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S E Z O N  N A  P O Ż A R Y
Wiosną dochodzi do największej ilości podpaleń na terenach leśnych i nieużytkowych. Ludzie bezmyślnie wypalają trawy, ogień rozprzestrzenia się bar-
dzo szybko, zajmując ogromne obszary. W ostatnim czasie pożar strawił 5,3 tys. hektarów bagiennych łąk i terenów leśnych w Biebrzańskim Parku Narodo-
wym. Tegoroczna susza jest dodatkowym czynnikiem podnoszącym ryzyko. Od początku roku - tylko na terenie leśnym - wybuchło już ponad 4 tys. pożarów.

Tr e ś c i  z a w a r t e  w  p u b l i k a c j i  n i e  s t a n o w i ą  o f i c j a l n e g o  s t a n o w i s k a  o r g a n ó w 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Od początku roku leśnicy oraz stra-
żacy są postawieni w stan podwyż-
szonej gotowości. Pierwsze pożary 
w lasach wybuchały już w styczniu. 
- Od początku roku do 29 kwietnia 
lasy płonęły 4.011 razy, w kwietniu 
zanotowano ich 3.352. W lasach 
zarządzane przez Lasy Państwowe 
odnotowano 1.060 pożarów, w ciągu 
tego miesiąca było ich aż 860. Łącz-
nie spłonęło ponad 434 ha lasów 
będących w zarządzie LP – czytamy 
w informacji prasowej spółki A do 
tych statystyk należy doliczyć także 
tereny nieużytków, łąk, itp.
27 kwietnia 2020 r. w 21 z 60 stref 
pożarowych na ternie całego kraju 
wystąpiło średnie zagrożenie po-
żarowe, w pozostałych jednostki 
organizacyjne Lasów Państwowych 
określiły wysokie ryzyko wystąpie-
nia pożaru. Obecnie sytuacja po-
żarowa jest jeszcze bardziej niebez-
pieczna, sytuacji nie poprawia brak 
opadów, ściółka jest bardzo sucha.
Czynnik ludzki

Szacuje się, że aż 42 proc. pożarów 
było wynikiem podpalenia. Kiedy 
tylko z łąk i nieużytków znika śnieg, 
a słońce wysuszy poszycie, w niebo 
wzbijają się słupy dymu. Ogień 
trawi całe hektary, palą się domy 
i budynki gospodarcze, często giną 
zwierzęta, a w skrajnych przypad-
kach nawet ludzie. Wypalanie traw 
szkodzi - od lat alarmują ekolodzy, 
naukowcy, strażacy. Mimo licznych 
ostrzeżeń osoby wypalające trawy 
wydają się nieświadome szkód, 
które wyrządzają przyrodzie. Od lat 
podtrzymywany jest mit, że wypa-

lanie traw i pozostałości roślinnych 
poprawi żyzność gleby, zniszczy 
chwasty oraz zwiększy kolejny 
plon siana. Wypalenie wierzchniej, 
najżyźniejszej próchniczej warstwy 
gleby pociąga za sobą obniżenie jej 
wartości użytkowej nawet na kilka 
lat. Zahamowane zostają naturalne 
procesy rozkładu pozostałości ro-
ślinnych, dzięki którym tworzy się 
urodzajna warstwa gleby. Wysoka 
temperatura niszczy roślinność, 
powoduje degradację gleby i stano-
wi poważne zagrożenie dla zwierząt. 
Giną organizmy żyjące w wierzch-
nich warstwach gleby, które dba-
ją o jej kondycję – na przykład 

dżdżownice poprawiające strukturę 
i właściwości fizyczne gleb. Wymie-
rają zwierzęta drapieżne, regulujące 
populacje szkodliwych owadów. 
Dym uniemożliwia trzmielom 
i pszczołom zapylanie kwiatów, co 
w konsekwencji obniża plonowanie 
roślin. Pożary traw oznaczają także 
śmierć wielu pożytecznych zwierząt 
kręgowych, takich jak płazy i gady 
oraz małych ssaków (krety, ryjówki, 
jeże, młode zające, nornice i inne 
drobne gryzonie). Zniszczeniu 
ulegają też miejsca lęgowe ptaków, 
a pożary stanowią szczególnie 
poważne zagrożenie dla przedsta-
wicieli gatunków gnieżdżących się 

na ziemi lub w zaroślach. Ofiarami 
stają się także większe zwierzęta leś-
ne, takie jak sarny, jelenie czy dziki, 
a nawet zwierzęta domowe.
Trzeba pamiętać, że po zimie trawy 
są wysuszone i palą się bardzo szyb-
ko. W rozprzestrzenianiu się ognia 
pomaga także wiatr. Osoby, które 
wbrew logice decydują się na wypa-
lanie traw, przekonane są, że w pełni 
kontrolują sytuację i w razie potrze-
by, w porę zareagują. Niestety mylą 
się i czasami kończy się to tragedią. 
W przypadku gwałtownej zmiany 
kierunku wiatru pożary bardzo 
często wymykają się spod kontroli 
i przenoszą na pobliskie lasy i zabu-

