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O
kręg Dolnośląski Polskiego Klubu Eko-

logicznego, w ramach projektu „Wspar-

cie lokalnej Agendy 21”, zorganizował we 

Wrocławiu, w dniu 7 października 2004 r., 

konferencję pt. „Wpływ rolnictwa na środowi-

sko”. Konferencja adresowana była głównie 

do urzędników samorządowych, odpowie-

dzialnych za jakość środowiska i rolnictwo, 

przedstawicieli ośrodków doradztwa rolnicze-

go, liderów rolniczych, organizacji pozarzą-

dowych. Dorobkiem tej konferencji jest przed-

stawienie aktualnych trendów zmian środowi-

ska na terenach wiejskich, co może być punk-

tem wyjścia do przygotowania programów 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

dla gmin lub regionów. Od wiedzy już tylko 

krok do podjęcia działań w kierunku ograni-

czania negatywnego oddziaływania produkcji 

rolnej na środowisko przyrodnicze.

Na zwiększającą się rolę rolnictwa, głów-

nie intensywnego, w zanieczyszczaniu śro-

dowiska zwrócił uwagę otwierając konferen-

cję wiceprezes OD PKE Aureliusz Mikła-

szewski. W swoim referacie pokrótce przed-

stawił m.in. tematykę zmian w krajobrazie, 

podatność na erozję, chemizacji środowiska, 

skażenia wód, zagrożenia dla bioróżnorod-

ności, pogorszenie jakości plonów i produk-

tów rolnych, uciążliwości dużych ferm oraz 

kierunków działań podejmowanych w Euro-

pie i Polsce.

W referacie „Zagrożenia środowiska spo-

wodowane działalnością rolniczą w świetle 

badań i kontroli Inspekcji Ochrony Środowi-

ska” pani Barbara Kwiatkowska-Szygulska 

(WIOŚ we Wrocławiu), zwróciła uwagę 

głównie na implementację ustawodawstwa 

unijnego w naszym kraju, zanieczyszczenie 

wód azotanami oraz działalność kontrolną 

Inspekcji. Tak zwana Dyrektywa azotanowa 

(nr 91/676/EWG) wymogła poprawki w Pra-

wie ochrony środowiska, w Prawie wodnym 

oraz Ustawie o nawozach i nawożeniu, wpro-

wadzając m.in. wymóg sporządzenia wyka-

zu obszarów narażonych na zanieczyszczenie 

wód azotanami. Za obszary narażone uzna-

je się obszary, na których występują wody 

powierzchniowe i podziemne:

– zanieczyszczone azotanami w ilości 

powyżej 50 mg/l oraz wykazujące eutrofiza-

cję, w efekcie nadmiernych dawek azotu,

– zagrożone zanieczyszczeniem, w szcze-

gólności wody służące do pozyskania wody 

pitnej, w których zawartość azotanów wyno-

si 25 mg/l i wykazuje tendencję wzrostową.

Na terenie województwa dolnośląskiego 

za obszary szczególnie wrażliwe, na których 

należy ograniczyć dopływ azotu ze źródeł 

rolniczych do wód powierzchniowych, uzna-

no zlewnię rzeki Polski Rów i rzeki Orli 

(dopływy Baryczy). Na tym terenie obowią-

zywać będzie Kodeks Dobrych Praktyk Rol-

niczych, co pozwoli na zmniejszenie obcią-

żenia środowiska azotanami.

Inspektorat Ochrony Środowiska ziden-

tyfikował na obszarze Polski około 627 wielko-

przemysłowych ferm trzody chlewnej, głów-

nie na terenach województw:  wielkopolskiego, 

zachodniopomorskiego, podlaskiego i lubel-

skiego. Około 20% tych obiektów zostało 

skontrolowane przez służby IOŚ, wykazując 

liczne uchybienia m.in. w zakresie przecho-

wywania i utylizacji gnojówki, gnojowicy, 

obornika, nieprzestrzegania terminów sto-

sowania gnojowicy na gruntach ferm. W roku 

2003 przeprowadzono także kontrole w za-

kresie stosowania środków chemicznych 

w rolnictwie, w 101 podmiotach, m.in. w hur-

towniach, magazynach i punktach sprzedaży 

detalicznej środków chemicznych dla rolnic-

twa oraz gospodarstwach rolnych i ogrodni-

KRYSTYNA HALADYN

R O L N I C T W O  
A  Ś RO DOW I S KO

Jednym z poważniejszych problemów ochrony środowiska jest zanieczyszczenie wód związkami biogennymi (azot, 

fosfor, fosforany), które przyczyniają się do eutrofizacji wód powierzchniowych, w tym do zamierania naszego morza 

i jezior. Mimo malejącej ilości ścieków wymagających oczyszczania, jak i rosnącej liczby oczyszczalni, w roku 2001 

tylko część oczyszczalni (zaledwie 48,5% przepustowości) miało podwyższone usuwanie biogenów. A przecież nie 

wszystkie ścieki trafiają jeszcze do oczyszczalni ścieków, związki biogenne spływają także z powierzchni pól upraw-

nych, dostają się do środowiska z nawozów sztucznych i naturalnych, które są niewłaściwie stosowane. W roku 1987 

Wisła odprowadziła do Bałtyku 134.728 ton azotu i 6.598 ton fosforu, Odra natomiast 72.027 ton azotu i 7.335 ton 

fosforu, w roku 1992 odpowiednio: Wisła – 80.971 ton azotu i 5.250 ton fosforu i Odra: 71.366 ton azotu i 5.345 

ton fosfor, a więc ładunki znacznie mniejsze. Ciągle jednak znad Bałtyku nadchodzą alarmujące wieści, że „Bałtyk 

umiera”. W dużej mierze za stan ten odpowiada nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa i rolnictwo.
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czych. Stwierdzono nieprawidłowości w po-

stępowaniu ze środkami ochrony roślin (nie-

właściwe magazynowanie, brak ich ewiden-

cji, spalanie opakowań w kotłowniach i na 

placach, brak przeszkolenia pracowników 

w zakresie stosowania oraz przekazywanie 

przeterminowanych środków). Działalność 

rolnicza ma również swój wkład w uciążli-

wości hałasowe na obszarach wiejskich. 

Głównym źródłem hałasu są urządzenia in-

stalacji odpylających w obiektach, suszarnie, 

agregaty urządzeń chłodniczych oraz urzą-

dzenia do transportu zbóż. 

Najbardziej niebezpieczne jest, utrzymu-

jące się powszechnie mniemanie, że rolnic-

two nie jest działalnością szkodliwą dla 

środowiska. Okazuje się, że wiedza rolników 

na temat szkodliwości ich działalności jest 

żenująco niska, a przecież rolnicy sami sobie 

szkodzą więcej niż innym, zanieczyszczając 

np. wody, które do produkcji roślinnej muszą 

być czyste.

W
 referacie „Walory przyrodnicze eko-

systemów rolnych i sposoby ich ochro-

ny” Józef Tyburski (Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie), w ciekawy sposób, 

przedstawił sukcesywne ubożenie bioróżno-

rodności terenów rolnych w wyniku inten-

sywnej gospodarki. Cały referat zamieszczo-

ny jest w tym numerze „Zielonej Planety”. 

Temat identyfikacji obszarów wrażliwych 

na zanieczyszczenie azotanami oraz działań 

zmierzających do ograniczenia negatywnego 

oddziaływania rolnictwa na jakość wód, wy-

czerpująco przedstawił Ireneusz Kajewski 

(Akademia Rolnicza we Wrocławiu), w re-

feracie pt. „Zanieczyszczenie wód powierzch-

niowych i podziemnych przez związki azotu 

ze źródeł rolniczych w zlewni Odry i kierun-

ki działań naprawczych”.

Oddziaływanie rolnictwa na wody po-

wierzchniowe przedstawione zostało także 

szczegółowo w referacie Alicji i Włodzimie-

rza Czamara (Akademia Rolnicza we Wro-

cławiu) pt. „Wpływ hodowli drobiu na jakość 

wody powierzchniowej górnej części zlewni 

rz. Strzegomki”. Autorzy zaprezentowali bi-

lans związków biogennych powstających 

z produkcji zwierzęcej na terenie zlewni oraz 

jak się on przekłada na zanieczyszczenie 

wody w rzece Strzegomce.

Józef Tyburski (Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie) w referacie pt. „Eko-

logiczne i konwencjonalne metody gospoda-

rowania w rolnictwie a stan wód i atmosfery” 

omówił problem eutrofizacji wód w wyniku 

nadmiaru azotu w środowisku. Rolnictwo 

intensywne wykorzystuje tylko 52% , a wy-

soce intensywne zaledwie 47% azotu dostar-

czonego glebie w postaci nawozów sztucz-

nych, nawozów organicznych oraz opadu 

atmosferycznego. Rolnictwo ekologiczne nie 

stosuje nawozów sztucznych, a dostarczony 

azot wykorzystywuje w 71 %. Zgodnie z ba-

daniami holenderskimi, całkowity odpływ 

azotu z wodami drenarskimi, w ciągu roku, 

z gospodarstwa intensywnego, konwencjo-

nalnego wyniósł 98 kg azotu z 1 ha, w przy-

padku gospodarstwa zintegrowanego – 67 kg 

azotu/ha, a gospodarstwa ekologicznego – 

tylko 29 kg azotu/ha. Zdaniem autora, popra-

wy należy szukać w zrównoważonym rozwo-

ju rolnictwa i ograniczenia specjalizacji oraz 

poprzez promowanie rolnictwa ekologiczne-

go. Rolnictwo ma też swój udział w zanie-

czyszczaniu atmosfery. Oprócz zanieczyszczeń 

związanych z pracą zakładów przetwórczych, 

suszarni, młynów, produkcja roślinna przy-

czynia się do emisji gazów szklarniowych. 

W przeliczeniu na jedną tonę plonu wyprodu-

kowanego metodami ekologicznymi emisja 

gazów szklarniowych jest około 1,5–2,0 razy 

mniejsza niż w przypadku metod konwen-

cjonalnych.

W referacie pt. „Wpływ nawożenia na 

środowisko glebowe” Bożeny Rabikowskiej 

i Urszuli Piszcz (Akademia Rolnicza we Wro-

cławiu) szczegółowo przedstawiono wpływ 

wieloletniego, zróżnicowanego nawożenia 

gleby na ich właściwości fizykochemiczne, 

zawartość węgla organicznego, azotu, fosfo-

ru, potasu i magnezu, w zależności od rodza-

ju gleby, wielkości stosowanych dawek nawo-

zów, stopnia ich zrównoważenia oraz sposo-

bu gospodarowania. Najszybciej i w najwięk-

szym zakresie zmiany zachodzą w glebach 

lekkich, natomiast wolniej i w stosunkowo 

małym stopniu – w glebach ciężkich. Ugoro-

wanie gleb powoduje nasilenie mineralizacji 

próchnicy, zwiększone wymywanie składni-

ków, głównie wapnia, magnezu, potasu i azo-

tanów, co prowadzi do degradacji gleb.

W
pływ rolnictwa na owady, głównie 

pożyteczne, przedstawiony został 

w referacie pt. „Środki ochrony roślin w rol-

nictwie a świat owadów” Michała Hureja 

i Jacka Twardowskiego (Akademia Rolnicza 

we Wrocławiu). Stosowanie związków che-

micznych w zwalczaniu szkodników, chorób 

Otwierająca konferencję
Jutta Kromnakor z „Euronatur”

Otwierająca konferencję
Jutta Kromnakor z „Euronatur”

Konferencja „Wpływ rolnictwa 
na środowisko”, odbywająca się 

w budynku NOT-u, 
zgromadziła wielu uczestników

Konferencja „Wpływ rolnictwa 
na środowisko”, odbywająca się 

w budynku NOT-u, 
zgromadziła wielu uczestników
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i chwastów wiąże się z realnym zagrożeniem 

dla środowiska, zwłaszcza przy niewłaściwie 

przeprowadzanych zabiegach, niezgodnie 

z zaleceniami zawartymi na etykiecie środ-

ków. Częste stosowanie środków owadobój-

czych prowadzi do wykształcenia odporności 

zwalczanych owadów, czego przykładem 

może być stonka ziemniaczana, i całkowite-

go braku ich skuteczności, na co rolnicy re-

agują zwiększeniem dawek środków che-

micznych. Stosowanie środków chemicznych 

politoksycznych przyczynia się do znacznej 

redukcji owadów pożytecznych dla terenów 

rolnych, np. owadów zapylających kwiaty. 

Selektywne środki zwalczania szkodników 

charakteryzują się niską toksycznością dla 

ludzi i środowiska. Zaliczane są do nich środ-

ki biologiczne (biopreparaty), inhibitory bio-

syntezy chityny oraz syntetyczne środki se-

lektywne. Środki chemiczne ochrony roślin 

mogą negatywnie wpływać na owady poży-

teczne także w sposób pośredni, np. odży-

wiając się mszycami potraktowanymi pre-

paratami chemicznymi.

 

Z
agrożenia dla środowiska ze strony rol-

nictwa przemysłowego oraz wpływ rol-

nictwa ekologicznego na środowisko przed-

stawił Roman A. Śniady (Akademia Rolnicza 

we Wrocławiu) w referacie pt. „Rolnictwo 

ekologiczne a środowisko”. Redukcja wymy-

wania azotanów w rolnictwie ekologicznym 

w porównaniu do rolnictwa konwencjonal-

nego wynosi, wg różnych autorów, od 40 do 

64%. Również znacznie korzystniejsze jest 

rolnictwo ekologiczne dla bioróżnorodności, 

gdyż w przypadku stosowania ekologicznych 

metod uprawy, na terenach rolniczych moż-

na wyróżnić różnorodność biologiczną ga-

tunków, odmian roślin uprawnych i ras zwie-

rząt hodowlanych oraz różnorodność bio-

logiczną gatunków dzikich. Również pod 

względem zużycia energii do wytworzenia 

różnych produktów rolnictwo ekologiczne 

jest znacznie korzystniejsze. W posumowaniu 

autor przedstawił ocenę rolnictwa ekologicz-

nego i konwencjonalnego za pomocą 23 in-

dykatorów. Rolnictwo ekologiczne w 3 przy-

padkach miało dużo lepszy, w 13 – lepszy, 

a w 7 taki sam wpływ na środowisko przy-

rodnicze w porównaniu do rolnictwa kon-

wencjonalnego.

W referacie „Wpływ gospodarki rolnej 

na krajobraz” Zuzanna Borcz (Akademia 

Rolnicza we Wrocławiu) omówiła rodzaje 

krajobrazu wiejskiego ukształtowanego w za-

leżności od działalności rolniczej.

Dużą nadzieję na poprawę jakości środo-

wiska na terenach rolnych pokładają przy-

rodnicy i ekolodzy w programach rolnośro-

dowiskowych, o których mówiła Urszula 

Kozaczuk (Regionalne Centrum Doradztwa 

Rolniczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich) 

w referacie pt. „Rola programów rolno-śro-

dowiskowych w ochronie środowiska”. Zwy-

kła dobra praktyka rolnicza, która oznacza 

przestrzeganie standardów związanych z ra-

cjonalną gospodarką nawozami, ochroną wód 

i gleb, zachowaniem cennych siedlisk i ga-

tunków występujących na obszarach rolnych 

oraz ochroną walorów krajobrazu, obowią-

zuje wszystkich rolników i musi być prze-

strzegana również na terenach nieobjętych 

programami wsparcia finansowego.

Ostatni referat na konferencji dotyczył 

korelacji między jakością żywności a zdro-

wiem człowieka. Zbigniew Hałat (lekarz 

specjalista, epidemiolog) w swoim wystąpie-

niu pt. „Wpływ jakości (pochodzenia) żyw-

ności na zdrowie człowieka” zwrócił uwagę 

na zalew naszego kraju żywnością wątpliwej 

jakości oraz na bezradność naszych służb 

sanitarnych i niedowład decyzyjny władz. 

Na jakość żywności wpływ mają warunki jej 

produkcji, ale też nadmierny stopień prze-

tworzenia, wymagający dużej ilości dodatków 

(konserwantów, barwników, różnych polep-

szaczy i substancji smakowych). Właśnie te 

dodatki mogą stwarzać zagrożenie dla zdro-

wia nieświadomych konsumentów.

I
ntensyfikacja produkcji rolnej wiąże się 

z uciążliwym, a czasem nawet destrukcyj-

nym, oddziaływaniem na środowisko, przy-

rodę, krajobraz, jakość produktów żywno-

ściowych, a w efekcie może mieć negatyw-

ny wpływ także na zdrowie ludzi. Negatyw-

ne „zasługi” dla środowiska mają nie tylko 

wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, ale 

także gospodarstwa średnie, a nawet małe. 

Większość przewinień rolników wynika 

z niewiedzy lub z niedbalstwa. Dlatego też 

materiały konferencyjne, wydane przez Pol-

ski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski 

w formie książki pod tytułem „Wpływ rol-

nictwa na środowisko”, rozprowadzane do 

wszystkich gmin województwa dolnoślą-

skiego oraz opolskiego, mogą być przydatną 

bazą informacyjną i podstawą do proekolo-

gicznych działań samorządów lokalnych. 

