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Zarys treści: Coraz liczniejsze działania rekultywacji/renaturyzacji środowiska przyrodniczego oraz czynnej 
ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych wymagają dokumentacji ich efektów bezpośrednich i rozwijających 
się w czasie. Temu celowi służą zadania monitoringu projektów. Jest on koncepcyjnie i metodologicznie całkowi-
cie odmienny od klasycznego monitoringu przyrodniczego, oceniającego stan ekologiczny lub stan ochrony. Jest 
to monitoring dynamiczny, w trakcie poważnej zmiany w środowisku, dotyczący procesów i funkcji ekosystemo-
wych, a nie stanu elementów środowiska przyrodniczego. Jego podstawą jest konstrukcja interakcyjnego modelu 
funkcjonalnego konkretnego systemu poddanego rekultywacji, na podstawie tego modelu prowadzi się następnie 
analizę szybko reagujących na zmiany wskaźników fizjologicznych, biochemicznych czy etologicznych. Taki mo-
nitoring obejmuje trzy fazy: przed działaniami inwestycyjnymi, w ich trakcie oraz ocenę efektów. We wszyst-
kich fazach stanowi podstawę do adaptacyjnego zarządzania przygotowaniem, realizacją projektu i działaniami 
utrzymania jego efektów. Tego typu monitoring, choć odmienny od jego powszechnego rozumienia, w większej 
skali przestrzeni i czasu znajduje istotne powiązania z programami monitoringu stanu środowiska, monitoringu 
zintegrowanego oraz ekologicznymi badaniami naukowymi w kontekście ewolucji systemów oraz z interakcjami 
społecznymi w krajobrazie. 
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1. Wprowadzenie

Rosnąca świadomość potrzeby i możliwości czyn-
nego odtwarzania zdegradowanych ekosystemów i po-
pulacji zagrożonych gatunków, a także istniejące moż-
liwości uzyskania wsparcia finansowego dla realizacji 

takich zamierzeń, prowadzi do uruchamiania rosnącej 
liczby projektów, określanych kategorią rekultywacji 
ekologicznej (ecological restoration). Projekty takie 
są realizowane zwykle przez jednostki administracyjne 
lub organizacje pozarządowe, z ograniczonym udzia-
łem ekspertów potrafiących ocenić ich ekologiczno-
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-funkcjonalne uwarunkowania i znaczenie w szerszej 
skali. 

Projekty takie są często oparte na zestandaryzowa-
nych działaniach inwestycyjnych, sprawdzonych jako 
tzw. dobre praktyki w systemach uproszczonych (jak 
agrocenozy, uprawy leśne, uregulowane rzeki), nie za-
wsze jednak odpowiadających złożonym powiązaniom 
ekosystemowym w konkretnych, bardziej naturalnych 
ekosystemach i strukturach krajobrazowych. Na tej za-
sadzie działania te bywają krytykowane przez naukow-
ców, zajmujących się aplikacyjnymi aspektami nauk  
o środowisku, określanymi jako ekologia rekultywacyj-
na (restoration ecology). 

Zwykle krytyka ta podkreśla jedynie nominalną 
„ekologiczność” takich projektów, brak analizy ich lo-
kalnych uwarunkowań (Huang, Frimpong 2016), nie-
uzasadnione przenoszenie doświadczeń z odmiennych 
geograficznie i ekologicznie systemów przyrodniczych 
(Benito-Garzón i in. 2013), tu niespecjaliści nie potra-
fią dostrzec istotnych różnic funkcjonalnych (zwłaszcza 
przy podobnych strukturach), niską efektywność pono-
szonych kosztów, a przede wszystkim brak wiarygod-
nej dokumentacji ilustrującej procesy (zwykle złożone 
i wielowymiarowe) reakcji systemu ekologicznego na 
dokonane zabiegi techniczne. 

To sprawia, że projekt taki – jeżeli nawet zakończony 
powodzeniem, a to bywa loterią – nie przynosi wartości 
dodanej w postaci wskazówek dotyczących warunków 
przyszłego zastosowania podobnych technologii, ich 
ograniczeń czy możliwych przeciwwskazań, a w przypad-
ku niepowodzenia nie pozwala na rozpoznanie przyczyn 
(Noël i in. 2011). Podkreśla się, że projekty rekultywa-
cyjne stanowią często wielkoskalowy układ eksperymen-
talny, pozwalający na wyciągnięcie wniosków zarówno 
poznawczych, jak i aplikacyjnych, w skali niemożliwej 
do przeprowadzenia w ramach większości projektów ba-
dawczych.

Te zastrzeżenia wpływają na coraz bardziej powszech-
ne wymaganie – ze strony instytucji zarządzających pro-
gramami pomocowymi i kwalifikujących wnioski pro-
jektowe do realizacji – przeprowadzenia odpowiedniego 
monitoringu projektu. Zwykle określa się, że monitoring 
taki powinien obejmować fazę przed realizacją działań 
projektu, ich wykonanie i dokumentować uzyskane efek-
ty. Powinien być też zadaniem umożliwiającym i wspie-
rającym adaptacyjne zarządzanie działaniami projektu,  
w razie potrzeby wskazującym i uzasadniającym kierun-
ki modyfikacji działań technicznych. 

Ale tu także – zwracając uwagę, że projekty rekul-
tywacyjne nie są projektami naukowo-badawczymi – 
ogranicza się zakres monitoringu prowadzonego w ich 
ramach do monitorowania odpowiednio: populacji ga-

tunku, siedliska przyrodniczego lub ekosystemu, które 
dany projekt określa jako swój cel. Analizę istotnych 
uwarunkowań zewnętrznych można włączyć do moni-
toringu jedynie wtedy, gdy wnioskodawca projektu po-
trafi przekonująco uzasadnić taką potrzebę. Zwykle nie 
przewiduje się też finansowania prac monitoringowych 
po formalnym zakończeniu projektu – kiedy to dopie-
ro rozwija się sekwencja faz sukcesyjnych, które mogą 
(lub nie) doprowadzić do oczekiwanego efektu końco-
wego, jakim staje się przywrócenie wartości przyrodni-
czych lub poprawa stanu ekologicznego (stanu ochro-
ny) obiektu, będącego celem projektu.

Celem niniejszego artykułu jest ogólne przed-
stawienie specyfiki monitoringu projektowego oraz  
(z konieczności) ogólnych wskazówek dotyczących po-
dejmowania i realizacji takich działań. Ze względu na 
doświadczenie autora w prowadzeniu, ocenianiu i kon-
sultowaniu projektów związanych z wodami, większość 
przykładów (często z najnowszej literatury przedmiotu) 
będzie dotyczyła ekosystemów wodnych, choć w prak-
tyce monitoringu środowisk lądowych wskazówki te 
również powinny mieć zastosowanie. Ponieważ celem 
artykułu nie jest wytykanie błędów instytucjom i oso-
bom, odniesienia do konkretnych projektów zostaną tu 
pominięte.

Przedstawione tu zagadnienia mogą jednocześnie być 
wskazówką dla przyszłych wnioskodawców projektów 
rekultywacyjnych, określającą, jak zaplanować formal-
nie wymagany monitoring projektu, aby służył w pełni 
środowisku przyrodniczemu, beneficjentowi projektu  
i rozwojowi wiedzy ekologicznej. Ci potencjalni wnio-
skodawcy często nie zdają sobie sprawy z możliwości 
tak określonego monitoringu, czasami są przekonani, że 
przyrodnicy mogą być jedynie zdolni do dokonywania 
rutynowych klasyfikacji elementów przyrody, co nie 
znajduje bezpośredniego odniesienia do adaptacyjnego 
zarządzania projektami rekultywacyjnymi.

