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C elem konferencji było przedstawienie 

całej problematyki związanej z rado-

nem, jego występowaniem w środowisku, 

stwarzanych zagrożeniach dla zdrowia oraz 

aspektów prawnych. Wnioski z konferencji 

oraz przygotowane materiały stanowią dosko-

nałą podstawę dla inicjatywy ustawodawczej 

w zakresie uregulowania prawnego problemu 

uciążliwości radonu dla ludzi. 

Radon występuje na Dolnym Śląsku, 

a szczególnie na obszarze Sudetów, w stę-

żeniach większych od przeciętnych. Jest to 

promieniotwórczy gaz, będący produktem 

rozpadu uranu. W rezultacie szeregu prze-

mian z uranu powstaje rad o połowicznym 

okresie rozpadu około 1600 lat. Rad rozpada 

się tworząc radon i cząstkę α. Rozpuszczony 

w wodzie tworzy wody radonowe, które są 

wykorzystywane na Dolnym Śląsku w lecz-

nictwie uzdrowiskowym. Radon (222Rn) za-

warty jest w wodach podziemnych, wypły-

wających z głębi krystalicznych masywów 

skalnych. Okres połowicznego rozpadu ra-

donu jest krótki, wynosi około 3,8 doby, ale 

zanim to nastąpi, może być on wdychany 

z powietrza lub wypijany z wodą. Zwiększo-

na zawartość radonu w powietrzu glebowym 

i wodzie powoduje, że pojawia się on w bu-

dynkach mieszkalnych, powodując podwyż-

szone tło promieniowania, które może mieć 

wpływ na zdrowie ludzi. Dlatego też koniecz-

ne jest rozpoznanie miejsc jego występowa-

nia oraz mierzenie zawartości w powietrzu 

i wodzie. Umożliwi to podejmowanie decyzji 

o projektowanej lokalizacji budynków oraz 

zastosowanie profilaktyki przeciwradonowej 

w budynkach już istniejących.

Obecnie w polskim ustawodawstwie 

brak jest uregulowań prawnych dotyczą-

cych dopuszczalnych wartości poziomu 

promieniowania dla powietrza oraz zawar-

tości radonu. Konieczne jest więc podjęcie 

kroków zmierzających do ustalenia dopusz-

czalnych stężeń radonu ze względu na obo-

wiązek ochrony zdrowia i życia obywateli 

oraz zalecenia Komisji Europejskiej, tym 

bardziej, że sąsiednie kraje od dawna mają 

stosowne przepisy.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom 

Polski Klub Ekologiczny podjął się zorga-

nizowania konferencji mającej na celu lepsze 

poznanie problemu występowania zagroże-

nia radonowego oraz profilaktyki w budow-

nictwie i korzystania z wody na obszarach 

podwyższonego stężenia radonu.

Konferencja odbyła się w budynku NOT-u, 

w sali Kominkowej, z udziałem około stu 

uczestników, głównie z samorządów lokal-

nych, uczelni, instytucji ochrony środowiska 

i organizacji pozarządowych. 

Na otwarcie konferencji przybył wicepre-

zydent Wrocławia, Sławomir Najnigier, któ-

ry przyznając się do pochodzenia z Kowar 

na Dolnym Śląsku, w pełni docenił proble-

matykę zagrożenia radonem mieszkańców 

naszego regionu. 

Pod takim właśnie tytułem odbyła się we Wrocławiu dn. 20 października 2006 r. konferencja zorganizowana przez 

Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego, przy merytorycznej współpracy Centrum Radonowego – Poza-

rządowej Międzynarodowej Sieci Naukowej. Honorowy patronat na konferencją objął Wiceminister Środowiska i 

Główny Geolog Kraju – prof. Mariusz-Orion Jędrysek.