Główny wniosek, wypływający z referatów 

i dyskusji na konferencji, dotyczy koniecz-

ności upowszechniania i wdrażania Kodek-

su Dobrych Praktyk Rolniczych na terenach 

wiejskich. Powszechne stosowanie tych prak-

tyk, przy wsparciu Komisji Europejskiej 

i naszego rządu, dają szansę na poprawę sta-

nu środowiska w całym kraju.

mgr Krystyna Haladyn

Rolnictwo drobno- i średniopowierzchniowe 
ma korzystny wpływ na krajobraz 

obszarów wiejskich oraz ich bioróżnorodność

Rolnictwo drobno- i średniopowierzchniowe 
ma korzystny wpływ na krajobraz 

obszarów wiejskich oraz ich bioróżnorodność
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Wprowadzenie

Dużo uwagi poświęcano ochronie wy-

branych siedlisk górskich, niektórych obsza-

rów leśnych, cieków i zbiorników wodnych, 

bagien czy też krajobrazu. Niedoceniano za-

razem ogromnego znaczenia jakie ma dla 

naszego dziedzictwa kulturowego ochrona 

biologicznej różnorodności na obszarach 

wykorzystywanych rolniczo, takich jak bo-

gate zbiorowiska roślinne półnaturalnych, 

ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk.

W piśmiennictwie udokumentowano nie-

zwykłe bogactwo przyrodnicze, kryjące się 

na półnaturalnych użytkach zielonych. Na 

przykład w Zachodnich Niemczech doszu-

kano się, na niektórych pastwiskach położo-

nych w stanowiskach suchych, 588 gatunków 

roślin wyższych i paprotników! Natomiast 

w stanowiskach wilgotnych stwierdzono wy-

stępowanie mniejszej, ale również imponu-

jącej ich liczby – 297 (Korneck i Sukopp 

1988). A przecież typowa ruń intensywnie 

użytkowanych łąk i pastwisk składa się z kil-

ku zaledwie gatunków traw, z rzadka wzbo-

gaconych o rośliny motylkowate.

O ogromnym potencjale biologicznej 

różnorodności półnaturalnych użytków zie-

lonych świadczą nie tylko zbiorowiska ro-

ślinne – odwołajmy się do świata owadów. 

I tak dla przykładu, na naturalnych pastwi-

skach alpejskich w Austrii doszukano się 

obecności 1.041 gatunków owadów, z czego 

aż 85% stanowiły gatunki z czerwonej listy 

(Holzner i in. 1986). A przecież na tym jesz-

cze nie koniec, wszak zarówno łąki jak i pa-

stwiska są także miejscem bytowania szere-

gu gatunków ptaków.

Pomimo faktu, że użytki zielone są osto-

ją biologicznej różnorodności, pod tym wzglę-

dem tak naprawdę doceniono je stosunkowo 

niedawno – w pierwszych dekadach XX wie-

ku. Europejskie rolnictwo było wówczas 

ekstensywne, co sprzyjało zachowaniu wa-

lorów przyrodniczych. Wkrótce jednak na-

stąpił proces jego uprzemysławiania. Inten-

syfikacja dotknęła większość obszarów 

użytków zielonych w Europie Zachodniej. 

Przejawiała się ona w: osuszaniu gruntów, 

zwiększaniu nawożenia, przyśpieszeniu pory 

wykonywania sianokosów, wzroście często-

tliwości koszenia, a także zwiększaniu ob-

sady wypasanych zwierząt. Dawniej dzielo-

no łąki na jedno- i dwukośne, a obecnie ty-

pową praktyką w Holandii jest rozpoczyna-

nie pierwszego pokosu w maju, a następnie 

koszenie regularnie co miesiąc aż do końca 

września (w sumie mamy więc 5 pokosów). 

W tym samym czasie na mniej wydajnych 

obszarach, tzw. ziemiach marginalnych, rol-

nicy nie mogą sprostać konkurencji, a grun-

ty te ulegają porzuceniu. Co ciekawe, obydwa 

te procesy, daleko posuniętej intensyfikacji 

i marginalizacji, mimo że z natury są sobie 

przeciwstawne, równie zgubnie wpływają na 

biologiczną różnorodność.

JÓZEF TYBURSKI

Walory  przyrodnicze  Walory  przyrodnicze  
ekosystemów  ro lnych  ekosystemów  ro lnych  
i sposoby ich ochronyi sposoby ich ochrony

Przez dziesiątki lat XX wieku, wielu osobom nawet nie przyszłoby do głowy doszukiwanie się obecności cennych 

wartości przyrodniczych na użytkach rolnych. Przyzwyczajono nas do postrzegania ochrony przyrody poprzez ochro-

nę gatunków, a przestrzenne formy jej ochrony, w postaci obszarów przyrodniczo cennych, często były lokalizowa-

ne poza zasięgiem oddziaływania rolnictwa.

Na obrzeżach pól uprawnych latem 
pojawia się bogactwo polnych kwiatów,
co jest możliwe jedynie w przypadku
ekstensywnego rolnictwa

Na obrzeżach pól uprawnych latem 
pojawia się bogactwo polnych kwiatów,
co jest możliwe jedynie w przypadku
ekstensywnego rolnictwa
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Industrializacja rolnictwa 
a biologiczna różnorodność

Wpływ uprzemysłowienia rolnictwa na 

różnorodność biologiczną można by określić 

następująco: im intensywniejsze metody go-

spodarowania, tym gorzej dla żywych zaso-

bów przyrody. By zilustrować tą tezę odwo-

łajmy się ponownie do doświadczeń niemiec-

kich. W badaniach prowadzonych w rejonie 

Osnabrücken (Niemcy) pomiędzy rokiem 

1870 i 1950, nastąpił znaczący wzrost wy-

dajności produkcji rolnej, głównie poprzez 

udoskonalenie gospodarki płodozmianowej, 

w tym wprowadzenia do uprawy na szeroką 

skalę roślin motylkowatych (nawozy sztucz-

ne i pestycydy weszły „na dobre” do użycia 

w latach 50. XX wieku). Na przestrzeni tych 

80 lat stwierdzono wymarcie 14 gatunków 

roślin naczyniowych, a w następnym, zale-

dwie 28-letnim okresie (pomiędzy rokiem 

1950 a 1978), wymarło ich aż 145! (Grosch 

i Schuster 1993). Uważa się, iż obecnie za-

grożonych jest wyginięciem około 1/3 gatun-

ków roślin naczyniowych.

Upowszechnienie intensywnych metod 

gospodarowania w rolnictwie wpływa fatalnie 

nie tylko na florę. W sadach, ogrodach, na 

użytkch zielonych i na gruntach ornych owa-

dy tracą swoje naturalne siedliska. Według 

ostatnich szacunków około 50% gatunków 

owadów zagrożonych jest wymarciem. Coraz 

gorzej przedstawia się sytuacja ptaków łąko-

wych – są one nie mniej zagrożone niż rośli-

ny i owady. Co prawda niektóre z nich, jak 

chociażby czajka, nie reagują ujemnie na wzrost 

intensywności użytkowania łąk i pastwisk, 

tym niemniej większość z nich popada w ta-

rapaty. O tym, jak intensyfikacja gospodaro-

wania zagraża ich bytowi pokazuje tabela 1.

Mechanizm oddziaływania wzrostu in-

tensywności gospodarowania na trwałych 

użytkach zielonych na ptaki łąkowe jest na-

stępujący: zaczyna się od drenażu lub od-

wodnienia gruntów siecią rowów otwartych 

– umożliwia to rolnikom wcześniejszy dostęp 

do łąk i pastwisk oraz zastosowanie maszyn, 

które już nie grzęzną. Następnym etapem jest 

intensyfikacja nawożenia i wzrost wydajno-

ści użytków zielonych. Wzrost dawek nawo-

zów powoduje uproszczenie porostu, do kil-

ku zaledwie gatunków traw. W ślad za tym 

obniża się liczba żyjących tam gatunków 

owadów oraz liczebność ich populacji, a owa-

dy są ważnym składnikiem ptasiej diety.

Osuszenie i intensyfikacja nawożenia 

zapoczątkowuje również inne istotne proce-

sy prowadzące do zagłady ptaków – ograni-

czają one przeżywalność jaj i piskląt. Rosną-

ca wydajność zielonki i siana prowadzi do 

wzrostu pogłowia przeżuwaczy. Dla ptaków 

oznacza to większe zagrożenie podczas wy-

pasu – chodzi o rozdeptywanie gniazd i jaj. 

Z uwagi na zbyt wczesne terminy koszenia 

zagrożone są głównie pisklęta (Veen 1996).

Ekstensyfikacja rolnictwa 
a biologiczna różnorodność

Zbyt daleko posunięta ekstensyfikacja 

gospodarowania na użytkach rolnych, stano-

wi nie mniejsze zagrożenie dla różnorodno-

ści biologicznej od nadmiernej intensyfikacji. 

W przypadku użytków zielonych zbyt mała 

obsada wypasanych zwierząt, rezygnacja 

z regularnego, rokrocznego koszenia, zapo-

czątkowuje pochód sukcesji. Na skutek braku 

opłacalności gospodarowania w wielu rejo-

nach dochodzi do porzucenia ziemi, a wów-

czas sukcesja nabiera pełnego rozmachu.

Sukcesja jest procesem naturalnym, a jed-

nak z punktu widzenia ochrony bioróżnorod-

ności – niepożądanym. W siedliskach typo-

wo łąkowych, o wysokim poziomie wód 

gruntowych, prowadzi do dominacji jednego 

lub kilku gatunków roślin, co jest równo-

znaczne z eliminacją dziesiątków innych 

taksonów. Dla przykładu wspomnę, że w do-

linie Narwi typowym przejawem procesu 

sukcesji jest zarastanie trzciną zaniedbanych 

lub porzuconych łąk. Proces ten oznacza 

skazanie na zagładę nie tylko bogatych ze-

społów roślinnych. Wraz z nimi dochodzi do 

utraty przez krajobraz otwartego charakteru. 

W konsekwencji dziesiątki gatunków ptaków 

zostaje pozbawionych terenów lęgowych.

Tab. 1.  Wielkość (w parach lęgowych) i trendy spadkowe wybranych gatunków ptaków w ciągu ostatniego 
20-lecia w Holandii i w Polsce (Veen 1996)

Gatunek Holandia Polska

Bocian biały 5 –90% 30.000 0%

Kaczka cyranka 1.500 –75% 3.500 –25%

Rycyk 90.000 –30% 7.000 –20%

Czajka 250.000 0% 55.000 0%

Derkacz 100 –90% 7.200 –10%

Skowronek 160.000 –80% 7.000.000 0%

Pokląskwa 500 –75% 230.000 0%
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O tym, że zarówno zbyt daleko posunię-

ta intensyfikacja jak i ekstensyfikacja metod 

gospodarowania nie służy biologicznej róż-

norodności ekosystemów rolnych przekonu-

je wykres przedstawiony na ryc. 1.

Jak nie należy chronić 
bioróżnorodności 
ekosystemów rolnych

Walory przyrodnicze półnaturalnych użyt-

ków zielonych doceniono dopiero na począt-

ku ubiegłego stulecia, a wypracowanie zasad 

ich ochrony zajęło kilka dekad. Najważniej-

szym wnioskiem jest stwierdzenie, iż za-

stosowanie systemu ochrony biernej w celu 

ochrony biologicznej różnorodności półnatu-

ralnych łąk i pastwisk byłoby kardynalnym 

błędem. Tworzenie zamkniętych obszarów 

chronionych, ich odgradzanie od działalności 

gospodarczej, w tym wypadku od rolnictwa, 

może li tylko pogorszyć sytuację.

Przeświadczenie o słuszności stosowania 

ochrony biernej wynikło z założenia, iż sama 

przyroda najlepiej „wie” jak się sobą rządzić, 

a ingerencja człowieka może tylko zaszko-

dzić. Mnogość przykładów dokumentujących 

negatywny wpływ człowieka na środowisko 

naturalne doprowadziła do przeświadczenia, 

że obszary przyrodniczo cenne najlepiej od-

izolować od cywilizacji.

Powyższe stanowisko było słuszne wów-

czas, gdy mieliśmy do czynienia z komplet-

nymi, w pełni naturalnymi ekosystemami. 

Obecnie jednak najczęściej w grę wchodzą 

ekosystemy półnaturalne, w których brakuje 

nawet niektórych gatunków kluczowych. Siłą 

rzeczy takie ekosystemy nie mogą być sta-

bilne – nie mogą zachować równowagi bez 

stałej ingerencji z zewnątrz. Niewątpliwie do 

takich właśnie ekosystemów należą półnatu-

ralne użytki zielone.

Do utrzymywania otwartych, naturalnych 

ekosystemów trawiastych niezbędny był udział 

dużych roślinożerców (ich „wilczy” apetyt 

na zieleninę przez wieki skutecznie powstrzy-

mywał sukcesję). Niestety większość dużych 

roślinożerców bądź całkowicie wyginęła (tur), 

bądź też nie jest wystarczająca liczna i nie 

wszędzie obecna (dzikie konie, jeleń, łoś, 

żubr), by skutecznie przeciwstawić się zara-

staniu otwartych krajobrazów. Dlatego też 

odgrodzenie półnaturalnych terenów zielo-

nych od cywilizacji, czytaj: wyrugowanie 

stamtąd rolnictwa, w sytuacji niedoboru bądź 

całkowitego braku dzikich trawożerców w eko-

systemach, musi dać opłakane skutki.

Współcześnie, w przypadku półnatural-

nych użytków zielonych, zasadnicze znacze-

nie ma utrzymanie chowu bydła. W półna-

turalnym, otwartym krajobrazie łąk i pastwisk 

bydło domowe spełnia funkcje replik dużych 

gatunków dzikich przeżuwaczy.

Wpływ polityki rolnej 
na zachowanie walorów 
przyrodniczych 
ekosystemów rolnych

Mechanizmy polityki rolnej istotnie mo-

dyfikują technologie rolnicze, a za ich po-

średnictwem wywierają ogromny wpływ na 

przyrodę. Wciąż pogarszające się relacje 

ekonomiczne w rolnictwie, spadające ceny 

produktów rolnych i równocześnie dochody 

rolników – co jest typowym zjawiskiem w sy-

tuacji permanentnej nadprodukcji – zmusza-

ją rolników do coraz silniejszego współza-

wodnictwa o utrzymanie się na rynku. 

W związku z tym, już obecnie w Polsce na 

dobrych glebach dochodzi do daleko posu-

niętej intensyfikacji, a jednocześnie grunty 

najsłabsze będą porzucane na coraz większą 

skalę. Stosowane przez dziesiątki lat mecha-

nizmy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Euro-

pejskiej (CAP) pogłębiały te procesy, zapew-

niając najwyższą pomoc finansową rolnikom 

intensywnym.

Negatywne aspekty oddziaływania CAP 

są coraz bardziej widoczne, zarówno dla sa-

mych rolników jak i pozostałych mieszkańców 

Europy. Piękne krajobrazy były niszczone: 

grunty podmokłe osuszano by móc zastoso-

wać ciężki sprzęt i wcześniej wkroczyć na 

pola; oczka wodne zasypywano w imię wzro-

stu wydajności maszyn; żywopłoty i zadrze-

wienia śródpolne wycinano jako powierzch-

nie „bezproduktywne”, a ponadto utrudnia-

jące poruszanie się dużych maszyn po polnych 

drogach. Pod wpływem stosowania tych du-

żych i wydajnych maszyn gleba podlega nad-

miernemu ubiciu oraz skażeniu przez nad-

mierne ilości nawozów i pestycydów. Różno-

rodność biologiczna użytków rolnych, na 

skutek mechanizmów Wspólnej Polityki Rol-

nej, ulegała daleko idącej degradacji.

W związku z wyżej opisanymi tenden-

cjami, w 1992 roku wprowadzono w życie 

w EWG Rozporządzenie Rolno-Środowisko-

we nr 2078/92, którego celem jest ochrona 

walorów przyrodniczych na gruntach rolnych. 

Na mocy tego rozporządzenia, rolnikom któ-

rzy tak zmodyfikują swoje sposoby gospo-

darowania, by chronić określone biotopy 

i gatunki, mogą być wypłacane rekompen-

saty. Zasady ochrony przyrody oraz nalicza-

nia rekompensat są określone w tzw. progra-

mie rolno-środowiskowym. Programy dla 

utrata starych budynków

bezpośrednia toksyczność 
pestycydów

zabiegi agrotechniczne

melioracje odwadniające

zbyt wysoka obsada

zanik nieużytków

uproszczenie płodozmianu

odłogowanie gruntów 
ornych

pestycydy – pośrednio

zaniechanie użytkowania
łąk i pastwisk

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Ryc. 1. Czynniki najsilniej ograniczające różnorodność biologiczną ekosystemów rolnych (Tucker 1994)
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danych obszarów zwykle opracowywane są 

przez rząd, który następnie zaprasza rolników 

do współpracy. Przystąpienie do projektu jest 

dobrowolne – magnesem przyciągającym 

rolników są zachęty finansowe. Muszą być 

one tak skalkulowane, by rolnikowi opłaciło 

się przystąpić do programu.

Wszystkie kraje członkowskie Unii Eu-

ropejskiej są zobowiązane do opracowania 

i wdrożenia własnych programów rolno-śro-

dowiskowych. Obecnie programami tego 

rodzaju objętych jest tam średnio około 20% 

użytków rolnych.

O konieczności 
wprowadzenia programów 
rolno-środowiskowych 
na przykładzie doliny Biebrzy

Omawiając to zagadnienie skoncentruje-

my się na opisie sytuacji ptaków w dolinie 

Biebrzy. Należy podkreślić, że bagienna do-

lina tej rzeki należy obecnie do największych 

spośród zachowanych w stanie prawie natu-

ralnym dolin rzecznych Środkowej Europy. 