Z drugiej strony jest to też informacja dla potencjal-
nych wykonawców monitoringu, wskazująca, że nie-
możliwe jest bezpośrednie przenoszenie doświadczeń  
z badań strukturalnych i monitoringu „dyrektywowe-
go” na monitoring projektów inwestycyjnych. Tu nawet 
drobna różnica w określeniu „monitoring stanu ochro-
ny siedliska” i „monitoring uwarunkowań środowisko-
wych dla siedliska” oznacza zupełnie inny zakres dzia-
łań i wymagane dla nich kompetencje.

2. Monitoring stanu i monitoring procesów

Wśród przyrodników monitoring zwykle jest koja-
rzony z ocenianiem stanu ekologicznego ekosystemów 
lub stanu ochrony populacji gatunków chronionych i ty-
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pów siedlisk przyrodniczych. Te działania – w Europie 
wynikające z wdrażania odpowiadających im dyrektyw 
unijnych – oparte są na systemach ilościowych wskaź-
ników strukturalnych i znormalizowanych procedurach. 
Celem takiego monitoringu, w identyczny sposób pro-
wadzonego na wielu obiektach, jest dostarczenie ujed-
noliconych statystycznych danych porównawczych  
o aktualnym stanie ekosystemów, gatunków, siedlisk  
w skali regionu, kraju czy Europy, jak również porów-
nania trendów zmian tego stanu w wieloletniej perspek-
tywie czasowej. Wyniki takiego monitoringu określają 
aktualny stan (jeżeli nie jest uznany za dobry czy wła-
ściwy, może być to przesłanką dla rozpoczęcia prac nad 
przygotowaniem wniosku projektu rekultywacyjnego, 
który ma doprowadzić do poprawy stanu), mogą wska-
zać – zwykle jedynie w sposób ogólny – na istnieją-
ce zagrożenia, ale nie dają możliwości prognozowania 
reakcji populacji czy ekosystemu na prowadzone dzia-
łania naprawcze, ani nie pozwalają na tworzenie ran-
kingu przewidywanych efektów różnych możliwych do 
podjęcia działań. Zwykle też oczekiwana (i możliwa do 
wykazania przez standardowe wskaźniki strukturalne) 
poprawa stanu ekologicznego czy stanu ochrony na-
stąpi dopiero wiele lat po zakończeniu projektu. Takie 
podejście monitorowania stanu – przeznaczone do zu-
pełnie innych celów – najczęściej okazuje się nieprzy-
datne w efektywnym monitorowaniu działań projektów 
rekultywacyjnych. W niektórych programach odrzuca 
się już ze względów formalnych (unikania podwójne-
go finansowania) wnioski projektów, które swój moni-
toring opierają o standardowe procedury monitoringu 
stanu – tłumacząc to powielaniem przez projekt rekul-
tywacyjny zadań właściwych innym instytucjom, które 
na ten cel otrzymują fundusze z innych źródeł.

Monitoring funkcji i procesów jako metoda i cel 
prowadzonych prac pojawia się dopiero w systemie 
monitoringu zintegrowanego, realizowanego w Polsce 
jedynie w skali małych zlewni w 11 stacjach bazowych 
(Kostrzewski 2016). Jednak i tu analizy funkcjonowa-
nia odnoszą się przede wszystkim do zakresu proble-
matyki badawczej nauk geograficznych. Prezentowane 
na konferencjach aspekty monitoringu elementów bio-
logicznych opierają się w zdecydowanej większości na 
opisach ich struktur.

W kontekście kojarzenia monitoringu biologicznego 
ze standardowymi procedurami opisywania wskaźni-
ków strukturalnych i rutynowym obciążeniu badaczy 
takim podejściem trudne staje się znalezienie zespołów 
do prowadzenia funkcjonalnego monitoringu projektu 
rekultywacyjnego. Okazuje się nawet, że doświadcze-
nie w prowadzeniu monitoringu strukturalnego może 
nie stanowić pozytywnego kryterium w ocenie ofert 

kandydatów do monitoringu projektów rekultywacyj-
nych. Cenne natomiast może się okazać doświadczenie 
w wykonywaniu nierutynowych ocen oddziaływania na 
środowisko (Safont i in. 2012).

Tu wymagane będzie inne podejście: umiejętność 
niestandardowego i twórczego myślenia, znajdowania 
biologicznych procesów, dotyczących konkretnych po-
pulacji czy ekosystemów stanowiących cele projektu, 
w ich konkretnej lokalizacji, dynamicznie zmieniają-
ce swój charakter w wyniku realizowania inwestycji 
rekultywacyjnych. Podstawą w tym wypadku będzie 
możliwie szybka ocena najbardziej odpowiednich dla 
spodziewanych reakcji obiektu działań – np. produk-
cja, konsumpcja, respiracja, dekompozycja, migracja, 
rozrodczość, śmiertelność, niespecyficzny stres (Collier  
i in. 2013), w kontekście zmieniających się czynników 
środowiskowych, istotnych dla celu projektu. 

Bardziej niż typowe dla monitoringu strukturalne-
go doświadczenie geobotanika czy zoologa-faunisty 
będzie tu potrzebne doświadczenie biochemika lub fi-
zjologa (dla których niedogodnością może okazać się 
brak doświadczenia terenowego), czy też etologa, gdy 
celem projektu jest populacja zwierzęca. Jeżeli w wyni-
ku działań projektu mają nastąpić zmiany w środowisku 
geograficznym, to w zależności od sytuacji  może być 
przydatne doświadczenie hydrologa, geomorfologa, 
geochemika, ekologia krajobrazu, urbanisty.

3. Fazy realizacji monitoringu projektu rekul-
tywacyjnego

Każdy monitoring projektu składa się z trzech faz: 
przygotowania (tzw. monitoring wstępny, czy zerowy), 
inwestycyjnej (realizacji działań projektu) oraz oceny 
efektów (końcowej). Dla sprawnego przebiegu zadania 
monitoringowego w sytuacji, gdy monitoring wykazu-
je lokalną specyfikę, a nie tylko opiera się na standar-
dowych wskaźnikach, istotne jest, aby wszystkie fazy 
były prowadzone przez ten sam zespół.

W złożonych, wielozadaniowych projektach grani-
cami poszczególnych faz nie są konkretne, pojedyncze 
daty. Z ekologicznego punktu widzenia istotna może się 
okazać sekwencja poszczególnych inwestycji, szcze-
gólnie gdy efekt jednego z zadań technicznych działań 
zmienia warunki środowiskowe dla realizacji zadań na-
stępnych.

3.1. Faza przygotowania zadań rekultywacyjnych

W optymalnej sytuacji rozpoczyna się ona na długo 
przed realizacją inwestycji rekultywacyjnych – przed 
formalnym rozpoczęciem projektu. Przesłanką dla roz-
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poczęcia przygotowań do rekultywacji mogą być wcze-
śniejsze wyniki monitoringu stanu, wskazujące na róż-
ny od właściwego stan ekologiczny lub stan ochrony. 
W tej fazie powstają założenia techniczne rekultywacji 
i ocena wykonalności, zwykle w ujęciu wariantowym, 
która następnie jest podstawą dla wyboru właściwych  
i realnych rozwiązań technicznych oraz decyzji o przy-
gotowaniu wniosku projektowego (Johnson i in. 2016). 

