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Pierwsza strona okładki
Bielinek kapustnik

fot. Aureliusz Mikłaszewski
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Z ŻYCIA KLUBU

T o właśnie 25 lat temu, w piątek 11 grudnia 

1981 roku, w sali kinowej NOT-u (obecnie 

kino ATOM) odbyło się walne zebranie orga-

nizacyjno-wyborcze Okręgu Dolnośląskiego 

Polskiego Klubu Ekologicznego. Kiedy obu-

dziliśmy się w niedzielę, dwa dni później, był 

to już inny świat – niestety, świat stanu wo-

jennego. Ponieważ wszystko mija, przeminął 

także stan wojenny, przeminął socjalizm, dziś 

żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. 

Od ćwierćwiecza Polski Klub Ekologiczny 

istnieje i funkcjonuje, mając na swoim koncie 

spory dorobek w zakresie ochrony środowi-

ska i edukacji ekologicznej. 

Z tej też okazji Zarząd Okręgu Dolnoślą-

skiego, dzięki wsparciu finansowemu Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zorga-

nizował 3 czerwca 2006 roku, również w bu-

dynku NOT-u, seminarium pt. „Nowe wyzwania 

w ochronie środowiska”. Seminarium zostało 

pomyślane jako prezentacja problemów w za-

kresie ochrony środowiska i zdrowia człowie-

ka, które czekają nas w niedalekiej przyszłości. 

Oczywiście, ze względu na ograniczony czas, 

poruszone zostały tylko niektóre tematy, tym 

bardziej, że nie wszystkie zagrożenia jesteśmy 

w stanie przewidzieć. Seminarium adresowane 

było do przedstawicieli samorządów, posłów, 

organizacji pozarządowych, w tym członków 

Klubu, i oczywiście wszystkich zainteresowa-

nych. Ciekawa tematyka i niecodzienna oko-

liczność sprawiły, że w sobotni poranek Sala 

Kominkowa w budynku NOT-u była pełna.

Po krótkim przywitaniu zebranych 

i wprowadzeniu do tematyki seminarium, 

dokonanym przez prezesa OD PKE Aure-

liusza Mikłaszewskiego, głos zabrał wice-

prezydent Wrocławia, Sławomir Najnigier, 

podkreślając zasługi Klubu dla miasta i re-

gionu oraz gratulując osiągnięć. W imieniu 

Zarządu Wrocławskiej Rady Federacji Sto-

warzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we 

Wrocławiu dr Bogusław Huczyński przekazał 

na ręce prezesa gratulacje oraz podziękowa-

nia za dotychczasową współpracę.

C zęść merytoryczna seminarium rozpo-

częła się referatem prof. Jacka Malko 

z Politechniki Wrocławskiej pt. „Energia – 

czy zdążymy?”, poświęconym tendencjom 

przekształceń sektora energetycznego, bez-

pieczeństwu energetycznemu i zagrożeniom 

dla środowiska. Referat wygłoszony z pasją 

i dużą erudycją wzbudził duże zaintereso-

wanie uczestników. Kolejny referat – wy-

głoszony przez prof. Teresę Kowalik-Jan-

kowską z Uniwersytetu Wrocławskiego pt. 

„Ksenobiotyki występujące w przyrodzie 

i ich wpływ na żywe organizmy” – zwrócił 

uwagę słuchaczy na zagrożenia dla zdrowia 

człowieka ze strony substancji prekancero-

gennych, dioksyn i metali ciężkich, w tym 

rtęci i ołowiu. Profesor Jan Szopa-Skórkowski 

(Zakład Biochemii Genetycznej Uniwersytetu 

Wrocławskiego) w referacie pt. „Organizmy 

S E M I N A R I U M  
j u b i l e u s z o w e

KRYSTYNA HALADYN

Minęło już 25 lat od czasu, kiedy Alicja Wierzbicka i Irma Szymańska wraz z kolegami organizowały spotkania Pol-

skiego Klubu Ekologicznego – a to w siedzibie telewizji regionalnej, a to w Klubie Dziennikarza (kto dziś pamięta, 

gdzie ten klub się mieścił?!). Pierwszy impuls przyszedł z Krakowa, ale potem już wrocławianie „wzięli sprawy 

w swoje ręce”, organizując spotkania, na których mówiło się o rzeczywistym stanie środowiska Wrocławia i Dolne-

go Śląska, o zagrożeniach dla zdrowia i życia mieszkańców, o zakłamaniu oficjalnej informacji.
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Organizatorzy seminarium
jubileuszowego
prawie w komplecie

Organizatorzy seminarium
jubileuszowego
prawie w komplecie
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genetycznie modyfikowane – nasze przekleń-

stwo czy wybawienie?” przedstawiał zalety, 

ale też i zagrożenia ze strony GMO. Zapewne 

rozwiał pewne obawy związane z GMO, ale 

też nie ukrywał, że komercyjne wykorzysta-

nie roślin transgenicznych musi być poprze-

dzone solidnymi badaniami.

Po przerwie uczestnicy wysłuchali czte-

rech referatów. Dr inż. Tadeusz Kopta z PKE 

w Krakowie w referacie pt. „Kierunki roz-

woju transportu – przyzwyczajenia komuni-

kacyjne lub rozsądek” wskazał na skutki nie-

rozsądnej fascynacji samochodem, zarówno 

dla środowiska, jaki i zdrowia kierowcy oraz 

osób skazanych na wdychanie spalin. Autor 

przedstawił też pożądane kierunki polityki 

transportowej, szczególnie na terenach miej-

skich, gdzie podstawowym wyzwaniem stało 

się ograniczenie ruchu samochodowego.

W referacie pt. „Czy hałas ograniczy nasz 

rozwój?” dr Radosław Kucharski (Instytut 

Ochrony Środowiska, Warszawa) przesta-

wił rozkład zagrożeń hałasem dla środowi-

ska i człowieka. Jak się okazuje, 13 milio-

nów mieszkańców Polski narażonych jest na 

przebywanie w zasięgu uciążliwego hałasu 

o poziomie powyżej 60 dB w ciągu dnia i 50 

dB – w porze nocnej. 

Kolejny referat, wygłoszony przez księdza 

biskupa Edwarda Janiaka, poruszał problema-

tykę odpowiedzialności katolików i nie tylko 

za środowisko i jego degradację, nawiązując 

do pojęcia grzechu wobec Stwórcy, co sygan-

lizował już sam tytuł referatu – „Rola moral-

ności i etyki w ochronie środowiska”.

Ostatni referat, pt. „Kształtowanie świa-

domości ekologicznej na przykładzie dzia-

łań Okręgu Dolnośląskiego PKE”, wygłosił 

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski, prezes OD 

PKE, nawiązując w nim do jubileuszu 25-

lecia Klubu. W swym wystąpieniu przypo-

mniał okoliczności powstania Klubu, pierwszy 

okres jego działalności, ważniejsze projekty 

realizowane przez Okręg, podkreślając ich 

aspekty aplikacyjne oraz projekty z zakresu 

edukacji ekologicznej. Aż dziw, że tyle zo-

stało zrobione przez organizację społeczną, 

bez stałych pracowników.

Z tekstami referatów wygłoszonych na 

seminarium można się zapoznać, gdyż za-

mieszczone zostały w tym numerze „Zielo-

nej Planety”.

S eminarium zakończone zostało wspól-

nym posiłkiem wszystkich uczestników. 

Natomiast członkowie Klubu, w tym także 

z sąsiednich Okręgów, zaproszeni zostali na 

popołudniowe spotkanie, w trakcie którego pre-

zes Aureliusz Mikłaszewski, w imieniu obec-

nego Zarządu Okręgu Dolnośląskiego PKE, 

wręczył dyplomy uznania wszystkim, którzy 

w ciągu ćwierćwiecza istnienia Klubu wyróż-

nili się zaangażowaniem w pracę społeczną. 

Wśród wyróżnionych, wytypowanych przez 

Zarząd OD PKE, znaleźli się: Lidia Błystak, 

Ewa Bylińska, Irena Caryk, Danuta Cyrulik, 

Ewa Czupry-Gójdź, Teresa Feleżyńska, Bogna 

Grabowska, Marianna K. Gidaszewska, Stani-

sław Glonek, Teresa Karasek, Tadeusz Kulis, 

Maria Kuźniarz, Zdzisław Matyniak, Warci-

sław Martynowski, Tadeusz Mazur, Magdalena 

Michalska, Janina Olkiewicz-Kelner, Andrzej 

Olszewski, Maria Przybylska – Wojtyszyn, 

Jacek Rogoża, Adolf Sapkowski, Bolesław 

Spring, Irma Szymańska, Magdalena Styś-

Kruszelnicka, Alicja Wierzbicka, Bogusław 

Wojtyszyn i Ludwik Wójcik. Postanowiono 

nie brać pod uwagę członków obecnego Za-

rządu Okręgu. W grupie wyróżnionych jest 

kilku członków-założycieli naszego Okręgu, 

byłych prezesów i członków zarządu oraz oso-

by, które szczególnie zasługują na uznanie za 

działalność w kołach terenowych, gdzie w ma-

łych środowiskach lokalnych często byli na-

rażeni na presję władz lokalnych i otoczenia. 

To dzięki nim w Okręgu funkcjonują jeszcze 

Koła PKE, które często podejmują się pracy 

„u podstaw”, prowadząc edukację ekologicz-

ną i działalność interwencyjną.

P o oficjalnej części spotkania zebrani 

przeszli do wspomnień i różnych wy-

darzeń z życia Klubu. Profesor Ewa Bylińska 

przypomniała, jak udało się wybić z głowy or-

ganizatorów i władz miasta pomysł organiza-

cji rajdu samochodowego w Parku Szczytnic-

kim, przywołując argument wpływu tego rajdu 

na żyjące tam jeże. Opowiedziała też, w jaki 

sposób udało się zachować w prawie natural-

nym stanie dolinę rzeki Bystrzycy w graniach 

miastach, przekonując wojskowych oficerów 

(wykonawcy regulacji koryta) do wykonania 

prac porządkowych nabrzeży ze środka rzeki. 

W ten sposób uratowano większość okazałych 

drzew rosnących do dziś wzdłuż rzeki. Kolega 

Henryk Słotwiński wspominał akcje w Choj-

nowie, broniące miasto i okolice przed spa-

larnią śmieci, a Tadeusz Mazur zrelacjonował 

obecny stan wyrobisk w Chocianowie, które 

powstały pod pozorem budowy stawów ryb-

nych, a posłużyły do utopienia niepotrzebnych 

odpadów budowlanych i odpadów z KGHM-u. 

Prezes zaś przypomniał Czarne Marsze, or-

ganizowane przez WIP w sprawie likwidacji 

Huty Siechnicy, i związane z nimi przygody 

z policją ówczesnego prezesa Ryszard Rako-

wicza oraz zaangażowanie Klubu w podziem-

ny przepływ informacji o stanie środowiska 

i zagrożeniach dla zdrowia ludzi. Wielu przy-

woływało w pamięci okoliczności powstania 

kolejnych kół PKE, przeprowadzanych akcji 

czy związanych z tym humorystycznych zda-

rzeń. Oczywiście nie wszystkie nasze dzia-

łania zakończyły się pełnym sukcesem, ale 

faktem niepodważalnym jest duża rola PKE 

w podnoszeniu świadomości ekologicznej de-

cydentów i społeczności lokalnych.

Obecny prezes Okręgu wywołał byłych pre-

zesów do „spowiedzi”, prosząc by powiedzie-

li, co u nich obecnie słychać? Sam też się nie 

uchylał od odpowiedzi, ujawniając różne pola 

swej działalności. Wspomnienia przerywane 

były żartami i śpiewami, w których wspomagali 

nas przedstawiciele zaproszonych organizacji 

pozarządowych. Spotkanie pozwoliło także na 

odświeżenie znajomości i nawiązanie nowych, 

poznanie przez młodszych członków Klubu 

osób, o których się tylko słyszało, omówienie 

wspólnych problemów, wymianę kontaktów. 

W ten sposób czas nam szybko i miło upły-

nął. Rozstając się, życzyliśmy sobie sił i zapału 

do dalszej działalności, mając na uwadze, że 

nie wszyscy doczekali z nami tej chwili, by 

móc się cieszyć z jubileuszu naszej organiza-

cji. Były też momenty zadowolenia, radości 

i dumy, że udało się nam stworzyć pierwszą 

w byłych „demoludach” niezależną od władz 

organizację ekologiczną, która przetrwała pró-

bę czasu i zmian politycznych. Zmieniająca się 

rzeczywistość, wolny rynek i przemożna chęć 

zysku przedsiębiorstw, nie bacząc na koszty 

środowiskowe i społeczne powodują, że Klub 

Ekologiczny jeszcze długo będzie miał zaję-

cie. Poprawa stanu środowiska i jakości życia 

ludzi są bowiem tego warte!

MGR KRYSTYNA HALADYN
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Wprowadzenie

Zbieżność w czasie zaburzeń, o ewident-

nie fizycznym rodowodzie, z perturbacjami 

w funkcjonowaniu struktur finansowych, 

związanych z energetyką (spektakularna 

katastrofa ENRON-u), wywołała falę wy-

powiedzi kwestionujących zasadność same-

go procesu restrukturyzacji ważnego sektora 

infrastrukturalnego. Z tym większą uwagą 

traktować należy wyniki sondaży, przepro-

wadzonych z udziałem ekspertów i menadże-

rów najwyższego szczebla, z reprezentatyw-

nej próbki światowej populacji.

Regionalne badania ankietowe w Europie 

i Stanach Zjednoczonych dały obraz opinii 

ekspertów na dynamikę i rolę nowych tech-

nologii energetycznych oraz skutki społecz-

ne, ekonomiczne i ekologiczne. Badania eu-

ropejskie (program EurEnDel) i amerykań-

skie (IEEE) umożliwiły sporządzenie list 

preferencji dla wybranych kryteriów ocen. 

Z kolei światowe badania przedsiębiorstw 

sektora energetycznego „Supply essentials” 

(PricewaterhouseCoopers 2004), przepro-

wadzone na przełomie lat 2003/2004 przez 

firmę PricewaterhouseCoopers, objęły pre-

zesów zarządów, dyrektorów i innych człon-

ków „top managementu” z czterech głównych 

regionów geopolitycznych: Europy, obydwu 

Ameryk, strefy Pacyfiku oraz Afryki i Bli-

skiego Wschodu. Inny raport – „2004 Com-

plete Survey” (Capgemini 2004, Complete...) 

Ciąg niepokojących zdarzeń lat ostatnich, od przewlekłej w czasie niewydolności systemu elektroenergetycznego 

Kalifornii (2000–2001) po serię efektownych black-outów po obydwu stronach Atlantyku (2003–2004), podważył 

i tak nadwątloną wiarę w adekwatność powszechnie stosowanych rozwiązań technicznych.

JACEK MALKO

E N E R G I A
CZY ZDĄŻYMY?

T en denc je  i  ob sz a ry  z agroż eń  w  sekt or z e  energet ycz n y m

Ryc. 1. Czasy wystąpienia zdarzeń z zakresu technologii
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– przedstawiony przez Capgemini, stanowi 

syntezę opinii 130 respondentów z grona kie-

rowniczego przedsiębiorstw energetycznych 

Europy, USA i azjatyckiej strefy Pacyfiku.

Wizja europejska – 
projekt EurEnDel

Realizowany w latach 2003/2004, w ra-

mach unijnego Piątego Programu Ramowego, 

projekt European Energy Delphi (European 

Energy Delphi 2004) skupiał się na ocenie 

technologii wytypowanych jako najlepiej ro-

kujące w perspektywie najbliższego 50-lecia. 

Zastosowana w tym celu tzw. metoda delficka, 

opierająca się na ankietowaniu reprezentatyw-

nej grupy ekspertów, dała w kategoriach staty-

stycznych ocenę progowych zjawisk, związa-

nych z dwudziestoma technologiami energe-

tycznymi. Przykładowo, uzyskano odpowiedzi 

na pytania kiedy źródła odnawialne (OZE) 

pokryją 25% europejskiego zapotrzebowania 

na energię (średnio około roku 2027), kiedy 

fotowoltaika zaspokoi 5% zapotrzebowania 

na energię elektryczną (około roku 2033) lub 

też kiedy ogniwa paliwowe staną się napędem 

20% samochodów (około roku 2026). Pełne 

zestawienie czasów wystąpienia założonych 

zdarzeń (związanych z 20. technologiami) 

przedstawiono na ryc. 1.

Ankietowani ocenili również oczekiwa-

ne skutki wybranych technologii w czterech 

obszarach: tworzenia dobrobytu (jako skut-

ku rozwoju gospodarczego), wpływu na śro-

dowisko, jakości życia oraz bezpieczeństwa 

energetycznego. Przypisanie poszczególnym 

zjawiskom, związanym z technologiami ener-

getycznymi, wskaźnika wpływu (od –50 dla 

wpływu niekorzystnego do +100 dla wpływu 

wysoce korzystnego) umożliwiło stworzenie 

listy preferencji dla poszczególnych obszarów 

oddziaływań oraz zestawienia syntetycznego 

(ryc. 2). Listę zbiorczą zdominowały techno-

logie związane ze źródłami odnawialnymi 

oraz procesy energooszczędne w przemyśle 

i budownictwie („budynki inteligentne”).

Ocena długoterminowych tendencji i po-

trzeb w zakresie technologii energetycznych, 

przeprowadzona w projekcie EurEnDel, po-

zwala na sformułowanie istotnych wskazań 

dla polityki energetycznej Unii Europejskiej. 