Radon w środowisku życia, pracy i nauki 
mieszkańców Dolnego Śląska

KRYSTYNA HALADYN
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C zęść referatową konferencji rozpoczęło 

wystąpienie pani mgr Jadwigi Mazur 

(Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków) 

pt. „Radon – naturalny gaz promieniotwór-

czy”. Autorka przedstawiła pochodne rado-

nu – jedynego naturalnego gazu promienio-

twórczego, jego metody przemieszczania się 

z głębin skorupy ziemskiej, wspomniała też 

o zagrożeniach dla zdrowia. Kolejny refe-

rat dr Krystiana Skubacza (Główny Instytut 

Górnictwa, Katowice) pt. „Produkty rozpadu 

radonu”, przedstawiony przez dr Stanisława 

Chałupnika, zwracał uwagę na łatwość roz-

przestrzeniania się bardzo małych drobin 

radonu, które przyczepione do cząstek ae-

rozolu dostają się do płuc, przyczyniając się 

m.in. do zachorowań na raka płuc i krtani. 

Natomiast dr Beata Kozłowska (Uniwersytet 

Śląski, Katowice) w wystąpieniu pt. „Wybra-

ne metody pomiaru radonu”, zaprezentowała 

dostępną aparaturę pomiarową, w tym tak-

że proste urządzenia służące do indywidual-

nych pomiarów stężeń radonu w powietrzu 

np. w budynkach.

Drugą część koferencji rozpoczął referat 

pt. „Oddziaływanie radonu na organizm czło-

wieka”, przedstawiony przez dr hab. Tade usza 

Przylibskiego (Politechnika Wrocławska), zwra-

cający uwagę na kancerogenne właściwości 

radonu oraz brak w krajowym ustawodawstwie 

określonych dopuszczalnych wartości stężeń 

radonu. Usłyszeliśmy, że np. w USA w ciągu 

roku na raka płuc i krtani umiera około 15,4 

tys. osób, w tym wiele narażonych na duże 

stężenia radonu. Już starożytni Rzymianie za-

uważyli, że górnicy pracujący w kopalniach 

w rejonie Schneeberg (Saksonia) chorują na 

dziwne choroby, a które dziś zapewne zdia-

gnozowano by jako rak płuc. W wyniku od-

działywania promieniowania jonizującego na 

organizm, w tym także działania radonu i jego 

pochodnych, dochodzi w organizmie do uszko-

dzeń struktury molekularnej, zakłócenia pro-

cesów biologicznych i mutacji, a w skrajnych 

przypadkach – nawet do śmierci organizmu. 

Autor podkreślił, że ze względu na szkodliwość 

radonu, powinniśmy chronić społeczeństwo 

nawet przed najmniejszymi dawkami promie-

niowania. Dr Maria Karpińska (Akademia 

Medyczna w Białymstoku) przedstawiła re-

ferat pt. „Radon w budynkach mieszkalnych”, 

w którym zwróciła uwagę na dużą zmienność 

stężeń radonu w powietrzu, zależną od bardzo 

wielu czynników. Przykładowo, w mieszka-

niach w rejonie Suwałk stwierdzono stężenie 

radonu w przedziale 24–2178 Bq/m3, natomiast 

w mieszkaniach położonych w Świeradowie 

Zdroju – od 13,6 do 5723,9 Bq/m3. Podczas 

badań stężeń radonu stwierdzono, że wyższe 

wartości występują w dolnych kondygnacjach 

budynku (najwyższe – w piwnicach), w bu-

dynkach wolnostojących, jednorodzinnych, 

w budynkach starszych (gorsza izolacja od 

podłoża, więcej szczelin). Wartości dopusz-

czalne radonu w powietrzu, zalecane przez 

Komisję Europejską, wynoszą: 200 Bq/m3 

dla budynków nowych i 400 Bq/m3 dla bu-

dynków starych. Profesor Uniwersytetu Wro-

cławskiego dr hab. Andrzej Solecki w swoim 

wystąpieniu pt. „Geochemia radonu” omawiał 

zawartości uranu, z rozpadu którego powstaje 

radon w różnych rodzajach skał. Przeciętna 

zawartość uranu w skorupie ziemskiej wynosi 

2,5 ppm, w kwaśnych skałach magmowych 

– od 6 do 15, a nawet do 60 ppm. Najłatwiej 

uwalnia się radon ze skał spękanych, porowa-

tych, wobec czego w powietrzu glebowym jest 

go od 10 nawet do stu tysięcy Bq/m3. Ogólne 

prawidłowości rozmieszczenia radonu w at-

mosferze to:

– spadek koncentracji radonu w obsza-

rach nadmorskich oraz wraz z wysokością 

nad powierzchnią terenu,

– sezonowa, krótko- i długookresowa 

zmienność koncentracji radonu,

– w klimacie umiarkowanym wyższe stę-

żenia radonu notowane są w okresie lata, niższe 

– w zimie, w rozkładzie dobowym natomiast 

najwyższe koncentracje występują po wscho-

dzie słońca, a najniższe w południe.