W dalszym ciągu znajdujemy tu bogate ze-

społy roślinne, w tym stanowiska roślin 

rzadkich i chronionych, jak chociażby około 

20 gatunków storczyków, wełnianeczki al-

pejskiej, skalnicy torfowiskowej, gnidosza 

królewskiego, pełnika europejskiego, czy 

wielosiła błękitnego. Dolina ta ma, przy tym, 

kluczowe znaczenie dla przetrwania wielu 

gatunków ptaków, których doliny Narwi i Bie-

brzy są pomostem w ich drodze na południe, 

ku krajom śródziemnomorskim i Afryce. 

Tymczasem występowanie niektórych gatun-

ków ptaków, z uwagi na zanik terenów ba-

giennych, jest zagrożone – jak chociażby ba-

taliona, bekasa dubelta, wodniczki, derkacza 

i wiele innych.

Pradolina Biebrzy liczy niespełna 200 

tys. ha, z czego 100 tys. ha zajmuje najwięk-

szy w Środkowej Europie kompleks torfowisk. 

Bagna Biebrzańskie ocalały dzięki położeniu 

na skraju zasięgów etnicznych i strategicz-

nemu ich położeniu na pograniczu Rosji 

i Prus. Od wieków średnich podmokłe turzy-

cowiska użytkowane były jako łąki kośne.

Biebrzański Park Narodowy zajmuje ob-

szar 59.223 ha, a jego otulina 66.824 ha. 

W sumie pod ochroną znajduje się obszar 

115 tys. ha, z czego 73% to tereny bagienne. 

W granicach parku znajduje się 42.495 ha 

naturalnych i półnaturalnych łąk oraz 299 ha 

gruntów ornych. Użytki rolne stanowią aż 

72% powierzchni parku. Dominacja użytków 

zielonych jest tu oczywista – w strukturze 

użytków rolnych stanowią one aż 99,5%. Na 

terenie parku i jego otuliny znajduje się oko-

ło 5 tysięcy gospodarstw rolnych, a z pracy 

w rolnictwie utrzymuje się 75% ludności.

Należy podkreślić, iż leśne gatunki pta-

ków w dolinie Biebrzy mają się dobrze. Nas 

jednak szczególnie interesuje sytuacja pta-

ków łąkowych, a więc tych uzależnionych 

od sposobu rolniczego wykorzystania doli-

ny. Ich populacje ostatnimi laty drastycznie 

spadają. Przykładowe dane zamieszczono 

w tabeli 2.

Obok wyrazistego trendu spadku liczeb-

ności większości gatunków, są jednak i takie 

jak błotniak stawowy, błotniak łąkowy, żu-

raw i wodniczka, których regres ten nie do-

tyczy. Warto dodać, że Biebrza jest ważnym, 

w środkowoeuropejskiej skali, miejscem 

lęgowym dla wodniczek, bekasa dubelta, 

rybitwy białoskrzydłej, rybitwy białowąsej 

i orlika grubodziobego. Fatalnie natomiast 

przedstawia się sytuacja bataliona, symbolu 

Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jego 

populacja spadła z poziomu około 300 samic 

w końcówce lat siedemdziesiątych XX wie-

ku do zaledwie dwóch (!) w roku 1997.

Przyjazne przyrodzie metody 
gospodarowania w rolnictwie

Istnieje szereg metod gospodarowania 

w rolnictwie, które sprzyjają zachowaniu bio-

logicznej różnorodności. Większość z nich nie 

jest czymś zupełnie nowym – były w użyciu 

od setek lat. Dopiero wówczas, gdy jedno-

znacznie postawiono na intensyfikację, pojawił 

się ostry konflikt między rolnictwem a przy-

rodą. Co więcej ci rolnicy, którzy z różnych 

względów – w tym przyrodniczych – intensy-

fikować się nie mogą, stopniowo popadają 

w ekstensyfikację i marginalizację, a koniec 

z końcem porzucają ziemię. Obecnie w Polsce 

groźba całkowitego wycofania się rolników 

z pewnych obszarów jest jak najbardziej real-

na, a to przecież oznacza pochód sukcesji 

i zagładę biologicznej różnorodności.

Ochrona flory i fauny wymaga nałożenia 

na rolnika pewnych, czasem daleko idących, 

ograniczeń co do sposobu gospodarowania. 

Innymi słowy, jego możliwości intensyfikacji, 

dotrzymywania kroku sąsiadom (czytaj: kon-

kurencji), też są ograniczone. Wobec powyż-

szego rolnikowi muszą być zaoferowane do-

płaty, które pozwolą mu osiągnąć dochód 

rolniczy porównywany do tego, jaki by uzy-

skał nie mając nałożonych tych specyficznych 

ograniczeń. Musimy pamiętać, iż największym 

dobrodziejstwem jakie rolnicy dolin rzecznych 

wyświadczają przyrodzie jest kontynuacja 

Tab. 2.  Dynamika populacji lęgowych wybranych gatunków ptaków łąkowych bagiennej doliny Biebrzy – we-
dług: *Dyrcza i in. 1984, **Pugacewicza 1994, ***Pugacewicza 1997

Gatunek ptaka
Populacja w latach

1976–1980*
Populacja w latach

1988–1992**
Populacja 

w roku 1997***

Bąk min. 23–26 samców 80–100 samców 27 samców

Bączek 20–50 samców 12–30 samców 7 samców

Błotniak stawowy 82 pary 145–165 par 296 par

Błotniak zbożowy 10–18 par 15–20 par 2 pary

Błotniak łąkowy 72 pary 65–72 pary 97 par

Kureczka nakrapiana 800–1600 par 650 par brak danych

Kureczka zielonka 10–12 par 10–20 par 27–30 par

Derkacz około 2100 par 850 par brak danych

Żuraw min. 22–26 par 170–180 par 260 par

Bekas dubelt około 370 ptaków 370 ptaków brak danych

Rycyk 996 par 990 par brak danych

Rybitwa czarna 537–905 par 500–950 par brak danych

Wodniczka min. 1000 samców 2580 samców 2600 samców

Batalion około 300 samic brak danych 2 samice
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produkcji rolnej. Jest to po prostu najtańszy 

sposób powstrzymywania sukcesji.

Dla przykładu, poniżej podaję ogólne za-

sady przyjaznego przyrodzie gospodarowania 

na trwałych użytkach zielonych z zakrzacze-

niami w dolinach rzecznych. Środowisko to 

charakteryzuje się występowaniem kęp za-

krzaczeń, które stanowią urozmaicenie mo-

notonii ich krajobrazu. W dolinie Biebrzy 

zakrzaczenia występują pasmowo – wzdłuż 

koryt rzecznych i granic działek. Są to głównie 

zarośla wierzby szarej, ale spotyka się także 

zarośla wierzby rokity oraz brzozy niskiej – 

zbiorowisko reliktowe. Ponadto na niekoszo-

nych łąkach, poza strefą zalewów, oraz na 

niekoszonych, zalewanych turzycowiskach, 

o strukturze kępowo-dolinkowej, rozwijają się 

zakrzaczenia wierzbowe i wierzbowo-brzozo-

we o różnym zwarciu i wysokości.

Niewielkie kępy zakrzaczeń, rozproszo-

ne wśród wilgotnych i bagiennych łąk, nada-

ją temu środowisku dużą różnorodność ga-

tunkową. Gatunki leśne rosną tu w cieniu 

krzewów, a rośliny preferujące półcień w nie-

wielkim od nich oddaleniu. Właśnie na skra-

ju zarośli spotyka się gatunki kluczowe, do-

syć rzadkie w naszej florze, jak: wielosił 

błękitny, goryczka wąskolistna, kukułka 

krwista, goździk pyszny, starzec bagienny, 

krwawnik wierzbolistny.

Ponadto zakrzaczenia dają możliwość 

gniazdowania wielu gatunkom ptaków, stano-

wiąc ich ochronę przed wrogami naturalnymi, 

a także oferując wiele owoców i nasion, które 

są ptasim pożywieniem. Co więcej w krzewach 

bytują liczne drobne owady również będąc 

pokarmem dla ptaków. Ze środowiskiem tym 

związane są głównie ptaki wróblowe, a wśród 

nich najcenniejszymi są: podróżniczek, dzi-

wonia i strumieniówka. Spotyka się tu również 

inne wróblowe, które jednak nie są charakte-

rystyczne wyłącznie dla tego środowiska. Do 

tej grupy należą min. słowik szary i dzierzba 

gąsiorek. Poza wróblowymi, typowymi miesz-

kańcami tego typu dolin, są też błotniak sta-

wowy i rzadziej derkacz.

Największym z zagrożeń dla biologicznej 

różnorodności trwałych użytków zielonych 

w dolinach rzecznych jest zarastanie, czyli 

utrata otwartego charakteru krajobrazu. Dla-

tego też, obok kontynuacji użytkowania rol-

niczego jako warunku podstawowego prze-

trwania tego środowiska, istotnym jest po-

wstrzymywanie rozwoju zakrzaczeń. W prak-

tyce oznacza to wycinanie nadmiernie roz-

rastających się krzewów w kilkuletnich 

odstępach czasu. Z kolei jeśli chodzi o na-

wożenie, to należy pamiętać, że jego inten-

syfikacja spowodowałaby wypadnięcie rzad-

kich gatunków roślin. Nawozy i pestycydy 

znacząco ograniczyłyby też rozwój owadów, 

a wówczas ptaki nie miałyby odpowiednie-

go zaplecza pokarmowego i również musia-

łyby ustąpić.

Co do właściwego użytkowania łąk, to 

po pierwsze należy podkreślić, iż ten typ 

środowiska nie jest obecnie często użytko-

wany przez człowieka. Tam gdzie grunty tego 

rodzaju wykorzystywane są intensywniej, 

większość zakrzaczeń jest wycięta. Jeszcze 

większym zagrożeniem dla trwania tego typu 

krajobrazu jest sytuacja odwrotna – tzn. zbyt 

ekstensywne użytkowane bądź też całkowi-

te porzucenie. W konsekwencji trawy zosta-

ną wówczas wyparte przez krzewy i drzewa 

– powstanie las. Zachowanie tego typu pół-

otwartego krajobrazu, o kruchej równowadze 

praktycznie możliwe jest tylko w drodze 

użytkowania rolniczego.

Na koniec należy podkreślić, że obecnie 

obserwowane zaniechanie rolniczego użyt-

kowania znacznych obszarów doliny Biebrzy 

prowadzi do ekspansywnego rozwoju zakrza-

czeń na wielkich powierzchniach. Notuje się 

tam utratę siedlisk wielu gatunków, spadek 

biologicznej różnorodności i uproszczenie 

krajobrazu.

Hipotetyczny przykład pakietu 
rolno-środowiskowego

Zachowanie cennych gatunków flory 

i fauny występujących na użytkach rolnych, 

wymaga czasem nawet daleko idących mo-

dyfikacji metod produkcji rolnej. W Polsce 

sytuacja jest o tyle dobra, że w dalszym cią-

gu wiele gospodarstw stosuje przyjazne 

przyrodzie sposoby uprawy roli i roślin oraz 

chowu zwierząt. Po prostu rolnicy od zawsze 

chronili biologiczną różnorodność. Jednak-

że ostatnie lata przyniosły zasadnicze zmia-

ny warunków ekonomicznych rolnictwa – 

opłacalność produkcji rolnej dramatycznie 

spadła. Każdy rolnik, który zamierza prze-

trwać, musi się liczyć z koniecznością wpro-

wadzenia istotnych zmian w dotychczasowym 

sposobie gospodarowania. Presja na te zmia-

ny wzrosła z chwilą przystąpienia Polski do 

Unii Europejskiej. Jedyną szansą na zacho-

wanie walorów przyrodniczych na użytkach 

rolnych będzie zawarcie umów z rolnikami 

na wprowadzenie lub kontynuację stosowa-

nia określonych, z reguły ekstensywnych 

metod produkcji. W zamian za rezygnację 

z intensyfikacji gospodarstwa oraz wprowa-

dzenie zasad chroniących biologiczną róż-

norodność rolnik powinien uzyskać rekom-

pensatę finansową. Ponieważ z założenia 

przystąpienie rolnika do programu rolno-

środowiskowego jest dobrowolne, propono-

fo
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wany system zachęt materialnych musi być 

odpowiednio atrakcyjny. W przeciwnym 

wypadku zbyt mało rolników z danego te-

renu przystąpi do programu, wobec czego 

nie osiągnie się zakładanych rezultatów – in-

teresujące nas gatunki flory i fauny nadal 

będą ustępować z pól.

Poniżej przedstawiono hipotetyczny pro-

jekt metod gospodarowania, które mają słu-

żyć zachowaniu biologicznej różnorodności 

– stosując zawarte w nim reguły chroni się 

zarówno świat roślin jak i zwierząt. Pomimo 

tego, że najlepsze rezultaty osiąga się stosu-

jąc dany pakiet w całości, rolnik ma prawo 

wybrać tylko te elementy, które uzna za od-

powiednie dla jego gospodarstwa. Oczywi-

ście wówczas otrzyma tylko część rekom-

pensaty przewidzianej za wprowadzenie 

danego pakietu.

A. Warunki wstępne uczestnictwa w pro-

gramie rolno-środowiskowym na trwałych 

użytkach zielonych:

a) utrzymywanie dotychczasowego po-

ziomu wody gruntowej;

b) zakaz zaorywania i podsiewu trwałych 

użytków zielonych;

c) zakaz stosowania herbicydów.

B. Ograniczenia nałożone na gospodar-

stwo (lub jego fragment) w zakresie sposobu 

użytkowania, nawożenia, ochrony roślin 

i chowu zwierząt:

a) ograniczenie stosowania nawożenia 

azotem do 50 kg/ha/rok ogółem (ogranicze-

nie dotyczy całkowitej puli N docierającej na 

pola tj. łącznie z nawozami organicznymi 

i opadem azotu z atmosfery);

b) utrzymywanie obsady zwierząt przeżu-

waczy < 0,8 SD na hektar przeliczeniowy;

c) obowiązek utrzymywania obsady zwie-

rząt przeżuwaczy nie niższej niż 0,3 SD na 

hektar przeliczeniowy;

d) zakaz koszenia użytków zielonych 

wcześniej niż:

– na gruntach suchych i świeżych – 

10 czerwca,

– na gruntach wilgotnych i podmokłych 

– 1 VII,

– na gruntach zalewanych – 15 VII (lub 

później, jeżeli zalewy będą trwały dłużej);

e) zakaz wypasu użytków zielonych wcze-

śniej niż:

– na gruntach suchych i świeżych – 20 V,

– na gruntach wilgotnych i podmokłych 

– 5 VI (w Biebrzańskim Parku Narodowym 

nawet 30 VI – data ustalana każdego roku 

w zależności od potrzeb ornitofauny);

f) pozostawianie na łąkach niekoszonych 

enklaw lub opóźnienie terminów ich kosze-

nia (umożliwienie rozsiania się wybranym 

gatunkom).

C. Przedsięwzięcia specjalne świadczone 

przez rolnika na rzecz ochrony bioróżnorod-

ności:

a) podniesienie poziomu wody grunto-

wej;

b) minimum jednokrotne w roku koszenie 

wszystkich terenów zielonych wyłączonych 

z użytkowania rolniczego;

c) ograniczanie wzrostu i rozprzestrze-

niania się zakrzaczeń w celu zachowania 

mozaikowego charakteru krajobrazu (łąka 

z kępami zakrzaczeń);

d) raz w roku koszenie i usuwanie sko-

szonej roślinności bagiennej – w okresie 

późnego lata lub zimy;

c) restytucja łąk poprzez usuwanie za-

krzaczeń.

dr inż. Józef Tyburski

Uniwersystet Warmińsko-Mazurski 

Szczegółowy wykaz literatury do artyku-
łu dostępny u Autora i w Redakcji.
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Wprowadzenie

Starcia z policją, zablokowane dzielnice 

miast i strzeżone jak twierdze budynki, w któ-

rych toczyły się obrady – taki obraz niejed-

nokrotnie przekazywały środki masowego 

przekazu. Ostatnio Nowy Jork (2003) i Praga 

(2002) były terenem zaciekłych walk ulicznych 

demonstrantów z policją. Tylko w Warszawie 

(2004) udało się uniknąć zniszczeń. Wszędzie 

demolowano, były aresztowania, lała się krew, 

a nawet była ofiara śmiertelna. Co powoduje, 

że spotkaniom Światowego Forum Gospodar-

czego towarzyszą tak gwałtowne protesty?

Przyczynę można nazwać jednym słowem; 

globalizacja. W środkowej części Europy za-

gościła ona na dobre po rozpadzie bloku ko-

munistycznego, gdy świat przestał się dzielić 

na 2 wrogie obozy wyposażone w głowice 

jądrowe. Upadek komunizmu spowodował, że 

możliwe były daleko idące zmiany. W Europie 

zmierzały one generalnie do podwyższenia 

stopy życiowej krajów postkomunistycznych 

i włączenia ich do grona krajów zjednoczonych 

w Unii Europejskiej. Na świecie, po zakoń-

czeniu zimnej wojny, rozpoczął się wyścig 

państw do lepszego życia. Według wielu eks-

pertów globalizacja przyczyniła się w znacznej 

mierze do rozwoju gospodarczego. Opiera się 

ona na pięciu filarach do których należą [3]:

1. Przepływ informacji – współczesna 

elektronika umożliwiła tani sposób komuni-

kowania się. Każdego roku liczba bitów krą-

żących w światowych systemach telekomu-

nikacyjnych podwaja się. 

2. Przepływ środków finansowych – dzien-

ne obroty na światowych rynkach sięgają 

2000 miliardów dolarów i nadal rosną.

3. Liberalizacja handlu – umożliwia han-

dlowanie bez utrudnień, barier celnych i in-

nych form ochrony własnych rynków.

