
Nawyki prozdrowotne i prośrodowisko-
we trzeba kształtować od najmłodszych lat. 
Choć w szkołach prowadzi się zajęcia z za-
kresu edukacji zdrowotnej, to warto zadbać 
również o wiedzę dzieci i młodzieży na temat 
smogu, zanieczyszczeń powietrza oraz ich 
wpływu na ludzkie zdrowie.

Taka intencja prześwieca projektowi Info-
SMOG-MED, przygotowanemu przez Woje-
wództwo Śląskie. Składa się na niego szereg 
materiałów edukacyjnych, poświęconych smo-
gowi właśnie, dostępnych na platformie www.
slaskiesmogstop.pl 

Materiały  dopasowane są do poszczególnych 
grup wiekowych. Powstały przy współpracy z 
nauczycielami-konsultantami, doradczyniami 
i doradcami metodycznymi z Regionalnego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w 
Rybniku. 

Dostępne są one na stronie: https://slaskie-
smogstop.pl/portal/articles/article/44

Nauczyciele mogą też skorzystać z gotowych 
scenariuszy lekcji dla klas 1-3, 4-6, 7-8 szkół 
podstawowych.

InfoSMOG-MED to także treści adresowane 
do osób starszych – seniorek i seniorów. Dla 
nich został przygotowany przez fi zyka i popu-
laryzatora nauki dr Tomasza Rożka cykl edu-
kacyjny dostępny na tej podstronie oraz fi lmy, 
które można zobaczyć pod linkiem: https://sla-
skiesmogstop.pl/portal/articles/article/28

Materiały te w prostych słowach i w obra-
zowy sposób informują o zagrożeniach, jakie 
niesie ze sobą smog, promują proekologiczne 
zachowania, wspierają rozwój świadomości 
ekologicznej. Podkreślają także zasadność re-
gularnego sprawdzania jakości powietrza. A taki 
pożyteczny nawyk można sobie wyrobić korzy-
stając z platformy i aplikacji Śląskie SMOG-
STOP (dostępnej na Google Play oraz AppSto-
re). Aplikacja  umożliwia także  sprawdzenie 
prognozy zagrożeń zdrowotnych.
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Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. To do-
bra okazja, by zastanowić się jakiej pomocy 
możemy udzielić dziko żyjącym zwierzętom 
i czy taka pomoc jest im w ogóle potrzebna.

Dokarmiać, 
czy nie... 

zwierzynę leśną?
Jak podaje Generalna Dyrekcja Ochro-

ny Środowiska, „mroźna i śnieżna zima to 
trudny okres dla dzikich zwierząt. Gruba 
warstwa śniegu i lód utrudniają im dostęp 
do naturalnego pokarmu i wody. W takich 
sytuacjach z pomocą może przyjść człowiek, 
ważne jednak by ta pomoc była udzielana w 
odpowiedni sposób”. Tymczasem tegoroczna 
zima jest jedną z najcieplejszych w historii 
pomiarów. Bieżące temperatury przypomi-
nają te wiosenne, a grubą warstwę lodu czy 
śniegu możemy jedynie oglądać w telewizji. 
Czy jednak śniegowa okrywa i siarczyste 
mrozy uzasadniają dokarmianie mieszkań-
ców lasów? Co na ten temat mogą powie-
dzieć nam ustalenia biologów terenowych i 
populacyjnych?

Chociaż leśnicy i myśliwi masowo dokar-
miają zwierzęta z gatunków łownych, pozo-
stawiając w lasach jedzenie warte kilkadzie-
siąt milionów złotych, takie postępowanie 
budzi wątpliwości naukowców.

Z jednej strony bezpośrednie efekty do-
karmiania wydają się pozytywne – zwierzęta 
powiększają swoją populację na danym tery-
torium. Z drugiej strony, zaczynamy dopiero 
rozumieć bardziej dalekosiężne skutki tak 
silnych ingerencji w skomplikowany ekosys-
tem.

Dziki i jeleniowate – bo z dokarmianiem 
tych gatunków mamy zazwyczaj do czy-
nienia – przemierzają zazwyczaj znaczną 
powierzchnię, aby zaspokoić swoje zapo-
trzebowanie na energię i substancje odżyw-
cze. Sprawia to, że pozostają rozproszone. 
Pozostawienie dużych ilości pożywienia w 

jednym czy kilku punktach lasu to nietypo-
wa sytuacja i przyczynia się do zagęszczania 
populacji. W efekcie, jak wykazali badacze 
z Estonii, dziki korzystające z pożywienia 
dostarczonego przez ludzi częściej zapadają 
na infekcje pasożytnicze. Ponadto w pobliżu 
miejsc karmienia stwierdzono podwyższony 
poziom skażenia ziemi jajami pasożytów. Do 
podobnych wniosków doszli naukowcy z in-
nych krajów.