Referatem pt. „Radon w wodzie – wystę-

powanie i konsekwencje”, wygłoszonym przez 

dr hab. Tadeusza A. Przylibskiego (Politech-

nika Wrocławska), rozpoczęła się trzecia sesja 

referatowa. Autor przedstawił stężenia rado-

nu występujące w wodach obszaru Sudetów 

i znaczenie wód radonowych dla lecznictwa 

uzdrowiskowego. Wynika z nich, że stężenie 

radonu w wodach Dolnego Śląska nie stano-

wi zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, pod 

warunkiem, że woda przepływa co najmniej 

100–200 m od ujęcia do kranu. Radon ulat-

nia się z wody (okres połowicznego rozpadu 

radonu – to 3,8 doby), wobec czego, nie ma 

też zagrożenia ze strony wód mineralnych 

butelkowanych, nawet jeśli w ujęciu stwier-

dzono zawartość radonu.

 

P roblem zagrożenia zdrowia podczas pra-

cy ze strony radonu poruszano w dwóch 

kolejnych wystąpieniach. Referat pt. „Zagro-

żenie radonowe w kopalniach” dra hab. inż. 

Jana Skowronka (Instytut Ekologii Terenów 

Uprzemysłowionych, Katowice) przedstawił 

główne źródła zagrożeń dla górników oraz 

sposoby monitoringu stężeń i środki zapobie-

gawcze. Średnie stężenie radonu w wysokości 

400 Bq/m3 w ciągu roku daje dawkę 6 mSv, 

co kwalifikuje daną kopalnię do obiektu o naj-

wyższym zagrożeniu (typu A) i zobowiązuje 

fo
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do podjęcia działań poprawiających wentylację 

kopalni. Dr Jerzy Olszewski (Instytut Medy-

cyny Pracy, Łódź), w swoim wystąpieniu pt. 

„Ekspozycja na radon w podziemnych trasach 

turystycznych”, zwrócił uwagę na nową grupę 

zawodową, narażoną na szkodliwość radonu 

w powietrzu – przewodników turystycznych, 

którzy w podziemiach spędzają po kilka go-

dzin dziennie. Średnie stężenia radonu w po-

wietrzu sztolni w Kowarach wahają się od 300 

do 500 Bq/m3, w Kletnie (nieczynne kopalnie 

uranu) – od 900 do 1500 Bq/m3, a w Złotym 

Stoku wynoszą około 2000 Bq/m3. Najniższe 

wartości (200 Bq/m3) stwierdzono w Skalnym 

Mieście „Osówka” koło Głuszycy.

Czwartą część konferencji rozpoczęto re-

feratem pt. „Techniki redukcji stężeń radonu 

w budynkach”, przedstawionym przez dra 

Krzysztofa Kozaka (Instytut Fizyki Jądro-

wej PAN, Kraków). Autor zwrócił uwagę, 

że zagrożenie radonem – to problem wystę-

pujący lokalnie, ze względu na dużą zmien-

ność w czasie występujących stężeń radonu 

nie można opracować map dla całego kraju. 

Należy się skupić raczej na kontroli terenu 

przeznaczonego pod zabudowę oraz kontroli 

stężenia radonu w istniejących już obiektach 

przeznaczonych na stały lub dłuższy pobyt lu-

dzi. Bardzo istotne jest odpowiednie izolowanie 

budynków od gruntu, odprowadzanie radonu 

z powietrza zgromadzonego w piwnicach i dol-

nych kondygnacjach, odpowiednie wietrzenie 

pomieszczeń. Obecnie materiały budowlane 

poddawane są bardzo rygorystycznej kontroli 

na zawartość radionuklidów, ale nie zawsze 

tak było, stąd też możliwe są większe stęże-

nia radonu w starych domach. Dr hab. Tade-

usz A. Przylibski (Politechnika Wrocławska) 