Hasłowo synteza raportu (European Energy 

Delphi 2004) sprowadza się do stwierdzeń 

następujących:

– najwyższy priorytet mają działania w za-

kresie efektywności energetycznej;

– wysoki potencjał cechuje odnawialne 

źródła energii;

– wzrastająca rola dotyczy rozproszonego 

wytwarzania energii elektrycznej i magazy-

nowania energii;

– kontrowersyjnym wyborem pozostaje 

energetyka jądrowa;

– rozwiązaniem pośrednim jest gaz 

ziemny;

– niezawodność i bezpieczeństwo ener-

getyczne w perspektywie długoterminowej 

oraz zobowiązania redukcji emisji CO2 są 

podstawowymi czynnikami dla przyszłości 

energetyki jądrowej;

– internalizacja kosztów zewnętrznych, 

kształtująca poziom cen energii, stanowi 

podstawę niedyskryminacyjnych warun-

ków konkurowania dla nowych technologii 

energetycznych.

Ryc. 2. Ranking technologii

25% z OZE

Energooszczędne procesy

Inteligentne budynki

H2 z OZE

Magazynowanie energii

5% z PV

20% z samochodów FC

H2 z różnych źródeł

15% przewozów koleją

30% z zasobów rozproszonych

Biomasa

H2 z bio

25% biopaliw

Technologie mereenergetyczne

Transgraniczne sieci energetyczne

Technologie plazmy wysokotemperaturowej

Materiały nadprzewodzące

Wychwytywanie i sekwestracja CO2

Bezpieczne reaktory jądrowe

Terminale i rurociągi LNG

Tworzenie dobrobytu

Środowisko

Jakość życia

Bezpieczeństwo
energetyczne
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Wizja amerykańska

Amerykańska ankieta (Applewhite 2003), 

sumująca opinie ekspertów z grona IEEE (In-

stitute of Electrical and Electronic Engineers) 

z końca roku 2002 obejmowała szerszy niż 

europejski zakres dziedzin: techniki kom-

puterowe (15% respondentów, deklarujących 

ekspertyzy w tym obszarze), telekomunika-

cję (29%), energetykę (13%), półprzewodni-

ki (17%), transport (1%) oraz edukację. Tak 

szerokie spektrum rozważanych problemów 

stworzyło interesujący ranking jako odpo-

wiedź na pytanie o priorytet działań w ciągu 

najbliższego pięciolecia. Za najbardziej waż-

ne obszary uznano zaopatrzenie w energię, 

a następnie walkę z terroryzmem, ochronę 

środowiska, rozwiązanie problemu odpa-

dów, transport, edukację techniczną społe-

czeństwa, upowszechnienie technologii cy-

frowych i wreszcie ochronę własności inte-

lektualnej. Zdecydowana przewaga obszaru 

energia skłania do bardziej wnikliwego po-

traktowania tej właśnie dziedziny. Ankieto-

wani, na zadane pytanie o ważność zróżni-

cowanych działań dla zapewnienia efektyw-

nego funkcjonowania sektorów wytwarzania 

i dystrybucji energii elektrycznej, ustalili na-

stępującą kolejność:

– alternatywne źródła energii,

– udoskonalenie systemów przesyłu i dys-

trybucji,

– zwiększenie możliwości magazyno-

wania energii,

– bardziej efektywne mechanizmy han-

dlu energią,

– deregulacja sektora energii.

Nieoczekiwanie nisko oceniono rolę 

restrukturyzacji sektora (20% responden-

tów); równie zaskakująca jest wysoka ran-

ga nadana źródłom alternatywnym (około 

70%). W komentarzach często przejawia się 

opinia o sprzeczności idei deregulacji i po-

stępu technologicznego, co jest zjawiskiem 

obserwowanym także w Europie (przykłado-

wo: wielostronnie korzystne efektywnościo-

wo i ekologicznie technologie kogeneracyj-

ne przeżywają kłopoty w konkurowaniu na 

zliberalizowanym rynku energii elektrycznej 

UE). Utrata zaufania do procesu przekształceń 

sektora, spowodowana spektakularnymi pro-

blemami w rodzaju kryzysu kalifornijskiego 

przełomu wieków czy też bankructwem EN-

RON-u, bez względu na merytoryczną nieza-

sadność skojarzeń typu: liberalizacja = kry-

zys jest zjawiskiem, z którym nie sposób się 

nie liczyć. „Deregulacja podstawowej infra-

struktury nie zdaje się być nadal zjawiskiem 

pozytywnym, o ile była nim kiedykolwiek” 

(Applewhite 2003).

Priorytet rozwiązań po stronie techno-

logii alternatywnych w następnym dziesię-

cioleciu sprowadza się do szerokiej gamy 

obiecujących źródeł energii, chociaż wyła-

niający się obraz preferencji nie jest wolny 

od niespodzianek. Najwyżej uplasowały się 

technologie wodorowe z najbardziej obiecu-

jącą technologią ogniw paliwowych w wersji 

stacjonarnej i jako źródło napędu pojazdów 

samochodowych. Kolejne miejsce zajęła ener-

getyka jądrowa, a dalej fotowoltaika, czyste 

technologie bazujące na paliwach kopalnych. 

Listę zamyka energetyka wiatrowa i hydro-

energetyka. Liczne komentarze respondentów 

podkreślają polityczny charakter dokonywa-

nych wyborów: bezpieczeństwo energetycz-

ne staje się wartością nadrzędną w decyzjach 

strategicznych.

Perspektywa globalna

Raport PricewaterhouseCoopers
(PricewaterhouseCoopers 2004)

Badania pod kryptonimem „supply essen-

tials”, przeprowadzone przez sieć firm Price-

waterhouseCoopers na przełomie lat 2003/

2004, objęły blisko 200 reprezentantów naj-

wyższego kierownictwa 148 przedsiębiorstw 

infrastruktury energetycznej z 47 krajów świa-

ta. Jest to zatem próbka reprezentująca spo-

sób myślenia zarządów firm energetycznych 

na tle procesu kształtowania się globalnego 

rynku energii. Wśród wielu wątków, dotyczą-

cych stanu aktualnego i przyszłości sektora, 

wyodrębnić można problemy najważniejsze, 

za które uznano:

– bezpieczeństwo dostaw,

– rosnące zobowiązania przedsiębiorstw 

i regulacja,

– zmienność cen na rynku hurtowym,

– promowanie rozwoju energetyki od-

nawialnej,

– rozdzielenie obszarów wytwarzanie/

przesył/dystrybucja w przedsiębiorstwach 

zintegrowanych pionowo,

– wzrost zainteresowania projektami typu 

joint venture,

– przyszłość energetyki jądrowej.

Ilustracją opinii na temat ważności tych 

problemów jest ocena sytuacji na świecie, jako 

odsetek w odpowiedzi na pytanie: jakie zjawi-

ska będą miały największy wpływ na rynek 

energii w ciągu najbliższych pięciu latach? 

Bezpieczeństwo dostaw uznano za najważ-

niejszy problem strategiczny i jest to niewąt-

pliwie skutek poważnych awarii, nękających 

systemy elektroenergetyczne USA i Europy 

w latach 2000–2003. O rok wcześniejszy ra-

port PricewaterhaouseCoopers „Movers and 

Shapers 2003”, problem bezpieczeństwa ener-

Odnawialne źródła energii, w tym biomasa,
to szansa na ograniczenie uciążliwości...

Tylko czy OZE wystarczą, aby zaspokoić popyt?

Odnawialne źródła energii, w tym biomasa,
to szansa na ograniczenie uciążliwości...

Tylko czy OZE wystarczą, aby zaspokoić popyt?
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getycznego umieszczał w obszarze zjawisk 

niebudzących powszechnego niepokoju. Ta 

drastyczna zmiana poglądów wynika nie tyle 

ze zmiany obiektywnej sytuacji infrastruktu-

ry zaopatrzenia w energię, ile z przełamania 

bariery niewiedzy o skali niedoinwestowania 

w obszarze wytwarzania i sieci. Świadomość 

o nieadekwatności sygnałów, jakie generuje 

rynek, prowadzi do docenienia roli mechani-

zmów regulacji; problemy zobowiązań i roli 

państwa plasują się w hierarchii ważności tuż 

za zagrożeniem bezpieczeństwa. Konkluzja 

jest zatem dość oczywista:

„Przesłanie płynące z dorocznej ankie-

ty, przeprowadzanej wśród szefów przedsię-

biorstw sektora energii ze wszystkich konty-

nentów, jest jasne i spójne – najważniejszym 

problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa 

dostaw” (PricewaterhouseCoopers 2004). Ten 

niepokój wynika zarówno z rosnącego prze-

świadczenia o nieuchronności wielkich awa-

rii systemowych (np. w Europie przekonanie 

takie wyraziło 91% respondentów), co stano-

wi naruszenie poczucia bezpieczeństwa krót-

koterminowego, jak i oczekiwanych zmian 

w strukturze paliw pierwotnych. Tabela 1 (Pri-

cewaterhouseCoopers 2004) przedstawia ak-

tualny i perspektywiczny udział pierwotnych 

nośników energii w wytwarzaniu energii elek-

trycznej, dowodzący wzrastającego uzależ-

nienia od gazu (którego podstawowe zasoby 

ulokowane są w obszarach „wrażliwych poli-

tycznie”), co w dłuższej perspektywie godzi 

w podstawy bezpieczeństwa energetycznego. 

Podejmowane są liczne próby poprawy sytu-

acji w horyzontach operacyjnym (w postaci 

narodowych programów obrony i odbudowy 

systemu elektroenergetycznego) oraz strate-

gicznym (powrót do węgla w wersji „czystych 

technologii węglowych” i wznowienie progra-

mów jądrowych dla opanowania technologii 

nowej generacji reaktorów o tzw. wewnętrz-

nym bezpieczeństwie).

Istotną rolę w kształtowaniu przyszłości 

energetycznej świata i jego regionów geopo-

litycznych odgrywać będzie aktywność pod-

miotów sektora w dziedzinie fuzji i przejęć. 

Okres tendencji spadkowych, charaktery-

styczny dla pierwszych miesięcy roku 2003, 

przeszedł w fazę wzrostu wartości transakcji 

w sektorze elektroenergetycznym, aczkolwiek 

nadal wyczuwalna była ostrożność, wynika-

jąca z nieprzejrzystości reguł gry w obszarze 

legislacji. W skali świata ważny jest aspekt 

motywacji fuzji i przejęć; komentarz do wy-

ników ankiety uogólnia obserwacje: „Eks-

pansja poza terytorium kraju nadal wymie-

niana jest przez wszystkich respondentów na 

wysokich miejscach, jednak koncentracja na 

rynku lokalnym staje się ważniejsza od ambi-

cji globalnych. Rynki sąsiednich krajów stają 

się coraz atrakcyjniejsze dla inwestorów, po-

nieważ firmy szukają stabilnego środowiska 

inwestycyjnego (...). Jeżeli chodzi o nasz kon-

tynent, Europa Zachodnia z pewnością nadal 

odgrywa czołową rolę, ale Europa Środkowa 

i Wschodnia stanowią groźną konkurencję” 

(PricewaterhouseCoopers 2004).

Wizja globalna

Raport Capgemini
(Capgemini 2004, Complete...)

Podobnie jak raport Pricewaterhouse-

Coopers (PricewaterhouseCoopers 2004), 

opracowanie Capgemini jest syntezą badań 

ankietowych, obejmujących przedstawicieli 

kierownictwa najwyższego szczebla ponad 

100 przedsiębiorstw energetycznych Europy, 

Ameryki Północnej i Dalekiego Wschodu. 

Jest to już trzecia edycja globalnego przeglą-

du przedsiębiorstw sektora energetycznego: 

pierwszy raport z tej serii opublikowano pod 

koniec roku 2000, znamiennego kryzysem 

kalifornijskim, zaś raport drugi ukazał się 

krótko po dramatycznym upadku ENRON-u. 

Niniejszy raport jako tło ma serię katastro-

falnych awarii systemowych w USA i Eu-

ropie oraz silne wahania cenowe na rynku 

europejskim. Zdarzenia lat ostatnich były 

silnym wstrząsem, zarówno dla opinii pu-

blicznej, jak i kierownictw przedsiębiorstw 

sektora, prowokując do dyskusji o struktu-

ralnych przyczynach wysoce niepokojącego 

rozwoju sytuacji. Pojawiają się wątpliwości 

co do samego procesu deregulacji sektora, 

jego wyzwań i korzyści oraz wątpliwości, 

czy jest on w stanie zapewnić warunki sta-

bilnego rozwoju, nie tylko w perspektywie 

krótkoterminowej, lecz także w horyzontach 

strategicznych. Podstawowe pytanie można 

zatem sformułować pragmatycznie: czy black-

outy i okresy wysokich cen są zdarzeniami 

wyjątkowymi czy też tylko sygnalizują nad-

chodzące problemy?

Jednakże wbrew pesymistycznym ocze-

kiwaniom, reakcje ankietowanych wykazują 

nadal silne i przeważające poparcie dla reform 

Tab. 1. Struktura paliw dla elektroenergetyki (PricewaterhouseCoopers 2004)

Odpowiedzi respondentów z Europy

Procent wykorzystanych paliw Obecnie Za 10 lat

Węgiel 31% 24%

Gaz ziemny 27% 31%

Odnawialne źródła energii 21% 24%

Energia jądrowa 15% 16%

Ropa naftowa 6% 5%

Razem 100% 100%

Odpowiedzi respondentów z USA

Procent wykorzystanych paliw Obecnie Za 10 lat

Węgiel 42% 35%

Gaz ziemny 23% 27%

Odnawialne źródła energii 18% 22%

Energia jądrowa 11% 10%

Ropa naftowa 6% 6%

Razem 100% 100%
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w infrastrukturalnym sektorze zaopatrzenia 

w energię. Poparcie to nie jest jednak bez-

warunkowe: silnie akcentowane jest stwier-

dzenie, że „deregulacja sama w sobie nie jest 

jeszcze polityką energetyczną” (Capgemini 

2004, Complete...). Ponadto nadal wyzwa-

niem pozostaje klimat inwestycyjny, zarówno 

w obszarze wytwarzania, jak i sieci przesyłu 

energii elektrycznej i gazu, przy czym naj-

istotniejszym wyzwaniem pozostają skutki 

decyzji regulacyjnych i legislacyjnych uwa-

runkowań ochrony środowiska. Wśród pro-

blemów szczegółowych dwa aspekty godne 

są szerszego skomentowania, chociażby ze 

względu na ich szczególną aktualność i zna-

czenie w dyskusjach o przyszłości sektora 

energetycznego.

Struktura sektora: konsolidacja i inte-

gracja pionowa wskazywane są przez więk-

szość respondentów, jako kluczowe tenden-

cje w porządkowaniu rynku. Oczekiwana 

jest szybka konsolidacja przedsiębiorstw, 

prowadząca do powstania niewielkiej licz-

by podstawowych graczy, w każdym kraju, 

w zakresie obrotu detalicznego. Blisko 60% 

odpowiedzi wskazuje na powstanie 4–6 

skonsolidowanych przedsiębiorstw w per-

spektywie najbliższych dwóch lat, a około 

30% respondentów ocenia, iż liczba graczy 

rynkowych spadnie do, co najwyżej, trzech 

w nadchodzącym pięcioleciu. W podsektorze 

wytwórczym 60% przewidywań ogranicza 

liczbę graczy również do 4–6, a 20% liczbę 

skonsolidowanych wytwórców narodowych 

ogranicza do 1–3, w najbliższych dwóch la-

tach. Silna będzie również tendencja do in-

tegracji podsektorów generacji i dystrybucji. 

Ocenia się, że niemal wszyscy główni gracze 

zintegrują się w nadchodzącym pięcioleciu. 

Stwarza to poważne wyzwanie dla regula-

torów, gdyż ograniczona liczba podmiotów 

zmniejsza konkurencję i utrudnia kontrolę 

struktur oligopolistycznych.

Bezpieczeństwo energetyczne: rosnące za-

grożenie dostaw energii elektrycznej i gazu. 

Jest to problem największej wagi w opinii 

uczestników ankiety roku 2004. Opinie były 

zgodne, że rynki hurtowe prawidłowo dzia-

łają w obszarze planowania bilansu podaży 

i popytu w krótkich horyzontach czasowych, 

reagując na generowane sygnały cenowe, jed-

nakże sytuacja jest diametralnie odmienna 

dla horyzontów długoterminowych, związa-

nych z planowaniem inwestycji. Respondenci 

wytypowali trzy specyficzne obszary „szcze-

gólnej troski”:

– odpowiedzialność i jej mechanizmy: 

brak klarowności odnośnie do odpowiedzial-

ności za bezpieczeństwo zasilania; przykła-

dowo około 55% ankietowanych wskazywało 

na brak odpowiedzialnego za wystarczalność 

mocy wytwórczej;

– ryzyko regulacyjne: ponad 80% wy-

twórców wskazywało na ryzyko związane 

z regulacją, jako problem zasadniczy z uwa-

gi na niepewność reguł gry rynkowej i inter-

wencjonizm;

– sygnały cenowe: rynek nowych inwe-

stycji zapewnia silne sygnały cenowe z wy-

przedzeniem nie dłuższym niż 12 miesięcy 

(w dalszych horyzontach rynki wykazują zbyt 

małą płynność, by zapewnić bądź stabilność 

cen, bądź stabilność rynku dla wsparcia in-

westycji o skali systemowej).

Aczkolwiek wymienione zagrożenia do-

tarły już do świadomości polityków i znala-

zły odbicie w unijnej dyrektywie o bezpie-

czeństwie zasilania, pozostaje nadal szerokie 

pole do dalszych działań, które mogą prowa-

dzić do warunków rozwoju zrównoważonego 

w horyzontach długoterminowych.

