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Redukcja ładunków zanieczyszczeń biogennych wpływających do Bałtyku
poprzez wody podziemne i powierzchniowe
Bałtycki Plan Działania oraz Ramowa Dyrektywa Wodna UE narzucają konieczność dalszej, znaczącej
redukcji ładunków substancji biogennych (N i P) odprowadzanych do Morza Bałtyckiego. Osiągnięcie tych
celów możliwe będzie jedynie poprzez dokonanie zasadniczych zmian w praktykach rolniczych i strukturze
użytkowania ziemi. W latach 2014 – 2018 badacze z ośmiu instytucji z krajów UE oraz Rosji rozpatrywali
scenariusze zmian, rozwijali modele komputerowe i rozważali nowe sposoby zmniejszenia ładunków
zanieczyszczeń biogennych odprowadzanych do Bałtyku.

“Nowym wyzwaniem dla
podjętego wysiłku
zmniejszenia dostawy
substancji biogennych do
Bałtyku są zmiany klimatu
i sposobu użytkowania
powierzchni ziemi.
Przestrzenne zróżnicowanie
jest prostą i efektywną
metodą zmniejszenia
ładunków biogennych.”

Kluczowe przesłanie


Do 2050 zmiany klimatyczne spowodują zwiększenie dostawy substancji biogennych do Bałtyku o
4-10 % dla azotu oraz 6-20 % dla fosforu przy dużym zróżnicowaniu tych wartości pomiędzy
poszczególnymi zlewniami rzecznymi.



Regionalnie zróżnicowanie czynników uwarunkowanych społecznie, takich jak np. sposoby
użytkowania ziemi i prowadzenia działalności rolniczej, może modyfikować ładunki substancji
biogennych w skali porównywalnej do wpływu zmian klimatu. Polityka środowiskowa oraz rolna
mają kluczowe znaczenie dla kontrolowania wielkości ładunków biogennych.



Przestrzennie zróżnicowane działania dostosowane do warunków naturalnych danego obszaru
umożliwiają osiągnięcie znaczącego i skutecznego zmniejszenia ładunków biogennych bez
wywoływania spadku produkcji rolnej.



W skali zlewni przestrzenne zróżnicowanie potencjału usuwania azotanów z wód podziemnych i
powierzchniowych można określić z dostateczną pewnością. Dla pełnego wykorzystania zalet
podejścia zróżnicowanego przestrzennie niezbędne jest posiadanie informacji w skali lokalnej
(pole/ciek wodny), która jest jednak mniej wiarygodna.



Nowe metody, takie jak przestrzennie zróżnicowane regulacje powinny być wprowadzane w
zgodności i z poszanowaniem regionalnych struktur zarządzania i tradycji społeczno-kulturowych.
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Kontekst i działania projektu
Ładunki azotu (N) I fosforu (P) odprowadzane do Bałtyku osiągnęły maksymalne wartości około roku 1980,
po czym zmniejszały się, głównie dzięki poprawie w dziedzinie oczyszczania ścieków. Obecnie większa
część ładunków substancji biogennych pochodzi z obszarów rolnych. Przewiduje się, że zmiany klimatu
zwiększą te ładunki poprzez wzrost opadów atmosferycznych i temperatury. W cieplejszym klimacie
możliwa będzie również ekspansja rolnictwa na obszarach północnej Szwecji, Finlandii i Rosji, która
dodatkowo zwiększy środowiskową presję na Bałtyk. W projekcie BONUS SOILS2SEA oszacowano,
biorąc pod uwagę różne scenariusze zmian, wpływ zmian klimatu, użytkowania powierzchni ziemi I
praktyk rolniczych na dostawę substancji biogennych do Bałtyku.
Pomimo zmniejszenia się w ostatnich dekadach ładunków substancji biogennych spełnienie wymagań
Bałtyckiego Planu Działań HELCOM oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej UE wymaga dalszej znaczącej ich
redukcji. Wykorzystano już możliwości działań przynoszących szybkie efekty i niezbędne jest zastosowanie
nowychiI innowacyjnych rozwiązań. W projekcie BONUS SOILS2SEA przeanalizowano nową strategię
nazwaną zróżnicowanymi regulacjami. Działania ograniczające ładunki substancji biogennych skupiają
się w niej na obszarach o niskim naturalnym potencjale usuwania substancji biogennych.
Możliwość wprowadzania nowych strategii działań silnie zależy od lokalnych uwarunkowań społecznych,
gospodarczych, kulturowych i politycznych. Poprzez warsztaty poświęcone analizie scenariuszy rozwoju
oraz badania etnograficzne przeprowadzone w Danii, Szwecji i Polsce zbadano potencjalne możliwości
wykorzystania modelu współzarządzania dla redukcji ładunków substancji biogennych.
Badania terenowe oraz modelowanie komputerowe przeprowadzono dla czterech zlewni w: Danii
(Norsminde), Szwecji (Tullstorp), Polsce (Kocinka) i Rosji (Pregoła). W projekcie BONUS SOILS2SEA
informacje uzyskane w skali lokalnej wykorzystano doskonaląc modele stosowane w symulacjach
przepływu wody i transportu substancji biogennych w skali zlewiska Bałtyku oraz w prognozowaniu efektów
przestrzennie zróżnicowanych działań.

