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! ? !Czy Czy hałashałas  możemoże
ograniczać nasz rozwój ograniczać nasz rozwój (cz. 2)(cz. 2)

RADOSŁAW J. KUCHARSKI

Zagrożenie hałasem

Analizując wpływ hałasu na człowieka, 

należy na wstępie zauważyć, że jest on róż-

ny w zależności od poziomu, czasu trwania 

hałasu i innych parametrów go opisujących 

(częstotliwość, zawartość tonów prostych, im-

pulsów itp.). Przedstawienie w tym materiale 

wszystkich tych zależności wymagałoby nad-

miernego rozszerzenia tekstu i uczyniłoby go 

mało zrozumiałym. Rozpatrzymy więc tutaj 

tylko najważniejsze wpływy, posługując się 

orientacyjnym schematem (ryc. 12).

Dźwięki o bardzo wysokich poziomach 

(sto kilkadziesiąt dB), docierając do ucha mają 

tak dużą energię, że w sposób mechaniczny 

niszczą organ słuchu (najczęściej przerywa-

ją bębenek). Efektem tego jest natychmia-

stowa i trwała głuchota. Na szczęście z tego 

typu oddziaływaniami hałasu spotykamy się 

w praktyce stosunkowo rzadko. 

Długotrwałe działanie hałasu na czło-

wieka o poziomie powyżej 85 dB powoduje 

narastanie zjawiska osłabienia i powolnego 

uszkadzania słuchu aż – w ekstremalnych 

sytuacjach – do głuchoty włącznie. Mecha-

nizm zjawiska w tym przypadku jest trochę 

bardziej skomplikowany.

Dźwięki o wysokich poziomach powo-

dują na skutek mechanicznych oddziaływań 

w organie słuchu chwilowe przesunięcie progu 

słyszenia, które można rozumieć jako odwra-

calne osłabienie słuchu. Po pewnym okresie 

przebywania we względnej ciszy zjawisko to 

samoistnie ustępuje. Następuje więc powrót do 

„normalnego” słyszenia. Jeżeli jednak nie ma 

możliwości relaksu w spokojnych z akustycz-

nego punktu widzenia warunkach, to chwilo-

we przesunięcie progu słyszenia utrwala się 

i człowiek sukcesywnie traci słuch. W tym 

przypadku widać wyraźnie nie natychmia-

stowe, lecz kumulujące się efekty przebywa-

nia w nadmiernym hałasie. 

Przyjęto, na podstawie wielu badań, iż dla 

organu słuchu groźne jest przebywanie w ha-

łasie o poziomie równoważnym LAeq > 85 dB 

(niektóre źródła mówią już o poziomie 80 dB), 

określonym dla czasu 8 godzin dziennie (lub 

dla ekspozycji 40-godzinnej w ciągu 5-dnio-

wego tygodnia pracy). W wielu przypadkach, 

na miejscach pracy w halach przemysłowych 

(i nie tylko) występuje hałas przekraczający 

podaną wartość poziomu równoważnego. W ta-

kiej sytuacji człowiek pracując bez żadnej 

ochrony, traci słuch. Przypadków tego typu 

jest wiele. Dość powiedzieć, iż we wszystkich 

statystykach zawodowa utrata słuchu znajduje 

się na pierwszym miejscu wszystkich przy-

padków chorób zawodowych. 

Zauważmy też, że efekty oddziaływania 

hałasu na miejscu pracy mogą być w swoisty 

Odpowiedź na postawione w tytule, trochę przewrotne pytanie, nie będzie prosta. Przynajmniej na początku nasze-

go wywodu. Najpierw spróbujemy „pokrążyć” wokół tematu, badając wnioski wynikające z definicji hałasu, stanu 

zagrożenia hałasem w środowisku (wyrażonym w miarach fizycznych) i wpływu hałasu na zdrowie człowieka, ze 

szczególnym uwzględnieniem tzw. „samoocen” mieszkańców. Być może dopiero w finale rozważań Czytelnik od-

najdzie właściwą odpowiedź na postawione na wstępie pytanie...

Ryc. 12. Zakresy wpływu hałasu na człowieka i skala zagrożenia zdrowia (według Lehmana)
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sposób „wzmacniane” przez warunki aku-

styczne w miejscu zamieszkania i wypo-

czynku. Otóż człowiek poddany nadmier-

nej dawce hałasu w miejscu pracy, wracając 

do cichego domu ma szansę zregenerowania 

organu słuchu. Natomiast przebywając nadal 

w głośnym otoczeniu, nie ma warunków, by 

chwilowe przesunięcie progu słyszenia cof-

nęło się; utrwala się ono, prowadząc do sys-

tematycznego osłabiania słuchu. Stąd też tak 

ważne są, a tak niedoceniane, odpowiednie 

warunki akustyczne w miejscu zamieszkania 

i wypoczynku.

Powyższe uwagi ujmują wpływ na orga-

nizm ludzki (a właściwie tylko na organ słu-

chu) hałasu o stosunkowo wysokich pozio-

mach; wtedy, gdy fale akustyczne oddziałują 

w sposób mechaniczny. Okazuje się, że dźwię-

ki o poziomach niższych, a nawet stosunko-

wo niskich także nie są zupełnie obojętne. 

Przy czym wpływ ten jest bardzo „subtelny”. 

Jego rezultaty nazwać można pozasłuchowy-

mi skutkami oddziaływania hałasu, a mecha-

nizm tego oddziaływania polega na tym, że 

bodźce akustyczne wpływają podświadomie 

na psychosomatyczną aktywność organizmu. 

Dźwięk odbierany jest po prostu jako pewien 

sygnał, wywołujący i/lub wzmacniający róż-

norodne reakcje organizmu. 

Aktualny stan badań, dalekich jeszcze od 

rozwiązania wszystkich niejasności, wska-

zuje, że bodźce akustyczne neutralne pod 

względem informacyjnym (a więc nie niosą-

ce żadnej istotnej treści) nie zmieniają stanu 

wegetatywnego organizmu, jeżeli ich pozio-

my nie przekraczają 60 dB. Natomiast przy 

poziomach przekraczających 75 dB notuje się 

już wyraźne zmiany wegetatywne. Pozosta-

je „zakres przejściowy” – 60–75 dB. W za-

kresie tym najtrudniej o jednoznaczne wy-

niki badań. Niemniej, stwierdzono pośredni 

wpływ hałasu o poziomach z rozpatrywanego 

zakresu na zmiany rytmu oddychania, akcji 

serca, perystaltyki jelit, temperatury i oporu 

galwanicznego skóry, ciśnienia krwi itp. 

Bogactwo skutków wpływu hałasu na 

organizm, a jednocześnie ich „niespecyficz-

ność” nie pozwala na wyprowadzenie jed-

noznacznych relacji „przyczyna – skutek”. 

Z drugiej strony, nie ulega wątpliwości, iż 

hałas o umiarkowanych poziomach jest jed-

nym z podstawowych bodźców powstawania 

schorzeń psychonerwowych i chorób o pod-

łożu psychosomatycznym (np. owrzodzenia, 

nerwice serca itp.). Oczywiście hałas nie jest 

tutaj jedyną, a często nawet nie główną, przy-

czyną. Niemniej, oddziałując w sposób stre-

sogenny, przyczynia się do osłabienia reakcji 

obronnych organizmu. Z punktu widzenia 

natomiast odbiorcy hałas w tym zakresie od-

działuje uciążliwie lub dokuczliwie.

Uciążliwość i dokuczliwość 
oddziaływania hałasu

Kategorie uciążliwości i dokuczliwości ha-

łasu badane są z konieczności ze znacznym za-

angażowaniem osób, które tą uciążliwość lub 

dokuczliwość odczuwają. Są to przede wszystkim 

różnego typu badania ankietowe, korelowane 

często z wynikami pomiarów hałasu.

Badania ankietowe ze swej natury obarczo-

ne są dużym pierwiastkiem subiektywności. 

Aby mogły one być uogólniane, niezbędne 

jest zebranie reprezentatywnej próby staty-

stycznej, a następnie określenie parametrów 

statystycznych tej próby, przede wszystkim 

– średniej. Jakie są skutki operowania war-

tościami średnimi statystycznymi?

Weźmy pod uwagę schemat przedstawio-

ny na ryc. 13. Pokazano na nim rozkład ocen 

hałasu w środowisku o poziomie 50–55 dB. 

Większość populacji ocenia tego typu warunki 

akustyczne w środowisku jako dobre. Ale na 

krańcach przedziału znajdują się dwie grupy 

osób (szacuje się, iż liczą one około 10% po-

pulacji), dla których warunki akustyczne:

– są wyśmienite (jeden kraniec krzywej 

rozkładu),

– są wręcz opresywne, trudne do wy-

trzymania (na przeciwnym krańcu krzywej 

rozkładu).

wzrost dokuczliwości wzrost ocen pozytywnych

około 10% populacji

Ryc. 13.  Rozkład reakcji mieszkańców na hałas [%] o poziomie dźwięku w zakresie 50–55 dB

Ryc. 14.  Zależność uciążliwości hałasu drogowego Uc od jego poziomu na zewnątrz pomieszczeń LAeq

Uc = 0,331 . LAeq – 15,905
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Operując więc uogólnieniami statystycz-

nymi wyników badań – takich niedookre-

ślonych odczuć jak uciążliwość, dokuczli-

wość itp. – należy pamiętać zawsze o tej 

grupie osób, dla których nawet przeciętny 

(dla większości) stan klimatu akustycznego 

będzie stanem nie do przyjęcia.

Po tym wstępie można dopiero przejść 

do prezentacji wyników badania uciążliwo-

ści hałasu środowiskowego w odniesieniu 

do mieszkańców.

Badania z lat 70.–80. XX wieku

Przeprowadzone za granicą i w kraju 

(PZH) badania na przełomie lat 70/80 wska-

zują wyraźnie, że granicą, powyżej której 

uciążliwość hałasu potęguje się znacznie jest 

LAeq = 60 dB.

Natomiast hałasowi w środowisku prze-

kraczającemu 60 dB (poziom równoważ-

ny) towarzyszą takie „efekty”, jak (bada-

nia PZH):

– znaczny wzrost występowania objawów 

zakłóceń emocjonalnych (zmęczenie, poczu-

cie niewyspania, niespokojny sen, trudności 

w skupieniu uwagi itp.),

– wzrost częstości występowania obja-

wów chorobowych (kołatanie serca, szyb-

kie męczenie się, duszności, zawroty gło-

wy, uderzenia krwi do głowy, bóle mięśni 

i stawów itp.),

– zwiększenie ilości zażywania różnego 

rodzaju leków, a przede wszystkim: nasen-

nych, uspakajających, związanych z choro-

bami serca, nadciśnieniem, chorobami reu-

matycznymi itp.

Opracowany w omawianym okresie ob-

raz skali uciążliwości hałasu komunikacyj-

nego, zewnętrznego, ocenianego przez ludzi 

znajdujących się w pomieszczeniach pokaza-

no na ryc. 14. Zamieszczony na nim wykres 

wskazuje, że:

– hałas o poziomie na zewnątrz pomiesz-

czeń, zawierający się w granicach do 50 dB, 

praktycznie zupełnie nie jest uciążliwy;

– uciążliwość hałasu komunikacyjnego 

o poziomie nieprzekraczającym 55 dB moż-

na ocenić jako niewielką, sporadycznie da-

jącą znać o sobie;

– hałas o poziomie do 60 dB powodu-

je już znacznie więcej negatywnych ocen 

(około 40%);

– „strefą przejściową” między przeciętną 

a bardzo dużą uciążliwością jest zakres pozio-

mów od ponad 55 dB do około 65 dB;

– powyżej 65 dB uciążliwość staje się 

bardzo duża (3/4 cen negatywnych przy po-

ziomie 70 dB).

Subiektywne badania hałasu są szczegól-

ne istotne, jeśli ich wyniki można skorelo-

wać z rezultatami obiektywnych pomiarów. 

Reprezentatywny przykład wyników takich 

działań przedstawić można na podstawie skali 

ocen opracowanej dla hałasu komunikacyj-

nego (PZH) i używanej pomocniczo do dnia 

dzisiejszego w celu doprecyzowania oceny 

stanu klimatu akustycznego (tabela 3).

Wyniki polskich badań 

reakcji ludności na hałas

Badania tego typu zostały przeprowadzone 

w ramach Państwowego Monitoringu Środo-

wiska w latach 90. XX wieku, początkowo na 

terenie Lublina, a na przełomie wieków XX 

i XXI – w Warszawie (prace pod kierunkiem 

Z. Koszarnego). Ich wyniki pozwalają na do-

kładniejsze prześledzenie charakterystycz-

nych zakresów zakłócenia aktywności ludzi 

Tab. 3.  Tabela „komfortu akustycznego ⇔ zagrożenia hałasem”

Opis warunków Pora dzienna
LAeq [dB]

Pora nocna
LAeq [dB]

Pełny komfort akustyczny < 50 < 40

Przeciętne warunki akustyczne

50–55 40–45

Zalecany przez WHO poziom 
dopuszczalnego hałasu w środowisku

55–60 45–50

Przeciętne zagrożenie hałasem 60–70 50–60

Wysokie zagrożenie (tzw. black spot) > 70 > 60

  od ulicy

  od ulicy i podwórka

  od podwórka
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Rodzaj negatywnych odczuć:

 1) brzęczenie szyb
 2) wrażenie nieprzyjemnego zapachu
 3) podrażnienie gardła lub oczu
 4) utrudnienie w oddychaniu
 5) zakłócenia wypoczynku w domu
 6) utrudnienia w słuchaniu i oglądaniu RTV

 7) zakłócenia w porozumiewaniu się
 8) problemy z zasypianiem
 9) utrudnienia w nauce i pracy umysłowej
 10) zakłócenia snu
 11) irytacja, zdenerwowanie

Ryc. 15.  Nasilenie negatywnych odczuć u osób zamieszkałych w rejonie hałasu ulicznego powyżej 70 dB,
w zależności od usytuowania pokoju lub sypialni (według Z. Koszarnego, badania PMŚ)
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w domach mieszkalnych, których poddano 

ekspozycji na hałas zewnętrzny o poziomie 

równoważnym większym lub równym 70 dB. 

Jest to zakres poziomów hałasu specyficzny 

dla szczególnie hałaśliwych ulic miejskich lub 

tras tranzytowych o znacznym udziale pojaz-

dów ciężkich (jak np. na trasach krajowych 

o znaczeniu międzynarodowym).

Jeden z diagramów podsumowujących 

wyniki przeprowadzonych badań pokazano 

na ryc. 15 (Lublin). Uwidacznia się na nim 

wyraźnie wpływ warunków akustycznych za-

mieszkania na zdrowie i działalność ludzi, 

przez porównanie reakcji i objawów zdro-

wotnych ludzi, którzy zamieszkiwali:

 – w mieszkaniach, w których okna wy-

chodziły wyłącznie w kierunku bardzo ru-

chliwej i hałaśliwej ulicy,

– w mieszkaniach o oknach częściowo 

skierowanych na podwórze,

– w mieszkaniach o oknach od strony 

podwórza.

Różnice w częstości występowania nega-

tywnych odczuć i ocen stanu zdrowia, wyni-

kające z wykresu, są niezwykle wyraźne.

Inna grupa wyników badań dotyczy aspek-

tów higieniczno-zdrowotnych oddziaływania 

hałasu komunikacyjnego. Dokonano w nich 

porównania częstości występowania nieko-

rzystnych objawów zdrowotnych mieszkań-

ców różnych rejonów zamieszkania. Badania 

tego typu przeprowadzono na terenie w War-

szawy w roku 2000.

W ich ramach korelowano wyniki badania 

ankietowego z wynikami pomiarów hałasu 

(eksperyment pod kierunkiem Z. Koszarnego). 

Przy opracowaniu wyników badań, w których 

wyróżniono dwie grupy o zróżnicowanym 

narażeniu dzienno-nocnym, podstawowym 

kryterium przypisania osób do danej grupy 

były warunki do spania.

Z dotychczasowych badań wynika, że 

okres nocy jest decydującym dla oceny hała-

su w miejscu zamieszkania. Pierwsza grupa 

mieszkań narażona była na równoważny poziom 

dźwięku A, wynoszący przy elewacji budynku 

w dzień 70–72 dB, druga grupa mieszkań na 

równoważny poziom w granicach 55–57 dB. 

Proporcjonalnie do tego kształtowała się także 

sytuacja akustyczna w porze nocnej.