Problem bezpieczeństwa dostaw jest rów-

nież silnie akcentowany w innym raporcie 

Capgemini (Capgemini 2004, European…): 

„Bezpieczeństwo skupiło największą uwagę 

na obawy o niedostateczne rezerwy mocy jak 

i dyrektywę UE. Wiele pozostało do zrobienia 

w określeniu, jak należy monitorować zlibe-

ralizowane rynki i jak najlepiej pobudzać do 

inwestowania w nowe moce dla uzyskania żą-

danych rezerw. Cały ten obszar ulega silnym 

transformacjom, ale istnieje szczególnie pil-

ny problem inwestowania w moce wytwór-

cze, importu paliw gazowych i możliwości 

magazynowania”.

Zakończenie

Powtarzający się jak mantra, i lokowany 

hierarchicznie najwyżej, problem bezpieczeń-

stwa energetycznego jest klasyczną, nigdy nie-

kończącą się opowieścią o współczesnych sys-

temach infrastruktury gospodarczo-społecz-

nej. Świadomość wagi tego zagadnienia jest 

już na szczęście powszechna i stwarza klimat 

do opracowania zarówno nowoczesnej naro-

dowej doktryny bezpieczeństwa, jak i spój-

nej z nią polityki energetycznej państwa. Jest 

rzeczą podstawową, by tworzone koncepcje 

dla Polski nie ograniczały się do deklaracji 

intencji, lecz uzyskały silne wsparcie dla ich 

realizacji.
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Substancje prekancerogenne to ksenobio-

tyki, które nie są rakotwórcze, ale po wnik-

nięciu do organizmu ulegają reakcjom bio-

transformacji, tworząc produkty przejściowe, 

które wykazują właściwości kancerogenne. 

Produkty przejściowe mogą reagować z ma-

krocząsteczkami komórkowymi (białka, kwa-

sy nukleinowe, węglowodany) prowadząc do 

przekształceń mutagennych i rakotwórczych. 

Wśród znanych substancji prekancerogennych 

należy wymienić: 2-naftyloaminę, acetylo-

aminofluoren, dichloroetan (dibromoetan), 

chlorek winylu, aflatoksynę, benzo[a]piren, 

nitrozoaminy.

2-naftyloamina jest związkiem wyko-

rzystywanym przy produkcji barwników 

i powoduje raka pęcherza u robotników tam 

zatrudnionych. Założono, że 2-naftyloamina 

staje się rakotwórcza po reakcji N-hydroksy-

lowania przez cytochrom P-450. Hydroksylo-

amina po sprzężeniu z glukuronidem staje się 

nieszkodliwa. Jednakże, sprzężony związek 

może ulegać ponownie hydrolizie do rako-

twórczej hydroksyloaminy w wyniku dzia-

łania β-glukuronidazy, enzymu występują-

cego w nerkach albo dzięki kwasowemu pH 

w moczu.

Acetyloaminofluoren, insektycyd, który 

nie został dopuszczony do rozpowszechnienia 

handlowego ze względu na swoją rakotwór-

czość. Związek ten ulega reakcji acetylowania, 

N-hydroksylowania, a następnie sprzężenia 

z siarczanem, który nie jest trwały i rozkła-

da się do silnego elektrofila.

Chlorek winylu jest substratem w pro-

dukcji tworzywa – polichlorku winylu. Ba-

dania epidemiologiczne robotników narażo-

nych na działanie chlorku winylu ujawniły 

wyjątkowo dużą częstotliwość występowa-

nia mięsaka naczyniowego, rzadkiego raka 

wątroby. Zaproponowany mechanizm akty-

wacji rakotwórczej zawiera etap tworzenia 

epoksydu.

Aflatoksyny są wytwarzane przez pleśń 

Aspergillus flavus. Zatruwają one takie pło-

dy rolne jak kukurydza i orzeszki ziemne. 

Aflatoksyna B1 u ludzi i zwierząt może ulec 

aktywacji do silnie działającego związku po-

wodującego raka wątroby (hepatokancero-

gen). Aflatoksyna B1 pod wpływem izozy-

mów cytochromu P-450 ulega metabolizmowi 

według wielu mechanizmów; jeden z nich to 

epoksydowanie-2,3, które prowadzi do wy-

tworzenia związku rakotwórczego.

Benzo[a]piren to główny policykliczny 

węglowodór rakotwórczy występujący w śro-

dowisku. Powstaje w wyniku pirolizy wę-

glowodorów i w ten sposób występuje w dy-

mie przemysłowym, dymie i smole tytoniowej 

oraz w smażonych, pieczonych lub wędzonych 

produktach spożywczych. Metabolizm benzo-

[a]pirenu jest złożony ze względu na obec-

ność wielu miejsc dostępnych w cząsteczce. 

Tlen może zostać wprowadzony we wszystkie 

położenia z wyjątkiem C-11 co prowadzi do 

utworzenia epoksydów. Epoksydy mogą być 

przekształcane w trans-diole (za pomacą hy-

drolazy epoksydowej), w produkty sprzęga-

nia z glutationem (za pomocą S-transferazy 

glutationowej) lub w aromatyczne alkohole 

(fenole). Szybkość tych przekształceń zależy 

od trwałości chemicznej epoksydów i od do-

stępności enzymów koniecznych do przepro-

wadzenia odpowiednich reakcji enzymatycz-

nych. Te dwa czynniki zależą od położenia 

ugrupowania epoksydowego w cząsteczce. 

Diole i arenole mogą sprzęgać się odpowiednio 

z kwasem glikuronowym lub z siarczanem. 

Produkty następnego przekształcenia mogą 

reagować ponownie, z utworzeniem nowych 

epoksydów. 7,8-Dihydrodiol-9,10-trans-epok-

syd jest rakotwórczą postacią benzo[a]piranu. 

Jego okres półtrwania wynosi 8 minut i jest 

on prawdopodobnie wystarczająco długi, aby 

zaszła reakcja z DNA.

Inną klasą związków prekancerogennych, 

które wymagają aktywacji za pomocą cyto-

chromu P-450, są nitrozoaminy. Tworzą się 

one w reakcji jonów azotynowych (NO2
– ) 

z aminami drugorzędowymi oraz, w mniej-

Ksenobiotyk oznacza substancję obcą dla organizmu, lecz aktywną biologicznie. W niniejszym opracowaniu zostaną 

omówione substancje prekancerogenne, dioksyny – jako groźne trucizny człowieka i środowiska naturalnego oraz 

metale ciężkie – rtęć oraz ołów.

TERESA KOWALIK-JANKOWSKA

KSENOBIOTYKI
występujące w przyrodzie 

i ich wpływ na żywe organizmy
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szym stopniu, z aminami trzeciorzędowymi. 

Azotyn pochodzi bezpośrednio lub pośrednio 

z żywności. Dimetyloamina jest ważnym su-

rowcem przemysłowym stosowanym w prze-

myśle skórzanym, gumowym i w produkcji 

mydła. Reaguje ona z azotynem tworząc dime-

tylonitrozoaminę. Tworzeniu rakotwórczych 

nitrozoamin często można zapobiec, stosując 

związki które konkurują z aminami drugo- 

i trzeciorzędowymi w reakcji z jonem azoty-

nowym. Mogą to być aminy pierwszorzędo-

we, kwas askorbinowy lub tokoferol.

Dioksyny to ogólna nazwa całego szere-

gu związków zawierających dwa pierścienie 

benzoesowe połączone poprzez jeden lub dwa 

atomy tlenu. Związki, w których występują 

dwa atomy tlenu, nazywa się dibenzodiok-

synami, z jednym atomem tlenu – dibenzo-

furanami. Każdy z pierścieni benzoesowych 

może zawierać do czterech atomów chloru. 

Przyłączenie do tych cząsteczek od jednego 

do ośmiu atomów chloru może się odbywać 

na wiele sposobów. Dla dibenzodioksyny ist-

nieje 75 możliwych kombinacji, a dla diben-

zofuranu 135, co w sumie daje 210 związków 

określanych dioksynami. Najbardziej niebez-

piecznym związkiem jest 2,3,7,8-tetrachloro-

dibenzodioksyna, w skrócie 2,3,7,8-TCDD, 

a często oznaczana jako TCDD. Dioksyny są 

najbardziej trującymi związkami jakie otrzy-

mał w wyniku syntezy człowiek. Obecność 

dioksyn należy oznaczać na poziomie ppt (1 na-

nogram na 1 kg próbki). Dioksyna TCDD jest 

10 000 bardziej toksyczna niż KCN. Obecność 

dioksyn w środowisku można wykryć stosu-

jąc chromatografię gazową lub spektrometrię 

masową. Dioksyny nie są wytwarzane celo-

wo w żadnym procesie technologicznym i nie 

znajdują żadnego zastosowania technicznego, 

ale powstają one w wyniku reakcji konden-

sacji cząsteczek chlorofenolu. Są produktem 

ubocznym podczas otrzymywania grzybo-

bójczych środków ochrony roślin; spalania 

odpadów organicznych zawierających chlo-

rofenole; występują w sadzy i popiole pale-

nisk po spaleniu węgla kamiennego; podczas 

produkcji pentachlorofenolu do konserwacji 

drewna budowlanego. Dioksyny są wchłaniane 

układem pokarmowym, przez skórę i płuca. 

Kumulują się w wątrobie, tkance tłuszczowej 

(duża zawartość u zwierząt: ryby, ptaki) oraz 

w niewielkiej ilości w krwi. TCDD nie ule-

ga biotransformacji w organizmie, a okres, 

w którym połowa dawki zostaje wydalona 

(t1/2) wynosi 15–30 dni u myszy oraz 1 rok 

u człowieka. Przy wysokich dawkach dioksy-

ny, nie występuje natychmiastowa śmierć, lecz 

utrata 50% ciężaru ciała po 2–3 tygodniach, 

a śmierć po 20–30 dniach. Wśród objawów 

zatrucia ostrego należy wymienić: bolesną 

wysypkę alergiczną tzw. „chloracnę” twarzy 

i rąk, niereagującą na antybiotyki; zapalenie 

trzuski; zaburzenia w tworzeniu się hemo-

globiny; obniżenie odporności na infekcje; 

uszkodzenie wątroby. Zatrucia przewlekłe 

prowadzą do ułomności płodu, nowotwo-

rów wątroby, krwi, skóry; występuje silne 

działanie mutagenne i teratogenne.

Polichlorowane dioksyny ulegają rozkła-

dowi w świetle nadfioletowym (proces foto-

degradacji). Proces biodegradacji dioksyn jest 

powolny i przyspieszają go katalizatory takie 

jak ditlenek tytanu, tlenki cynku i cyny. Pro-

duktami rozkładu dioksyn są ditlenek węgla, 

chlorowodór i woda.

Wśród metali ciężkich mających wpływ 

na środowisko naturalne i zdrowie człowie-

ka należy wymienić rtęć i ołów.

Rtęć w minimalnych ilościach nie jest po-

trzebna dla organizmu. Dzienne pobranie bez 

uszczerbku na zdrowiu wynosi 0,02 mg i ku-

muluje się w organizmie przez lata. Spotyka-

ną postacią w przyrodzie jest związek rtęci 

dwuwartościowej HgS – cynober. Zawartość 

rtęci w węglu dochodzi do 8,5 mg/kg, w pyle 

kominowym z elektrociepłowni do 18 mg/kg, 

a w ropie naftowej ponad 20 mg/kg. Nagro-

madzenie rtęci w żywności pochodzenia 

morskiego i lądowego stwarza ryzyko dla 

człowieka, głównie przez spożywanie ryb, 

a zwłaszcza tuńczyków, krabów i ślimaków, 

oraz ptactwa łownego z terenów gdzie sto-

sowane są fungicydy. Mikroorganizmy me-

tylują rtęć i w ten sposób powstaje metylek 

rtęci, związek rozpuszczalny w tłuszczach, 

zarazem bardzo toksyczny i trwały, który 

pokonuje barierę krew – mózg. Jest to głów-

na postać rtęci, która dostaje i kumuluje się 

w żywych organizmach. Wiele ludzkich tra-

gedii w Japonii, Gwatemali, Iraku, Pakista-

nie było spowodowane spożyciem żywności 

obciążonej związkami rtęci. Również rtęć 

tworzy bardzo trwałe połączenia z grupami 

tiolowymi białek i enzymów, zakłócając ich 

funkcję. Objawy zatrucia przewlekłego pa-

rami rtęci metalicznej (0,01–0,05 mg/m3): 

osłabienie, bóle głowy, kończyn, ślinotok, 

zapalenie jamy ustnej, rozchwianie i wypa-

danie zębów, uporczywe wysychanie jamy 

ustnej, niebieskofioletowy rąbek na dziąsłach, 

biegunki, uszkodzenie nerek i ośrodkowego 

układu nerwowego. Ze wzrostem stężenia 

rtęci (0,1 mg/m3 powietrza) obserwuje się 

drżenia rtęciowe, niezborność chodu, zabu-

rzenia mowy, zaburzenia móżdżku, zaburze-

nia słuchu, śmierć (powyżej 170 mg; inaczej: 

stężenie w mózgu ponad 5 µg/g).

Ołów występuje w związkach organicz-

nych i nieorganicznych w wielu dziedzinach 

przemysłu oraz ochronie roślin np. arsenian 

ołowiu. Główne źródła ołowiu to dymy, 

pyły, ścieki, odpady przemysłowe i spali-

ny samochodowe. Zawartość ołowiu w ro-

ślinach rosnących w pobliżu autostrad jest 

około 30-krotnie wyższa niż u roślin w in-

nych miejscach. Zanieczyszczenie środków 

spożywczych ołowiem może pochodzić z ko-

tłów bielonych cyną zawierającą ołów oraz 

puszek do konserw, a także z naczyń cera-

micznych o wielobarwnej wewnętrznej po-

wierzchni. Dopuszczalna zawartość ołowiu 

w : wodach gazowanych <0,3 mg/dm3; płyn-

nych środkach spożywczych <0,4 mg/dm3; 

innych produktach stałych <2 mg/kg. Kumu-

lacja ołowiu w organizmie rozpoczyna się 

w okresie życia płodowego (przenika barie-

rę krew – łożysko). Kumuluje się głównie 

w kościach i tkance kostnej zębów. Kierun-

kami szkodliwego działania ołowiu są: ner-

ki, ośrodkowy (encefalopatie) i obwodowy 

(neuropatia obwodowa) układ nerwowy, układ 

krwiotwórczy (zaburza syntezę porfiny, waż-

nego składnika hemoglobiny). Ponadto, ołów 

hamuje aktywność enzymów zawierających 

grupy sulfhydrylowe (SH). Z innych objawów 

zatrucia ołowiem wymienia się: zaburzenia 

hormonalne, reprodukcyjne, cytogenetycz-

ne, a także odgrywa on dużą rolę w etiolo-

gii próchnicy zębów. Staranne przetwórstwo 

(kontrola urządzeń, lakierowanie puszek) de-

cyduje przede wszystkim o jakości zdrowot-

nej przetworów pod tym względem.

PROF. DR HAB. TERESA KOWALIK-JANKOWSKA

ZAKŁAD CHEMII BIONIEOGRANICZNEJ

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
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Wprowadzenie

Generalnie organizmy transgeniczne 

(GMO) tworzy się dla realizacji dwóch ce-

lów: poznawczego i komercyjnego. Ten pierw-

szy nie budzi wątpliwości i złych skojarzeń. 

Aspekt poznawczy tego typu badań służy nie 

tylko poznaniu funkcjonowania organizmu 

roślinnego ale również dostarcza informacji 

o potencjalnie korzystnych i niekorzystnych 

związkach chemicznych występujących w ro-

ślinach. Dane z takich badań pozwalają na pla-

nowanie upraw i przewidywanie ich skutków. 

I tak można zasadnie przewidywać, że roślina 

uprawiana w klimacie surowszym powinna 

zawierać więcej flawonoidów niż ta uprawia-

na w warunkach klimatycznych łagodnych ze 

względu na łagodzący wpływ tych związków 

na środowiskowe czynniki stresowe. Wypo-

sażenie zatem rośliny w sprawniejszy system 

syntezy flawonoidów daje dwojaką korzyść 

i tak, zwiększenie ilości flawonoidów powo-

duje nie tylko wzrost odporności modyfiko-

wanego organizmu na warunki środowisko-

we, w tym patogeny, ale również zwiększenie 

wartości antyoksydacyjnej takich roślin, co 

jest szczególnie ważne dla konsumenta. 

Aspekt komercyjny tworzenia organizmów 

transgenicznych należy opatrzyć mniejszym 

zaufaniem. Najczęstszą cechą modyfikowa-

ną jest w pierwszym rzędzie odporność or-

ganizmów na infekcję patogenną. Skutkiem 

takich modyfikacji jest wzrost plonowania 

roślin. Nie zawsze jednak wzrost plonowa-

nia jest tą najważniejszą cechą. W Europie 

obserwuje się np. nadprodukcję żywności 

i dalsze zwiększanie plonowania ma raczej 

ograniczony sens. Wydaje się więc, że ocze-

kiwanym jest raczej podwyższenie jakości 

produkcji roślinnej. 

O ile podejmowane modyfikacje genetyczne 

roślin konsumpcyjnych w celach komercyjnych 

nie do końca i nie wszystkich przekonują, o tyle 

żadnych złych skojarzeń nie budzą wysiłki po-

dejmowane na rzecz modyfikacji roślin prze-

mysłowych nie przeznaczonych do konsump-

cji. Przykładem jest len, którego modyfikacje 

genetyczne są podejmowane w celu poprawy 

jakości włókna, usprawnienia wydajności pro-

cesu roszenia lub zwiększonego plonowania. 

