
projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk
przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograﬁcznych, geologicznych czy
chemiczno-ﬁzycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni

– jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych.
Maksymalna wysokość nagrody nie może
przekroczyć 20% kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż
10.000 zł.
Zgłoszenia w konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’2021” dokonywać można do 31
stycznia 2021 roku. Regulamin Konkursu
oraz komplet dokumentów są dostępne na:
https://www.wfosigw.katowice.pl/zielona-pracownia.html
red.