A czego dowiadujemy z eksperymentów 
polowych przeprowadzonych w polskiej 
części Karpat? Zespół badaczy zwrócił uwa-
gę na inne – oprócz transmisji chorób zakaź-
nych – konsekwencje zagęszczenia populacji 
zwierząt roślinożernych w pobliżu miejsc 
dokarmiania. Ich łupem padają także rośliny 
stanowiące ich naturalny pokarm, jednak w 
niespotykanej gdzie indziej skali. W ten spo-
sób przebudowywana zostaje szata roślinna 
lasu. Z kolei liczne zgromadzenie dzików 
i jeleniowatych na niewielkiej przestrzeni 
zwabia drapieżniki, które korzystając z oka-
zji polują także na inne zwierzęta obecne w 
okolicy, np. zające. Wysiłki badaczy skupiły 
się na gniazdujących na ziemi ptakach, ta-
kich jak głuszce i jarząbki. W pobliżu paśni-
ków ptaki tracą dwukrotnie więcej lęgów, niż 
z dala od zmasowanych źródeł pokarmu, na 
skutek zwiększonego napływu drapieżników.

Efekt dokarmiania jest zatem kaskadowy, 
a to co widzimy, to prawdopodobnie tylko 
najbardziej widoczne pierwsze stopnie tej 
kaskady. I dopiero zaczynamy poznawać 
głębsze i bardziej złożone skutki ingeren-
cji w skomplikowaną strukturę lasów i ich 
okolic. Warto zatem rozważyć zasadność 
dokarmiania, biorąc pod uwagę dalekosiężne 
wpływy na liczne, w tym zagrożone, gatunki.

Dlaczego zatem dokarmianie odbywa się 
na tak dużą skalę, mimo że niesie ze sobą 
negatywne konsekwencje? Odpowiedź 
może tkwić w nazwie jutrzejszego „święta”. 
Mowa w niej bowiem nie o „zwierzętach”, a 
o „zwierzynie”. Słowo to pochodzi ze słow-
nika myśliwych, którzy mogą być zaintere-
sowani najprostszym skutkiem dokarmiania 
– wzrostem populacji tych zwierząt, na które 
polują.
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W 2022 roku Częstochowa zamierza do-
płacić mieszkańcom do montażu instalacji 
fotowoltaicznych, modernizacji systemów 
grzewczych oraz usuwania wyrobów bu-
dowlanych zawierających azbest. 

Osoby, które zdecydują się zastąpić kocioł 
opalany węglem, podłączeniem do sieci CO, 
ogrzewaniem elektrycznym (w tym pompą 
ciepła), kotłem gazowym lub olejowym mogą 
otrzymać do 70 proc. kosztów netto ponie-
sionych przez wnioskodawcę na wykonanie 
przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem 
lub zakup nowego źródła ciepła, jednak nie 
więcej niż 5 tys. zł. Miasto przeznaczyło na 
ten cel 500 tys. zł. Wnioski będzie można 
składać do 31 marca 2022 r.

Na dofi nansowanie w wysokości 50 proc., 
ale nie więcej niż 5 tys. zł, mogą liczyć ci, 
którzy zdecydują się na montaż instalacji 
fotowoltaicznych wspomagających system 
grzewczy lub służących do wytwarzania cie-
płej wody użytkowej w budynkach jednoro-
dzinnych. Dofi nansowanie nie przysługuje 
w przypadku, gdy na nieruchomości istnieje 
już instalacja OZE, czyli m.in. kolektory sło-
neczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła. 

W budżecie miasta zarezerwowano na ten cel 
200 tys. zł. Wnioski będzie można składać do 
31 marca 2022 r.

Dofi nansowaniu będą podlegać także kosz-
ty wykonania prac związanych z usuwaniem 
odpadów wyrobów budowlanych zawierają-
cych azbest. Będą to więc koszty demontażu 
płyt azbestowo-cementowych płaskich i fali-
stych z dachu oraz elewacji, zabezpieczenia 
ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia 
poprzez składowanie odpadów na uprawnio-
nym składowisku. Zgodnie z uchwałą kwota 
dotacji wyniesie do 60 proc. kosztów netto 
poniesionych przez wnioskodawcę, jednak 
nie więcej niż 4 tys. zł.

O dofi nansowanie mogą ubiegać się osoby 
fi zyczne posiadające tytuł prawny do nieru-
chomości, z zastrzeżeniem, że w roku złoże-
nia wniosku nie jest ona wykorzystywana na 
cele działalności gospodarczej ani jakiejkol-
wiek innej działalności zarobkowej.

Po uprawomocnieniu uchwał (w drugiej po-
łowie lutego), będzie można składać wnioski 
o ww. dofi nansowania.
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