Na razie trudno jest mówić o znaczącym suk-

cesie ale coraz większe zainteresowanie i coraz 

większe nakłady przeznaczane na takie badania 

z pewnością zaowocują niebawem sukcesem.

Postęp w zakresie tworzenia konstrukcji 

genowych, optymalizacja metod transformacji 

roślin i dopracowanie warunków regeneracji 

roślin z pojedynczych komórek są głównymi 

przyczynami dla których stale rośnie ilość trans-

formowanych gatunków roślin w celu identy-

fikacji funkcji genu lub ustalenia szlaku bio-

syntezy metabolitów lub wreszcie jako miejsce 

produkcji związków na skalę przemysłową.

Ustalanie funkcji genu

Z roku na rok rośnie ilość organizmów, 

których genom jest kompletnie zsekwencjo-

nowany. Postęp w zakresie sekwencjonowa-

nia kwasów nukleinowych skłania do przy-

puszczenia, że w niedługim czasie poznamy 

genom większości interesujących człowieka 

organizmów. Kolejnym etapem na drodze tego 

poznania jest ocena funkcji poszczególnych 

genów, sposobów jego regulacji i związków 

Dynamiczny rozwój biotechnologii manifestuje się między innymi wytworzeniem roślinnych organizmów transgenicznych. 

Organizm transgeniczny definiuje się jako ten, w którego genomie dokonano zmian na drodze innej niż naturalna.

JAN SZOPA-SKÓRKOWSKI

ORGANIZMY TRANSGENICZNE
przekleństwo czy wybawienie?

Profesor Jan Szopa-Skórkowski
– rzeczowo o GMO

Profesor Jan Szopa-Skórkowski
– rzeczowo o GMO
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pomiędzy nimi. Najważniejszym regulatorem 

funkcji genu jest jego promotor.

Niezastąpioną metodą analizy promotorów 

genów i innych sekwencji regulatorowych są 

konstrukty genów reporterowych wprowadza-

nych do roślin transgenicznych. Analiza eks-

presji reportera informuje o potencjalnej swo-

istości tkankowej promotora i sposobach jego 

regulacji czynnikami biotycznymi i abiotycz-

nymi. W takim postępowaniu udało się wy-

dzielić i scharakteryzować wiele promotorów 

o przydatności biotechnologicznej. Przykłado-

wo wydzieliliśmy promotor genu kodującego 

jedną z izoform białek 14-3-3, który okazał 

się być swoistym dla wiązek przewodzących, 

które składają się na włókna lniane.

Wprowadziliśmy konstrukcję genową pro-

dukującą polihydroksymaślan (biodegradowal-

ny plastik) we włóknach lnianych właśnie przy 

pomocy tego promotora. Równolegle użyty 

popularny promotor wirusa mozaiki kalafio-

ra o symbolu 35S gwarantujący ekspresję we 

wszystkich komórkach okazał się bezużyteczny 

z punktu widzenia biotechnologicznego po-

nieważ synteza biodegradowalnego plastiku 

we wszystkich komórkach powodowała dra-

matyczne zahamowanie wzrostu roślin.

Innym ważnym biotechnologicznie i nie-

dawno wydzielonym przez nas promotorem jest 

promotor z genu transferazy glukozowej, silnie 

indukowany światłem UV i o swoistości tkan-

kowej ograniczonej do wiązek przewodzących 

i komórek perydermy bulw (ryc. 1B) ziemniaka. 

Promotor z powodzeniem został zastosowany 

do syntezy flawonoidów (ryc. 2) w ziemnia-

kach, co spowodowało zwiększoną ich ochronę 

przed UV i infekcją patogenną. Ustalono też 

przepływ metabolitów między różnymi gałę-

ziami szlaku fenylopropanoidowego. Intensy-

fikacji syntezy antocjanów i leukoantocjanów 

towarzyszył spadek syntezy lignin. 

Weryfikacja szlaków biosyntezy

Rośliny transgeniczne są wielce przydat-

nym narzędziem oceny ważności genu jednak 

monocistronowa translacja roślinnych genów 

jądrowych jest o tyle niekorzystna, że nie po-

zwala na równoczesną manipulację wieloma 

genami. W pierwszych próbach trzyetapowej 

syntezy polihydroksymaślanu wprowadzano 

pojedyncze geny do roślin a następnie rośliny 

krzyżowano między sobą uzyskując w koń-

cu kompletny szlak biosyntezy. W podobny 

sposób zakończono sukcesem wprowadzenie 

trzech genów syntezy β-karotenu do ryżu, ale 

całość prac zajęła aż siedem lat. Sposobem 

na przezwyciężenie tej niedoskonałości jest 

transformacja chloroplastów. W przeciwień-

stwie do genów jądrowych większość genów 

chloroplastowych jest transkrybowana poli-

cistronowo, które następnie dojrzewają do 

transkryptu translatowanego. Istnieje zatem 

sposób aby wprowadzać transgen w formie 

operonu, czyli przez pojedynczą transforma-

cję można wprowadzić kilka genów. Pomysł 

pozytywnie zweryfikowano z użyciem trzyge-

nowego operonu cry2Aa2 z Bacillus subtilis, 

a następnie z powodzeniem użyto do uzyska-

nia roślin przydatnych w fitoremediacji eks-

presjonujących mer operon zawierający geny 

reduktazy jonów rtęciowych i liazy pochod-

nych organicznych rtęci. Aktualne doniesie-

nia informują o modyfikacji chloroplastowe-

go DNA w taki sposób aby zapewnić roślinie 

odporność na patogeny i herbicydy oraz do 

wydajnej syntezy w nich białek o znaczeniu 

farmaceutycznym, a w tym szczepionek. 

Eliminacja genów oporności

Poważnym ograniczeniem stosowania tech-

niki transgenezy dla celów biotechnologicznych 

jest konieczność użycia genów markerowych 

do ich selekcji. Ze względu na skuteczność naj-

częstszymi markerami są geny oporności anty-

Ryc. 1.  Histochemiczna analiza skrawków bulw ziemniaka transformowanych wektorem binarnym 
zawierającym gen reporterowy GUS pod kontrolą promotora 35S: A – gen jest obecny we wszystkich 
 komórkach), promotora transferazy glukozowej; B – gen lokalizuje się tylko w wiązkach przewo-
dzących i pod skórką) i promotora genu 14-3-3 kodującego izoformę 16R; C – gen lokalizuje się 
wyłącznie w wiązkach przewodzących

CBA

Ryc. 2.  Bulwy ziemniaków kontrolnych (DESI) transgenicznych (DFR10), w których dokonano nadekspresji 
reduktazy dihydroflawonolu, kluczowego enzymu syntezy antocjanów i leukoantocjanidyn, kon-
strukt genowy umieszczono pod kontrolą swoistego promotora GT. Widoczne zabarwienie wiązek 
przewodzących (górny lewy panel) w bulwie transgenicznej i perydermie pod skórką (dolny lewy 
panel). Równocześnie obserwowano zmniejszenie zawartości lignin (skrawki barwione floroglu-
cynolem) w bulwach transgenicznych (górny, prawy panel) i zwiekszenie syntezy proantocjanidyn 
w perydermie (dolny, prawy panel).

ANTHOCYANINS LIGNINS

LEUCOANTHOCYANIDINS

DESI DFR 10 DFR DFR 10
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biotykowej. Najczęściej stosowanymi są nptII 

(kanamycyna czynnikiem selekcjonującym), 

aadA (spektynomycyna i streptomycyna), hph 

(selekcja na hygromycynie) i bar (selekcja na 

herbicydzie). Większość zastrzeżeń różnych 

organizacji społecznych do GMO bierze się 

z obecności genów dających antybiotykową 

oporność. Zastrzeżenia dotyczą możliwości 

transformacji bakterii współżyjących lub in-

fekujących organizm genami oporności przez 

co nieskutecznym będzie leczenie organizmu 

antybiotykami. Częściowym wsparciem dla 

takiego zastrzeżenia stało się odnalezienie we 

krwi myszy karmionych plazmidem fragmen-

tów DNA o wielkości 976 pz. 200 nukleoty-

dowe fragmenty DNA plastydowego znalezio-

no niemal we wszystkich organach zwierząt 

karmionych roślinami. Niektóre bakterie, jak 

Acinetobacter calcoaceticus i Bacillus subtilis, 

nabierają kompetencji do transformacji gdy są 

głodzone. Przedstawione dane wskazują, że 

DNA roślinny nie jest całkowicie trawiony 

w przewodzie pokarmowym i że może prze-

chodzić przez ścianę jelita, a zatem teoretycz-

nie istnieje możliwość transformacji bakterii 

materiałem genetycznym zjadanym z poży-

wieniem. Stąd opracowano kilka metod po-

zwalających na usuwanie markerów selekcji 

po wyselekcjonowaniu roślin transgenicznych. 

Najprostszym sposobem jest wykorzystanie 

endogennej rekombinazy i umieszczenie genu 

markera pomiędzy dwoma identycznymi i krót-

kimi sekwencjami identycznie zorientowany-

mi. Bezpośrednie powtórzenia sekwencji na 

końcach genu są niezbędne do zainicjowania 

homologicznej rekombinacji. Rekombinaza 

oddziałuje z obu końcami genu i dochodzi 

do usunięcia sekwencji znajdującej się między 

powtórzeniami. W ten sposób usuwano gen 

aadA z transformantów plastydowych umiesz-

czając go pomiędzy 418 nukleotydowymi po-

wtórzeniami. Uzyskano około 24% roślin trans-

genicznych nie zawierających markera. Innym 

sposobem jest wprowadzenie również genu 

rekombinazy jednak aby nie dochodziło do 

usunięcia sekwencji markera przed selekcją 

roślin to gen rekombinazy jest pod kontrolą 

promotora indukcyjnego. Jeszcze innym spo-

sobem jest umieszczenie genu reporterowego 

w otoczeniu sekwencji transpozonowej uła-

twiającej usunięcie markera w trakcie rozwoju 

organizmu transgenicznego. Chociaż wytwo-

rzono metody pozwalające na usuniecie mar-

kera to postępowanie jest zazwyczaj uciążliwe 

i kosztowne stąd wprowadza się metody selekcji 

oparte o pozytywne działanie reportera. Przy-

kładem jest gen izomerazy fosfomannozowej, 

którego produkt przekształca fosfomannozę 

do fosfofruktozy, co ma pozytywny wpływ na 

wzrost roślin transgenicznych. Gen został uży-

ty do modyfikacji wielu roślin użytkowych, 

w tym buraka cukrowego, ziemniaków, rze-

paku, kukurydzy i pszenicy. Powszechne za-

stosowanie izomerazy fosfomannozowej staje 

jednak pod znakiem zapytania ponieważ zaob-

serwowano, że gen ma znaczenie w wirulen-

cji ssaków przez grzybowe patogeny oraz że 

D-mannoza indukuje zmiany w komórkach, 

podobne do tych pojawiających się w komór-

kach apoptotycznych. 

Podsumowanie

Reasumując, moim zdaniem, badania nauko-

we w zakresie tworzenia nowych GMO należy 

zintensyfikować, umożliwiając w ten sposób 

adaptację i rozwój nowoczesnych technologii. 

Jednak komercyjne wykorzystanie tworzonych 

organizmów transgenicznych musi być poprze-

dzone uważną i szeroką ich analizą. 

PROF. DR HAB. JAN SZOPA-SKÓRKOWSKI

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ 

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Zatrzymane

w obiektywie...

Paź królowej odpoczywa 

na ręce turysty...

fot. Łucja Szyndrowska
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Dzisiejsze przyzwyczajenia 

komunikacyjne to zatruwanie 

ludzi i środowiska

Zanieczyszczenie powietrza emitowane 

przez pojazdy samochodowe jest najbardziej 

powszechnym źródłem skażenia powietrza 

pośród wszystkich ludzkich aktywności, 

stanowiąc poważne zagrożenie: dla zdrowia 

ludzkiego, dla zasobów przyrodniczych, dla 

jakości materiałów. To starożytne budowle 

Aten rozsypują się pod wpływem smogu po-

wodowanego przez samochody.

Według badań szwedzkich, w spalinach 

samochodowych zidentyfikowano 15  000 

związków chemicznych, ale tylko kilka z nich 

podlega kontroli jako substancje wskaźniko-

we. W europejskich krajach OECD pojazdy 

samochodowe są największym źródłem ska-

żenia środowiska przez: CxHy (50%), NOx 

(50–70%), CO (około 80%). Dodatkowo po-

jazdy samochodowe są największym emito-

rem toksycznych związków chemicznych, 

niepodlegających regulacji prawnej, takich 

jak: butadien, benzen i inne, związane z py-

łami. Badania wskazują, że skażenia te mogą 

powodować nowotwory, przyspieszać śmier-

telność i dolegliwości chorobowe ze strony 

układu oddechowego. Najbardziej narażony-

mi na te zanieczyszczenia są sami kierowcy, 

gdyż stężenie skażeń wewnątrz samochodu 

jest większe niż na zewnątrz1.

Podobny obraz obecnej sytuacji kreślą 

raporty EKG/WHO2. Najsmutniejszym jest 

fakt, że od 40  000 do 130  000 ludzi traci 

przedwcześnie życie w Europie z powodu 

zanieczyszczenia środowiska przez samo-

chody. Około 40 mln ludzi, w 115 najwięk-

szych miastach UE, oddycha powietrzem nie-

spełniającym dopuszczalnych norm WHO. 

Dzieci mieszkające w pobliżu ruchliwych 

dróg z dużym udziałem pojazdów ciężkich 

narażone są na większe ryzyko chorób ukła-

du oddechowego.

Z kolei wypadki powodują w Europie 

wciąż 120  000 zgonów i 2,5 miliona ran-

nych rocznie. W samej UE jest to 41 000 

ofiar śmiertelnych i podstawowa przyczyna 

śmierci osób poniżej 40 roku życia3. W co 

trzecim wypadku z ofiarami śmiertelnymi 

biorą udział ludzie poniżej 25 roku życia. 

Wypadki pozostają najważniejszą kategorią 

kosztów zewnętrznych transportu (156 mld 

euro rocznie i 2,3 % PKB w 17 krajach, bli-

sko 30% wszystkich kosztów zewnętrznych 

transportu4. Zagrożenie wypadkami jest pra-

wie dwukrotnie większe dla pieszych niż dla 

użytkowników samochodów.

Z drugiej strony brak ruchu wywołany 

masowym użytkowaniem samochodu powo-

duje cały szereg dolegliwości i chorób. Tym-

czasem 30 minutowa codzienna jazda na ro-

werze lub piesza wędrówka mogłaby ograni-

czyć ryzyko chorób serca o połowę! Wyni-

ki badań przeprowadzone ostatnio w Danii 

wykazały, że codzienny dojazd do pracy na 

rowerze o 30% obniża przedwczesną śmier-

telność. WHO wymienia także inne korzyści 

uzyskane dzięki używaniu transportu rowe-

rowego (pieszego):

– 50% ograniczenie ryzyka cukrzycy 

i otyłości u dorosłych,

– 30% ograniczenie ryzyka rozwoju nad-

ciśnienia,

– zmniejszenie ciśnienia krwi podobne 

do efektu zażywania lekarstw.

Ponad połowa Europejczyków narażo-

na jest na stężenie troposferycznego ozonu, 

przekraczającego normy WHO (Światowa Or-

TADEUSZ KOPTA

Europa i cywilizowany świat zachowuje się tak, jakby był analfabetą ekologicznym. Przykładem szczególnym tego 

analfabetyzmu jest masowa motoryzacja. Gdy dzisiaj mówimy o kierunkach rozwoju transportu, to przede wszystkim 

musimy mówić o budzeniu powszechnej świadomości zagrożeń, jakie niesie masowa motoryzacja. Po pierwsze, 

gnębi ludzkość wciąż nierozwiązany problem zagrożenia środowiska i zdrowia człowieka. I choć samochody są 

coraz bardziej nowoczesne i emitują coraz mniej trucizn, to przez fakt coraz większej ich liczby, większego natężenia 

i gorszych warunków ruchu, emisja trucizn nie maleje w takim stopniu, jak byśmy tego oczekiwali.

przyzwyczajenia komunikacyjne lub rozsądek

Kierunki rozwoju transportu

1 Konferencja „Transport zrównoważony dla zdrowia i środowiska”, Regional Environmental Center (REC), 

Szentendre (Węgry), 26–27 marca 2001 r. oraz publikacja Miasta rowerowe miastami przyszłości, Komisja Eu-

ropejska, Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Środowiska, Luksemburg, 2000.
2 Konferencja „Transport zrównoważony dla zdrowia i środowiska”, Regional Environmental Center (REC), 

Szentendre (Węgry), 26–27 marca 2001 r.
3 TERM 2001, Indicators tracking transport and environment integration in the EU. Draft for review, Eu-

ropean Environment Agency, Copenhagen, 2001.
4 Overview of instruments relevant to transport, environment and health and recommendations for further 

steps – synthesis report, United Nations, Economic Commission for Europe, World Health Organization Regio-

nal Office For Europe, Geneva, 2001.
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ganizacja Zdrowia). Skażenia pochodzenia 

motoryzacyjnego, np. ozon, rozprzestrzeniają 

się daleko od miejsca powstania, nie respek-

tując granic państwowych. W wielu krajach 

OECD wysokie koncentracje troposferycz-

nego ozonu i kwaśnych opadów, przez swój 

coraz większy udział, niszczą obszary wiej-

skie uznawane dotychczas za zdrowe, eko-

systemy leśne, niektóre uprawy i materiały 

budowlane.