Podstawą prac jest tu przygotowanie modelu funk-
cjonowania obiektu projektu (populacji, biocenozy, 
ekosystemu) przed podjęciem jakichkolwiek działań 
naprawczych i określenie celu (Geist, Hawkins 2016), 
do jakiego dążymy (stan historyczny lub nowa, dostoso-
wana do aktualnych uwarunkowań, wizja ekosystemu). 
Tu niekiedy okazuje się jednak, że zamiast kosztownego 
i ryzykownego projektu inwestycyjnego lepsze i tańsze 
w dłuższej perspektywie czasowej efekty ekologiczne  
i społeczne może przynieść nawet lokalny projekt utrzy-
maniowy w ramach inicjatyw obywatelskich w konsul-
tacji z ekspertami (Schaefer 2006, Fullerton i in. 2009). 

Rzadko mamy do czynienia z tak zaawansowany-
mi wynikami multidyscyplinarnych badań, że możliwe 
staje się opracowanie modelu numerycznego (tu zlew-
nie stacji bazowych monitoringu zintegrowanego mogą 
być możliwymi do rozważenia obiektami). Zwykle za-
dowalamy się modelem jakościowym, wymagającym 
jedynie obserwacyjnej oceny istotnych czynników. 
Wnioskowanie jakościowe – qualitative reasoning – 
okazuje się tu przydatną procedurą (Salles i in. 2006), 
dostępne są też liczne inne oprogramowania, korzyst-
ne w różnych sytuacjach (np. Kail i in. 2015; Carvalho  
i in. 2016; Clilverd i in. 2016; Fernández, Morales 2016; 
Seliger i in. 2016). 

Podstawowym modelem wyjściowym, na którym 
czasami możemy poprzestać, będzie model koncepcyj-
ny, ilustrujący jakościowe zależności między istotnymi 
elementami i procesami w środowisku, w szczególności 
tymi, które zamierzamy zmienić w ramach planowanej 
inwestycji. Punktem wyjścia stają się nasze przekona-
nia o funkcjonowaniu systemu i jego wartościach (Wil-
liams, Hooten 2016), które w trakcie nabywania nowej 
wiedzy i budowania kolejnych wersji modelu mogą 
ulec daleko idącej zmianie. Podstawą tworzenia modelu 
są dane literaturowe, własna wiedza, opinie ekspertów 
i rekonesans terenowy, łączony też w miarę potrzeby 
z drobnoskalowymi eksperymentami ex situ (Pollard et 
al. 2016). Tu uwzględniamy kompleksowe zależności 
w różnych skalach przestrzeni i czasu, kontinuum prze-
strzenne (w przeciwieństwie do oddzielnych stanowisk 
w monitoringu strukturalnym), jak również poziomów 
integracji systemów – populacji, metapopulacji i eko-
systemu (Armstrong, Seddon 2008), dowody na brak 

równowagi, stabilności i elastyczności systemu (gdy-
by była, nie byłby potrzebny projekt rekultywacyjny), 
przewidywane sprzężenia zwrotne i nieliniowość reak-
cji, typową dla większości systemów przyrodniczych 
(Wu, Marceau 2002).

Dla niektórych elementów planowanych działań 
mogą być przydatne bardziej zaawansowane modele 
niż dla innych. Przy konstrukcji przepławek, które mają 
umożliwić migrację ryb przez zapory, powszechne staje 
się opracowywanie modeli hydrodynamicznych (La-
borde i in. 2016). Przykładem „gatunkocentrycznego” 
modelowania istotnych czynników środowiskowych 
dla populacji ryb w monitoringu małej zlewni może 
być praca Garbe i in. (2016), pokazująca znaczenie 
interakcji czynników hydrologicznych, dostępności 
powierzchni tarłowych, pokarmu i schronienia (roślin-
ność wodna) w kształtowaniu wielkości populacji. Tego 
typu modelowanie może być podstawą dla oceny, czy 
po zlikwidowaniu w wyniku realizacji projektu barier 
migracyjnych, określone gatunki ryb znajdą na nowym 
obszarze odpowiednie dla nich warunki siedliskowe na 
wystarczająco dużym obszarze. Jeżeli w tak określo-
nym modelowym monitoringu nie znajdziemy dowodu 
potwierdzającego tę tezę, a projekt ogranicza się do bu-
dowy przepławek, monitoring powinien być podstawą 
do rezygnacji z realizacji projektu lub jego gruntownej 
przebudowy.

Tworzenie modelu powinno uwzględniać kontekst 
fluktuacji i wieloletnich trendów zmian warunków 
środowiskowych – klimatycznych i hydrologicznych. 
Zwykle mamy ograniczony i przypadkowo wybrany 
czas na wykonanie terenowych prac przygotowaw-
czych, których wyniki mogą okazać się w tym kontek-
ście mało reprezentatywne (Johnson i in. 2016). Podsta-
wową umiejętnością zespołu staje się ocena, jak może 
zachować się system poddany określonym działaniom 
rekultywacyjnym w wieloletniej perspektywie cza-
sowej przy prognozowanej dynamice klimatu (często 
również dotyczy to dynamiki rozwoju ekonomicznego 
regionu) z jego typowymi fluktuacjami, prawdopodo-
bieństwem zjawisk ekstremalnych i przewidywanym 
trendem zmian kierunkowych (Mawdsley 2011).

Dzięki wstępnemu modelowaniu sytuacji łatwiejsze 
staje się określenie istotnych niewiadomych (luk w wie-
dzy) i sposobów ich wypełnienia (drobnoskalowe ba-
dania w terenie, wiedza ekspertów, studia literaturowe)  
i uzupełnienie – rozwój modelu, zdefiniowanie rzeczy-
wistych problemów i dróg ich rozwiązania, przedsta-
wienie alternatywnych rozwiązań i prognoza ich za-
chowania, a następnie wybór najbardziej odpowiednich 
w danej sytuacji działań inwestycyjnych. Oczywiście 
pozostaje zawsze jakiś zakres niepewności – a radzenie 
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sobie z niepewnością jest już domeną nowoczesnego, 
adaptacyjnego zarządzania projektem (Geist, Haw-
kins 2016), gdzie istotnym elementem jest współpraca  
w ramach szerokich formalnych i nieformalnych, pro-
fesjonalnych grup wsparcia (Haila i in. 2014) i pewien 
zakres standaryzacji procedur (Magnusson 2014).

Rozpoczęcie prac monitoringowych od budowy 
modelu funkcjonalnego pozwala również na uzyskanie 
lepszej efektywności kosztowej monitoringu (Abeli i in. 
2012). Określenie czynników chemicznych istotnych 
dla populacji gatunku, którego projekt dotyczy, a także 
typowego charakteru ich dynamiki sezonowej, pozwala 
na znaczące zredukowanie zakresu analiz chemicznych 
i wskazanie optymalnych terminów i częstotliwości po-
bierania prób.

W tej fazie monitoringu powinno się zauważyć  
i przewidzieć również efekty wtórne planowanych do 
realizacji inwestycji, w szczególności krótko- i długo-
terminowe zagrożenia dla systemu ekologicznego, wy-
nikające z działań projektu. Roboty budowlane mogą 
np. przejściowo zwiększyć ładunek zawiesiny w wo-
dzie i przez jej dekompozycję doprowadzić do obniże-
nia stężeń tlenu i wzrostu ładunków nutrientów, mogą 
płoszyć cenne gatunki ptaków, jeżeli są obecne w te-
renie robót. Tu zadaniem monitoringu jest wskazanie 
terminów prowadzenia robót, w których szkody w śro-
dowisku są najmniejsze, jak również wskazanie innych 
możliwych działań w celu ograniczenia szkód. Niekie-
dy potrzebne jest wskazanie konieczności „rekultywa-
cji porekultywacyjnej” – jeżeli np. ciężkie maszyny 
używane do prac budowlanych znacząco zniszczą po-
wierzchnię gleb torfowych na trasie swojego przejazdu. 
Prognozowane zmiany w liczebności i obszarze wystę-
powania poszczególnych populacji, w szczególności 
tych określanych jako „inżynierów ekosystemowych” 
oraz drapieżników, mogą mieć poważne konsekwencje, 
wykraczające niekiedy poza bezpośrednio zasiedlany 
przez nie ekosystem.

