HABIT-CHANGE

Zmiany klimatu stanowià powa˝ne wyzwanie dla u˝ytkowania
i zarzàdzania obszarami chronionymi. Konsekwencje zmian
klimatu stajà si´ coraz bardziej zauwa˝alne i dotkliwe zarówno
w wymiarze ochrony przyrody, jak i w rozwoju spo∏ecznoekonomicznym mieszkaƒców obszarów o unikalnych walorach
przyrodniczych. Strategie ochrony przyrody, jak równie˝
potrzeby gospodarczego wykorzystania Doliny Biebrzy
wymagajà podejmowania dzia∏aƒ na rzecz zró˝nowa˝onego
rozwoju i ograniczania konfliktów. Instytut Ochrony Ârodowiska
– PIB i Biebrzaƒski Park Narodowy wraz z partnerami
z dziewi´ciu krajów europejskich realizujà projekt HABITCHANGE – dostosowanie strategii zarzàdzania ró˝norodnoÊcià
siedliskowà na obszarach chronionych do zmieniajàcych si´
warunków klimatycznych. Podstawowym celem tego projektu
jest adaptacja istniejàcych strategii zarzàdzania obszarami
chronionymi do nowych wyzwaƒ, jakie niosà zmiany klimatu.

HABIT-CHANGE
KLIMAT
W drugiej po∏owie XX w. oraz
w pierwszej dekadzie XXI w.
w pó∏nocno-wschodniej Polsce
obserwowano wyraêny wzrost
Êredniej rocznej temperatury
powietrza. Szczególnie du˝y
wzrost by∏ obserwowany
w miesiàcach zimowych (od
paêdziernik do marca – wzrost
o ok. 1,5°C). Na poczàtku
okresu Êrednia temperatura zimy
wynosi∏a ok. -0,5°C, podczas
gdy obecnie wynosi ok. 1,0°C.

Taka zmiana ma powa˝ne
konsekwencje przyrodnicze
i gospodarcze, bowiem skutkuje
skróceniem okresu zalegania
pokrywy Ênie˝nej, d∏u˝szym
okresem bez temperatur
ujemnych i zwi´kszeniem
parowania zarówno
z powierzchni ziemi, jak i wody.
Sumy roczne opadów w tej cz´Êci
Polski w skali ca∏ego omawianego
okresu wykazujà nieznacznà
tendencj´ malejàcà ze znacznymi
wahaniami z roku na rok.

Rzeka Biebrza wiosnà
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Zmiany Êredniej rocznej temperatury powietrza w pó∏nocno-wschodniej Polsce w latach 1951-2009

mm 1000
900
800
700
600
500
400
300
200

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

1973

1971

1969

1967

1965

1963

1961

1959

1957

1955

1953

0

1951

100

Zmiany Êrednich rocznych sum opadów w pó∏nocno-wschodniej Polsce w latach 1951-2009