Udział pojazdów samochodowych w glo-

balnej emisji dwutlenku węgla (CO2) na świe-

cie wynosi 20–25%, który obok ozonu, tlenku 

węgla (CO) i metanu, stanowi główną przy-

czynę zmian klimatycznych. Gdy uwzględni 

się produkcję pojazdów, budowę i utrzyma-

nie dróg – udział samochodu w światowej 

emisji dwutlenku węgla szacuje się na 37%. 

W krajach UE transport jest odpowiedzialny 

za 24% emisji dwutlenku węgla, z czego na 

transport drogowy przypada aż 84%. Według 

Instytutu Transportu Samochodowego pol-

skie samochody osobowe emitują znaczące 

ilości trucizn5, co zilustrowano w tabeli 1. 

I choć w ostatnich 10 latach nastąpił znaczą-

cy postęp oraz zmniejszenie jednostkowych 

emisji motoryzacyjnych, to jednak nadal za-

trucie środowiska w Polsce przez samocho-

dy osobowe jest duże. W tej sytuacji każde 

ograniczenie spalin, co jest równoznaczne 

z ograniczeniem ruchu samochodowego oraz 

zastąpieniem go przez komunikację zbiorową 

i ruch rowerowy, ma swoje znaczenie.

Dzisiejsze przyzwyczajenia 

komunikacyjne to marnowanie 

nieodnawialnych źródeł energii, 

których zabraknie 

dla następnych pokoleń

Problem ograniczenia zużycia energii jest 

kluczowym, zarówno w polityce transpor-

towej, jak i ekologicznej. Tymczasem trans-

port zużywa, według niektórych źródeł, około 

30% globalnej energii, przy czym w krajach 

OECD – aż 67% paliw płynnych, z czego na 

transport drogowy przypada 84% (głównie 

przez samochody osobowe)6. W krajach Unii 

Europejskiej, jeszcze w 1960 roku, transport 

zużywał 16,7% energii, podczas gdy w 1994 

roku udział transportu wzrósł do 30,8%. Zu-

życie energii przez sektor transportowy, spo-

wodowane głównie przyrostem samochodów 

osobowych, od roku 1985 wzrosło aż o 47% 

(w pozostałych sektorach gospodarki tylko 

o 4,2%). Corocznie zużycie energii przez trans-

port w krajach UE spowodowane głównie 

przez używanie samochodów osobowych 

wzrasta o około 3%7.

Tymczasem wyzwaniem dla zrównoważo-

nego rozwoju jest ograniczenie zużycia ener-

gii, szczególnie energii pochodzącej z nie-

odnawialnych zasobów, tak bardzo marno-

wanych przez masową motoryzację. Zasoby 

te w zastraszającym tempie zmniejszają się 

i świat stoi dzisiaj przed dylematem zapew-

nienia następnym pokoleniom niezbędnych 

zasobów. Tymczasem rower (czysta energia 

mięśni), jak wynika z poniższego źródła, jest 

43-krotnie mniej energochłonny niż samo-

chód, a przez zastąpienie niekoniecznych po-

dróży samochodowych może przyczynić się 

do zagwarantowania niezbędnych zasobów 

następnym pokoleniom.

Dzisiejsze przyzwyczajenia 

komunikacyjne to marnowanie 

przestrzeni

Zjawisko kongestii czyli korków drogo-

wych jest ściśle związane z ruchem samocho-

dowym i występuje wszędzie, rozciągając czas 

szczytu nawet do 14 godzin w największych 

miastach świata. Początkowo myślano, że za-

pewnienie większej przepustowości trwale 

zażegna problem przegęszczenia. Okazało 

się jednak, że im więcej dróg i parkingów, 

tym problem kongestii narasta. Najtrudniej-

sze problemy występują w obszarach zurba-

nizowanych ale od kongestii nie są również 

uwolnione obszary pozamiejskie.

Coraz więcej ludzi ma w Europie dostęp 

do samochodu, jako efektu wzrostu gospo-

darczego i poczucia wolności, jaką samo-

chód zapewnia. Wzrastają więc wskaźniki 

motoryzacji i ruchliwość. Z drugiej strony, 

naturalne ograniczenia, wynikające z ogra-

niczoności przestrzeni i infrastruktury dro-

gowej, powodują nienormalny wzrost konge-

stii, szczególnie w obszarach zurbanizowa-

nych i na kluczowych trasach tranzytowych. 

W historycznie ukształtowanym mieście tyl-

ko 15% powierzchni przeznaczonej jest dla 

komunikacji, tymczasem samochód potrze-

5 Radzimirski S., Żółtowski A., Taubert S., Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń z sektora transportu dro-

gowego w 2004 r., Prace Instytutu Transportu Samochodowego, Nr 9139, Warszawa, 2004.
6 Według innych źródeł w skali światowej transport zużywa 25% energii pierwotnej i jest odpowiedzialny 

za 20–22% emisji gazów cieplarnianych.
7 Overview of instruments relevant to transport, environment and health and recommendations for further 

steps – synthesis report, United Nations, Economic Commission for Europe, World Health Organization Regio-

nal Office For Europe, Geneva, 2001.

Tab. 1. Zatrucie środowiska w Polsce przez samochody osobowe

CO2 CO CH NOx PM SO2 Pb

Emisja łączna
[t/rok]

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

Roczna emisja staty-
stycznego samochodu 
osobowego w Polsce

1 394 kg 39 kg 5,4 kg 7,4 kg 160 g 104 g 1,4 g

Tab. 2.  Średnie jednostkowe zużycie energii pierwotnej (MJ/pasażerokilometr), przeliczono w oparciu o 
źródło: Commission of the European Communities, Green Paper. Impact of Transportation on the 
Environment, Doc. COM (92), 46, 1992.

Samochód średniolitrażowy
(średnie napełnienie – 1,6 pasażera)

2,56

Rower 0,06
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buje jej 10 razy więcej. W praktyce oznacza 

to konieczność budowy wielopoziomowych 

parkingów i dróg.

W Los Angeles aż 2/3 powierzchni cen-

tralnej miasta przeznaczono dla ruchu sa-

mochodowego, a mimo to problem korków 

nie został rozwiązany. W 1989 roku korek 

drogowy w Londynie miał 53 km długości. 

Tymczasem w Bostonie, z powodu korków, 

w 70% przypadków jazda rowerem jest szyb-

sza niż samochodem. W Atlancie punkty po-

łożone w odległości 3–5 km można szybciej 

osiągnąć rowerem niż samochodem.

Wielka terenochłonność ruchu samocho-

dowego powoduje, że zaledwie 11% udają-

cych się do pracy samochodem w Londynie 

zajmuje 90% powierzchni placów i ulic. Od 

1971 roku w obszarze centralnym Londynu 

prędkość ruchu spadła do mniej niż 18 km/h8. 

W Nowym Jorku, przy podobnym zajęciu 

terenu, tylko 9% zatrudnionych może sko-

rzystać z przejazdów samochodowych.

Połowa amerykańskich przedsiębiorstw 

oceniła, że warunki poruszania się po 13 

największych miastach USA wpływają de-

strukcyjnie na samopoczucie pracowników, 

ich wydajność, punktualność i emocje.

Szacunki OECD mówią, że przez ostatnie 

20 lat, w głównych miastach krajów OECD, 

prędkości spadły mimo wielorakich dzia-

łań technicznych, mających na celu poprawę 

warunków ruchu. W niektórych miastach 

europejskich średnie prędkości w szczycie 

ruchu są mniejsze niż w czasach gdy funk-

cjonował ruch konny. Niewiele lepiej jest na 

autostradach, gdzie korki, sięgające 100 km 

długości, nie należą do rzadkości9. Zaska-

kującym jest fakt, że właśnie autostrady są 

proponowane przez niektórych planistów 

w całym świecie, jako rozwiązanie proble-

mu kongestii. Tymczasem budowa autostrad 

i większej ilości dróg nie rozwiązuje pro-

blemu, co autorytatywnie stwierdza Świa-

towa Rada Biznesu na Rzecz Zrównowa-

żonego Rozwoju10.

25% sieci autostrad niemieckich jest prze-

ciążonych (ponad 60  000 pojazdów na dobę)11. 

W USA 49% autostrad jest zatłoczonych, 

a 42% ruchu odbywa się w złych warunkach. 

Nie wynika to bynajmniej z braku sieci dro-

gowej, gdyż sieć drogowa jest w USA wyjąt-

kowo bogata i liczy aż 6  242  177 km dróg, 

tj. 66 km/100 km2 i 82  279 km autostrad. 

Opóźnienia w ruchu, w 1987 roku spowo-

dowane korkami drogowymi, w USA obli-

czono na 2 miliardy pojazdogodzin i były 

one większe o 60% w stosunku do 1984 

roku. Ocenia się, że Amerykanie spędzają 

w korkach ulicznych około 2 biliony oso-

bogodzin rocznie12.

W Holandii czas stracony, w wyniku 

kongestii na głównej sieci drogowej, wzrósł 

z 23,8 milionów pojazdogodzin (35,5 mi-

lionów osobogodzin), w 1985 roku, do 32,5 

milionów pojazdogodzin (45,5 milionów oso-

bogodzin) w 1989 roku13.

Terenochłonność samochodu jest jedynym 

czynnikiem, który obecnie, a także w przy-

szłości, dyskwalifikuje samochód osobowy 

jako środek powszechnej komunikacji. Pasa-

żer tramwaju zajmuje przestrzeń 20-krotnie 

mniejszą niż pasażer samochodu osobowe-

go. Kolej może przewieść 33 tys. pasaże-

rów na godzinę na pasie terenu o szerokości 

5 m. Z kolei autobus potrzebuje dla pasażera 

tylko 5% drogowej przestrzeni niezbędnej 

dla samochodu14. Gdyby ci pasażerowie ze-

chcieli jechać własnymi samochodami, to 

należałoby wybudować 16-pasową drogę 

o szerokości 55 m. Przepustowość pasa te-

renu o szerokości 3,5 m i zapotrzebowanie 

przestrzeni przez różne środki transportu15 

przedstawiono w tabelach 3 i 4.

Kongestia szczególnie groźna jest dla na-

ziemnej komunikacji zbiorowej (autobusy, 

tramwaje), gdyż powoduje nieregularność jej 

kursowania, co zniechęca pasażerów do jej 

usług. Spadek liczby pasażerów powoduje 

Tab. 3. Przepustowość pasa terenu o szerokości 3,5 m

Środek transportu Liczba pasażerów na godzinę

Tramwaj 22  000

Ruch pieszy 19  000

Rower 14  000

Autobus 9  000

Samochód 2  000

Tab. 4. Zapotrzebowanie przestrzeni przez różne środki transportu [w m2/osobę]

Środek transportu Niezbędna przestrzeń

Ruch pieszy 2

Rower 9

Autobus 12

Samochód 120

Kolej 7

8 The citizens’ network, 13.
9 Tamże, 278.
10 Attacking Inter-City Gridlock, The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), The 

Sustainable Mobility Project (www.wbcsdmobility.org), 2002.
11 Rolla S., Drogownictwo, 4, (za:) Asphalt, Warszawa, 1995.
12 Pawłowska B., Transport drogowy a środowisko naturalne, Przegląd Komunikacyjny, 12, Warszawa, 

1995.
13 Report of the Committee on transport and tourism on congestion and urban transport, European Parlia-

ment session documents A3-0150/92, 1992, 19.
14 The citizens’ network, 13.
15 Greening urban transport – pedestrian and cycling policy, European Federation for Transport and Envi-

ronment, Wien, 1994, (za:) Botma, Papendrecht, Stil more bikes behind the dikes, University of Delft, CROW, 

EDE, Netherlands, 1992.
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z kolei spadek częstotliwości kursowania, 

a to powoduje kolejny odpływ pasażerów do 

takiego stopnia, że utrzymywanie komuni-

kacji zbiorowej staje się nieopłacalne, a linię 

trzeba zamknąć.

Wzrastanie odległości, między miejscem 

zamieszkania a miejscem pracy, spowodowa-

ne dekoncentracją osadnictwa, i równocześnie 

wzrastająca dostępność do samochodu, spo-

wodowały rozlanie się obszarów zurbanizo-

wanych i znaczny wzrost potrzeb transpor-

towych. W tym samym czasie, zmniejszenie 

gęstości zaludnienia obszarów mieszkanio-

wych w obszarach śródmiejskich spowodo-

wało trudność w zapewnieniu, konkurencyj-

nej wobec samochodów, komunikacji zbioro-

wej. Zmiany w strukturze rodzin (mniejsze 

gospodarstwa domowe) wzmacniają te tren-

dy.  Dekoncentracja osadnictwa wynika tak-

że z faktu ucieczki bogatych mieszkańców 

z miasta, bo w nim coraz trudniej się żyje 

z powodu zagrożeń motoryzacyjnych. Oni 

jednak do miasta codziennie wracają, niestety 

samochodem, bo miasto daje pracę, zapewnia 

usługi i potrzeby kulturalne. To wszystko w su-

mie powoduje, że transport zaczyna się sam 

napędzać w negatywnych tendencjach, gdyż 

powszechny dostęp do samochodów kreuje 

dodatkową mobilność, która nie zaistniałaby 

w przypadku braku samochodów.

Historyczna funkcja miast, lokalizują-

ca aktywności w jednym miejscu a przez to 

ograniczająca potrzebę podróżowania, ulega 

wymianie na sytuację, w której miejsca pra-

cy, miejsca zamieszkania, miejsca rekreacji 

i zakupów, wymagają wzrostu potrzeb po-

dróżowania16. Odbywa się to według zasa-

dy błędnego, samonapędzającego się koła: 

wzrost użycia samochodów ⇒ rozproszenie 

obszarów mieszkaniowych ⇒ ograniczenie 

transportu publicznego, który jest nieefek-

tywny w takiej sytuacji, potrzeba substytu-

cji transportu zbiorowego przez dodatkowe 

użycie samochodów ⇒ promocja dalszego 

rozproszenia obszarów mieszkaniowych ⇒ 

wzrost użycia samochodów.

Istnieje jeszcze inny aspekt konsekwencji 

przestrzennych powodowanych przez samo-

chody. W europejskich miastach centrum jest 

szczególnie atrakcyjnym miejscem. Jednak 

wraz ze wzrostem użytkowania samochodów 

jego atrakcyjność maleje, gdyż dostępność 

centrum z powodu kongestii spada. W kon-

sekwencji miasto się powiększa, przesuwa-

jąc swoje granice i „pęcznieje” w wyniku 

powstawania nowych aktywności na jego 

obrzeżach w nadziei, że tam łatwiej będzie 

można dojechać samochodami. Najbardziej 

spektakularnych dowodów na taki rozwój, 

a właściwie rozrost, dostarczają amerykań-

skie suburbia miast. Tymczasem powiększe-

nie obszaru miasta zwiększa również dłu-

gość podróży, a to z kolei zwiększa nacisk 

na używanie samochodów, poszerzając ob-

szar kongestii17.

Infrastruktura drogowa coraz bardziej dzie-

li europejski krajobraz. Długość sieci auto-

strad wzrosła od roku 1980 o 70%, podczas 

gdy długość normalnych linii kolejowych 

zmniejszyła się o 9%. W latach 1990–1998 

pod budowę autostrad zajęto w krajach Unii 

Europejskiej 30 000 ha ziemi, co oznacza, 

że każdego dnia pod autostrady przezna-

czano około 10 ha18. Każdy kilometr auto-

strady zajmuje 5–12 hektarów ziemi, węzeł 

– 16 hektarów, a infrastruktura dodatkowa 

3–4 hektary na 100 km autostrady.

W ciągu 30 ostatnich lat liczba samocho-

dów w Europie potroiła się i każdego roku 

przybywa ich około 3 mln19. Tylko w latach 

1980–1998 przybyło w Unii Europejskiej 

43% samochodów, a wskaźnik motoryzacji 

osiągnął 451 samochodów na tysiąc miesz-

kańców. Przewiduje się, że liczba samocho-

dów, które są co roku przeznaczane na złom, 

wzrośnie z 11,3 miliona w 1995 do 17 milio-

nów w 2015 roku. Koszty zewnętrzne trans-

portu – straty w środowisku przyrodniczym, 

wypadki, korki, spowodowane głównie przez 

samochody, ocenia się na 8–10% produktu 

krajowego brutto, czyli w przypadku 15 kra-

jów Europy Zachodniej – 658 mld euro20. 

Samochody osobowe, ciężarowe i samoloty 

mają największe koszty zewnętrzne na jed-

nostkę pracy przewozowej.

Zatem z uwagi na znaczną terenochłon-

ność samochodu, negatywny wpływ konge-

stii, wzrost długości i ilości podróży, samo-

chód musi podlegać daleko idącym ograni-

czeniom.

16 Tamże, 12.
17 Research proposal for a carfree city, Summary of the final report prepared by Tegnoser, Commission of 

The European Communities DG XI-B3, Brussel, 1993.
18 TERM 2001, op. cit.
19 EU widens search for urban mobility solutions, The World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), The Sustainable Mobility Project (http://www.wbcsdmobility.org/). 2002.
20 Overview of instruments relevant to transport, environment and health and recommendations for further 

steps – synthesis report, United Nations, Economic Commission for Europe, World Health Organization Regio-

nal Office For Europe, Geneva, 2001.
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Rozsądek jest zaprzeczeniem 

dzisiejszych przyzwyczajeń 

komunikacyjnych

Świat ma ograniczoną przestrzeń i trud-

no, aby ją pokrywać w nieskończoność as-

faltem: drogami, autostradami, parkingami. 