W tej fazie prac, gdy mamy rozwinięty model inte-
rakcji i procesów ekologicznych związanych z obszarem 
projektu i planowanymi działaniami rekultywacyjnymi, 
przystępujemy do wyboru metod bezpośredniego mo-
nitoringu. Parę wskazówek zostanie opisanych poniżej. 
Tu jeszcze raz warto przypomnieć, że monitoring pro-
jektowy nie jest standardowym monitoringiem struktur, 
wskaźników stanu ekologicznego, stanu ochrony czy 
jakości wód, a monitoringiem specyficznych dla danej 
sytuacji, często unikatowych uwarunkowań i efektów 
działań inwestycyjnych. Czynnikami ograniczającymi 
będą czas i budżet przewidziany na działania monito-
ringowe. Dobry koordynator projektu będzie oczekiwał 
bieżącej i bezpośredniej komunikacji wyników monito-

ringu podanych w formie praktycznych wniosków do 
wdrożenia (i będzie rozumiał ich znaczenie), a nie bę-
dzie czekał na końcowe czy okresowe formalne raporty.

Nie zawsze (a w krajowych warunkach rzadko) ze-
spół monitoringu projektu ma ten komfort czynnego 
udziału w wieloletnich studiach przedprojektowych, 
planowaniu działań i przygotowaniu wniosku projek-
towego. Zwykle zespół monitoringu zostaje powołany  
w trakcie realizacji już zatwierdzonego projektu i w ten 
sposób czas fazy przygotowawczej monitoringu nie-
kiedy zostaje skrócony do czasu poniżej absolutnego 
minimum. 

W tym kontekście zrozumiałe stają się przypadki, 
gdy zespół monitoringowy wychodzi z założenia „robi-
my szybko, co potrafimy, tym bardziej że płacą nam za 
pracę, a nie za myślenie” i w efekcie wychodzą raporty 
niedostatecznie powiązane z oceną działań projektu. Ta-
kie sytuacje są (monitoringowym) wskaźnikiem złego 
przygotowania projektu, powinny być nawet podstawą 
do wstrzymania finansowania całego projektu. Zgod-
nie z wymaganiami programów finansujących projekty 
rekultywacyjne, monitoring ma być tu monitoringiem 
działań, efektów i zagrożeń projektu, a nie stanu przy-
rody czy środowiska. 

Zdarza się też niekiedy, że zespół monitoringowy, fi-
nansowany z budżetu projektu, ogranicza się do prezen-
tacji wyników, unikając bezpośredniego komunikowa-
nia wniosków wskazujących na zaplanowanie działań 
rekultywacyjnych nieznajdujących w konkretnej sytu-
acji przekonującego uzasadnienia ekologicznego, które 
tu powinno zostać znacząco zmienione lub wstrzymane. 
Projekty rekultywacyjne nie są eksperymentami tereno-
wymi (na które jest miejsce w projektach naukowo-ba-
dawczych), a działaniami inwestycyjnymi, dla których 
to ich monitoring w fazie przygotowawczej na podsta-
wie najlepszej dostępnej wiedzy ma potwierdzić wyso-
kie prawdopodobieństwo osiągnięcia celów projektu 
oraz wskazać sposoby maksymalnego zredukowania 
możliwych zagrożeń. Jeżeli takie potwierdzenie nie jest 
możliwe, to właśnie monitoring projektu istnieje po to, 
by zamknąć ryzykowne działania. 

W tej sytuacji zespół monitoringowy na podstawie 
swoich prac może jednak zaproponować inne, nie-
uwzględniane dotychczas działania praktyczne, zgod-
ne z celami projektu, a równocześnie mające znacząco 
większe szanse powodzenia. Przedstawienie takiej pro-
pozycji zamiany zadań, z ich przekonującym uzasad-
nieniem, może zostać zaakceptowane przez instytucje 
finansujące, pod warunkiem zgodności z zasadami ca-
łego programu, w ramach którego projekt jest realizo-
wany, oraz nieprzekroczenia zatwierdzonego budżetu  
i czasu na realizację projektu.
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3.2. Faza inwestycyjna

Jest to najbardziej intensywna organizacyjnie faza 
projektu. Zespół monitoringowy, który poprzednio 
budował model systemu, wskazując w nim na pozy-
tywne uzasadnienie konkretnych inwestycji, w trakcie 
ich realizacji przenosi akcent na zagrożenia, które też 
powinny zostać zidentyfikowane w tym modelu. Pra-
ce terenowe zespołu zmierzają do rejestrowania nieko-
rzystnych efektów ubocznych i oceny, czy ich skala nie 
spowoduje trwałej degradacji elementów środowiska. 
Równocześnie mogą zostać zauważone (monitoring 
projektu nie polega na rutynowej analizie wskazanych 
i pewnych struktur, a zauważaniu wszystkiego, co nie-
spodziewane) inne, nieprzewidziane zjawiska i reakcje 
elementów ekosystemu. W tym przypadku należy roz-
ważyć ich znaczenie i ocenić trwałość oraz – gdy oka-
zują się istotne – włączyć do modelu funkcjonalnego  
i natychmiast komunikować zauważone zagrożenia.

Monitoring sprawdza na bieżąco parametry ekolo-
giczne realizowanych inwestycji i oddziaływanie na 
cel projektu i inne istotne elementy środowiska. Zespół 
monitoringowy powinien współpracować z nadzorem 
budowlanym i brać też udział w finalnym odbiorze 
inwestycji. Od razu starać się zauważyć, czy zmiany 
warunków środowiskowych w wyniku wykonywanej 
inwestycji idą w oczekiwanym kierunku.

W praktyce rekultywacyjnej okazuje się często, że 
reakcje ekosystemów na podobne zabiegi techniczne są 
bardzo indywidualistyczne i zależne od czasu wykona-
nia tych zabiegów. Znacząca część tej zmienności daje 
się wyjaśnić poprzez powiązanie z poprzedzającymi  
i bieżącymi parametrami pogodowymi (ich wartościami 
średnimi i ekstremalnymi), takimi jak temperatura i opa-
dy (Stuble i in. 2017). Tu zadaniem zespołu monitorin-
gowego będzie prognozowanie reakcji ekosystemu na 
dokonywane zabiegi w aktualnych warunkach pogodo-
wych. Jeżeli prognoza taka wskazuje na znaczące ryzyko 
niepowodzenia rekultywacji, to zespół monitoringowy 
proponuje zmianę harmonogramu działań projektu. Ta-
kie zmiany zwykle nie są przyjmowane entuzjastycznie 
przez beneficjentów i instytucje finansujące, jednak uza-
sadnienie poprzez wzrost szansy na pozytywne efekty 
projektu i efektywność poniesionych kosztów powinno 
okazać się przekonującym argumentem. 

Brak tej fazy monitoringu w schemacie organizacyj-
nym projektu może okazać się też powodem dla poja-
wiających się wśród interesariuszy przypuszczeń co do 
niepełnej transparentności działań projektu, szczególnie 
gdy faza ta wiąże się ze znaczącymi przepływami finan-
sowymi.