Zmiany klimatu, społeczne i w użytkowaniu ziemi – wpływ na Morze Bałtyckie
Przywrócenie dobrej jakości wód Bałtyku jest trudnym zadaniem
wymagającym długofalowego planowania, konsekwentnych działań i
“Zmiany klimatu stanowią
regularnej oceny osiąganych efektów. Bałtycki Plan Działań
tylko jeden z czynników
HELCOM, uznał wagę zmian klimatu, stwierdzając, że redukcja
wpływających na ładunki
ładunków N i P może wymagać “nawet bardziej rygorystycznych
substancji biogennych”
działań”. W oszacowaniach ładunków dokonanych dla roku 2050,
zmiany klimatu są tylko jednym z istotnych czynników. Ważną rolę odegrają również zmiany sposobu
użytkowania ziemi i przemiany społeczne. Prognozy zmian klimatu związane są ze scenariuszami zmian
stężenia CO2 w atmosferze (RCP), natomiast wizje zmian społecznych i środowiskowych formułowane są
jako tzw. ścieżki spoleczno-ekonomiczne (SSP) łączące opisową narrację na temat rozwoju
demograficznego, gospodarczego i i technologicznego z ilościowymi scenariuszami zmian.
Projekt BONUS SOILS2SEA dociekał w jakim stopniu przewidywane przemiany społecznych i w
sposobie użytkowania ziemi mogą wpływać na ładunki N i P dostarczane do Bałtyku dla trzech SSP
wypracowanych dla regionu Morza Bałtyckiego w kilku innych projektach BONUS (BALTICAPP,
SOIL2SEA, SHEBA oraz GOHERR). SSP1 (zrównoważony rozwój) przedstawia świat zmierzający ku
zrównoważonemu rozwojowi poprzez zrównoważóne działania nakierowane na osiąganie zrównoważonych
celów. SSP2 (konwencjonalny) to świat, w którym kontynuowane sa trendy ostatnich dekad. SSP5 (rozwój
oparty na paliwach kopalnych) oznacza świat preferujący tradycyjmy model rozwoju, w którym rozwój
gospodarczy służy rozwiązywaniu problemów społecznych i ekonomicznych poprzez postawę oświeconego
egoizmu.
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Narracje poszczególnych SSP zawierają założenia dotyczące wpływu tych ścieżek rozwoju na użytkowanie
ziemi i praktyki rolnicze, w tym na nawożenie (Tabela 1). Analogicznych założeń dokonano odnośnie
pozostałych czynników wpływających na ładunki substancji biogennych odprowadzanych do Bałtyku wzrostu liczby ludności, urbanizacji, oczyszczania ścieków i zanieczyszczenia powietrza.
Tabela 1: Założenia dotyczące zian w rolnictwie, depozycji atmosferycznej i oczyszczaniu ścieków dla
poszczególnych ścieżek rozwoju społeczno-ekonomicznego (SSP).
Zmiana w:

