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Zdjęcie na okładce: 

 „Rzadko się zdarza, by dmucha-

wiec (owocostan miniszka pospoli-

tego Taraxacum officinale) doczekał 

pierwszego przymrozku”,   

fot. Aureliusz Mikłaszewski

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, 

szczęścia i satysfakcji z dokonań oraz sukcesów  

w działaniach na rzecz ekologii i ochrony środowiska,

wszystkim Członkom Klubu oraz Czytelnikom 

-  składa Zarząd DKE oraz Redakcja „Zielonej Planety”
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cz. I. Nowy jork - prezentacja 
zamierzeń i stanowisk

Na szczyt nowojorski nie przybyli przy-

wódcy Chin (I miejsce) oraz Indii (IV miej-

sce w emisji gazów cieplarnianych). A oby-

dwa te kraje mają razem ponad 2,5 miliarda 

ludności. Zamiast prezydenta Chin Xi Jin-

pinga, przybył wicepremier, a premiera In-

dii Narendra Modi, reprezentował minister 

środowiska. W języku dyplomatycznym 

te niższe rangi miały swoją wymowę – to 

nie jest problem najwyższej wagi. Spośród 

liderów emisji były Stany Zjednoczone (II 

miejsce) i Unia Europejska (UE - III miej-

sce wśród światowych emitentów), ale nie 

było kanclerz Angeli Merkel.

Amerykanie nie ratyfikowali protokołu 

z Kioto (1997), ale obniżają emisję CO
2
. 

W roku 2009 prezydent Barack Obama za-

deklarował obniżenie emisji do roku 2020 

o 17% w stosunku do roku 2005. Wyglą-

da na to, że uda się to osiągnąć - w roku 

2013 amerykańska emisja CO
2
 była o 10% 

mniejsza niż w roku 2005. Amerykańska 

Agencja ds. Ochrony Środowiska ogłosiła, 

że do roku 2030 emisja CO
2
 z elektrowni 

zmniejszy się o 30% w porównaniu do emi-

sji z roku 2005.

Propozycje unii Europejskiej wyglądały 

następująco:

1) redukcja emisji CO
2
 o 40% - cel wiążą-

cy dla wszystkich krajów UE,

2) wzrost efektywności energetycznej 

o 27%,

3) udział OZE – 27% 

do roku 2030, w stosunku do roku bazo-

wego 1990. Punkty 2 i 3 byłyby wiążące 

na poziomie Unii, ale nie dla poszczegól-

nych krajów członkowskich, które powin-

ny przedstawić swoje propozycje. Będą 

one w UE negocjowane, by osiągnąć wy-

ważony kompromis. Cel redukcji emisji 

CO
2
 miał być jeszcze dyskutowany w Ra-

dzie Europejskiej pod koniec października 

2014 r., podobnie jak plany redukcji emisji 

o 80-95% do roku 2050.

Niektóre państwa UE przedstawiły swo-

je cele krajowe, ja np. Dania – o 40% do 

roku 2020, Cypr – o 40% do roku 2030, 

Wielka Brytania i Irlandia o 80% a Belgia 

o 85% - do roku 2050. Niemcy zadeklaro-

wały zaprzestania wspierania elektrowni 

węglowych, a Finlandia – zamknięcie elek-

trowni węglowych do roku 2025. Jak wi-

dać, nawet tak duże redukcje emisji są już 

poważnie traktowane na szczeblu państwo-

wym w Europie.

Największy emitent CO
2
 – Chiny, zade-

klarowały redukcję emisji w przeliczeniu 

na jednostkę PKB o 45% do roku 2020 

w stosunku do emisji z roku 2005. Nie pa-

dły jednak żadne zobowiązania ze strony 

Chin, USA ani UE dotyczące okresu po 

roku 2020. Termin składania takich dekla-

racji to 1.04.2015 r. (czy 1 kwietnia to do-

bra data?), więc wiele państw wstrzymało 

się z wcześniejszym ujawnieniem zamie-

rzeń. W przemówieniach dominowały za-

mierzenia zmian sektora energetycznego na 

niskoemisyjny, zamiast konkretnych dekla-

racji celów redukcyjnych. 

Dyskutowano też o zobowiązaniach fi-

nansowych; 9 państw złożyło deklaracje 

wsparcia dla Zielonego Funduszu 

Klimatycznego (utworzonego w 2011 r.). 

I tak, Niemcy i Francja po 1 mld dolarów, 

Korea Południowa i Szwajcaria po 100 mln 

dolarów, Dania – 70 mln, Norwegia – 33 

mln, Meksyk 10 mln, mały Luksemburg 6,6 

mln a Czechy 5,5 mln dolarów. To nie jest 

jednak zbyt wiele wobec zakładanych 10 

mld dolarów kapitału początkowego Zielo-

nego Funduszu Klimatycznego.

W Nowym Jorku miały też miejsce 

spotkania głów państw, przedstawicieli 

biznesu, burmistrzów miast i organizacji 

pozarządowych. Obecność biznesu jest 

szczególnie ważna, gdyż to on właśnie bę-

dzie często odgrywał główną rolę w finan-

sowaniu przedsięwzięć zmierzających do 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

W rezultacie tych spotkań kilka amery-

kańskich i europejskich funduszy emery-

talnych zapowiedziało zainwestowanie do 

roku 2020 kwoty 31 mld dolarów w przed-

sięwzięcia niskoemisyjne.

Banki komercyjne planują emisję „zie-

lonych obligacji” do końca roku 2015 

o wartości ok. 30 mld dolarów oraz aż 

dziesięciokrotne zwiększenie (do roku 

2020) funduszy na projekty związane 

z ochroną klimatu. Reprezentanci bizne-

su poparli propozycję ustanowienia cen za 

emisję CO
2
, co powinno przyczynić się do 

inwestowania w rozwiązania ograniczają-

ce emisję. Można też mówić o początkach 

mody na „proekologiczność” – parę firm 

obecnych w Nowym Jorku (m.in. IKE, 

Philips, Nestle, H&M) zapowiedziało ko-

rzystanie od roku 2020 wyłącznie z energii 

ze źródeł odnawialnych. Przyjęto też waż-

ną deklarację dotyczącą lasów (New York 

Declaration on Forests) zakładającą całko-

Aureliusz MikłAszewski

Podczas 69-tej sesji oNZ, 23 września 2014 miał, miejsce w Nowym jorku szczyt klimatyczny z udziałem głów 120 państw, 
w tym Polski. Było to największe zgromadzenie przywódców państw od spotkania w Kopenhadze (2009). jego celem było wy-
pracowanie stanowisk przed przyjęciem wiążących decyzji podczas szczytu klimatycznego w Paryżu w roku 2015. Decyzje te 
miałyby obowiązywać od roku 2020. 
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wite zaprzestanie wylesiania do roku 2050. 

Z kolei przyjęta deklaracja transportowa 

(Urban Electric Mobility Initiative) zakłada 

zwiększenie w miastach do roku 2030 ilo-

ści samochodów z napędem elektrycznym 

do 30%. Jeszcze inna deklaracja (Low-Car-

bon Sustainable Rail Transport Challenge) 

zakłada wzrost wykorzystania transportu 

kolejowego i redukcję emisji z transportu.

Polska delegacja nie składała żadnych 

deklaracji. Trudno też z komunikatów kon-

ferencyjnych dowiedzieć się o polskim 

stanowisku. Z różnych wypowiedzi na 

szczeblu rządowym wynika, że stanowi-

sko Polski będzie zmierzało do opóźniania 

wiążących deklaracji obniżenia emisji CO
2
. 

Mówi się o konieczności ochrony cen ener-

gii przed podwyżkami i ochrony krajowej 

energetyki przed radykalnymi zmianami, 

co także obejmuje przemysł wydobywczy 

węgla kamiennego i brunatnego, będących 

głównym źródłem pozyskiwania energii 

elektrycznej (ok. 90%) i ciepła (ok. 85%).

Również przedstawiciele najważniej-

szych stron – państw biorących udział w ne-

gocjacjach, nie zgłaszali konkretnych zobo-

wiązań redukcyjnych, ale wyrażali wolę 

zawarcia wiążącego powszechnie porozu-

mienia. Będzie o tym mowa podczas spo-

tkania w Brukseli z końcem października 

i w grudniu 2014 r. w Limie (Peru) na kolej-

nym COP-20. Spotkanie w Nowym Jorku 

miało więc charakter wstępnych prezentacji 

zamierzeń i stanowisk przed Szczytem Zie-

mi w Paryżu w roku 2015.

Rozmowy, stanowiska, opinie

• Szczyty klimatyczne dotknęła swoista 

inflacja. Na początku politycy śledzili 

ustalenia, debatowali. Teraz, owszem, 

debatują, ale bez zdecydowanej woli 

rozwiązania trudnych problemów. Pro-

blematyka klimatyczna nie jest priory-

tetem politycznym. Są inne problemy, 

które trzeba już rozwiązać, a klimat? No 

cóż, będziemy się starali … jak dotych-

czas.

• Wielu polityków w Polsce uważa, że 

działanie na rzecz całkowitego zrezy-

gnowania z węgla jako surowca energe-

tycznego, jest zbyt dużym obciążeniem 

dla Polski zasobnej (jeszcze) w węgiel. 

Podobnie jak przechodzenie na gaz 

(w 2/3 rosyjski) przy jednoczesnym 

spowolnieniu (blokowaniu?) wydoby-

cia gazu łupkowego (dyrektywy unijne, 

a z ze strony polskiej nadal brak ustawy 

węglowodorowej).

• Brak spójnej polityki energetycznej, 

w której węgiel, a później gaz ziemny, 

byłyby traktowane jako paliwa przej-

ściowe, ale równocześnie byłaby inten-

sywnie rozwijana energetyka oparta na 

źródłach odnawialnych. Gdy te staną się 

wystarczające i konkurencyjne, przejście 

z węgla i gazu na OZE będzie procesem 

płynnym, bez luk w dostawie energii 

i społecznie akceptowalnym. Poprawi się 

też znacznie czystość atmosfery i zniknie 

zagrożenie zdrowia ludzi od wdychania 

produktów spalania paliw kopalnych.

• Niemcy uruchomili w ostatnim czasie 11 

elektrowni na węgiel brunatny. Ale rów-

nocześnie bardzo intensywnie rozwijają 

OZE i rezygnują (2022 r.) z elektrow-

ni jądrowych. Zmniejszają dopłaty do 

OZE, co świadczy o wzroście ich konku-

rencyjności – tanieją urządzenia do po-

zyskiwania energii i tanieje sama energia 

– nie wymaga więc wsparcia w postaci 

takich dopłat wyrównawczych, jak było 

na początku, gdy OZE startowały.

Vox populi, vox …

Obradom w Nowym Jorku towarzyszyło 

niecodzienne wydarzenie, jakim były naj-

większe w historii Marsze dla Klimatu. 21 

września 2014 r. setki tysięcy ludzi wzięło 

udział w nowojorskim marszu  - manife-

stacji przeciwko zmianom klimatu. Marsze 

odbyły się też w Londynie, Berlinie, Kath-

mandu, Paryżu, Delhi i Melbourne. Łącznie 

manifestowało ponad 675 tysięcy ludzi. To 

widoczny dowód, że sprawy klimatyczne 

stały się ważne dla społeczeństwa Ziemi, 

które upatruje w nich zagrożenie ale i doma-

ga się konkretnych działań zmierzających do 

zahamowania zmian klimatu i ograniczenie 

płynących stąd zagrożeń. Ten głos społe-

czeństwa będzie, dzięki rosnącej świadomo-

ści ekologicznej, coraz bardziej słyszalny.

cz. II. Bruksela – ustalenia

Na szczycie Unii Europejskiej w Bruk-

seli ok. 1 w nocy z 23 na 24 października 

2014 r. zawarto porozumienie dotyczące 

nowego pakietu klimatycznego. Potrzebna 

była do tego zgoda 28 krajów członkow-

skich UE. 

Tymczasem Polska od spotkania w No-

wym Jorku (23 września 2014 r.) wielokrot-

nie dawała do zrozumienia, że zdecydowana 

jest na zawetowanie porozumienia, o ile nie 

spełni ono ważnych dla Polski warunków, 

które pozwalałyby na niepodwyższenie cen 

prądu elektrycznego. To zresztą obiecywała 

też nowomianowana premier Ewa Kopacz 

w swoim przemówieniu sejmowym. W mia-

rę zbliżania się obrad w Brukseli groźba weta  

stawała się coraz bardziej realna, podobnie 

jak determinacja pani premier. Była ona 

spowodowana protestami górników węgla 

kamiennego oraz groźbą manifestacji i straj-

ków na Górnym Śląsku. A tego, ze względów 

politycznych, każdy rząd wolałby uniknąć.

Ale tuż przed Brukselą pojawiła się możli-

wość kompromisu za cenę ustępstw na rzecz 

Polski, ze względu na jej duże uzależnienie 

od węgla. Ustępstwa te negocjowano (licy-

towano) w gronie czterech osób: Herman 

van Rompuy (przewodniczący Rady Euro-

pejskiej), Angela Merkel (Niemcy), François 

Hollande (Francja) i Ewa Kopacz (Polska). 

Pomimo obietnic rekompensaty finansowej 

(pula 10% i 2% „rezerwa” – będą omówio-

ne w dalszej części artykułu) E. Kopacz nie 

zgadzała się i zabiegała o przedłużenie dar-

mowych pozwoleń na emisje CO
2
 do roku 

2030 na poziomie obecnym, tj. ok. 40%. Pro-

pozycja kanclerz Niemiec A. Merkel: 10% 

pozwoleń i tylko do roku 2025 – nie została 

zaakceptowana. Obrady trwały, ale dopiero 

po przerwie, gdy E. Kopacz wyszła, (podob-

no, jak podała prasa, na papierosa !?) A. Mer-

kel i F. Hollande porozumieli się i wyrazili 

zgodę. Inni przywódcy państw nie zgłaszali 

zastrzeżeń i przewodniczący H. van Rompuy 

przedstawił wynegocjowane porozumienie.

co ustalono?

• 40% redukcji emisji CO
2
 do roku 2030,

• zwiększenie efektywności energetycznej 
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o 27% do roku 2030 (cel nie jest prawnie 

wiążący),

• zwiększenie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych do 27% do roku 2030 (nie 

będzie rozbijany na poszczególne kraje 

Unii),

• względem roku bazowego 1990.

Dla uzyskania 40%-owej redukcji emi-

sji sektor objęty unijnym systemem handlu 

uprawnieniami do emisji (ETS) zredukuje 

emisję o 43%, a nie objętym systemem – 

o 30%w stosunku do roku 2005. Zdecy-

dowano też, że jeśli na konferencji klima-

tycznej w grudniu 2015 r. w Paryżu duzi 

emitenci CO
2
 – kraje spoza Europy,

 
takie 

jak USA czy Chiny, przedstawiłyby wyso-

kie cele redukcji emisji CO
2
, to Unia mo-

głaby jeszcze podwyższyć swoje
 
cele i dla-

tego zapisano
 
„co najmniej 40%” redukcji. 

Otwiera to możliwość podwyższenia celu 

redukcyjnego, ale wymagałoby też zgody 

wszystkich państw UE. Biorąc pod uwagę 

przebieg szczytu w Brukseli, będzie to bar-

dzo trudne.

co uzyskała Polska?

Przedłużenie do roku 2030 ok. 40% bezpłat-
nych pozwoleń na emisję co

2
 (certyfikaty). 

Dotyczy to także innych, mniej zamoż-

nych krajów Unii z PKB na głowę miesz-

kańca  poniżej 60% średniej unijnej. Jest to 

przedłużenie darmowego rozdawania certy-

fikatów w systemie ETS1 i utrzymania ich 

na obecnym poziomie, który wynosi średnio 

w tej dekadzie ok. 40%. To rozdawanie miało 

zakończyć się w roku 2019.

W roku 2013 bezpłatne limity emi-

sji wynosiły 70%, co roku miały maleć 

o 10%, a w roku 2020 miały zniknąć. Ale 

w tym czasie powinno się obniżyć emisję 

CO
2
 tak, by nie kupować uprawnień. Dziś 

(2014 r.) Polska emituje ok. 400 mln ton 

CO
2
, z tego ok. 60% to emisja bezpłatna. 

Średnio, w bieżącej dekadzie 2010-2020, 

1. EU ETS (European Union Emissions Traiding Sche-
me) to europejski system handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych. Obejmuje on ok. 12 000 
dużych zakładów – emitentów, odpowiedzialnych za 
ok. 50% emisji w UE. Komisja Europejska przydziela 
państwom członkowskim limit emisji, a te dzielą je na 
zakłady. Niedobory pozwoleń na emisję zakłady muszą 
dokupić, a nadmiary można sprzedać. Ma to skłonić do 
modernizacji i zmniejszenia emisji zakłady o przestarza-
łej technologii i dużej emisji CO2.

40% emisji jest bezpłatne, ale po roku 2020 

sytuacja miała się zmienić i zakłady energe-

tyczne musiałyby pozwolenia na emisję ku-

pować. Ich cena początkowo wynosiła ok. 

30 euro/tonę CO
2
, ale ich nadmiar na rynku 

spowodował znaczny spadek cen i pomimo 

backloadingu (wycofania z rynku ok. 900 

mln ton) w październiku 2014 r. są warte 

ok. 6,34 euro za tonę CO
2
.

Dokładne obliczenie efektów finanso-

wych ustaleń z Brukseli dla Polski jest trud-

ne ze względu na nieprzewidywalność cen 

uprawnień do emisji CO
2
 w przyszłości oraz 

niejasne zapisy w ustaleniach. Na przykład, 

zapis dotyczący bezpłatnych emisji mówi 

o przedziale 0-40%, co daje możliwości 

uzależnienia ilości uprawnień od bieżących 

warunków, których jeszcze nie znamy.

Podana przez jednego z polskich nego-

cjatorów - wiceministra spraw zagranicz-

nych, wartość bezpłatnych emisji to ok. 31 

mld zł w latach 2020-30, ale wobec zmien-

ności cen uprawnień należy ją traktować 

jako wielkość szacunkową, przyjętą dla 

wyższej niż wspomniana już cena 6,34 euro/

tonę. Wobec potrzeb modernizacyjnych i in-

westycyjnych dla Polski w energetyce kon-

wencjonalnej jest to kwota o wiele za mała, 

gdyż szacowane są one na 100-150 mld zł 

i przyczynią się do wzrostu cen energii.