3.3. Faza oceny efektów

W większości projektów rekultywacyjnych sukce-
syjne dochodzenie do oczekiwanych struktur populacji, 
biocenoz czy ekosystemów trwa wiele lat po zakończe-
niu inwestycji projektowych (Matzek i in. 2016). Na 
przykład posadzenie drzew nie spowoduje szybkiego 
utworzenia struktur, które pozwoliłyby w struktural-
nym monitoringu na kwalifikację dobrego stanu ochro-
ny leśnego siedliska przyrodniczego. To może nastąpić 
nie wcześniej niż po kilkudziesięciu latach. Zwierzęta 
o długim okresie generacji – jak w przypadku jesiotra 
reintrodukowanego obecnie do rzeki Ebro – mogą wy-
dać potomstwo nie wcześniej niż po upływie 20 lat od 
zakończenia projektu. 

W przeszłości z tego względu – potrzeby szybkiego 
odnotowania „sukcesu” projektu – większość projektów 
reintrodukcji roślin w Niemczech dotyczyła gatunków 
łąkowych i murawowych, natomiast prawie 10-krotnie 
mniejsza była liczba prób reintrodukcji gatunków le-
śnych (Diekmann i in. 2015). Mimo odnotowania – jako 
sukces wielu projektów – obecności introdukowanego 
gatunku na koniec trwania projektu, w wieloletniej per-
spektywie tylko nieliczne z nich zakończyły się pełnym 
powodzeniem. Godefroid i in. (2011), przyjmując tylko 
kryterium wydania owoców introdukowanych roślin 
jako wskaźnik sukcesu projektu, oceniają go na 16%.

Projekt (z jego możliwością finansowania działań) 
zwykle kończy się krótko po zakończeniu prac inwesty-
cyjnych. W tej sytuacji faza oceny efektów może służyć 
co najwyżej do określenia zmienionych procesów ekolo-
gicznych, ich zgodności z oczekiwaniami na podstawie 
modelu, warunków dla przyszłego rozwoju populacji  
i sukcesji biocenoz z inicjalnymi stadiami oczekiwanej 
trajektorii. Istotne jest tu określenie perspektywy trwa-
łości już osiągniętych oraz oczekiwanych efektów oraz 
wskazanie konkretnych przyszłych działań, które będą 
konieczne dla utrzymania tych efektów. 

W tej fazie monitoringu powinien powstać przewod-
nik, określający możliwe przyszłe zagrożenia dla utrzy-
mania celu projektu, proste metody ich jak najszybszej 
identyfikacji oraz wskazujący działania utrzymanio-
we, jakie należy podjąć w przypadku wystąpienia tych 
zagrożeń. Jeżeli projekt był realizowany na obszarze 
chronionym, to ten przewodnik – z uwzględnieniem 
obowiązujących procedur – powinien stać się integralną 
częścią planu ochrony tego obszaru.

W tej fazie projektu możemy jedynie ocenić poten-
cjał przyszłego rozwoju. Prace monitoringowe okre-
ślają, na ile zostały zmienione warunki abiotyczne, 
umożliwiające inicjację sukcesji (Bourgeois i in. 2016), 
kondycję osobników, które mogłyby następnie rozmna-
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żać się czy migrować na udostępnione dla nich obszary, 
procesy ekologiczne zapewniające stabilizację siedli-
skową i troficzną, wskaźniki stresu. W szczególności 
zwracamy uwagę na pojawianie się gatunków, które 
można uznać za wskaźniki wczesnych stadiów ocze-
kiwanej sukcesji (González i in. 2013) oraz na wspo-
magające sukcesję lub stabilizację biocenozy znaczenie 
pozytywnych interakcji międzygatunkowych (Aslan  
i in. 2016), istotnie zwiększających sukces projektu bez 
dodatkowych kosztów (Silliman i in. 2015). To czynnik 
zwykle niedoceniany w projektach rekultywacyjnych 
i w czynnej ochronie przyrody, gdzie większość dzia-
łań koncentruje się na eliminowaniu lub redukowaniu 
elementów i czynników negatywnie oddziałujących na 
cele ochrony.

Nie we wszystkich projektach rekultywacyjnych, 
nawet z dobrze przeprowadzonym monitoringiem, efek-
ty końcowe są zgodne z oczekiwaniami (Toth 2016).  
W przypadku dobrego projektu, opartego na modelach 
wynikających z najlepszej dostępnej wiedzy ekologicz-
nej uwzględniającej współczesne teorie i koncepcje, 
z prawidłowym monitoringiem, nie należy tego faktu 
uznawać za porażkę ani próbować go ukrywać. Jest to 
też cenny wynik, pokazujący, że stan naszej wiedzy 
ekologicznej nie uwzględnia lub nie docenia znaczenia 
pewnych istotnych czynników lub procesów. Tu zada-
niem monitoringu projektu będzie tak dokładne, jak to 
tylko możliwe, rozpoznanie rzeczywistych uwarunko-
wań i opublikowanie wyników tak istotnego odkrycia 
naukowego. W ten sposób zapobiegniemy popełnienia 
błędów w innych sytuacjach praktyki działań ochron-
nych, a jednocześnie poprawi się ogólny stan wiedzy 
z zakresu ekologii rekultywacyjnej i ogólnej (Tarakini, 
Liang 2012).

4. Koncepcje i metody monitoringu funkcjonal-
nego projektów

Nie sposób jest w jednym artykule omówić chociaż-
by podstawy metodyczne funkcjonalnego monitoringu 
dla bardzo różnorodnych działań w środowisku, okre-
ślanych wspólnym mianem projektów rekultywacyj-
nych. Możliwe jest tu jedynie zwrócenie uwagi na pew-
ne wspólne ich charakterystyki, związane ze specyfiką 
inwestycji rekultywacyjnej.

Jednym z podstawowych problemów jest już 
sama terminologia. Rekultywacja (w Polsce często 
używanym terminem jest „renaturyzacja”) sugeru-
je powrót do jakiegoś stanu przeszłego czy „natural-
nego”. Nie jest to zwykle możliwe, co najwyżej mo-
żemy uzyskać substytut bardziej lub mniej zgodny  
z wyobrażeniami przyrodników o stanach przedindu-

strialnych, które to wyobrażenia okazują się odległe od 
ich charakterystyki stanów, wynikającej z krytycznych 
badań (Fuller i in. 2016; Lenders i in. 2016). Każde 
przekształcenie środowiska pociąga za sobą zmiany  
w pamięci ekosystemowej (Balaguer i in. 2014). Można 
tu co najwyżej powrócić do dynamicznej, ewolucyjnej 
trajektorii funkcjonowania ekosystemów, ale nie ich 
stanu, co ci autorzy określają jako „rekultywację do 
przyszłości”. 

Osiągnięcie tego celu ma wspomagać właśnie mo-
nitoring funkcjonalny. Nie jest to podejście popularne  
w Polsce, gdzie w badaniach środowiskowych prze-
waża podejście opisywania i interpretowania struktur. 
Praca Fleitucha (2010) to jedna z nielicznych publi-
kacji wskazujących możliwości włączenia pomiarów 
procesów (tu: dekompozycji) do monitoringu ekolo-
gicznego.