SSP1

SSP2

SSP5

Zrównoważony
rozwój

Srodkowa
ścieżka

Rozwój oparty o
paliwa kopalne

Grunty rolne

- 10%

0%

+ 10%

Gęstość pogłowia

- 50%

0%

+ 50%

Organiczne nawożenie N

+ 10%

+ 5%

- 10%

Efektywne dawki azotu

- 5%

0%

+ 5%

Atmosferyczna
depozycja N

-40%

-30%

-15%

Ścieki bytowe z
obszarów miejskich

-35% / -40%*

-20% / -25%*

-16% / -23%*

Ścieki bytowe z
obszarów wiejskich

-30% / -30%*

-17% / -17%*

1% / -23%*

*Przy dwóch wartościach pierwsza dotyczy azotu a druga fosforu.

SSP nie uwzględniają wpływu zmian klimatu. Uzyskano to poprzez dołączenie scenariusza silnego wzrostu
stężeń gazów cieplarnianych (RCP 8.5) do wszystkich trzech SSP. Pozwoliło to ukazać prognozowany
wpływ zmian klimatu na ładunki N i P w połowie XXI wieku (2050). Na rycinie 1 przedstawiono średnie
wartości zmian ładunków dla czterech prognoz klimatycznych.
W skali zlewni Bałtyku zmiany klimatu zgodne z RCP8.5 doprowadzą do znaczącego zwiększenia odpływu
wody do morza i w konsekwencji do znaczącego wzrostu ładunków substancji biogennych (srednio o 8%
dla azotu i 14% dla fosforu). Rozwój społeczno-gospodarczy, reprezentowany przez trzy ścieżki rozwoju z
Tabeli 1 może pogorszyć sytuację powodując zwiększenie ładunków o kolejne 10% (SSP5), lub
zmniejszyć je poniżej obecnych poziomów (o -19% dla N i -6% dla P) dla rozwoju zrównoważonego
(SSP1). Wyniki te oddają również wpływ innych niż rolnictwo czynników. Pomimo że rolnictwo jest
głównym źródłem ładunków substancji biogennych do Bałtyku z udziałem 40-50%, to zgodnie z wynikami
modeli ścieki bytowe wciąż mają udział na poziomie 15% dla N i 38% dla P. Zmiany liczby ludności i
związanych z tym ilości odprowadzanych scieków mogą więc znacząco wpłwac na wielkości ładunków dla
poszczególnych SSP.
Ładunki azotu zależą od przemian społeczno-gospodarczych opisywanych przez SSP silniej niz
ładunki fosforu. Jest to szczegónie zauważalne dla SSP1, gdzie redukcja ładunku N wynosi 19% poniżej
obecnego poziomu, a ładunku P tylko 6%. Różnica ta wynika stąd, że założenia poczynione w SSP
wpływaja glównie na ładunki N (nawożenie azotem i depozycję atmosferyczną). Zmiany ładunków P
wynikają głównie z założonych zmian wielkości obszarów rolnych oraz liczby ludności i związanej z nią
ilości ścieków.
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TN

TP

Zmiana wzgl. obecnego ładunku (%)

25%
20%
14%

15%
10%

11%

8%

9%

5%

5%
0%
-5%
-6%

-10%

-7%

-15%
-20%

-19%

-25%
Tylko zmiana
klimatu

SSP1 + zmiana
klimatu

SSP2 + zmiana
klimatu

SSP5 + zmiana
klimatu

Rycina 1: Zmiany ładunkówazotu ogólnego (TN) i fosforu ogólnego (TP) odprowadzanych do Morza Bałtyckiego dla
poszczególnych kombinacji scenariusza zmian klimatu i ścieżek rozwoju społeczno-gospodarczego

W uzupełnieniu analizy dokonanej dla całego zlewiska Bałtyku wpływ zmian warunków spolecznogospodarczych i klimatu został oszacowany dla dwóch zlewni (Norsminde w Danii i Kocinki w Polsce) za
pomocą modeli zlewniowych opartych o szczegółowe informacje na temat użytkowania ziemi i gospodarki
rolnej. Wyniki pokazują, że w skali lokalnej wpływ zmian klimatu może być znacznie większy (wzrost o
ok. 40%) od średniego dla Bałtyku. Podobnie jak w skali zlewiska Bałtyku, SSP miały znaczny wpływ na
zmiany ładunków N z tych dwoch zlewni – w jednym przypadku nawet o ponad 50%. Stwierdzenie tak
znacznego zróżnicowania zakresu zmian uzasadnia podjęcie dalszych badań zmierzających do lepszego
ich oszacowania.