Wymiana zużytych kotłów, turbin 

i osprzętu na nowe, bardziej efektywne ale 

nadal przystosowane do spalania węgla, nie 

oznacza zmiany paliwa ani sposobu pozy-

skiwania energii, np. z OZE, ani utrzymania 

deklarowanego przez panią Premier pozio-

mu cen.

udział w 10%-owej puli pozwoleń na emisję.
Według planów UE 90% certyfikatów 

będzie rozdzielanych na kraje członkow-

skie. Pozostałe 10% będzie przeznaczone 

dla państw o niższym PKB, do których 

należą kraje postkomunistyczne, a wśród 

nich – Polska.  Próg kwalifikowalności do 

uzyskania pomocy przyjęto poniżej 90% 

średniej PKB w Unii Europejskiej.

udział w 2%-owej rezerwie.
Do tej rezerwy zostanie włączone 2% 

wszystkich certyfikatów ETS. Dochody 

z tej rezerwy (ze sprzedaży certyfikatów) 

przeznaczone będą dla krajów o niskim 

PKB, wśród których (jak podano w prasie2) 

będzie też Polska (może otrzymać nawet 

połowę tej rezerwy, tj. ok. 1% dochodów 

szacowany na ok. 7,5 mld zł). Dochody 

z rezerwy będą przeznaczone głównie na 

modernizację przemysłu energetycznego, 

zmierzającą do obniżenia emisji CO
2
. Nie 

zapisano wyraźnie zakazu inwestowania 

w elektrownie węglowe, co daje Polsce 

możliwość modernizowania istniejących 

elektrowni i podwyższanie ich sprawności 

z ok. 36,5% do 46,5% (a tym samym ob-

niżenie emisji CO
2
), ale też otwiera furtkę 

do budowy nowych elektrowni węglowych.

Próg kwalifikowalności do udziału w re-

zerwie to PKB na mieszkańca poniżej 60% 

średniej UE. Wszystkie odniesienia do PKB 

dotyczą danych z roku 2013 i są wyrażone 

w euro, w cenach rynkowych.

Określenie efektów finansowych udziału 

Polski w 10%-owej puli i 2% rezerwy jest 

z wymienionych wyżej przyczyn bardzo 

trudne, a podawane w publikatorach infor-

macje mają charakter udziału w kampanii 

wyborczej, związanej z wyborami do samo-

rządów 16 listopada 2014 r.

Reasumując: według polskich negocja-

torów udział w dwóch funduszach solidar-

nościowych (10% puli i 2% rezerwy) spo-

woduje, że polska gospodarka nie będzie 

zmuszona do większych wysiłków i pono-

szenia kosztów redukcji emisji niż to ma 

miejsce obecnie. Słowa premier E. Kopacz 

„Nie ma dodatkowych obciążeń!” wypowie-

dziane po uzgodnieniu kompromisu brzmią 

dobrze politycznie, ale równocześnie są sy-

gnałem, że utrzymany zostanie obecny stan 

energetyki uzależnionej od węgla. Gdy wiele 

krajów zmuszonych ekonomicznie będzie 

musiało modernizować swoje gospodarki, 

czyniąc je mniej emisyjnymi, Polska 

pozostanie z nieco bardziej nowoczesną, ale 

nadal opartą na węglu, emisyjną gospodarką.

Wątpliwości
Czy uzyskane w zamian za zgodę na 40%-

ową redukcję CO
2
 bonusy (darmowe pozwo-

lenia, fundusze solidarnościowe) nie zasilą 

2.  Tu interpretacja, czy Polska kwalifikuje się do tej po-
mocy wymaga wyjaśnienia, gdyż wg standardu siły na-
bywczej średni PKB na głowę mieszkańca Polski w roku 
2013 wynosił 67% średniej UE.
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korporacyjnej energetyki węglowej zamiast 

wspierania termomodernizacji, oszczędzania 

energii, efektywności energetycznej, a szcze-

gólnie odnawialnych źródeł energii (OZE)?

Darmowe uprawnienia do emisji ozna-

czają, że wielkość inwestycji w reformę 

energetyki powinna odpowiadać wartości 

tych uprawnień. Ale sposoby przeliczania 

tych wartości na czystsze technologie wę-

glowe lub OZE nie są jednoznacznie okre-

ślone. Poza tym cena certyfikatów stale 

się zmienia i trudno dziś oszacować jakie 

wartości przyjmować do planów wydatków  

w ciągu nawet bieżącej dekady.

Wiele zależy też od tego, jak zostaną okre-

ślone zasady inwestowania w przedsięwzięcia 

(inwestycje, modernizacje) niskoemisyjne.

Walka o darmowe certyfikaty i uzyskanie 

ich dla istniejących elektrowni węglowych 

roztacza nad nimi parasol ochronny i powo-

duje, że nie są motywowane do intensyw-

nych modernizacji i nie będą konkurencyjne 

na rynku energetycznym. Czy nie należało 

bardziej, niż o darmowe certyfikaty, wal-

czyć o fundusze z rezerwy na modernizację? 

Ustalono, że do rezerwy wejdzie 2% upraw-

nień przekazanych przez rozwinięte państwa 

UE. Może, zamiast usilnych starań o darmo-

we pozwolenia, wartoby walczyć o powięk-

szenie od 4 do 6% takiego „rezerwowego” 

funduszu, który jest przeznaczony właśnie 

na modernizację, a tym samym wzrost kon-

kurencyjności na rynku energetycznym.

W trzech sektorach gospodarki – transpor-

cie, budownictwie i rolnictwie nie ma handlu 

certyfikatami. Tempo zmniejszania emisji 

ustala się dla każdego kraju członkowskiego 

UE. Polska może zwiększyć emisje w tych 

sektorach o 14% do roku 2020, względem 

roku bazowego 2005, gdyż wzięto pod 

uwagę inwestycje drogowe, samochodowe 

i inne wyrównujące opóźnienie względem 

gospodarki Europy Zachodniej. W nowym 

pakiecie klimatycznym kraje członkowskie 

mają obowiązek starań o zatrzymanie wzro-

stu i obniżenia emisji. Szczegóły uzgodnień 

będą jednak dyskutowane później, być może 

dopiero w Paryżu w grudniu 2015 r.
Nie jest jasno powiedziane, na jakich 

warunkach bezpłatne uprawnienia będą 

przydzielane zakładom energetycznym 

w przyszłości. Być może Komisja Europej-

ska, w reakcji na małe efekty środowiskowe 

w polskiej energetyce, zgodę na przedłużanie 

darmowych uprawnień będzie uzależniała od 

realizacji inwestycji, które spełnią wyśrubo-

wane normy emisyjne, a więc będą drogie. 

Zapłaci za to zakład, który przerzuci koszty 

na konsumentów energii elektrycznej.

Trudno się oprzeć wrażeniu, że walka 

o bezpłatne uprawnienia do emisji sprawi, 

ze uzyskane ulgi trafią do rynkowych mono-

polistów energetycznych, wzmacniając ich 

pozycję. Nie służy to rozwojowi całego ryn-

ku energetycznego, a szczególnie energetyce 

prosumenckiej, która w początkowym okresie, 

jak wskazuje przykład Niemiec, potrzebuje 

wsparcia, zanim będzie tańsza i konkurencyj-

na. A jeśli nie będzie konkurencyjna, to kor-

poracje energetyczne nadal będą dominowały.

Chwycił Kozak Tatarzyna …

Polska uzyskała bezpłatne uprawnienia do 

emisji bez oporów państw Europy Zachod-

niej, gdyż było to dla nich bardziej korzystne, 

niż bezpośrednie finansowanie w Polsce ni-

skoemisyjnej gospodarki. Polski rząd bierze 

na siebie cały ciężar inwestycji w energetyce 

wymagającej pilnie modernizacji. Minister 

Gospodarki ocenia, że 54% zakładów jest 

zdekapitalizowanych (X.2014 r.). Komisja 

Europejska będzie natomiast ustalała warunki 

przyznania bezpłatnych uprawnień i kontroli 

realizacji inwestycji. Tak więc, za przyznane 

bezpłatne uprawnienia Unia zyska kontrolę 

nad naszymi wydatkami. Gdybyśmy zamiast 

derogacji walczyli o korzystniejsze zasady 

tworzenia i podziału wpływów z funduszu 

modernizacyjnego, byłoby możliwe nie 2% 

lecz więcej, z czym się państwa Europy Za-

chodniej liczyły. Te fundusze mogłyby wes-

przeć rozproszoną energetykę i OZE.

Politycznie wszyscy zadowoleni

Z wyników negocjacji wszyscy są za-

dowoleni. Komisja Europejska dostała ak-

ceptację dla 40% redukcji emisji i przewod-

niczący Rady Europejskiej, Herman van 

Rompuy kończy kadencję spektakularnym 

akcentem konsensusu. Szef Komisji Jose 

Manuel Barroso też mówił o osiągniętym 

sukcesie. Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy 

chcieli 40% i to się udało. Polska groziła 

vetem, ale później zgodziła się na redukcję 

emisji w zamian za ulgi i dopłaty. Alterna-

tywą było nie veto lecz proces legislacyjny 

w Unii Europejskiej, w którym Polska nie 

miałaby szans na zatrzymanie propozycji 

większości członków UE.

W Paryżu, Unia będzie miała do przed-

łożenia na konferencji klimatycznej kon-

kretną propozycję, jak przystało na lidera 

polityki klimatycznej w świecie. 

Spojrzenie w przyszłość

Cel 40% redukcji będzie sygnałem dla 

biznesu. Wyznacza on kierunek rozwoju go-

spodarki i wszelkie inicjatywy gospodarcze, 

w tym energetyczne, muszą go brać pod uwa-

gę. To może być impuls do zmiany w oce-

nie  niskoemisyjności inwestycji, budownic-

twie, transporcie, energetyce i wielu innych 

sektorach gospodarki. Konieczne jest też 

dopilnowanie, by szczegółowe zapisy w roz-

porządzeniach wykonawczych UE i Polski 

powodowały wydanie wynegocjowanych 

funduszy zgodnie z ich przeznaczeniem, a nie 

na wspieranie, jak już bywało, współspalania 

biomasy czy utrwalania, dzięki ulgom finan-

sowym, pracy nieefektywnych urządzeń. 

Jeśli polscy negocjatorzy popełnili błąd 

preferując ulgi emisyjne (derogacje) zamiast 

wynegocjowania jak największego funduszu 

modernizacyjnego, to i tak konieczne jest 

szybkie zaplanowanie i realizacja drogi doj-

ścia do zaplanowanej redukcji. Liczne opra-

cowania wykazują, że jest to możliwe i realne.

Polskim problemem pozostaje rozłożo-

na w czasie, ale konieczna do przyjęcia bez 

zbędnej zwłoki, strategia rozwoju energety-

ki, w tym rozwiązanie problemu energetyki 

węglowej z poszanowaniem interesów setek 

tysięcy osób zatrudnionych w górnictwie 

i branżach towarzyszących. Bez zbędnej 

zwłoki, gdyż jeśli świat, wobec coraz bar-

dziej widocznych skutków ocieplenia, obie-

rze kurs na redukcję emisji, to inwestująca 

w węgiel i przedłużająca istnienie korporacji 

węglowo-energetycznych Polska, może zna-

leźć się w niekorzystnym położeniu - skan-

senu technologicznego, z drogą energią i na-

dal skażonym środowiskiem, a szczególnie 

atmosferą zagrażającą zdrowiu i życiu ludzi.

dr inż. Aureliusz MikłAszewski
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Wstęp

Z grupy 1900 gatunków i podgatunków 

roślin spotykanych obecnie na Dolnym 

Śląsku, aż 640 należy do grupy zagrożonej 

wymarciem. Począwszy od 108 słabo po-

znanych gatunków o nieokreślonym stop-

niu zagrożenia (NE – niewaloryzowanych, 

DD – o niedostatecznych danych), poprzez 

137 wciąż stosunkowo częstych roślin 

o niższym stopniu zagrożenia (LC – słabo 

zagrożone, NT – bliskie zagrożenia), koń-

cząc na 395 gatunkach zagrożonych, tracą-

cych swoje stanowiska (VU – narażone, EN 

– wymierające, CR – krytycznie zagrożone) 

lub już wymarłych (RE – wymarły w regio-

nie, EX – wymarły w zasięgu geograficz-

nym). Przygotowana w 2003 r. klasyfikacja 

doskonale oddaje stan wzrastającego za-

grożenia bioróżnorodności Dolnego Ślą-

ska, gdzie zaczynają dominować gatunki 

kosmopolityczne a rzadkie składniki flory 

regionu zaczynają gromadzić się w enkla-

wach o jeszcze niskiej antropopresji. Nie 

wszystkie gatunki zagrożone wymarciem 

są objęte ochroną prawną, a wiele ich stano-

wisk przetrwało wyłącznie dlatego, iż rosną 

na terenach niedostępnych lub ich siedliska 

pozostały stosunkowo niezmienione przez 

dłuższy okres czasu. W ostatnich latach, 

dotychczas słabo penetrowane przez czło-

wieka, tereny górskie, stały się interesujące 

dla inwestorów kopalni kruszywa, amato-

rów quadów i motocykli crossowych oraz 

rzeszy turystów, przyczyniających się do 

niszczenia i eutrofizacji siedlisk. Nowe 

wyciągi narciarskie, szlaki i zagęszczająca 

się sieć dróg asfaltowych powodują wzrost 

znaczenia gór pod względem gospodar-

czym, są jednak przyczyną narastającego 

zagrożenia flory masywów górskich, w tym 

również Sudetów Wałbrzyskich.

Dane historyczne

Już na przełomie XIX i XX wieku Góry 

Kamienne, Suche i Wałbrzyskie były 

przedmiotem zainteresowania botaników 

niemieckich, którzy badania prowadzi-

li głównie w rejonie Sokołowska (niem. 

Görbersdorf). Emil Fiek i Theodor Schu-

be przez długie lata gromadzili informacje 

o unikatowej florze masywów górskich 

otaczających wieś, ostatecznie wymienia-

jąc liczbę 17 cennych taksonów. Za najbar-

dziej zagrożone gatunki należałoby uznać 

obecnie krytycznie zagrożone wymarciem: 

goryczuszkę polną Gentianella campestris 

oraz trzy gatunki dziko rosnących storczy-

ków: ozorkę zieloną Coeloglossum viride, 

storczycę kulistą Traunsteineria globosa, 

żłobika koralowego Corallorhiza trifida. 

Gatunkiem wymierającym są obecnie to-
bołki przerosłe Thlaspi perfoliatum, które 

spotykano tam na murawach, podobnie jak 

słabo zagrożoną goryczuszkę orzęsioną 

Gentianella ciliata. Na wilgotnych łąkach 

rosła turzyca Davalla Carex davalliana, na 

skałach występował narażony na wymarcie 

rojownik pospolity Jovibarba sobolifera, 

MichAł Śliwiński

ZAGROŻONE GATUNKI FLORY
S U D E T Ó W  W A Ł B R Z Y S K I C H

Masywy górskie na południe i południowy zachód od Wałbrzycha są jednymi z najsłabiej rozpoznanych pod kątem flory w ca-
łych Sudetach. W okresie powojennym, strome stoki oraz rozległe powierzchnie monokultur świerkowych, zniechęcały badaczy 
szaty roślinnej na rzecz bardziej interesujących Karkonoszy i gór Izerskich. Dopiero w XXI wieku naukowcy stopniowo pozna-
ją roślinność tych okolic, odkrywając stanowiska gatunków zagrożonych w skali regionu.

Fot. 1. Arnika górska, fot. Michał Śliwiński
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a na terenach leśnych orlik pospolity Aqu-

ilegia vulgaris i wroniec widlasty Huperzia 

selago. Znane były również stanowiska ro-

ślin w okolicach Wałbrzycha i możliwe, że 

występowały również w Górach Kamien-

nych, Suchych i Wałbrzyskich. Należały 

do nich storczyki: gółka długoostrogowa 

Gymnadenia conopsea, gnieźnik leśny 

Neottia nidus-avis, kukułka bzowa Dacty-

lorhiza sambucina, storczyk męski Orchis 

mascula (narażone) oraz spotykane w la-

sach gruszyczka mniejsza Pyrola minor, 

lilia złotogłów Lilium martagon i śnieżyca 

wiosenna Leucoium vernum (bliskie za-

grożenia). Najwięcej interesujących skład-

ników flory notowano wówczas w lasach 

liściastych, murawach naskalnych oraz na 

wilgotnych łąkach, których powierzchnia 

z biegiem lat uległa istotnemu zmniejsze-

niu. Okres całego wieku i antropogeniczne 

przemiany szaty roślinnej nie przekreśliły 

jednak szans na przetrwanie tych gatunków, 

niektóre z nich utrzymały swoje stanowiska 

nawet do czasów obecnych.

Najcenniejsze składniki flory

Miniony XX wiek nie sprzyjał bada-

niom flory masywów Sudetów Wałbrzy-

skich. Informacje o florze tego regionu 

pochodzą dopiero z lat 80-tych, kiedy Ku-

czyńska i Macicka badały zbiorowiska le-

śne wschodniej części Gór Kamiennych. 

Publikacja z 1984 r. do dzisiejszego dnia 

pozostaje najcenniejszym opracowaniem 

naukowym tego obszaru. W wykonanych 

zdjęciach fitosocjologicznych, autorki po-

dały informacje o potwierdzonych, zagro-

żonych składnikach flory: narażonym na 

wymarcie gatunku paproci paprotniku 
kolczystym Polystichum aculeatum, bli-

skim zagrożenia lilii złotogłów oraz wio-

sennych geofitów: śnieżycy wiosennej, 

śnieżyczce przebiśnieg Galanthus niva-

lis, żywcu cebulkowym Dentaria bulbi-

fera i żywcu dziewięciolistnym Dentaria 

enneaphyllos. Druga publikacja naukowa 

ukazała się dopiero w 2005 roku, kiedy 

Berdowski, Kącki i Wasiak opisali stano-

wiska chronionych, rzadkich i zagrożonych 

gatunków roślin Gór Suchych i południo-

wo-wschodniej części Gór Kamiennych, 

nierzadko potwierdzając obserwacje flo-

rystyczne botaników niemieckich. Do od-

krytych roślin należały m.in.: koniczyna 
kasztanowata Trifolium spadiceum na sta-

nowisku powyżej kamieniołomu melafiru 

w Rybnicy Leśnej (gatunek wymierający), 

orlik pospolity na wschód od Sokołow-

ska, paprotnik kolczysty na zboczu Stożka 

Wielkiego i Rogowca, gółka długoostrogo-

wa rosnąca na suchych łąkach w Kowalo-

wej i Łomnicy, tojad dzióbaty Aconitum 

variegatum i ułudka leśna Omphalodes 

scorpioides na Rogowcu, rojownik pospo-

lity w szczelinach skalnych w okolicach 

Łomnicy i Unisławia Śląskiego, widlicz 
spłaszczony Diphasiastrum complanatum 

na stoku Lesistej, storczyk męski w rejonie 

Sokołowska, Unisławia, u podnóża Rogow-

ca, w Rybnicy Leśnej i w pobliżu Łomnicy, 

widłak goździsty Lycopodium clavatum 

na Dzikowcu oraz pełnik europejski Trol-

lius europaeus rosnący w dolinie potoku 

w Grzędach Górnych (gatunki narażone). 