4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

– osiągnęły dziś poziom 25% światowego 

PKB, w ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrósł 

dwukrotnie.

5. Transfer technologii – po upływie 

10–15 lat od chwili powstania trafiają do go-

spodarki i podnoszą znacznie komfort i wy-

dajność pracy.

Te ułatwienia spowodowały przyśpiesze-

nie rozwoju gospodarczego. W 20 najbogat-

szych krajach świata, w ciągu ostatnich 40 

lat, roczny dochód narodowy na głowę miesz-

kańca wzrósł trzykrotnie, a w ciągu ostatnie-

go dziesięciolecia liczba osób żyjących za 

mniej niż 1 dolara dziennie zmniejszyła się 

o około 10%, tj. o około 100 milionów. Na 

świecie prawie 1 miliard ludzi ma dostęp do 

internetu. To, co do niedawna było luksusem, 

staje się powszechnie dostępne [3]. 

Ale jest też druga strona globalizacji, 

która wygląda znacznie gorzej. Przede wszyst-

kim, nastąpiła wyraźna polaryzacja dochodów 

i poziomu życia na świecie. Przed czterdzie-

stu laty grupa dwudziestu najbogatszych 

krajów była 54 razy bogatsza, niż dwudziestu 

najuboższych. W roku 2002 były one już 120 

razy bogatsze. Kraje najbogatsze rozwijają 

się nadal, a 25% krajów rozwijających się 

wykazuje ujemny przyrost dochodu narodo-

wego. Kraje najuboższe są źle rządzone, 

wstrząsane konfliktami zewnętrznymi i ogrom-

ną korupcją. Kraje najbogatsze zobowiązały 

się do udzielania krajom ubogim pomocy 

o równowartości 0,7% dochodu narodowego, 

a faktycznie wynosi ona około 1/3 deklaro-

wanej wartości. Największym jednak proble-

mem jest ograniczenie dostępu do rynku 

krajów bogatych dla towarów, które kraje 

rozwijające się są w stanie wyprodukować, 

jak przede wszystkim surowce, produkty 

rolne i tekstylia. 

Pomoc i uzależnienie

To wszystko dzieje się równolegle z za-

stosowaniem środków „pomocowych”, jakie 

kraje bogate oferują biednym. Podczas pro-

testów antyglobalistów zwrócono uwagę na 

rozwój wielu form pomocowych, które oka-

zały się nieskuteczne wobec pogłębiającego 

się zróżnicowania materialnego w świecie. 

Wykazywano, że przyjęte formy pomagania 

krajom biednym powodują dalsze ich uza-

leżnienie od krajów bogatych poprzez uza-

leżnienie gospodarcze. Najczęściej wymie-

niane są następujące formy pomocy [1, 2]:

– Pomoc w wykształceniu kadr kierowni-

czych. Poprzez różne formy kształcenia, kur-

sów, stypendiów, staży naukowych i pobytów 

studyjnych kształci się kadrę kierowniczą 

(w języku sponsora), która później odwdzięcza 

się korzystnymi dla niego decyzjami.

– Pomoc kredytowa. Miliardy dolarów 

pożyczek pod gwarancje rządowe, na rozbu-

Światowe Forum Ekonomiczne organizuje co roku nie tylko konferencję w Davos (Szwajcaria), lecz także inne spo-

tkania, znane jako Światowe Forum Gospodarcze. Wszędzie towarzyszą im manifestacje, protesty, przeradzające się 

w rozruchy, demolowanie sklepów, instytucji państwowych, niszczenie fasad budynków i samochodów.

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Globalizacja
dobrodziejstwo czy zagrożenie?
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dowę infrastruktury, struktur urzędniczych, 

przekształcenia gospodarki, by była kompa-

tybilna z gospodarką sponsora. To także pe-

netracja zakładów przez zagranicznych eks-

pertów i przygotowanie do wyprzedaży, na-

zywanej prywatyzacją. Często kredyty zosta-

ją roztrwonione, a zostaje dług i uzależnienie 

ekonomiczne od kredytodawcy.

– Pomoc zagranicznych doradców i eks-

pertów. Udzielana jest rządom, by odpowied-

nio realizowały transformację gospodarczą, 

według oczekiwań innych krajów i korpora-

cji międzynarodowych. Doradzanie zgodne 

jest z interesem krajów bogatych, likwiduje 

zaś lub nie pozwala rozwinąć krajowych 

ośrodków planowania rozwoju.

– Pomoc w rozwoju nowoczesnych środ-

ków przekazu poprzez opanowanie lub wy-

kupienie stacji radiowych, telewizyjnych, 

prasy krajowej a nawet lokalnej. Zagranicz-

ne agencje inwestują w nowoczesne techniki 

wydawnicze, finansują bogato ilustrowane 

nakłady czasopism i eliminują z rynku kra-

jową konkurencję. Stopniowo następuje zdo-

minowanie środków masowego przekazu 

przez inną ideologię konsumpcyjną, hierar-

chię wartości i polityczne interesy właścicie-

li. Skutecznie eliminowane są treści oraz 

interesy narodowe i społeczne. 

– Pomoc w rozwoju nowoczesnej banko-

wości i towarzystw ubezpieczeniowych. Po-

trzebne są nowe, szybsze formy usług ban-

kowych, dostęp do kredytów. Oferują to 

banki zagraniczne i towarzystwa ubezpie-

czeniowe. Banki miejscowe nie wytrzymują 

konkurencji i dumpingowych warunków, 

upadają lub są przejmowane przez banki za-

graniczne. Gospodarka uzależnia się od za-

granicznych centrali banków, a konkurencja 

nie ma możliwości rozwoju.

– Pomoc w rozwoju rynku i handlu. Szcze-

gólnie oczekiwana przez będących u władzy, 

jako ułatwienie dostępu do nowych towarów. 

Chętnie postrzega się bogate zaopatrzenie 

sklepów, preferuje tańsze i masowe zakupy 

w supermarketach i pośrednio hamuje lub 

wręcz niszczy krajową produkcję i handel.

– Pomoc w unowocześnianiu i poprawie 

efektywności produkcji. Polega ona na wyku-

pywaniu lub przejmowaniu najlepszych części 

zakładów produkcyjnych lub gałęzi przemysłu 

i wprowadzeniu nowych form organizacyj-

nych, zwolnieniu znacznej ilości pracowników. 

Zagraniczny właściciel nie wykazuje zysków, 

nie płaci podatków, a po okresie ochronnym 

przenosi produkcję do innego kraju, zostawia-

jąc po sobie uzależnienie od dostarczanych 

towarów czy części zamiennych.

– Pomoc w wejściu na rynki zagraniczne. 

Krajowej produkcji narzuca się zagraniczne 

standardy na produkty i usługi instytucji za-

granicznych, wydających atesty. Za tym idą 

różne kontrole jakości wg zagranicznych 

norm, jurysdykcja zagranicznych rządów 

w sprawach gospodarczych i powoli nastę-

puje pełne uzależnienie od gospodarki kraju, 

który otworzył ale i zdominował rynek wy-

miany handlowej.

– Pomoc w restrukturyzacji nauki i szkol-

nictwa. Często poprzedza ją krytyka szkol-

nictwa krajowego, które jest deprecjonowane, 

uznawane za przestarzałe, nieefektywne 

i nieodpowiadające potrzebom. Proponuje 

się pomoc fachową przy układaniu progra-

mów nauczania, przy przeglądzie i ocenie 

wniosków badawczych, by wyłowić i przejąć 

za pomocą finansowania te najciekawsze. 

Wprowadza się też bezpośrednie finansowa-

nie badań z programów międzynarodowych, 

a co za tym idzie – korzystanie z ich wyni-

ków. Jest to więc drenaż sił intelektualnych, 

przesądzający o utrwaleniu pozycji wasalskiej 

kraju rozwijającego się.

– Pomoc w przebudowie świadomości 

społecznej. Realizowana jest przez przyjęte 

wcześniej środki masowego przekazu. Polega 

on na wpojeniu, różnym grupom społecznym, 

ideologii posiadania kultu pieniądza, budze-

nie popytu na produkty materialne, reklamie 

określonego, konsumpcyjnego stylu życia

Ze świadomości społecznej wypierane 

jest myślenie kategoriami państwa i dobra 

jego obywateli, osłabiane są uznane autory-

tety moralne, więzi rodzinne, kulturalne 

i narodowe. Podważa się lub relatywizuje 

zasady wiary, moralności, popularyzuje prze-

moc, jako sposób na życie. Do tego dochodzą 

zabiegi socjotechniczne kształtujące, poprzez 

przekazywane w publikatorach, poglądy 

zmierzające do stworzenia społeczeństwa 

bezideowego, odciętego od swych korzeni 

historycznych i kulturowych. Dawniejsze 

„pranie mózgów” zastąpiła „przebudowa 

świadomości”.

Stopniowe ograniczanie 
suwerenności

Silne wpływy zagraniczne generują nowe 

elity władz, nawet tych demokratycznie wy-

branych. Na stanowiska państwowe awansu-

je się, przy pomocy nacisków różnych lobby 

społecznych i politycznych, te osoby, które 

wykazały się już lojalną współpracą z przy-

szłym konsorcjum przemysłowym czy grupą 

kapitałową. Tak tworzy się sieci wzajemnych 

powiązań elit władzy z grupami interesów 

i ponadnarodowymi korporacjami. Władze 

krajowe, uwikłane w różne formy współpra-

cy i pomocy, zaczynają działać w interesie 

zagranicznych partnerów. To wszystko mie-

ści się w regułach gry wolnego rynku i nie 

wzbudza większych zastrzeżeń. Ale takie 

wolnorynkowe poczynania godzą we własną 

gospodarkę poprzez [2]:

– Znoszenie ceł przywozowych, podat-

ków, kontyngentów importowych oraz różnych 

ograniczeń, chroniących własną gospodarkę. 

Udostępnienie rynku krajowego, a szczegól-

nie krajowej infrastruktury, dla zbytu towarów 

zagranicznych odbywa się bez należytej kon-

troli ich jakości i poziomu cen.

– W tej sytuacji następuje marginalizacja 

krajowej polityki przemysłowej i rolnej, nie 

funkcjonuje należycie system planowania 

rozwoju własnej gospodarki. Nie są potrzeb-

ne programy narodowe i ośrodki studiów 

strategicznych. Realizuje się głównie progra-

my rolne przez banki międzynarodowe i kor-

poracje przemysłowe, dbające głównie o wła-

sne interesy.

– Doprowadza to do utraty konkurencyj-

ności i upadku krajowej wytwórczości. Spa-

da pomoc państwa dla przedsiębiorstw kra-

jowych. Czasami wywołuje się sztucznie 

trudności finansowe w zakładach krajowych, 

by przygotować lepsze warunki dla ich sprze-

daży kapitałowi zagranicznemu. Deficytowe 

przedsiębiorstwa się zamyka (wolny rynek) 

i wzrasta bezrobocie.

– Nie dopuszcza się do przejęcia zakła-

dów przez własnych pracowników, gdyż 

oznaczałoby to niezależność zakładu i brak 

podporządkowania go obcym interesom. 

Korzystając z ogromnej przewagi kapitału, 

prywatyzuje się zakłady, oddając je tym, 

którzy więcej zapłacą.
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– Przejmowanie przez zagranicznych 

właścicieli, po niskich cenach, najbardziej 

wartościowych i dochodowych zakładów 

produkcyjnych, obszarów ziemi i terenów 

rekreacyjnych. Taka wyprzedaż majątku na-

rodowego, bez przemyślanej strategii, przy-

czynia się do zawłaszczenia przez obcy ka-

pitał dóbr narodowych

– Dużym problemem jest czerpanie zysków 

z przejętych zakładów i ich transfer za granicę. 

Przyczynia się do tego niski poziom płac w kra-

ju, a bezrobocie ten stan utrwala i nie zmusza 

przedsiębiorcy do podwyższania płac.

– Otwarte rynki krajowe pozwalają na lo-

kowanie w nim własnej eksportowej produkcji, 

często dotowanej we własnym kraju. Podtrzy-

muje to lub rozwija produkcję w kraju bogatym, 

a hamuje wytwórczość w kraju biednym. A po 

opanowaniu rynku i wyeliminowaniu konku-

rencji pozwala na swobodne podnoszenie cen 

i dalsze zwiększanie zysków. Takim przykła-

dem są supermarkety, które zajmują pozycję 

monopolistyczną (jako nabywca towaru), dyk-

tując dostawcom bardzo niskie ceny, nawet 

poniżej kosztów wytwarzania, co doprowadza 

do likwidacji konkurencji.

– Lokowanie w kraju biedniejszym brud-

nej produkcji, cechującej się dużym obciąże-

niem środowiska, lub niebezpiecznej. Do tego 

dochodzi tania siła robocza (mniejsze koszty 

produkcji) i liberalne przepisy pozwalające 

np. na pozostawianie szkodliwych odpadów.

– Korzystanie z łatwego dostępu do słabo 

chronionych zasobów naturalnych kraju bied-

nego. Rabunkowa eksploatacja krajowych za-

sobów, przez międzynarodowe koncerny prze-

mysłowe, sprawia, że nie rozwijają one wła-

snego przemysłu przetwórczego i nie zarabia-

ją na eksporcie myśli technicznej i pracy.

– Pozyskiwanie najzdolniejszych ludzi 

i zespołów badawczych z krajów biednych 

powoduje odpływ wykształconej kadry nauko-

wej. Również korzystanie z rezerwy taniej siły 

roboczej na miejscu, bez zabezpieczeń socjal-

nych, pogłębia zależność od kraju bogatego.

– Wadliwa struktura cen w handlu mię-

dzynarodowym – niskie ceny na surowce 

i produkty niskoprzetworzone z krajów bied-

nych oraz wysokie ceny na produkty i urzą-

dzenia wysokoprzetworzone z krajów boga-

tych. Na konferencji w Rio de Jeneiro stwier-

dzono, że, w wyniku niesprawiedliwej wy-

miany gospodarczej, kraje biedniejsze tracą 

rocznie około 125 mld dolarów.

Co dalej?

Globalizacja, realizowana poprzez mię-

dzynarodowe banki i ponadnarodowe kon-

cerny, pogłębia różnice i wzmacnia zależno-

ści. Koncerny nadal się rozwijają, zawłasz-

czając funkcje państw i wpływając na ich 

politykę socjalną i zagraniczną. Globalizm 

oparty na niesprawiedliwości musi się zmie-

nić. Czy takie zmiany są możliwe? O tym 

w następnym numerze. 

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

Mater ia ły ź ród łowe:

Bojarski W., „Dokąd Polsko?”, Inicjatywa Wydaw-

nicza „ad astra” [1].

Tadeusiewicz R., Przemówienie wygłoszone na 

konferencji pt. „Zjednoczona Europa jako fundament 

nowego porządku globalnego” (Wrocław 2004) [2].

Wiszniewski A., Przemówienie wygłoszone na 

konferencji „Zjednoczona Europa jako fundament no-

wego porządku globalnego” (Wrocław 2004) [3].

NOWOŚCI WYDAWNICZE

„Wpływ rolnictwa na środowisko. Materiały konferencyjne”

Książka zawiera referaty przygotowane na konferencję pod tym samym tytułem, 
zorganizowaną przez PKE OD, która odbyła się we Wrocławiu 7 października 2004 r. 
Referat „Zagrożenia środowiska ze strony rolnictwa – słowo wstępne” zawiera prze-
gląd uciążliwości intensywnej gospodarki rolnej, z jakimi można spotkać się na 
terenach wiejskich, oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, co zostało 
poparte badaniami PIOŚ i przedstawione w następnym referacie. Kolejne referaty 
omawiają szczegółowo negatywne oddziaływania rolnictwa na jakość wód po-
wierzchniowych i podziemnych, atmosfery, na środowisko glebowe, na świat owa-
dów, na krajobraz, a także na jakość żywności. Publikacja zawiera też referaty pre-
zentujące oddziaływanie rolnictwa ekologicznego na środowisko w porównaniu 
z rolnictwem intensywnym oraz rolę programów rolno-środowiskowych w ochronie 
środowiska. Książka zawiera bogaty zbiór aktualnych informacji w zakresie nega-
tywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko.

Wydawca: Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski, Wrocław 2004.
Format B5, 150 stron, oprawa kartonowa foliowana, ISBN 83-915572-3-5.

Książka dostępna w siedzibie Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego!

ul. marsz. J. Piłsudskiego 74 p. 312c • 50-020 Wrocław • tel. (0-71) 347 14 45
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Okręg Dolnośląski PKE podjął działania 

wspierające pszczelarzy w uzyskaniu 

oznaczenia geograficznego (PGI) produktu 

„Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich” 

(patrz nr 3/2004 „Zielonej Planety” – artykuł 

„Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich”).

Regionalny Związek Pszczelarzy we Wro-

cławiu, poprzez swojego reprezentanta Emi-

la Oberskiego, działając z upoważnienia po-

zostałych dolnośląskich związków pszczela-

rzy (Stowarzyszenie Pszczelarzy RP we Wro-

cławiu, Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej, 

Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej 

Górze oraz Regionalnego Zrzeszenia Pszcze-

larzy w Oławie), złożył 27 sierpnia 2004 r., 

w Biurze Patentowym RP w Warszawie wnio-

sek o rejestrację w Komisji Europejskiej ozna-

czenia geograficznego PGI „Miód wrzosowy 

z Borów Dolnośląskich”. 