Prezentowane oceny zmian
temperatury i opadów w drugiej
po∏owie XXI w. przygotowano
z wykorzystaniem istniejàcych
regionalnych modeli klimatycznych
dla pó∏nocno-wschodniej Polski.
W opracowaniu wzi´to pod uwag´
kilka modeli, a zakres zmiennoÊci
wyników przez nie uzyskanych jest
zaznaczony na rysunkach w postaci
obszaru szarego. Linie czerwona i
niebieska przedstawiajà uÊrednionà
wartoÊç uzyskanych wyników
z tych modeli. Zaobserwowane
trendy wskazujà, ˝e nale˝y si´
spodziewaç dalszego intensywnego
wzrostu temperatury rocznej
powietrza o ok. 2,5°C. Jest wysoce
prawdopodobne, ˝e po 2020 r.
Êrednia temperatura dla pó∏rocza
zimowego rzadko b´dzie spadaç
poni˝ej 0°C, natomiast zwi´kszy
si´ cz´stotliwoÊç przechodzenia
temperatury dobowej przez próg
0°C. W lecie wzrost temperatury
rocznej b´dzie mniejszy, a Êrednia
temperatura pó∏rocza letniego
b´dzie przewy˝szaç 18°C.
ZmiennoÊç sum opadów z roku na
rok b´dzie du˝a i mo˝e dochodziç
do 50%. Lata ekstremalnie
suche i ekstremalnie wilgotne
mogà wyst´powaç z wi´kszà
cz´stotliwoÊcià, ani˝eli dotychczas.
W okresach letnich nale˝y si´
spodziewaç d∏u˝szych okresów
bezopadowych przerywanych
intensywnymi ulewami
i gwa∏townymi burzami. W zimie
zmiany i zmiennoÊç b´dà o wiele
mniejsze, jednak bioràc pod uwag´
omówione zmiany temperatury
trzeba si´ liczyç z krótszym
okresem zalegania pokrywy
Ênie˝nej, jej mniejszà gruboÊcià,
krótszym okresem zlodzenia rzek,
zwi´kszonym parowaniem oraz
zmianà okresu roztopów.

¸àki w Dolinie Biebrzy zimà
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Ocena zmian wartoÊci rocznych temperatury i opadów w pó∏nocno-wschodniej Polsce do
koƒca XXI w. na podstawie pi´ciu regionalnych modeli klimatycznych projektu ENSEMBLES

WODY
Dzi´ki zrównowa˝onemu
u˝ytkowaniu gospodarczemu
oraz niewielkiemu przekszta∏ceniu
Êrodowiska Bagna Biebrzaƒskie
sà traktowane jako przyk∏ad
dobrze zachowanych, naturalnych
ekosystemów wodnobagiennych. Funkcjonowanie
mokrade∏ jest ÊciÊle uzale˝nione
od dynamiki przebiegu
procesów hydrologicznych.
Jednà z najistotniejszych ról
w kszta∏towaniu ekologicznej
funkcji mokrade∏ Doliny
Biebrzy odgrywa wzajemnie
zbilansowane zasilanie opadowe,
zalewowe oraz podziemne.
Najistotniejszà konsekwencjà
zmian klimatu w Dolinie Biebrzy
mo˝e byç modyfikacja cyklu
hydrologicznego oraz bilansu
wodnego mokrade∏, które przez

Meandry Biebrzy z lotu ptaka
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wi´kszà ni˝ dotychczas cz´Êç roku
mogà byç podtapiane wodami
zalewowymi lub podziemnymi.
W celu oszacowania wp∏ywu
zmian klimatu na warunki wodne
mokrade∏ Doliny Biebrzy,
hydrolodzy z BPN oraz SGGW
w Warszawie opracowali modele
hydrologiczne umo˝liwiajàce
prognozowanie zmian stosunków
wodnych w wybranych cz´Êciach
Doliny Biebrzy. Obliczono, ˝e
w wyniku prognozowanego
wzrostu sum opadów oraz
wzrostu cz´stotliwoÊci
wyst´powania letnich opadów
nawalnych, zasi´g zalewów
wodami rzecznymi w Dolnym
Basenie Biebrzy w okresie
letnim mo˝e ulec rozszerzeniu
o ponad 40%. Mo˝e to wp∏ynàç
na zagospodarowanie mokrade∏
i nadaç nowy kierunek ich
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ewolucji. Scenariusze opracowane
z wykorzystaniem wyników
modelowania hydrologicznego
zostanà wykorzystane
w usprawnieniu zarzàdzania
ochronà przyrody w Biebrzaƒskim
Parku Narodowym. Nadrz´dnym

celem tego przedsi´wzi´cia ma
byç kompromis mieszkaƒców
i u˝ytkowników Doliny Biebrzy
z wymogami zachowania
unikalnych walorów
przyrodniczych Biebrzaƒskiego
Parku Narodowego.