Do gatunków bliskich zagrożenia należały: 

borówka bagienna Vaccinium uliginosum 

stwierdzona na stokach Lesistej, parzydło 
leśne Aruncus sylvestris w okolicach Soko-

łowska i kukułka szerokolistna Dactylor-

hiza majalis na podmokłych łąkach Unisła-

wia Śląskiego. W lasach łęgowych okolic 

Sokołowska odnotowano również starca 

kędzierzawego Senecio rivularis, śnieży-

cę wiosenną i śnieżyczkę przebiśnieg, a na 

ścianach skalnych, gołoborzach i kamie-

niołomach w rejonie Kowalowej, Stożka 

Małego, Rogowca i Sokołowska zanokcicę 
północną Asplenium septentrionale. Z kolei 

w lasach bukowych na Bukowcu, Rogow-

cu, Dzikowcu i Lesistej licznie występował 

żywiec dziewięciolistny. Z gatunków sła-

bo zagrożonych wymarciem wymieniono 

m.in.: goryczuszkę orzęsioną widzianą na 

murawach w okolicach Sokołowska, lilię 

złotogłów częstą w buczynach, jaworzy-

nach i lasach łęgowych w dolinie Soko-

łowca, kostrzewę leśną Festuca altissima 

rosnącą na zboczach Krzywuchy, Bukow-

ca, Lesistej, Dzikowca i Rogowca, kukuł-
kę Fuchsa Dactylorhiza fuchsii widzianą 

w masywie Lesistej i przytulię szorstko-
owockową Galium pumilum rosnącą na 

południowych stokach Klina koło Rybnicy 

Leśnej. Interesującym odkryciem było rów-

nież odnotowanie na suchych łąkach w ma-

sywie Klina w 2007 r. pojedynczych osob-

ników wymierającego na Dolnym Śląsku 

gatunku storczyka: podkolana zielonawe-
go Platanthera chlorantha. Niektóre z wy-

ników obserwacji dolnośląskich florystów 

zostały zapisane w pierwszej, nieaktualnej 

już wersji Standardowego Formularza Da-

nych dla obszaru Natura 2000 Góry Ka-

mienne PLH020038.

W ramach badań prowadzonych 

w 2013 r. potwierdzono występowanie 

m.in. rojownika pospolitego, gółki długo-

ostrogowej, gruszyczki mniejszej, lilii zło-

togłów i śnieżycy wiosennej, których stano-

wiska utrzymują się w masywach górskich 

Sudetów Wałbrzyskich już od końca XX w. 

Szczególnie cenne jest jedyne w okolicy, 

niedaleko przysiółka Trzy Strugi, stanowi-

sko rojownika rosnącego tam na kilkuna-

stu zacienionych skałkach. Wiosną 2013 r. 

w żyznych buczynach widziano też oba 

gatunki żywców: cebulkowy i dziewięcio-

listny, w okolicach Sokołowska stwierdzo-

no dziczejące osobniki parzydła leśnego, 

a na łąkach i murawach Klina odnaleziono 

liczne płaty przytulii szorstkoowockowej. 

Z nieznanych (z literatury i dotychczaso-

wych badań) zagrożonych gatunków roślin, 

na murawie Hali pod Klinem stwierdzono 

nieliczne stanowisko arniki górskiej Ar-

nica montana, rośliny zagrożonej wymar-

ciem nie tylko na Dolnym Śląsku (gatunek 

wymierający), ale w całej Polsce (gatunek 

narażony). Ten rzadki gatunek wymieniony 

jest także w V Załączniku Dyrektywy Rady 

92/43/EWG i na Czerwonej Liście Gatun-

ków Zagrożonych IUCN jako gatunek naj-

mniejszej troski. W Masywie Rogowca, 

przy leśnej ścieżce w stokowych lasach 

klonowych, odnaleziono nieliczne osobniki 

czartawy pośredniej Circaea intermedia 

(gatunek słabo zagrożony). W łęgach jesio-

nowo-olszowych na południe od Rybnicy 

Leśnej rosły niewielkie skupienia czosnku 
niedźwiedziego Allium ursinum, gatunku 

zagrożonego wymarciem w Polsce na izo-

lowanych stanowiskach, oraz pojedyncze 

osobniki dzwonka szerokolistnego Cam-

panula latifolia (gatunek bliski zagrożenia). 

Na suchych łąkach niedaleko przysiółka 
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Radosna i wsi Grzędy odnaleziono również 

pojedyncze osobniki podkolana białego 
Platanthera biforia - gatunku zagrożone-

go, chociaż jeszcze w niewielkim stopniu. 

Zagrożonym składnikiem flory Sudetów 

Wałbrzyskich jest również sadzona przez 

leśników w lasach jodła pospolita Abies 

alba, która posiada kategorię zagrożenia 

na Dolnym Śląsku NT – bliska zagrożenia 

i wymieniona jest na Czerwonej Liście Ga-

tunków Zagrożonych IUCN. W Sudetach 

Wałbrzyskich rzadkimi gatunkami roślin 

pozostają również objęte ochroną prawną, 

chociaż niewymienione na liście gatunków 

zagrożonych Dolnego Śląska: bluszcz po-
spolity Hedera helix, kalina koralowa Vi-

burnum opulus oraz storczyki: kruszczyk 
szerokolistny Epipactis helleborine i liste-
ra jajowata Listera ovata. Można je tam 

spotkać na pojedynczych stanowiskach na 

obrzeżach zbiorowisk leśnych i monokultur 

świerkowych.

Wymagające poszukiwań

Ze względu na ograniczenia czasowe, 

nie sposób było potwierdzić stanowiska 

wielu wcześniej notowanych zagrożonych 

gatunków flory, choć w znacznej mierze 

zrobili to botanicy wykonujący w 2005 r. 

inwentaryzacje przyrodnicze gmin położo-

nych w granicach Sudetów Wałbrzyskich. 

Z dużym prawdopodobieństwem można 

stwierdzić, że podawane na początku XX 

w. rośliny: goryczuszka polna, ozorka zie-

lona, storczyca kulista, tobołki przerosłe, 

turzyca Davalla, wroniec widlasty i kukułka 

bzowa posiadają już wyłącznie stanowiska 

historyczne. W 2013 r. nie potwierdzono 

również występowania podkolana zielona-

wego i koniczyny kasztanowatej na Hali 

pod Klinem i borówki bagiennej na stokach 

Lesistej – te gatunki wymagają dalszych 

poszukiwań. Pomimo stosunkowo niezmie-

nionych przez okres wielu lat warunków 

siedliskowych, flora zwartych masywów 

górskich potrafi zaskoczyć nawet doświad-

czonych botaników i wiele stanowisk za-

grożonych gatunków roślin wciąż czeka na 

swoje odkrycie. Z tego względu w pasmach 

Gór Kamiennych, Suchych i Wałbrzyskich 

należy prowadzić badania przynajmniej 

w ramach prac licencjackich i magister-

skich, aby na bieżąco obserwować poziom 

różnorodności flory okolic 

Sokołowska, Unisławia 

Śląskiego i Wałbrzycha.

Zagrożenia i perspek-
tywy ochrony

W 2013 r. przygotowa-

no projekt planu ochrony 

Parku Krajobrazowego 

Sudetów Wałbrzyskich, 

w którym podsumowano 

opublikowane dotych-

czas dane florystyczne, 

przeprowadzono badania 

terenowe i opisano naj-

większe zagrożenia dla 

występujących tam roślin. 

Rzadkim elementom flory 

tego obszaru mogą zagra-

żać zmiany dotychczaso-

wej formy użytkowania 

gruntów, ekspansja łubinu 

trwałego Lupinus poly-

phyllus na łąkach konietli-

cowych, wzrost poziomu eutrofizacji sie-

dlisk i potencjalne inwestycje na terenach 

górskich (kamieniołomy, trasy narciarskie) 

lokalizowane w płatach siedlisk przyrodni-

czych. Zagrożeniami są również zaburze-

nia w drzewostanach, jak masowe powały 

drzew czy tworzenie luk świetlnych w miej-

scach występowania rzadkich gatunków ro-

ślin, a przez to narażenie ich na zagłuszenie 

przez jeżyny, nie wspominając już o gospo-

darczym użytkowaniu siedlisk przyrodni-

czych. Otrzymane wyniki zamieszczono 

w specjalistycznym operacie ochrony sza-

ty roślinnej Parku, który po konsultacjach 

z naukowcami z regionu przekazano Dy-

rekcji Zarządu Parków Krajobrazowych 

we Wrocławiu. Równocześnie opracowa-

no projekt planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Góry Kamienne 

PLH020038, który zakłada ochronę naj-

cenniejszych siedlisk przyrodniczych, ofe-

rujących najbardziej korzystne warunki dla 

wegetacji zagrożonych gatunków roślin. Są 

to m.in.: 6520-2 sudeckie łąki konietlico-

we Polygono - Trisetion, 6230-3 sudeckie 

murawy bliźniczkowe Nardion (siedlisko 

priorytetowe ze stanowiskami storczyków), 

9130-3 żyzne buczyny górskie Dentario 

enneaphylli - Fagetum oraz 9180-1 lasy 

klonowo- lipowe Sudetów, ich Pogórza 

i Przedgórza Aceri - Tilietum, 91E0-3 łęgi 

jesionowo-olszowe Fraxino-Alnetum (oba 

siedliska priorytetowe). Realizacja założeń 

obu planów z pewnością przyczyni się do 

zachowania wielu stanowisk gatunków ro-

ślin zagrożonych wymarciem w regionie, 

które pozostają uzależnione od charakteru 

gospodarki leśnej i łąkowej prowadzonej 

przez człowieka. Dostosowanie sposobu 

użytkowania gruntów do biologii cennych 

składników flory naczyniowej jest jednym 

z aspektów zrównoważonego rozwoju, pro-

wadzącego do korzystania z bogactw na-

turalnych oferowanych przez środowisko, 

przy zachowaniu maksymalnej bioróżno-

rodności obszarów górskich.

dr MichAł Śliwiński

Literatura dostępna w Redakcji

Fot. 2. Śnieżyca wiosenna, fot. Michał Śliwiński
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Słabość KBR1 wynikająca ze złego 
terminu badań

KBR przeprowadzono w nienajlepszym 

okresie badawczym, mimo, że listopad 2013 

roku był miesiącem nietypowym, bo bardzo 

ciepłym. Tymczasem masowy ruch rowero-

wy w Polsce wciąż niestety jest zjawiskiem 

sezonowym, odbywającym się w większo-

ści w okresie kwiecień – październik i przy 

pierwszych październikowych przymroz-

kach znacząco spada. Nie można zapomi-

nać, że jest także znaczna grupa kierowców, 

która używa samochodu tylko w okresie 

kwiecień – październik. Zjawisko sezono-

wości  ruchu potwierdzają wyniki general-

nego pomiaru ruchu, przeprowadzanego 

co 5 lat na drogach krajowych (rys.1). Nie 

1. Badanie przeprowadzono w ramach projektu pn.: „Zin-
tegrowany system transportu publicznego w obszarze 
aglomeracji krakowskiej”. Projekt współfinansowano ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technicz-
na na lata 2007 – 2013.

Tadeusz KopTa

ZATRUTE MIASTA

Mimo, że duże polskie miasta mają uchwalone przez rady miejskie polityki zrównoważonego transportu, wciąż postępuje wzrost 
ruchu samochodowego a w efekcie zagrożenia ekologiczne. tymczasem w wielu zachodnioeuropejskich miastach proces ten 
udało się powstrzymać. Dewastacja miast przez wzrastający ruch samochodowy musi napawać niepokojem. Na ten stan rzeczy 
światło rzucają Kompleksowe Badania Ruchu przeprowadzone w 2013 w Krakowie. Prześledźmy te badania, aby zarysować 
instrumenty do powstrzymania nieuchronnej katastrofy ekologicznej spowodowanej nadużywaniem samochodu.

wiemy jak kształtuje się sezonowość ruchu 

rowerowego w miastach, gdyż nie są w nich 

prowadzone systematyczne pomiary ruchu. 

Pozytywnym wyjątkiem jest miasto Tychy, 

gdzie funkcjonują automatyczne liczniki ru-

chu rowerowego Eco Counter w trzech lo-

kalizacjach. Dostępne dane pozwalają na po-

równanie sumarycznego natężenia w okresie 

lipiec – listopad dla wszystkich liczników 

w latach: 2010, 2011, 2012. We wszystkich 

tych latach natężenie ruchu rowerowego 

w listopadzie stanowiło odpowiednio: 32%, 

41%, 24% natężenia lipcowego.

Zbyt duża liczba samochodów w miastach

Z badań wynika, że w większości go-

spodarstw domowych (w 57%) dostępny 

jest co najmniej jeden samochód osobowy. 

Od 2003 roku zanotowano znaczny ich 

przyrost, gdyż jeszcze w 2003 r. samochód 

posiadało co drugie gospodarstwo. Mania 

posiadania samochodu w mieście, gdzie 

nie ma i nigdy nie będzie, dostatecznej 

przestrzeni do jego powszechnego użytko-

wania, wymaga szerokich działań uświada-

miających. Niestety, w Polsce nikt takich 

działań nie prowadzi, a wręcz przeciwnie, 

lobby samochodowe zachęca do kupowa-

nia jak najwięcej samochodów, pokazując 

je w kłamliwych reklamach na pustych 

drogach. Tymczasem puste drogi to fikcja. 

Dzięki tej propagandzie Polacy pokochali 

auta i uznali za nowoczesny środek trans-

portu, co wykazuje KBR przeprowadzone 

dla województwa małopolskiego. 59,9% 

mieszkańców Krakowa2 ma możliwość 

korzystania z samochodu osobowego jako 

kierowca lub pasażer. Zatem większość 

społeczeństwa wielkomiejskiego w Polsce 

ma dostęp do samochodu i może z niego 

korzystać. Natomiast 43% gospodarstw 

domowych w Krakowie nie jest zmotory-

zowanych (w innych miastach mniej), co 

powinno zmobilizować władze miast do za-

pewnienia atrakcyjnego transportu zbioro-

wego i rowerowego. Dla tej grupy, ale także 

dla tych, którzy mają dostęp do samocho-

du, trzeba stworzyć takie warunki aby za 

wszelką cenę odciągnąć ich od samochodu. 

Wyliczony na podstawie KBR wskaźnik 

motoryzacji - 323 samochody osobowe na 

1000 mieszkańców, pozostaje w jaskrawej 

sprzeczności z oficjalnymi danymi, poka-

zującymi wartość tego wskaźnika na pozio-

mie 503. W Warszawie ten wskaźnik jest 

jeszcze większy i wynosi 580 so/1000 mk3 

2. W innych miastach np. w Poznaniu, Warszawie, Wro-
cławiu  ten wskaźnik jest jeszcze większy, ponieważ mia-
sta te mają większe wskaźniki motoryzacji, wynikające z 
bardziej liberalnej polityki transportowej.
3. so – oznacza samochody osobowe,  1000 mk ozna-
cza tysiąc mieszkańców.

Rys.1. Zmienność sezonowa ruchu na drogach krajowych
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a w Poznaniu 554 so/1000 mk, we Wrocła-

wiu – 531 so/1000 mk (w 2011 r.). Tym-

czasem, gdy porówna się te wskaźniki ze 

wskaźnikiem bogatej i znanej z restrykcyj-

nej wobec samochodu polityki transporto-

wej Kopenhagi – 228 so/1000 mk, to widać 

w jak złym kierunku rozwijają się polskie 

miasta.

Należy jednak wyjaśnić, dlaczego 

oficjalne dane pochodzące z Centralnej 

Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CE-

PiK) tak bardzo różnią się od uzyskanych 

w KBR? Wynika to z błędów i nieścisłości 

występujących w bazie danych. W bazie, 

wciąż są pojazdy, które zniknęły z pol-

skich dróg, w tym te porzucone, rozebrane 

na części przez ich właścicieli, złomowa-

ne poza systemem oraz sprzedane i zareje-

strowane w kraju, wywiezione później za 

granicę także w ramach tzw. reeksportu. 

Według szacunkowych danych CEPiK, 

zjawisko braku aktywności obejmowało 

na koniec 2013 roku ponad 6 mln pojaz-

dów, czyli około 23,87 proc. całego parku 

i o tyle oficjalne dane powinny być obni-

żone aby zbliżyć się do rzeczywistości. 

Przyjmując szacunki CEPIK-u za podsta-

wę obliczeń, szacowany wskaźnik moto-

ryzacji Krakowa pozbawiony ww. błędów 

wynosi około 383 so/1000 mk i choć jest 

większy od uzyskanego z KBR, to jednak 

można go uznać za bliski rzeczywistości. 

Zatem prawdziwy wskaźnik motoryza-

cji Krakowa mieści się w przedziale 323 

– 383 so/1000 mk. Należy przypuszczać, 

że rzeczywisty wskaźnik motoryzacji w: 

Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu jest 

wyższy niż w Krakowie, ale wbrew ofi-

cjalnym danym nie przekracza on 400 

so/1000 mk. Mimo, że rzeczywiste wskaź-

niki motoryzacji są niższe od oficjalnych, 

to nadal są one zbyt wysokie aby nie zagra-

żać środowisku. Tak wysokie wskaźniki 

motoryzacji automatycznie wpływają na 

nadużywanie samochodu w miastach i po-

wodują, że toną one w samochodowych 

korkach, a na autostradowych bramkach 

tworzą się gigantyczne kolejki. Likwida-

cja bramek i zmiana systemu naliczania 

kosztów, przeniesie tylko korki w inne 

miejsca, co potwierdzają doświadczenia 

amerykańskie i zachodnioeuropejskie. 

Człowiek z natury bowiem jest leniwy 

i gdy, mając do wyboru nienajlepszą ko-

munikację zbiorową lub substandardowe 

drogi dla rowerów, wybierze samochód, 

choćby musiał stać w korku. Najgorszym 

jest fakt, że polskie samochody to w więk-

szości złom sprowadzony z Zachodu, gdyż 

w świetle KBR aż 69% zostało wyprodu-

kowanych na wiele lat przed 2005 rokiem. 

Tylko 3,4% jest w miarę nowoczesnych 

- pochodzi z produkcji lat 2011 – 2013. 

Nie dziwmy się zatem, że problemy eko-

logiczne Polski spowodowane masową 

motoryzacją, nasilają  się w sposób gwał-

towny a smog fotochemiczny i zimowy 

jest największym obecnie zagrożeniem 

Krakowa i innych miast. 

Nadużywanie samochodu efektem 
wysokich wskaźników motoryzacji 

W przeciętnym dniu roboczym miesz-

kańcy Krakowa realizują 1 540 000 podró-

ży na dobę, z czego aż 33,7% jest realizo-

wanych samochodem. Wciąż zdecydowana 

większość podróży samochodowych, bo aż 

61,3%, ogranicza się do przewożenia kie-

rowcy pozostawiając cztery miejsca niewy-

korzystane. Średnie napełnienie samochodu 

wynosi zaledwie 1,5 pasażera na samochód. 