w swoim wystąpieniu pt. „Radon w środowisku 

Dolnego Śląska” przedstawił charakterystykę 

obszarów podatnych na występowanie takich 

stężeń. Szczególnie podatnym obszarem na wy-

stępowanie dużych stężeń radonu jest Dolny 

Śląsk, głównie dzięki budowie geologicznej, 

charakteryzującej się przewagą skał krystalicz-

nych (zwłaszcza granitów i gnejsów) w pod-

łożu, oraz występowaniu kilku złóż uranu na 

obszarze Sudetów. W efekcie na Dolnym Ślą-

sku podwyższone stężenia radonu występują 

w powietrzu glebowym, w wodach podziem-

nych, w obiektach podziemnych; sztucznych 

i naturalnych. Zdaniem autora, wykonanie map 

zawartości radonu w powietrzu glebowym lub 

map indeksu radonowego gleb byłoby bardzo 

przydatne w określaniu obszarów o podwyż-

szonym zagrożeniu radonem i właściwej lo-

kalizacji zabudowy. Gleby o wysokim indek-

sie radonowym charakteryzują się stężenia-

mi radonu w powietrzu glebowym powyżej 

30 tys. Bq/m3. Na terenie Sudetów wartości 

średnie sięgają 70 tys. Bq/m3, ale zdarzają się 

stężenia sięgające do 650 tys. Bq/m3 (okolice 

Lądka Zdroju).

 Referat pt. „Radon w powietrzu i wo-

dzie gospodarstw południowo-zachodniej 

Polski”, przedstawiony przez mgr Kalinę 

Mamont-Cieśla (Centralne Laboratorium 

Ochrony Radiologicznej), dostarczył kon-

kretnych wiadomości na temat stężeń ra-

donu w budynkach mieszkalnych. Pomiary 

przeprowadzone na obszarze kraju wykaza-

ły, że maksymalne wartości stężeń radonu 

występują na terenie Sudetów: w budynkach 

wyniosły – 3261 Bq/m3, natomiast w wodzie 

pitnej – 1378 Bq/dm3. Serie przeprowadzo-

nych pomiarów wykazały, że wyższe stęże-

nia radonu występują w dolnych kondygna-

cjach budynku a szczególnie w piwnicach, 

a w przypadku budynków niepodpiwniczo-

nych – na parterze. A w zależności od podłoża 

– największe w budynkach usytuowanych na 

osadach rzecznych, gdzie w podłożu wystę-

pują granity. Stwierdzono także zależności 

występujących stężeń radonu od zastosowa-

nego materiału budowlanego i wieku budyn-

ku; największe stężenia zmierzono w starych 

budynkach drewnianych, a w dalszej kolejno-

ści – ceglanych oraz zbudowanych z użyciem 

obu tych materiałów. W większości krajów 

określono zalecane graniczne wartości stężeń 

radonu w budynkach mieszkalnych (warto-

ści dla wybranych krajów podano w tab. 1) 

Tab. 1. Zalecane graniczne wartości stężeń radonu w budynkach mieszkalnych [Bq/m3]

Kraj Budynki istniejące Budynki nowe

Austria 400 200

Dania 400 200

Finlandia 400 200

Grecja 400 200

Niemcy 200 250

Słowacja 450 250

Wielka Brytania 200 200

USA 150 10

Formułowanie wniosków 
końcowych z konferencji
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oraz w wodzie przeznaczonej do spożycia. 

Niestety, nie ma takich uregulowań praw-

nych w Polsce.

Zagadnienia prawne związane z wystę-

powaniem radonu w środowisku przedstawił 

dr hab. Tadeusz A. Przylibski (Politechnika 

Wrocławska) w referacie pod tym samym ty-

tułem. Krajowe ustawodawstwo w zakresie 

substancji promieniotwórczych reguluje Prawo 

atomowe, które uwzględnia jedynie „działal-

ność wykonywaną w warunkach zwiększo-

nego, w wyniku działania człowieka, nara-

żenia na naturalne promieniowanie jonizu-

jące”. Oznacza to, że przepisy te nie odno-

szą się do budynków mieszkalnych, jedynie 

do miejsc pracy (m.in. kopalnie, studzienki 

kanalizacyjne). Polskie ustawodawstwo je-

dynie pośrednio odnosi się do występowa-

nia radonu w powietrzu budynków miesz-

kalnych. Jest to rozporządzenie regulujące 

dopuszczalne stężenia macierzystego dla ra-

donu (222Rn) – izotopu radu – 226Ra w mate-

riałach budowlanych. Jednak główne źródło 

radonu w budynkach, czyli grunt (powietrze 

glebowe) pozostaje poza kontrolą prawną. 