Jednym z istotnych wyników rozpatry-

wanych badań była ocena:

– ryzyka względnego występowania za-

kłóceń czynności codziennych przez hałas 

uliczny wśród osób zamieszkujących na obsza-

rach o bardzo wysokich poziomach dźwięku 

w porównaniu z osobami zamieszkującymi 

we względnie dobrych warunkach akustycz-

nych (ryc. 16),

– ryzyka względne częstości występowania 

niekorzystnych objawów zdrowotnych wśród 

mieszkańców z hałaśliwego rejonu zamiesz-

kania w stosunku do osób z rejonu o umiar-

kowanym poziomie (ryc. 17).

Zgodnie z uzyskanymi wynikami widać 

wyraźnie, że hałas utrudnia bądź zakłóca wy-
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Ryc. 16.  Ryzyko względne występowania zakłóceń czynności codziennych przez hałas uliczny 
wśród osób zamieszkałych na obszarach o wysokim poziomie dźwięku w stosunku do osób 
z rejonu o umiarkowanym poziomie (według Z. Koszarnego)
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Ryc. 17.  Ryzyko względne częstości występowania niekorzystnych objawów zdrowotnych 
wśród mieszkańców z hałaśliwego rejonu zamieszkania w stosunku do osób 
z rejonu o umiarkowanym poziomie (według Z. Koszarnego)
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poczynek po pracy, zasypianie, dobry nastrój 

i samopoczucie, naukę i pracę umysłową, słu-

chanie radia i oglądanie telewizji, rozmowę oraz 

sen. Zakłócenia te są dość powszechne nawet 

w rejonach o hałasie umiarkowanym. Dotyczy to 

szczególnie wypoczynku po pracy, zakłócenia 

nastroju i dobrego samopoczucia oraz zasypia-

nia. Inne czynności – takie jak rozmowa, słu-

chanie radia, telewizji czy sen – są w odbiorze 

społecznym rzadziej zakłócane. Jednak nasilenie 

wyżej wymienionych problemów jest wyraźnie 

wiązane z warunkami akustycznymi.

W grupie osób mieszkających w rejonie 

„hałaśliwym” proporcja osób skarżących się 

na częste zakłócenia różnych czynności jest 

zdecydowanie wyższa w porównaniu z gru-

pą mieszkańców z terenu „umiarkowanego”. 

Obliczone wartości ryzyka względnego wska-

zują, że szansa wystąpienia wspomnianych 

wyżej problemów jest w rejonie hałaśliwym 

przeciętnie kilka razy większa niż w rejonie 

„umiarkowanym” (ryc. 16).

Z danych na wykresie widać także, że 

wymienione wyżej problemy w rejonie „ha-

łaśliwym” pojawiają się przeciętnie od 3 do 

6 razy częściej niż w rejonie „umiarkowanym”. 

Określona sytuacja prowadzi w efekcie do 

wzrostu negatywnej oceny hałasu w rejonie 

zamieszkania określanego uciążliwością oraz 

niekorzystnych objawów zdrowotnych.

W badanych rejonach częstość występo-

wania niekorzystnych objawów zdrowotnych 

jest ogólnie duża. Badane osoby skarżą się na 

dolegliwości ze strony wielu narządów i ukła-

dów, a także na ogólny stan przemęczenia 

i niewyspania, trudności z zasypianiem, bez-

senność, problemy związane ze skupieniem 

uwagi, stanem rozdrażnienia nerwowego, 

częstym denerwowaniem się bez wyraźne-

go powodu. Jednak w rejonach o wysokim 

poziomie hałasu tego typu problemów jest 

znacznie więcej. Przy czym obserwuje się 

występowanie dość silnych emocji, z reguły 

mających negatywne zabarwienie afektywne, 

takich jak: irytacja, gniew i złość czy uczucie 

depresji i przygnębienia. Na ryc. 17 przedsta-

wiono wyniki oszacowanego ryzyka względ-

nego wymienionych wyżej niekorzystnych 

objawów zdrowotnych wśród mieszkańców 

z rejonu o wysokim poziomie hałasu w po-

równaniu z mieszkańcami z rejonu o umiar-

kowanym poziomie.

Częstość występowania wyżej wymienio-

nych objawów zdrowotnych w rejonie hała-

śliwym jest około 1,5 razy większe niż na 

obszarach o umiarkowanym hałasie.

Tolerancja na hałas w świetle danych 
międzynarodowych

[Ustęp opracowano na podstawie: Kuchar-

ski R. J., Merytoryczne uwarunkowania przepi-

sów wykonawczych w zakresie ochrony środowiska 

przed hałasem i wibracjami wynikających z nowe-

lizacji ustawy o ochronie i kształtowaniu środowi-

ska, uwzględniających prawodawstwo w krajach 

należących do UE, Warszawa 1997]

Na ryc. 18 pokazano zakresy tolerancji 

na różnego rodzaju hałasy komunikacyjne. 

Wykres został opracowany przez autora na 

podstawie danych zebranych dla potrzeb ocen 

systemów komunikacyjnych w niektórych kra-

jach europejskich (The European High Train 

Network, Environmental Impact Assessment. 

Annex D. Final version, Brussels).

Wykres wskazuje, że najtrudniej tolero-

wany jest hałas lotniczy, natomiast najłatwiej 

– hałas kolejowy. Oceny stanu klimatu aku-

stycznego zakwalifikowane do grupy „do-

bry” oraz „raczej dobry” są dla wszystkich 

rodzajów hałasu komunikacyjnego zbieżne 

i dotyczą poziomów hałasu rzędu 40–43 dB 

(poziom równoważny). W miarę pogarszania 

się klimatu akustycznego tolerancja zaczyna 

się różnicować. Przy dojściu do kategorii „ra-

czej zły” różnica między poziomami:

– hałasu lotniczego i kolejowego wynosi 

do 8 dB (od 53 do 61 dB),

– hałasu lotniczego a drogowego wyno-

si prawie 5 dB,

a dla – przykładowo – kategorii „bar-

dzo zły” różnice te wynoszą odpowiednio 

12,5 dB oraz 6,5 dB.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że w ak-

tach prawnych (rozporządzeniach) klasy do-

puszczalnego poziomu hałasu mają rozstęp 

na ogół co 5 dB, to może się okazać, iż róż-

nice w tolerancji poszczególnych rodzajów 

hałasu obejmują aż dwie takie klasy.

Innymi słowy, przy poziomie LAeq ≈ 53 dB, 

hałas lotniczy zostanie zakwalifikowany do 

grupy „raczej zły”, hałas drogowy – jako 

„średni”, natomiast kolejowy – na granicy 

„umiarkowany” i „średni”. Postawić więc 

tutaj należy podstawową kwestię: jak nale-

ży zakwalifikować hałas z rozpatrywanego 

wyżej przykładu bez informacji, jakiego źró-

dła dotyczy? Dla przypadku ogólnego odpo-

wiedzi na takie pytanie brak.

Interesujące i raczej niespodziewane jest 

zróżnicowanie tolerancji na hałas pochodzą-

cy od samochodów poruszających się po dro-

gach typu autostrady oraz innych drogach 

i ulicach.

Wyniki przedstawione na ryc. 18 wskazują 

w tym przypadku na fakt, iż dźwięk o charak-

terze bardziej stacjonarnym, jednostajnym, 

a tak zakwalifikować można hałas pocho-

dzący od autostrad, jest bardziej irytujący 

i uciążliwy dla człowieka.
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Ocena stanu klimatu akustycznego

Ryc. 18.  Tolerancja mieszkańców na różnego rodzaju hałas komunikacyjny: HK – hałas kolejowy, 
HD – hałas drogowy, HA – hałas pochodzący z autostrad, HL – hałas lotniczy
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Jeżeli weźmie się pod uwagę, że tolerancja 

na hałas – związana z jego ekspozycją – jest 

różna dla różnych rodzajów hałasu, to łącz-

ny, sumaryczny opis klimatu akustycznego 

musi uwzględniać „wagi” dotyczące danego 

rodzaju hałasu następująco:

gdzie:

LA, KA – wartość parametru klimatu aku-

stycznego (np. poziom równoważny)

wx – waga związana z oceną danego ro-

dzaju hałasu.

Ex – ekspozycja na hałas (odwrotność po-

ziomu), przy czym x: d – dla hałasu drogowe-

go, l – dla hałasu lotniczego, p – dla hałasu 

przemysłowego itp.

Z uwagi na fakt, że obecnie nie opraco-

wano jeszcze wartości liczbowych „wag” 

przyjęto, dla uniknięcia błędów, iż niezbęd-

ne jest ustalenie osobnych kryteriów dla po-

szczególnych rodzajów hałasu. Przy czym już 

teraz można stwierdzić, że dane kryterium 

jest proporcjonalne do „wagi”.

Gdyby „waga” była wyłącznie proporcjo-

nalna do kryterium oceny danego rodzaju 

hałasu, nie byłoby pewnie istotnego proble-

mu z wyznaczeniem jej wartości. Lecz za-

leżności tutaj nie są tak jednoznaczne. Spró-

bujmy zidentyfikować główne cechy charak-

terystyczne „wag”.

1. Na zróżnicowanie oceny danego rodza-

ju hałasu ma wyraźnie wpływ bezwzględna 

wartość poziomu. Waga jest więc bezpośred-

nio funkcją poziomu hałasu.

2. Wagi są też związane z:

– aktualnie występującą sytuacją aku-

styczną w danym rejonie, a więc ze stop-

niem oddziaływania w tym czasie innych 

rodzajów źródeł,

– wartością tła, czyli parametru klimatu 

akustycznego ujmującego wszystkie źródła, 

poza ocenianym, co oznacza związki wartości 

danej wagi z innymi rodzajami hałasu.

3. Wagi nie zależą wyłącznie od ener-

gii niesionej przez fale (wielkość poziomu 

dźwięku) lecz także od aktualnej zawarto-

ści informacyjnej sygnału akustycznego i in-

nych jego parametrów fizycznych (dźwięk 

o poziomie stałym, zmiennym, impulsowy, 

okresowy itp.)

Weźmy pod uwagę trzy sygnały akustyczne 

o różnym charakterze dochodzące do punktu 

obserwacji, jak pokazano to na ryc. 19.

Sygnał związany z hałasem przemysło-

wym z ryc. 19, o stałym poziomie w czasie, 

oddziaływujący w sposób jednostajny, jest 

znacznie trudniejszy do indywidualnej akcep-

tacji niż np. sygnał następny, zmienny w cza-

sie odpowiadający np. hałasowi komunikacyj-

nemu, nawet jeśli energia niesiona przez oba 

sygnały jest jednakowa. Odmiennie jeszcze 

kształtuje się problem dla trzeciego sygnału 

(hałas przelatującego samolotu). W ocenach 

tego typu sygnały bardzo istotną rolę, oprócz 

bezwzględnej wartości poziomu, odgrywają 

takie parametry, jak:

– wartość maksymalna sygnału,

– czas narastania sygnału.

Wreszcie, istotnym parametrem „wagi” 

jest też:

– zmienność w czasie,

– subiektywne nastawienie do danego 

rodzaju hałasu.

Okazuje się bowiem, iż oceny hałasu za-

leżą w dużym stopniu od tradycji kulturowej. 

W pewnych kulturach istnieje większa tole-

rancja na hałas niż w innych, generalnie, lub 

w odniesieniu tylko do danego rodzaju.

Tolerancja na hałas jest też zmienną w cza-

sie. Zmienia się ona według pewnych długo-

falowych trendów, co związane jest z rozwo-

jem społeczno-ekonomicznym społeczeństwa 

i pewnych jego grup.

DR INŻ. RADOSŁAW J. KUCHARSKI

KIEROWNIK ZAKŁADU AKUSTYKI ŚRODOWISKA 

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA, WARSZAWA

Dokończenie artykułu w następnym 
numerze „Zielonej Planety”.Ryc. 19.  Różne rodzaje hałasu w środowisku (przykład)

czas czas czas
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[dB]

poziom 
[dB]

poziom 
[dB]

hałas przemysłowy hałas drogowy (uliczny) hałas lotniczy (przelot)

fo
t. A

u
re

liu
sz M

ik
ła

sze
w

sk
i

Zatłoczone samochodami ulice-kaniony
to zazwyczaj dopuszczalny poziom hałasu
przekroczony o kilka, kilkanaście decybeli

Zatłoczone samochodami ulice-kaniony
to zazwyczaj dopuszczalny poziom hałasu
przekroczony o kilka, kilkanaście decybeli
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Winorośl

Winorośl uprawiana na całym świecie 

wywodzi się od gatunku winorośli właści-

wej (Vitis vinifera L.). Uprawiano ją w Azji 

Mniejszej i stamtąd dotarła do państw ba-

senu Morza Śródziemnego. Historia napoju 

Bogów, bo takie miano nadały winu cywili-

zacje Greków i Rzymian, sięga 4000–7000 

lat przed naszą erą. Świadczą o tym wykopa-

liska oraz zapiski ze starożytności. W Biblii 

odniesienia do winorośli i wina można zna-

leźć w prawie stu kilkudziesięciu miejscach. 

Mistrzostwo w produkcji wina osiągnęły kul-

tury i Egipcjan, i Greków, i Rzymian. Jednak 

to ci ostatni podbijając tereny reszty Europy, 

zamieszkiwane przez „spragnionych Europej-

czyków”, spowodowali ekspansję tego szla-

chetnego napoju. Rzymianie upowszechniali 

winnice w całej Europie aż do I wieku n.e., gdy 

cesarz Domicjan (żył w latach 51–96 r.) posta-

nowił bronić wina rodzimej produkcji przed 

konkurencją i nakazał zniszczenie winorośli 

na Wyspach Brytyjskich, Francji i Hiszpanii. 

Dwa wieki później, cesarz Marek Aureliusz 

Probus (żył w latach 232–282 r.) wskrzesił ich 

uprawę i długo jeszcze po upadku Imperium 

Rzymskiego kontynuowano ją w klasztorach 

pod okiem mnichów. Można stwierdzić, że 

wino odegrało bardzo ważną rolę w narodzi-

nach i rozwoju chrześcijaństwa, i odwrotnie, 

chrześcijaństwo w rozwoju uprawy winoro-

śli. Do Polski winorośl dotarła wraz z chrze-

ścijaństwem około X wieku. Za propagato-

rów uprawy winorośli na ziemiach polskich 

uważa się benedyktynów i cystersów, którzy 

przy klasztorach wyrabiali wino na potrzeby 

liturgiczne. W tekście reguły św. Benedykta 

(napisana około 500–530 r.) w rozdziale 40. 

„O mierze napoju” czytamy: „Każdy otrzy-

muje własny dar od Boga: jeden taki, a drugi 

taki, dlatego też z pewnymi zastrzeżeniami 

ustalamy ilość pożywienia stosowną do in-

nych. Mając jednak wzgląd na słabość cho-

rych sądzimy, że jedna hemina (0,274 litra 

– przyp. aut.) wina na dzień wystarczy dla 

każdego. Jeśli zaś ktoś z łaski Pana może 

się bez wina obejść, niech wie, że otrzyma 

szczególną nagrodę. Gdyby warunki miejsco-

we, praca albo skwar letni kazały pić więcej, 

niechaj decyduje o tym przełożony, zwraca-

jąc wszakże uwagę, by nie dochodziło nig-

dy do przesytu lub zgoła pijaństwa. Czyta-

my wprawdzie, że picie wina w ogóle mni-

„Picie wina – to życie, degustacja wina – to nauka, rozmowa o winie – to sztuka”. Tak miał powiedzieć pewien 

francuski znawca wina, poeta i myśliciel. Porozmawiajmy zatem o sztuce uprawy winorośli, o jej owocach i o napo-

ju bogów, który cieszy i duszę, i ciało. Potem, jak czasu nam wystarczy, zajmiemy się nauką i przystąpimy do degu-

stacji. A gdy od naukowych rozważań serce nas rozboli, wątroba kaprysić zacznie i nerki skrzypieć będą, jak by kto 

piasku do nich nasypał, to wtedy o sobie i o sensie naszego życia szybko przypomnimy. Skąd się wzięła ta przepięk-

na roślina, która na pewno przez Boga być stworzona musiała, a służyć dla duszy człowieka i ciała jego być miała?

ROMAN A. ŚNIADY

WINOROŚL WINOROŚL 
Część 1 – Winogrona, owoce dla duszy i ciała

roślina, która zmieniła świat
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chom nie przystoi, ale skoro w naszych cza-

sach nie można o tym mnichów przekonać, 

zgódźmy się przynajmniej na to, że należy 

pić mało, a nie aż do przesytu, gdyż «wino 

przywodzi do upadku nawet człowieka mą-

drego». Gdzie zaś warunki miejscowe są tego 

rodzaju, iż nie można znaleźć nawet wyżej 

określonej miary wina, lecz tylko znacznie 

mniej lub nawet ani kropli, niech, ci którzy 

tam mieszkają, błogosławią Boga i nie szem-

rają. To zalecamy przede wszystkim, by nig-

dy nie było szemrania”.