Największe problemy stwarzają dojazdy 

do Krakowa, a także innych miast, osób 

mieszkających poza miastami. Intensywny 

rozwój strefy podmiejskiej zwiększa jej za-

siedlenie przez osoby, które prawie wszyst-

kie swoje aktywności realizują w miastach 

(praca, edukacja, wyspecjalizowane zaku-

py, sfera kultury), przy równocześnie złej 

albo prawie braku obsługi nowo zainwesto-

wanych terenów zabudowy przez transport 

zbiorowy. Powoduje to pełne uzależnienie 

mieszkańców tych terenów od samochodu 

i dlatego są oni w bardzo małym stopniu 

pasażerami komunikacji publicznej, a naj-

bardziej niepokojącym jest systematyczny 

wzrost podróży samochodowych. Jeszcze 

w 1995 roku udział tych podróży wynosił 

19,2%, w 2003 roku wzrósł do 27% a obec-

nie aż do 33,7%. Równocześnie systema-

tycznie spada udział transportu zbiorowego 

i pieszego. I tak, w 1995 roku udział trans-

portu zbiorowego wynosił 48,6% a trans-

portu pieszego 29,2%, w 2003 roku udział 

transportu zbiorowego spadł do 42,8% 

a transportu pieszego do 29,1% by obec-

nie zmniejszyć się do 36,3% w przypadku 

transportu zbiorowego i 28,4% transportu 

pieszego. Cel szczegółowy polityki trans-

portowej Krakowa, a także innych polskich 

miast, polegający na wzmacnianiu roli 

transportu zbiorowego, nie został osiągnię-

ty a wręcz przeciwnie, nastąpił regres. 

Im więcej jeździsz samochodem tym 
więcej szkodzisz

Zanieczyszczenie emitowane przez 

samochody jest najbardziej powszech-

nym źródłem skażenia środowiska pośród 

wszystkich ludzkich aktywności, stanowiąc 

poważne zagrożenie dla: zdrowia ludz-

kiego, zasobów  przyrodniczych i jakości 

materiałów. Stacje monitoringu powietrza 

zlokalizowane w miastach systematycznie 

wskazują, że największe skażenie powietrza 

występuje na ulicach. W Polsce nikt się tym 

jednak nie przejmuje. Podczas gdy w mia-

stach zachodnioeuropejskich ogłaszane są 

alarmy smogowe wraz z zakazami porusza-

nia się samochodami, w Polsce wzywa się 

ludzi do pozostawania w domach. Tak jak-

by zatrute powietrze nie wnikało do domów 

mieszkalnych i nie truło ich mieszkańców. 

A wystarczy zachęcić ludzi do pozostawie-

nia samochodu na rzecz roweru, komuni-

kacji zbiorowej czy też chodzenia pieszo. 

Zamiast ujarzmić źródło w postaci samo-

chodowych trucicieli, czeka się na wiatr 

i opady, które obniżą ekstremalne skażenia 

powietrza. 

Wg badań szwedzkich, w spalinach sa-

mochodowych zidentyfikowano 15 000 

związków chemicznych, ale tylko kilka pod-

lega kontroli jako substancje wskaźnikowe. 

W europejskich krajach OECD pojazdy sa-

mochodowe są największym źródłem skaże-

nia środowiska przez: węglowodory - CxHy 

(50%), tlenki azotu -NOx (50-70%), tlenek 

węgla - CO (około 80%). Dodatkowo pojaz-

dy samochodowe są największym emitorem 

toksycznych związków chemicznych, ta-

kich jak: butadien, benzen i inne - związane 

z pyłami. Badania wskazują, że te skażenia 

mogą powodować nowotwory, przyspieszać 
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śmiertelność i dolegliwości chorobowe ze 

strony układu oddechowego. Ponad połowa 

Europejczyków narażona jest na stężenie 

troposferycznego ozonu przekraczającego 

normy WHO4. Skażenia pochodzenia moto-

ryzacyjnego, np. ozon, rozprzestrzeniają się 

daleko od miejsca powstania, nie respektując 

granic państwowych. W otoczeniu aglome-

racji krakowskiej smog fotochemiczny prze-

kraczający dopuszczalne normy występuje 

kilkanaście razy w roku w okresie wyso-

kich temperatur powietrza. W wielu krajach 

OECD wysokie koncentracje troposferycz-

nego ozonu i kwaśnych opadów niszczą 

obszary wiejskie, uznawane dotychczas za 

zdrowe, ekosystemy leśne, niektóre uprawy 

i materiały. Tragiczny obraz sytuacji kreślą 

raporty EKG/WHO5. Najsmutniejszym jest 

fakt, że wg różnych szacunków 40 000 – 130 

000 ludzi traci przedwcześnie życie w Eu-

ropie z powodu zanieczyszczenia środowi-

ska przez samochody. Około 40 mln ludzi, 

w 115 największych miastach UE, oddycha 

powietrzem niespełniającym dopuszczal-

nych norm WHO. Dzieci mieszkające w po-

bliżu ruchliwych ulic, z dużym udziałem po-

jazdów ciężkich, narażone są na większe 

ryzyko chorób układu oddechowego. 

Jak te zagrożenia globalne przekłada-

ją się na sytuację polskich miast, trudno 

powiedzieć, gdyż nie udało się dotrzeć 

do odpowiednich badań. Z uwagi jednak 

na podobną sytuację można przyjąć, że 

w polskich miastach takie zagrożenia ist-

4. Światowa Organizacja Zdrowia 
5. Konferencja „Transport zrównoważony dla zdrowia 
i środowiska”, Regional Environmental Center (REC), 
Szentendre (Węgry) 26 – 27 marca 2001 roku

nieją i zbierają swoje żniwo. Podstawowym 

problemem Polski jest bardzo duży udział 

chorych na choroby krążenia i serca. Ko-

lejnymi grupami są: nowotwory, alergie 

i choroby układu oddechowego, wypadki 

komunikacyjne i zatrucia. W większości 

są to choroby cywilizacyjne, których ilość 

można ograniczać przez zdrowy tryb ży-

cia. Do tego zdrowego trybu życia zalicza 

się codzienną jazdę na rowerze. Ten, który 

używa roweru, z reguły nie korzysta z sa-

mochodu i tym samym nie truje środowi-

ska. Udział pojazdów samochodowych 

w globalnej emisji CO
2
, który obok ozonu 

i metanu stanowi główną przyczynę zmian 

klimatycznych, wynosi 20 - 25%. Gdy 

uwzględni się: produkcję pojazdów, budo-

wę i utrzymanie dróg - udział samochodu 

w światowej emisji dwutlenku węgla szacu-

je się na 37%. W krajach UE transport jest 

odpowiedzialny za 24% emisji dwutlenku 

węgla i wciąż wzrasta, z czego na transport 

drogowy przypada aż 84%. Według Insty-

tutu Transportu Samochodowego polskie 

samochody osobowe emitują znaczące ilo-

ści trucizn, co prezentuje Tabela 1. Dane te 

jak i poniżej oszacowane liczby pochodzą 

sprzed 10 lat. Nie wiemy, jaki jest aktualny 

stan zagrożenia środowiska przez motory-

zację. Należy się domyślać, że w świetle 

ww. wyników KBR uległ  pogorszeniu, ale 

odpowiedzialne instytucje nie podają kon-

kretnych wartości. Tymczasem każda ilość 

ograniczenia spalin, co jest równoznaczne 

z ograniczeniem ruchu samochodowego 

i zastąpieniem go przez ruch rowerowy, ma 

swoje znaczenie.

W Krakowie samochody osobowe wy-

konują 770 mln pojazdokilometrów rocz-

nie. Przyjmijmy, że tylko 30% podróży sa-

mochodowych, a więc tych do 3 km, uda się 

zastąpić rowerem. W przypadku Krakowa 

oznacza to, że rower może przejąć co naj-

mniej 231 mln pojazdokilometrów rocznie. 

Tym samym środowisko Krakowa będzie 

mniej zatrute o wielkości składników spalin 

podanych w Tabeli 2.
W Kielcach samochody osobowe wyko-

nują 427,9 mln pojazdokilometrów rocznie. 

Przyjęto, że tylko 30% wszystkich podróży 

samochodowych, a więc tych do 3 km, uda 

się zastąpić rowerem. W przypadku Kielc ro-

wer może przejąć co najmniej 128 mln pojaz-

dokilometrów rocznie. Oznacza to, że powie-

trze kieleckie będzie czystsze o roczną emisję 

zanieczyszczeń, które dzięki użyciu rowerów 

nie zostaną wyemitowane. Tym samym śro-

dowisko Kielc nie będzie obciążone składni-

kami spalin wymienionych w Tabeli 2.

Zatem rower może odegrać kolosalną 

rolę w ograniczeniu zagrożeń motoryzacyj-

nych. Dlatego każda gmina powinna osza-

cować wielkość emisji motoryzacyjnych 

i możliwość ich redukcji różnymi metoda-

mi, w tym także dzięki wykorzystaniu ro-

weru jako powszechnego środka lokomocji. 

Wzorem miast holenderskich i duńskich 

należy zniechęcać wszelkimi możliwymi 

środkami do podróżowania samochodem. 

Jak pokazują przykłady wielu miast, nie 

tylko holenderskich czy duńskich, jest to 

możliwe. Przykładem może być stolica Fin-

landii, gdzie władze miasta planują w cią-

gu około 10 lat całkowicie zmienić system 

transportu w mieście, tak, aby mieszkańcy 

nie mieli potrzeby posiadania własnego 

samochodu. Większość podróży mieszkań-

ców ma odbywać się transportem publicz-

nym i rowerowym. 

Czy obecne władze polskich miast stać 

na takie wyzwania, czy raczej będą się 

koncentrować na problemie aby każdy 

posiadacz samochodu mógł nim wszędzie 

dojechać? A gdy wszystko już będzie za-

korkowane, to wtedy dopiero podejmą ade-

kwatne działania? Czy zawsze Polak musi 

być mądry po szkodzie?

dr inż. TAdeusz kopTA

Tabela 1.  Zatrucie Polski przez samochody osobowe 
Stanisław Radzimirski, Andrzej Żółtowski, Sławomir Taubert „Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń z sektora trans-
portu drogowego w 2004 r.” Praca Instytutu Transportu Samochodowego Nr 9139, Warszawa 2004. 

Składnik spalin co
2

co cH NO
x

PM SO
2

Pb

Emisja łączna w tonach 
na rok

16 945 196 471 476 65 682 89 463 1 943 1 264 17

Emisja statystycznego 
samochodu osobowego 
na rok 

1394 kg 39 kg 5,4 kg 7,4 kg 160 g 104 g 1,4 g

Tabela 2. Zmniejszenie zatrucia Krakowa i Kielc spalinami samochodowymi dzięki zastąpieniu podróży samochodo-
wych rowerami tylko na dystansie do 3 km 

Miasto CO
2

CO CH NO
x

PM SO
2

Pb
Kraków 43 200 t 1 020 t 557 t 360 t 4 195 kg 2 729 kg 37 kg
Kielce 20 224 t 564 t 79 t 107 t 2304 kg 1536 kg 26 kg
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RODZIME I ZIMOZIELONE,  
CZYLI JAK ZIMĄ UPIĘKSZYĆ OGRÓD,  
POZOSTAJĄC W ZGODZIE Z NATURĄ

Wstęp

Rośliny wzrastają, kwitną, owocują 

i produkują nasiona, realizując w ten spo-

sób swój cykl życiowy, następnie prze-

chodzą w stan spoczynku. Niezależnie od 

stopnia surowości zimy, jesienią większość 

gatunków roślin zielnych i zdrewniałych 

klimatu umiarkowanego kończy swój okres 

wegetacji. Nadchodzi czas, w którym tylko 

nieliczne rośliny zielne zachowują żywot-

ność swoich nadziemnych części, utrzymu-

jąc w liściach zielony barwnik. Ogrodnicy 

i działkowcy chętnie sadzą gatunki zimo-

zielone, które upiększą ogród przez cały 

rok. Sklepy ogrodnicze oferują szeroki wy-

bór tego typu roślin w wielu odmianach, 

niestety, często kosztownych i zwykle ob-

cych geograficznie. Tymczasem, otaczają-

ca nas przyroda również pod tym względem 

oferuje swoje walory. W rodzimej florze 

występuje wiele gatunków zimozielonych, 

które mają szansę utrzymać się także na 

podłożu ogrodowym. Niektóre są uzna-

wane za „chwasty”, inne należą do grupy 

roślin rzadko spotykanych w krajobrazie. 

Są także zimozielone gatunki chronione, 

zwykle dość pospolite, stąd ich ręczny zbiór 

nie stoi w sprzeczności z polskim prawem. 

Tylko pojedyncze gatunki mają status za-

grożonych wymarciem w kraju i regionie 

Dolnego Śląska. Wówczas warto dołożyć 

kArolinA konopskA, MichAł Śliwiński

ogród jest wizytówką domu. Równo przystrzyżony trawnik, wypielęgnowany żywopłot, zadbane krzewy, ukwiecone klomby 
i rabaty – nic nie daje większej satysfakcji, niż doskonałe otoczenie miejsca zamieszania. Piękno kolorowych kwiatów i orygi-
nalnych roślin o wielobarwnych, pstrych liściach zachwyca głównie wiosną i latem. Kiedy jednak przychodzi zima, roślinność 
zamiera, a ogród staje się brudny i opustoszały. Wówczas ożywić go mogą jedynie rośliny zimotrwałe, których zieleń będzie 
przyciągać wzrok niezależnie od pory roku.

starań, aby ich pozyskanie ze środowiska 

nie zagroziło stabilności ich naturalnego 

stanowiska. Rodzime gatunki zimozielone 

z powodzeniem mogą zastąpić obce lub 

sztuczne składniki flory Polski, zwłaszcza, 

że niektóre z obecnie uprawianych obcych 

gatunków roślin wykazują lub mogą wyka-

zywać tendencje inwazyjne.

Biologia

Rośliny zimozielone symbolizują długo-

wieczność, chociaż wcale nie są wiecznie 

zielone. Prowadzą inny rodzaj gospodar-

ki wodnej niż rośliny wytwarzające liście 

każdego sezonu wegetacyjnego. Liście ga-

tunków zimotrwałych są zwykle niewiel-

kie, a ich zewnętrzne komórki wysycone 

woskami i substancjami tłuszczowymi. 

W ten sposób ograniczają poziom trans-

piracji, dając efekt grubej, skórzastej, czę-

sto błyszczącej powierzchni. Mniej liczne 

aparaty szparkowe, często umieszczone 

są w charakterystycznych zagłębieniach. 

Taka budowa anatomiczna liścia sprawia, 

że woda wyparowuje znacznie wolniej, 

szczególnie w czasie zimy, która dla tych 

roślin jest okresem suszy fizjologicznej. 

Zalegająca pokrywa śnieżna oferuje ro-

ślinom zarówno odpowiednią wilgoć jak 

i ochronę przed wiatrem. Dopiero, gdy za-

braknie śniegu mogą zamierać, ponieważ 

przy zamarzniętej glebie w dni cieplejsze 

i wietrzne nie mają możliwości uzupełnie-

nia niedoboru wody. Niektóre źródła poda-

ją, że gatunki niezrzucające liści na zimę 

są mniej odporne na panujące w Polsce 

warunki klimatyczne. Nie jest to prawdą, 

o czym świadczą liczne plantacje sosny 

i świerka oraz częste, naturalne stanowiska 

bluszczu. Rośliny zimozielone dobrze ra-

dzą sobie z mrozami, a ich liście utrzymują 

się do sześciu lat. Każdego roku przyrastają 

nowe liście, a starsze opadają sukcesywnie 

w sposób niezauważony. Stąd też igły sosen 

i świerków pozostają zielone, podczas gdy 

w runie borów znajduje się gruba warstwa 

Fot. 1. Świerk pospolity, fot. Michał Śliwiński
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igliwia. Chociaż powszechnie wiadomo, iż 

wszystkie rodzime dla Polski gatunki igla-

ste z wyjątkiem modrzewia „nie gubią igieł 

na zimę”, w rzeczywistości je tracą, ale 

stopniowo.

Dzięki swojej biologii, rośliny zimozie-

lone zajmują szczególne miejsce w ogrod-

nictwie. Pomimo że wymagają ciepłych, 

zacienionych i osłoniętych od wiatru stano-

wisk, gwarantują zielony kolor przez cały 

rok. Stopniowa utrata liści sprawia, że jesie-

nią ich grabienie nie jest uciążliwe. Na ryn-

ku ogrodniczym znajduje się przynajmniej 

kilkadziesiąt gatunków i odmian roślin zi-

mozielonych „typowo uprawnych” – nud-

nych i dość pospolitych, jak tuje i bukszpa-

ny, zasłaniające posesje przed ciekawskim 

wzrokiem sąsiadów. Mahonie, laurowi-

śnie, rododendrony i ogniki - gatunki obce 

geograficznie, mają niewiele wspólnego 

z polską przyrodą. Tymczasem do ogrodu 

wprowadzić można wybrane dziko rosnące 

w Polsce rośliny zimozielone. Wystarczy 

tylko przygotować odpowiednie podłoże, 

a na wiele lat pozostaną namiastką rodzimej 

przyrody. Są także gatunki, które można 

znaleźć tylko na łonie natury, na rzadkich 

typach siedlisk. Z tego powodu są raczej 

niedostępne w przydomowej uprawie.

Rośliny leśne

Przegląd gatunków zimozielonych pol-

skiej flory rozpoczynają rośliny leśne i bo-

rowe, wśród których najbardziej znany jest 

bluszcz pospolity Hedera helix. To gatu-

nek spotykany dość często na terenie całe-

go kraju, objęty ochroną częściową. Rośnie 

w lasach grądowych, bukowych i łęgo-

wych, gdzie płoży się po ziemi lub oplata 

pnie drzew. W zasięgu klimatu oceaniczne-

go często wspina się po drzewach, kwitnie 

i owocuje, natomiast dalej na wschód wy-

stępują jedynie formy płożące i niekwitnące. 

Bluszcz jest znaną i lubianą rośliną ozdobną, 

nie tylko parkową i cmentarną, ale również 

okrywową i rzadziej doniczkową. Jego ciem-

nozielone, błyszczące liście z wyraźnym, 

jaśniejszym unerwieniem wyglądają bardzo 

efektownie przez cały rok. Tworząc zwarty 

kobierzec zagłuszają chwasty i zapobiegają 

ich rozprzestrzenianiu. Bluszcz wspinający 

się po ścianach nie uszkadza ich i nie zwięk-

sza zawilgocenia, pełni raczej funkcję izo-

lacyjną. W ogrodach preferuje stanowiska 

w półcieniu i cieniu, gdzie rośnie najlepiej 

na glebach świeżych i próchnicznych.

Zimozielonymi gatunkami leśnego runa 

są także barwinek pospolity Vinca minor 

i kopytnik pospolity Asarum europaeum. 