Regulacje zróżnicowane przestrzennie
Większość substancji biogennych wymywanych ze strefy korzeniowej nie osiąga morza w wyniku działania
róznych procesów biogeochemicznych, takich jak redukcja, sorpcja i sedymentacja. Dla najintensywniej
użytkowanych rolniczo obszarów zlewiska Bałtyku 50-80% wymywanych azotanów jest usuwanych
(poprzez redukcję do gazowego azotu) na swej drodze ze
strefy korzeniowej do morza, poprzez mokradła, rzeki i jeziora.
“Zdolność gleb i cieków wodnych
Naturalne usuwanie substancji biogennych zachodzi
do usuwania substancji
jednak ze zzmienną skutecznością. Koncepcja
przestrzennego zróżnicowania polega na zastosowaniu wiedzy
biogennych zależy od lokalnych
na temat tego zróżnicowania – zilustrowanego na poniższych
warunków. Przestrzennie
mapach – w zarządzaniu ładunkami zanieczyszczeń. Na
zróżnicowane regulacje, oparte
przykład, nieekonomicznym byłoby ograniczenie stosowania
o wiedzę na temat tych
nawozów azotowych na polach, dla których 90% azotu
zależności, wyznaczają obszary,
wymywanego ze strefy korzeniowej jest usuwane w sposób
na których powinny skupiać się
naturalny. Podobnie, najbardziej efektywne będzie
podejmowane działania.”
umiejscowienie działań ograniczających wymywanie azotu na
polach o niskiej zdolności jego usuwania, np. na poziomie 30%.
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Regulacje oparte na przestrzennym zróżnicowaniu mogą być oparte na różnych działaniach. Należą do
nich: ograniczanie wymywania N z obszarów o niskim poziomie naturalnej redukcji, tworzenie sztucznych
mokradeł, filtrowanie odpływów z drenów i podobne działania podejmowane na drodze odpływu dużych
ładunków substancji biogennych. Innym sposobem jest przenoszenie upraw z obszarów o dużym
wymywaniu azotu na obszary charakteryzujące się wysoką redukcją azotanów.
Strategia zróżnicowanych regulacji zastosowana do obszarow podmokłych i cieków wodnych polegałaby
na umiejscawianiu działań tam, gdzie zachodzi najintensywniejsze usuwanie substancji biogennych.
Działania, takie jak odtwarzanie meandrów, tworzenie pułapek sedymentacyjnych, łagodzenie brzegów,
tworzenie obszarów zalewowych i miejsc schronienia narybku, powinny byc prowadzone w tych odcinkach
cieków, w których ich efektywność jest największa. Największą zdolność usuwania zanieczyszczeń
wykazują małe cieki, w których intensywność wymiany wody ze strefami aktywności mikrobiologicznej
występującymi pod i wzdluż koryta (strefą hiporeiczną) oraz czas przebywania wody w tej strefie są
największe. Działania remediacyjne sa więc najbardziej efektywne w górnych odcinkach cieków
odwadniających obszary rolnicze.

Mapy są pomocne w określaniu obszarów o niskiej redukcji, dla których podjęcie dodatkowych działań może
skutkować znaczącym ograniczeniem ładunków N. Od lewej: mapa redukcji N w zlewni Norsminde (Rycina 2) i
przestrzenne zróżnicowanie redukcji N dla gospodarstwa rolnego w zlewni Norsminde (Rycina 3).