Wartości odżywcze

W tab. 1 przedstawiono wartość odżyw-

czą winogron i rodzynek oraz do porównania 

podano skład najpopularniejszych polskich 

owoców – truskawek. Winogrona jak widzi-

my w porównaniu do truskawek mają więk-

szą wartość energetyczną, zawierają więcej 

węglowodanów, potasu, betakarotenu, wita-

miny E oraz tiaminy. 

Winogrona

Już Hipokrates z Kos (460–377 r. p.n.e.) 

twierdził, że lecznicze właściwości soku wi-

nogronowego, nie są gorsze niż właściwości 

miodu. Rzymski pisarz i uczony Pliniusz 

Starszy (23–79 r. n.e.) również wspominał 

o stosowaniu winogron do celów leczniczych. 

W swej „Historii naturalnej”, w XIV tomie 

pisał o uprawie winorośli i wytwarzaniu wina. 

Pliniusz Starszy niestety zginął w czasie wy-

buchu Wezuwiusza, próbując ratować oko-

liczną ludność. Ten właśnie wybuch w dniu 

24 sierpnia 79 roku spowodował zniszcze-

nie takich miast jak: Pompea, Herkulanum 

i Stabie, a zarazem winnic rosnących nieda-

leko wulkanu. Także Claudius Galenus (130–

200 r. n.e.) jeden z najznakomitszych staro-

żytnych lekarzy, przepisywał sok z winogron 

pacjentom cierpiącym na choroby przewodu 

pokarmowego.

Medycyna naturalna zaleca używać suro-

we owoce świeże i suszone, gałązki i nasiona. 

Tak zwany „wiosenny sok” z młodych pędów 

(gałązek) winogron stosuje się przy kamicy 

żółciowej i moczowej po 1 łyżeczce soku na 

czczo – rano. Owoce najkorzystniej spożywać 

w całości bardzo dokładnie umyte w bieżącej 

wodzie (ze skórką i z nasionami). Należy spo-

żywać w sezonie 1–2 kg owoców codziennie 

lub 1–1,5 l świeżego moszczu. Przy zatruciach 

pokarmowych i stanach gorączkowych stosuje 

się pół szklanki soku ze świeżych owoców, 

między posiłkami. Dzięki zawartości błon-

nika owoce, a zwłaszcza pogryzione nasiona 

poprawiają perystaltykę jelit. Regulacja pra-

cy przewodu pokarmowego sprzyja również 

zachowaniu szczupłej sylwetki. Winogrona 

pobudzają wydzielanie soków trawiennych, 

zmniejszają fermentację jelitową i poprawia-

ją pracę wątroby i woreczka żółciowego oraz 

pracę nerek. Winogrona zawierają dużo po-

tasu, który wykazuje właściwości obniżające 

ciśnienie krwi. Poleca się, więc spożywanie 

winogron osobom z nadciśnieniem jako uzu-

pełnienie leczenia farmakologicznego. Rów-

nież dzięki zawartości potasu winogrona po-

prawiają dotlenienie mózgu, a tym samym 

zwiększają chłonność umysłu. Ich wpływ 

na szybsze uczenie się i lepszą koncentrację 

wynika również z obecności w nich witamin 

z grupy B: B1 (tiaminy), B2 (ryboflawiny) i PP 

(niacyny). W winogronach występują liczne 

kwasy organiczne: mrówkowy, cytrynowy, 

jabłkowy i winowy. Nawet najkwaśniejsze 

winogrona działają alkalizująco, dzięki cze-

mu przeciwdziałają zakwaszaniu organizmu, 

które może powodować dieta z dużą ilością 

mięsa, a zbyt małą – owoców, warzyw i mle-

ka. Winogrona zwalczają ogólne osłabienie, 

wzmacniają układ odpornościowy oraz po-

magają przy niektórych chorobach skóry. 

Rodzynki

Suszone rodzynki są bogatsze niż szpinak 

(w dodatku mrożony) w potas, wapń, fosfor, 

a zawierają tyle samo żelaza. Co ciekawe, to 

tak reklamowane chipsy bekonowe mają mniej 

potasu, wapnia, fosforu i żelaza niż suszone 

rodzynki. Przy wilgotności 15–25% zawie-

rają około 60–70% cukru. Rozróżnia się trzy 

rodzaje rodzynek: rodzynki „bezpestkowe” 

– otrzymywane z winogron „bezpestkowych”, 

suszonych pojedynczo; Malaga – otrzyma-

na z „pestkowych” odmian winogron suszo-

nych w całych gronach; winogrona suszone 

otrzymane z „pestkowych” odmian suszo-

nych pojedynczo. Jagody, owoce winogron 

są różnych rozmiarów, kształtów i barwy od 

jasnożółtej, zielonożółtej do ciemnofioleto-

wej, prawie czarnej. Odmiany ciemnoowoco-

Tab. 1.   Wartość odżywcza wiongron, rodzynek i truskawek w 100 g części jadalnych (Kunachowicz H i in., 
Wartość dżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw, Warszawa 2006)

Winogrona Rodzynki suszone Truskawki

Wartość energetyczna [kJ/kcal] 290/69 1158/277 119/28

Tłuszcze [g] 0,2 0,5 0,4

Kwasy tłuszczowe nasycone [g] 0,07 0,16 0,02

Kwasy tłuszczowe jednonienasycone [g] 0,01 0,02 0,07

Kwasy tłuszczowe wielonienasycone [g] 0,06 0,14 0,24

Białko [g] 0,5 2,3 0,7

Węglowodany ogółem [g] 17,6 71,2 7,2

Sacharoza [g] 0,5 1,1 1,4

Błonnik pokarmowy [g] 1,5 6,5 1,8

Sód [mg] 2 21 1

Potas [mg] 226 833 133

Wapń [mg] 17 78 26

Fosfor [mg] 21 129 25

Magnez [mg] 6 40 10

Żelazo [mg] 0,3 2,3 0,7

Witamina A [µg] 3 2 2

Betakaroten [µg] 20 12 14

Witamina E [mg] 0,70 0,20 0,12

Witamina C [mg] 5,4 1,0 66,0

Tiamina [mg] 0,060 0,150 0,028

Ryboflawina [mg] 0,040 0,080 0,065

Niacyna [mg] 0,20 0,50 0,28
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we pokryte są delikatnym sinawym nalotem, 

odmiany zaś o jasnych owocach – białawym 

nalotem. Smak mają od bardzo słodkiego do 

bardzo kwaśnego.

Na smak wpływa soczystość, konsystencja 

miąższu i jakość skórki, która może być cien-

ka lub gruba, delikatna lub mocna, o smaku 

przyjemnym lub gorzkawym. Miąższ zawiera 

od 1 do 4 nasion. Są także odmiany, których 

owoce nie zawierają nasion. Głównymi pro-

ducentami rodzynek są: Turcja, USA/Kali-

fornia, Afryka Południowa, Grecja i Austra-

lia. Rodzynki mają właściwości podobne do 

świeżych owoców. 

Wino

 Szczegółowa analiza jakościowa wina 

wykazuje, że zawiera ono wiele różnorod-

nych substancji. Do najważniejszych należą: 

kwasy organiczne, etanol oraz alkohole wyż-

sze, aldehydy, estry, garbniki, cukry, barw-

niki, nielotne związki azotowe, składniki 

mineralne, witaminy i wiele innych. Razem 

przeszło sto różnych składników. Z makro- 

i mikroelementów najistotniejsze to (zawar-

tość w 100 g wina): potas (80–100 mg), fos-

for (10–30 mg), wapń (10–15 mg), magnez 

(5–10 mg), sód (3–5 mg), żelazo (0,5–1,0 mg) 

oraz w śladowych ilościach – cynk, miedź 

i selen. Z witamin wino zawiera głównie: A, 

B1, B2, B6, B12, kwas foliowy, witamina C, 

H, PP oraz związki polifenolowe (kwasy fe-

nolowe, resweratrol, flawonoidy).

Regularne spożywanie, zwłaszcza wina czer-

wonego, przeciwdziała miażdżycy, zmniejsza 

ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Francuzi, 

którzy piją regularnie czerwone wino, rzadziej 

cierpią na chorobę wieńcową. Dzieje się tak 

dzięki zawartym w winogronach związkom 

fenolowym, które znajdują się w pestkach, 

skórkach i szypułkach winogron i podczas 

fermentacji przechodzą do wina. Do najważ-

niejszych związków fenolowych należą re-

sweratrol i kwercetyna, które są bardzo sku-

tecznymi przeciwutleniaczami. Resweratrol 

występuje w dużych ilościach w czerwonych 

winach szwajcarskich, francuskich i niemiec-

kich, a w mniejszych ilościach w winach wło-

skich, hiszpańskich i portugalskich. 

Głównymi nośnikami cholesterolu we krwi 

są lipoproteiny LDL (low density lipoproteins, 

czyli tzw. „zły cholesterol” i HDL (high density 

lipoproteins, czyli tzw. „dobry cholesterol”). 

Związki fenolowe nie dopuszczają do utlenia-

nia niebezpiecznego dla zdrowia LDL i chronią 

organizm ludzki przed rozwojem miażdżycy 

tętnic. Całkowita zawartość związków fenolo-

wych w winie czerwonym wynosi 1–3g/l.

Równie skuteczny w zapobieganiu miaż-

dżycy jest sok z ciemnych winogron. Regu-

larne spożywanie wina, zwłaszcza czerwo-

nego, ma wyraźne lecznicze działanie na 

układ krwionośny. Zalecana przez lekarzy 

przeciwzawałowa dawka polopiryny zawie-

ra prawie taką samą ilość salicylanów, jaka 

znajduje się w 0,5 l wina. 

Zawał serca w znacznie mniejszym stopniu 

występował u ludzi umiarkowanie spożywają-

cych alkohol, niż u abstynentów. Według sta-

tystyk francuskich naukowców, częstotliwość 

występowania chorób układu krążenia wśród 

populacji krajów spożywających więcej wina 

(Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy), jest 

około 30% niższa niż w krajach północnych, 

o większej konsumpcji produktów mlecznych 

(Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Norwe-

gia, Finlandia, Dania).

Potwierdza się również pozytywne działanie 

wina na układ trawienny, nerwowy i hormo-

nalny. Wino wzmaga działalność tzw. prze-

ciwutleniaczy, przez co spowalnia procesy 

starzenia się organizmu i może uchronić przed 

rozwojem nowotworu. Współczesne badania 

udowadniają także wyraźne bakteriobójcze 

działanie wina.

Według Romana Myśliwca wino, zwłasz-

cza czerwone (zawierające więcej żelaza), jest 

polecane w leczeniu niedokrwistości (ane-

mii). Z powyższych względów regularne 

spożywanie wina jest szczególnie polecane 

osobom z niewydolnością układu pokarmo-

wego. Wino, zwłaszcza czerwone pomaga 

w strawieniu tłustych potraw. Wino młode 

pobudza pracę jelit i ma lekkie działanie 

rozwalniające.

Ocet winny

Ocet winny jest produktem naturalnym, 

który powstaje z wina gronowego w procesie 

fermentacji. W zależności od tego, z jakiego 

wina powstał, może być biały lub czerwony. 

Zawiera wartościowe składniki: witaminy, po-

tas, fosfor i magnez. Najczęściej występuje 

w stężeniu 6%. Biały ocet winny jest dosko-

nałym dodatkiem do sałatek, surówek i ma-

rynat. Poprawia również smak barszczu czer-

wonego, galaretek i potraw słodko-kwaśnych. 

Ocet czerwony stosuje się do mięs: wołowi-

ny, jagnięciny i dziczyzny. Ocet balsamiczny 

produkowany w okolicach Modeny we Wło-

szech. Ma wyjątkowo intensywny, winny za-

pach, czerwonobrązowy, głęboki kolor oraz 

słodkawy, szlachetny smak, przypominający 

nieco sherry. Ocet balsamiczny jest wykwintną 

kompozycją octu winnego i moszczu wino-

gronowego. Jest niezastąpionym składnikiem 

majonezów, sosów, sałat, surówek, doskonały 

także z pomidorami i mozarellą. Idealnie kom-
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ponuje się z czerwonym mięsem, dziczyzną 

i drobiem. Można dodać go do gotowanej ryby, 

plasterków szynki oraz żółtego sera.

Olej winogronowy

Olej winogronowy otrzymywany jest z na-

sion („pestek”) winorośli właściwej. Zawie-

ra niezbędne nienasycone kwasy tłuszczo-

we (NNKT), fitosterole, witaminę E, dzięki 

czemu wykazuje działanie antyoksydacyjne. 

Organizm człowieka nie potrafi sam syntety-

zować kwasów NNKT, toteż muszą one być 

dostarczone wraz z pożywieniem. Olej wino-

gronowy nadaje się wyśmienicie do sałatek, do 

smażenia, pieczenia i gotowania. Jego podsta-

wową zaletą jest nieporównywalna z żadnym 

innym olejem właściwość zachowywania na-

turalnego smaku składników potraw – potra-

wy usmażone na oleju z nasion winogron nie 

przejdą obcym aromatem, nie zmienią swoich 

subtelnych nut smakowych i zapachowych, 

a przede wszystkim nie będą miały irytują-

cego tłustego posmaku. W porównaniu do 

innych olejów, olej z nasion winogron ma 

też jedną z najwyższych temperaturę dymie-

nia i zapłonu. Temperatura ta wynosi około 

251°C. Temperatura idealna do smażenia na 

oleju z nasion winogron to 180°C.

Winogronowa apteka

Jako suplement diety polecane są w sprze-

daży nasiona winogron, które stanowią natu-

ralny zestaw związków antyoksydacyjnych 

(bioflawonoidy) wspomagających ogólną od-

porność organizmu. Są stosowane w profi-

laktyce miażdżycy, zawału serca, a także 

wspomagająco w kuracji zaburzeń krąże-

nia obwodowego objawiającego się bólami 

i ociężałością kończyn dolnych, żylakami 

i hemoroidami. Również jako suplement die-

ty zalecane są kapsułki z „czerwonym wi-

nem”, które zawierają przetwory ze skórek 

winogron. Są one bogatym źródłem związ-

ków fenolowych o silnym działaniu prze-

ciwutleniającym. Fenole (m.in. resweratrol) 

neutralizują wolne rodniki, chroniąc komórki 

i naczynia krwionośne wspierają prawidłową 

prace układu krążenia.

Winogronowe kosmetyki

Winogrona działają upiększająco na cerę, 

nadając jej świeży i wyrazisty wygląd. Sys-

tematyczne jedzenie tych owoców w czasie 

upałów nawadnia organizm i wzbogaca go 

w cenne składniki mineralne. Winogrona 

mają bardzo silne działanie kosmetyczne. 

Nasze panie już dawno wiedziały, ze prze-

tarcie twarzy owocami z ponacinaną skórką 

pozostawi skórę gładką, błyszczącą i jędrną. 

Sok winogronowy był również używany do 

oczyszczania cery trądzikowej. Olej z na-

sion winogron znakomicie zwalcza wolne 

rodniki, działa ochronnie i hamuje proces 

starzenia się skóry. Preparaty zawierające 

wyciągi z winogron redukują zmarszczki, 

pobudzają wewnątrz komórkową przemia-

nę materii i przyśpieszają powstawanie no-

wych komórek.

DR INŻ. ROMAN A. ŚNIADY

Wykaz literatury do artykułu dostępny 
u Autora i w Redakcji „Zielonej Planety”.
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fot. Bogusław Wojtyszyn
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W poszukiwaniu kompromisu

Walory przyrodnicze Karkonoszy przed 

laty zadecydowały o tym, by utworzyć tu Kar-

konoski Park Narodowy, Międzynarodowy 

Rezerwat Biosfery UNESCO, a w ostatnim 

czasie – by teren ten zakwalifikowano do eu-

ropejskiej sieci Natura 2000. Jest on również 

bardzo atrakcyjny pod względem turystycz-

nym. Z tych właśnie względów Karkonosze 

są od wielu lat przedmiotem zainteresowania 

zwolenników rozwoju infrastruktury dla nar-

ciarstwa zjazdowego. Wieloletnia promocja 

gminy Szklarska Poręba opiera się niemal 

wyłącznie na tej wąskiej formie turystyki 

masowej. Niemal całkiem pomijane są inne 

walory turystyczne – produkty regionalne, 

narciarstwo biegowe, unikatowe środowisko 

przyrodnicze i inne. Jednocześnie, jako miej-

sce do narciarstwa zjazdowego, promuje się 

wyłącznie teren Karkonoskiego Parku Naro-

dowego (KPN). Największy problem w tym 

zakresie występuje w masywie Szrenicy, 

ale sytuacja konfliktowa rysuje się również 

w innych miejscach, m.in. na górze Czoło we 

wschodnich Karkonoszach.