Obecnie Departament Badań Towarowych 

Urzędu Patentowego bada, czy produkt i jego 

nazwa mogą uzyskać ochronę w UE, tzn. czy 

metody produkcji są wyjątkowe i typowe dla 

tego regionu. Po pozytywnej opinii tego de-

partamentu wersja skrócona wniosku zostanie 

przesłana do Brukseli i ogłoszona w Dzienni-

ku Urzędowym UE. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy 

od daty tego ogłoszenia nie wpłyną żadne 

sprzeciwy ze strony innych państw członkow-

skich, wówczas miód wrzosowy z Borów Dol-

nośląskich zostanie wpisany do Rejestru Chro-

nionych Nazw Pochodzenia i Oznaczeń Geo-

graficznych Unii Europejskiej, czego z całego 

serca życzymy dolnośląskim pszczelarzom.

mgr Krystyna Haladyn

WRZOS POSPOLITY i niepospolity miódWRZOS POSPOLITY i niepospolity miód
Wrzos pospolity (Calluna vulgaris) – krzewinka zimozielona, wyrastająca do 40 cm, rzadko do 80 cm – to jedna z naj-

cenniejszych krajowych roślin miododajnych. Na stanowiskach naturalnych jest tolerancyjny w stosunku do żyzności 

i wilgotności gleb, pod warunkiem, że są kwaśne. Zasięg jego występowania obejmuje Europę (poza Włochami), Azję 

Mniejszą, Syberię. W Polsce występuje w suchych prześwietlonych lasach, przeważnie sosnowych, na piaskach i tor-

fowiskach. Kwitnie w sierpniu i wrześniu. Kwiaty ma drobne, różowe, czasami białe, zebrane w wąskie, kłosowate 

kwiatostany. Jest symbolem późnego lata, a wraz z brzozą tworzy swojski krajobraz na piaszczystych gruntach.

KRYSTYNA HALADYN

fotoreportaż

na okładce!
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Z amiar prowadzenia takiej kampanii po-

jawił się we Francji, jako reakcja na ne-

gatywne konsekwencje nadmiernej motory-

zacji i skutki wykorzystywania samochodów 

do przemieszczania się w miastach. Pomysł 

kampanii zyskał poparcie Komisji Europej-

skiej i dość szybko przyjął się na kontynencie 

europejskim. Inicjatywę organizacji Euro-

pejskiego Dnia bez Samochodu podejmują 

samorządy lokalne (regionalne), które zapra-

szają do współpracy przedstawicieli biznesu, 

handlu i oświaty, instytucje, szkoły, organi-

zacje, mieszkańców. Akcje kampanii sku-

piają się zazwyczaj na:

– zachęcaniu do używania alternatywnych 

w stosunku do samochodu form transportu: 

komunikacja publiczna, rower czy własne 

nogi,

– zwiększania świadomości na temat ne-

gatywnego wpływu masowej motoryzacji na 

jakość życia,

– pokazaniu miasta bardziej przyjaznego 

dla człowieka (mieszkańców).

W Polsce po raz pierwszy Europejski 

Dzień bez Samochodu zorganizowany został 

w roku 2002, i wzięły w nim udział trzy mia-

sta, a w roku 2004 do udziału zgłosiło się już 

109 miast, przy czym najwięcej miast zgło-

siło się z województw: pomorskiego i dolno-

śląskiego (po 12). Z Dolnego Śląska swój 

udział w kampanii zgłosiły: Bolesławiec, 

Dzierżoniów, Głogów, Lądek Zdrój, Legnica, 

Lubań, Lubin, Nowa Ruda, Świdnica, Wro-

cław, Zgorzelec i Złotoryja. Z województwa 

opolskiego udział wzięły: Brzeg, Korfantów, 

Namysłów i Opole.

Koordynator Krajowy kampanii wyła-

niany jest przez Ministerstwo Środowiska 

w drodze przetargu. W roku 2004 funkcje tę 

pełniło Konsorcjum, w skład którego weszli: 

Instytut Spraw Obywatelskich, Stowarzysze-

nie „Obywatel” i Federacja Zielonych – Gru-

pa Krakowska, natomiast koordynatorzy 

w poszczególnych miastach wskazywani byli 

przez burmistrzów (prezydentów miast). 

W konkursie na najlepszego koordynatora 

lokalnego w grupie zwycięzców (nagroda 

główna) znalazły się dwa miasta z Dolnego 

Śląska: Gmina Miejska Dzierżonów (p. K. Na-

wrat) i Urząd Miejski Świdnica (p. W. Skór-

ski). Gratulujemy!

T ematem tegorocznej kampanii było „Bez-

pieczeństwo dzieci na drodze”, co dało 

szerokie możliwości kształtowania jej prze-

biegu i zakresu lokalnym koordynatorom. 

W ramach kampanii przeprowadzono rów-

nież badanie opinii społecznej. Z jej podsu-

mowania (Europejski Dzień bez Samocho-

du 2004, Raport końcowy, Instytut Spraw 

Obywatelskich) wynika, że 82,3% osób 

przebadanych wiedziało, jaka akcja jest 

przeprowadzana w mieście, przy czym więk-

szość osób dowiedziała o tym z plakatów 

(33,5%), najmniej z Internetu (8,3%), nato-

miast pozostałe źródła (prasa, radio, tele-

wizja, znajomi, rodzina, inne) miały podob-

ny udział w przekazaniu informacji.

Na pytanie „Czy zgadza się Pani/Pan 

z pomysłem trwałego ograniczenia ruchu 

samochodowego w centrum Pani/Pana mia-

sta?” aż 70% ankietowanych osób odpowie-

działo „Tak”, przy czym w grupie ankieto-

wanej osoby korzystające na co dzień z sa-

mochodu stanowiły tylko 40%! Taki wynik 

ankiety świadczy o dużej świadomości eko-

logicznej społeczeństwa oraz o przyzwole-

niu na ograniczenia w poruszaniu się samo-

chodem po mieście. 

Intersujące są także wyniki ankiety do-

tyczące najciekawszych działań, do których 

respondenci zaliczyli (podaję od największej 

ilości uzyskanych głosów): 

– bezpłatne przejazdy środkami komu-

nikacji publicznej,

– festyny, koncerty, happeningi, pokazy 

teatrów ulicznych,

– przejazdy rowerowe ulicami miasta,

– wprowadzenie obszaru zamkniętego dla 

ruchu samochodowego w centrum miasta, 

– imprezy sportowe na ulicach,

– debaty w mass mediach,

– piesze wycieczki z przewodnikiem po 

mieście.

88% osób ankietowanych stwierdziło, że 

organizowanie „Europejskiego Dnia bez Sa-

mochodu” jest dobrym pomysłem, gdyż przy-

czynia się do zmniejszenia liczby samocho-

dów w mieście. Wśród zaleceń, jakie poda-

wali respondenci, najczęściej pojawiały się 

sugestie dotyczące intensywniejszych działań 

promocyjno-informacyjnych o Kampanii 

oraz zamykania dla samochodów większych 

obszarów centrum miasta.

Byłoby dobrze, abyśmy wszyscy umieli 

wyciągnąć wnioski z wyników tej ankiety, 

szczególnie przy organizacji kolejnych edycji 

„Europejskiego Dnia bez Samochodu”.

Kampania „Europejski Dzień bez Samochodu” organizowana jest od 1998 roku, zawsze 22 września, i co roku 

włączają się do niej nowe miasta, promując transport publiczny, komunikację rowerową i pieszą.

2004Europejski Dzień bez Samochodu
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A jak było we Wrocławiu? Koordynato-

rem lokalnym został Wydział Środowiska 

i Rolnictwa UMW (p. Olga Raduchowska), 

który wysłał program EDbS i zaproszenia 

do współudziału do kilku instytucji, wyzna-

czając termin spotkania. Koalicja „Rowero-

wy Wrocław” uznała program za nieadekwat-

ny do roli takiej kampanii i przygotowała 

swoje uwagi oraz propozycje, które nie zo-

stały uwzględnione. Zdaniem Koalicji RW 

istotne jest, aby w trakcie kampanii np. po-

większyć strefę ruchu pieszego, wprowadzić 

nową strefę uspokojonego ruchu, ale przede 

wszystkim pokazać jak może wyglądać przy-

najmniej część miasta bez samochodów. 

A więc, zamknąć dla ruchu samochodowego 

część miasta lub znaczący odcinek ulicy, na 

którym obserwuje się duże natężenie ruchu. 

Taka akcja musi być poprzedzona szeroką 

kampanią informacyjną. Najlepiej by zaan-

gażowała się w nią także osoba znana w mie-

ście, np. prezydent, który wytłumaczyłby 

o co w tej kampanii chodzi, przeprosił za 

lokalne utrudnienia, zaprosił mieszkańców 

do czynnego włączenia się. Po akcji EDbS 

mógłby też podkreślić, jakie wyniki przy-

niosła cała kampania, o ile spadło natężenie 

hałasu i stężenie spalin, a więc jak mogłyby 

się poprawić warunki życia mieście, gdyby 

udało się ograniczyć ruch samochodowy. 

Znacznie wcześniej należało też dotrzeć do 

mieszkańców Wrocławia z apelem o pozo-

stawienie samochodów na parkingu, zaprosić 

do dyskusji przedstawicieli różnych grup in-

teresu nad możliwością ograniczania uciąż-

liwości samochodu w mieście itp. W Dniu 

bez Samochodu powinno w mieście poruszać 

się mniej samochodów, a nie jedynie mówić 

o tym, niczego w ruchu nie zmieniając. Tym-

czasem program EDbS nakierowany był 

głównie na młodzież szkolną, która przecież 

nie jeździ jeszcze samochodami. 

W tej sytuacji w kampanii udział wzięło 

jedynie Dolnośląskie Towarzystwo Cyklistów 

z programem „Witaj szkoło na rowerowo”. 

DTC, z niezastąpionym Staszkiem Stembal-

skim i jego przyjaciółmi, zorganizowali 

wspaniały rajd rowerowy dla młodzieży 

szkolnej, wystawę materiałów, pamiątek i map 

pana Feliksa Kondrackiego z bicia rekordu 

Guinnessa oraz z przejazdu rowerowego 

wzdłuż granic Polski, 10 kilometrowy prze-

jazd ulicami miasta, konkursy sprawnościo-

we dla młodych rowerzystów oraz konkurs 

wiedzy ekologicznej „Z ekologią na Ty”. 

C enną, godną upowszechnienia, inicja-

tywą wrocławską było zapewnienie 

darmowego przejazdu komunikacją zbiorową 

za okazaniem dowodu rejestracyjnego samo-

chodu – szkoda, że informacja o takiej moż-

liwości była przekazywana przez radio dopie-

ro w dniu imprezy, kiedy posiadacze samo-

chodów dotarli już do pracy... samochodem!

mgr Krystyna Haladyn

NOWOŚCI WYDAWNICZE

„Standardy ścieżek rowerowych”

Broszura, wydana w ramach projektu Koalicja „Rowerowy Wrocław”, po wstępie zatytuło-
wanym Po co ścieżki? prezentuje pięć podstawowych wymogów projektowania przyjaznej 
infrastruktury rowerowej, przedstawiając na przykładach wrocławskich ścieżek rowero-
wych, prezentując zarówno dobre, jak i złe rozwiązania techniczne. W dalszej części poka-
zuje, że Nie tylko ścieżki zapewniają dobre warunki poruszania się na rowerze, a następnie 
prezentuje Jak to się robi w Krakowie oraz Jak to się robi we Wrocławiu. Broszura zawiera 
dużo konkretnych porad jak projektować i budować ścieżki rowerowe.

Wydawca: Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski, Wrocław 2004.
Format A5, 20 stron, oprawa broszurowa, okładka z papieru kredowego, ISBN 83-915572-7-8.

„Czas na rower”

Broszura, wydana w ramach projektu Koalicja „Rowerowy Wrocław”, poza rozwiązaniami 
standardowymi, zgodnymi z polskim ustawodawstwem, prezentuje szereg rozwiązań stoso-
wanych w systemie tras rowerowych w miastach Europy Zachodniej. Omówione są ulice 
rowerowe, pasy rowerowe, przejazdy przez skrzyżowania, śluzy rowerowe, kontrapasy, skróty 
rowerowe, a także rower w strefie pieszej, w strefie uspokojonego ruchu oraz ruch rowerowy 
na terenach pozamiejskich. Rozwiązania te nie są narzucone polskimi aktami prawnymi, 
ale też nie są zabronione, wobec czego warto z tych pomysłów skorzystać i u nas.

Wydawca: Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski, Wrocław 2004.
Format A5, 24 strony, oprawa broszurowa, okładka z papieru kredowego, ISBN 83-915572-6-X.

Broszury dostępne w siedzibie Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego!

ul. marsz. J. Piłsudskiego 74 p. 312c • 50-020 Wrocław • tel. (0-71) 347 14 45
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Sukcesy to nie wszystko

Te sukcesy nie świadczą o tym, że rowe-

rzysta ma łatwe życie. Duża liczba rowerów 

na wrocławskich ulicach w większym stopniu 

jest skutkiem korków samochodowych i sła-

bej komunikacji miejskiej niż istnienia ście-

żek rowerowych. Sam program, choć pio-

nierski, był koncepcją ułomną. Niemożliwe 

było, nawet przez rzetelną realizację wszyst-

kich zadań, osiągnięcie zakładanych efektów. 

Ponadto, trasy rowerowe powstałe od 1996 r. 

w 75% wykonano poniżej standardu jakości 

zapewniającego właściwą funkcjonalność. 

Ostatecznie, mimo prowizorycznej jako-

ści infrastruktury, niezgodnej z dobrą prak-

tyką, wypracowaną w krajach zachodnich, 

istnieje we Wrocławiu możliwość dojazdu 

do centrum prawie ze wszystkich osiedli 

mieszkaniowych. Prawdziwe problemy ro-

werzysty zaczynają się w centrum, które jest 

dla roweru skrajnie nieprzyjazne. O ironio, 

w centrum nie ma dróg rowerowych i mało 

jest stref uspokojonego ruchu. Ulice pełne są 

pędzących grubo ponad wszelkie ogranicze-

nia samochodów (Nowy Świat, Kazimierza 

Wielkiego, Grodzka...) albo są ciasne, jed-

nokierunkowe i gęsto zastawione przez par-

kujące samochody. Z irracjonalnych pobudek 

zamknięto dla ruchu rowerowego Rynek (tak 

jakby zakaz ruchu mógł zwiększyć bezpie-

czeństwo w tamtym miejscu).

Władza chciałaby, a boi się

„Brak miejsca” na rowery w centrum jest 

pokłosiem postawy władz, która najprawdo-

podobniej z obawy przed utratą popularności 

stara się uskuteczniać w centrum, skazaną 

z przyczyn obiektywnych na porażkę, politykę 

prosamochodową. Drogi rowerowe nie powsta-

ją w tych miejscach, jeżeli ich budowa mogła-

by spowodować jakiekolwiek utrudnienia 

w ruchu samochodowym lub choćby zmniej-

sza liczbę miejsc parkingowych. Włodarze 

miasta chętnie publicznie deklarują przychyl-

ność rowerom, ale nie przekłada się to na kon-

kretne, zdecydowane kroki – mimo tego, że 

wiadomo, iż stare centrum Wrocławia i tak nie 

pomieści samochodów wszystkich chętnych. 

Rowerzyści, których ciągle przybywa, kierując 

się instynktem samozachowawczym, z ko-

nieczności poruszają się po chodnikach i „ze-

brach”, i w ten sposób stają się zagrożeniem 

dla pieszych. Na ulicach natomiast, na co wska-

zuje ich częsty udział w statystykach policyj-

nych, stają się ofiarami wypadków. 

Nie stać nas dłużej na 

rowerową bezczynność

Generalnie, napięcie pomiędzy poszcze-

gólnymi grupami użytkowników dróg rośnie. 

Piesi i kierowcy złorzeczą na rowerzystów, 

rowerzyści od maja 2003 organizują się 

w masy krytyczne. A wyjście z sytuacji jest 

proste. Wystarczy, chociażby, odważniej za-

cząć wdrażać Politykę Transportowa Miasta 

uchwaloną przez Radę Miejską w 1999 roku. 

Dzieli ona miasto na cztery strefy i dość jed-

noznacznie określa w nich priorytety po-

szczególnych form transportu. Niestety, za-

pisy polityki pozostają martwe. Szkoda, bo 

szlak jest już dawno przetarty. W rozwinię-

tych krajach Europy Zachodniej z powodze-

niem wprowadza się rozwiązania zmniejsza-

jące indywidualny ruch samochodowy na 

rzecz transportu zbiorowego, komunikacji 

rowerowej i pieszej. Rozwiązania takie przy-

noszą konkretne efekty w postaci zwiększe-

nia mobilności, zmniejszenia hałasu i zanie-

czyszczenia powietrza. We Wrocławiu jest 

to potrzebne od zaraz! Mało tego, jeżeli by-

śmy przeanalizowali nakłady, jakie są ko-

nieczne, aby zwiększyć udział ruchu rowe-

rowego, okaże się, że w żadnej innej dzie-

dzinie komunikacji nie można osiągnąć 

sukcesu tak niskim kosztem! Za równowar-

tość jednego nowego tramwaju zbudować 

można kilkadziesiąt kilometrów dróg rowe-

rowych (kilometr drogi rowerowej w mieście 

kosztuje około 100 tysięcy złotych, za jeden 

tramwaj trzeba zapłacić 5–9 milionów!). 

Wszelkie poważne inwestycje drogowe wy-

magają kwot o jeden lub dwa rzędy wielkości 

większych. Efekt, który możemy uzyskać, 

budując porządny system dróg rowerowych, 

to 10–15% udział ruchu rowerowego w ogól-

nej liczbie podróży w mieście. W Europie 

Zachodniej, przy podobnych warunkach kli-

matycznych, w niektórych miastach udało 

się ten poziom podnieść nawet do 35–40%!