Inwestycja rekultywacyjna jest często na tyle po-
ważną zmianą w środowisku, że można tu mówić  
o krytycznym przejściu, kiedy to system z jednego sta-
nu stabilnego przechodzi w krótkim okresie w inny, 
alternatywny (Scheffer, Carpenter 2003; Scheffer  
i in. 2012). Problem polega na tym, że nowych stanów 
stabilnych może być więcej niż jeden – ten, który jest 
oczekiwany jako efekt realizacji projektu. Na konkret-
ną trajektorię przejścia mogą mieć wpływ aktualne  
w trakcie realizacji projektu i wczesnej sukcesji nieprze-
widywalne warunki meteorologiczne i hydrologiczne. 

I w tym momencie pojawia się szczególna rola mo-
nitoringu projektowego: określić, czy wczesna sukcesja 
postępuje według oczekiwanego kursu. Na tym eta-
pie przejścia ewentualne działania dostosowawcze są 
względnie łatwe i znacząco mniej kosztowne niż wtedy, 
gdy konieczne byłoby późniejsze przejście z innego, 
niepożądanego stanu stabilnego. Klasycznym przykła-
dem alternatywnych stanów stabilnych są płytkie jezio-
ra eutroficzne, których funkcjonowanie może być przez 
pewien czas oparte na produkcji makrofitów z prze-
zroczystą wodą i wysoką bioróżnorodnością albo na 
gęstych zakwitach fitoplanktonowych i daleko idącym 
uproszczeniem struktury biotycznej (Scheffer 2001; 
Ibelings i in. 2007), gdzie krytyczne przejścia mogą 
powodować samorzutną zamianę tych stanów.

Działania projektów rekultywacyjnych w ekosys-
temach wraz z ich efektami mają zwykle charakter szyb-
kiej dynamiki eko-ewolucyjnej, gdzie przekształcany 
system staje się centrum takiej dynamiki (LaRue i in. 
2016). Pojawiają się nowe interakcje, nieistniejące lub 
nieistotne w dotychczasowej historii ewolucyjnej sys-
temu, które następnie wpływają na kolejne stadia ro-
zwoju. Zadaniem monitoringu jest zidentyfikowanie 
tych trajektorii, znalezienie odpowiednich metod ich 
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obserwacji i prognozowanie efektów.
Nieodłączną cechą monitoringu projektów jest 

konieczność dostosowania jego prac do harmono-
gramu inwestycji, bieżącego komunikowania wniosków  
i wynikająca z tego presja braku czasu. Dlatego moni-
toring musi się oprzeć na analizach i wskaźnikach 
informujących o szybkich reakcjach systemu, 
wskazujących, czy oczekiwany kierunek jego rozwoju 
został zainicjowany. Wskaźniki biochemiczne i fiz-
jologiczne pozwalają na wielokrotnie szybszą ocenę, 
niż jest to możliwe np. przez analizę zmian struktu-
ry biocenozy. Współczesny rozwój nowej dziedziny 
określanej jako conservation physiology (z czasopis-
mem o tej nazwie) jest odpowiedzią na to wyzwanie 
(Cooke i in. 2013), wychodzącą poza dokumentowanie 
zmian i dostarczającą na bieżąco rozwiązań problemów 
związanych z ochroną przyrody (Madliger i in. 2016). 

Ważną w monitoringu projektów dziedziną staje 
się genetyka środowiskowa. W szczególności analizy 
środowiskowego DNA pozwalają na szybkie wykry-
cie występowania rzadkich, inwazyjnych lub trudnych 
do bezpośredniej obserwacji gatunków w środowi-
sku wodnym (Doi i in. 2016; Dougherty i in. 2016), 
oszczędzając znacząco czas i fundusze w porównaniu 
z tradycyjnymi poszukiwaniami. Analizy genetyczne 
wraz z izotopowymi pozwoliły na identyfikację po-
chodzenia narybku głównie od niewielkiej wędrownej 
części populacji pstrąga, a nie od osobników osiadłych 
(Goodwin i in. 2016), co ma oczywiste znaczenie dla 
praktyki działań ochronnych. W zadaniach związanych  
z reintrodukcją gatunków istotne jest określenie zgod-
ności genetycznej populacji wyjściowej i jej genetycz-
nej różnorodności (Orsenigo 2016).

Czasochłonne tradycyjne metody analizowania li-
czebności i rozmieszczenia przestrzennego populacji 
zastępowane są analizą obrazu zdjęć uzyskanych przy 
pomocy dronów (He i in. 2015; Christie i in. 2016), któ-
ra to metoda może być przydatna nawet do mapowania 
rozmieszczenia roślinności w płytkich rzekach (Visser  
i in. 2013). W zbiornikach wodnych szybka ocena roz-
mieszczenia, zagęszczenia i kondycji roślinności, ryb,  
a nawet detekcja stref masowego występowania plank-
tonu możliwa jest przy użyciu metod hydroakustycz-
nych (Cendrowska i in. 2014).

Potrzeby funkcjonalnego monitoringu stymulują 
rozwój nowych dyscyplin – jak wspomniany wyżej 
dział fizjologii – lub przyczyniają się do integrowa-
nia wiedzy i koncepcji z dotychczas odległych dyscy-
plin akademickich, jak geomorfologia i hydrobotanika 
(Gurnell i in. 2015). W szybkim, funkcjonalnym i nie-
parametrycznym monitoringu znaleźć się może także 
miejsce dla różnych koncepcji uważanych do niedawna 

za alternatywne wobec akademickich dyscyplin (Coats 
2001), współcześnie integrujących się z lub znajdują-
cych potwierdzenie przez akademicką naukę (Škarja 
2007; Gagliano i in. 2012) i technikę rekultywacji śro-
dowiska (Sindelar 2011). Na potrzebę włączania do 
praktyki rekultywacji środowiska niekonwencjonal-
nych koncepcji i metod wskazuje Schaefer (2006).

W kręgach akademickich znane są legendy o nie-
których z seniorów zespołów naukowych, którzy, ma-
jąc zwykle specjalistyczny dorobek naukowy, potrafili 
jednak wyciągać zaskakujące, budzące niedowierzanie, 
ale jak się okazywało  – trafne wnioski dotyczące za-
chowania złożonych systemów przyrodniczych, nie 
potrafiąc jednak ich objaśnić w liczbowym, analitycz-
nym języku współczesnej nauki. Młodsze pokolenia 
badaczy, przyzwyczajone do (zgodnych ze współczesną 
metodologią) ilościowych i rutynowych badań parame-
trów obiektów wyjętych z szerszego kontekstu, zwykle 
zatraciły tę zdolność nieparametrycznej obserwacji, 
prowadzącej do intuicyjnego jakościowego integrowa-
nia systemów przyrodniczych i wyciągania wniosków. 
Monitoring projektów rekultywacyjnych, wymagający 
wszechstronnej obserwacji lokalnego środowiska poza 
zdefiniowanymi analitycznymi wskaźnikami dla sytu-
acji traktowanej jako kierunkowy eksperyment, może 
być dobrą okazją do ćwiczenia przywracania tej umie-
jętności (Sagarin, Pauchard 2010). Jakościowy opis 
całego ekosystemu może okazać się lepszym wskaź-
nikiem właściwego siedliska dla określonego gatunku 
niż jakakolwiek liczbowa charakterystyka lokalnych 
warunków i zbiorowisk (Wingfield i in. 2005). Staab  
i in. (2015), podkreślając znaczenie obserwacyjnej, tra-
dycyjnej historii naturalnej dla aplikacyjnych projektów, 
wskazują również na nieprzemijającą rolę morfologicz-
nej taksonomii, pozwalającej na wnioskowanie o praw-
dopodobnym zachowaniu i roli gatunku w ekosystemie.