W Karkonoszach, zwłaszcza w rejonie 

Szrenicy i Łabskiego Szczytu, od wielu lat 

trwają próby odnalezienia czy też zawarcia 

takiego kompromisu, który gwarantuje za-

równo rozwój infrastruktury narciarskiej 

w rejonie Szrenicy, jak i uwzględnia ochro-

nę cennej przyrody tego rejonu Karkonoszy. 

Historia problemu zaczęła się już w 1992 r., 

kiedy na wniosek zainteresowanego inwe-

stora, Spółki „Sudety Lift”, minister ochro-

ny środowiska wydał zgodę na realizację in-

westycji narciarskich w rejonie Kotła Szre-

nickiego i Łabskiego Szczytu. Poprzedzona 

była ona pozytywną opinią Rady Naukowej 

Karkonoskiego Parku Narodowego „Projek-

tu zagospodarowania narciarskiego masywu 

Szrenicy i Łabskiego Szczytu”, który zakła-

dał realizację m.in. trzech wyciągów orczy-

kowych w rejonie Szrenickiego Kotła i hali 

Łabskiego Szczytu. W 1993 r. „Sudety Lift” 

Sp. z o.o. zawarła z KPN umowę na dzierża-

wę i eksploatację tras narciarskich na okres 

25 lat, co w praktyce generalnie przekłada 

się na ograniczenie grona zainteresowanych 

inwestorów do tej jednej spółki. Z tej umowy 

dzierżawy wynikała również możliwość za-

budowy w rejonie Kotła Szrenickiego i Łab-

skiego Szczytu.

Wskutek nacisków organizacji ekologicz-

nych oraz części środowiska naukowego, wi-

zja z 1992 r. zaczęła ewoluować w kierun-

ku przeniesienia infrastruktury na zachód 

od Szrenickiego Kotła. Jeden z momentów 

przełomowych nastąpił w 2001 r., gdy grupa 

przyrodników, związanych swoją pracą nauko-

wą z tym terenem, wystąpiła z memoriałem 

postulującym zmianę koncepcji zagospodaro-

wania narciarskiego zachodnich Karkonoszy. 

Propozycja zmierzała do usprawnienia obsługi 

narciarzy, oszczędzenia cennych przyrodni-

czo partii Karkonoszy objętych ochroną ścisłą 

oraz minimalizacji kolizji interesów turysty-

ki pieszej i narciarstwa zjazdowego. Memo-

riał nie od razu spotkał się z przychylnością, 

niemniej wraz z upływem czasu i narastającą 

wizją ujęcia przedmiotowego obszaru w ramy 

ochronne sieci Natura 2000, inwestor stał się 

bardziej skłonny do rozwiązań zaproponowa-

nych przez naukowców.

W Karkonoszach, jednym z najcenniejszych pod względem przyrodniczych rejonie Dolnego Śląska, prowadzone są 

działania na rzecz intensywnego rozwoju infrastruktury narciarskiej. Jeżeli dojdzie do realizacji zamiarów inwestycyj-

nych, zostaną naruszone cenne siedliska i gatunki przyrodnicze chronione prawem krajowym i międzynarodowym.

KRZYSZTOF OKRASIŃSKI

Karkonosze w zagrożeniu
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Lata sporów pomiędzy Karkonoskim Par-

kiem Narodowym, Gminą Szklarska Poręba 

a inwestorem zostały oficjalnie zakończone 

zawarciem ugody. 26 października 2004 r. 

podpisano dokument o nazwie „Ustalenia do-

tyczące zmiany koncepcji zagospodarowania 

narciarsko-turystycznego w rejonie Szreni-

cy”. W dokumencie tym ustalono, że inwestor 

zrezygnuje z zamiarów budowy wyciągów 

i tras narciarskich w rejonie Kotła Szrenic-

kiego i Łabskiego Szczytu, natomiast „strona 

przyrodnicza” zrezygnuje z kilku obostrzeń 

dotyczących planów inwestycyjnych i warun-

ków użytkowania już istniejących urządzeń 

narciarskich. Tak więc miałaby powstać ko-

lejka krzesełkowa, prowadząca od dolnej sta-

cji kolei linowej na Szrenicę do Świątecznego 

Kamienia. Górna stacja tej kolejki zostałaby 

skomunikowana z instalacjami narciarskimi 

na Hali Szrenickiej. Oprócz tego poszerzeniu 

uległyby istniejące trasy narciarskie, powstałoby 

połączenie między nartostradami Śnieżynka 

i Puchatek oraz zainstalowano by urządzenia 

do sztucznego dośnieżania na Hali Szrenickiej 

i na kilku fragmentach nartostrad. Miałoby to 

na celu nie tylko zwiększenie pola manewru 

dla narciarzy, ale i doprowadzenie dzierża-

wionych tras do wymogów licencjonowanych 

tras zjazdowych i nartostrad z zastosowaniem 

sztucznego dośnieżania (na dzień dzisiejszy 

częściowo im one nie odpowiadają, np. zbyt 

mała szerokość na kilku fragmentach).

W tym miejscu należy wspomnieć o pew-

nym istotnym szczególe, stanowiącym rzekomą 

podstawę do zawarcia opisanego kompromisu. 

Otóż jest nią pośrednio zgoda ministra ochrony 

środowiska z 1992 r. na czynności związane 

z wylesieniem gruntów (decyzja o dość wąt-

pliwej mocy prawnej pod względem jej dzi-

siejszego obowiązywania, niebawem obecny 

minister środowiska wypowie się na ten temat). 

Główną bezpośrednią podstawą jest obowią-

zująca jeszcze przez 13 lat umowa pomiędzy 

Karkonoskim Parkiem Narodowym a inwe-

storem – „Sudety Lift” Sp. z o.o., dająca temu 

drugiemu prawo do zagospodarowania terenu 

zarówno na Szrenicy, jak i w rejonie Łabskiego 

Szczytu (dla przypomnienia – istotą „kompro-

misu” było odstąpienie od inwestowania pod 

Łabskim Szczytem). Oczywiście, istnieje moż-

liwość zerwania tej umowy i zastanawiające 

jest, dlaczego dotychczas organy ochrony przy-

rody nie podjęły kroków w tym celu, mówiąc 

jedynie, iż ta umowa wiąże im ręce. Tymcza-

sem, większość urzędników, naukowców czy 

członków organów doradczych ochrony przy-

rody twierdzi dziś, że przedmiotowa umowa 

wiąże im ręce i że w związku z tym w sprawie 

ochrony Karkonoszy nie da się już nic zrobić. 

Oczywiście, zerwanie umowy wiąże się z ry-

zykiem konieczności wypłaty odszkodowania, 

niemniej konsekwencje finansowe ingerencji 

w środowisko i złamania unijnych przepisów 

mogą być jeszcze bardziej dotkliwe. Należy 

pamiętać też o tym, że skoro umowa jest obo-

wiązująca, to spółka „Sudety Lift” w każdym 

momencie może zechcieć zrealizować zapisy 

w niej zawarte, a tym samym złamać kompro-

mis z 2004 roku. Tak więc nie ma tu mowy 

o jakimś faktycznym kompromisie, lecz o za-

woalowanym szantażu, którego podstawą jest 

umowa pomiędzy KPN a inwestorem.

„Kompromis” ten przede wszystkim nie 

uwzględnia w wystarczający sposób zasad 

ochrony przyrody: nie udało się wyprowa-

dzić lokalizacji nowych inwestycji poza re-

jon o cennych walorach przyrodniczych. 

Uzgodniony wariant wyciągu na Szrenicę 

oraz rozwoju sieci nartostrad i infrastruktu-

ry towarzyszącej doszczętnie pofragmentuje 

kompleks leśny. Realizacja przedsięwzięcia 

w znaczący sposób spowoduje pogorszenie 

stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 

gatunków roślin i zwierząt (w tym o znaczeniu 

priorytetowym), dla których ochrony został 

wyznaczony obszar Natura 2000 i które są 

chronione polskimi przepisami. Szczególne 

obawy wzbudza oddziaływanie na zagrożone 

gatunki ptaków (m.in. cietrzewia, orła bielika, 

sóweczkę, włochatkę, podróżniczka, dzięcio-

ła czarnego, pleszkę oraz muchołówkę szarą) 

oraz siedlisk przyrodniczych (m.in. zarośla 

z kosodrzewiną, murawy bliźniczkowe, tor-

fowisko, siedliska roślin ruderalnych).

Pomijając fakt bezpośredniego oddziały-

wania na środowisko przez budowę i funk-

cjonowanie infrastruktury narciarskiej, spo-

wodowanego naruszeniem siedlisk i przepło-

szeniem gatunków, dojdzie presja wywołana 

przepustowością nowego wyciągu – kilka-

krotnie wyższą od istniejącej. Nowe oddzia-

ływania skumulują się z tymi, które już dziś 

są wywierane przez istniejący system wycią-

gów i nartostrad.

Teraźniejszość

Na przełomie roku 2005/2006 inwestor roz-

począł procedurę lokalizacyjną dla rozwoju in-

frastruktury narciarskiej na Szrenicy. Opiera 

się ona o wariant „kompromisowy” z 2004 r., 

przy czym inwestor nie określa jednak istot-

nych szczegółów realizowanego wariantu. 

Jak dotąd, nie została prawidłowo przepro-

wadzona procedura oceny oddziaływania na 

środowisko. Wykonana dokumentacja zawiera 

istotne niedomówienia i błędy merytoryczne 

(m.in. nie zawiera odpowiedniej inwentaryza-

cji przyrodniczej, nie określa rzetelnie różnych 

wariantów przedsięwzięcia oraz nie odnosi się 

do chłonności ekologicznej obszaru objętego 

oddziaływaniem planowanej inwestycji). Sama 

Rada Naukowa KPN uznała, że raport jest nie-

kompletny i nie do końca spełniający wymo-

gi. Niemniej jednak, „rada chcąc umożliwić 

rozpoczęcie prac projektowych, warunkowo 

zaakceptowała plany rozwoju bazy narciar-

skiej, wskazując, by braki występujące w tym 

dokumencie uzupełnić w trakcie dalszych eta-

pów postępowania administracyjnego”. Nale-

ży zaznaczyć, iż raport oddziaływania na śro-

dowisko sporządzany jest obecnie tylko raz, 

właśnie na etapie wydawania decyzji o uwa-

runkowaniach środowiskowych, więc później-

sze uzupełnianie braków dokumentacyjnych 

pozbawione jest większego sensu.

Zakres planowanego przedsięwzięcia jest 

bardzo duży. Dla wyjaśnienia – istotą inwestycji 

jest budowa nowej kolei linowej na Szrenicę, bu-

dowa instalacji sztucznego naśnieżania (w tym 

również zbiornika wodnego w środku cennego 

torfowiska), poszerzenie części nartostrad oraz 

wytyczenie łączników pomiędzy nimi. 

Dla odzwierciedlenia skali możliwej pre-

sji na środowisko należy dodać, iż planowana 

przepustowość wyciągu ma wynosić 2400 

osób na godzinę (do tego należy dodać ist-

niejące wyciągi). Dla porównania – wyciąg 

na Kasprowy Wierch po planowanej moder-

nizacji, oprotestowywanej obecnie przez or-

ganizacje ekologiczne, ma posiadać przepu-

stowość 360 osób na godzinę.

Obecnie przed burmistrzem gminy Szklar-

ska Poręba toczy się postępowanie administra-

cyjne w sprawie lokalizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia, niebawem ruszy postępowa-

nie przed ministrem środowiska. Wojewoda 
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wydał już zgodę na budowę nowego wyciągu 

i instalacji towarzyszących oraz poszerzenie 

nartostrad. Co prawda uwarunkował to reali-

zacją działań kompensacyjnych, niemniej są 

one rażąco nieadekwatne do krótko-, śred-

nio- i długoterminowych szkód w środowi-

sku i oddziaływania na występujące w nim 

gatunki. Wskazane przez wojewodę działa-

nie kompensacyjne to takie ciekawostki, jak 

rozwieszenie czterdziestu budek dla sówecz-

ki i włochatki czy zamontowanie poprzecz-

nych żerdzi w ogrodzeniach upraw leśnych, 

niemniej są tu też takie przedsięwzięcia, jak 

nasadzenie 1000 sadzonek jarzębiny czy prze-

budowa 26,5 ha drzewostanów w miejscach 

ich niezgodności z siedliskiem.

Po uzyskaniu zgody wojewody, starosty 

i powiatowego inspektora sanitarnego, gmina 

mogłaby wydać decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla proponowanej inwe-

stycji, lecz najpierw trzeba wykazać zgodność 

inwestycji z miejscowym planem zagospo-

darowania przestrzennego, a tego, póki co, 

nie ma. Tak więc obecnie gmina przystąpi 

do uzgadniania już gotowego projektu pla-

nu, zakładającego rzecz jasna rozwój infra-

struktury narciarskiej na Szrenicy. W naj-

bliższym czasie projekt zostanie wyłożony 

do publicznego wglądu i przyjdzie czas na 

składanie uwag,

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w spo-

sób zdecydowany przeciwko realizacji tej in-

westycji opowiadają się już takie organizacje, 

jak Polski Klub Ekologiczny, Pracownia na 

Rzecz Wszystkich Istot, Greenpeace, Polskie 

Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natu-

ra”, Komitet Ochrony Orłów, Fundacja Kultury 

Ekologicznej czy Polskie Towarzystwo Przy-

rodników. W prywatnych rozmowach podobny 

pogląd prezentuje również wiele innych osób, 

najczęściej związanych naukowo z Karkono-

szami, jednak boją się oni tego, że pogląd ten 

nie jest zbyt popularny i nie wypada zmienić 

raz już zajętego stanowiska, w którym poparło 

się „kompromis” w 2004 r. Tak więc, organi-

zacje ekologiczne stanęły niejako w opozy-

cji do kompromisu zawartego w 2004 r. Ich 

zdaniem kompromis zawarty choćby i przed 

Głównym Konserwatorem Przyrody, i zysku-

jący poklask Rady Naukowej KPN, nie może 

zyskać akceptacji, ponieważ nadal stoi wbrew 

zasadom ochrony przyrody i wbrew zasadom 

ochrony sieci Natura 2000 (brak uzasadnienia 

dla negatywnego oddziaływania na siedliska 

i gatunki o znaczeniu priorytetowym). Tym-

czasem, istnieje możliwość realizacji warian-

tów rozwoju infrastruktury narciarskiej poza 

granicami KPN na terenach o nieco mniej-

szej atrakcyjności przyrodniczej, nie są one 

jednak bezpośrednio skomunikowane z ist-

niejącą infrastrukturą w granicach Parku. 

Oczywiście sposobów na rozwój gmin kar-

konoskich jest o wiele więcej, niemniej ich 

realizacja wydaje się być barierą mentalną, 

niemożliwą do przeskoczenia dla zwolenni-

ków nartostrad na Szrenicy.

Najbliższa przyszłość

W najbliższym czasie rozgrywać się będą 

bardzo ważne etapy postępowania admini-

stracyjnego. Władze gminy, jak to zwykle 

bywa w takich przypadkach, zapewne będą 

argumentować sprawę rozbudowy argumen-

tami o zubożeniu społeczeństwa i ogranicze-

niu wpływów do budżetu. Należy pamiętać, 

iż Szklarska Poręba jest jedną z najbogatszych 

gmin w Sudetach, a także jedną z najbogat-

szych gmin w Polsce. Trudno zatem twier-

dzić, by ktokolwiek zubożał. Co najwyżej 

dojdzie do tego, że nieliczni nie uzyskają 

zysku większego niż dotychczasowy. A ten, 

o ile w ogóle jest faktycznie konieczny, moż-

liwy jest do pozyskania dla całego regionu 

poprzez inne alternatywne formy rozwoju 

turystycznego.

Trzeba zauważyć, iż realizacja inwestycji 

w znaczący sposób spowoduje pogorszenie 

stanu siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk 

gatunków roślin i zwierząt (w tym o zna-

czeniu priorytetowym), dla których ochro-

ny został wyznaczony obszar Natura 2000. 

Konsekwencją tego jest fakt, że powinna być 

ona realizowana z uwzględnieniem wymo-

gów wynikających z dyrektyw UE oraz pol-

skiej ustawy o ochronie przyrody. Innymi 

słowy, możliwa jest ona do realizacji jedynie 

w przypadku, gdyby realizowało ono cele 

ochrony zdrowia i życia ludzi, zapewnienia 

bezpieczeństwa powszechnego, uzyskania 

korzystnych następstw o pierwszorzędnym 

znaczeniu dla środowiska przyrodniczego 

lub koniecznych wymogów nadrzędnego in-

teresu publicznego – i to wyłącznie po uzy-

skaniu opinii Komisji Europejskiej (aczkol-

wiek nie do końca jasna jest „waga” opinii 

tej komisji). W przedmiotowym przypad-

ku żadna z wyżej wymienionych przesła-

nek nie występuje. 