Jak wielki jest to efekt, widać od razu, 

jeżeli tylko uświadomimy sobie, że cały prze-

taczający się przez Wrocław ruch tranzytowy 

nie przekracza 20%. 

Rowery na ulicach dużych miast Europy 

to nie moda czy fanaberia. Stoi za tym prosty 

Na przełomie XX i XXI wieku Wrocław był w Polsce liderem w zakresie ruchu rowerowego. W 1996 r. uchwalono pro-

jekt budowy ścieżek rowerowych pod nazwą „Program 100 kilometrów”. Choć zrealizowano go z opóźnieniem, dzię-

ki niemu mamy najwięcej ścieżek rowerowych na mieszkańca, a w łącznej liczbie tras lepsza jest jedynie Warszawa.

Przed wielką Przed wielką 

rowerową szansąrowerową szansą
CEZARY GROCHOWSKI
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rachunek ekonomiczny i wieloletnia, świa-

doma polityka tamtejszych władz. Widać, 

posiadają tam lepsze umiejętności liczenia 

publicznych pieniędzy.

Wchodzimy na dobrą drogę

Ostatnio we Wrocławiu powiało optymi-

zmem. Główne postulaty, stawiane przez 

Koalicję „Rowerowy Wrocław” od początku 

istnienia, są dziś bliskie realizacji. Działa 

(choć, niestety nie bez potknięć) społeczny 

system opiniowania nowo powstających tras 

rowerowych. Od końca 2003 roku ruszyły 

prace nad „Koncepcją Wrocławskich Tras 

Rowerowych”, która powinna rozstrzygnąć 

o warunkach poruszania się rowerem w cen-

trum miasta. Wraz z tą koncepcją uchwalone 

zostaną standardy projektowe dróg rowero-

wych. Koncepcja powstaje w Biurze Rozwo-

ju Wrocławia jako efekt ustaleń Wrocław-

skiego Okrągłego Stołu Rowerowego, a do 

zespołu pracującego nad nią zaproszono Ko-

alicję „Rowerowy Wrocław” jako zorgani-

zowaną i kompetentną reprezentację środo-

wiska rowerzystów Wrocławia.

Zaczęło się jednak od impasu podczas 

ustalania zakresu opracowania. Zawiniły 

negatywne emocje gromadzące się od lat 

pomiędzy urzędnikami Zarządu Dróg i Ko-

munikacji (obecni w zespole opracowującym 

koncepcje) a środowiskiem rowerzystów. 

Urzędnicy ZDiK-u, będący w trudnej sytuacji 

decyzyjnej, z uwagi na brak jasno określonej 

polityki miasta wobec rowerów i permanent-

ną (ale niestety, słuszną) krytykę swoich po-

czynań przez Koalicję, odbierali to bardzo 

osobiście. Negatywna opinia na temat Ko-

alicji w ZDiK-u wpłynęła na postawę pra-

cowników Biura Rozwoju Wrocławia. 

Kiedy emocje opadły i okazało się, że in-

tencje po obu stronach są pozytywne, a argu-

menty rzeczowe, prace ruszyły sprawnie. 

Ustalony wspólnie zakres Koncepcji niewiele 

odbiega teraz od początkowych postulatów 

Koalicji. Prace odbywały się i odbywają zgod-

nie z założoną wcześniej metodyką. Na szczę-

ście, nie sprowadziły się do naszkicowania 

kilku nowych tras rowerowych w centrum, 

zgodnie z „zasadą gdzie się da”, czyli tam, 

gdzie nie będą nikomu przeszkadzały. Gdyby 

zostały zachowane nieformalnie obowiązują-

ce we Wrocławiu zwyczaje (czyli takie „bez-

pieczne” lokowanie drogi rowerowej), nie 

wiele więcej dałoby się już zrobić. Powstająca 

w ramach Koncepcji siatka ciągów rowero-

wych ma za zadanie połączenie wszystkich 

ważniejszych potencjalnych celów i źródeł 

podróży, których lokalizacja została rzetelnie 

przeanalizowana na początku prac. W zakres 

Koncepcji weszły propozycje lokalizacji tras 

głównych i zbiorczych, a także ważniejszych 

szlaków rekreacyjnych. Gęstość proponowanej 

w Koncepcji siatki tras rowerowych, choć nie 

zagwarantuje jeszcze, bez uzupełnienia jej 

o trasy lokalne, dostępności 100% celów po-

dróży na rowerze, nadaje jej wyraźne znamio-

na systemu komunikacji rowerowej z praw-

dziwego zdarzenia. System taki, jeśli będzie 

wykonany poprawnie, pozwoli na wzrost 

udziału rowerów w ruchu miejskim nawet do 

około 10%! Byłby to wielki sukces miasta 

i „położenie kropki nad i” wieńczące działania 

rozpoczęte w połowie lat 90. Wrocław mógł-

by zyskać miano Rowerowej Stolicy Polski.

Czy starczy odwagi?

Koncepcja w aktualnym kształcie napawa 

optymizmem. Zza mgły wyłania się obraz 

Wrocławia jako pierwszego w Polsce miasta 

przystosowanego do jazdy rowerem w sposób 

w pełni europejski. Pytanie tylko, jak szybko 

ta wizja zostanie zrealizowana? Wszystko 

będzie zależało od odwagi i dalekowzrocz-

ności naszych polityków. Koncepcję, aby 

mogła stać się oficjalnym dokumentem, cze-

ka jeszcze niepewna droga konsultacji i opi-

niowania. Nie wiadomo jeszcze, czy uprawo-

mocni się ona poprzez decyzję Prezydenta, 

uchwałę Rady Miejskiej, czy może w inny 

sposób. Nie wiadomo też, czy z jakichś „do-

raźnych względów” i barier mentalnych w osta-

tecznym kształcie zachowa swoje pierwotne 

walory. Pewne jest natomiast, że tylko szybkie 

jej uchwalenie pozwoli zakończyć, panujący 

ostatnimi laty w mieście, koszmarny bałagan 

decyzyjny wobec ruchu rowerowego. Przyję-

cie takiej koncepcji byłoby ogromnym krokiem 

we właściwym kierunku, czyli realizacji we 

Wrocławiu zrównoważonej polityki transpor-

towej. Bez zdecydowanego zerwania z do-

tychczasowym, prosamochodowym (stojącym 

w sprzeczności z oficjalnie obowiązującą Po-

lityka Transportową) myśleniem, że we Wro-

cławiu nigdy nie będzie sprawnego sytemu 

transportowego, a środowisko życia wrocła-

wian będzie się pogarszać. Masowy ruch ro-

werowy we Wrocławiu to konkretna, realna 

i najtańsza szansa na szybką poprawę komu-

nikacji. Musimy ją wykorzystać.

Cezary Grochowski

Koalicja „Rowerowy Wrocław”, DFE

Pierwsze przymiarki 
do systemu tras rowerowych 
dla Wrocławia wykonywano na kalce

Pierwsze przymiarki 
do systemu tras rowerowych 
dla Wrocławia wykonywano na kalce

Spotkanie Koalicji „Rowerowy Wrocław”
i projektatów z Biura Rozwoju Wrocławia

w siedzibie Polskiego Klubu Ekologicznego

Spotkanie Koalicji „Rowerowy Wrocław”
i projektatów z Biura Rozwoju Wrocławia

w siedzibie Polskiego Klubu Ekologicznego
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Drezdeński urząd

Czy jest to odległa wizja? Niecałkiem. 

Zaledwie 300 km na zachód od Wrocławia 

leży nad Łabą partnerskie miasto Drezno. 

W połowie maja 2004 r. grupa urzędników 

i „pozarządowców” z Wrocławia miała oka-

zję przyjrzeć się z bliska jego urokom, a tak-

że poznać je trochę „od kuchni”. Wśród 

polskich uczestników wyjazdu znajdowali 

się m.in. dyrektor Departamentu Rozwoju 

i Architektury, dyrektor Zarządu Dróg i Ko-

munikacji, pracownicy Biura Rozwoju Wro-

cławia, Wydziału Środowiska i Rolnictwa, 

a także przedstawiciele pozarządowych, or-

ganizacji prorowerowych. Wizyta studyjna, 

zorganizowana przez Dolnośląską Fundację 

Ekorozwoju oraz Umweltzentrum Dresden, 

była częścią wspólnego projektu „Wrocła-

wianie i Drezdeńczycy – na rowerach do 

współpracy”. Obie organizacje ekologiczne 

połączył (oprócz roweru) program Fundacji 

im. Stefana Batorego „Partnerstwo miast 

i obywateli”, finansowany ze środków Fun-

dacji im. Roberta Boscha. 

Głównym tematem przyświecającym pro-

jektowi była prezentacja dobrej praktyki 

współpracy pomiędzy władzami miejskimi, 

a inicjatywami obywatelskimi w Dreźnie, 

w szczególności na polu wspierania ruchu 

rowerowego. A jest na czym się wzorować! 

Zacytowana na początku wypowiedź należy 

do dyrektora Wydziału ds. Mobilności w Urzę-

dzie Miejskim Drezna. Taka otwartość urzę-

du na obywatela jest, niestety, odwrotnością 

podejścia, które u nas ciągle jest jeszcze głę-

boko zakorzenione w mentalności niektórych 

urzędników, a sprowadza się do formuły: mam 

władzę i pieniądze, więc wiem lepiej. 

Warto zauważyć, iż drezdeński sposób 

sprawowania urzędu nie jest w tym kraju 

odosobnionym przypadkiem. Wręcz prze-

ciwnie, urząd aktywny i przyjazny dla oby-

watela jest już normą w społeczeństwach 

zachodnich. O aktywności urzędników z Dre-

zna w poszukiwaniu kolejnych bodźców do 

rozwoju ruchu rowerowego w Dreźnie świad-

czą chociażby wydany Rowerowy Plan Dre-

zna, „Plany Mobilności” dla dużych firm 

i zakładów, przygotowywane przez magistrat 

(patrz poniżej), bądź też hucznie obchodzo-

ny we wrześniu Europejski Dzień bez Samo-

chodu.

Decydują udogodnienia

Ważnym elementem pobytu w Dreźnie 

była wspólna przejażdżka rowerowa połą-

czona ze zwiedzaniem miasta. Wzięli w niej 

udział decydenci i rowerzyści, co nie jest tu-

taj niczym wyjątkowym. Takie inicjatywy 

są tu podejmowane cyklicznie. Podczas 

wspólnej wycieczki wszyscy obecni mogli 

wczuć się przez chwilę w sytuację drezdeń-

skiego rowerzysty. I zapewne większość za-

dała sobie to pytanie: jak to się dzieje, że przy 

dość skromnej liczbie ścieżek rowerowych 

(co do tego wszyscy byli zgodni), udział ro-

werów w komunikacji miejskiej wynosi aż 

10%? Wnioski można było wyciągać różne: 

bądź to postrzeganie rowerów i kultura tam-

tejszych kierowców sięga kilka pięter wyżej, 

bądź to rezerwa terenowa jest większa i bez-

konfliktowa. A może, po prostu, o dostęp-

ności miasta dla rowerów nie świadczą kilo-

metry wybudowanych ścieżek, lecz istotne 

udogodnienia, jak przejezdność przez cen-

trum, możliwość jazdy na rowerze „pod prąd” 

po drogach jednokierunkowych (lub wręcz 

„ulice rowerowe”), czy też możliwość prze-

wożenia rowerów w środkach komunikacji 

miejskiej, koleją, promami... 

W Dreźnie zachętą do poruszania się ro-

werem jest, niewątpliwie, ujednolicony system 

taryf przy przewożeniu roweru różnymi środ-

kami komunikacji publicznej. Jest on rezul-

tatem porozumienia kilkunastu operatorów 

sieci komunikacyjnej na terenie Saksonii 

(Związek Komunikacyjny Górnej Łaby). 

Dzięki temu, bilet na rower jest w cenie bile-

Jak to się robi w Dreźnie?
ADOSŁAW LESISZ

tywami obywatelskimi?

– Dla nas jest to oczywiste, tak rozumiem swoją pracę w urzędzie. Świadomie wykorzystujemy potencjał wie-

dzy obywateli na tematy bezpośrednio ich dotyczące. Naturalne jest zatem to, że słuchamy, co ludzie sądzą 

o żywotnych dla siebie kwestiach. Miasto samo dąży do jak najwcześniejszego zapoznania obywateli ze sprawami 

ich dotyczącymi. Otwartość na obywatela to również sprawa komfortu mojej pracy – im wcześniej zaczynam 

rozmawiać z obywatelami, tym łatwiej unikam konfliktów i lżej mi się pracuje.
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tu ulgowego, natomiast posiadacze biletu 

miesięcznego nie płacą nic za jego przewóz. 

Jedynymi ograniczeniami podczas transpor-

towania bicykla jest niedostateczna ilość miej-

sca w pojeździe oraz pierwszeństwo dla wóz-

ków inwalidzkich i wózków dziecięcych. 

Wizja wcale nie tak odległa jakby się mo-

gło zdawać. Tym bardziej, jeśli będziemy 

pamiętać, iż w naszych realiach dobra wola 

i chęć współpracy znaczą czasami więcej niż 

pieniądze. I zgodnie z tym optymistycznym 

życzeniem, na zakończenie projektu posadzi-

liśmy wspólnie drzewko – Lipę Miejską. Na 

przekór skojarzeniom, ma ona symbolizować 

dalszą, dobrą współpracę pomiędzy Wrocła-

wiem, Dreznem a władzami miejskimi.

„Okrągłe stoły” na okrągło

Oprócz dobrze zorganizowanego, ogólno-

krajowego środowiska rowerzystów (ADFC 

– Ogólnoniemiecki Związek Rowerowy), moż-

na naszym zachodnim sąsiadom pozazdrościć 

także działań władz centralnych. Ruch rowe-

rowy w Niemczech otrzymał dwa lata temu 

duże wsparcie, dzięki zatwierdzeniu, przez 

Rząd Federalny, Narodowego Planu Rowero-

wego do roku 2012. Przewiduje on, przede 

wszystkim, podwojenie udziału ruchu rowe-

rowego w komunikacji oraz poprawę bezpie-

czeństwa rowerzysty, stawiając w tym zakre-

sie także na projekty pilotażowe i badawcze. 

Plan jest ambitny, jednakże rowerzyści 

widzą w nim pewne wady. Pomimo ogólno-

krajowej skali projektu, zakłada się, że jego 

realizacja ma leżeć w gestii krajów związ-

kowych i gmin. Dlatego aktywiści „dwóch 

kółek”, skupieni w ADFC, domagają się m.in. 

powołania ciała koordynującego i pilotują-

cego programy na poziomie centralnym. Dążą 

także do stworzenia odpowiednich przepisów 

(m.in. budowlanych, przewozowych, itp.), 

a także zorganizowania przez rząd kampanii 

promującej rower.

Aby nadać większą dynamikę Narodo-

wemu Planowi Rowerowemu, ADFC zaini-

cjowało własny, szeroko zakrojony projekt 

pod hasłem „Odciążenie środowiska natu-

ralnego poprzez zwiększenie ruchu rowero-

wego”. W dziesięciu, wybranych drogą kon-

kursu, miastach (m.in. w Dreźnie) powołano 

„okrągłe stoły”, przy których zasiedli przed-

stawiciele Urzędów Miejskich, ADFC, miesz-

kańców oraz innych organizacji. 

„Okrągłe Stoły” pełnią rolę forum dys-

kusyjnego, którego inicjatorem jest miasto, 

zapraszające obywateli do rozmów, w celu 

wysłuchania ich opinii. W rezultacie, posta-

nowienia zapadające podczas spotkań „okrą-

głego stołu” są protokołowane i mają formę 

wiążącą. Wszyscy uczestnicy takich spotkań 

twierdzą zgodnie, iż jest to bardzo dobra 

platforma do wymiany poglądów i doświad-

czeń. Miasta, zaczynające pracę na polu 

wspierania ruchu rowerowego, mogą korzy-

stać z know-how i doświadczeń liderów, ci 

natomiast oczekują od „okrągłych stołów” 

nowych bodźców dla swoich dalszych dzia-

łań. Choć nie wszystkie urzędy są do tej idei 

jeszcze przekonane, w większości z nich ist-

nieje już dobra wola. Największy opór napo-

tyka się natomiast jeszcze wśród polityków. 

Pomimo, iż realizacja projektów jest przewi-

dziana tylko do 2005 roku, istnieje nadzieja, 

że będą one kontynuowane i dzięki temu 

wytworzy się kultura dyskusji oraz przejrzy-

stość podejmowania decyzji. 

Warto nadmienić, iż taki właśnie model 

został już osiągnięty np. w Lipsku, gdzie cy-

klicznie, co 2 tygodnie, od 1998 roku odby-

wają się podobne spotkania robocze. Począt-

kowo, przy nowych projektach kilkakrotnie 

pominięto procedurę konsultacji społecznych, 

lecz po nagłośnieniu tego w mediach, sytu-

acja się poprawiła. Z biegiem lat, wytworzy-

ła się w Lipsku swoista wrażliwość urzędów 

na kwestie ruchu rowerowego, dzięki czemu 

klimat panujący wokół sprawy jest bardzo 

pozytywny, a konsultacje społeczne przebie-

gają bez większych perturbacji. Obecnie Lipsk 

jest liderem w rozwoju ruchu rowerowego 

pośród landów wschodnich.

„Rowerowy Plan Drezna”

Wydawnictwo to jest świetnym przykła-

dem na udaną współpracę środowiska drez-

deńskich rowerzystów, reprezentowanych 

przez największy Ogólnoniemiecki Związek 

Rowerowy (ADFC), z władzami miejskimi. 