Wśród społeczności lokalnych w obszarze realizacji 
projektu zwykle można znaleźć osoby, które posiadają 
zaawansowaną wiedzę o przyrodzie i krajobrazie tego 
obszaru. Wiedza ta często wyrażana jest za pomocą in-
nego niż akademicki systemu pojęciowego. Dojście do 
tej wiedzy i jej „przetłumaczenie” jest ważnym źródłem 
przydatnej dla projektu i monitoringu informacji  
o funkcjonowaniu i ewolucji ekosystemów, a jej doce-
nienie stanowi też istotny czynnik koniecznej komuni-
kacji i promocji działań projektu w społecznościach lo-
kalnych. Należy zauważyć, że na podstawie Konwencji 
o Różnorodności Biologicznej z Rio de Janeiro (1992) 
lokalnej tradycyjnej wiedzy ekologicznej należy się 
taka sama ochrona i wsparcie (co może stać się jednym 
z celów projektu rekultywacyjnego), jak tradycyjnie po-
jmowanej różnorodności gatunkowej.
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Innym istotnym dla monitoringu projektu działaniem 
integracji społecznej, komunikacji i edukacji jest włą-
czanie interesariuszy (leśników, użytkowników grun-
tów, turystów, wędkarzy, lokalnych organizacji, szkół, 
mieszkańców regionu) do prac monitoringowych. Wiele 
z tych osób jest autentycznie zainteresowanych przyro-
dą, ale zwykle odczuwa brak możliwości szerszej eks-
presji swoich zainteresowań. Inną ważną motywacją jest 
chęć poczucia bycia społecznie użytecznym, zrobienia 
czegoś, co ma znaczenie dla szerszego niż lokalny kręgu 
odbiorców. Wielu z nich jest lub często bywa na miejscu, 
stanowiąc doskonałe źródło danych obserwacyjnych lub 
wyników nieskomplikowanych analiz terenowych. 

Każdy projekt rekultywacyjny powinien rozważyć 
jak najszersze włączenie wolontariuszy w swoje dzia-
łania (Marshall i in. 2012), a tu właśnie formuła two-
rzenia nauki obywatelskiej (citizen science), niekiedy 
wspartej przez technologie mediów społecznościowych 
(Newman i in. 2012), może stać się istotnym elementem 
monitoringu projektu, dodatkowo redukując jego kosz-
ty. Takie zaangażowanie społeczne umożliwi również 
kontynuację prostych form monitoringu po zakończe-
niu projektu, a także wpłynie na pozytywny stosunek 
interesariuszy do rezultatów projektu i opiekę nad jego 
efektami.

Niektóre z programów finansujących projekty wy-
magają wykonania monitoringu interakcji społeczno-
-ekonomicznych. Powyższe rozważania wskazują na 
potrzebę takich interakcji w sferze działań monitoringu 
przyrodniczego. Projekt jest realizowany zawsze w ja-
kimś szerszym kontekście konkretnego funkcjonalnego 
systemu krajobrazowego, definiowanego jako system 
złożony z komponentów przyrodniczego i społeczne-
go we wzajemnym interaktywnym powiązaniu (Farina 
2009). W demokratycznych społeczeństwach finanso-
wany ze środków publicznych projekt nie może działać 
bez społecznej akceptacji (Richardson, Lefroy 2016). 
Tu zastosowanie podejścia modelowego i funkcjonal-
nego, odnoszącego się do społeczności, w komunikacji 
celów i działań projektu znacząco zwiększy szanse jego  
uznania (Genseberger i in. 2016) w porównaniu np.  
z argumentami o ochronie gatunku z załącznika dy-
rektywy. To wskazuje na konieczność ścisłej integracji  
i koordynacji zadań monitoringu przyrodniczego i spo-
łecznego, tym bardziej że jednym z zadań tego drugiego 
jest określenie społecznego znaczenia funkcji (usług) 
ekosystemowych, które z kolei poprawnie i konteksto-
wo mogą zostać zdefiniowane przez pierwszy z nich 
(Kollmann i in. 2016).

Opisany powyżej wyjściowy model koncepcyjny, 
oparty na lokalnych uwarunkowaniach i celach pro-
jektu, powinien być przedmiotem oceny oferentów 

(dokonanej przez ekspertów, a nie urzędników czy ak-
tywistów), aplikujących do przyjęcia obowiązków mo-
nitorowania projektu w sytuacji, gdy jego beneficjent 
jest zobowiązany do przeprowadzenia publicznych pro-
cedur wyboru – tu poprzez konkurs lub dialog konku-
rencyjny, nigdy poprzez klasyczny przetarg. 

5. Potrzeba redefiniowania celów działań 
ochronnych

Promowanie monitoringu funkcjonalnego w ochro-
nie siedlisk i ekosystemów często spotyka się z zarzu-
tem, że brak jest tu konkretnych instrukcji, a stan ekolo-
giczny czy stan ochrony definiowany jest zwykle przez 
wskaźniki strukturalne. Jednak już co najmniej kilkana-
ście lat temu zauważano, że projekty czynnej ochrony 
przyrody powinny zmierzać do ochrony ekologicznych 
i ewolucyjnych funkcji i procesów, a nie finalnego skła-
du gatunkowego, będącego w danym miejscu produk-
tem tych procesów (Moritz 1999). Analizując rozwój 
koncepcji ochrony siedlisk w latach 80. XX wieku, pro-
wadzącej do przyjęcia w Europie Dyrektywy Siedlisko-
wej (1992), można zauważyć jej podłoże funkcjonalne. 
Brak było jednak wtedy powszechnie dostępnego sys-
temu pojęciowego, który umożliwiłby szeroką komuni-
kację takiego punktu widzenia. Dla uproszczenia wpro-
wadzono więc identyfikację typów siedlisk poprzez 
wywodzące się z fitosocjologii opisy struktur gatun-
kowych. Ten zabieg ułatwił w kontynentalnej Europie 
powszechną identyfikację siedlisk, zahamował jednak 
rozwój koncepcji i metodologii ich czynnej ochrony.

Współcześnie coraz częściej zauważa się koniecz-
ność redefinicji siedlisk przyrodniczych, w kierunku 
oparcia na procesach ekologicznych, powiązaniach 
funkcjonalnych i wskazania wynikających z nich funk-
cji ekosystemowych (Boulton i in. 2016; Engst i in. 
2016; Harvey i in. 2016). Dopóki nie powstanie nowy 
europejski podręcznik interpretacji siedlisk, dla ich sku-
tecznej rekultywacji i monitoringu powinniśmy indy-
widualnie dokonać przekładu opisu struktur na funkcje 
siedliska. Kluczem są tu funkcjonalne cechy gatunko-
we (species traits), omawiane w licznych publikacjach 
dotyczących roślin (np. Bussotti i in. 2015) i zwierząt 
(np. Hale i in. 2014), a rozpoznając na miejscu biolo-
gię i ekologię istotnych dla siedliska gatunków, nie jest 
trudno taki opis stworzyć w ramach tworzenia mode-
lu monitoringu projektu. Jest to potrzebne w świetle 
zmienności funkcji wielu gatunków w zależności od 
kontekstu środowiskowego (Killen i in. 2016). 