PTAKI
Ornitofauna, a szczególnie zespo∏y
ptaków wodno-b∏otnych, to jeden
z najcenniejszych elementów
Êrodowiska przyrodniczego
Bagien Biebrzaƒskich. Ptaki doÊç
szybko reagujà na zachodzàce
w Êrodowisku zmiany, zarówno
te b´dàce rezultatem zmian
klimatycznych, jak i b´dàce
konsekwencjà zmian sposobu
gospodarowania, tak wi´c mogà
stanowiç dobre wskaêniki stanu
Êrodowiska przyrodniczego i
jego jakoÊci. Zaobserwowane
w ostatnim okresie tendencje i
przewidywane scenariusze zmian
klimatycznych w perspektywie
najbli˝szych kilkudziesi´ciu lat
wskazujà na mo˝liwoÊç zmian
w sk∏adzie gatunkowym, liczebnoÊci
i biologii ptaków w Dolinie Biebrzy.
Spadaç b´dzie liczebnoÊç populacji
gatunków ptaków zwiàzanych

z otwartymi, niegdyÊ regularnie
koszonymi ∏àkami bagiennymi,
takich jak, m.in.: rycyk, kulik wielki,
czy sowa b∏otna, a inne przestanà
tu gniazdowaç, jak np. cz´sty do
niedawna nad Biebrzà batalion.
JednoczeÊnie coraz cz´Êciej
pojawiaç si´ i gnieêdziç si´ tu
b´dà gatunki z po∏udnia Europy,
dawniej spotykane okazjonalnie,
jak np. czapla bia∏a oraz ˝o∏na,
której kolonie l´gowe niedawno
pojawi∏y si´ w Wiênie i w Tykocinie.
Skutkiem post´pujàcego ocieplenia
klimatu b´dà tak˝e wczeÊniejsze
terminy przylotów i przyst´powania
do l´gów, a tak˝e póêniejsze
terminy odlotów niektórych
gatunków ptaków. Spodziewane
∏agodniejsze zimy spowodujà
z kolei, ˝e pewne gatunki ptaków
b´dà zimowa∏y nad Biebrzà
znacznie liczniej i cz´Êciej, ni˝ to si´
zdarza obecnie.

Czapla bia∏a

Ptaki na przelotach

Batalion
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ROÂLINNOÂå
Mokrad∏a Doliny Biebrzy nale˝à
do najcenniejszych przyrodniczo
terenów nie tylko Polski, ale
i Europy. Zachowany tu zosta∏
charakterystyczny strefowy
uk∏ad zbiorowisk roÊlinnych:
od (a) strefy zalewanej wodami
Biebrzy, poprzez (b) stref´
niezalewanà, a podlegajàcà
dzia∏aniu wód podziemnych,
do (c) strefy brze˝nej zasilanej
zarówno wodami podziemnymi,
jak i wodami sp∏ywajàcymi
z wysokich brzegów doliny.

Warunkiem istnienia biebrzaƒskich
mokrade∏ jest utrzymanie w jak
najlepszym stanie lokalnych
stosunków wodnych, od których
zale˝y istnienie gleb torfowych
i procesów torfotwórczych.
Torfowiska sà bardzo wra˝liwe
na wszelkie zmiany warunków
wodnych i to nie tylko na
samym ich obszarze, ale tak˝e
w bezpoÊrednim otoczeniu.
Na lokalne warunki wodne
wp∏ywa g∏ównie osuszanie, a tak˝e
zmiany klimatu.
Augustów
Do oceny wra˝liwoÊci siedlisk