Obie rośliny, podobnie jak bluszcz, podle-

gają ochronie częściowej. Barwinek w sta-

nie dzikim rośnie w lasach całej Polski, choć 

najczęściej jego stanowiska mają charak-

ter antropogeniczny, w takich miejscach 

rozmnaża się głównie wegetatywnie. Ze 

względu na łatwość uprawy i niewielkie wy-

magania siedliskowe zarówno glebowe, jak 

i świetlne jest często sadzony w ogrodach 

i na cmentarzach. Podobnie jak bluszcz po-

trafi szybko się rozrastać, skutecznie zagłu-

szając chwasty. 

Kopytnik w warunkach naturalnych ro-

śnie w żyznych lasach liściastych, przede 

wszystkim w nadrzecznych łęgach. Płożąc 

się po ziemi tworzy duże, zwarte płaty, które 

wyglądają bardzo efektownie. Wyjątkowo 

ładne są jego liście – kształtem przypomina-

jące kopyto, osadzone na długich ogonkach, 

błyszczące z wyraźnym użyłkowaniem. 

W ogrodach najlepiej rośnie na glebie żyznej 

i próchnicznej, w cieniu drzew i krzewów. 

W czasie suszy wymaga dodatkowego pod-

lewania, a ze względu na powolny wzrost 

(kilka centymetrów rocznie) także ochrony 

przed konkurującymi chwastami. 

Ogrodowe stanowiska kopytników 

odpowiednie będą także dla paproci ne-
recznicy mocnej Dryopteris affinis, która 

w klimacie umiarkowanym jest gatunkiem 

zimozielonym, choć jej liście mają szansę 

przetrwać tylko łagodniejsze zimy. Ne-

recznica mocna ma ciemnozielone, szero-

kie, potrójnie pierzaste liście i jest bardzo 

podobna do pospolitej nerecznicy samczej. 

Najlepiej rośnie na próchniczo-gliniastym 

podłożu, na glebach świeżych i wilgotnych. 

W warunkach naturalnych można ją spo-

tkać głównie w lasach liściastych Karpat, 

rzadziej w głębi kraju. 

Innym, interesującym gatunkiem zimo-

zielonym jest jemioła pospolita Viscum 

album. W czasie zimy osobliwe „kule” je-

mioły z łatwością odnaleźć można wśród 

bezlistnych koron drzew. To roślina półpa-

sożytnicza – posiada skórzaste, oliwkowo-

zielone, zdolne do fotosyntezy liście, jed-

nak wodę i zawarte w niej sole mineralne 

czerpie bezpośrednio z drzewa, na którym 

się osiedliła. Najczęściej kolonizuje topo-

le, brzozy i sosny. Pomimo swojej biologii 

nie czyni szkody swoim żywicielom, a jej 

wieloletnie stanowiska złożone z kilkudzie-

sięciu okazałych roślin są bardzo charakte-

rystyczne w zimowym krajobrazie. Jemiołę 

z dzikiego stanowiska można łatwo prze-

nieść do ogrodu. Wystarczy wczesną zimą 

zerwać jej owoce – białe, lśniące jagody 

o kleistym miąższu i rozgnieść je na dol-

nej stronie konarów drzewa. W kolejnych 

latach jemioła może spontaniczne przenosić 

się na kolejne gałęzie.

Fot. 2. Jemioła pospolita, fot. Michał Śliwiński
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Zimotrwałymi gatunkami siedlisk bo-

rowych są przede wszystkim drzewa igla-

ste tworzące ich drzewostan. Sosny Pinus 

i świerki Picea wyposażone w długie, wą-

skie liście, nazywane potocznie igłami, są 

specjalnie przystosowane w budowie mor-

fologicznej i anatomicznej do surowych 

warunków zimy. Wyróżniają się także 

szerokim zakresem tolerancji w stosunku 

do temperatury i innych czynników śro-

dowiska. Preferują głównie gleby kwaśne. 

Większość sosen wymaga gleb lekkich, 

piaszczystych i przepuszczalnych, choć 

niektóre tolerują również słabo przepusz-

czalne, cięższe i wilgotne. Gatunki odpor-

ne na zanieczyszczenia, zasolenie gleby, 

silne wiatry i niskie temperatury są od-

powiednie do uprawy przydomowej. Do 

najczęściej nasadzanych należą chronione 

w Polsce: sosna limba Pinus cembra, ko-
sodrzewina Pinus mugo i sosna czarna 

Pinus nigra – gatunek obcy geograficz-

nie, sadzony i zimujący w borach. Sosny 

nadają się do formowania żywopłotów, 

stanowią także świetny materiał do poje-

dynczych nasadzeń, kształtowanych i pie-

lęgnowanych w doskonałe formy bonsai 

z japońskich ogrodów. 

Świerki natomiast mają nieco większe 

wymagania siedliskowe: są bardziej wrażli-

we na przymrozki i wymagają większej wil-

gotności gleby i powietrza. Preferują gleby 

gliniasto-piaszczyste. W Polsce rodzimym 

gatunkiem jest tylko świerk pospolity Pi-

cea abies, występujący w borach górskich 

regla górnego i borach mieszanych regla 

dolnego. Świerk dobrze znosi strzyżenie, 

dlatego można uformować z niego gęsty 

i szczelny żywopłot, stanowiący dobrą osło-

nę przed wiatrem. Do nasadzeń w ogrodzie 

warto zakupić jedną z wielu jego odmian, 

które są bardziej odporne na zanieczyszcze-

nia powietrza i mają mniejsze wymagania 

wilgotnościowe. 

Runo lasów iglastych oferuje także naj-

bardziej mrozoodporną rośliną zimozieloną 

w Polsce krzewinkę borówkę brusznicę 

Vaccinium vitis-idaea, w języku ludowym 

znaną również pod nazwą borówki wiecz-

nie zielonej. Jest to gatunek o szerokim 

spektrum siedliskowym, spotykany na ca-

łym obszarze Polski, nie tylko w borach 

sosnowych i świerkowych, ale również na 

wrzosowiskach i torfowiskach. Charakte-

ryzuje się ciemnozielonymi, błyszczącymi 

liśćmi, jasnoróżowymi kwiatami i piękny-

mi karminowymi jagodami. Owoce borów-

ki są jadalne i bardzo zdrowe. Znakomicie 

nadają się na przetwory lub jako dodatek do 

mięs. W ogrodach borówka sadzona jest na 

kwaśnym podłożu, w pełnym świetle lub 

w półcieniu, bezpośrednio pod krzewami.

Na bardziej wilgotnych siedliskach boro-

wych spotkać można widłaki Lycopodium, 

w Polsce wszystkie objęte są ścisłą ochroną 

prawną. Jeszcze stosunkowo częsty widłak 

jałowcowaty Lycopodium annotinum jest 

czołgającą się, zimozieloną byliną z wi-

dlasto rozgałęzionymi gałązkami. W wa-

runkach naturalnych występuje w borach 

niżowych i górskich aż po piętro kosówki, 

często w sąsiedztwie torfowisk. Wszystkie 

gatunki z rodziny widłakowatych są cienio-

lubne, preferują gleby wilgotne, kwaśne, 

zasobne w torf i próchnicę. Są pod tym 

względem dość wymagające, ale możliwe 

do uprawy, zwłaszcza w zadrzewionych 

i wilgotnych ogrodach. Wroniec widlasty 
Huperzia selago rozmnaża się wegetatyw-

nie za pomocą rozmnóżek, natomiast w do-

niczkach można z powodzeniem uprawiać 

widliczkę Selaginella.

Rośliny okrajkowe i torfowiskowe

W zacienionych miejscach, na obrzeżach 

lasów odnaleźć można pospolitą dąbrówkę 

rozłogową Ajuga reptans. Roślina ta two-

rzy kępy, od których rozchodzą się płożące 

i zakorzeniające się rozłogi. Jej trwałe liście 

zebrane są w rozetę. Dąbrówka rośnie dość 

szybko tworząc okazałą, zwartą darń, dzię-

ki czemu może konkurować z chwastami, 

ale też zagłuszać słabsze, pożądane rośliny 

ogrodowe. Nasadzana głównie jako roślina 

ozdobna o charakterze okrywowym, łatwo 

porasta skarpy i miejsca trudnodostępne. 

W sąsiedztwie dąbrówki występuje 

często bluszczyk kurdybanek Glechoma 

hederacea. Ta niewielka roślina o zimo-

zielonych, karbowanych liściach potrafi 

być nawet uciążliwa w przydomowych 

ogrodach, gdy na trawnikach w miejscach 

zajętych przez trawę tworzy duże kępy. 

Bluszczyk uprawiany jako roślina okrywo-

wa szybko się rozrasta i zagłusza chwasty, 

dlatego warto go sadzić na wilgotnym i ży-

znym podłożu, ale w większym oddaleniu 

od rabat kwiatowych. 

Wśród zimozielonych krzewinek naj-

bardziej znany jest wrzos pospolity Cal-

luna vulgaris, spotykany często w borach 

sosnowych, na leśnych zrębach, polanach 

i obrzeżach torfowisk. Na dużych, otwar-

tych powierzchniach może zajmować 

znaczny areał, tworząc barwne wrzosowi-

ska. Również w ogrodach jest chętnie od-

wiedzany przez pszczoły, trzmiele i motyle, 

a na kwaśnym podłożu tworzy piękne raba-

ty i urozmaica słoneczne skalniaki. 
Pochodząca z torfowisk modrzewni-

ca zwyczajna Andromeda polifolia jest 

Fot. 3. Bluszcz pospolity, fot. Karolina Konopska
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trwałą krzewinką z rodziny wrzosowa-

tych. Ma skórzaste, lancetowate liście 

ze srebrzystym nalotem, a w okresie 

kwitnienia liczne, jasnoróżowe kwiaty. 

W ogrodzie jej sadzonki lub nasiona wy-

starczy umieścić w kwaśnej, wilgotnej 

glebie z dodatkiem torfu. Będzie dobrze 

rosła zarówno w lekkim zacienieniu, jak 

też w pełnym słońcu. Obok niej warto do-

sadzić bażynę czarną Empetrum nigrum. 

Roślina ta posiada igiełkowate, ciemno-

zielone liście, niepozorne kwiaty i jadal-

ne, chociaż niesmaczne owoce. Podobnie 

jak modrzewnica, może być uprawiana 

zarówno na stanowiskach słonecznych 

lub lekko ocienionych. Oba gatunki na 

Dolnym Śląsku należą do grupy roślin za-

grożonych wymarciem.

Z obrzeży torfowisk pochodzi także ba-
gno zwyczajne Ledum palustre, najczę-

ściej znane ze swojego odurzającego za-

pachu. Jego zimotrwałe, sinozielone liście 

są skórzaste i równowąskie o podwiniętym 

brzegu. Bagno jest krzewem dorastającym 

do 1 metra wysokości. Ma wzniesione ga-

łązki początkowo okryte rdzawym kutne-

rem. W ogrodzie wymaga półcienistych 

stanowisk na glebie kwaśnej, próchnicznej 

i dość wilgotnej. W Polsce jest gatunkiem 

objętym ścisłą ochroną prawną.

Rośliny naskalne

Ostatnia grupa zimozielonych roślin 

obejmuje gatunki siedlisk naskalnych, 

wśród których najbardziej wysokogórskim 

gatunkiem jest dębik ośmiopłatkowy 
Dryas octopetala. Ta niewysoka, płożąca 

krzewinka w naturalnych warunkach wy-

stępuje w Tatrach i Pieninach. Wyróżnia 

się niewielkimi liśćmi, które kształtem 

przypominają liście dębu oraz okazałymi, 

białymi kwiatami. W przydomowym ogro-

dzie dębik może być rośliną okrywową na 

skalniakach, najlepiej na stanowiskach sło-

necznych o próchniczno-żwirowym podło-

żu, koniecznie z dodatkiem wapnia. 

W Sudetach, Karpatach i w pasie wyżyn, 

w szczelinach skał znajdują się naturalne 

stanowiska rojownika pospolitego Jovi-

barba sobolifera. Ze względu na niszczenie 

jego siedlisk i częste przypadki przenosze-

nia do przydomowych ogrodów, gatunek 

ten został objęty ścisłą ochroną, a na Dol-

nym Śląsku należy do grupy roślin zagro-

żonych wymarciem. Bladozielone, kuliste, 

zwarte różyczki rojownika rosną w szcze-

linach skalnych. Pojedyncze osobniki osią-

gają wielkość do 5 cm, ale dzięki rozło-

gom szybko powstają kolejne, w krótkim 

czasie tworząc zwarte kępy. Uprawiany 

często w ogródkach skalnych z sadzonek, 

którymi są ukorzenione różyczki. Wymaga 

stanowisk w pełnym słońcu i niezbyt za-

sobnej gleby. Pomimo, że jest sukulentem 

i wytrzymuje suszę bez podlewania, przy 

zapewnieniu optymalnej ilości wody rośnie 

znacznie szybciej. 

Kolejnym, znanym ogrodnikom suku-

lentem jest rozchodnik ostry Sedum acre. 

W Polsce jest gatunkiem pospolitym na 

całym niżu, rzadziej występuje na pogó-

rzu Sudetów i Karpat, gdzie lokalnie może 

tworzyć gęste darnie do 10 cm wysokości. 

W ogrodach skalnych może służyć jako ca-

łoroczna roślina okrywowa gdzie zwykle 

rozsiewa się sam. Tak jak rojownik lubi 

pełne światło, ma jednak skromne wyma-

gania odnośnie podłoża. 

Z kolei w miejscach zacienionych, 

w szczelinach skalniaka lub pomiędzy 

dużymi kamieniami, można uprawiać pa-
protkę zwyczajną Polypodium vulgare. 

Gatunek ten wymaga jednak specyficzne-

go mikroklimatu, który niełatwo osiągnąć 

w uprawie ogrodowej. Pierzaste, zimotr-

wałe liście na długich ogonkach wyrastają 

z kłącza, które na kwaśnym podłożu szybko 

się rozrasta. Pojedyncze osobniki osiąga-

ją do 30 cm długości. W Polsce paprotka 

zwyczajna jest gatunkiem dość pospolitym. 

Rośnie w lasach liściastych, na zboczach 

i skarpach, a także na ścianach skalnych, 

ruinach i starych murach. Podlega ścisłej 

ochronie prawnej.  

Podsumowanie

Gatunki zimotrwałe cenione są dzisiaj 

głównie za walory ozdobne. Drzewa, krze-

wy, krzewinki, byliny, pnącza i sukulen-

ty przeniesione z naturalnych siedlisk do 

ogrodu sprawiają, że nabiera on charakteru 

dzikiej przyrody, jednocześnie pozostając 

estetycznym i funkcjonalnym. Dawniej 

uwagę ludzi przyciągała wyjątkowa wi-

talność tych roślin, które na tle cyklicznie 

zmieniających się pór roku imponowały 

żywotnością i trwałością. Stąd wzięły się 

liczne legendy i ludowe wierzenia, w któ-

rych uznawano je za symbol boskiej mocy, 

wieczności świata i nieśmiertelności duszy.

Mgr kArolinA konopskA

dr MichAł Śliwiński
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Do najpowszechniej występujących 

w środowisku należą lotne metylosiloksany 

(VMS – volatile methylsiloxanes), wśród 

których wyróżnia się siloksany o strukturze 

łańcuchowej: heksametylodisiloksan (L2), 

oktametylotrisiloksan (L3), dekametylo-

tetrasiloksan (L4) i dodekametylopentasi-

loksan (L5) oraz siloksany pierścieniowe: 

heksametylocyklotrisiloksan (D3), okta-

metylocyklotetrasiloksan (D4), dekamety-

locyklopentasiloksan (D5) i dodecamety-

locykloheksasiloksan (D6). W przemyśle 

powszechnie stosuje się polimery silok-

sanów – polidimetylosiloksany (PDMS – 

polidimethylsiloxanes), w których liczba 

Poprawa efektywności procesów spalania biogazu istotna jest z punktu widzenia polityki energetycznej Polski, która zakłada 
zwiększenie do 2020 r. udziału energii ze źródeł odnawialnych do poziomu 15% w ogólnym bilansie energii.

Coraz powszechniejsze stosowanie si-

loksanów w wielu gałęziach gospodarki 

skutkuje wzrostem ich ilości w odpadach 

i ściekach, a także w powietrzu. Obec-

ność siloksanów w biogazie wytwarzanym 

w oczyszczalniach ścieków i na składo-

wiskach odpadów nie pozostaje bez nega-

tywnego wpływu na efektywność procesu 

jego spalania oraz stan urządzeń, w których 

procesy te są prowadzone. Siloksany, do-

tąd uważane za neutralne dla środowiska 

i organizmów żywych, okazują się być 

potencjalnie niebezpieczne, szczególnie 

ze względu na możliwość bioakumulacji. 

Pomimo potencjalnego zagrożenia brakuje 

wciąż przepisów prawnych, regulujących 

stosowanie tych związków. Siloksany sta-

nowią więc nowe zagadnienie w inżynierii 

ochrony środowiska, które – ze względu na 

powszechność występowania tych związ-

ków i ich możliwe odłożone w czasie dzia-

łanie – ma duży potencjał badawczy. 

Wprowadzenie

Siloksany są to związki krzemoorganicz-

ne, zbudowane z naprzemiennie ułożonych 

atomów krzemu i tlenu, pochodzenia wy-

łącznie antropogenicznego – jak dotąd nie 

wykryto mechanizmów biologicznych, pro-

wadzących do utworzenia wiązania pomię-

dzy atomem Si a grupą metylową lub inną 

organiczną (R – rys. 1). Nazwa siloksany 

stanowi skrót od angielskich wyrazów sili-

con, oxygen i alcany. Stosowana potocznie 

nazwa silikony pochodzi z czasów, gdy si-

loksanom przypisywano strukturę podobną 

do ketonów z wiązaniem podwójnym Si=O. 

Dziś wiadomo, że krzem (Si) nie tworzy 

trwałych wiązań podwójnych.

jednostek n w cząsteczce wynosi od 10 do 

10 000. Nazewnictwo i strukturę podstawo-

wych siloksanów przedstawiono w tabeli 1.