Mapy redukcji N (Ryc. 2 i 3) stworzone w oparciu o dostępne dane są bardzo niepewne w skali
poszczególnych pól (1 – 10 ha), ale bardzo wiarygodne w odzwierciedleniu uśrednionej redukcji na
obszarach o wielkości gospodarstwa rolnego lub zlewni wyższego rzędu (100-1,000 ha). Pełne
wykorzystanie potencjału zróznicowanych regulacji wymaga jednak map o dużej rozdzielczości
przestrzennej (100 m – 500 m). Jeżeli bowiem użyjemy współczynników redukcji N uśrednionych dla
całego obszaru gospodarstwa, to zaniknie korzyść związana ze zróznicowanym gospodarowaniem.
Mapy redukcji N o dużej rozdzielczości przestrzennej sa niezbędne dla wykorzystania potencjalnych
korzyści płynących ze zróznicowanych regulacji, jednakże niepewności informacji przedstawionych na
takich mapach są tak duże, że mogą zniechęcać władze do ich wykorzystania w ramach stosowanych
obecnie procedur. Ten stanowiący duże wyzwanie problem ten jest silnie związany z zarządzaniem
niepewnoścą. Przy obecnie stosowanych procedurach, w których centralne władze podejmują decyzje i
nakładają na rolników szczegółowe regulacje, to władze biora odpowiedzialność za wpływ niepewności
związanych z tymi działaniami. Z decyzjami podejmowanymi przez rolników również związane są
niepewności, np. odnośnie warunków pogodowych i sytuacji rynkowej, lecz podejmowane sa one na ich
własne ryzyko.
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W porównaniu z niewielkim opóźnieniem związanym z transportem
“Wyniki projektu BONUS
substancji biogennych przez sieć drenarską, przepływ wód
SOILS2SEA sugerują, że
podziemnych charakteryzują długie czasy opóźnienia. Oznacza to,
strategia zróżnicowanych
że efekty działań nakierowanych na zmniejszenie strumieni substancji
regulacji wykazuje
biogennych uwalnianych do wód podziemnych na obszarach ich
zasilania moga być przez wiele lat niezauważalne w ciekach
możliwości znaczącego
zasilanych wodami podziemnymi. Określenie czasów opóźnienia
ograniczania ładunków N
transportu azotanów pomiędzy strefą korzeniową a wodami
bez poświęcania wydajnośći
powierzchniowymi będacymi odbiornikami tych zanieczyszczeń
rolnictwa.”
wymaga, podobnie jak oszacowanie stopnia redukcji N, gruntownego
rozpoznania warunków glebowych i geologicznych z odpowiednią
przestrzenną rozdzielczością. Stanowi to wyzwanie w monitorowaniu i ocenie rezultatów
podejmowanych działań remediacyjnych. Tym niemniej, szacowanie tych opóźnień powinno być
nieodzownym elementem programów zarządzania ładunkami azotu w zlewniach.

Wyniki projektu BONUS SOILS2SEA sugerują, że strategia zróżnicowanych regulacji wykazuje
potencjał w zakresie ograniczania ładunków N bez konieczności zmniejszania wydajności
rolnictwa. Na przykład, szacunki efektów wykorzystania w pełny sposób potencjału zróżnicowanych
regulacji wykazują, że ładunek N ze zlewni rolniczych z dominującym udziałem odpływu podziemnego
może zostać zredukowany o 8-26% poprzez relokację upraw. Optymalnie zlokalizowane działania
dotyczące odpływu z sieci drenarskich mogą jeszcze bardziej zmniejszyć te ładunki. Ładunki azotu,
szczególnie azotanowego, mogłyby zmaleć w Szwecji nawet o 40% po zastosowaniu działań
remediacyjnych w ciekach wodnych. Pełne wykorzystanie potencjału zróżnicowanych regulacji jest w
praktyce niemożliwe, lecz nawet ograniczone dokonania w tej dziedzinie mogą zanacząco przyczynić się to
osiągnięcia środowiskowych celów wyznaczonych dla Morza Bałtyckiego.

Wprowadzanie przestrzennie zróżnicowanych regulacji w praktyce
“Współzarządzanie jest
przejrzystym i elastycznym
podejściem umożliwiającym
rolnikom bezpośredni
udział w działaniach w skali
zlewni Ii sprzyjającym
praktycznej realizacji
strategii zróznicowanego
zarządzania.”