Europejskie i amerykańskie miasta stały się 

nieprzejezdne. Nierealistycznym jest ocze-

kiwanie, że wejście z drogami pod ziemię 

rozwiąże problem. Nie ma takiej możliwości, 

aby wszystkie drogi zakopać pod ziemią, bo 

różnorakie względy na to nie pozwolą, przede 

wszystkim – względy ekonomiczne.

Chociaż mamy nowoczesne samochody, czas 

podróży wcale się nie skraca. Stoimy w coraz 

dłuższych korkach, których nie możemy wy-

eliminować z życia społecznego. W przyszło-

ści długość korka będzie decydowała o życiu 

społecznym. Im politycy i społeczeństwo będą 

bardziej świadomi, tym korek będzie krótszy. 

Remedium jest świadome społeczeństwo i jego 

reprezentacja polityczna. Politycy muszą zro-

zumieć, że w miastach komunikacja zbiorowa, 

rowerowa i piesza muszą uzyskać autentycz-

ny priorytet ponad samochodem. Tymczasem, 

samochód dominuje i podporządkowuje sobie 

pozostałe formy transportu – radni wolą bu-

dować drogi niż tworzyć sprawną komunika-

cję zbiorową i rowerową. Trzeba uczyć społe-

czeństwo żyć w miastach bez samochodu, ale 

w zamian ze sprawną komunikacją zbiorową, 

ułatwieniami dla pieszych i rowerzystów, cią-

gami bez samochodu.

Oczywiście, edukacja i budzenie świado-

mości zagrożeń motoryzacyjnych oraz apele do 

społeczeństwa nie wystarczą. Skoro motory-

zacja jest tak groźna dla środowiska, zdrowia 

i przestrzeni, fakt ten musi się uzewnętrzniać 

w ekonomii. To nie może być tak, że wciąż 

opłaca się jeździć po miastach samochoda-

mi, bo tak jest najtaniej i najwygodniej. Za 

szkody, jakie powodują samochody, muszą 

zapłacić ich użytkownicy, w myśl europej-

skiej zasady „użytkownik i truciciel płaci”. 

Internalizacja kosztów zewnętrznych trans-

portu jest koniecznością. Tymczasem opła-

ty parkingowe są rzadkością, za korzystanie 

z dróg i za przejazd przez obszary miejskie 

zazwyczaj też się nie płaci.

Wyzwaniem dla miast stało się ogranicze-

nie ruchu samochodowego. Jego realizacja po-

stępuje jednak zbyt wolno z powodu braku 

świadomości polityków. Tylko nieliczne miasta 

wdrożyły koncepcje uspokojenia ruchu; z dru-

giej strony, wprowadzane są coraz bardziej 

radykalne instrumenty zmierzające do jego 

ograniczenia. Warto w tym miejscu przypo-

mnieć, że w styczniu 2006 r. Sztokholm, jako 

kolejne miasto po Londynie, wprowadził opłaty 

za korzystanie z dróg. Od działań restrykcyj-

nych wobec samochodu nie ma odwrotu. Im 

wcześniej władze polskich miast to zrozumie-

ją, tym lepiej dla wszystkich. Według badań 

brytyjskich czas podróży rowerem do 6 km 

w obszarach zurbanizowanych jest najkrótszy 

spośród wszystkich środków transportu.

W krajach Unii 10% podróży odbywanych 

samochodem nie przekracza 1 km, 30% jest 

krótszych niż 3 km, a 50% krótszych niż 5 km21. 

Rower może w znacznym stopniu zastąpić sa-

mochód, przyczyniając się do rozładowania 

korków i poprawy warunków ekologicznych. 

Na odległość 1 km, choćby ze względów zdro-

wotnych, powinno się wędrować pieszo. Jeśli 

ktoś jednak nie lubi ani roweru, ani chodzenia 

pieszo, to może i powinien korzystać z komu-

nikacji zbiorowej, a ta powinna gwarantować 

standardy porównywalne ze samochodem.

DR INŻ. TADUESZ KOPTA

21 TERM 2001, op. cit.
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N ajgłębszą i najpoważniejszą impli-

kacją moralną kwestii ekologicznej 

jest brak szacunku dla życia, który charak-

teryzuje wiele zachowań sprzecznych z za-

sadami ochrony środowiska. Zdarza się 

często, że potrzeby produkcji przeważają 

nad godnością pracownika, a interesy eko-

nomiczne biorą górę nad dobrem jednostek 

czy nawet całych społeczności. 

W takich wypadkach zanieczysz-

czenia lub zniszczenia powodo-

wane w środowisku są skutkiem 

ograniczonego i wynaturzonego 

światopoglądu, który wiąże się 

czasem z prawdziwą pogardą dla 

człowieka. Dlatego przyczyn ska-

żenia środowiska należy szukać 

w skażeniu osobowości moralnej, 

w sercu każdego człowieka opa-

nowanego przez egoizm, wygod-

nictwo, chciwość, bezmyślność 

i bierność. I tak długo nie bę-

dzie harmonii między człowie-

kiem a przyrodą, jak długo nie 

będzie prawdziwego braterstwa 

między ludźmi.

Kwestia ekologiczna łączy się 

ściśle z postawami konsumpcyj-

nymi. Człowiek, opanowany pra-

gnieniem posiadania i używania, 

bardziej aniżeli bycia i wzrastania, 

zużywa w nadmiarze i w sposób 

nieuporządkowany zasoby ziemi, 

narażając przez to także własne 

życie. U korzeni bezmyślnego niszczenia 

środowiska naturalnego tkwi błąd antropo-

logiczny, niestety rozpowszechniony w na-

szych czasach. Człowiek zamiast pełnić rolę 

współpracownika Boga w dziele stworzenia, 

zajmuje Jego miejsce i w końcu prowokuje 

bunt natury, raczej przez niego tyranizowa-

nej, niż rządzonej.

Już u ludów plemiennych człowiek nie 

jest władcą przyrody, ale jest jej częścią. Po-

dam kilka przykładów, jak bardzo różne jest 

nastawienie współczesnych ludzi w porów-

naniu z ludami plemiennymi:

– już w nazwie czy imionach można wy-

czytać ducha, i tak bardzo często człowieko-

wi plemiennemu nadaje się znamienne imię 

– np. Błyskawica, Grzmot, nazwę 

drzewa, Skała, Zorza – a u ludzi 

współczesnych: Zwalidąb czy np. 

Waligóra;

– wśród plemion panował zwy-

czaj, że matka po porodzie jednoczy 

dziecko z ziemią; pierwszy kon-

takt ze światem wychodząc z łona 

matki jest kontaktem z ziemią, bo 

i człowiek umierając do tej ziemi 

wraca; dzisiaj właściwie ten ele-

ment matka – ziemia zanika.

Proszę zauważyć, że coraz 

mniej stawia się dzisiaj kaplic 

i symboli, które uświęcałyby 

ziemię, a jeżeli są, to te, które 

nasi przodkowie stawiali. Nam 

nawet trudno jest je utrzymać 

w należytym stanie. Brak sza-

cunku do Boga, brak relacji 

z Panem Bogiem jako Stwórcą 

prędzej czy później prowadzi do 

niszczenia przyrody i wreszcie 

samego człowieka.

Jest też pewne znamię współ-

czesnego człowieka, dla teologa 

Rola moralności i etyki
w ochronie środowiska

KS. BP. EDWARD JANIAK

Kościół, głosząc naukę o Bogu i stawiając konkretne wymagania moralne, odwołuje się do odpowiedzialności wszyst-

kich ludzi. Dlatego też obecny kryzys ekologiczny jest jednym z niepokojących aspektów głębokiego kryzysu mo-

ralnego oraz skutkiem wypaczonej koncepcji niekontrolowanego rozwoju. Współczesny człowiek nie zawsze bierze 

pod uwagę konieczność poszanowania równowagi, praw i harmonii natury oraz ograniczeń, które ona postuluje.

Zawiłości problemów
etyczno-moralnych
w ochronie środowiska
objaśnia słuchaczom
JE ks. bp Edward Janiak
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to problem moralny: zachłanność, chciwość 

– albo inaczej egoizm. Odwołam się też do 

ludów plemiennych. Oni brali tyle, ile potrze-

ba, np.: złowił dwie ryby i więcej nie chce, 

wybiera z gniazda kilka jajek i pozostałych 

nie rusza. Wydaje się, że tutaj tkwi też przy-

czyna tragedii, której jesteśmy świadkami: 

eksploatacja dla zysku – bez granic.

W nauczaniu Jana Pawła II ochrona na-

turalnego środowiska jest ważna ze względu 

na dobro człowieka. Ziemia ma dostarczać 

pożywienia i pomagać człowiekowi w jego 

rozwoju duchowym i moralnym. Dlatego 

człowiek winien zająć postawę służebną 

nie tylko wobec Boga i bliźnich, ale rów-

nież wobec środowiska naturalnego. Czło-

wiek jako istota rozumna i wolna, obdarzona 

sumieniem i zmysłem odnajdywania sensu 

istniejącego świata dzięki objawieniu Boże-

mu, jest jakby zwornikiem całej widzialnej 

rzeczywistości, użyczając jej swego głosu 

do wyrażenia odniesienia do Boga Stwórcy. 

Przez to właśnie ekologizm chrześcijański 

odrzuca samą nawet możliwość despotycz-

nego i destruktywnego panowania człowieka 

nad przyrodą, która nie jest jego własnością, 

lecz jest mu tylko oddana w rozumne użyt-

kowanie zgodne z zamysłem Boga.

Kościół ze swej strony udziela popar-

cia wezwaniom ekologicznym, patrząc 

przez pryzmat wiary. Łatwiej jest bowiem 

w kontekście religijnym przekonywać o po-

trzebie zachowania i ochrony lasów i ich 

różnorodności biologicznej. W tym blasku 

łatwiej można traktować środowisko natu-

ralne, jako wspólny dom ludzi, zwierząt i ro-

ślin; wszystkich stworzeń Bożych, które mają 

jedno słońce nad głową i jedną ziemię pod 

stopami. Działania ekologiczne rodzą także 

mocne poczucie wspólnoty lokalnej. Prze-

konują one, że wiele zależy od nas. Każdy 

może powiedzieć: Jestem potrzebny, mogę 

coś dobrego zrobić nie tylko dla siebie, ale 

dla swojej społeczności, dla dzieci i wnuków. 

Zwiększy się wówczas odpowiedzialność za 

swój region, za swoją małą ojczyznę.

P odziwiając dzieło stworzenia i piękno 

stworzeń, zwykły obserwator przyro-

dy może dojść do wniosku, że Bóg nie tyl-

ko stworzył rośliny i zwierzęta, ale otacza je 

swoją szczególną troską. Porządek i harmonia 

świata stworzonego wynikają z różnorodności 

bytów oraz związków, jakie istnieją między 

nimi. Człowiek odkrywa je stopniowo jako 

prawa natury. Budzą one podziw uczonych. 

Piękno stworzenia jest odbiciem nieskończo-

nego piękna Stwórcy. 

Edukacja ekologiczna społeczeństwa od-

bywa się przede wszystkim w specjalnych 

ośrodkach edukacji ekologicznej i izbach 

przyrodniczo-leśnych, rozlokowanych na 

terenach leśnych kompleksów promocyj-

nych. Z reguły, obok takich obiektów znaj-

dują się ścieżki edukacyjne lub punkty infor-

macji ekologicznej. Proces edukacji odbywa 

się zazwyczaj we współpracy z nauczyciela-

mi nauk przyrodniczych w różnych typach 

szkół, przy czym zagadnienia z zakresu go-

spodarki leśnej wyjaśniają specjalnie do tego 

delegowani specjaliści - leśnicy.

Niezależnie od stanowionych praw w za-

kresie poszanowania naturalnego środowi-

ska, w którym żyjemy, uczymy się odkry-

wać we własnym umyśle i sercu naturalne 

poszanowanie wobec ziemi i całej przyrody, 

które dostarczają nam pokarmu i są, poprzez 

łańcuch wzajemnych uzależnień, dobroczyń-

cami człowieka. Dlatego z wielkim ubolewa-

niem przyjmujemy wiadomości płynące za-

równo od korporacji przemysłowych, jak i od 

osób indywidualnych, z których wynika, że 

w „imię” niezdrowo rozumianego „postępu” 

albo nieuczciwego bogacenia się, w sposób 

nierozumny jest dewastowane naturalne śro-

dowisko. W naszej codzienności takie zacho-

wania potwierdzają dzikie wysypiska śmieci 

na obrzeżach pięknych zagajników czy sku-

pisk leśnych wbrew zakazom obowiązujące-

go prawa, a także niezgodnie z podstawowy-

mi prawidłami kultury i ludzkiego rozumu. 

W szeregu przestępczych czynności widzimy 

ponadto zatruwanie rzek, gleby przez wyle-

wanie chemikaliów, zużytych olejów, chociaż 

temu służą stacje utylizacyjne, które często 

przez trucicieli są omijane.

W różny sposób można mówić o przyro-

dzie i człowieku, np. używając pojęć „przy-

roda”, „natura”, „stworzenie” jako synoni-

mów. Czasem czynił tak również Jan Paweł 

II. Jednak mówiąc o dziele stworzenia musi-

my mieć świadomość, iż „świat pojęty jako 

stworzenie jest czymś więcej niż wyraża 

samo słowo: «natura». Stworzenie bowiem 

zawiera w sobie tak że działanie człowieka 

i jego twórczość”. Przyroda zaś to wszystko, 

co konstytuuje materialność całego świata, 

włącznie z ludzkim ciałem; to wszystko, co 

stanowi przedmiot badań przyrodniczych 

w najszerszym ich rozumieniu, jak też ob-

szar twórczej pracy rolnika i ogrodnika czy 

przedmiot zachwytu wrażliwego turysty 

czy poety.

Stworzenie znaczy zawsze całość przy-

rody ożywionej i nieożywionej, ale określe-

nia „przyroda” i „stworzenie” nie są tożsa-

me. Istnieją stworze nia, takie jak aniołowie, 

niebędące elementem przyrody.

Papież podejmując refleksję o stworze-

niu, zaczyna zwykle od danych biblijnych. 

Jest to jak najbardziej zrozumiałe. Mówi 

się jednak o „no wym stylu” przepowiada-

nia Jana Pawła II, upatrując jego specyfiki 

w głębokim – niespotykanym w tym stop-

niu u poprzedników – zakorze nieniu w teo-

logii biblijnej. Teksty Jana Pawła II są wprost 

nasycone formułami biblijnymi, które służą 

nie tylko celom retorycznym, lecz popula-

ryzują autentyczny przekaz biblijny. Można 

więc mówić o od nowie języka teologiczne-

go poprzez intensywne sięganie do frazeolo-

gii biblijnej, zgodnie z troską Vaticanum II, 

„aby całe nauczanie kościelne, tak jak sama 

religia chrześcijańska, żywiło się i kierowało 

Pismem Świętym”.

Jan Paweł II napisał w encyklice Dives in 

misericordia, że pokolenie współczesne uważa 

się za uprzywilejowane, gdyż postęp otwiera 

mu wielkie możliwości, których istnienia na-

wet nie podejrzewano jeszcze kilkadziesiąt lat 

temu. Twórczość człowieka, jego inteligencja 

i praca spowodowały głębokie przemiany za-

równo na polu nauki i techniki, jak i w życiu 

społecznym i kulturalnym. Człowiek rozszerzył 

swe panowanie nad przyrodą i osiągnął głęb-

szą znajomość praw dotyczących stosunków 

społecznych (nr 10). Jednakże obraz świata 

współczesnego przedstawia także głębokie 

cienie i zachwianie równowagi. Obserwuje się 

w świecie zmniejszanie się zasobów natural-

nych i ich chciwe gromadzenie przez wielu. 

Największe widoczne zmiany w środowisku 

biologicznym będące dziełem człowieka to 

te, które wynikają z procesu zanieczyszcze-

nia tego środowiska. Zaliczyć do tego należy 

zwiększenie wartości dwutlenku węgla, pyłu 
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i różnych trujących substancji, jak też radioak-

tywnych materii w atmosferze, co może mieć 

długotrwałe i zgubne skutki i co należy zba-

dać, a w razie potrzeby poddać kontroli.

Odpady przemysłowe, gazy produkowa-

ne przy spalaniu kopalin, niekontrolowane 

wycinanie lasów, stosowanie pewnych her-

bicydów, substancji chłodzących i aerozoli 

– wszystko to, jak wiadomo, ma szkodliwy 

wpływ na atmosferę i na całe środowisko na-

turalne. To nie człowiek jako taki zabija śro-

dowisko. Robi to człowiek, którego nauczono, 

że „postęp” (postrzegany jako nieustannie 

zwiększanie liczby dóbr, rzeczy, konsumpcji, 

przyjemności i pragnień do zaspokojenia) jest 

czymś najświętszym, i któremu powtarzają, 

że „nie można się cofnąć”.

W  bardzo interesującej książce pt. 

„Przemyśleć historię” V. Messori, 

zastanawiając się nad kryzysem ekologicznym, 

pisze: „Szaleństwo celu, do którego zmierzało 

się przez 80 lat i który teraz został osiągnię-

ty na Zachodzie (jedna osoba – jedno auto), 

jest niewątpliwie jednym z najpoważniej-

szych czynników skażenia środowiska. Nie 

tylko bezpośrednio (trujące spaliny i wyzie-

wy, hałas), lecz także w sposób pośredni... 