Siloksany charakteryzują się uniwer-

salnymi właściwościami, które wynikają 

najprawdopodobniej z charakteru wiąza-

nia Si-O. Są związkami mało reaktywnymi 

chemicznie, o dużej prężności par i niskim 

napięciu powierzchniowym, dobrze roz-

puszczają się w tłuszczach, natomiast słabo 

w wodzie. Polimery siloksanów (potocznie 

zwane „silikonami”) wyróżniają się wysoką 

odpornością na utlenianie, promieniowanie 

UV, małą wrażliwością na zmiany tempera-

tury oraz małą lepkością. Ze względu na dużą 

lotność i wyjątkową zdolność do adsorpcji 

na wielu materiałach, utrudniony jest pobór 

próbek siloksanów i przez to ograniczone 

są możliwości kontroli ich stężeń w bioga-

zie i powietrzu. Właściwości siloksanów 

pozwalają na zastosowanie tych substancji 

w wielu dziedzinach przemysłu. Szczegól-

KONIEC MITU O NEUTRALNOŚCI 
EKOLOGICZNEJ SILOKSANÓW?

anna paKuluK

Tab. 1. Nazewnictwo i struktura podstawowych siloksanów

Nazwa i skrót Wzór sumaryczny Wzór strukturalny

Heksametylocyklotrisiloksan (D3) Si
3
-O

3
-(CH

3
)

6

Oktametylocyklotetrasiloksan (D4) Si
4
-O

4
-(CH

3
)

8

Dekametylocyklopentasiloksan (D5) Si
5
-O

5
-(CH

3
)

10

Dodekametylocykloheksasiloksan  (D6) Si
6
-O

6
-(CH

3
)

12

Heksametylodisiloksan (L2) Si
2
-O-(CH

3
)

6

Oktametylotrisiloksan (L3) Si
3
-O

2
-(CH

3
)

8

Dekametylotetrasiloksan (L4) Si
4
-O

3
-(CH

3
)

10

Dodekametylopentasiloksan (L5) Si
5
-O

4
-(CH

3
)

12

Rys. 1. Pojedynczy element cząsteczki siloksanów
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nie szeroko wykorzystywane są w przemyśle 

kosmetycznym jako składnik produktów do 

pielęgnacji włosów (szamponów, odżywek, 

farb, specyfików do stylizacji), produktów 

pielęgnacyjnych (kremów, balsamów, środ-

ków do opalania, dezodorantów), kosmety-

ków do makijażu (pudrów, pomadek), past 

do zębów, aerozoli. 

Powszechność stosowania siloksanów 

została potwierdzona przez Komisję Euro-

pejską w decyzji nr 2006/257/WE [1], usta-

nawiającej wykaz i powszechne nazewnic-

two składników stosowanych w produktach 

kosmetycznych. Na liście tej znajduje się 

ok. 200 związków opartych na siloksanach. 

Najpowszechniej występujące substancje 

wraz z ich właściwościami zostały przed-

stawione w tabeli 2.

Siloksany jako składnik kosmetyków wy-

gładzają skórę i włosy, tworząc na ich po-

wierzchni barierę chroniącą przed czynnikami 

mechanicznymi i atmosferycznymi. Warstwa 

ta ma jednak działanie dwukierunkowe – 

utrudnia przenikanie substancji odżywczych 

w głąb skóry i włosa, a chroniąc przed utra-

tą wilgoci, także hamuje jej przenikanie do 

wewnątrz. Ponadto utrudnione jest usunięcie 

siloksanów nierozpuszczalnych w wodzie 

(cyklometikon, cyklopentasiloksan, dimeti-

kon) – pozostają one na powierzchni skóry 

i włosów, dodatkowo je obciążając. Z tego 

względu niektórzy producenci umieszczają 

na opakowaniu informację, że dany produkt 

jest kosmetykiem „naturalnym” i nie zawiera 

„silikonów”. Kosmetyki takie mają mniejsze 

właściwości pielęgnacyjne w stosunku do 

tych zawierających polimery siloksanów, ale 

w dłuższej perspektywie wydają się być bar-

dziej neutralne dla włosów i skóry, a także 

dla środowiska. 

Siloksany jako zamiennik olejów w kre-

mach nadają im mniej tłustą konsystencję, 

natomiast jako lotne składniki aerozoli 

przenoszą olejki zapachowe w perfumach. 

Stanowią również składnik środków do 

prania i zmiękczania tkanin, detergentów, 

klejów i smarów, a także wosków i past 

do pielęgnacji lakierów samochodowych, 

obuwia, podłóg. W przemyśle lotniczym 

i samochodowym cenna jest odporność ter-

miczna i mechaniczna siloksanów, istotna 

w produkcji poduszek powietrznych, wy-

cieraczek samochodowych, płynów hamul-

cowych, smarów łożyskowych. Siloksany 

stosowane są jako zamiennik kancerogen-

nych rozpuszczalników (np. trichloroety-

lenu) oraz freonów, wpływających nega-

tywnie na warstwę ozonową. W przemyśle 

medycznym siloksany wykorzystuje się 

w stomatologii (implanty, protezy), w pro-

dukcji cewników, strzykawek, środków dla 

dzieci (pieluch, smoczków), leków. Ponadto 

znajdują zastosowanie w przemyśle tekstyl-

nym, papierniczym, przy produkcji two-

rzyw sztucznych, w pralniach chemicznych. 

Przemysłowe zużycie siloksanów, szcze-

gólnie D4, D5 i D6 spowodowało, iż zostały 

one zakwalifikowane do grupy chemikaliów 

produkowanych w dużej skali (high produc-

tion volume) przez Organizację Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju [2].

Źródła siloksanów w biogazie i po-
wietrzu

Opakowania po produktach zawierają-

cych polimery siloksanów oraz ścieki trafia-

ją na składowiska odpadów i do oczyszczalni 

ścieków, gdzie wielkocząsteczkowe polime-

ry ulegają rozkładowi do lotnych metylosi-

loksanów, a te uwalniane są do powietrza lub 

ulegają adsorpcji na osadach ściekowych. 

Beztlenowy rozkład osadów w podwyższo-

nej temperaturze w komorach fermentacyj-

nych w oczyszczalniach ścieków, powoduje 

uwalnianie lotnych metylosiloksanów do 

powstającego biogazu. Proces ten obejmuje 

przede wszystkim siloksany D4 i D5 – głów-

nie one są wykrywane w biogazie pocho-

dzącym z oczyszczalni ścieków. Pozostałe 

siloksany ze względu na większą prężność 

par są uwalniane do powietrza przed obrób-

ką ścieków (D3, L2) lub w jej trakcie,  pozo-

stają w fazie wodnej (siloksany  lepiej roz-

puszczalne w wodzie, tj. L3, silanole) lub, 

ze względu na większy rozmiar cząsteczek, 

pozostają związane z osadami pofermenta-

cyjnymi (D6, L5). Głównym źródłem silok-

sanów w ściekach są produkty zmywane za-

raz po użyciu (szampony, odżywki, mydła). 

Środki kosmetyczne pozostawiane na skórze 

najprawdopodobniej ulatniają się do powie-

trza i częściowo są wchłaniane przez skórę, 

nie stanowią więc istotnego źródła siloksa-

nów w ściekach. Biogaz pochodzący ze skła-

dowisk  odpadów różni się pod względem 

składu od biogazu wytwarzanego w oczysz-

czalniach ścieków – ogólna zawartość silok-

sanów jest zazwyczaj mniejsza i oprócz D4 

i D5 w znaczących ilościach występują także 

inne siloksany oraz silanole. 

Aspekty ekologiczne spalania siloksanów

Siloksany wpływają destrukcyjnie na 

urządzenia, w których wykorzystywany jest 

biogaz, tj. kotły, turbiny, silniki spalino-

we, ogniwa paliwowe, katalizatory spalin. 

Tab. 2. Siloksany występujące w produktach kosmetycznych [1]

Nazwa składnika na 
opakowaniu produktu 

kosmetycznego
Nazwa związku chemicznego Funkcja

Amodimethicone Dimetylosiloksan antystatyczna, odżywiająca włosy

Cyclohexasiloxane
Dodekametylocykloheksasi-

loksan (D6)
odżywiająca włosy, zmiękczająca, 

rozpuszczalnik

Cyclomethicone, cyclo-
tetrasiloxane

Oktametylocyklotetrasilok-
san (D4)

antystatyczna, zmiękczająca, utrzy-
mująca wilgoć, rozpuszczalnik, regu-

lująca lepkość, odżywiająca włosy

Cyclopentasiloxane
Dekametylocyklopentasilok-

san (D5)
odżywiająca włosy, zmiękczająca, 

rozpuszczalnik

Dimethicone
Dimetikon – pochodne dime-

tylosiloksanów

przeciwpieniąca, zmiękczająca, od-
żywiająca włosy, odżywiająca skórę, 

utrzymująca wilgoć, nawilżająca, 
regulująca lepkość

Phenyl trimethicone
Heksametylofenylotrisilok-

san
przeciwpieniąca, antystatyczna, 

zmiękczająca

Simethicone
Dimetikon aktywowany 

dwutlenkiem krzemu

zmiękczająca, odżywiająca włosy, 
przeciwpieniąca, odżywiająca skórę 

(także lek przeciw wzdęciom)
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Podczas spalania biogazu zawarte w nim 

siloksany wytrącają się w postaci mikro-

krystalicznej krzemionki, która osadza się 

na powierzchniach urządzeń tworząc twar-

dą, odporną mechanicznie i chemicznie 

powłokę. Stopniowo pokrywa wewnętrzne 

powierzchnie komór silnika, głowice cylin-

drów, zawory, łopatki wirnika w turbinach, 

co skutkuje przede wszystkim spadkiem 

sprawności urządzeń i pogorszeniem wy-

miany ciepła, a w efekcie pogorszeniem 

warunków spalania i zwiększonymi emi-

sjami zanieczyszczeń do powietrza. Pył 

krzemionkowy kumuluje się także w oleju 

silnikowym, pogarszając jego właściwości 

smarne. Ponadto wpływa dezaktywująco 

również na katalizatory spalin – zatrucie 

może nastąpić w ciągu kilku dni od roz-

poczęcia pracy katalizatora, co powoduje 

wzrost emisji CO, C
x
H

y
, NO

x
. Krzemionka, 

która nie zostanie zatrzymana w urządze-

niach, emitowana jest do powietrza w po-

staci bardzo drobnych cząstek pyłu o wy-

miarach poniżej 100 nm. 

Ze względu na niepożądane skutki eko-

logiczne oraz zwiększone koszty serwiso-

wania urządzeń, konieczne jest usunięcie 

z biogazu siloksanów i innych organicznych 

związków krzemu przed jego spaleniem.  

Zagrożenia dla organizmów żywych

Do niedawna powszechny był pogląd, 

iż zarówno polimery siloksanowe, jak i po-

jedyncze siloksany, są obojętne dla organi-

zmów żywych. Z tego też względu siloksany 

nie podlegają przepisom ochrony środowiska 

dotyczącym lotnych związków organicz-

nych. Jednak w przeprowadzonych w ostat-

nich latach badaniach wykazano, że niektóre 

siloksany mogą pośrednio lub bezpośrednio 

wpływać na organizm ludzki. Szczególnie 

niebezpieczny zdaje się być siloksan D4 – 

składnik wielu kosmetyków. Podejrzewa się 

go o toksyczny wpływ na procesy rozrodcze 

i produkcję estrogenu. Badania wpływu D4 na 

cykl płciowy u szczurów wykazały zahamo-

wanie owulacji oraz zmniejszenie liczby ciąż 

i urodzonych młodych zdolnych do przeży-

cia. W Unii Europejskiej zgodnie z Dyrekty-

wą 2001/59/EC siloksan D4 oznaczono sym-

bolami R62 – możliwe ryzyko upośledzenia 

płodności – oraz R53 – możliwe powodo-

wanie długotrwałych, niekorzystnych zmian 

w środowisku wodnym. Również Duńska 

Agencja Ochrony Środowiska (Danish EPA) 

uznała obniżenie płodności jako efekt kry-

tyczny działania D4. W przypadku siloksa-

nu D5 nie wykazano toksycznego wpływu 

na procesy rozrodcze.  Jednak wyniki ba-

dań przeprowadzonych przez Amerykańską 

Agencję Ochrony Środowiska EPA mogą 

potwierdzać kancerogenny wpływ siloksanu 

D5. Zachorowania na nowotwór macicy  za-

obserwowano u szczurów doświadczalnych 

poddanych działaniu par siloksanu D5. Poza 

układem rozrodczym organami najbardziej 

narażonymi na wpływ siloksanów D4 i D5 

są płuca i wątroba. Słabo poznany jest na-

tomiast wpływ siloksanu D6, jednak można 

podejrzewać, że z uwagi na relatywnie więk-

sze niż D4 i D5 cząsteczki, jego toksyczność 

może być mniejsza ze względu na trudności 

z przenikaniem przez błony komórkowe. 

Działanie siloksanów łańcuchowych również 

wymaga dalszych szczegółowych badań. 

Siloksan L2 uznano za substancję mającą 

drażniący wpływ na skórę, a ze względu na 

możliwe działanie kancerogenne i toksyczne 

znalazł się on w 2000 r. na liście substancji 

chemicznych wymagających działań priory-

tetowych OSPAR (Konwencja dla Ochrony 

Środowiska Morskiego Północno-Wschod-

niego Atlantyku). Właściwości toksyczne 

i kancerogenne siloksanu L2 nie zostały jed-

nak potwierdzone w przeprowadzonych ba-

daniach i w raporcie opublikowanym w 2004 

r. (OSPAR 2004) nie został on sklasyfikowa-

ny jako substancja niebezpieczna. 

Pomimo stwierdzenia potencjalnego kan-

cerogennego lub/i toksycznego wpływu 

siloksanów D4, D5, L2 i L5 na zdrowie lu-

dzi, substancje oparte na siloksanach zostały 

uznane przez Europejskie Centrum Silikonów 

(CES European Silicones Centre) za całkowi-

cie bezpieczne dla zdrowia. Także Komitet 

Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów 

Komisji Europejskiej uznaje cyklometikon 

stosowany w kosmetykach za neutralny dla 

organizmów żywych (opinia dotyczy tylko 

zastosowań cyklometikonu w kosmetykach).

Dodatkowym czynnikiem mogącym 

zwiększać zagrożenie wynikające ze stoso-

wania siloksanów jest możliwość ich bioaku-

mulacji w organizmach żywych. Konieczne 

są zatem dalsze szczegółowe badania, które 

potwierdzą lub wykluczą szkodliwy wpływ 

siloksanów na organizm ludzki. Innym za-

gadnieniem wymagającym analizy jest 

wpływ submikronowej krzemionki, emitowa-

nej w wyniku spalania biogazu zawierającego 

siloksany. Wyniki badań przeprowadzonych 

w Wielkiej Brytanii sugerują, że pył ten może 

mieć działanie rakotwórcze i wywołujące 

mutacje, a także powodować astmę.

Podsumowanie

W związku z powszechnym stosowaniem 

siloksanów w przemyśle, wynikającym z ich 

uniwersalnych właściwości, rośnie zawartość 

tych związków w ściekach, odpadach i w po-

wietrzu. Zwiększające się stężenia związków 

krzemoorganicznych w biogazie wymieniane 

są ostatnio jako  najbardziej problematyczne 

w jego energetycznej utylizacji. Dokładne zba-

danie zachowania siloksanów, opracowanie 

standardowych metod poboru i analizy pró-

bek oraz metod usuwania siloksanów z bioga-

zu, stanowią warunki utrzymania sprawności 

urządzeń przeznaczonych do jego spalania, 

a tym samym ograniczą uciążliwość spalin dla 

powietrza atmosferycznego. Siloksany jako 

związki bardzo trwałe o dużym potencjale 

bioakumulacji mogą mieć negatywny wpływ 

na zdrowie ludzi. Niektóre z nich podejrzewa 

się o działanie kancerogenne (D5), zaburza-

jące funkcjonowanie żeńskiego układu roz-

rodczego, wątroby i płuc (D4) oraz drażniący 

wpływ na skórę, oczy i płuca (L2). Konieczne 

jest zatem przeprowadzenie dokładnych badań 

mających na celu zweryfikowanie podejrzeń 

toksycznego wpływu siloksanów na organizm 

ludzki. Niezbędne jest także wprowadzenie 

uregulowań prawnych, które stanowiłyby na-

rzędzie kontroli ich stosowania. 

Mgr inż. AnnA pAkuluk

poliTechnikA wrocłAwskA
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Od początku lat 90 obserwuje się powięk-

szanie obszaru uprawy roślin wykorzysty-

wanych do celów energetycznych. Zgodnie 

z przyjętymi przez nasz kraj wytycznymi 

Unii Europejskiej, do roku 2020 udział 

energii odnawialnej w bilansie energe-

tycznym kraju łącznie z biomasą powinien 

wynosić 14%. Zaletą biomasy jako 

odnawialnego paliwa, jest zerowy bilans 

dwutlenku węgla, uwalnianego podczas 

spalania, a także niższa, w porównaniu do 

paliw kopalnych, emisja dwutlenku siarki 

i tlenków azotu. Dodatkową zaletą uprawy 

roślin przeznaczonych na cele energetyczne 

jest możliwość efektywnego ekonomicznie 

zagospodarowania w ten sposób zasobów 

glebowych, występujących na terenach 

poprzemysłowych lub będących w trakcje 

rekultywacji. Obszary takie zlokalizowane 

są lokalnie w wielu miejscach w kraju i ze 

względu na wysoką zawartość substancji 

toksycznych nie mogą być przeznaczone 

do uprawy roślin konsumpcyjnych dla ludzi 

lub zwierząt.   

Wśród wielu roślin uprawnych, mogą-

cych być przeznaczonymi na cele energe-

tyczne, ważne miejsce zajmuje wierzba 
krzewiasta Salix viminalis. Pokrywa ona 

obszar 3000 ha, z czego 1/3 używana jest 

bezpośrednio do produkcji energii.  Jest to 

jedna z dwóch form występowania wierzby 

wiciowej (druga to forma drzewiasta). Swą 

ROŚLINY ENERGETYCZNE
przeMysłAw woźniczkA, JAn Mełech

Powszechnie wiadomo, iż polska energetyka opiera się głównie na spalaniu węgla kamiennego oraz brunatnego, których posia-
damy znaczne złoża. Niestety, pomimo dużego postępu technicznego obecnie znane technologie wytwarzania energii elektrycz-
nej, związane ze spalaniem paliw kopalnych, nie należą do zbyt przyjaznych dla środowiska. Problemy głównie dotyczą emisji 
dwutlenku węgla, jak również związane są z degradacją geotechniczną terenów górniczych oraz koniecznością składowania 
odpadów. Ponadto każdy specjalista w dziedzinie gospodarki energetycznej zaznacza, iż bezpieczeństwa energetycznego w dłu-
gim okresie czasu nie można opierać jedynie na jedynym źródle surowców. Potrzebna jest zatem dywersyfikacja, oparta na kal-
kulacji ekonomicznej, uwzględniająca także kwestie ekologiczne. Warto zatem przyjrzeć się bliżej możliwości uzyskania części 
energii korzystając z surowców odnawialnych, w tym pochodzenia roślinnego. Rolnictwo jest głównym źródłem pozyskiwania 
żywności i oczywiście to jest podstawowy cel uprawy roślin oraz hodowli zwierząt, jednak w pewnych specyficznych warunkach 
środowiskowych jest również źródłem pozyskiwania biomasy na cele energetyczne.

popularność zawdzięcza niskiej cenie ma-

teriału nasadzeniowego. Biomasa drewna 

z upraw polowych odmian krzewiastych 

może być pozyskiwana przez 20-25 lat 

w jedno-, dwu-, trzy- lub czteroletnich cy-

klach zbioru. Roślina ta ma niskie wymaga-

nia glebowe, co sprawia iż można ją upra-

wiać na glebach piaszczystych kompleksu 

żytniego słabego V klasy bonitacyjnej, 

wymaga jednak ochrony chemicznej oraz 

Rys. 1. Plantacje trwałych roślin energetycznych w Polsce – 2008 r.
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nawadniania w okresach suszy. Pamiętać 

należy także o zapewnieniu odpowiedniej 

dawki nawożenia azotem. Do nawożenia 

można stosować osady z oczyszczalni ście-

ków, w takim przypadku jednak stanowisko 

uprawy pozostaje na kilkadziesiąt lat wyłą-

czone z użytkowania rolniczego. 