W ten sposób można dojść do określenia ekologicz-
nych uwarunkowań i funkcji całego zbiorowiska, jak 
również roli poszczególnych istotnych gatunków i po-
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wiązań między nimi. Dla przykładu rzeczne siedlisko 
rzek włosienicznikowych (3260) można zdefiniować 
jako zbiorowiska zanurzonych roślin z wód płyną-
cych, tworzących zwarte płaty z zimozielonymi pędami  
(w niezamarzających ciekach), uzależnionych od wol-
nego rozpuszczonego CO2 jako źródła węgla do foto-
syntezy (Demars, Trémolières 2009), powstrzymu-
jących erozję dna, ale w skali odcinka różnicujących 
procesy erozji i akumulacji osadów dennych, interakcje 
wód koryta rzeki z odpowiedniej jakości wodami pod-
ziemnymi i hyporeicznymi (Kuglerová i in. 2014) oraz 
warunki środowiskowe dla wodnych bezkręgowców  
i ryb, prowadząc do ich większej biomasy i różnorodno-
ści gatunkowej. W tych zbiorowiskach m.in. włosienicz-
niki (Ranunculus sp.) tworzą płaty różnicujące przepływ 
wody i osadów, rzęśle (Callitriche sp.) pełnią funkcje 
ułatwiania kolonizacji przez inne rośliny (Licci i in. 
2015), zanurzone pędy jeżogłówki (Sparganium erec-
tum) kumulują rezerwy materii organicznej (Liffen i in. 
2011), która w wyniku dekompozycji stanie się źródłem 
CO2 dla innych roślin w okresach deficytu, a potocznik 
(Berula erecta) prowadzi do stabilizacji ładunków fos-
foranów i rozwoju makrofauny (Puchalski 2003). 

W podobny sposób można nie tylko zdefiniować 
inne typy siedlisk, ale też wskazać czynniki środowi-
skowe istotne dla siedliska (których poprawa będzie 
podstawą rekultywacji i oceny monitoringowej), także 
pozytywne związki pomiędzy gatunkami wskazujące 
na konieczność zachowania ich funkcjonalnej różno-
rodności w realizacji zadań ochronnych i jako podsta-
wowego kryterium monitoringu.

6. Uwagi końcowe

Aktualną i inspirującą pozostaje metafora Schaefera 
(2006), który porównuje rekultywację ekologiczną do 
zabiegów poprawy zdrowia człowieka. Projekt rekulty-
wacyjny jest tu czymś w rodzaju zastosowania zaawan-
sowanej techniki medycznej do operacyjnego leczenia 
ciężkiego przypadku pacjenta z rozpoznanym zespołem 
chorobowym, ale też zwykle z licznymi unikatowymi  
i nie do końca rozpoznanymi powikłaniami, które mogą 
w znaczącym stopniu skomplikować nawet rutynowy 
zabieg chirurgiczny. Lekarzem prowadzącym (pacjen-
ta, nie operację: to istotna różnica) w projekcie rekul-
tywacyjnym jest zespół monitoringowy. Wynika z tego 
ogromna odpowiedzialność spoczywająca na członkach 
zespołu za powodzenie projektu. Bez ich aktywności  
i nierutynowych działań adaptacyjnych w ciągu całego 
projektu może dochodzić do sytuacji, potocznie okre-
ślanych słowami „operacja się udała, pacjent zmarł”. To 
w niewłaściwie rozumianym i prowadzonym monito-

ringu projektu można upatrywać przyczyn wielu (zna-
nych lub ukrywanych) przypadków nieudanych zabie-
gów rekultywacji środowiska przyrodniczego.

Kontynuując tę metaforę, możemy porównać wyko-
nawców „dyrektywowego” monitoringu stanu ekolo-
gicznego i ochrony do zespołów prowadzących staty-
styczne badania zdrowotności populacji. Wiemy z nich, 
że np. mieszkańcy obszarów nadmorskich rzadziej cho-
rują na niedoczynność tarczycy, górnicy częściej mają 
objawy pylicy płuc, a w mieście X, ale nie Y, poprawiła 
się wykrywalność wczesnych stadiów raka piersi. In-
formacje te są przydatne do celów profilaktyki i eduka-
cji zdrowotnej, ale nie do operacyjnego leczenia cięż-
kiego indywidualnego przypadku chorobowego (choć 
w trakcie lekarze mogą zauważyć, że ktoś z badanych 
powinien pójść na badania specjalistyczne). Widzimy 
więc, że mamy tu do czynienia z zupełnie odmiennymi 
celami, systemami i metodologiami monitoringu.

Nie znaczy to, że te systemy monitoringu są abso-
lutnie rozdzielne: każdy z nich wnosi coś istotnego dla 
drugiego. Monitoring stanu może wskazać na obiekty, 
które powinny zostać w jakiś sposób zrekultywowane. 
Monitoring funkcji pozwala na zrozumienie działania 
populacji, siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, do-
starczając informacji dla znajdowania cech struktural-
nych odzwierciedlających istotne procesy i włączania 
ich jako wskaźniki stanu.

Interesujące i perspektywiczne mogą okazać się 
interakcje z systemem monitoringu zintegrowanego. 
Monitoring zintegrowany dostarcza cennej wiedzy  
o funkcjonowaniu geoekosystemów, wzajemnego po-
wiązania ich elementów i długookresowej dynamiki. 
Jest to bardzo istotne tło dla planowania rekultywacji 
ekologicznej w określonym regionie geograficznym 
lub podobnym typie krajobrazu. Z drugiej strony mo-
nitoring funkcjonalny z jego tendencją do modelowania 
procesów, rozpoznawaniem i oceną funkcji na pozio-
mach biologicznych, a nie tylko geograficznych, zdol-
nością adaptacji oraz określanymi a priori aplikacyjny-
mi celami obserwacji i pomiarów, może przyczynić się 
do dalszego komplementarnego rozwoju systemu mo-
nitoringu i szerszego wdrażania rezultatów w praktyce 
ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej.
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THE MONITORING OF NATURE  
AND ENVIRONMENTAL RESTORATION 

PROJECTS AS THE BASIS FOR EFFECTIVE 
CONSERVATION AND PERFORMANCE  

OF NATURAL SYSTEMS

Summary

This paper describes the conditions, concepts and 
demands of monitoring actions designed for the purpose 
of ecological restoration projects. Such a monitoring 
should provide necessary input and feedback for the 
purpose of adaptive project management, should 
document ecological results (which, however, usually 
will be evident much later after the project end), and 
should provide the scientific evidence for conservation 
actions on similar objects elsewhere. It is argued, that 
the monitoring of restoration projects should be applied 
more to dynamic processes and functions, than to the 
biotic structures, as it usually is done in the standardised 
procedures of monitoring of ecological/conservation 
statuses. 

As each restoration action made in natural or semi-
natural ecosystems is unique at least to some extent, 
the essential primary monitoring effort is to construct 
an ecological model (conceptual, qualitative, or 
quantitative, depending on data availability and the 
specific objectives of a project), considering the direct 
and indirect predicted effects of measures provided, and 
then to find the best available, rapid and cost-efficient 
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indicators for checking eco-evolutionary trajectories of 
targeted populations and ecosystems. Three monitoring 
phases are distinguished: initial (pre-investment, 
with feasibility evaluation of the proposed actions, 
building a functional model and indicator systems), 
during restoration actions (feedback, adaptation and 
minimizing unwanted side effects), and post restoration 
(the evidence of results and providing the background 
for post-project maintenance). 

Some important general concepts and methodologies 
for the design of a project monitoring are described, 
based mostly on the most recent literature sources. 
As most desirable ecological restoration objectives 
usually are described in structural terms (indicators of 
good ecological/conservation status), there is a need to 
translate them into dynamic and functional objectives 
and processes. This should serve the most appropriate 
monitoring design and evaluation of results before 
the improvement of structural parameters, expected 
in some future. Also, it is important to adequately 
relate the specific functional project monitoring to 
standard biological monitoring programmes, integrated 
ecological monitoring, and scientific research in the 
fields of general, conservation and restoration ecology. 