dowania. Niejednokrotnie w takich 
pożarach ludzie tracą dobytek ca-
łego życia. Występuje również bez-
pośrednie zagrożenie dla zdrowia 
i życia. Wypalanie traw, poza tym, 
że to niechlubna praktyka, jest rów-
nież prawnie zakazane. Za łamanie 
tego zakazu grożą sankcje karne 
w postaci grzywny albo aresztu. 
Zakaz wypalania traw jest również 
jednym z wymogów dobrej kultury 
rolnej.
Ochrona

Osoby przebywające na terenach 
leśnych obowiązane są do prze-
strzegania przepisów przeciwpoża-
rowych i ponosi odpowiedzialność 
za szkody wynikłe z nieodpowied-
niego zachowania się w lesie. Ważne 
jest wykonanie pasów przeciwpo-
żarowych oraz usuwanie gałęzi, 
chrustu, ściętych drzew i odpadów 
poeksploatacyjnych w odległości 50 
metrów od skraju toru kolejowego 
lub drogi publicznej. W lasach, 
na terenach śródleśnych, na obsza-
rze łąk, torfowisk i wrzosowisk oraz 
w odległości 100 m od granicy lasu 
nie wolno wykonywać czynności 
mogących wywołać niebezpieczeń-
stwo pożaru, a w szczególności 
wypalać wierzchniej warstwy gleby 
i pozostałości roślinnych.
Bezwzględnie należy przestrzegać 
zakazu wstępu do lasu wprowadzo-
nego przez właściciela w związku 
z występującym na obszarach 
leśnych dużym zagrożeniem poża-
rowym
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ZIELONE CZEKI
Sytuacja epidemiologiczna 
w kraju zmusiła WFOŚiGW 
w Katowicach do zmiany ter-
minów w konkursie „Zielone 
czeki’2020” – nagród corocznie 
przyznawanych przez WFOŚiGW 
w Katowicach z okazji Dnia Zie-
mi. I tak, termin przyjmowania 
wniosków wydłużyliśmy do 31 
sierpnia 2020 r., natomiast lau-
reatów konkursu poznamy we 
wrześniu 2020 r.
Przy okazji przypominamy, 
że w konkursie „Zielone cze-
ki’2020” mogą teraz wziąć udział 
już nie tylko osoby fizyczne, ale 
również gminy, jednostki samo-
rządu terytorialnego, przedsię-
biorstwa oraz organizacje poza-
rządowe. Zapraszamy do udziału!
Szczegóły i regulamin konkursu 
na stronie www.wfosigw.katowi-
ce.pl
ZIELONA PRACOWNIA'2020
Zarząd Funduszu w dniu 
20.03.2020 br. podjął decyzję 
o wydłużeniu do 30 kwietnia 
br. terminu naboru wniosków 
w Konkursie, więcej informacji: 

https://www.wfosigw.katowice.
pl/zielona-pracownia.html
OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI
 Zarząd Funduszu na posiedzeniu 
w dniu 20.03.2020 r. podjął de-
cyzję o wydłużeniu do 30 kwiet-
nia br. terminu naboru wniosków 
z zakresu:
Ochrony bioróżnorodności:
OP 1.4. Rozwój ogrodów bota-
nicznych
Edukacji ekologicznej:
EE 1.2. Wspieranie ośrodków 
edukacji ekologicznej, organiza-
cji realizujących programy edu-
kacji ekologicznej poprzez zakup 
pomocy dydaktycznych i drobne-
go sprzętu
EE 2.1. Doposażenie uczelnia-
nych laboratoriów na kierunkach 
kształcenia i specjalizacjach 
związanych z ochroną środowi-
ska i gospodarką wodną
EE 5.3. Oznakowanie ścieżek 
dydaktycznych przyrodniczych 
i ekologicznych

K O M U N I K A T Y

W celu przeciwdziałania rozprze-
strzenianiu się koronawirusa w tro-
sce o wspólne bezpieczeństwo, in-
formujemy, że od 18 marca 2020 r. 
do odwołania Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach pracuje 
zdalnie.
W związku z tym uprzejmie prosi-
my o kontakt z pracownikami Fun-
duszu wyłącznie drogą mailową 
i pocztą tradycyjną.
Korespondencję elektroniczną 
prosimy kierować na następujące 
adresy:
• biuro@wfosigw.katowice.pl 
• czystepowietrze@wfosigw.kato-
wice.pl 
• doradztwo@wfosigw.katowice.pl
lub za pośrednictwem EPUAP (/
wfosigw/SkrytkaESP, lub za pomo-
cą serwisu OBYWATEL.GOV.PL)
W wyjątkowych sytuacjach prosi-
my o kontakt pod następującymi 
numerami telefonów:
Informacja ogólna: 32 60 32 200
Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji 
Ekologicznej i Profilaktyki Zdro-
wotnej: 32 60 32 374
Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Win-
dykacji: 32 60 32 233
Zespół  Kontroli  i  Umorzeń :  
32 60 32 237