Do rodziny wierzbowatych należą rów-

nież topole Populus L. Drzewa te także 

mogą być przeznaczone na cele energetycz-

ne. Ich mniejsza w stosunku do wierzby 

krzewiastej popularność wynika ze zwięk-

szonych wymagań klimatycznych i glebo-

wych, stosunkowo niskiej wartości ener-

getycznej (topoli nie można uprawiać na 

glebach klas słabszych niż IVa), a także ko-

nieczności posiadania specjalnych maszyn 

do zbioru. Cykl produkcyjny trwa 5-6 lat, 

okres zbioru przypada na styczeń, bądź luty. 

Dużo niższymi wymaganiami glebo-

wo – środowiskowymi charakteryzuje się 

miskant Miscanthus. Na cele energetycz-

ne uprawiany jest miskant cukrowy Mi-

scanthus sacchariflorus. Roślina ta dobrze 

znosi okresowo przesuszone, kamieniste, 

zacienione siedliska. Cechą specyficzną 

tego gatunku jest intensywne krzewienie 

rozłogowe, co obniża nakłady na pielęgna-

cję. Rozmnaża się wegetatywnie. Dodatko-

wą zaletą  miskantu jest zdolność wiązania 

wolnego azotu w glebie, co powoduje iż nie 

jest wymagane nawożenie azotem. Miskant 

kończy wegetację w listopadzie i może być 

zbierany przez całą zimę. 

Wśród roślin energetycznych znajduje 

się również wiele gatunków jednorocznych. 

Jednym z nich jest sorgo Sorghum Moench. 

Pochodzi z Afryki, jednak uprawia się je 

na całym świecie. Jest trawą z rodzaju wie-

chlin, może być więc przeznaczona także 

na paszę dla bydła. Z racji pochodzenia, 

roślina ta potrafi dobrze gospodarować 

wodą oraz posiada rozbudowany system 

korzeniowy. Jest także odporna na choroby 

i szkodniki. Z sorga możemy uzyskać za-

równo biogaz, jak i materiał przeznaczony 

bezpośrednio do spalania w elektrowniach. 

W zależności od gatunku gleby, nasiona 

wysiewa się  w połowie maja (gleby lekkie 

- piaszczyste) lub do połowy czerwca (gle-

by ciężkie – gliniaste, ilaste).

Do wytworzenia energii wykorzystuje 

się również inne wiechliny. Należą do nich 

m.in. mozga trzcinowa Phalaris arundi-

nacea L., oraz proso rózgowate Panicum 

virgatum. Mozga trzcinowa osiąga wyso-

kość 180 cm, posiada liczne rozłogi pod-

ziemne. Jest rośliną łatwą w uprawie, nie 

przeszkadza jej okresowe zalewanie wodą. 

Dzięki temu chętnie porasta rowy oraz mo-

kradła. Optymalne terminy wysiewu to ma-

rzec-kwiecień i sierpień-wrzesień. Większą 

wrażliwością na wysokie uwilgotnienie 

środowiska glebowego charakteryzuje się 

proso rózgowate. Roślina ta preferuje prze-

puszczalne gleby lekkie lub średniozwięzłe. 

Z tego względu stosowana jest także jako 

roślina przeciwerozyjna. Osiąga 1-2 m wy-

sokości, wytwarza zielone lub szarozielone 

kępy. Proso wymaga dobrze przygotowane-

go stanowiska, w szczególności oczyszczo-

nego z innych traw oraz nawożenia fosfo-

rem i potasem. 

Rośliną rzadziej uprawianą na cele 

energetyczne jest słonecznik Helianthus 

L. Z uwagi  na wytwarzanie bardzo dużej 

ilości biomasy, używany bywa jako sub-

strat do produkcji biogazu. Siew rośliny 

przypada na kwiecień. Wymaga ona dobrej 

struktury gleby i z tego względu przed sie-

wem należy wykonać odpowiednie upraw-

ki. Słonecznik wymaga także nawożenia 

makroelementami, w tym szczególnie azo-

tem oraz mikroelementami (bor, molibden). 

Zbierany jest gdy ziarno osiągnie wilgot-

ność 9-11%, a spód kwiatu zmieni kolor 

z żółtego na brązowy, zwykle termin ten 

przypada na przełom sierpnia i września.  

Możliwości osiągnięcia przez Polskę 

wymaganego poziomu udziału odnawial-

nych surowców energetycznych w bilansie 

produkcji energii w decydującym stopniu 

zależy od opłacalności pozyskiwania od-

nawialnych surowców energetycznych. 

W przypadku uprawy roślin z przeznacze-

niem na cele energetyczne, spełnionych 

musi być szereg wymagań. Przede wszyst-

kim, cena skupu surowców musi uwzględ-

niać wszystkie koszty związane z: uprawą 

danej rośliny, kosztem zbioru, obsługą kre-

dytu zaciągniętego na założenie plantacji, 

kosztem suszenia, przechowywania i trans-

portu surowców. Ze względu na dużą wil-

gotność i małą gęstość świeżego materiału 

roślinnego, koszty transportu stanowią 

duży udział w całości jego kosztów. Przyj-

muje się, że dla małych zakładów energe-

tycznych odległość od plantacji nie powin-

na przekraczać 20 km, a dla dużych – 100 

km. Ważnym elementem wpływającym na 

wartość energetyczną biopaliw stałych jest 

ich wilgotność. Wartość energetyczna waha 

się od 6-8 MJ⋅kg-1 dla biomasy o wilgotno-

ści 50–60% do 15–17 MJ⋅kg-1 dla biomasy 

podsuszonej, której wilgotność wynosi 10–

20%, a do 19 MJ⋅kg-1 dla biomasy całkowi-

cie wysuszonej. Ponadto istotne są również 

koszty kontroli jakości produkowanej bio-

masy – zwłaszcza dotyczy to wilgotności, 

popielności i udziału zanieczyszczeń. Dla 

Fot. 1. Miskantus, fot. Marian Pokrywka
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stabilności produkcji ważne jest ustalenie 

cen gwarantowanych, opartych o wskaźni-

ki makroekonomiczne jak również krótkie 

terminy płatności oraz powiązanie grup 

producentów z konkretnymi zakładami 

energetycznymi umowami wieloletnimi. 

Opracowanie i następnie wdrożenie syste-

mu produkcji i wykorzystania roślinnych 

surowców energetycznych, opartego na 

zdrowych zasadach biznesowych, może 

przynieść wiele korzyści, zarówno w uję-

ciu globalnym - przyczyniając się do ogra-

niczenia emisji gazów cieplarnianych do 

atmosfery, jak również w ujęciu lokalnym 

(miejsca pracy dla ludzi na terenach po-

przemysłowych). W przyszłości uprawa ro-

ślin z przeznaczeniem na cele energetyczne 

może stanowić znaczące źródło dochodu, 

alternatywne do produkcji biomasy na cele 

konsumpcyjne, dla wielu rolników, którzy 

obecnie mają problem ze zbyciem płodów 

rolnych po opłacalnych cenach. Dodatko-

wo, rośliny takie mogą w większości być 

uprawiane na glebach wyłączonych z typo-

wego rolniczego użytkowania ze względu 

na stopień ich zanieczyszczenia – tereny 

poprzemysłowe, rekultywowane. Obszary 

takie zlokalizowane są często w rejonach 

o sprzyjających warunkach glebowych 

(gleby gliniaste, pyłowe) jak i klimatycz-

nych do produkcji roślinnej, jak np. okręg 

górnośląski i dolnośląski. W konsekwencji, 

wieloletnia uprawa roślin energetycznych 

mogłaby zostać połączona z zabiegami re-

kultywacyjnymi, podwyższając tym samym 

efektywność ekonomiczną prowadzonych 

prac nad przywracaniem gruntów poprze-

mysłowych do stanu pierwotnego. Obecnie Fot. 3. Wierzba energetyczna, fot. Kamila Perkowska

Fot. 2. Sorgo, fot. David A. Nafria

są prowadzone prace nad wykorzystaniem 

wierzby energetycznej do produkcji bioma-

sy na terenach poprzemysłowych. Nieliczne 

plantacje działają obecnie na zasadach ko-

mercyjnych. W skali całego kraju, spośród 

roślinnych surowców energetycznych, naj-

większe znaczenie ma słoma zbóż i rzepaku 

oraz siano, kolejne miejsce zajmują surow-

ce z przemysłu leśnego oraz z sadownictwa. 

dr inż. przeMysłAw woźniczkA

Mgr inż. JAn Mełech

uniwersyTeT przyrodniczy
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Osobowości

Dopiero ogłoszenie przez I Sobór Waty-

kański w roku 1870 dogmatu o nieomylno-

ści papieża, wywołał ferment wśród wielu 

duchownych tamtej epoki. Szczególnie silna 

opozycja była w Niemczech, która dopro-

wadziła do powstania tzw. kościoła staroza-

konnego, do którego jednak ks. Jan Dzierżon 

nigdy nie przyłączył się. Bardzo negatywny 

stosunek do tego dogmatu miał właśnie pro-

boszcz z Karłowic. Krytykował go zarówno 

w prywatnych rozmowach jak i publicznie. 

Upomniany przez biskupa wrocławskiego 

na łamach „Schlesische Zeitung” w 1873 r. 

udzielił bardzo ostrej odpowiedzi, w której 

argumentował: „Nie ma chyba większego 

grzechu, jak przypisywać boskie właściwości 

komuś, kto jest zwykłym śmiertelnikiem”. [2] 

W tej sytuacji ks. Jan Dzierżon został eksko-

munikowany 30 października 1873 r.  i po-

zbawiony emerytury. Decyzja ta była dla ks. 

dr Jana Dzierżona tak bulwersująca, że podjął 

na drodze sądowej boje z kurią wrocławską. 

Batalię tę po kilku latach wygrał i przywró-

cono mu emeryturę. Inne zdarzenie było dla 

niego, jako księdza, strasznym przeżyciem, 

otóż nie mogąc spełniać funkcji kapłańskich, 

nadal uczestniczył w nabożeństwach i mszach 

świętych jak zwykły wierny. Jednak nowy 

proboszcz Wilhelm Pabel pytał się biskupa co 

on ma z ekskomunikowanym księdzem robić? 

Otrzymał krótką odpowiedź: „Nic nie robić”. 

Ale kapłan ten w swej nadgorliwości zakazał 

wstępu swemu poprzednikowi do kościoła. 

Ten zaś zignorowawszy ów zakaz, usiadł jak 

zwykle w ostatniej ławce kościoła. Wówczas 

Pabel kazał kościelnemu wyprowadzić tego 

„bezbożnika” z kościoła, na oczach całego 

ludu Bożego. Oto jak to wydarzenie opisuje 

bohater naszej opowieści: „Ów fanatyk wy-

rządzał mi stale coraz to nowe krzywdy, przy-

czyniając zgryzot. Kiedy po raz ostatni byłem 

w kościele, w którym przez 34 lata pracowa-

łem, nie zawahał się przy pokropieniu przed 

sumą podejść do mnie, dwakroć odeń star-

szego i wypowiedzieć głośno i zrozumiale dla 

wszystkich słowa: „Ten człowiek ma czelność 

przychodzić wciąż jeszcze tu, gdzie przecież 

nie należy”. By nie spotkać się więcej z po-

dobną brutalnością, postanowiłem opuścić 

na zawsze Karłowice, gdzie spędziłem 49 lat 

i przenieść się do rodzinnej wioski mojej.” [3] 

W 1884 r. przeprowadza się do swego bratan-

ka Franciszka, który mieszkał w rodzinnym 

domu Dzierżonów w Łowkowicach. Tam 

nadal pracuje ze swymi ukochanymi pszczo-

łami. Pomimo tak strasznej dla starego księ-

dza sytuacji, w jakiej znalazł się Jan Dzier-

żoń i jawnego ostracyzmu dotychczasowych 

przyjaciół – kapłanów, nie popełnił On apo-

stazji i nie przystąpił do żadnego innego ko-

ścioła, słowem - nie odstąpił od wiary swych 

przodków czyli od katolicyzmu. Ale dopiero 

na rok przed śmiercią, za sprawą proboszcza 

z Łowkowic, pogodził się Kościołem, przyjął 

sakramenty święte i zaczął regularnie bywać 

w łowkowickim kościele. 

Dlaczego tak dużo uwagi poświęcam 

kwestii wykluczenia ks. Jana Dzierżona ze 

społeczności katolików? Wydaje się, że ten 

wielki pszczelarz i uczony, przede wszyst-

kim czuł się kapłanem a pszczelarstwo było 

Jego pasją, która dopiero z czasem urosła do 

tej samej rangi co kapłaństwo, o czym zda-

ją się zapominać liczni biografowie ks. Jana 

Dzierżona. Pszczoły darzył dużym zaintere-

sowaniem, ponieważ nie tylko stanowiły dla 

niego przedmiot zainteresowań badawczych, 

ale stanowiły poważne źródło dochodów 

(w okresie rozkwitu Jego pasiek, posiadał 500 

rodzin pszczelich, co nawet dzisiaj jest bardzo 

znaczącą liczbą!), na równi z prowadzonym 

gospodarstwem rolnym. Warto podkreślić, że 

ani Jego osobista tragedia ekskomuniki (nie 

nam oceniać czy słuszna), ani niezliczone ata-

ki współczesnych mu uczonych na teorię par-

tenogenezy [4], nie złamały, w gruncie rzeczy 

pogodnego, charakteru uczonego. Świadczy 

PRAWDA, PRAWDA PONAD WSZYSTKO
MAcieJ winiArski 

(część II)

Pisanie nawet fragmentów biografii księdza, przez osobę świecką, jest zawsze utrudnione, ponieważ nawet współcześnie, czło-
wiek stojąc przed ołtarzem, nie jest w stanie sobie wyobrazić przeżyć i odczuć osoby duchownej. Pomimo ogromu zasług ks. dr 
jana Dzierżona w nauce światowej oraz jego zaangażowania w badania i obserwacje życia pszczół, w pierwszej kolejności był 
on księdzem katolickim i nigdy o tym nie zapominał. Przez 33 lata posługi kapłańskiej udało mu się zdynamizować religijnie, 
moralnie i gospodarczo życie mieszkańców Karłowic i okolicznych wiosek. [1] Ks. Dzierżon pochodził ze starej, chłopskiej rodzi-
ny i bardzo dobrze znał trud pracy na roli. gospodarując na gruntach kościelnych i będąc dobrym pszczelarzem, uniezależnił 
się finansowo od władz świeckich a częściowo także od kościelnych. ta pozycja pozwalała mu na obronę chłopów, zwłaszcza 
przed łupieską drapieżnością kolejnych dzierżawców posiadłości ziemskich. Stąd też, stał się przedmiotem licznych skarg do ku-
rii wrocławskiej (Hildebrant - dzierżawca i protestant) na rzekome zaniedbania duszpasterskie, czynione przez karłowickiego 
proboszcza. Sąd kapitularny, po skrupulatnej kontroli pracy księdza, odrzucił te zarzuty jako bezzasadne.
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o tym relacja M. Konopnickiej, która spo-

tkała się z Dzierżonem w 1895 r. na zjeź-

dzie pszczelarzy w Lipsku z okazji 60-lecia 

odkrycia partenogenezy pszczół. „Na ustach 

dobroduszny uśmiech, czupryna bujna jesz-

cze, siwe bokobrody, czoło szerokie, sklepiste, 

oczy zmrużone nieco, twarz pogodna, jasna. 

Coś niespożycie żywotnego jest w tym blisko 

90-letnim człowieku. Winszującym rękę ści-

ska, głową trzęsie, na polskie pozdrowienia 

ze szląska odpowiada, w oczy bystro i głębo-

ko patrzy, a gdy pozna, żeś swojak z ducha, 

że się Bożym dziełem zadziwować umiesz, 

a przyrodę kochasz, wnet w pamięci to lub 

owo o pszczołach swoich wyszuka, powie sło-

wo jakieś tak mocne i proste a ważne, że ci na 

samo dno duszy pada, jak złota, ciężka kropla 

lipowego miodu.” [5]

Jeszcze za życia ks. dr Jana Dzierżona za-

czął się spór między pszczelarzami niemiecki-

mi a polskimi o Jego narodowość. On sam wie-

lokrotnie te sprawy wyjaśniał mówiąc o sobie: 

„Co się tyczy mojej narodowości, jestem istot-

nie, na co moje nazwisko wskazuje, Polakiem 

z urodzenia, gdyż na Górnym Śląsku mówi się 

po polsku. Ponieważ w 10. roku życia przyby-

łem do Wrocławia i tam ukończyłem swoje stu-

dia, jestem z wykształcenia Niemcem. Jednak 

nauka nie zna granic ani narodowości.” [5] 

Wypowiedzią tą można by zamknąć ten aka-

pit powtarzając za nim, iż ks. dr Jan Dzierżon 

był niewątpliwie narodowości polskiej lecz 

z racji Jego niezliczonych publikacji był uczo-

nym niemieckim – tak jak np. Joseph Conrad, 

był Polakiem lecz pisarzem angielskim albo 

M. Skłodowska- Curie była Polką lecz uczo-

ną francuską, gdyby nie to, że współcześnie 

wiele osób u nas na Śląsku od nowa zaczyna 

udowadniać, iż ten genialny pszczelarz był 

narodowości niemieckiej. Przy czym koron-

nym argumentem zwolenników tej teorii ma 

być fakt, że metryka urodzenia J. Dzierżona 

została wypisana w j. niemieckim. Ale metry-

ka urodzenia J. Piłsudskiego została wypisana  

w j. rosyjskim i nikt ani w Rosji, ani w Polsce 

nie próbuje udowodnić, że był on Rosjaninem! 

Dokumenty musiały być wypisane w urzę-

dowym, tj. niemieckim, skoro na Śląsku były 

tylko urzędy niemieckie. Dlaczego ten aspekt 

biografii ks. dr Jana Dzierżona został w tym 

miejscu przywołany? Skoro nasz bohater tak 

sobie cenił prawdę, to aby być jej wiernym, 

należało i o  tej sprawie wspomnieć czytelni-

kom „Zielonej Planety”.  

Ks. dr Jan Dzierżon w Łowkowicach nadal 

prowadzi obserwacje i badania życia pszczół. 