Badania społeczno-polityczne i etnograficzne przeprowadzone przez
zespół projektu BONUS SOILS2SEA zwracają uwagę na to, że dla
powodzenia działań wykorzystujących przestrzenne zróżnicowanie ich
wdrażanie musi być umiejscowione w praktyce zarządzania i kontekście
społeczno-kulturowym. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty z
rolnikami i innymi interesariuszami na poziomie lokalnym oraz z
interesariuszami z róznych obszarów zllewiska Bałtyku na poziomie
regionalnym. Wyniki warsztatów pokazały, że podejście zróżnicowane
może być teoretycznie stosowane w różnych systemach zarządzania.
Jednakże, najbardziej obiecujących rezultatów można spodziewac się w
modelu współzarzadzania.

W warunkach współzarządzania rolnicy (oraz inni interesariusze)
definiują dla danego obszaru (zlewni lub podzlewni), w oparciu o znajomość lokalnych warunków i o mapy
redukcji N, zróżnicowane działania jako instrument pomocniczy a nie regulacyjny. W porównaniu z
tradycyjnym odgórnym podejściem, współzarządzanie przenosi dużą część odpowiedzialności na
rolników lub ciała samorządowe działające na terenie zlewni. Odpowiedzialnośc nie jest tu określana
względem narzuconych poziomów redukcji, lecz w odniesieniu do podjętych zobowiązań redukcyjnych.
Stosowane zabiegi obejmują: planowanie i wprowadzanie działań (lokalizacja mokradeł, zmiany sposobu
użytkowania ziemi, itd.), współpracę pomiędzy rolnikami w zlewni, monitorowanie działań i ładunków.
Zaufanie, stabilność (ci sami ludzie i działania) oraz powodzenie poprzednich akcji są kluczowe dla
powodzenia takich zbiorowych działań. Współzarządzanie jest najabrdziej efektywnym sposobem realizacji
zróżnicowanych regulacji ponieważ umożliwia przejrzyste i elastyczne podejście, które można adaptować
do faktycznych zmian klimatu i sposobu uzytkowania ziemi, jak również do czynników społecznogospodarczych I zmiennnych priorytetów politycznych.
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Pomimo cczywistych zalet współzarządzania, o możliwości zastosowania tego podejścia decydują lokalny
kontekst i praktyka zarządzania. Badania etnograficzne wykazały, że postrzeganie stanu i zmian
środowiska różni się pomiędzy badanym zlewniami i określa wymagania interesariuszy oraz ich odbiór i
poziom akceptacji podejmowanych działań i przyjetych regulacji.
W zlewni Norsminde w Danii rolnicy biorący udział w dyskusjach byli dobrze poinformowani i wykazywali
duże zainteresowanie koncepcją przestrzennego zróżnicowania we współzarządzaniu. Dostępne obecnie
mapy redukcji N o niskiej rodzielczości (15 km2 lub niższej) dostarczają wiarygodnej informacji o redukcji N
w dużej skali, lecz pozwalają na częściowe tylko wykorzystanie potencjału zróżnicowanych strategii,
Wykorzystanie map o wysokiej rozdzielczości przestrzennej spotkało się w Danii z pewnym sceptycyzmem
związanym z dużą niepewnością okrełśenia redukcji N w skali gospodarstwa rolnego. Z tego powodu
rolnicy woleliby używać takich map nie w tworzeniu regulacji, lecz jedynie jako źródła informacji
wykorzystywanej, wraz z wiedzą na temat lokalnych warunków, w działaniach realizowanych w ramach
współzarządzania.
Szwecja posiada długą tradycję wspólnotowego zarządzania i w przypadku zlewni Tullstorp odgórne
zarządzanie nie wydawało się właściwym sposobem redukcji ładunków N. Związek Gospodarczy Rzeki
Tullstorp jest przykładem grupy stworzonej w oddolnym procesie, dającej sposobność sprawdzania
bardziej innowacyjnych rozwiązań, takich jak przestrzenne zróżnicowanie. Dodatkowo, określenie
czynników, które przyczyniły się do sukcesu tej inicjatywy mogłoby pomóc we wdrożeniu zróżnicowanych
regulacji w innych kontekstach i w szerszej skali.
W Szwecji, na poziomie lokalnym, jako główną korzyść płynącą ze współzarządzania postrzega się wzrost
autonomii rolników. Podczas warsztatu przeprowadzonego na poziomie krajowym współzarządzanie
postrzegano pozytywnie ze względu na jego komunikatywne i adaptacyjne podejście. Dostrzegano, że
sprzyja budowaniu zaufania – żywotnego składnika we współzarządzaniu - i wzmacnia robocze
partnerstwo pomiędzy władzami i interesariuszami.
W kontekście praktycznym, sugerowano, że narodowa instancja (np. Szwedzka Agencja Gospodarki
Morskiej i Wodnej) mogłaby odpowiadać za tworzenie ogólnych ram współzarządzania, zapewniając
finansowanie i stanowiąc odpowiednie zasady i przepisy. W poszczegolnych zlewniach można by wtedy
sprawdzac i stosować rózne podejścia i działania. Choć przesunięcie całej odpowiedzialności z poziomu
krajowego do zlewni postrzegano jako problematyczne, to za konieczne dla efektywnego współzarządzania
uznano nadanie radom zlewni lub odpowiedzialnym osobom pewnej autonomii.
W zlewni Kocinki w Polsce podejście zróżnicowane
postrzegano jako możliwe, lecz interesariusze z tego
obszaru nie wykazali zrozumienia dla procesów
oddolnych. Z przyczyn historycznych (tzn. dominacji
gospodarstw małej wielkosci, dorywczego charakteru
pracy w rolnictwie i nieufności wobec spółdzielczości)
interesariusze w tej zlewni woleliby działać w
istniejącym systemie odgórnego zarządzania przy
zastosowaniu przejrzystych i sprawiedliwych
regulacji. Przy aktualnym poziomie niepewności
(szczegółowych map) i przydatności (ogólnych map)
odgórne podejście do zróżnicowanego zarządzania
nie jest obecnie poządane dla zlewni Kocinki. Aby jednak doprowadzić do zmniejszenia ładunków N w
ramach istniejącego systemu zarządzania można zastsować bardziej zachowawcze opcje polityki
środowiskowej, np. podnoszenie świadomości, wsparcie i zachęty finansowe dla rolnictwa przyjaznego
środowisku.
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Przesłanie dla polityki środowiskowej