Miłośnikom przyrody Karkonoszy po-

zostaje więc liczyć na odpowiedzialną po-

stawę urzędników. Niemniej, mając zdobyte 

doświadczenia z innych procedur admini-

stracyjnych, wiadomo iż nie wolno zasypać 

gruszek w popiele.

KRZYSZTOF OKRASIŃSKI

WAŁBRZYSKI ODDZIAŁ PRACOWNI 

NA RZECZ WSZYSTKICH ISTOT

(WWW.SUDETY.PRACOWNIA.ORG.PL)
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Równia pod Śnieżką to niepowtarzalny
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Wprowadzenie

Problematyka zmian klimatu stanowi je-

den z kluczowych aspektów politycznych, 

społecznych i gospodarczych współczesne-

go świata. Wokół tego problemu na-

rosło wiele teorii, kontrowersji i nie-

porozumień, które sprawiają wrażenie 

jak gdyby problem ten był nieistotny 

z punktu widzenia gospodarki i społe-

czeństwa. Jednak szereg niepokojących 

zjawisk klimatycznych wskazuje, że 

nie można tego problemu lekceważyć. 

Zwłaszcza trudno dyskutować z fak-

tami, które już mają miejsce i wska-

zują, że obecne zmiany klimatyczne 

mogą stanowić zagrożenie rozwoju. 

Należą do nich:

– obserwowany od początku lat 90. 

XX w. gwałtowny wzrost temperatury 

w skali globalnej,

– wzrastająca koncentracja gazów 

cieplarnianych w atmosferze, która od 

połowy XVIII w. wzrosła od kilkuna-

stu do kilkudziesięciu procent w za-

leżności od gazu,

– wzrost częstotliwości występo-

wania, w niektórych regionach świata, 

niekorzystnych zjawisk klimatycznych; 

jak susze, powodzie, ulewy i inne,

– postępujące w strefie umiarkowanej 

procesy pustynnienia,

– wzrost poziomu wody w oceanie świa-

towym,

– znaczące zmiany, jakie występują w za-

sięgu lodów arktycznych i lądolodu Grenlan-

dii oraz ekosystemach.

O ile fakty te na ogół nie budzą kontro-

wersji, o tyle spór wywołują przyczyny tych 

zmian; czy są wynikiem naturalnych procesów, 

czy też efektem działania człowieka. Natural-

nymi przyczynami (zmiany stałej słonecznej, 

wulkanizm) nie da się wyjaśnić obserwowa-

nego wzrostu temperatury. Podobnie nie moż-

na wszystkich obserwowanych zmian 

wyjaśnić tylko działalnością człowie-

ka (emisja gazów cieplarnianych, wy-

lesianie, zmiany powierzchni ziemi). 

 Jedynie uwzględniając zmiany zarówno 

naturalne, jak i antropogeniczne, moż-

na wyjaśnić to co obserwujemy. Jest 

wysoce prawdopodobne, że obserwo-

wana tendencja zmian klimatycznych 

jest efektem działania obu czynników. 

Stąd wysnuwa się wniosek, że ogra-

niczenie emisji gazów cieplarnianych 

do atmosfery ograniczy tendencję jej 

ocieplania.

Z tego względu, główny wysiłek spo-

łeczności międzynarodowej, zajmującej 

się tą problematyką, jest skierowany 

na ograniczenie emisji gazów cieplar-

nianych poprzez racjonalizację zużycia 

surowców energetycznych i wdrażanie 

niskoemisyjnych technologii w gospo-

darce. Jednak zdaniem wielu polityków 

i uczonych, realnie oceniających goto-

wość społeczności światowej do podej-

mowania takich działań, wcale nie ma 

pewności, że uda się ograniczyć w przyszłości 

niekorzystne zmiany klimatu. Kraje o wysokiej 

Ocena potencjalnych 
skutków społeczno-gospodarczych 

zmian klimatu w Polsce
MACIEJ SADOWSKI

Opracowanie wykonane zostało na zamówienie organizacji WWF (Wild World Fund) Polska, 

która wyraziła zgodę na publikację go w „Zielonej Planecie”.

Kominy elektrociepłowni 
to częsty element 
miejskiego krajobrazu – 
symbol degradacji 
środowiska

Kominy elektrociepłowni 
to częsty element 
miejskiego krajobrazu – 
symbol degradacji 
środowiska
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emisji starają się, i będą niewątpliwie w przy-

szłości, lekceważyć ten problem uznając, że 

pozycja polityczna decydentów zależy przede 

wszystkim od ich bieżących sukcesów gospo-

darczych, a nie od stopnia dbałości o warunki 

klimatyczne w przyszłości.

Zmiany klimatu będą mieć poważne kon-

sekwencje gospodarcze i społeczne w ska-

li całego świata, i dlatego problem zarówno 

ograniczenia zmian, jak i dostosowania się 

do tych, które są nieuniknione, wymaga glo-

balnego uczestnictwa w jego rozwiązywaniu. 

Bez względu na to czy teoria ocieplenia jest 

w pełni uzasadniona, czy nie, jest pewne, 

że nie można czekać na uzyskanie ostatecz-

nych dowodów, co pewnie nigdy nie zostanie 

osiągnięte. Trudno spodziewać się, że wysiłki 

podejmowane w celu ograniczenia zmian da-

dzą szybkie efekty. Natomiast zmiany klimatu 

już powodują zakłócenia w funkcjonowaniu 

gospodarki i społeczeństw, i należy się spo-

dziewać, że proces ten będzie się pogłębiać. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że rocz-

ne koszty strat spowodowanych klimatyczny-

mi zjawiskami ekstremalnymi wzrosły blisko 

10-krotnie od lat 50. XX w. i w końcu lat 90. 

wyniosły około 40 mld USD rocznie. Jedno-

cześnie udział towarzystw ubezpieczeniowych 

w tych kosztach stale wzrastał, od 0,6 mld USD 

w latach 60. do 9 mld rocznie w dekadzie lat 

90. Społeczne i ekonomiczne koszty ponoszą 

oczywiście ubezpieczający się. Sprawia to, 

że uboższe części społeczeństw, najbardziej 

narażone na konsekwencje zmian klimatu, są 

wyłączone z procesu ubezpieczenia. Jest rze-

czą powszechnie znaną, że największe trud-

ności adaptacyjne do wszelkich zmian mają 

nie kraje rozwinięte, ani słabo rozwinięte, ale 

kraje o ustabilizowanym poziomie rozwoju, 

lecz przechodzące transformację z jednego 

stanu równowagi społeczno-gospodarczej do 

drugiego. Kraje, które osłabiły dotychczas ist-

niejące stare mechanizmy regulacyjne, a jesz-

cze nie wypracowały i nie wdrożyły nowych. 

Taka sytuacja jest charakterystyczna m.in. dla 

krajów Europy Środkowej i Wschodniej, prze-

chodzących od centralnie planowanej gospo-

darki socjalistycznej do gospodarki kapitali-

stycznej. Adaptacja społeczno-ekonomiczna 

do nowych warunków, bez względu na to cze-

go dotyczą, zawsze pociąga za sobą koszty. 

W przypadku społeczeństw bogatych kosz-

ty te mają przede wszystkim wymiar finan-

sowy, podczas gdy w społeczeństwach ubo-

gich zagrożone jest przede wszystkim życie 

ludzkie. W przypadku zmian klimatu ta pra-

widłowość jest szczególnie wyraźna. Kraje 

o wyższym dochodzie narodowym ponosiły 

straty ekonomiczne (57% w krajach o docho-

dzie powyżej 9 000 USD), natomiast przy-

padki śmiertelne miały miejsce w krajach 

o niskim dochodzie (około 590 tys. zabitych 

w krajach o dochodzie poniżej 760 USD). 

Z tego 90% przypadków śmiertelnych mia-

ło miejsce w Azji i Afryce.

Od wielu lat prowadzone są analizy, nie 

tylko sposobów zredukowania emisji gazów 

cieplarnianych, lecz także oczekiwanych 

zmian klimatu i ich skutków. Wraz z roz-

wojem modeli szczegółowość tych analiz jest 

coraz większa, zarówno czasowo jak i prze-

strzennie. Jednak kluczowym problemem jest 

brak wiarygodnych informacji w jakim kie-

runku pójdą długofalowe zmiany gospodar-

cze i społeczne w skali światowej.

Wpływ oczekiwanych zmian 
klimatu w Europie

Jak wynika z ocen dokonanych przez 

IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian 

Klimatu), w Europie można wydzielić dwie 

strefy o różnej wrażliwości na oczekiwane 

zmiany:

– Europa Południowa gdzie większość 

zmian będzie mieć negatywne konsekwen-

cje i gdzie możliwości adaptacyjne są naj-

słabsze,

– oraz Europa Północna (zwłaszcza Skan-

dynawia), która będzie należeć do regionów, 

w których zmiany te mogą się okazać ko-

rzystne.

Dotychczas obserwowane zróżnicowanie 

stref opadowych pomiędzy Europą Południo-

wą (o 20% suchsza) i Północną (10–40% wil-

gotniejsza) będzie się pogłębiać. W Europie 

Południowej i Środkowej należy oczekiwać 

spadku zasobów wodnych i wzrostu zagro-

żenia powodziami, a w przypadku Europy 

Południowej przesuszenia, prowadzącego do 

spadku produktywności gleb, intensyfikacji 

procesów pustynnienia, a także wzrostu ry-

zyka wystąpienia pożarów lasów. Lodowce 

alpejskie albo znikną zupełnie albo zosta-

ną poważnie zredukowane. Należy się liczyć 

z niemal całkowitym zanikiem, do roku 2080, 

chłodnych zim i wzrostem częstotliwości 

występowania upalnych lat. Dla energetyki 

oznaczać to może przesunięcie maksimum 

zapotrzebowania na energię z zimy (ogrze-

wanie) na lato (klimatyzacja). Jednocześnie 

będą się pogłębiać zmiany w częstotliwości 

występowania zjawisk ekstremalnych, takich 

jak susze, fale upałów, powodzie, z jedno-

czesnym ograniczaniem częstotliwości wy-

stępowania fal chłodu. W ciągu ostatnich 25 

lat 64% katastrofalnych zjawisk było bezpo-

średnio związanych ze zmianami klimatu. 

W aspekcie ekonomicznym zdarzenia te były 

odpowiedzialne za 79% strat. Sezon wypo-

Susza na Dolnym Śląsku
jest na razie zjawiskiem
ekstremalnym

Susza na Dolnym Śląsku
jest na razie zjawiskiem
ekstremalnym
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czynkowy na południu przesunie się z lata 

na wiosnę i jesień, nastąpi pogorszenie wa-

runków wypoczynku zimowego w górach, 

a fale upałów i powodzie stworzą dodatko-

we zagrożenie dla zdrowia i życia ludności. 

Wzrost częstości upałów w lecie w rejonach 

tradycyjnie uznawanych za atrakcyjne do let-

niego wypoczynku, spowoduje zmniejszenie 

ich atrakcyjności i zmianę kierunku turystyki 

wypoczynkowej do rejonów o bardziej kom-

fortowych warunkach termicznych.

Wpływ zmian klimatu 
na niektóre dziedziny

Morze i strefa brzegowa
Wzrost temperatury powietrza sprawił, 

że na niektórych akwenach, takich jak Bał-

tyk, Morze Północne, czy zachodnia cześć 

Morza Śródziemnego, temperatura wody 

wzrosła w ciągu ostatnich 15 lat o około 

0,5°C, a poziom morza wokół wybrzeży 

Europy podnosił się w XX w. z szybkością 

od około 0,8 do 3 mm na rok. Wzrost ten 

ulegnie przyspieszeniu i w bieżącym stuleciu 

powinien wzrastać od 2 do 4 razy szybciej. 

Zmiana temperatury wody i jej kwasowo-

ści odbije się na zasobach ryby, co będzie 

stanowić problem ekonomiczny dla wielu 

krajów. Wzrost poziomu morza wymusi 

podjęcie działań ochronnych infrastruktu-

ry przemysłowej, komunalnej i gospodarki 

na wybrzeżu.

Rolnictwo
W ciągu ostatnich 40 lat długość okresu 

wegetacyjnego uległa wydłużeniu o około 

10 dni. Należy się spodziewać, że ten trend 

utrzyma się także w XXI w. Pozytywne skutki 

tego procesu dla rolnictwa zależą jednak od 

ilości dostępnej wody. I o ile w krajach Eu-

ropy Północnej i Bałtyckich warunki te będą 

sprzyjać rolnictwu, o tyle Europa Południowa, 

Środkowa i Wschodnia będzie cierpieć na de-

ficyt wody. Oznacza to, że w wyniku wzrostu 

częstotliwości zjawisk ekstremalnych, cho-

rób i szkodników, należy spodziewać się, że 

zbiory będą słabsze, a nakłady na rolnictwo 

wzrosną. W Europie Północnej wydłużeniu 

ulegnie okres wegetacyjny, co przy dostatecz-

nej ilości opadów będzie sprzyjać wzrostowi 

plonów rolnych.

Bioróżnorodność
W wyniku całego kompleksu zjawisk 

i procesów omówionych powyżej, należy 

spodziewać się zwiększenia stresu na eko-

systemy europejskie. W powiązaniu z nega-

tywnym (pozaklimatycznym) oddziaływaniem 

człowieka, prowadzić to będzie do dalszego 

spadku bioróżnorodności i niszczenia ekosys-

temów. Ocieplenie będzie sprzyjać migracji 

zwierząt i roślin ciepłolubnych w kierunku 

północnym, z jednoczesnym ginięciem ga-

tunków występujących tam obecnie. Zmianie 

ulegną także ekosystemy najbardziej wraż-

liwe, tj. górskie i polarne, obszary bagienne 

i ekosystemy wybrzeża Morza Śródziemne-

go. Z drugiej strony ekosystemy Europy Pół-

nocnej i niektóre regiony na zachodzie mogą 

mieć w krótkim okresie korzystne warunki 

do rozwoju. W Europie Północnej granica 

wiecznej zmarzliny wycofa się ku północy, 

a lasy iglaste zostaną zastąpione przez ga-

tunki liściaste.

Oczekiwany wpływ zmian 
klimatu w Polsce

Jak wynika z analiz prowadzonych przy 

pomocy regionalnych modeli klimatycznych, 

w rejonie Polski należy spodziewać się, do 

końca XXI wieku, wzrostu średniej rocznej 

temperatury powietrza o około 1°C, z jedno-

czesnym wzrostem zmienności temperatu-

ry i częstszym występowaniem na przemian 

temperatury wysokiej i niskiej. Wzrost tem-

peratury nie będzie równomierny i wyższy 

w okresie zimowym. Styczeń może stać się 

cieplejszy średnio nawet o 5°C. Oznacza to, 

że w zimie należy spodziewać się radykalne-

go zmniejszenia liczby dni z temperaturą po-

niżej zera, ze wszystkimi negatywnymi kon-

sekwencjami tego faktu, oraz opadów przede 

wszystkim w postaci deszczu. Zmniejszenie 

częstości występowania niskiej temperatury 

w zimie oznacza brak opadów śniegu i pokry-

wy śnieżnej, a to może oznaczać skrócenie 

zimowego okresu wypoczynkowego w górach 

i straty ekonomiczne, jakie poniosą lokalne 

społeczności, utrzymujące się z tej dziedzi-

ny turystyki i sportu. Wyraźną oznakę ta-

kich procesów stanowi coraz powszechniej-

sze stosowanie naśnieżania stoków z uwagi na 

niedostateczną grubość naturalnej pokrywy 

śnieżnej. Jednakże takie działania możliwe są 

tylko przy ujemnej temperaturze. W przypad-

ku występowania temperatury dodatniej tego 

rodzaju działania będą nieskuteczne.

W lecie wzrost temperatury będzie mniej-

szy, jednak cechą lata będą długotrwałe okre-

sy pogody słonecznej, z częstymi okresami 

upałów, przerywane burzowymi deszczami. 

Sprzyjać to będzie silnemu parowaniu i roz-

wojowi suszy. Wysoka temperatura będzie 

także sprzyjać powstawaniu lokalnej, silnej 

turbulencji, m.in. w postaci trąb powietrznych 

i szkwałów burzowych. Sumy roczne opadów 

nie ulegną większym zmianom, jednak będą 

cechować się dużą zmiennością w czasie. Na 

produkcję rolną, z jednej strony będzie mieć 

Sierpniowe wezbranie wód –
rzeka Bystrzyca

Sierpniowe wezbranie wód –
rzeka Bystrzyca
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korzystny wpływ wydłużony okres wegeta-

cyjny, a z drugiej – okresy suszy będą sta-

nowić zagrożenie. O około 10–15 dni może 

wydłużyć się okres wegetacyjny. W następ-

stwie tego przyspieszony będzie termin prac 

polowych o około 3 tygodnie. Wydłuży się 

też okres utrzymywania zwierząt na pastwi-

skach. Rośliny ciepłolubne, jak kukurydza, 

soja czy słonecznik, zareagują większym 

wzrostem plonów, nawet o 30%. Poważnie 

ucierpią jednak plony roślin zimnolubnych. 