Zespół Ochrony Atmosfery :  
32 60 32 222
Zespół  Gospodarki  Wodnej  
i Ochrony Powierzchni Ziemi:  
32 60 32 341
Zespół Wdrażania i Koordynowania 
Projektów POIiŚ: 32 60 32 245
Zespół Kontroli Projektów POIiŚ: 
32 60 32 380
Zespół Umów: 32 60 32 231
Zespół Doradców Energetycznych 
- dostępni są pod telefonami ko-
mórkowymi. 
Zespół ds. Programu CZYSTE PO-
WIETRZE:
• w sprawach dot. przygotowania 
i rozpatrywania wniosków o dofi-
nansowanie, przygotowania umów 
i aneksów do umów o dofinanso-
wanie: 32 60 32 251
• w sprawach dot. rozliczenia 
umów o dofinansowanie:  
32 60 32 256
Zespół Finansowo-Księgowy:  
32 60 32 364
Zespół Administracyjny:  
32 60 32 331

Przepraszamy za wszelkie niedo-
godności i zapewniamy, że dokła-
damy wszelkich starań, aby je zmi-
nimalizować.

Z m i a n a  o r g a n i z a c j i  p r a c y 
w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

U W A G A  -  Z M I A N A  T E R M I N Ó W

adres: ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
Kancelaria / Centrala telefoniczna - tel. 32 60 32 200, fax: 32 60 32 201 
e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl
Kancelaria (biuro podawcze) czynne w godzinach 7.30 - 15.30

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach ogłasza nabór wniosków 
na dofinansowanie zadań w ramach 
„Ogólnopolskiego programu regene-
racji środowiskowej gleb poprzez ich 
wapnowanie” na lata 2020-2021.
O dofinansowanie w postaci dotacji, 
na zakup:
1. wapna nawozowego odpowiada-
jącego typom wapna nawozowego, 
określonego w załączniku nr 6 do 
rozporządzenia Ministra Gospodar-
ki z dnia 8 września 2010 r. w spra-
wie sposobu pakowania nawozów 
mineralnych, umieszczania infor-
macji o składnikach nawozowych 
na tych opakowaniach, sposobu 
badania nawozów mineralnych oraz 
typów wapna nawozowego (Dz. U. 
Nr 183, poz. 122);
2. środka wapnującego, o którym 
mowa w przepisach rozporządzenia 
(WE) nr 2003/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. w sprawie na-
wozów

będą mogli ubiegać się posiadacze 
użytków rolnych z terenu wojewódz-
twa śląskiego, o pH gleby poniżej lub 
równej 5,5 i powierzchni nieprzekra-
czającej 75 ha.
Kosztami kwalifikowanymi są wy-
łącznie koszty zakupu wapna na-
wozowego lub środka wapnującego 
z wyłączeniem kosztów transportu 
i rozsiewania.
Wnioski wraz z wymaganymi załącz-
nikami tj.:
1. Kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem opinii OSChR o zale-
canej dawce CaO lub CaO+MgO;
2. Faktura (oryginał) za wapno na-
wozowe lub środki wapnujące;
3. Wypełnione formularze dotyczące 
pomocy de minimis w rolnictwie;
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgo-
dy na przetwarzanie danych przez 
OSChR.
należy składać do sekretariatu Okrę-
gowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 
w Gliwicach, ul. Sowińskiego 26, 
44-100 Gliwice, a elektroniczną 

wersję wersję wniosku należy prze-
słać na adres: wapnowanie@wfosigw.
katowice.pl. 
Dofinansowaniem będą objęte wnio-
ski przyjęte przez Okręgowe Stacje 
Chemiczno-Rolnicze w systemie cią-
głym w terminie od dnia 01.01.2020 
r. do dnia 31.12.2021 r. lub do 
wyczerpania alokacji środków. 
W przypadku wyczerpania środków, 
decyduje data wpływu wniosku do 
OSChR.
Szczegółowe warunki udzielenia 
dotacji zawarte są w Regulaminie 
naboru wniosków.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerami telefonów:
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolni-
czej w Gliwicach: 32 231 74 19 w. 22, 
tel. kom. 660 436 281
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach: 32 60 32 341, 32 60 
32 386