roÊlinnoÊci Doliny Biebrzy mo˝na
zastosowaç kryterium stopnia ich
zagro˝enia w konsekwencji zmian
klimatu.
Mapa wra˝liwoÊci siedlisk
roÊlinnoÊci Doliny Biebrzy na
zmiany klimatu przedstawia
przestrzenne rozmieszczenie
zbiorowisk roÊlinnych
zgrupowanych wed∏ug klas
zagro˝enia. W obliczu zmian
klimatu, najsilniejsze zagro˝enia
dla funkcjonowania oraz
ciàg∏oÊci siedlisk stwierdzono
w zbiorowiskach mszysto-
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turzycowych i mechowiskach
otwartych oraz z zakrzaczeniami,
gdzie g∏ównym êród∏em zasilania
sà wody podziemne, a zalewy
rzeczne praktycznie nie wyst´pujà.
Silnie zagro˝one sà równie˝
zbiorowiska leÊne na siedliskach
bagiennych (olsy i ∏´gi). Najs∏absze
zagro˝enia dotyczà zbiorowisk,
w których g∏ównym êród∏em
zasilania sà wody zalewów Biebrzy,
po∏o˝one blisko koryta rzeki.

Tradycyjne koszenie ∏àki

CZ¸OWIEK
Dobry stan przyrody mokrade∏
w Dolinie Biebrzy jest wynikiem
prawid∏owej i zrównowa˝onej
gospodarki rolnej na tym
obszarze. Z dotychczasowej
praktyki wynika, ˝e skuteczna
strategia zarzàdzania tym
obszarem powinna promowaç
taki rozwój rolnictwa i turystyki,
który uwzgl´dnia wymogi
ochrony lokalnej przyrody.
Najpowa˝niejsze konsekwencje
zmian klimatu dla rolnictwa
i turystyki w Dolinie Biebrzy
wynikajà ze zmian cyklu
hydrologicznego. Zmiany

intensywnoÊci opadów w ciàgu
roku i prognozowane cz´stsze
wyst´powanie deszczy
nawalnych w okresach letnich
powodujà zmiany cz´stotliwoÊci
i zasi´gu wyst´powania zalewów
w dolinie. Wi´ksza powierzchnia
podtopieƒ, szczególnie
w okresach sianokosów, utrudnia
gospodarowanie na obszarach
mokrade∏ poprzez ograniczenie
mo˝liwoÊci zastosowanie
sprz´tu mechanicznego. Zmiana
terminów i zasi´gu zalewów oraz
ograniczenie koszenia pociàgnà
za sobà utrat´

ró˝norodnoÊci biologicznej.
Z drugiej jednak strony
– regularne zalewy biebrzaƒskich
∏àk sà podstawowym
czynnikiem warunkujàcym ich
produktywnoÊç rolnà oraz
przyczyniajà si´ do utrzymania
stabilnych populacji ptaków
wodno-b∏otnych, zarówno
tych gniazdujàcych nad Biebrzà,
jak i przelotnych. Tworzenie
strategii zarzàdzania na obszarach
mokrade∏ przy udziale wszystkich
u˝ytkowników pozwoli na
ograniczenie konfliktu interesów
pomi´dzy rolnictwem, turystykà
i ochrony przyrody.

Nowoczesne metody koszenia bagiennych ∏àk z u˝yciem ratraka
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W obliczu prognozowanych
zmian w ekosystemach Doliny
Biebrzy, jakie mogà zajÊç
pod wp∏ywem zmian klimatu
w perspektywie najbli˝szych
kilkudziesi´ciu lat, nale˝y podjàç
wspólne dzia∏ania zmierzajàce
do zachowania i poprawy
istniejàcego stanu ochrony
zasobów przyrodniczych

i ich zrównowa˝onego
wykorzystania. Wymaga to
wspó∏pracy s∏u˝b ochrony
przyrody, mieszkaƒców i innych
u˝ytkowników Doliny Biebrzy,
w zakresie skutecznej ochrony
przyrody przy równoczesnym
zapewnianiu rentownoÊci
produkcji rolnej i promowaniu
przyjaznej Êrodowisku turystyki.

Strony internetowe:
www.habit-change.eu
www.biebrza.org.pl
www.ios.edu.pl
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