Uprawy ziemniaków mogą się zmniejszyć 

nawet o 1/3! Szacuje się jednak, że całko-

wita produkcja żywności może początkowo 

wzrosnąć o około 34%, ale pod warunkiem 

zapewnienia dostatecznej ilości wody. Nie-

dobór wody zagraża rolnictwu zwłaszcza na 

wiosnę i w lecie. Także rozwój szkodników 

i chorób roślin może w konsekwencji dopro-

wadzić do obniżenia się plonów lub wymusić 

intensyfikację stosowania środków ochrony 

roślin. Ocieplenie klimatu może poważnie 

zagrozić zasobom wodnym naszego kraju. 

Jego efektem może być brak wody pitnej 

i wody potrzebnej rolnictwu. Wzrost śred-

niej rocznej temperatury spowoduje również 

pogorszenie jakości wody oraz intensyfika-

cję procesów eutrofizacji (por. Trzeci Raport 

Rządowy dla Konferencji Stron Konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian 

Klimatu). Łagodniejsze warunki klimatyczne 

już sprzyjają pojawianiu się nowych, w naszej 

szerokości geograficznej, gatunków szkod-

ników oraz nowych rodzajów chorób zakaź-

nych, jak malaria czy np. szrotówek kaszta-

nowiaczek, który przyszedł do nas z krajów 

bałkańskich i coraz agresywniej niszczy na-

sze kasztanowce.

Coraz rzadziej w naszych ekosystemach 

będą występować dotychczasowe rośliny 

i zwierzęta, przystosowane do chłodniejszego 

klimatu, i zastępować je będą gatunki ciepło-

lubne. Ten proces już trwa. Stopniowo ustępu-

je świerk wypierany przez gatunki liściaste, 

gniazduje coraz więcej ptaków z południa 

Europy, jak czapla biała, mewa białogłowa 

czy żołny. Innym zjawiskiem, związanym ze 

zmianami klimatu, jest przesuwanie się gra-

nicy lasów górskich ku górze. W związku 

z tym w przyszłości zalesione mogą zostać 

nasze słynne wysokogórskie hale. To z kolei 

będzie miało niekorzystny wpływ na istnie-

nie ekosystemów wysokogórskich, jak hale 

i górny regiel.

Poważnym zagrożeniem, szczególnie dla 

wybrzeży Bałtyku, jest wzrost poziomu mo-

rza. Do tej pory poziom podnosił się o około 

1,5–2,9 mm na rok, a szacuje się, że do 2080 

roku podniesie się nawet od 0,1 do 0,97 m. 

W Polsce, według źródeł naukowych, 1789 km2 

obszarów wybrzeża grozi zalanie. Zagrożonych 

jest m.in. 18 ośrodków wypoczynkowych po-

łożonych na klifach, ulegających erozji, 5 du-

żych portów oraz domy 120 tysięcy osób, ży-

jących w tych regionach. Jeśli poziom morza 

podniesie się, w niebezpieczeństwie znajdzie 

się Gdańsk. 880 ha powierzchni Gdańska leży 

1 metr powyżej poziomu morza, a 1 020 ha 

od 1–2,5 n.p.m. Dlatego wiele historycznych 

budynków, w nisko położonych częściach Sta-

rego Miasta, jest bezpośrednio zagrożonych 

zalaniem. W podobnym niebezpieczeństwie 

jest wiele ujęć wód gruntowych. Dodatkowo 

sytuację pogarsza fakt zapadania się miasta 

o około 1–2 mm na rok W ostatnich latach 

zaobserwowano podnoszenie się poziomu 

wód gruntowych, które zalewały piwnice 

budynków. Zaobserwowano także postępu-

jące zasolenie zbiorników słodkowodnych. 

Aby temu zapobiec, w tej chwili planowane 

jest przeniesienie w głąb lądu niektórych ujęć 

wody. Szacuje się, że straty na skutek pod-

niesienia się wody o jeden metr w 2100 roku 

mogą wynieść około 30 miliardów dolarów 

(Pruszak, Zawadzka 2005). Ostatnia katastro-

falna powódź w tym regionie miała miejsce 

w 1829 roku, kiedy pod wodą znalazło się 

75% miasta. Obecnie zagrożenie powodzią 

może drastycznie wzrosnąć ze względu na 

podnoszenie się poziomu morza i zwiększo-

ną intensywność sztormów.

Rośnie również częstotliwość sztormów, 

z 11 w 1960 roku do 38 w latach 80. XX w. 

Szacuje się, że w przyszłości ilość dni wietrz-

nych na polskim wybrzeżu może wzrosnąć 

nawet o 50%, przy maksymalnym wzroście 

prędkości wiatru o 16% (Raport WWF „Stor-

my Europe the power sector and extreme we-

ather”, 2006). Dodatkowo, południowa część 

zatoki Gdańskiej ulega silnej erozji, co może 

doprowadzić do zniszczenia naturalnych, cen-

nych przyrodniczo krajobrazów w pobliżu uj-

ścia Wisły. Szczególnie narażony na erozję, 

związaną ze wzrostem poziomu Bałtyku, jest 

Półwysep Helski. Półwysep ma linię brzego-

wą długości 72 kilometrów i miejscami zwę-

ża się do 100–200 metrów. Jest on obecnie 

chroniony jedynie na 34% swojej długości. 

Naukowcy polscy (m.in. prof. Z. Pruszak; 

E. Zawadzka) uważają, że jeżeli nie zostaną 

przedsięwzięte odpowiednie środki zaradcze, 

to Hel stanie się wyspą, na skutek wzrostu 

poziomu morza. Badania wskazują, że śred-

ni postęp erozji w latach 1971–1983 wyniósł 

0,5–1 m/rok.

Także region ujścia Odry stoi w obliczu 

dwóch niebezpieczeństw: z jednej strony pod-

noszącego się poziomu morza, a z drugiej 

wzrastającego zagrożenia powodzią, będą-

cą skutkiem gwałtownych opadów deszczu 
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i burz. W zachodniej Polsce, wzdłuż dorzecza 

Odry, podnoszący się poziom morza najbar-

dziej zagraża Zatoce Szczecińskiej i ujściu 

Odry. Zalanie grozi zarówno terenom rolni-

czym w tym regionie, jak i samym miastom 

– Szczecinowi i Świnoujściu. Zniszczone zo-

staną unikane siedliska Zalewu Szczecińskie-

go, objęte ochroną w ramach sieci Natura 

2000. W niebezpieczeństwie jest także wyspa 

Wolin, której przyroda stanowi szczególną 

wartość w skali europejskiej. Zmiany kli-

matu mogą doprowadzić do tego, że ekstre-

malne zjawiska będą w przeszłości częstsze 

i intensywniejsze. Wzrost aktywności sztor-

mów wpłynie negatywnie na erozję brzego-

wą, a co za tym idzie także na infrastruktu-

rę turystyczną umiejscowioną na wybrzeżu 

(Pruszak, Zawadzka 2005). Ocena kosztów 

działań ochronnych lub adaptacyjnych jest 

bardzo trudna. Dotychczas możliwe było tyl-

ko oszacowanie kosztów dla działań związa-

nych z ochroną wybrzeża. Według tych sza-

cunków całkowity koszt ochrony polskiego 

wybrzeża wynosi około 6 mld USD, przy za-

łożeniu wzrostu poziomu morza o 1 m, pod-

czas gdy koszt strat jakie poniesie gospodar-

ka, w przypadku niepodejmowania żadnych 

działań, przekroczy 30 mld USD.

Biorąc pod uwagę skalę możliwego zagro-

żenia i niewielkie możliwości ograniczenia 

negatywnych zmian klimatu, szczególnego 

znaczenia nabiera problem adaptacji gospo-

darki i społeczeństw do tych zmian. W celu 

maksymalizacji skuteczności programu ada-

ptacyjnego i jego optymalizacji kosztowe, nie-

zbędna jest kilkufazowa analiza problemu. 

Pierwsza fazą jest wybór, na poziomie kra-

jowym, sektorów najbardziej narażonych na 

zmiany klimatu. W strefie klimatu umiarko-

wanego w Europie, w tym także w Polsce, 

podstawowe zagrożenia wynikające ze zmian 

klimatu dotyczą przede wszystkim ekosyste-

mów naturalnych, strefy wybrzeży, rolnictwa, 

zasobów wodnych oraz zdrowia.

Drugim etapem jest ocena wrażliwości 

poszczególnych sektorów z uwzględnie-

niem ich specyfiki i zróżnicowania, z jed-

noczesnym zidentyfikowaniem luk w naszej 

wiedzy na ten temat. W sektorze rolniczym 

problem wrażliwości i odporności zależy nie 

tylko od rodzaju upraw i dostępności wody, 

lecz także od powierzchni upraw, specjali-

zacji produkcji rolnej oraz warunków agro-

klimatycznych. Wrażliwość ekosystemów 

naturalnych jest na ogół dobrze rozpoznana 

i obejmuje przede wszystkim sukcesję ga-

tunkową i ochronę przed inwazją nowych 

gatunków oraz chorób. Zasoby wodne kraju 

są ograniczone i nie należy spodziewać się 

ich zwiększenia.

Ocena podatności na zmiany obejmować 

powinna ocenę zróżnicowania przestrzenne-

go zagrożeń oraz ich rodzaju. Wpływ zmian 

klimatu na zdrowie człowieka w Europie jest 

stosunkowo dobrze rozpoznany. Doświadcze-

nia francuskie wskazują w jakim kierunku 

powinny iść działania zapobiegawcze. W tym 

celu jednak niezbędna jest identyfikacja ilo-

ściowa i przestrzenna najbardziej wrażliwych 

grup społecznych, tj. osób starszych, dzieci 

oraz kobiet w ciąży, osób chorych na choroby 

serca, układu krążenia i układu oddechowe-

go, a także podatnych na stres klimatyczny. 

Ponadto należy się liczyć z koniecznością 

rozwoju systemu epidemiologicznego.

Kolejnym etapem jest opracowanie pro-

gramu adaptacyjnego zarówno dla kraju, 

jak i dla regionów najbardziej podatnych na 

zmiany klimatu. Tak więc, problem adaptacji 

polegać będzie przede wszystkim na ochro-

nie jakości istniejących zasobów wodnych 

oraz racjonalizacji ich wykorzystania przede 

wszystkim drogą zmniejszenia wodochłon-

ności produkcji przemysłowej i gospodarki 

komunalnej, co pozwoli na przeznaczenie 

uzyskanych rezerw wodnych na wykorzy-

stanie ich w rolnictwie.

PROF. DR HAB. MACIEJ SADOWSKI

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA
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O chrona klimatu znalazła się w tej sytu-

acji jako podstawowy priorytet Szóstego 

programu Działań UE w ochronie środowiska. 

W Polsce, wobec bliskiego terminu przystą-

pienia do UE (1 V 2004 r.) i poważnego za-

grożenia zmianami klimatycznymi ze strony 

emisji gazów cieplarnianych, rząd w roku 2003 

przyjął dokument pt. „Polityka klimatyczna”. 

Jako cel strategiczny przyjęto w niej redukcję 

emisji CO2 do roku 2020 o 40% w stosunku 

do roku bazowego 1988, czyli emisji o wielko-

ści 226 mln ton CO2. W ostatnich miesiącach 

trwają prace nad dokumentem pt. „Krajowy 

plan rozdziału uprawnień” (KPRU) do emisji 

dwutlenku węgla w drugim okresie rozlicze-

niowym, tj. w latach 2008–2012. Przyjmu-

jąc założenie prognozowane w KPRU w roku 

2020, emisja CO2 powinna wynieść 190 mln 

ton. Proponowany limit krajowej emisji we-

dług KPRU wynosi 448 mln ton w okresie 

2008–2012, tj. o 136% więcej niż założony 

poziom. Aby ten poziom jednak osiągnąć 

w roku 2020, emisja powinna spaść aż o 258 

mln ton. Nie wydaje się to możliwe bez ol-

brzymich nakładów inwestycyjnych, a o tych 

się w ogóle nie dyskutuje.

Obecnie Polska dysponuje rezerwą oko-

ło 40 milionów ton CO2 w stosunku do tego, 

co moglibyśmy emitować. Tę rezerwę można 

rozdysponować pomiędzy zakłady emitujące 

duże ilości CO2, przeważnie energetyczne, 

i „wspierać” w ten sposób rozwój przemy-

słu, nie zmuszając go do ograniczenia emisji. 

Można też użyć jej jako instrumentu wspiera-

nia polityki ekologicznej państwa. W pierw-

szym przypadku może dojść do sytuacji, gdy 

sprzedaż uprawnień do emisji będzie bardziej 

opłacalna od sprzedaży energii elektrycznej 

lub cieplnej. Europejski system handlu emi-

sjami został powołany jako instrument poli-

tyki klimatycznej i powinien służyć przede 

wszystkim promowaniu modernizacji prze-

mysłu wytwarzającego gazy cieplarniane.

R ozdysponowanie rezerwy emisji nie 

przyczyni się do ograniczenia emisji 

CO2, nie skłoni też zakładów do modernizacji 

i przedłuży żywot tych z przestarzałymi tech-

nologiami. Mając w perspektywie lat dalsze 

obniżanie emisji, będzie bardzo trudno osią-

gnąć poziom, który dziś jest poziomem wyj-

ściowym. Polska jest jednym ze znaczących 

emitentów CO2. Rocznie emitujemy około 319 

mln ton dwutlenku węgla, co na mieszkań-

ca daje 8,4 ton CO2 na rok. Obliguje to nasz 

kraj do dalszego wysiłku, mającego na celu 

obniżenie emisji dwutlenku węgla.

Tymczasem sektor energetyczny przewiduje 

wzrost produkcji energii elektrycznej do roku 

2015 o 50%. Nie mówi się również o tym, że 

rezerw należy szukać w oszczędzaniu energii. 

W porównaniu z krajami zachodnimi mamy 

gospodarkę 2,5-krotnie bardziej energochłon-

ną i tu należałoby poszukać rezerw energe-

tycznych. Zbyt niska jest też sprawność elek-

trowni w Polsce. Wynosi ona 36,5%, tj. o 10% 

mniej niż w krajach UE. Mamy stare bloki 

energetyczne – 40% bloków ma ponad 35 lat, 

a 10% – ponad 50 lat. Ogromne ilości ciepła 

tracimy podczas jego przesyłania: tylko 20% 

sieci ciepłowniczej ma rury preizolowane, 

a sprawność systemów ciepłowniczych wy-

nosi 50–86%, podczas gdy w UE wskaźnik 

ten wynosi 70–91%.

Brak jest także udziału w ogólnym bilan-

sie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla na 

skutek wzrostu produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych. Zgodnie z przyjętą przez Sejm 

„Strategią rozwoju energetyki odnawialnej” 

do roku 2010 powinna ona stanowić 7,5% 

nośników energii pierwotnej, a do roku 2020 

– 14%. Tymczasem dokument KPRU prze-

widuje do roku 2010 wzrost udziału do 7,5%, 

a później stabilizację do roku 2015 na po-

ziomie 9%. Energia ze źródeł odnawialnych 

oznacza dalsze ograniczenie emisji CO2 i ten 

kierunek działania powinien być wzięty pod 

uwagę i szczególnie preferowany.

T ak więc w II KPRU nie bierze się pod 

uwagę strategii ochrony klimatu ani 

głównych celów polityki ekologicznej pań-

stwa. Zakładany w latach 2008–2012 wzrost 

emisji CO2 spowoduje, że będzie bardzo trud-

no później ją obniżać. Tworzenie zaś doku-

mentów KPRU tylko dla potrzeb handlu 

emisjami byłoby zaprzepaszczeniem okazji 

do wdrażania polityki ekologicznej i klima-

tycznej w Polsce.

Jest środek lata, dyskusja trwa, odbywa-

ją się spotkania zespołu Konsultacyjnego 

ds. II KPRU. Przemysł dąży do uzyskania 

jak największej ilości uprawnień do emisji 

CO2. Tymczasem II KPRU powinno być ele-

mentem wieloletniej strategii prowadzącej do 

ograniczenia emisji. Zachodzi obawa, że do-

kument II KPRU, preferujący dalszy wzrost 

emisji CO2, może nie zostać zaakceptowany 

przez Komisję Europejską. 