Wydany w 2002 roku, w nakładzie 1500 eg-

zemplarzy, rowerowy plan miasta (skala 1:

25.000) zawiera podstawowe informacje, 

dotyczące m.in. przebiegu tras rowerowych, 

ulic o uspokojonym i intensywnym ruchu 

samochodowym, jak i ulic oraz stref pieszych 

zakazanych dla rowerów czy niebezpiecznych 

miejsc, stanu nawierzchni proponowanych 

tras przejazdu rowerem, itp.

Zainteresowanie projektem ze strony 

miasta było na tyle duże, iż do jego realizacji 

wyznaczono specjalną komórkę w Urzędzie 

Miejskim, natomiast rowerzyści „dołożyli” 

swoje doświadczenie i pracę w terenie. Po 

dwóch latach wydawnictwo poddano ocenie 

i okazało się, iż istnieje duże zainteresowanie 

wznowieniem nakładu. Przygotowywany 

obecnie, nowy plan zostanie rozciągnięty 

także na gminy, sąsiadujące z miastem, oraz 

będzie zawierał poszerzony materiał infor-

macyjny o trasach rowerowych.

Plany Mobilności

Władze Drezna aktywnie realizują projekt, 

którego celem jest skłonienie pracowników 

firm do porzucenia aut na rzecz roweru i środ-

ków komunikacji publicznej. W tym celu 

udają się do konkretnych zakładów pracy 

i wspólnie opracowują tzw. Plany Mobilności. 

Przykładem jest współpraca z firmą Infineon 

Technologies AG. Firma otworzyła niedawno 

swój nowy obiekt, w którym zatrudnionych 

jest ponad 1000 pracowników. Nie powstały 

tam jednak żadne parkingi samochodowe. 

Zamiast tego, stworzono odpowiednią infra-

strukturę dla rowerzystów, tj. pomieszczenia, 

w którym można się przebrać, wykąpać oraz 

dokonać drobnych napraw rowerowych. W ra-

mach struktur firmy powołano także specjal-

ną grupę roboczą, która cyklicznie spotyka 

się z władzami miasta oraz firmy, informując 

o możliwych usprawnieniach systemu. 

Kwestia celowego braku parkingu była 

związana z bardzo prostym rachunkiem eko-

nomicznym; wspieranie ruchu rowerowego 

jest dużo mniej kosztowne. Jeśli chodzi o od-

biór i akceptację społeczną, to w ostatnim 

roku liczba rowerzystów wzrosła z 20 osób 

do 300. Ponadto firma, w ramach rekompen-

saty, oferuje różne bonusy, np. bon towarowy 

będący jednocześnie biletem na komunika-

cję zbiorową.

mgr Radosław Lesisz

Koalicja „Rowerowy Wrocław”



EKOLOGIA W SZKOLE

22 5(56)/2004

Jak się zaczęło?

Wraz z początkiem nowego roku szkol-

nego 2004/2005 ruszył, w kilkunastu wro-

cławskich placówkach edukacyjnych, pilota-

żowy projekt pt. „Bezinwestycyjne oszczę-

dzanie energii we wrocławskich szkołach”, 

koordynowany przez PKE OD przy wsparciu 

merytorycznym ze strony Wydziału Edukacji 

i logistycznym Wydziału Środowiska i Rol-

nictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Pomysł przeprowadzenia takiego projek-

tu jest wynikiem współpracy PKE OD z nie-

miecką Fundacją EURONATUR w Bonn, 

która podzieliła się doświadczeniami nie-

mieckich szkół w prowadzeniu podobnych 

projektów. 

Cel projektu

Podstawowym celem projektu 50/50 jest 

zmniejszenie w szkołach zużycia energii 

oraz wody o 5–10% w skali roku. Równie 

ważnym celem jest popularyzacja świado-

mego, oszczędnego korzystania z energii 

elektrycznej i cieplnej oraz wody w budyn-

kach szkolonych, poprzez praktyczne dzia-

łania uczniów. Dzięki zmianie zachowań 

uczniów i wszczepieniu prawidłowych na-

wyków, kształtuje się świadomość ekolo-

giczną młodzieży. Szkolenia i seminaria 

przygotowywane przez PKE OD, jak i dzia-

łania podejmowane przez szkoły, mają uczu-

lić młodzież na różne problemy ekologiczne. 

Ograniczenie zużycia energii daje efekt eko-

logiczny w postaci zmniejszania obciążania 

środowiska emisjami gazów cieplarnianych, 

a z drugiej strony efekt finansowy – mniej-

sze rachunki za energię.

Idea projektu

Podejmując proste działania, ogranicza-

jące zużycie energii elektrycznej, cieplnej, 

wody i gazu, takie jak: gaszenie światła, za-

kręcanie kurków, odpowiednie wietrzenie 

sal, itp., możliwe jest zaoszczędzenie w cią-

gu roku średnio nawet 10–15% energii. Za-

oszczędzone w ten sposób fundusze w 50% 

pozostają do dyspozycji szkoły, z pozostałych 

50% tworzony jest tzw. fundusz energetycz-

ny, który jest w dyspozycji koordynatora fi-

nansowego – Wydziału Edukacji Urzędu 

Miejskiego Wrocławia. Fundusz energetycz-

ny wykorzystywany jest na kapitałochłonne 

inwestycje w szkołach, których celem jest 

dalsze ograniczenie zużycia energii, takie 

jak: wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, 

zainstalowanie termostatów na grzejnikach, 

ocieplenie budynku, itp. 

Struktura projektu

Koordynatorem projektu, odpowiedzial-

nym za jego prawidłowy przebieg, jest Okręg 

Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologiczne-

go, który organizuje seminaria, dba o dobry 

przepływ informacji oraz wymianę do-

świadczeń między uczestnikami projektu, 

koordynuje działania szkół i partnerów pro-

jektu, jak również zbiera dane techniczne 

dotyczące miesięcznego zużycia energii 

elektrycznej, ciepła i gazu. Ponadto Klub 

zapewnia fachowe doradztwo w zakresie 

oszczędzania energii.

W ramach programu „Wspieranie lokalnej Agendy 21” rozpoczął się we Wrocławiu pilotażowy „Projekt 50/50”, 

realizowany przez Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego i wrocław-

skie szkoły. Projekt ten promuje bezinwestycyjne działania podejmowane przez szkoły (młodzież, nauczycieli i ad-

ministrację), mające na celu zmniejszenie zużycia energii w szkołach. Nazwa projektu „50/50” podkreśla, że zaosz-

czędzone fundusze w 50% pozostaną do dyspozycji szkoły, a z kolejnych 50% tworzony jest tzw. fundusz energe-

tyczny. Środki zebrane w tym funduszu będą przeznaczane na inwestycje modernizacyjne w szkołach, których celem 

będzie dalsze ograniczenie zużycia energii. 

ANNA KOWALSKA

Projekt 50/50
bezinwestycyjne oszczędzanie 

energii we wrocławskich szkołach
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Z kolei Wydział Edukacji Urzędu Miej-

skiego Wrocławia odpowiedzialny jest za 

prawidłowe rozliczanie zaoszczędzonych 

funduszy w tzw. funduszu energetycznym, 

oblicza koszty i oszczędności oraz gospoda-

ruje zaoszczędzonymi funduszami. Pełni 

funkcję koordynatora finansowego projektu 

dla szkół. Gromadzi informacje ze szkół 

w zakresie zużycia energii, oblicza koszty 

zużytej energii i kwoty zaoszczędzone. Go-

spodaruje funduszem energetycznym.

Jak inteligentnie używać 
różnych nośników energii?

Istnieje szereg prostych metod bezin-
westycyjnego oszczędzania energii. W przy-
padku energii cieplnej należy przede wszy-
stkim:

– utrzymywać w pomieszczeniach opty-

malną temperaturę, na poziomie 20–21°C. 

Utrzymanie zbyt wysokiej temperatury po-

woduje odczucie suchości powietrza. Należy 

obniżać temperaturę w rzadziej używanych 

pomieszczeniach, w nocy i w okresie waka-

cyjnym (np. ferie zimowe), kiedy pomiesz-

czenia nie są używane;

– regularnie badać sprawność wszystkich 

dodatkowych urządzeń instalacji grzewczej 

(termostaty, czujniki); 

– nie zasłaniać grzejników zasłonami lub 

meblami – powoduje to ogrzewanie, przede 

wszystkim, ścian i mebli, a powietrze w po-

mieszczeniu pozostaje niedogrzane;

– uszczelnić i naprawić stolarkę okienną 

i drzwiową, co pozwala oszczędzić nawet 

3–15% energii cieplnej potrzebnej do ogrza-

nia budynku;

– wietrzyć krótko, ale intensywnie. Re-

gularne wietrzenie pozwala na wymianę 

powietrza i zapobiega niekontrolowanym 

spadkom temperatury. Należy przy tym pa-

miętać, że świeże powietrze ogrzewa się 

szybciej;

– ograniczyć nadmiar wilgoci w pomiesz-

czeniu – wilgotne powietrze nagrzewa się 

wolniej.

W przypadku bezinwestycyjnego oszczę-
dzania energii elektrycznej najprostszą 
zasadą jest:

– gasić światło i wyłączać urządzenia, 

jeśli na dłużej wychodzimy z pomieszcze-

nia;

– wyłączać także urządzenia będące 

w stanie czuwania (np. komputer, video, te-

lewizor, itp.);

– wymienić tradycyjne żarówki na ener-

gooszczędne (są trwalsze, tańsze w eksplo-

atacji i zużywają mniej energii, dlatego po-

niesiony na początku wyższy koszt szybko 

się zwraca).

Natomiast, aby oszczędzać wodę, na-
leży:

– dokręcać kurki, tak by woda nie kapała 

(dobrym sposobem w szkołach jest naklejanie 

obok kranów dowcipnych napisów przypo-

minających o oszczędnościach wody);

– w toaletach można, przy stosunkowo 

niedużych kosztach, zamontować rezerwuary 

o dwutaktowym zbiorniku, z mniejszą i więk-

szą pojemnością, wykorzystywaną stosownie 

do potrzeb; 

– uszczelnić krany i spłuczki wc.

Sprawdzone pomysły 
z niemieckich szkół

Projekt 50/50 przeprowadzono z powo-

dzeniem w wielu niemieckich szkołach, o czym 

informacje znaleźć można, w języku niemiec-

kim, na stronie internetowej: www.umwelt-

schulen.de. W większości szkół udało się 

zaoszczędzić do 10–15% zużywanej energii, 

stosując tylko proste, bezinwestycyjne meto-

Prezentacja projektu podczas
seminarium wprowadzającego

(23 września 2004 r.)

Prezentacja projektu podczas
seminarium wprowadzającego

(23 września 2004 r.)
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biorących udział w projekcie

Grupy energetyczne ze szkół 
biorących udział w projekcie
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dy. Zaoszczędzone środki szkoły przeznaczy-

ły na własne cele, a środki z funduszu ener-

getycznego zostały wykorzystane na dalszą 

termomodernizację budynków szkolnych, co 

tylko przyniosło dalsze zmniejszenie zużycia 

energii elektrycznej. 

Uczniowie i nauczyciele zaangażowani 

w Projekt 50/50 w różny sposób realizowali 

założenia projektu w szkole, w tym poprzez:

– oznaczenie wyłączników światła róż-

nymi kolorami, symbolami, które mają przy-

pominać o konieczności wyłączania światła, 

kiedy nie jest ono potrzebne;

– naklejenie informacji koło kranów, 

przypominających o zakręcaniu wody;

– przygotowanie przedstawień w szko-

łach, konkursów plastycznych oraz muzycz-

nych na temat prawidłowego wykorzystania 

energii;

– przygotowanie i przeprowadzenie warsz-

tatów na tematy energetyczne i ekologiczne 

(np. „Dni Energii i Środowiska”), a w tym 

np. zwiedzanie ciepłowni w szkole, wizyta 

w miejskiej elektrociepłowni, w oczyszczal-

ni ścieków, itp.;

– współzawodnictwo między klasami, 

gry, konkursy i zabawy;

– rozwieszenie w szkole plakatów wyko-

nanych przez uczniów, pokazujących prawi-

dłowe zachowania: wietrzenie sal, zakręcanie 

wody, gaszenie światła, itp.;

– wyjaśnienie działania podstawowych 

urządzeń elektrycznych, cieplnych podczas 

zajęć lekcyjnych;

– stworzenie w klasach „dyżurów ener-

getycznych” – rotacja uczniów odpowiedzial-

nych za wietrzenie sali, gaszenie światła, 

utrzymanie odpowiedniej temperatury w po-

mieszczeniu;

– sporządzanie protokołów z dziennego 

i tygodniowego pomiaru temperatury w kla-

sach; wyznaczenie optymalnej temperatury 

dla użytkowników pomieszczeń;

– optymalizacja czasu ogrzewania szko-

ły, zamontowanie termostatów na kaloryfe-

rach i dopilnowanie, by temperatura nie była 

zbyt wysoka, ale zapewniała uczniom kom-

fort cieplny;

– poznanie okresu szczytowego zużycia 

energii i poczynienie działań mających na 

celu ograniczenie zużycia energii w tym 

okresie.

Dotychczasowe doświadczenia

Do naszego projektu zostało wyznaczo-

nych 18 szkół z Wrocławia, w tym 4 licea 

ogólnokształcące, 4 zespoły szkół, 5 szkół 

podstawowych, jedno gimnazjum oraz 4 przed-

szkola. Każdy z uczestników projektu powo-

łał grupę energetyczną, składająca się z na-

uczyciela, osoby z administracji szkolnej oraz 

uczniów, którzy będą odpowiedzialni za re-

alizację projektu w danej szkole. Grupy ener-

getyczne są inicjatorami działań w szkołach, 

opracowują metody postępowania i wdraża-

ją je. Rejestrują na bieżąco (raz na miesiąc) 

zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej 

i wody, a informacje o odczytach przekazu-

ją do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego 

oraz do PKE OD. 

Dotychczas odbyły się dwa seminaria: 

pierwsze, 25 sierpnia 2004 r., było skierowa-

ne do dyrektorów i kierowników administra-

cyjnych placówek biorących udział w „Pro-

jekcie 50/50”. Podczas szkolenia przekazano 

informacje o celach, założeniach, strukturze 

i funkcjonowaniu projektu, jak i formie do-

kumentacji projektu. Drugie seminarium, 

tzw. wprowadzające, miało miejsce 23 wrze-

śnia 2004 r. Wzięli w nim udział przedsta-

wiciele grup energetycznych z poszczególnych 

placówek (nauczyciele i uczniowie). Podczas 

seminarium przedstawiono m.in. zasady i ideę 

Projektu 50/50 oraz zaprezentowano uczniom 

i nauczycielom metody bezinwestycyjnego 

oszczędzania energii. Przedstawiono również 

sprawdzone pomysły (ang. best practices), 

wykorzystane z powodzeniem w niemieckich 

szkołach. Uczestnikom seminarium rozdano 

multimedialne materiały informacyjne, bro-

szury i ulotki. 

Plany na przyszłość

Kolejne seminarium przewidziane jest na 

przełom listopada i grudnia. Celem tego se-

minarium będzie zaprezentowanie, przez 

każdą ze szkół, działań jakie dana placówka 

już podjęła i podzielenie się pierwszymi do-

świadczeniami z przebiegu projektu. Dzięki 

takiej wymianie informacji i doświadczeń 

jest szansa, że różnorodność działań w każ-

dej placówce znacznie się poszerzy, a zmniej-

szenie zużycia energii będzie bardziej efek-

tywne. Ponadto na początku roku 2005 pla-

nowany jest kilkudniowy wyjazd szkolenio-

wy kilku uczestników Projektu do Freiburga 

(w Niemczech), gdzie będzie zwiedzany ze-

spół szkół, w którym z powodzeniem prze-

prowadzono podobny projekt. 

Pilotażowa faza projektu ma się zakoń-

czyć w czerwcu 2005 r. Wtedy będzie moż-

liwe podsumowanie dotychczasowych osią-

gnięć, doświadczeń, a także napotkanych 

problemów i przeszkód. 

mgr inż. Anna Kowalska

Koordynator Projektu 50/50 

PKE OD Wrocław
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P od deklaracją nie podpisały się Stany 

Zjednoczone Ameryki Północnej, co wy-

wołało ostrą polemikę amerykańsko-francuską. 

Odpowiedzialna za sprawy rolnictwa w ad-

ministracji amerykańskiej Ann Veremen od-

rzuciła pomysł wprowadzenia globalnego 

podatku na walkę z nędzą. Jej wypowiedź 

wywołała gwałtowną replikę prezydenta Fran-

cji, który zapytał: „Ileż jeszcze razy musimy 

powtarzać, że najbardziej destruktywną bronią 

masowej zagłady na świecie jest nędza?”.

Aby zwiększyć produkcję żywności, a tym 

samym złagodzić problem występującego 

głodu, należy ograniczyć m.in. proces erozji 

gleby. Erozja stanowi zagadnienie nader ak-

tualne i ważne, o czym może świadczyć fakt 

przyznanej w bieżącym roku Pokojowej Na-

grody Nobla. Laureatką została Kenijka, 

Wangari Maathai, która zasłynęła jako współ-

organizatorka Ruchu Zielonego Pasa. Celem 

działalności tej grupy jest zasadzenie w Afry-

ce 30 milionów drzew, co ma być odpowie-

dzią na istniejącą tam sytuację – aż 85% 

kontynentalnych afrykańskich lasów tropi-

kalnych zostało wyciętych, co doprowadziło 

do pustynnienia ogromnych obszarów, 

a w związku z tym, także do wzrostu roz-

miaru głodu wśród lokalnej ludności.