Ostatnie ustalenia na temat wpływu zmian klimatu na region Morza Bałtyckiego nie zostaly jeszcze
uwzględnione w dokumentach dotyczących polityki środowiskowej. Ze względu na duży wpływ, jaki
przewidywane zmiany klimatu maja mieć na ładunki substancji biogennych, niezbędne jest
uwzględnienie ich w aktualizacjach Ramowej Dyrektywy Wodnej i Bałtyckiego Planu Działań
HELCOM.



Do zredukowania ladunków substancji biogennych prowadzi szereg działań (np. uprawa międzyplonów
lub odtwarzanie obszarów podmokłych). Wybór działań powinien być dokonywany w perspektywie
długoterminowej (30 lat), tak aby zachowały one ekonomiczną skuteczność w obliczu zmian klimatu i
sposobu uzytkowania ziemi.



Transport substancji biogennych do Bałtyku trwa od kilku tygodni do kilku dekad. Planowanie,
wprowadzanie i monitorowanie działań ograniczających ładunki zanieczyszczeń muszą uwzględniać te
opóźnienia czasowe.



Prestrzenne zróżnicowanie jest obiecującym podejściem do ograniczenia ładunków substancji
biogennych. Jego zastosowanie wymaga jednak znajomości warunków hydrogeologicznych,
glebowych i wegetacyjnych z wyższą niż obecnie rozdzielczością przestrzenną (dla poszczególnych
pól i cieków). Osiągnięcie tego celu wymaga udziału obywateli w gromadzeniu danych, które powinny
być powszechnie dostępne z możliwością integrowania danych pochodzących z różnych źródeł.



Współzarzadzanie zaadaptowane do lokalnego kontekstu sprzyja budowaniu efektywnego roboczego
partnerstwa umożłiwiając interesariuszom zaangażowanie się oraz wspieranie władz w efektywnym
wprowadzaniu przestrzennie zróżnicowanych regulacji w celu ograniczenia ładunków substancji
biogennych.
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