DR INŻ. AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych stanowi jeden z priorytetów polityki ekologicznej UE. W roku 1990 podjęto 

decyzję o konieczności stabilizacji emisji CO2 w 2000 r. na poziomie emisji z roku 1990. Kraje Unii przystąpiły w 1992 r. 

do Konwencji Klimatycznej i ta decyzja stała się elementem zobowiązania Unii na arenie międzynarodowej.

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Handel emisjamiHandel emisjami
s p o s t r z e ż e n i a  i  u wa g i

FORUM EKOLOGICZNE
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Wprowadzenie

Rozległe możliwości rozwoju, pod wzglę-

dem przestrzennym, zbiorowiskom wodnym 

i bagiennym daje w Polsce bardzo duża liczba 

jezior, naturalnych i sztucznych stawów, młak, 

rowów, starorzeczy, rzek i strumieni. Nie wszyst-

kie jednak wody są pod tym względem jedna-

kowo korzystne; fale, powstające bardzo czę-

sto na większych jeziorach, ograniczają bardzo 

rozwój roślinności naczyniowej, która pojawia 

się tam tylko we fragmentach, albo rozwija się 

tylko w obrębie dostatecznie zacisznych zatok, 

o ile się takie znajdą. Bardzo słabo wykształca 

się roślinność wodna i bagienna w jeziorach, 

których dno od samego brzegu opada stromo 

i gdzie nie tworzą się ławice przybrzeżne. Znacz-

nie korzystniejsze są dla roślinności małe je-

ziorka i stawy oraz stare, odcięte od głównego 

koryta, odnogi rzek (starorzecza). Te ostatnie 

są przy tym klasycznym przykładem terenu, 

na którym łatwo i w stosunkowo krótkim cza-

sie można śledzić przekształcanie się jednych 

zespołów w drugie: od fitocenoz wodnych po-

przez bagienne do lądowych.

Zespoły wodne i bagienne należą do naj-

bardziej naturalnych naszych zbiorowisk ro-

ślinnych. Rozwinęły się niezależnie od czło-

wieka, jak również utrzymują się bez jego 

współdziałania. Pomimo tego jednak wpływ 

człowieka na znaczną część tych zespołów 

zaznacza się bardzo wyraźnie; bezpośrednio 

– przez koszenie zbiorowisk bagiennych, przez 

grabienie i wyrzucanie na brzeg roślin wod-

nych, gdy przeszkadzają gospodarce rybnej, 

oraz pośrednio – przez takie zabiegi, jak re-

gulacja rzek lub osuszanie bagien, przez które 

zacieśnia się powierzchnia zajęta przez ro-

ślinność wodną i bagienną. W ostatnich dzie-

siątkach lat coraz większe rozmiary przybiera 

zanieczyszczenie wód, spowodowane przez 

odprowadzanie słabo oczyszczonych ście-

ków komunalnych i przemysłowych. Jest to 

przyczyną zamierania wielu roślin wodnych 

i bagiennych oraz ubożenie ich zbiorowisk. 

Człowiek wpływa na zbiorowiska roślinne 

także poprzez mimowolne wprowadzenie 

roślin obcego pochodzenia, np. dzięki czło-

wiekowi dostał się do nas gatunek bagienny 

– tatarak (Acorus calamus). Pojawił się on 

w Europie Środkowej w XIII wieku i od tego 

czasu rozpowszechnił się tak, że dziś nie ma 

chyba, poza wyższymi górami, okolicy, gdzie 

nie można byłoby go spotkać. Znacznie młod-

szym przybyszem, bo dopiero przed ponad 

120 laty wyszedł z ogrodów botanicznych 

i zaczął rozpowszechniać się w naszych wo-

dach, zdobywając coraz to nowe stanowiska, 

jest gatunek wodny – moczarka kanadyj-

FitocenozyFitocenozy
wodne i  bagiennewodne i  bagienne

WITOLD BERDOWSKI

Roślinność wodna i bagienna w swoim występowaniu jest związana bezpośrednio ze zbiornikami wodnymi. W przy-

padku zbiorowisk wodnych związek z wodą jest pod względem przestrzennym posunięty skrajnie daleko: rośliny 

wchodzące w ich skład tkwią w całości stale w wodzie, co najwyżej liście pływają po jej powierzchni, a kwiaty 

wznoszą się ponad nią. Natomiast w zespołach bagiennych rośliny zanurzone są w wodzie tylko w dolnej swej 

części, nieraz bardzo płytko; górne, niejednokrotnie kilkanaście razy dłuższe części ich łodyg i liści, wznoszą się 

stale ponad zwierciadło wody. Są wreszcie zespoły ziemno-wodne, które na jednych miejscach – albo też przez 

pewien okres roku – są zanurzone, natomiast gdzie indziej (lub: kiedy indziej) wynurzają się w zupełności i utrzy-

mują na mulistym, nawet wysychającym na powierzchni, gruncie.

Tatarak
(Acorus calamus)

Tatarak
(Acorus calamus)
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ska (Elodea canadensis). Niszcząc lub prze-

kształcając naturalne zbiorniki wodne, czło-

wiek wytwarza jednocześnie nowe, sztuczne: 

stawy rybne, jeziora zaporowe, kanały, rowy 

itp. Fitocenozy wodne i bagienne, które nieraz 

rozwijają się na tych sztucznych siedliskach, 

są wprawdzie wtórne, zazwyczaj nie odbie-

gają jednak swoim składem i charakterem od 

odpowiednich zespołów naturalnych. 

Zbiorowiska wodne

Prymitywne zbiorowiska rzęs.  Są 

to fitocenozy o niskim poziomie organizacji, 

tworzące skupienia na powierzchni wód sto-

jących lub bardzo wolno płynących, biernie 

unoszone i często występujące w komplek-

sie z wyżej zorganizowanymi zbiorowiskami 

roślin wodnych lub szuwarów nadbrzeżnych. 

Najpospolitszym u nas zespołem w tej grupie 

jest fitocenoza złożona z dwóch gatunków 

rzęs: rzęsy drobnej (Lemna minor), a przede 

wszystkim rzęsy trójrowkowej (Lemna tri-

sulca). Jest to zbiorowisko najmniej wrażli-

we na stosunki termiczne, pojawia się w dość 

czystych i dotlenionych wodach stawów, ro-

wów i torfianek, o odczynie słabo kwaśnym 

do lekko zasadowego. Innym, również rozpo-

wszechnionym u nas w wodach stojących, jest 

zespół z panującą spirodelą (Spirodela polyr-

rhiza), gatunkiem pływającym po powierzchni 

wody, morfologicznie bardzo zbliżonym do 

rzęs. Znacznie rzadszym, lecz bardzo inte-

resującym jest zbiorowisko z udziałem rzad-

kiej i chronionej paproci wodnej – salwinii 
pływającej (Salvinia natans); może ono być 

jednowarstwowe lub dwuwarstwowe, w ta-

kim przypadku warstwę podwodną tworzy 

rzęsa trójrowkowa – występująca sama lub 

wspólnie z wodnym gatunkiem wątrobowca 

– wgłębką pływającą (Riccia fluitans). Tego 

typu fitocenozy wymagają wód stosunkowo 

ciepłych i są rozpowszechnione głównie w po-

łudniowej części Europy, a w Polsce znanych 

jest kilka stanowisk m. in. w dolinie środko-

wej Wisły. Wartym podkreślenia jest fakt, że 

w składzie wymienionych wyżej, tych prymi-

tywnych fitocenoz wodnych, gdzieniegdzie 

pojawia się wolfia bezkorzeniowa (Wolfia 

arrhiza), będąca najmniejszą rośliną naczy-

niową; rozmiary jej prawie kulistych członów 

pędowych wahają się od 1,0 do 1, 5 m.

Podwodne łąk i ramienicowe. Wy-

stępują na dnie oligo- i mezotroficznych zbior-

ników wodnych i złożone są niemal wyłącznie 

z okazałych glonów należących do ramienic: 

kryniczników (Nitella) oraz ramienic (Cha-

ra). W typowej postaci mają one charakter 

jednogatunkowych skupień, mogą jednak też 

występować w mikromozaikowym kompleksie 

z różnymi podwodnymi zbiorowiskami roślin 

wyższych. Pod względem dynamicznym łąki 

ramienicowe stanowią albo najwcześniejsze, 

pionierskie stadia sukcesji roślinności dennej, 

albo swego rodzaju zbiorowiska trwałe, wy-

stępujące w warunkach uniemożliwiających 

rozwój zbiorowisk wyżej zorganizowanych. 

Znamienną cechą tych fitocenoz jest ich efe-

meryczność; pojawiają się i znikają, często 

zupełnie nagle, bez dostrzegalnych zmian 

w środowisku ekologicznym.

Zbiorowiska z  przewagą różnych 

gatunków, g łównie rdestn ic.  Tworzą 

fitocenozy przeważnie zanurzone w wodzie 

i z reguły zakorzenione na dnie naturalnych 

lub sztucznych zbiorników wód stojących 

bądź wolno płynących. Mogą schodzić do 

bardzo dużej głębokości i w związku z tym 

zajmują miejsce najdalej wysunięte w stronę 

toni jeziora. Są one bardzo rozpowszechnio-

ne w całej Polsce niżowej i w niższych poło-

żeniach górskich. Wyróżnia się kilkanaście 

zespołów opartych na dominacji poszczegól-

nych gatunków, przeważnie rdestnic, jak np. 

zbiorowisko z rdestnicą lśniącą (Potamoge-

ton lucens), stanowiące jedno z najpospolit-

szych zbiorowisk rdestnicowych, rozwijają-

ce się w eutroficznych wodach stojących, na 

mulistym lub organiczno-mineralnym pod-

łożu. W następstwie eutrofizacji wód fito-

cenoza ta rozprzestrzenia się od wielu lat, 

specjalnie w sąsiedztwie osiedli, pól kem-

pingowych, przystani itp. Płaty tego zespołu 

schodzą w jeziorach czasami do znacznych 

głębokości (4, a nawet 7 metrów), inicjując 

wtedy proces lądowacenia zbiornika wodne-

go. Oprócz rdestnic, zbiorowiska tej grupy 

utworzone są również przez inne gatunki. 

W wodach stojących i płynących, niezbyt głę-

bokich (około 1 m), na podłożu organicznym 

występują zarośla moczarki kanadyjskiej 
(Elodea canadensis). Odznaczają się one dużą 

produkcją biomasy oraz wielką ekspansyw-

nością. Omawiany zespół jest bardzo rozpo-

wszechniony w całym kraju; jego znaczenie 

gospodarcze jest raczej ujemne. W bardzo 

żyznych wodach stojących wykształca się ze-

spół z rogatkiem sztywnym (Ceratophyllum 

demersum). Zbiorowisko to jest wybitnie cie-

nioznośne i wskutek tego może się rozwijać 

zarówno w wodach o małej przeźroczystości, 

jak i pod osłoną innych zbiorowisk; odznacza 

się bardzo wysoką produktywnością i wiel-

ką siłą ekspansji, przenika więc do różnych 

zbiorowisk. Z eutroficznym podłożem mine-

ralnym związany jest zespół wywłócznika 
kłosowego (Myriophyllum spicatum). W prze-

ciwieństwie do poprzedniego jest on wraż-

liwy na zacienienie i małą przeźroczystość 

wody; występuje w całym kraju w wodach 
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stojących i płynących, na ogół dość płytkich, 

schodząc na większą głębokość (do 2, 5 m) 

jedynie w przypadku wód bardzo przeźro-

czystych; może więc być wykorzystywany 

jako wskaźnik czystości wody.

Z biorowiska  ma k rohyd rof i tów 

z reguły zakorzenionych, z przewagą 

for m o l iśc iach pływających na po -

wierzchn i.  Rosną najczęściej w niegłębo-

kich wodach stojących; w mniejszych zbior-

nikach pokrywają czasami całą powierzch-

nię wodną. Najbardziej rozpowszechnionym 

w tej grupie, a zarazem jednym z najpospo-

litszych zbiorowisk roślin wodnych w Polsce, 

jest zespół „lilii wodnych”. Jest to fitocenoza 

o charakterystycznej fizjonomii, należąca do 

najpiękniejszych i najbardziej malowniczych 

zespołów, zarastających nasze wody; nieraz 

w całości płytsze części starorzeczy lub małe, 

niegłębokie jeziorka i stawy, zarówno natu-

ralne jak i sztuczne. Latem zdobią ją obficie 

kwitnące tzw. lilie wodne – żółte grążele (Nu-

phar luteum) i białe grzybienie (Nymphaea 

alba). Zbiorowisko to odznacza się bardzo 

wysoką produkcją biomasy i w dalszych sta-

diach sukcesji odgrywa główną rolę w procesie 

wypłycania i lądowacenia zbiorników wod-

nych. Pospolitym w całym kraju jest również 

zbiorowisko z dominacją żabiścieku (Hydro-

charis morsus-ranae) lub osoki (Stratiotes 

aloides), lub obu tych gatunków; spotykane 

jest ono w nasłonecznionych i osłoniętych 

od falowania miejscach w silnie spłyconych 

wodach. W procesie lądowacenia stanowią 

zwykle ostatnie stadium roślinności wodnej 

i ustępują w dalszej sukcesji ziemnowodnym 

zbiorowiskom szuwarowym. W obrębie tej 

grupy na uwagę zasługują jeszcze dwa, rzad-

sze lecz bardzo interesujące, zespoły wodne. 

Pierwszym jest fitocenoza z udziałem kotew-
ki (Trapa natans), która stanowi ciepłolub-

ne zbiorowisko o subkontynetalno-przyśró-

dziemnomorskim typie zasięgu; występuje 

na rozproszonych stanowiskach, częściowo 

o charakterze reliktowym w bardzo żyznych 

płytkich zbiornikach wodnych, silnie ogrze-

wających się latem. Stanowiska tego zespołu 

znane są w południowej Polsce – w dolinie 

górnej Wisły, Kotlinie Sandomierskiej oraz 

w dolinie Odry na Dolnym Śląsku (m. in. 

w rezerwacie „Łacha Jelcz”). Rzadkim jest 

również ciepłolubne zbiorowisko z grzybień-

czykiem (Nymphoides peltata), mające subo-

ceaniczno-przyśródziemnomorski typ zasię-

gu; w naszym kraju znamy kilka stanowisk 

tego zespołu, m. in. w starorzeczach doliny 

środkowej Wisły, koło Szczecina czy w je-

ziorze Drużno, w pobliżu Elbląga.

Zbiorowisko z dominacją okrężni-
cy bagiennej (Hottonia palustris) występu-

je w całym kraju w zacienionych, płytkich, 

okresowo wysychających, zwykle małych 

zbiornikach wodnych, jak np. wysychające 

starorzecza, sadzawki, doły potorfowe, rowy 

odwadniające, bagienka śródleśne; częstymi 

są tu drobne, pływające rośliny wodne, jak 

np. różne gatunki rzęśli (Calliteriche).

Zbiorowiska porybl inów. Są to flo-

rystycznie ubogie fitocenozy rozwijające się 

w głębszej strefie miękkowodnych jezior oli-

gotroficznych, tzw. lobeliowych, występują-

ce głównie na Pojezierzu Pomorskim; mają 

oceaniczno-borealny typ zasięgu i należą do 

rzadkich osobliwości w naszej szacie roślin-

nej. Posiadają one centrum rozmieszczenia 

w Europie Północnej, a ponadto występują na 

reliktowych stanowiskach w wyższych pię-

trach górskich. Stosunkowo często w jezio-

rach lobeliowych na Pojezierzu Pomorskim 

spotyka się zbiorowisko z dominacją pory-
blinu jeziornego (Isoetes lacustris), tworzy 

ono tu zwarte murawy, często na znacznych 

powierzchniach, na głębokości 1–2, 5 m. 

Znacznie rzadszą jest fitocenoza z udziałem 

innego gatunku – poryblinu kolczastego (Iso-

etes echinospora), która występuje w posta-

ci niewielkich skupień w kilku oligotroficz-

nych jeziorach w zachodniej części Pomorza 

Pomorskiego.

Z biorowiska  z  dom i nac ją  lobelii 
jeziornej (Lobelia dortmanna). Ograniczone 

są w Polsce również do Pomorza Pomorskie-

go, gdzie występują dość często w jeziorach 

oligotroficznych (lobeliowych), porastając 

piaszczyste podłoże o śladowej zawartości 

wapnia i substancji organicznej, w płytkiej 

strefie litoralu o głębokości 0,05–1 m.

Zbiorowiska bagienne (szuwary)

Fitocenozy te rozwijają się w wodach płyt-

kich, o głębokości od paru centymetrów do 

1–1, 5 m. Przy najczęściej spotykanym ukła-

dzie roślinności na starorzeczach i w jeziorach 

tworzą pas najzewnętrzniejszy, przybrzeżny. 