Jednak patrząc przez pryzmat działalności na-

ukowej, to zgodnie z prawem młodości, naj-

bardziej płodnym i aktywnym okresem był 

czas spędzony w Karłowicach. W zakresie 

nauk przyrodniczych był niejako człowiekiem 

renesansu, ponieważ jego zainteresowania 

obejmowały życie pszczół, rolnictwo, ekolo-

gię (za czasów Dzierżonia to pojęcie nie było 

znane), a nawet podjął próby wykorzystywa-

nia ciepła ziemi. Z braku miejsca odkrycia ks. 

dr Jana Dzierżonia zostaną tylko pobieżnie 

wymienione.

1) Epokowe odkrycie partenogenezy 

pszczół (omówione wcześniej).

2) Konsekwencją użycia snoz (opisanych 

w poprzedniej części artykułu) była 

konieczność konstrukcji nowego typu 

ula, w którym ułatwiony byłby dostęp 

do wnętrza ula. Dzierżoń pierwszy skon-

struował ul rozbieralny, tzw. bliźniaki 

(dwojak, trojak, itd. aż do dwunastoraka). 

Najważniejszą funkcją Jego bliźniaków, 

były ruchome ścianki działowe, które 

w każdej chwili można było usunąć, co 

bardzo ułatwiało łączenie dwóch rodzin 

pszczół [6]. Ul ten (dwojak) upowszech-

nił się w Środkowej Europie pod nazwą 

dzierżonów. Inny ul ks. Jana Dzierżona, 

tzw. szafkowy, w nieco zmodyfikowanej 

postaci i pod inną nazwą, można jeszcze 

sporadycznie spotkać na Górnym Śląsku. 

3) Szczelnie zabudowany pawilon z prze-

ciwległe ustawionymi 4 czworakami, 

z wykopaną głęboką na 2 m dziurą w zie-

mi. Ule obsługiwało się z zewnątrz, bo 

ich zatwory równocześnie stanowiły 

fragmenty ściany przedniej pawilonu. 

Tak swoiście powstałe ogrzewanie geo-

termiczne zimą ogrzewało zziębnięte 

pszczoły [6]. Metoda ta nie upowszech-

niła się i stanowi tylko dowód pomysło-

wości uczonego.

4) Ścisłe określenie roli trutni w rodzinie 

pszczelej (jest to haploidalna postać 

samcza pszczół, służących jedynie do za-

plemniania matek pszczelich) oraz poda-

nie przyczyn powstawania tzw. trutówek, 

tj. niektóre pszczoły-robotnice przejmują 

funkcje matki i zaczynają znosić jaja, któ-

re zawsze są niezapłodnione i dlatego z ta-

kich jaj mogą powstać jedynie trutnie [7].

5) Udowodnienie, że mleczko pszczele 

w powstaje u pszczół robotnic w okoli-

cach głowy (później wykryto tzw. gru-

czoły okołogardzielowe, które je produ-

kują) oraz jego znaczenie w żywieniu 

pszczół. Przyszłe matki wychowywane 

są w pełnym komforcie białkowym, tzn. 

z dużym udziałem mleczka pszczele-

go, natomiast larwy przyszłych robotnic 

mają ograniczaną ilość mleczka pszcze-

lego (są żywione papką miodowo-pył-

kową). Sprawy te zaobserwował i opisał 

ks. Jan Dzierżon, i podkreślił znaczenie 

kastowości w życiu rodziny pszczelej [7].

6) Odkrył pochodzenie wosku i jego wyko-

rzystywanie przez pszczoły. Do czasów  

J. Dzierżona uważano, że wosk pszczoły  

zbierają z kwiatów i z niego wytwarzają 

plastry. Tak pisał na ten temat: „Pszczoły 

budujące komórki są grube, gdyż do tej 

produkcji muszą spożywać dużo miodu 

i pyłku. Jak wiele zwierząt ma tłuszcz, tak 

pszczoły mają płatki tłuszczu woskowego 

w dolnej stronie odwłoka. Pszczoły zdej-

mują tylnymi odnóżami woskowe płatki 

i przenoszą je do żuwaczek, tu go formują 

i przyklejają tam gdzie należy.” [7]

7) Odkrył znaczenie ciał białkowo-tłusz-

Fot. 1. Ks. dr Jan Dzierżon na tle swojej pasieki. Źródło: 
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/96865/h:326/ 
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Fot. 2. Ks. dr Jan Dzierżon na tle swego ula bliźniaka. Źródło: http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/96892/h:326/

czowych (ciałka zapasowe) jako ważny 

element przygotowywania się pszczół do 

zimy [7].

8) Pierwszy wpadł na pomysł tworzenia 

trutowisk, na których krzyżowałyby się 

matki ze specjalnie wyselekcjonowanymi 

rodzinami ojcowskimi (produkującymi 

trutnie). Trutowiska polegają na zasto-

sowaniu izolacji przestrzennej (10 km) 

od innych rodzin pszczelich i są jeszcze 

dzisiaj stosowane. Jednak odchodzi się 

od nich, ponieważ coraz trudniejsze jest 

znalezienie takiej przestrzeni, gdzie by 

nie docierały obce trutnie.

9) Ks. Jan Dzierżon odkrył, że miód spa-

dziowy jest produkowany nie tylko z wy-

dzielin mszyc lecz również czerwców. 

Zjawisko to zaobserwował głównie na 

jodłach i na świerkach [7].

10) Odkrył szkodliwe działanie na zdrowie 

pszczół zimowanych na miodzie spa-

dziowym. Zdrowe pszczoły produkty 

przemiany materii gromadzą w jelicie 

tylnym i wydalają je podczas pierwszego 

wiosennego oblotu. Zimowane na mio-

dzie spadziowym dostają biegunki i nie 

są w stanie przetrzymać kał do wiosny. 

Nie tylko chorują w czasie zimy lecz 

charakteryzują się również ponadnorma-

tywnymi upadkami pszczół, co skutkuje 

osłabieniem rodzin, prowadzącym często 

do osypania się rodziny pszczelej w trak-

cie trwania zimowli [7].

11) Opisał znaczenie pszczół w zapylaniu 

roślin, stwierdzając nie tylko wzrost plo-

nów roślin owadopylnych w obecności 

pszczół, lecz również ich pozytywny 

wpływ na dorodność nasion i owoców 

[7].

12) Stwierdził, że szpalery drzew zmniej-

szają prędkość wiatrów i związku z tym 

zapoczątkował w Karłowicach nasadza-

nie drzew przydrożnych i przyrzecznych, 

głównie gatunkami pożytecznymi dla 

pszczół (lipy, klony i dęby).

13) Ks. dr Jan Dzierżon pracę na roli po-

znał w domu rodzinnym, natomiast  

w gospodarstwie przykościelnym w Kar-

łowicach zetknął się z glebami bardzo 

lekkimi, które aby w miarę dobrze plo-

nowały, wymagały zupełnie odmiennego 

traktowania niż dotychczas. Wprowadził 

do uprawy łubin żółty, zarówno jako mię-

dzyplon jak i uprawę główną na tzw. zie-

lony nawóz. Poprawił przez to żyzność 

piaszczystych gleb.

W powyższym zestawieniu pominięto 

wiele konstrukcji ulowych i odkryć mniejszej 

wagi, ale tytan pracy i pomysłowości jakim 

był ks. dr Jan Dzierżon zostawił tak wiele, że 

nie sposób je wszystkie wymienić. Również, 

w tym artykule pominięto działalność spo-

łeczną i dydaktyczną uczonego. Bynajmniej 

nie dlatego, że ta działalność nie była ważna 

dla uczonego, wręcz przeciwnie – Dzierżon 

był żywo zainteresowany upowszechnianiem 

swoich odkryć i spostrzeżeń wśród, tzw. zwy-

kłych ludzi, bo we wzroście poziomu edukacji 

szeroko rozumianej, widział możliwość 

wyrwania z kręgu niemocy ludzi słabo wy-

kształconych i po prostu biednych. A obszary 

biedy na XIX. wsi śląskiej były ogromne. Na 

podstawie literatury przedmiotu wydaje się, 

że zupełnie inną wieś zastał ks. dr Jan Dzier-

żon, a znacznie ubogaconą zostawił i to chyba 

dzięki ogromnej pracy edukacyjnej takich lu-

dzi jak on i jemu podobnych. Niestety, póź-

niej przyszły wojny, które w znacznej mierze 

zniszczyły ten dorobek.

Największy jednak rozgłos i sławę przy-

niosło ks. dr Janowi Dzierżonowi, opisane 

wcześniej, odkrycie zjawiska partenogenezy 

u pszczół. Za to odkrycie otrzymał w 1873 r. 

tytuł doktora honoris causa na Uniwersytecie 

w Monachium. Jego „prawda, prawda ponad 

wszystko” powoli zaczynała sobie torować 

drogę również w kręgach naukowych, cho-

ciaż do pełnego uznania tego faktu nasz uczo-

ny musiał czekać jeszcze ponad 30 lat. Na 

dwa dni przed śmiercią do izby w której leżał, 

kazał wnieść jeden ze swoich uli. Tak, oto 

w ostatnich chwilach na ziemi, największemu 

pszczelarzowi wszech czasów, towarzyszył 

leciutki pogwar Jego ukochanych pszczół. 

Umiera 26 października 1906 r., został pocho-

wany na cmentarzu w Ławkowicach. Współ-

cześnie na grób ks. dr Jana Dzierżona piel-

grzymują pszczelarze z całego świata.

dr MAcieJ winiArski

Literatura:
Glaeser Zygfryd, Trudna Droga na szczyty wielkości. 

Wokół blasków i cieni posługiwania księdza Jana 
Dzierżona, Wykład na Konferencja naukowa poświęco-
na życiu i twórczości ks. dr Jana Dzierżona Kluczbork 
14.01.2011 r.
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Woyke Jerzy, Przeciwko teorii Dzierzona, Pszczelarstwo 
1961, nr 1, s.12-14.
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ERRAtA: Większość autorów (również 

Polaków) używa pisowni nazwiska Dzierżon 

w formie twardej, a nie jak w poprzedniej 

części artykułu zmiękczone: Dzierżoń. Za ten 

błąd autor artykułu bardzo przeprasza wszyst-

kich Czytelników Zielonej Planety.
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W sąsiedztwie odbywało się huczne we-

sele okraszone pokazem ogni sztucznych. 

Goście weselni z zachwytem wpatrywa-

li się w niebo podziwiając rozbłyskujące 

pióropusze i inne kolorowe cuda, których 

pojawienie się poprzedza głośny wystrzał. 

Weselnicy i okoliczni mieszkańcy to mil-

kli na moment, to wykrzykiwali coś z za-

chwytu, podczas gdy wspomniany pudel 

ze strachu nie mógł sobie znaleźć miejsca 

gdzie by się ukryć. W porównaniu z innymi 

wystraszonymi osobnikami swojego gatun-

ku i tak miał szczęście, bo nie był w domu 

sam. W domu pozostawali też gospodarze 

i starali się pieska uspokoić, a że nie jest 

to łatwe, wiedzą chyba wszyscy właścicie-

le psów. Wśród nich są nawet tacy, którzy 

rezygnują z własnej zabawy, na przykład 

sylwestrowej, chcąc wesprzeć psich przyja-

ciół w chwilach, które są dla nich naprawdę 

trudne. Z dzieciństwa pamiętam, jak nasz 

podwórkowy Burek plątał się nam między 

nogami wchodząc do domu, gdy na pobli-

skiej wojskowej strzelnicy były ćwiczenia.

Wystrzałów boją się nie tylko psy. Tego 

hałasu boją się wszystkie zwierzęta, bo 

mają lepszy od nas słuch. Odbierają drga-

nia fal głosowych, których my nie odczu-

wamy a głośne dźwięki wywołują u wielu 

z nich silny ból. Wiem od weterynarzy, że 

słabiej słyszą koty. One tak przed wystrza-

łami fajerwerkowych petard nie uciekają, 

choć też wykazują zaniepokojenie. W pa-

niczną ucieczkę przed błyskami i hukiem 

wystrzałów może rzucić się jednak zwie-

rzyna płowa. Sarny, jelenie i inne kopytne 

chaotycznie uciekając ulegają niejedno-

krotnie wypadkom. Zwłaszcza w górach. 

WYSTRZAŁOWA ZABAWA
MAriA kuźniArz

Wyjmuję z pralki pranie. Wśród odwirowanych, pachnących czystością ubrań, piesek-pluszaczek. Bardzo zniekształcony ale 
po strzepnięciu i poturbowaniu wraca do pierwotnego wyglądu. Piesek zabawka przywołuje mi z pamięci dwa zasłyszane zda-
rzenia. jedno tragiczne dla kota, który wybrał się pospać wśród przygotowanych do prania rzeczy i tak się w nich zakopał, że 
niezauważony został wyprany. Drugie raczej komiczne, bo trudno się nie uśmiechnąć na myśl, że pewien pudel pomylił pralkę 
z budą i wystawiwszy łepek z jej otworu popiskiwał. Ale wesołość nasza znika natychmiast gdy wiemy, że zrobił to w panice, 
przestraszony tym co działo się w sąsiedztwie.

W ubiegłym roku, w Zakopanym, tatrzań-

scy przyrodnicy apelowali by nie witać No-

wego Roku fajerwerkami. Fajerwerki mogą 

nawet wybudzić z zimowego snu niedźwie-

dzie. Opuściwszy gawrę w środku zimy 

niedźwiedź narażony jest na taką utratę 

energii, że wiosny raczej nie doczeka.

Lęki i niepokoje przeżywają też ludzie. 

Coraz częściej słychać, że w różnych miej-

scach na świecie, nie tylko przyrodnicy, 

ale zwykli obywatele wywalczyli swoimi 

sprzeciwami zakaz odpalania sztucznych 

ogni. Nawet na powitanie Nowego Roku, 

a nie tylko na wiwat z powodu wygranego 

meczu, zakończenia festiwalu czy wesel-

nego przyjęcia. Wiadomo, że zabronienie 

zabawy, jaką jest odpalanie fajerwerków, 

niejednemu sprawia przykrość. Niektóre 

pokazy są imponujące w swojej kolorysty-

ce i pięknie obrazów malowanych rozpry-

skującymi się iskierkami. Jest naprawdę co 

podziwiać. Sama z radością biegałam kie-

dyś nad Odrę by podziwiać feerię barw na 

wrocławskim niebie. Zawsze jednak odczu-

wałam jakiś dyskomfort, że za dużo tego 

dymu, za dużo hałasu, że starszym ludziom 

wracają wspomnienia bombardowań a ma-

leństwa się pobudziły. Z czasem, jak do-

stępność produktów pirotechnicznych stała 

się powszechna, zaczęłam myśleć bardziej 

radykalnie. Zwłaszcza po doniesieniach 

prasowych o wypadkach wywołanych 

przez pijanych młodocianych „pirotechni-

ków”. Sylwester, wesele, mecz to świetna 

okazja do popicia i popisania się odwagą. 

A handlarze pirotechniką zacierają ręce 

sprzedając materiały wybuchowe nawet 

osobom nieletnim. 

Podczas wybuchu fajerwerków powsta-

je ogromna ilość pyłu złożonego z bardzo 

drobnych cząstek. Jak informują donie-

sienia naukowe średnica cząstek jest tak 

mała, że mogą one wniknąć do naszego 

układu oddechowego a nawet krwiono-

śnego, wywołując poważne schorzenia. 

Chmura powstałego pyłu jeszcze długo po 

pokazie pozostaje w powietrzu, zagrażając 

naszemu zdrowiu. Nic też dziwnego, że 

coraz więcej ludzi na świecie domaga się 

zaprzestania tej wystrzałowej zabawy. Do 

miast włoskich, które jako jedne z pierw-

szych wprowadziły zakaz nie tylko zor-

ganizowanych pokazów ale i prywatnych 

wystrzałów ogni sztucznych oraz bardzo 

surowo kontrolują sprzedawców, dołącza-

ją kolejne miasta europejskie. W Sztok-

holmie fajerwerki można zobaczyć w Syl-

westra tylko na pokazie organizowanym 

przez miasto. Dwa lata temu tak się zło-

żyło, że kilka godzin sylwestrowej nocy 

spędziłam w pociągu na trasie Kopenhaga 

- Karlskrona. Za oknami była ciemna noc, 

fajerwerków nie widziałam.
Dobrze, że i my zaczynamy o tym my-

śleć. Byłoby pięknie, gdyby ograniczenie 

wystrzałowej zabawy wiązało się nie tyl-

ko z prawnymi zakazami ale i z przekona-

niem, że służy to nam i innym  mieszkań-

com Ziemi. Mam nadzieję, że niedługo 

wystrzałowo będziemy świętować tylko 

z okazji naprawdę wielkich wydarzeń. Ta-

kim, ozdobionym trzyminutowym poka-

zem ogni sztucznych, było  w 1918 roku 

ogłoszenie niepodległości. 

dr MAriA kuźniAr
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WSPOMNIENIE
7 sierpnia 2014 roku odszedł na zawsze Prezes Zarządu Głównego Pol-

skiego Klubu Ekologicznego w latach 2008-2011, Adam Guła. Profesor 
zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, członek – założyciel 
(w roku 1980) Polskiego Klubu Ekologicznego. 

Ukończył fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W pracy naukowej zaj-
mował się oddziaływaniem cząstek elementarnych w zakresie wysokich 
energii, zagadnieniami syntezy jądrowej, efektywnością energetyczną 
i energią ze źródeł odnawialnych.

O Jego dorobku naukowym napisano wiele we wspomnieniach; nie 
chcę tego powtarzać, pragnę jednak pokazać Jego sylwetkę od strony 
mniej oficjalnej. „Chłopak ze Lwowa”, bo urodził się we Lwowie i zachował 
w pięknej formie kresową gościnność, życzliwość, fantazję i ciepły stosu-
nek do współpracowników. Zapraszał studentów i pracowników do swe-
go domu, gdzie miał też małe laboratorium i … duży stół, przy którym 
dyskutowano pomysły, rozwiązania. Wybitnie inteligentny, miał dar syn-
tezy; gdy trzeba było podsumować badania i planować dalsze.

Na dalsze też wojaże wysyłał młodszych kolegów, którym dzięki swoim 
znajomościom ułatwiał wyjazd na staże czy pobyty stypendialne, np do 
Islandii czy Japonii.

Wobec kolegów niezwykle rzeczowy, ciepły, z poczuciem humoru, co 
skracało dystans i tworzyło dobrą atmosferę. Ta atmosfera i duża wiedza, 
którą umiał się dzielić z innymi bez akcentowania swojej pozycji nauko-
wej, zjednywały Mu przyjaciół i wiele osób, które były po prostu wdzięcz-
ne za przekazane umiejętności i naturalny sposób bycia. Miałem zaszczyt 
cieszyć się Jego przyjaźnią – tym większy mój żal – „chłopaka ze Stanisła-
wowa”, że Ten ze Lwowa już odszedł.

Aureliusz Mikłaszewski
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