P rocesy erozyjne gleby nie pojawiają się 

wyłącznie na terenie Afryki, są bowiem 

zjawiskiem globalnym. Są one zauważalne 

również w Polsce, w tym i na Dolnym Śląsku. 

W naszym kraju, według niektórych badaczy, 

ponad piąta część powierzchni jest podatna 

na niszczące działania erozji wodnej, z czego 

30% przypada na rejon dolnośląski. W świa-

towych studiach nad problematyką erozji, 

jedna z propozycji sugeruje następujący po-

dział: erozja wodna, erozja wietrzna, erozja 

śniegowa, erozja mrozowa.

Najczęściej występuje erozja wodna. Spo-

śród czynników wpływających na powstanie 

i wielkość tego zjawiska można wydzielić na-

turalne, czyli niepodlegające wpływom dzia-

łalności ludzkiej, oraz antropogeniczne, a więc 

zależne od współudziału człowieka. Jako 

czynniki naturalne, warunkujące powstawanie 

zjawisk erozyjnych oraz wpływające na ich 

zmiany, można wymienić: klimat, rzeźba te-

renu, budowa geologiczna, rodzaje gleby.

Drugą zasadniczą grupą czynników wy-

wierających wpływ na genezę procesów ero-

zyjnych stanowią czynniki antropogeniczne. 

Zalicza się do nich: układ przestrzenny użyt-

ków, sposób uprawy gleby, układ dróg, inne 

poczynania o charakterze technicznym.

W walce z erozją wodną szczególnie waż-

na jest przeciwerozyjna funkcji pokrywy 

roślinnej. Jej ochronne oddziaływanie wzra-

sta proporcjonalnie do ilości biomasy przy-

padającej na jednostkę powierzchni terenu. 

Z tego względu największą efektywność za-

pobiegawczą posiada las.

Ochronna rola lasu polega na:

– dużej intercepcji opadów,

– wiązaniu gleby przez wzajemnie prze-

nikające się systemy korzeniowe,

– zamianie spływu powierzchniowego na 

podziemny,

– równomiernym rozkładzie pokrywy 

śniegowej, na powolnym jej tajaniu oraz płyt-

szym zamarzaniu gleby,

– zatrzymywaniu i akumulacji materiału 

erodowanego.

Wielu wpływowych decydentów, nieste-

ty, nie zdaje sobie sprawy z wszechstronnego 

wpływu lasu na przedłużanie egzystencji 

wielu komponentów naszej planety. Beztro-

skie wycinanie drzew, niekiedy na znacznych 

powierzchniach, doprowadza do kataklizmów. 

Padające ulewne deszcze wymywają wierzch-

nią warstwę gleby, już nie chronioną przez 

konary drzew, ani nie przytrzymywaną w gle-

bie przez systemy korzeniowe. Często pobli-

skie tereny zalewa spływająca gwałtownie 

woda, a masy błota pokrywają całe wioski.

W niektórych krajach, po usunięciu części 

areałów leśnych, następuje ucieczka ludności, 

mieszkającej dotychczas na tych terenach. 

Ludzie przemieszczają się do bezpieczniejszych 

miejsc znajdujących się w pobliżu, a czasem 

nawet dalej, poza granice rodzimego kraju.

S zczególnie podatnymi na degradację są 

tereny górskie w państwach rozwijających 

się. Zwiększająca się tam gwałtownie liczba 

ludności wywiera presję na tereny zalesione, 

które przez tysiąclecia chroniły cienką warstwę 

gleby. Szybki wzrost zaludnienia pomnożył 

zapotrzebowanie na drewno opałowe oraz po-

wierzchnie pastwisk i pól uprawnych. Rozwią-

zanie tych problemów wydawało się nader 

proste. Las rósł tuż obok, więc jego wycięcie 

nie stwarzało specjalnych trudności. Zbyt in-

tensywne wycinanie lasu na zboczach górskich 

i nadmierny wypas prowadzą do degradacji 

środowiska, wyrażającej się m.in. w przyspie-

szonej erozji gleby, wzroście częstotliwości 

i intensywności powodzi oraz w rozprzestrze-

nieniu się pustyni. Degradacja ta będzie mia-

ła niewątpliwie zgubny wpływ nie tylko na 

przyszły rozwój ekonomiczny krajów, położo-

nych na różnych kontynentach, jak i na moż-

liwości wyżywienia całej populacji ludzkiej.

dr inż. Bolesław Spring

We wrześniu 2004, w siedzibie ONZ, 113 państw zaaprobowało deklarację w sprawie walki z nędzą i głodem. Przy-

jęto, że aby działania były skuteczne, na walkę z ubóstwem należy zebrać rocznie ponad 50 milionów dolarów ame-

rykańskich. Według ONZ przynajmniej 800 milionów osób na świecie cierpi z powodu chronicznego niedożywienia.

BOLESŁAW SPRING

Mniej lasów – więcej erozjiMniej lasów – więcej erozji
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T ę pnącą się po murze, z prędkością metr 

rocznie, roślinę cenią też zapewne gry-

zonie, którym pomaga wdrapać się na strych, 

a także pająki poszukujące odpowiedniego 

miejsca do tkania pajęczyn. Z mojego punk-

tu widzenia jego zaletą jest zapobieganie 

podmakaniu ścian i jesienna uroda domu, na 

który właśnie z zachwytem patrzę. 

Przy okazji podpatruję, jak mieszkające 

tam psy (domek jest bliźniakiem) układają 

sobie swoje sąsiedzkie sprawy. Jeden to czar-

ny, wiekowy już kundel, a drugi – piękny 

młodzian rasy dalmatyńczyk. Spotykają się 

przy wspólnym ogrodzeniu dzielącym ich 

obejścia, zarzucają przednie łapy na płot i po 

krótkim powitaniu potrafią, stojąc na tylnych 

łapach, plotkować w swoim psim języku bar-

dzo długo. Zabawnie to wygląda, zupełnie 

jakby przekazywały sobie wiadomości z ostat-

niej chwili, zaczynające się od słów „pani 

sąsiadko, a słyszała pani, że...”.

Wspomniany kundel nie jest moim ulu-

bieńcem, bo puszczany luzem, poza własne 

obejście, kilka razy się całkiem zapomniał 

i skoczył z „krzykiem” na mnie, gdy wracałam 

z zakupami. Ma na dodatek manię znakowa-

nia sąsiedzkich samochodów. Te samochody 

mogę zrozumieć, może czuje się parkingo-

wym, ale nie lubię, jak mnie nagle zaskakuje 

psie szczekanie tuż przy nodze, zwłaszcza, 

jeśli nogę i psa nie dzieli siatka ogrodzenia, 

tylko ta na zakupy. Nie lubię też, gdy zacze-

piani są moi goście. Wspomniałam kiedyś 

o tym właścicielom, uśmiechnęli się, ale nic 

się nie zmieniło. Ktoś mnie pocieszył, że i tak 

mam szczęście, bo w tym przypadku tylko 

pies na mnie warczy, a potem dodał, że czas 

najwyższy żebym po prostu polubiła psy.

Moja rodzina i znajomi żyją w błędzie 

i przekonaniu, że nie lubię psów. Jak ktoś 

taki może być ekologiem? – dziwią się. Eko-

log albo powinien mieć psa, albo co najmniej 

powinien chcieć go mieć. A ja ani nie mam, 

ani nie chcę. Co gorzej, jestem nieubłagana 

w sprawie przyjmowania gości z psami i zde-

cydowanie chętniej odwiedzam domy, w któ-

rych nie ma psa. W tym momencie tracę na 

pewno sympatię wszystkich miłośników psów 

(ekologów i nieekologów), ale mam też na-

dzieję, że pozyskuję sobie sympatię tych 

wszystkich (także ekologów), którzy ze wzglę-

dów czy to higienicznych, czy innych, po 

prostu nie lubią psa w swoim mieszkaniu, 

a może przeszkadza im także pies sąsiada.

Mam znajomą, która od dawna męczy się 

z powodu sąsiadki, która z miłości do zwie-

rząt kupiła sobie rasowego psa obronnego. 

Nawiasem mówiąc, to nie mogę wyjść z po-

dziwu dla genetyki i hodowców psów, którzy 

potrafią „zrobić” psa o wyglądzie świnioko-

zy lub, jak ktoś woli, kozoświni i mieć na to 

zbyt. „De gustibus non disputantum est” – 

uczył mnie ukochany nauczyciel łaciny, więc 

urodę psa zostawię w spokoju. 

W spomniana sąsiadka była przekonana, 

że wie, jak należy postępować z ku-

pionym szczeniakiem, szybko jednak okaza-

ło się, że sobie z tresurą nie radzi. Ze słodkiej 

psiuni zrobił się piesek, który coraz więcej 

żądał, wymuszając wszystko szczekaniem. 

Hałasującego psa pani uciszała łakociami, 

uzyskując i dla siebie, i dla sąsiadów chwile 

spokoju. Ale w miarę upływu czasu i to prze-

stało pomagać. Pies wymagał nie tylko łako-

ci, ale i stałego towarzystwa swej pani. Naj-

widoczniej pani to nie odpowiadało, bo za-

częła psa zamykać w piwnicy, skąd chrypli-

we ze zmęczenia szczekanie rozchodziło się 

po całej okolicy. Dla sąsiadów stawało się to 

coraz bardziej nie do zniesienia, więc zaczę-

li do właścicielki wydzwaniać, na co reakcją 

było wyłączanie telefonu, ale – niestety – nie 

psa. Proszone o interwencję służby miejskie 

też okazały się nieskuteczne, gdyż więcej 

uwagi poświęcały sprawdzaniu osoby zgła-

szającej problem niż jego rozwiązaniu.

Takiego sprawdzania doświadczyłam i ja, 

gdy zgłaszałam odpowiednim służbom, że 

po moim osiedlu biega sobie samopas rotwe-

iler. Na wspomnienie tego faktu jeszcze 

dzisiaj doznaję gęsiej skórki. Będąc na spa-

cerze, stanęłam niemal oko w oko z tym 

groźnym psem. Jak się później dowiedzia-

łam, właściciel nie mógł się nadziwić, w jaki 

sposób pies wydostał się poza ogrodzenie, 

ale mimo to ogrodzenia nie zmienił. Ja na-

tomiast przestałam chodzić na spacery 

w tamtym kierunku, czego naprawdę żałuję. 

Coraz mniej chętnie wybieram się także do 

pobliskiego parku, gdyż opanowany został 

przez właścicieli psów, które przecież muszą 

się gdzieś wybiegać i wykupkać, a ja zamiast 

uważać, po czym chodzę, to wdeptuję... Do 

tego nie potrafię okazać radości, jak rozba-

wiony pies skacze na mnie, myśląc może, że 

jestem panią jego kolegi. W zasadzie nie 

mam pretensji do owego psa, ale do wołają-

cego z daleka właściciela: „proszę się nie 

bać, on nie gryzie...”. Może i nie gryzie, ale 

brudzi. I stresuje, podobnie jak uporczywe 

szczekanie z sąsiedztwa.

dr Maria Kuźniarz

Przygotowuję obiad i raz po raz spoglądam przez okno na domek z przeciwka. Opleciony jest przepięknie, czerwie-

niejącym w tej chwili, winobluszczem trójklapowym – samoprzylepnym pnączem, które w lipcu przyciąga swoimi 

drobniutkimi, miododajnymi kwiatkami pszczoły, a jesienią drobnymi owocami – ptactwo.

MARIA KUŹNIAR



ADRESY KÓŁ TERENOWYCH

Koło Miejskie we Wrocławiu (I) – prezes dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
tel. (0-71) 347 14 45, ul. marsz. J. Piłsudskiego 74, p. 312 c, 50-020 Wrocław

Koło „Feniks” w Pęgowie (II) – prezes inż. Leszek Olbiński
tel. 0-501 485 893, Pęgów, ul. Wypoczynkowa 10, 55-120 Oborniki Śląskie

Koło w Brzegu (III) – prezes inż. Czesław Grabiński
tel. (0-77) 411 19 06, ul. Kościuszki 16/3, 49-300 Brzeg

Koło „Zielony Muchobór” (IV) – prezes Marianna Gidaszewska
tel. (0-71) 357 18 75, ul. Klecińska 134/3, 54-412 Wrocław

Koło Doliny Białej Lądeckiej (V) – prezes mgr Janina Olkiewicz-Kelner
tel. (0-74) 814 63 21, ul. Kolejowa 4/5, 57-540 Lądek Zdrój

Koło w Nowej Rudzie (VI) – prezes mgr Julian Golak
tel. (0-74) 872 24 55, ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda

Koło w Opolu (VII) – prezes inż. Remigiusz Jurek
tel. (0-77) 445 92 55, ul. Piotrowska 7d/3, 45-323 Opole

Koło w Oławie (VIII) – prezes mgr inż. Ewa Perska
tel. (0-71) 313 81 84, ul. 3 Maja 18E (ZSP Nr 2), 55-200 Oława

Koło „Głogów” w Głogowie (IX) – prezes mgr Eugeniusz Wezner
tel. (0-76) 833 38 57, ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów

Koło Gminne „Żuraw” w Rudnej Wielkiej (X) – prezes inż. Zbigniew Lasak
tel. (0-65) 543 60 26, Rudna Wielka 5, 56-210 Wąsosz

Koło przy Uniwersytecie Wrocławskim (XII) – prezes mgr Magdalena Michalska
ul. Kanonia 6/8 (Instytut Botaniki), 50-328 Wrocław

Koło w Legnicy (XIV) – prezes mgr inż. Eugenia Rurak
tel. (0-76) 855 04 18, ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica

Koło przy PW we Wrocławiu (XV) – prezes dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
tel. sł. (0-71) 347 14 74, ul. marsz. J. Piłsudskiego 74, p. 312 c, 50-020 Wrocław

Koło „Knieja” w Skokowej (XVI) – prezes Zbigniew Nawojczyk
tel. (0-71) 312 65 25, ul. Dworcowa 1, 55-310 Prusice

Koło przy NOT we Wrocławiu (XVII) – prezes mgr inż. Jerzy Ustasiak
tel. (0-71) 343 32 85, ul. Rejtana 8/8, 50-015 Wrocław

Koło „Fundacja” (XVIII) – prezes dr n. med. Halina Strugała-Stawik
tel. (0-76) 852 46 61, ul. Okrzei 10, 59-220 Legnica

Koło w Chojnowie (XXI) – prezes mgr Włodzimierz Zatorski
tel. (0-76) 817 73 91, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

Koło w Szklarskiej Porębie (XXII) – mgr inż. arch. Roland Kacperski
tel. (0-75) 717 25 16, ul. Jedności Narodowej 5, 58-580 Szklarska Poręba

Koło w Chocianowie (XXIII) – prezes mgr inż. Danuta Cyrulik
tel. (0-76) 818 58 27, ul. Słoneczna 3, 59-141 Chocianów

Koło w Lubinie (XXIV) – prezes mgr inż. Stanisław Glonek
tel. (0-76) 844 72 44, ul. Jana Pawła II 70, 59-300 Lubin

Koło „Włodarz-Ostoja” w Głuszycy (XXV) – 
prezes mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka
tel. (0-74) 845 64 81, ul. Parkowa 9 (Zespół Szkół), 58-340 Głuszyca

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI 
POLSKIEGO KLUBU 
EKOLOGICZNEGO

ul. marsz. J. Piłsudskiego 74 p. 312 c
50-020 Wrocław

tel./fax (0-71) 347 14 45, tel. (0-71) 347 14 74
e-mail: klub@eko.wroc.pl

http://www.ekoklub.wroclaw.pl/

ZARZĄD OKRĘGU

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
prezes, tel. (0-71) 320 64 60
e-mail: bogwoj@eko.org.pl

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
wiceprezes, tel. (0-71) 320 68 62

mgr Krystyna Haladyn
wiceprezes, skarbnik, tel. (0-71) 340 78 90

e-mail: k_haladyn@poczta.onet.pl

dr inż. Ryszard Radomski
sekretarz, tel. (0-71) 329 97 18

mgr Piotr Ropuszyński
sekretarz, tel. kom. 0-601 461 011

mgr inż. Stanisław Glonek
członek, tel. (0-76) 844 72 44

dr Krzysztof Świerkosz
członek, tel. kom. 0-601 354 328

KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. inż. arch. Miron Sikorski
przewodniczący, tel. (0-71) 372 61 45

mgr inż. Teresa Karasek
wiceprzewodnicząca, tel. (0-76) 833 38 57

mgr inż. Henryk Słotwiński
członek, tel. (0-76) 818 85 39

mgr Ewa Gojdź-Czupry
członek, tel. (0-71) 347 84 83

mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka
członek, tel. (0-74) 845 64 81

SĄD KOLEŻEŃSKI

mgr inż. Adolf Sapkowski
przewodniczący, tel. (0-71) 784 48 68

doc. dr Ludwik Wójcik
wiceprzewodniczący, tel. (0-71) 348 17 71

mgr inż. Danuta Cyrulik
sekretarz, tel. (0-76) 818 58 27

dr inż. Józef Cebula
członek, tel. (0-71) 351 06 09

dr inż. Zdzisław Matyniak
członek, tel. (0-71) 330 30 50

BIURO ZARZĄDU OD PKE

mgr inż. Bogna Kowalik

poniedziałek 1800–2000

wtorki, środy 1600–2000

piątki 1000–1300

Korzystanie z księgozbioru Klubu
po uzgodnieniu telefonicznym

z dr Marią Przybylską-Wojtyszyn:

tel. (0-71) 353 40 47
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