Od wewnątrz graniczą zwykle z zespołami 

wodnymi, z którymi się zresztą bardzo często 

przenikają. Wspólnymi gatunkami dla prawie 

wszystkich zespołów szuwarowych są m.in.: 

żabieniec babka wodna (Alisma plantago-

aquatica), skrzyp bagienny (Equisetum li-

mosum), rzepicha ziemnowodna (Rorippa 

amphibia), szczaw lancetowaty (Rumex 

hydrolapathum), manna mielec (Glyceria 

maxima), a przede wszystkim – trzcina po-
spolita (Phragmites australis). Zbiorowiska 

szuwarów trawiastych, wielkoturzycowych 

i innych, z udziałem okazałych bylin dwuli-

ściennych, występujące w strefie przybrzeż-

nej i nadbrzeżnej zbiorników wód stojących 

i płynących, mają wielkie znaczenie w proce-

sie lądowacenia zbiorników wodnych. Dzielą 

się one na szuwary właściwe, szuwary wiel-

koturzycowe oraz szuwary trawiaste.

Szuwa r y właściwe.  Na ogół ubogie 

florystycznie i nieraz tworzące jednogatun-

kowe skupienia, występują na brzegach eu-

troficznych zbiorników wód stojących lub 

wolno płynących, z reguły w strefie pośred-

niej między zbiorowiskami wodnymi, a szu-

warami wielkoturzycowymi. Wspólnymi 

gatunkami szuwarów właściwych są m.in.: 

kropidło wodne (Oenanthe aquatica), łą-
czeń baldaszkowy (Butomus umbellatus), 

tatarak zwyczajny (Acorus calamus) czy 

strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia). Do 

szuwarów właściwych należy szereg zespo-

łów, z których kilka zasługuje na omówienie. 

Szuwar oczeretowy – dość luźne zbiorowisko 

wysokiego szuwaru właściwego, tworzące czę-

sto pierwszy pas roślinności szuwarowej od 

strony roślinności wodnej w eutroficznych 

zbiornikach wodnych. Jest on rozpowszech-

niony w całym kraju, jego fitocenozy zajmują 

często duże powierzchnie z dala od brzegu, 

a gatunkiem charakterystycznym jest oczeret 
jeziorny (Schoenoplectus lacustris). Szuwar 

wąskopałkowy z dominacją pałki wąskolistnej 
(Typha angustifolia) – fitocenozy tego zespołu 

często występują wielkopowierzchniowo, mogą 

schodzić do znacznych głębokości (ponad 2 m), 

a dzięki wysokiej produktywności odgrywają 

znaczną rolę w procesie sukcesji ekologicznej 

i lądowacenia zbiorników wodnych. Zespół 

strzałki wodnej (Sagittaria sagittifolia) i je-
żogłówki pojedynczej (Sparganium simplex) 
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tworzy niskie szuwary w wodach wolno pły-

nących, rzadziej stojących, o głębokości na 

ogół nie przekraczającej 1 m. Reprezentuje 

on zbiorowiska stosunkowo mało wrażliwe 

na zanieczyszczenia środowiska wodnego. 

Szuwar trzcinowy – fitocenoza określona 

wyłącznie przez dominację gatunku panują-

cego – trzciny pospolitej (Phragmites commu-

nis). Dzięki niezwykle szerokiej amplitudzie 

ekologicznej oraz olbrzymiej ekspansywności 

i walorze dynamicznym tego gatunku, szuwar 

ten obejmuje zbiorowiska bardzo różne pod 

względem składu florystycznego i warunków 

siedliska. Zbiorowisko to jest bardzo pospo-

lite w całej Polsce, a dzięki wartości użyt-

kowej trzciny ma również pewne znaczenie 

gospodarcze. Szuwar tatarakowy – pospoli-

te w całej Polsce niżowej, florystycznie dość 

ubogie zbiorowisko, występujące w płytkich 

zbiornikach wód stojących i płynących, na 

szlamistym podłożu mineralnym lub słabo 

zatorfionym. Jest wybitnie nitrofilne i rozwi-

ja się bujnie w zbiornikach, mających stały 

i obfity dopływ związków azotowych i fosfo-

rowych, jak np. sadzawki wiejskie, glinianki, 

starorzecza i brzegi rzek w sąsiedztwie osiedli; 

ze wszystkich zespołów szuwarowych jest ono 

jednym z najodporniejszych na zanieczysz-

czenia, szczególnie przez ścieki komunalne. 

Szuwar trawiasty, z panującą manną mielec 

(Glyceria maxima), jest fitocenozą wysoką 

(do 2 m), występującą na okresowo wysycha-

jących płyciznach (do 0, 5 m), wzdłuż wolno 

płynących cieków lub przy brzegu wód sto-

jących. Szuwar szerokopałkowy, z dominacją 

pałki szerokolistnej (Typha latifolia), spoty-

ka się w miejscach płytkich lub silnie wypły-

conych (do 1 m), w całym kraju, w jeziorach, 

starorzeczach i różnych sztucznych zbiornikach 

wód stojących, które często zarastają w cało-

ści, dzięki szybkiej i bardzo obfitej produk-

cji biomasy. Zbiorowisko szuwarowe, złożone 

głównie z roślin dwuliściennych z przewagą 

kropidła wodnego i rzepichy ziemnowod-
nej, występuje przeważnie w żyznych wo-

dach płytkich (do 0,5 m), wysychających la-

tem. W małych zbiornikach jest często jedyną 

fitocenozą szuwarową, niekiedy pojawia się 

tu efemerycznie (okresowo) i znika nagle po 

paru sezonach wegetacyjnych.

Szuwar y wielkoturzycowe. Utwo-

rzone są przez naturalne bądź antropogenicz-

ne zbiorowiska wysokich roślin bagiennych, 

najczęściej wielkich turzyc i zajmują zwykle 

miejsca wyższe, tj. rzadziej i na krócej zalewane 

niż zespoły szuwaru właściwego. Kontaktują 

się one z jednej strony z fitocenozami szuwaru 

właściwego (czasami z zespołami wodnymi), 

a z drugiej strony – z niskoturzycowymi, bo-

gatymi w mszaki, zespołami torfowisk niskich 

i przejściowych albo zespołami wilgotnych 

łąk; częsty jest również bezpośredni kontakt 

z leśnymi zbiorowiskami olsowymi. Częsty-

mi gatunkami tego typu szuwarów są m.in.: 

kosaciec żółty (Iris pseudoacorus), mozga 
trzcinowata (Phalaris arundinacea), jaskier 
wielki (Ranunculus lingua), szalej jadowity 

(Cicuta virosa). Oto kilka najważniejszych 

zespołów wielkoturzycowych. Fitocenoza 

z dominacją kosaćca żółtego spotykana 

jest najczęściej w eutroficznych, płytkich 

zbiornikach na mulistym podłożu mineral-

nym; pospolita jest ona w całym kraju z wy-

jątkiem terenów górskich. Szuwar wielkotu-

rzycowy, z udziałem turzycy błotnej (Carex 

acutiformis), tworzy zbiorowisko o szerokiej 

amplitudzie ekologicznej i występuje często 

w formie enklaw, w obrębie rozległych fi-

tocenoz olsowych lub (rzadziej) łęgowych. 

Niskoturzycowy szuwar, z panującą turzycą 
lisią (Carex vulpina), występuje drobnopo-

wierzchniowo na dość żyznych, lecz ubogich 

w próchnicę glebach gliniastych, zajmując 

płytkie zagłębienia w dolinach rzecznych lub 

na skraju mis jeziornych, w miejscach zata-

pianych tylko na krótki czas przez ruchliwe 

wody zalewowe. Szuwar mozgowy z mozgą 
trzcinowatą (Phalaris arundinacea) tworzy 

zbiorowisko wysokich traw przy zbiornikach 

eutroficznych wód płynących lub stojących, 

o znacznych wahaniach poziomu. W przeci-

wieństwie do większości zbiorowisk szuwa-

rowych dobrze znosi zalew powodziowy oraz 

łatwo osiedla się na świeżych aluwiach lub 

na siedliskach wtórnych. Szuwar z turzycą 
zaostrzoną (Carex gracilis) to bardzo pospo-

lite w Polsce, zarówno na niżu jak i na po-

górzu, zbiorowisko eutroficznych, mokrych 

łąk turzycowych, często podtapianych przez 

większą część roku. Zajmuje nieraz znacz-

ne powierzchnie w dolinach rzecznych i wy-

płyconych misach jeziornych, rośnie ponad-

to przy mniejszych ciekach oraz naturalnych 

i sztucznych drobnych zbiornikach. 

Sz uwa r y  t r awia s t e .  Tworzą je ni-

skie lub średnio wysokie szuwary z udzia-

łem licznych bylin dwuliściennych, w prze-

ciwieństwie do większości zbiorowisk szu-

warowych, z reguły bez udziału trzciny po-

spolitej. Występują przeważnie na brzegach 

wód płynących ze znaczną szybkością. Tu-

taj wyróżnić można zbiorowisko z udziałem 

manny jadalnej (Glyceria fluitans), które 

występuje najczęściej wzdłuż czystych cie-

ków różnej wielkości.

DR WITOLD BERDOWSKI

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

ZAKŁAD BIORÓŻNORODNOŚCI

I OCHRONY SZATY ROŚLINNEJ
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J esienna rzeczywistość powoduje, że staję 

się bardziej skupiona i bardziej przeży-

wam magię przyrody. Bywa, że długie minuty 

wsłuchuję się w szelest spadających liści lub 

podziwiam wyrafinowany taniec klonowych 

nosków lub wirujących jak baletnice owo-

ców lipy. Ze wszystkich drzew w jesiennej 

szacie najbardziej zachwycają mnie jesiony. 

Któregoś dnia niemal mnie zamurowało, gdy 

z oparów wznoszącej się porannej mgły na-

gle wyłoniła się ogromna, złocista, jesiono-

wa monstrancja!

Gdy z jesiennych refleksji zwierzyłam się 

koleżance, wzięła moje słowa zbyt dosłow-

nie i poczęła mnie zapewniać, że to raczej jej 

bliżej do ziemi, bo twardo na niej stoi, a nie 

buja w obłokach, a poza tym jest ciut star-

sza, prowadzi bardziej stresujący tryb życia 

„i w ogóle”.

Siedziałyśmy na balkonie otoczone bar-

wami, jakich najprzedniejszy malarz nie był-

by w stanie namieszać. W blasku padające-

go słońca czerwienie, żółcie i resztki zieleni 

połączone były srebrnymi falującymi nitka-

mi babiego lata. Babie lato, cudowny środek 

transportu malutkich pajączków! Połyskiwało 

i lekko falowało na wietrze, czasem trącane 

przez przelatujące owady, a czasem wsysane 

przez powietrze w górę.

M imo, że byłyśmy spragnione rozmowy, 

udzielił się nam leniwy i senny nastrój. 

Milcząc, śledziłyśmy wzrokiem krzyżaka pra-

cowicie tkającego sieć, którą rozpiął między 

pędami balkonowych pnączy. Robił wrażenie 

istoty cierpliwej i zdecydowanej, znającej swój 

tkacki fach. Zapracowany zupełnie się nami 

nie interesował. W przeciwieństwie do niego 

koleżanka, niemająca nic wspólnego z biolo-

gią, za to dość dużo z mechaniką, zaintere-

sowała się na dobre pająkiem. Trochę mnie 

to zaskoczyło, bo znałam ją jako wyjątkowy 

okaz arachnofoba. Zdarzyło się jej bowiem, 

że na widok pająka w toalecie nie wiedzieć 

kiedy skoczyła do muszli klozetowej i woła-

ła kilkuletniego synka o pomoc! Tymczasem 

teraz nie dość, że wciąż siedziała tam, gdzie 

siedziała, to i zaczęła mnie zasypywać pyta-

niami dotyczącymi pająka. Nie wiem, dlacze-

go uważała, że ja powinnam o nim wiedzieć 

wszystko. Na przykład to, jaką wytrzymałość 

ma jego nić?.. Gdzieś czytałam, że nić paję-

cza jest silniejsza od stalowej nici o tej samej 

średnicy i może bez zerwania być rozciągnięta 

do jednej trzeciej swojej długości. Ale jaką 

wytrzymałość ma nić stalowa o konkretnej 

średnicy, tego to ja nie wiem, a ona chciała, 

żebym jej odpowiadała na pytania z precy-

zją szwajcarskiego zegarka! Interesowały ją 

też inne parametry pajęczej nici, np. lepkość. 

I nie wystarczyło, gdy powiedziałam, że pająki 

potrafią snuć różne rodzaje przędzy, w zależ-

ności od tego, do czego jej potrzebują. Inną 

do snucia pajęczyny, inną do przemieszcza-

nia się, a jeszcze inną do produkcji kokonu. 

I że potrafią też zabezpieczać się przed sa-

moprzylepieniem się do własnej pajęczyny. 

I robią to na różne sposoby, bo albo nacierają 

swoje odnóża specjalnie produkowaną ma-

zią, która nie zlepia się z siecią, albo pozosta-

wiają niektóre nitki sieci bez typowej lepkiej 

wydzieliny i tylko one rozpoznają, które to 

nitki i po nich swobodnie sobie wędrują po 

sieci, w przeciwieństwie do nieświadomych 

niebezpieczeństwa ofiar.

Miałam właśnie moją dociekliwą koleżan-

kę odesłać do Internetu (który też ma różne 

pułapki jak każda sieć, lecz i wiele można 

się tam nauczyć), gdy przemknęła nad nami 

przedziwna czarna chmura. Migotała i świer-

gotała, kręcąc na tle nieba różne esy-flore-

sy, aż nagle gwałtownie rzuciła się na ścianę 

czerwieniejącego bluszczem domu sąsiadów. 

Czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałam! 

Zerwałam się po aparat fotograficzny, ale 

byłam tak zaaferowana zjawiskiem, że nie 

mogłam znaleźć właściwej opcji robienia 

zdjęć. Tymczasem migocąca chmura po-

kryła szczelnie cały sąsiedzki dom i hałaso-

wała jak opętana, nie wiem czy z głodu, czy 

z łakomstwa. Poszczególne elementy chmury 

miały szpaczy kształt i barwy, a te które się 

rozsiadły na kominie i gąsiorach jeden obok 

drugiego, dziwnie przypominały mi zakon-

nice. Ale siostry zakonne po pierwsze za-

chowują się z godnością, a po drugie, mimo 

że niejedna z nich to anioł w ludzkiej posta-

ci, to z całą pewnością nie potrafią fruwać. 

Szpaki, w które zapatrzyłam się jak sroka 

w kość, nie przejawiały ani odrobiny godności! 

Niecierpliwie obserwowały ścianę obrośniętą 

winobluszczem z dojrzałymi, granatowymi 

gronkami owoców i jak tylko wypatrzyły dla 

siebie miejsce w szpaczym tłumie pikowały 

w dół, na ścianę. Rozpychały się i walczyły 

wydziobując smakowite owoce.

N atarcie zauważył też wylegujący się na 

słońcu pies. Chyba w pierwszym mo-

mencie był nieco zaskoczony i nie wiedział, 

co się dzieje, bo dopiero po chwili warknął. 

Chmura poderwała się gwałtownie i wirując 

odleciała, a ja usłyszałam z boku: „Powiedz 

mi... z jaką prędkością one latają i jak to się 

dzieje, że one się w locie nie zderzają?..

DR MARIA KUŹNIARZ

Szpaki, pająki i jesień...

Z każdym rokiem coraz bardziej lubię jesień. Zwłaszcza jej złoty początek, gdy liście jeszcze na drzewach, na niebie 

w różańcowym szyku przelatują gęsi, a ja dziubię coś w ogródku i jest mi bliżej do ziemi.

MARIA KUŹNIARZ



ADRESY KÓŁ TERENOWYCH

Koło Miejskie we Wrocławiu (I) – prezes dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

tel. 0-71 347 14 45, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław, bogwoj@eko.org.pl

Koło „Feniks” w Pęgowie (II) – prezes inż. Leszek Olbiński

tel. 0-501 485 933, Pęgów, ul. Wypoczynkowa 10, 55-120 Oborniki Śląskie, leszekfx@poczta.onet.pl

Koło w Brzegu (III) – prezes inż. Czesław Grabiński

tel. 0-77 411 19 06, ul. Kościuszki 1b/3, 49-300 Brzeg, ekograb@op.pl

Koło „Zielony Muchobór” (IV) – prezes Marianna K. Gidaszewska

tel. 0-71 357 18 75, ul. Grecka 59, 54-406 Wrocław

Koło Doliny Białej Lądeckiej (V) – prezes mgr Janina Olkiewicz-Kelner

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

Koło w Nowej Rudzie (VI) – prezes 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

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
w poniedziałki i środy: 1000–1900

we wtorki i piątki: 1000–1700

w czwartki: 1200–1900
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