Ponadto, żeby obsłużyć Jego Majestat Auto, 

od dziesiątków lat i w tempie coraz bardziej 

przyśpieszonym psuje się łąki i lasy, nisz-

czy krajobrazy, osacza się zabytkowe miasta, 

aby wszystko powlec cementem i asfaltem, 

których wciąż za mało (we Włoszech tylko 

w ciągu 25 lat została w ten sposób znisz-

czona dziesiąta część obszaru)”.

Według tego autora, raz otwartej puszki 

Pandory nikt już nie potrafi zamknąć. Nikt 

chyba nie jest w stanie zmusić krajów boga-

tych, aby były mniej bogate. Nikt też nie zdo-

ła zatrzymać krajów ubogich w ich biegu do 

drogi, którą my sami im pokazaliśmy.

Nadszedł czas, aby poszukiwać przyczyn 

tych objawów. Trzeba odkryć i poznać głęb-

sze powody utworzenia się społecznej men-

talności i form myślenia, w następstwie któ-

rych zrodził się kryzys ekologiczny. Rozwój 

konsumpcji czy raczej nadkonsumpcji w kra-

jach wysoko uprzemysłowionej, sztucznie roz-

budowanej przez producentów, jest jednym 

z głównych czynników skażenia środowi-

ska, a także różnorodnych chorób cywiliza-

cyjnych. Zachowania konsumpcyjne w nad-

miarze prowadzą nieuchronnie do konfliktu 

celów ekonomicznych i ekologicznych.

Konsumpcyjna mentalność człowieka spra-

wia, że eksploatuje on ziemię w sposób nie-

odpowiedzialny. Ofiarą jego chciwości padają 

zasoby wód, atmosfery, gleby oraz bogate złoża 

produkcji roślinnej i zwierzęcej mórz i lądów. 

W ciągu kilku tysięcy lat swej eksploatacyjnej 

działalności człowiek zamienił w pustynię ol-

brzymie tereny, zniszczył wiele krajobrazów, 

zatruł ponad 15% wód powierzchniowych, roz-

pylił miliony ton trucizn chemicznych, skaził 

środowisko odpadami radioaktywnymi, za-

śmiecił różnego rodzaju odpadami.

Jan Paweł II w encyklice Sollicitudo rei 

socialis, ukazując panoramę świata współ-

czesnego, pisze o klęsce programu rozwoju 

świata. Zjawisku niedorozwoju odpowiada 

w krajach rozwiniętych fakt nadrozwoju, nad-

miernej rozporządzalności dobrami, rodzącej 

cywilizację spożycia. Fakt ten przynosi ujem-

ne skutki materialne (skażenie i uiszczenie 

środowiska naturalnego), ale i duchowe. Te 

ostatnie określa Papież jako „ślepe poddanie 

się czystej konsumpcji, rażący materializm 

oraz radykalne nienasycenie” (SRS 28). Cy-

wilizacja spożycia niesie z sobą bardzo dużo 

odpadków i rzeczy do wyrzucenia. Obser-

wujemy smutne skutki ślepego poddania się 

czystej konsumpcji: przede wszystkim jakiś 

rażący materializm, przy równoczesnym ra-

dykalnym nienasyceniu, jest bowiem rzeczą 

łatwo zrozumiałą, że jeśli się nie jest uod-

pornionym na wszechobecną reklamę i nie-

ustannie kuszące propozycje nabycia nowych 

produktów, wówczas im więcej się posiada, 

tym więcej się pożąda (SRS 28).

Konsumpcyjne hasło „więcej mieć” (KDK 

63) sprawia, że w krajach zamożnych obserwu-

je się następujący proces: kiedy zaspokojone 

zostaną potrzeby podstawowe, wzrasta zapo-

trzebowanie na zaspokojenie potrzeb wtór-

nych lub potrzeb pozornych. To zaś wymaga 

bardziej intensywnej eksploatacji środowiska 

naturalnego, która w niektórych krajach przy-

biera wprost rabunkowy charakter.

Niewłaściwie ustawiona hierarchia war-

tości, stawiająca dobra materialne na naczel-

nym miejscu sprawia, że świat w całym swym 

bogactwie traktowany jest jak wielkie na-

czynie napełnione dobrami, z którego każ-

dy usiłuje wydobyć jak najwięcej dla siebie, 

jak mówi Jan Paweł II w swej pierwszej en-

cyklice: „Człowiek zdaje się często nie do-

strzegać innych znaczeń swego naturalnego 

środowiska, jak tylko te, które służą celom 

doraźnego użycia i zużycia” (RH 15). Tę ra-

mową myśl wypowiada Papież w „Centesimus 

annus”: „Człowiek, opanowany pragnieniem 

posiadania i używania, bardziej aniżeli bycia 

i wzrastania, zużywa w nadmiarze i w sposób 

nieuporządkowany zasoby ziemi, narażając 

przez to także własne życie” (CA 37).

Najważniejszy jest nasz popyt, nasze nig-

dy nienasycone zapotrzebowanie, które kie-

ruje podaż. To my wymagamy tanich i coraz 

liczniejszych dóbr i usług, a potem gotowi je-

steśmy oburzać się wobec konsekwencji tego 

wszystkiego dla przyrody. Poprzez szeroko 

rozbudowaną reklamę tworzy się sztuczne 

potrzeby, wytwarzając u konsumentów nie-

nasycony pęd do coraz większego bogactwa. 

Artykuły niekonieczne do życia, a także nowe, 

wypierające stare, choć zdatne jeszcze do uży-

cia, jawią się poprzez złudne reklamy jako 

nieodzowne. W ten sposób następuje sprzę-

żenie zwrotne: poprzez reklamę wytwarza się 

sztuczne zapotrzebowanie, wzrost konsumpcji 

przyśpiesza produkcję, zaś wyprodukowane 

towary szukają nowych nabywców, w czym 

wydatnie pomaga reklama.

Mając powyższe na uwadze, Jan Paweł II 

stwierdza, że współczesne społeczeństwo nie 

znajdzie rozwiązania kwestii ekologicznej, 

jeśli poważnie nie zweryfikuje swojego stylu 

życia. W wielu stronach świata hołduje ono 

zasadom hedonizmu i konsumpcji, nie trosz-

cząc się wcale o ich zgubne konsekwencje. 

Zły stan ekologii jest przejawem głębokie-

go moralnego kryzysu człowieka, bowiem 

brak poczucia wartości osoby i życia ludz-

kiego powoduje obojętność w stosunku do 

innych i do świata. Powściągliwość i umiar, 

dyscyplina wewnętrzna i duch poświęcenia 

winny panować w codziennym życiu, ażeby 

ogół nie musiał ponosić negatywnych kon-

sekwencji niedbalstwa niewielu.

U korzeni bezmyślnego niszczenia śro-

dowiska naturalnego tkwi błąd antropolo-

giczny, niestety rozpowszechniony w na-

szych czasach. Człowiek, który odkrywa 

swą zdolność przekształcania i w pewnym 

sensie stwarzania świata własną pracą, za-
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pomina, że zawsze dzieje się to w oparciu 

o pierwszy dar, otrzymany od Boga na po-

czątku w postaci rzeczy przezeń stworzo-

nych. Człowiek mniema, że samowolnie może 

rozporządzać ziemią, podporządkowując jej 

bezwzględnie własnej woli, tak jakby nie mia-

ła ona własnego kształtu i wcześniejszego, 

wyznaczonego jej przez Boga, przeznacze-

nia, które człowiek, owszem, może rozwijać, 

lecz któremu nie może się sprzeniewierzać. 

Zamiast pełnić wolę współpracownika Boga 

w dziele stworzenia, człowiek zajmuje Jego 

miejsce i w końcu prowokuje bunt natury, 

raczej przez niego tyranizowanej, niż rzą-

dzonej. Tymczasem Stwórca chciał, aby czło-

wiek obcował z przyrodą jako jej rozumny 

i szlachetny „pan” i „stróż”, a nie jako bez-

względny „eksploatator”.

Z aangażowanie człowieka wierzącego 

na rzecz zdrowego środowiska wy-

pływa wprost z jego wiary w Boga Stwórcę, 

ze świadomości skutków grzechu pierwo-

rodnego i grzechów osobistych oraz z prze-

konania o tym, że został odkupiony przez 

Chrystusa.

Należy stwierdzić, że chrześcijaństwo gło-

si prawdę o panowaniu człowieka nad naturą. 

Nie można jednak widzieć jej odizolowanej, 

gdyż jest ona modyfikowana i kontrolowana 

przez inne prawdy, jak: nadrzędne panowanie 

Boga, jego immanencję w stworzeniu (co nie 

wyklucza Jego transcendencji), dobroć wszel-

kiego bytu, moralna złość wszelkiej arogancji 

i samowoli względem środowiska, konieczność 

pokory, opanowania i posłuszeństwa.

Jan Paweł II w encyklice Sollicitudo 

rei socialis mówi o zasadach kształtują-

cych stosunek człowieka do środowiska 

naturalnego:

1. Zasada nienaruszalności natury i struk-

tury świata – nie wolno używać w sposób 

dowolny składników świata – minerałów, 

roślin i zwierząt. Cele gospodarcze należy 

podporządkować naturze tych składników 

i ich wzajemnym powiązaniom.

2. Zasada ochrony życia, zdrowia i śro-

dowiska naturalnego.

3. Zasada umiarkowanego eksploatowa-

nia zasobów – zasoby świata są własnością 

całej ludzkości, a więc także przyszłych po-

koleń. Należy zatem tak korzystać z bogactw 

naturalnych, aby uwzględnić również dobro 

pokoleń następnych.

Współczesna ludzkość winna być świa-

doma swych obowiązków i zadań, jakie 

w tej dziedzinie spoczywają na niej wobec 

przyszłych pokoleń (CA 37). Sprawą funda-

mentalną dla dobra wspólnego jest zabez-

pieczenie życiowej przestrzeni, jaką stanowi 

nasza ziemia. Wszyscy tworzymy jej histo-

rię. Każdy też człowiek jako jej użytkownik 

decyduje o życiu czy śmierci tak obecnych, 

jak i przyszłych generacji.

Opisując pozycję człowieka w stosunku 

do środowiska naturalnego niektórzy autorzy 

odnoszą się do tekstów biblijnych o wyjątko-

wym miejscu człowieka w dziele stworzenia. 

G. Liedke jest nawet zdania, że ekologiczny 

kryzys ma między innymi źródła biblijne. 

W biblijnych opowiadaniach o stworzeniu 

świata mógł, jego zdaniem, znaleźć uzasad-

nienie wzorzec myślenia i postępowania w pa-

nowaniu człowieka nad środowiskiem.

W obliczu powszechnej degradacji śro-

dowiska naturalnego ludzkość uświadomiła 

sobie, że nie można dłużej wykorzystywać 

zasobów ziemi w sposób taki, jak w przeszło-

ści. Zjawisko to niepokoi opinię publiczną 

i polityków, podczas gdy specjaliści z róż-

nych dziedzin nauki badają jego przyczyny. 

Kształtuje się w ten sposób świadomość eko-

logiczna, której nie należy tłumić, a prze-

ciwnie – trzeba sprzyjać jej pogłębianiu, tak 

aby mogła znaleźć wyraz w konkretnych pro-

gramach i inicjatywach. Jan Paweł II mówi 

o ekologii ludzkiej: „Oprócz irracjonalnego 

niszczenia środowiska naturalnego należy tu 

przypomnieć bardziej jeszcze niebezpiecz-

ne niszczenie środowiska ludzkiego, czemu 

zresztą bynajmniej nie poświęca się koniecz-

nej uwagi. Podczas gdy słusznie, choć jesz-

cze nie w dostatecznej mierze okazuje się 

troskę o zachowanie naturalnego „habitat” 

różnych gatunków zwierząt zagrożonych wy-

marciem, wiedząc, że każdy z nich wnosi 

swój wkład w ogólną równowagę ziemi, to 

zbyt mało wagi przywiązuje się do ochrony 

warunków moralnych prawdziwej „ekologii 

ludzkiej” (CA 37).

Odpowiadając na pytanie: kim jest czło-

wiek w odniesieniu do środowiska naturalne-

go, eksploatatorem czy współpracownikiem 

Boga, Papież powołuje się na przykład św. 

Franciszka z Asyżu. Już na początku swego 

pontyfikatu ogłosił go patronem ekologów. Bie-

daczyna z Asyżu daje chrześcijanom przykład 

prawdziwego i pełnego szacunku dla całego 

stworzenia. Przyjaciel ubogich, umiłowany 

przez Boże stworzenia, zachęcał wszystkich 

– zwierzęta, rośliny, żywioły przyrody, a także 

brata Słońce i siostrę Księżyc – do śpiewania 

Bogu hymnu czci i chwały. Biedaczyna z Asy-

żu daje nam świadectwo, że w pokoju z Bo-

giem możemy lepiej poświęcić się budowaniu 

pokoju z całym stworzeniem, który nie może 

istnieć bez pokoju między narodami.

Ś więty Franciszek próbował zastąpić ideę 

nieograniczonego panowania człowieka 

nad stworzeniem koncepcją pewnej równości 

wszystkich stworzeń. U niego mrówka nie jest 

już po prostu homilią dla leniwych, płomie-

nie nie są tylko symbolem dążenia duszy do 

zjednoczenia z Bogiem; dla niego mrówka jest 

siostrą, ogień – bratem, sławiącymi Stwórcę 

na swój sposób, tak jak brat – człowiek chwali 

Boga na swój sposób. U św. Franciszka znika 

zupełnie motyw pożytku, a zjawia się z całą 

siłą motyw kontemplacji piękna jako wspa-

niałego dzieła Bożego. Nowością i niezwy-

kłością jego poglądów jest to, że wszystkie 

stworzenia odzyskują własną, wewnętrzną 

wartość istot, które wyszły z rąk Stwórcy, 

niezależnie od stosunku do człowieka.

Na koniec niech przemówi poeta ks. Jan 

Twardowski wierszem „O lasach”...

Poszedłem w lasy ogromne szukać

buków czerwieni

jeżyn dojrzałych dzięciołów małych

rogów jelenich

jagód prawdziwych wilg piskląt żywych

mrowiska

i w oczy sarny – brązowej panny

popatrzeć z bliska –

szyszek strąconych – tajemnic sowich

zająca

i strach mnie porwał 

na myśl o Bogu – bez końca.

KS. BP DR EDWARD JANIAK

WROCŁAW

fo
t.

 K
ry

s
ty

n
a
 H

a
la

d
y
n



PREZENTACJE

24 ZIELONA PLANETA 3 (66)/2006

Wprowadzenie

Łąki są to zbiorowiska, które należą do 

tak zwanych fitocenoz na wpół naturalnych, 

tj. takich, które powstały na siedliskach wtór-

nych, silnie przekształconych przez człowie-

ka, lecz składających się jeszcze z gatunków 

rodzimych. Stanowią więc element nowy, 

wprowadzony do szaty roślinnej naszego 

kraju dopiero przez człowieka. Rozwijają 

się one na siedliskach świeżych lub wilgot-

nych, poza górami i w piętrach reglowych 

w górach. Miejsca takie zajmowały z natu-

ry lasy (np. buczyny, łęgi czy olsy); dopiero 

po ich wykarczowaniu osiedliła się tu wtór-

nie roślinność zielna, o której składzie zade-

cydowały czynniki gospodarcze: coroczne 

koszenie, nawożenie, odwodnienia, a także 

podsiewanie nasion traw i innych, cennych 

roślin pastewnych.

Prawie wszystkie gatunki występujące 

w zespołach łąkowych są naszymi gatunka-

mi rodzimymi; pierwotnie były one znacznie 

rzadsze i rosły na brzegach wód, skrajach la-

sów i zarośli, stromych zboczach i podobnych 

miejscach. Dopiero dzięki człowiekowi roz-

przestrzeniły się wtórnie, stając się jednymi 

z najpospolitszych składników naszej flory. 

A więc, zarówno powstanie jak i egzy-

stencję łąki zawdzięczają jedynie ciągłej 

ingerencji człowieka; w przeciwnym przy-

padku, w krótszym bądź dłuższym czasie, 

zarosłyby lasem.

Na skład florystyczny zbiorowisk łąko-

wych oraz na ich zróżnicowanie, w zasad-

niczy sposób wpływa charakter gospodarki 

człowieka: koszenie lub wypas, intensywność 

nawożenia lub jego brak. Ważnym czynni-

kiem są również stosunki wilgotności podłoża 

oraz zasobność gleby w składniki mineralne 

i organiczne. W zależności od stopnia wil-

gotności podłoża wyróżniamy kilka typów 

zbiorowisk łąkowych, m.in. łąki wilgotne lub 

okresowo wilgotne czy łąki świeże. 

Łąki umiarkowanie i okresowo wilgotne

Łąki okresowo wilgotne, tzw. łąki trzę-

ślicowe, rozwijają się na glebach, w których 

poziom wody gruntowej ulega znacznym 

wahaniom, lecz nigdy nie opada bardzo 

nisko. W szczególnie wilgotnych okresach 

roku, zwłaszcza na przedwiośniu, a niekie-

dy późną jesienią, poziom wód gruntowych 

podnosi się nawet tak, że łąka bywa przez 

jakiś czas zalana wodą. Łąki te mają mura-

wy dosyć niskie, zazwyczaj koszone bywa-

ją tylko raz w roku i to dopiero pod koniec 

sierpnia. Są to z reguły łąki nienawożone. 