N A B Ó R  W N I O S K Ó W  N A  D O F I N A N S O W A N I E

Dobre praktyki w eko rolnictwie 
to zbiór zasad pozwalających 
na produkcję zdrowej i bezpiecz-
nej żywności. Zobowiązują one 
rolnika do przestrzegania okresów 
karencji: nawozów, leków czy 
pestycydów, dokładnie określają 
czym karmić zwierzęta hodowlane 
oraz zalecają stosowanie płodo-
zmianu. Eko – wymaga stawiania 
na naturalne rozwiązania. A na-
tura to kompost – najprostszy 
sposób na pozbycie się bio odpa-
dów i produkcję ekologicznego 
nawozu. Dojrzały kompost można 
stosować pod wszystkie gatun-
ki roślin, zwiększa poziom pH 
w glebie, a jego użycie zwiększa 
plony i pozwala na rekultywację 
zniszczonej lub jałowej gleby. 
Dopuszcza się stosowanie obor-
nika, a przy jego braku zalecane 
są międzyplony. To rośliny, które 
uprawia się na gruntach ornych 
między głównymi plonami. Naj-
częściej stosowane są międzyplony 
ścierniskowe. Osiąganie żyzności 
i urodzajności ziemi w eko rolni-
ctwie możliwe jest przez płodo-
zmian, który uwzględnia rośliny 
motylkowe oraz stosowanie nawo-
zów naturalnych. To świetny spo-
sób na chwasty i ostatnio bardzo 
modny. Eko rolnictwo wymaga też 
dbałości o czystość nasion i stoso-
wanego sprzętu.
Wapnowanie gleb to podstawo-
wy i niezwykle istotny zabieg, 
korzystnie wpływający na ich 

właściwości fizyczne, fizyko-
chemiczne i biologiczne. Re-
gulacja odczynu gleby poprzez 
wapnowanie to podstawa przy 
planowaniu upraw roślin. Dzię-
ki działaniom nawozów, które 
neutralizują obecne w struktu-
rze jony glinu, wodoru i man-
ganu, korzenie roślin są mniej 
podatne na uszkodzenia. Ja-
kich błędów nie popełniać przy 
wapnowaniu zakwaszonych 
gleb?!
NIE zawsze wapnowanie wyko-
nane przed siewem będzie najko-
rzystniejsze. Zabieg zalecany jest 
bezpośrednio po zbiorach, najle-
piej wykonywać go wczesną jesie-
nią. Wszystko jednak zależy od 
wybranego rodzaju nawozu wap-
niowego. Wapno tlenkowe wsiane 
w glebę może działać toksycznie 
na korzenie rośliny. Lepszym roz-
wiązaniem będzie wapno dolomi-
towe lub węglanowe, jednak jego 
zastosowanie wymaga planowania 
– powinno być wsiane bezpośred-
nio w ściernisko rośliny poprze-
dzającej przyszłoroczny wysiew. 
Działanie wapna węglanowego 
w długiej perspektywie czasowej 
przynosi lepsze efekty – wydatnie 
podnosi wskaźnik pH mimo za-
stosowania mniejszej dawki. Co 
w sytuacji, gdy obawiamy się o pH 
gleby, w której wysiana jest już ro-
ślina? Wówczas możemy zastoso-
wać wapno granulowane lub inne 
nawozy mineralne, które w krót-

kim czasie przenikną do struktury 
gleby przy pomocy wody.
NIE przesadź z ilością. Podsta-
wowym błędem popełnianym przy 
wapnowaniu jest zastosowanie 
dużych dawek. Te nie służą glebie 
i wcale w szybkim tempie nie po-
radzą sobie z zakwaszeniem sta-
nowiska. Zbyt duża reaktywność 
wapnia może doprowadzić do 
degradacji środowiska glebowego 
i uwstecznienia się przyswajalnego 
fosforu. Zakres pH gleby powinno 
się regulować stopniowo, dobiera-
jąc dawki nawozu oraz jego rodzaj 
do roślin przewidzianych w zmia-
nowaniu.
Nie trzeba badać potencjału?! 
Eksperci agrotechniczni chwytają 
się za głowę, gdy słyszą, że ktoś 
doskonale zna swoje pole i nie 
musi badać jego potencjału. 
Dzięki analizie pobranych próbek 
glebowych można poznać realną 
zasobność gleby w składniki po-
karmowe. Wynik pozwoli dobrać 
właściwy nawóz. Wapno tlen-
kowe lepiej sprawdzi się na gle-
bach średnich i ciężkich z uwagi 
na swoją wysoką reaktywność. 
Na gleby lekkie i piaszczyste sto-
suje się wapno węglanowe, które 
pochodzi z naturalnie występują-
cych w przyrodzie skał wapnio-
wych – jego działania jest wydłu-
żone w czasie i bardziej efektywne.

D O B R E  P R A K T Y K I 
W  E K O  R O L N I C T W I E