Te antropogeniczne zbiorowiska, wprawdzie 

z gospodarczego punku widzenia przedsta-

wiają stosunkowo niewielką wartość, lecz 

pod względem florystycznym są bardzo bo-

NOWY CYKL KOLOROWYCH WKŁADEK DO „ZIELONEJ PLANETY”

Walory przyrodnicze obszaru związane są z jego różnorodnością biologiczną, czyli zróżnicowaniem żywych organizmów wystę-

pujących w ekosystemach, w obrębie gatunku i między gatunkami oraz zróżnicowaniem ekosystemów. Ochrona tych walorów 

polega na ich zachowaniu oraz zrównoważonym użytkowaniu i odnawianiu zasobów, w tym m.in. również dziko rosnących roślin, 

siedlisk przyrodniczych, krajobrazu. Żeby chronić przyrodę ojczystą, trzeba ją znać. Dlatego też najbliższe, kolorowe wkładki do 

naszego czasopisma poświęcone będą charakterystycznym siedliskom i gatunkom roślin, często podlegającym ścisłej ochronie. 

Mamy nadzieję, że ułatwią rozpoznanie i ochronę rodzimych gatunków, tak ważnych dla ochrony bioróżnorodności.

Redakcja

Fitocenozy łąkowe
WITOLD BERDOWSKI

Kosaciec syberyjski
( Iris sibirica) –

zakwita w pierwszej 
połowie czerwca

na łąkach trzęślicowych

Kosaciec syberyjski
( Iris sibirica) –

zakwita w pierwszej 
połowie czerwca

na łąkach trzęślicowych
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gate i stanowią prawdziwą ozdobę naszego 

krajobrazu. Zaznacza się to już w pierwszej 

połowie czerwca, gdy zakwita kosaciec sy-
beryjski (Iris sibirica). Najbujniejszy rozwój 

i najobfitsze kwitnienie przypada dopiero na 

drugą połowę czerwca i lipiec. W pełni lata 

rozwijają się ciemnolazurowe kwiaty gorycz-
ki wąskolistnej (Gentiana pneumonanthe), 

fioletowopurpurowe koszyczki sierpika bar-
wierskiego (Serratula tinctoria), purpurowe 

chabry (Centaurea jacea), mieczyki (Gla-

diolus imbricatus G. paluster), różowobia-

łe, delikatnie postrzępione, pięknie pach-

nące goździki (Dianthus superbus), bujne, 

białe i żółte kiście przytulii (Galium bore-

ale i G. Verum). Z tymi łąkami związane są 

również inne okazałe rośliny, jak np. pełnik 
europejski (Trollius europaeus) czy zimowit 
jesienny (Colchicum autumnal), które obok 

wielu jeszcze innych roślin, składają się na 

barwny i pełen uroku obraz. Liczne gatun-

ki po skoszeniu kwitną obficie aż do jesieni. 

Łąki te, obfitujące w liczne rzadkie i pięknie 

kwitnące rośliny, odznaczają się wyjątkowy-

mi walorami krajobrazowo-dekoracyjnymi 

i powinny być chronione, m.in. z pobudek 

estetycznych i dla ochrony „swojszczyzny”, 

tym bardziej, że – choć rozpowszechnione 

niegdyś na obszarze całego kraju – należą 

obecnie do zbiorowisk bardzo zagrożonych, 

a może nawet ginących.

Łąki świeże

Fitocenozy te rozwijają się na glebach 

świeżych, tj. o wilgotności umiarkowanej. 

Poziom wody gruntowej waha się tu w ciągu 

roku w dość szerokich granicach, jest jednak 

znacznie niższy niż na łąkach trzęślicowych 

i w zasadzie nigdy nie dochodzi do powierzch-

ni. Są to zbiorowiska wtórne, swoje powstanie 

i utrzymywanie zawdzięczają człowiekowi. 

Czynnikiem niezbędnym do ich powstania 

jest nawożenie. W warunkach bardziej natu-

ralnych, jakie panowały w dolinach rzek przed 

ich regulacją, było ono do pewnego stopnia 

zastąpione przez powodzie, powtarzające się 

mniej więcej corocznie, które zostawiały na 

łąkach warstewkę żyznego namułu. Po regu-

lacji rzek łąki, które znalazły się na zewnątrz 

wałów ochronnych, zostały odcięte od tego 

naturalnego użyźnienia i muszą być obecnie 

intensywnie nawożone obornikiem lub nawo-

zami sztucznymi; w przeciwnym razie grozi 

im degeneracja. Należą tu zarówno świeże 

łąki kośne jak i pastwiska, różniące się mię-

dzy sobą, m.in. sposobem użytkowania.

Świeże  ł ą k i  kośne ,  tak zwane łąki 

grądowe, obejmują wysoko produktywne, do-

brze nawożone łąki świeże i są jednym z naj-

bardziej charakterystycznych zbiorowisk za-

stępczych w dynamicznym kręgu zbiorowisk 

lasów grądowych. Należą one do najważniej-

szych i najlepszych pod względem gospodar-

czym zespołów łąkowych. Jeśli są w dosta-

tecznym stopniu nawożone, przedstawiają mu-

rawy bujne i wysokie, a przy tym składające 

się w znacznej mierze z doskonałych roślin 

pastewnych, gdzie trawy i rośliny motylko-

we odgrywają dużą rolę. Produkują one dużo 

masy roślinnej, po skoszeniu szybko odrastają 

i mogą być koszone 2–3 razy w ciągu roku. 

Częściej niż inne zespoły łąkowe podlegają 

bezpośredniej ingerencji człowieka, który 

dla poprawienia jakości siana podsiewa je 

specjalnie dobranymi mieszankami nasion. 

Szczególnie obficie na takich łąkach wy-

stępują m.in. koniczyna łąkowa (Trifolium 

pratense), rajgras wyniosły (Arrhenatherum 

elatius) czy tymotka łąkowa (Phleum pra-

tense). Ponadto w tej fitocenozie spotyka się 

tak pospolite gatunki łąkowe jak, np. dzwo-
nek rozpierzchły (Campanula patula) czy 

bodziszek łąkowy (Geranium pratense); są 

one jednocześnie roślinami charakterystycz-

nymi łąk świeżych.

Łą k i  wypasa ne.  Na terenach nieko-

szonych, lecz wypasanych, a pod względem 

warunków glebowych i wilgotnościowych po-

dobnych do poprzednio opisanych, rozwijają 

się ubogie florystycznie zbiorowiska żyznych 

pastwisk. Głównym czynnikiem selekcyjnym, 

eliminującym cały szereg gatunków jest cią-

głe obgryzanie i deptanie przez pasące się 

zwierzęta. Tego typu łąki są bardzo pospoli-

te w całej Polsce, w obszarze siedliskowym 

lasów grądowych. Tworzą najczęściej niskie 

murawy, w których panującymi gatunkami są 

niskie trawy – życica trwała (Lolium perenne) 

i grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus), 

gatunek z rodziny motylkowatych (= bobowa-

tych) – koniczyna biała (Trifolium repens) oraz 

stokrotka pospolita (Bellis perennis).

Jałowe łąki i wrzosowiska

Jeśli ustanie nawożenie łąk świeżych, a da-

lej trwa ich użytkowanie (wypas, koszenie), 

w ciągu niewielu lat łąki te jałowieją. Górne 

warstwy ich gleby ubożeją w sole mineralne 

i ulegają zakwaszeniu. Powstają kwasolubne, 

niskie murawy z panującym gatunkiem trawy 

– bliźniczką psią trawką (Nardus stricta), 

której bardzo gęste kępki tworzą zwartą darń. 

Są to tzw. murawy bliźniczkowe lub psiary, 

występujące zarówno na niżu i w górach, użyt-

kowane jako nienawożone pastwiska, najczę-

ściej owcze, rzadziej jako niskoproduktywne, 

jednokośne łąki, dostarczające siana o małej 

wartości paszowej. Oprócz bliźniczki psiej 

Bodziszek łąkowy (Geranium pratense )
szczególnie obficie występuje
na świeżych, nawożonych łąkach kośnych

Bodziszek łąkowy (Geranium pratense )
szczególnie obficie występuje
na świeżych, nawożonych łąkach kośnych
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trawki, na łąkach tych spotyka się takie ga-

tunki, jak: arnika górska (Arnica motana), 

krzyżownica zwyczajna (Polygala vulgaris) 

czy ściśle chroniony gatunek z rodziny stor-

czykowatych Orchidaceae – podkolan biały 
(Platanthera bifolia).

Na podobnych, ubogich i kwaśnych glebach 

bielicowych wytworzonych z piasków luźnych 

lub słabo gliniastych, tworzą się wrzosowi-

ska – zbiorowiska krzewinkowe z panującym 

wrzosem zwyczajnym (Calluna vullgaris), 

w warstwie przyziemnej niektórymi gatun-

kami mchów oraz z rzadka rozproszonymi 

okazami jałowca i podrostu brzozy lub sosny. 

Jako typ roślinności mają charakter wybit-

nie atlantycki i są szczególnie rozpowszech-

nione na niżu północno-zachodniej Europy, 

gdzie w niektórych regionach stanowiły do 

niedawna dominujący składnik krajobrazu. 

W Polsce występują lokalnie, w jej częściach 

północno-zachodniej, zachodniej i częściowo 

środkowej, a więc w regionach o wpływie kli-

matu atlantyckiego. W składzie florystycznym 

niektórych fitocenoz znaczną rolę odgrywają 

gatunki właściwe lasom szpilkowym, co wy-

nika z ich kontaktów przestrzennych. Są one 

zbiorowiskiem zastępczym borów świeżych 

i występują powszechnie na porębach, pasach 

przeciwpożarowych, przydrożach wśród bo-

rów, a nawet w miejscach silnego prześwie-

tlenia drzewostanu sosnowego w lesie.

Zbiorowiska ciepłolubnych,
suchych muraw

Siedliskami tego typu zbiorowisk są naj-

częściej suche, słoneczne zbocza wzgórz, dolin 

rzecznych i wąwozów, zwłaszcza przy wystawie 

południowej, rzadziej wschodniej lub zachod-

niej. Gleby są tu przeważnie płytkie lub nawet 

skaliste. Na takich miejscach panują szczególne 

warunki mikroklimatyczne – wysokie tempe-

ratury powietrza i gleby, które umożliwiają wy-

stępowanie gatunków o dużych wymaganiach 

termicznych. Roślinami panującymi są tutaj 

kserofilne trawy o zbitym, kępiastym wzro-

ście i wąskich, szczeciniastych liściach, jak np. 

kostrzewy (Festuca spp.) czy ostnice (Stipa 

spp.). Oprócz traw w omawianych zbiorowi-

skach występują często liczne, pięknie kwit-

nące rośliny dwuliścienne, które nadają mura-

wom barwny i malowniczy wygląd. Z bardziej 

znanych gatunków spotyka się tu: miłek wio-
senny (Adonis vernalis), goryczuszka orzęsio-
na (=goryczka) (Gentianella ciliata), goździk 
kartuzek (Dianthus carthusianorum), chaber 
driakiewnik (Centaurea scabiosa), przetacz-
nik kłosowy (Veronica spicata), wilczomlecz 
sosnka (Euphorbia cyparissias), a na obsza-

rach górskich i podgórskich – dziewięćsił bez-
łodygowy (Carlina acaulis). Zbiorowiska te, 

o charakterze stepowym, rozpowszechnione 

są na terenach południowo-wschodniej i po-

łudniowej Europy. W Polsce związane są one 

z krainami o bardziej kontynentalnych rysach 

klimatycznych, tj. o małej ilości opadów at-

mosferycznych i gorących latach (np. Wyżyna 

Małopolska i Lubelska, dolna Wisła i dolna 

Odra, gdzieniegdzie na Śląsku). 

Ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe

Są to światło- i ciepłolubne, naturalne 

zbiorowiska bylin, występujące w postaci 

wąskiego pasa w strefie kontaktowej nie-

których zbiorowisk leśnych lub zaroślo-

wych ze zbiorowiskami trawiastymi (mura-

wy kserotermiczne, suche łąki itp.), tworząc 

charakterystyczny „okrajek”. Stąd mogą się 

rozprzestrzeniać na siedliska wtórne, stano-

wiąc fazy degeneracyjne zbiorowisk leśnych. 

Jako zbiorowiska antropogeniczne mogą wy-

stępować w prześwietlonych drzewostanach, 

na polankach śródleśnych itp.

W związku ze swym charakterem nawią-

zują pod względem florystycznym do fitoce-

noz leśnych, zaroślowych, muraw suchoro-

ślowych czy też łąk, a skład gatunkowy nie-

jednokrotnie uzależniony jest od zbiorowisk 

kontaktowych. Niezależnie od tego, istnieje 

liczna i stale powtarzająca się kombinacja 

gatunków, których optimum ekologiczne 

przypada właśnie na zbiorowiska okrajkowe. 

Wśród dużej liczby takich gatunków wymie-

nić należy następujące: traganek szeroko-
listny (Astragallus glycyphyllos), koniczyna 
pogięta (Trifolium medium), cieciorka pstra 

(Coronilla varia), wyka płotowa (Vicia se-

pium), przetacznik ożankowy (Veronica cha-

maedrys), bodziszek czerwony (Geranium 

sanguineum), dzwonek brzoskwiniolistny 

(Campanula persicifolia).

DR WITOLD BERDOWSKI 

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

ZAKŁAD BIORÓŻNORODNOŚCI 

I OCHRONY SZATY ROŚLINNEJ

Dziewięćsił bezłodygowy
(Carlina acaulis),
roślina charakterystyczna dla suchych
łąk obszarów górskich i podgóskich

Dziewięćsił bezłodygowy
(Carlina acaulis),
roślina charakterystyczna dla suchych
łąk obszarów górskich i podgóskich
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Przetacznik ożankowy
(Veronica chamaedrys),
roślina spotykana na łąkach, 
miedzach i w zaroślach

Przetacznik ożankowy
(Veronica chamaedrys),
roślina spotykana na łąkach, 
miedzach i w zaroślach

obejrzyj 

kolorową wkładkę
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tel. 0-74 814 63 21, ul. Kolejowa 4/5, 57-540 Lądek Zdrój

Koło w Nowej Rudzie (VI) – prezes Julian Golak

tel. 0-74 872 46 24, ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda

Koło w Opolu (VII) – prezes mgr inż. Remigiusz Jurek

tel. 0-77 455 92 55, ul. Piotrkowska 7d/3, 45-323 Opole

Koło w Oławie (VIII) – prezes mgr inż. Ewa Perska

tel. 0-71 313 81 84, 0-71 301 90 03, 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 w Bielawie (XI) – prezes dr inż. Iwona Chełmecka

tel. 0-74 834 40 39, 0-503 164 093 , ul. Tkacka 12A, 58-260 Bielawa

Koło przy Uniwersytecie Wrocławskim (XII) – prezes prof. dr hab. Ewa Bylińska

tel. 0-71 322 86 14, 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 Politechnice Wrocłwskiej (XV) – prezes dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

tel. 0-71 347 14 14, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław, klub@eko.wroc.pl

Koło „Knieja” w Skokowej (XVI) – prezes Zbigniew Nawojczyk

tel. 0-71 312 65 25, 0-601 554 223, ul. Dworcowa 1, 55-310 Prusice

Koło przy NOT we Wrocławiu (XVII) – prezes mgr Dawid Golec

tel. 0-71 347 14 44, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 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) – prezes 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. Adam Świtoń

tel. 0-76 818 58 27, ul. Świerkowa 6, 59-140 Chocianów

Koło w Lubinie (XXIV) – prezes mgr Teresa 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
50-020 Wrocław

tel./fax 0-71 347 14 45, tel. 0-71 347 14 44
e-mail: klub@eko.wroc.pl

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

ZARZĄD OKRĘGU

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
prezes, tel./fax 0-71 347 14 45, tel. 0-71 347 14 14

e-mail: klub@eko.wroc.pl

dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała
wiceprezes, tel. 0-71 320 33 82, 0-663 261 317

e-mail: wbdom@op.pl

dr Gabriela Orłowska-Matuszewska
sekretarz, tel. 0-71 375 62 91, 0-697 588 157

e-mail: ormat@interia.pl

mgr Krystyna Haladyn
skarbnik, tel. 0-71 777 78 90

e-mail: k_haladyn@poczta.onet.pl

mgr inż. Henryk Słotwiński
członek, tel. 0-76 818 70 14
e-mail: slotwinskiH@op.pl

dr inż. Grażyna Szumilak
członek, tel. 0-71 348 12 12

dr Krzysztof Świerkosz
członek, tel. kom. 0-601 354 328
e-mail: krissw@biol.uni.wroc.pl

KOMISJA REWIZYJNA

mgr Ewa Teresa Gojdź-Czupry
przewodnicząca, tel. 0-507 293 157

e-mail: czupry@hotmail.com

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

e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

inż. Zbigniew Lasak
członek, tel. 0-65 543 60 26

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

SĄD KOLEŻEŃSKI

mgr Wiesława Gątkiewicz
przewodnicząca, tel. 0-71 340 57 02

e-mail: wgatk@go2.pl

mgr Teresa Glonek
członek, tel. 0-76 844 72 44

e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

mgr Magdalena Michalska
członek, tel. 0-71 794 55 95

e-mail: magmichalska@gazeta.pl

dr inż. Zdzisław Matyniak
członek, tel. 0-71 320 25 00

e-mail: matyniak@kom-net.pl

mgr Marek Stajszczyk
członek, tel. 0-77 416 28 88

BIURO ZARZĄDU OD PKE
ul. Czerwonego Krzyża 2/4, Wrocław

czynne jest
od poniedziałku do czwartku

w godz. 1630–1900



Kwitnące
sady

Wzgórz
Trzebnickich

Fotografie

Krystyna Haladyn

Kwitnące
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Trzebnickich