Unia Europejska rekomenduje przyjęcie do-

puszczalnego poziomu stężenia radonu 400 

Bq/m3 w budynkach istniejących, natomiast 

dla budynków nowych – 200 Bq/m3. Świato-

wa Organizacja Zdrowia (WHO) uważa, że 

w przypadku stężenia 222Rn przekraczającego 

wartość 100 Bq/dm3, należy podjąć działania 

w celu jego obniżenia. Pilną sprawą jest więc 

wprowadzenie w Polsce regulacji w zakresie 

stężeń radonu w budynkach mieszkalnych, 

a także dopracowanie i uzupełnienie obo-

wiązujących przepisów odnoszących się do 

zawartości radonu w wodzie pitnej, radono-

wych wód leczniczych i leczniczego wyko-

rzystania radonu w inhalatoriach.

W szystkie referaty wraz z kolorowymi 

ilustracjami zawarte zostały w publi-

kacji pt. „Radon w środowisku życia, pracy 

i nauki mieszkańców Dolnego Śląska”, wy-

danej przez PKE OD dzięki uzyskaniu wspar-

cia finansowego z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu. Książkę tę otrzymali wszyscy 

uczestnicy konferencji, jest także dostępna 

w siedzibie Klubu.

Prowadzący konferencję prezesi OD PKE 

– Aureliusz Mikłaszewski i Włodzimierz 

Brząkała – zadbali, by po każdym z refera-

tów zapewnić czas na pytania i dyskusję. Na 

zakończenie konferencji Komisja wnioskowa 

przedstawiła kilka uwag i wniosków, wyni-

kających z całości obrad, referatów i dysku-

sji, które zostały jednomyślnie przyjęte przez 

wszystkich uczestników konferencji, a które 

przedstawiamy poniżej:

1. Przedstawione referaty, wystąpienia 

i dyskusja wykazały, że w Polsce, a szcze-

gólnie na Dolnym Śląsku, istnieje poważny 

problem związany z występowaniem radonu 

w glebie, wodzie i powietrzu, w ilościach i stę-

żeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia 

ludzi tam zamieszkujących.

2. Konieczne jest dalsze badanie wpły-

wu radonu na zdrowie człowieka, w tym 

jego właściwości rakotwórczych i kancero-

gennych, a także lepsze rozpoznanie, przy 

małych stężeniach, właściwości leczniczych 

tego gazu.

3. Uczestnicy konferencji wnioskują o wy-

stąpienie do władz państwowych i Sejmu RP 

o ustanowienie uregulowań prawnych, doty-

czących norm dopuszczalnych zawartości ra-

donu w powietrzu budynków mieszkalnych 

i przeznaczonych na wielogodzinny pobyt 

ludzi oraz w wodzie pitnej. Obecnie Polska, 

jako jeden z niewielu krajów Europy, takich 

norm nie posiada, co jest sprzeczne z zalece-

niami Komisji Europejskiej i obowiązkiem 

ochrony zdrowia obywateli.

4. Uczestnicy konferencji zwracają uwa-

gę na konieczność podjęcia pilnych kroków 

zmierzających do lepszej informacji o zagro-

żeniu radonowym i skutecznych środkach pro-

filaktycznych. Dla rzetelnej oceny zagrożeń 

radonem niezbędne jest upowszechnienie 

prostych metod i urządzeń do pomiaru stę-

żenia radonu.

5. Konieczne jest upowszechnienie wiedzy 

o zagrożeniu radonem wśród społeczności, 

a szczególnie młodzieży szkolnej.

6. Problematyka radonowa powinna zna-

leźć się w regionalnych strategiach edukacji 

ekologicznej i programach ochrony środo-

wiska, szczególnie dla południowej części 

Polski.

P owyższe uwagi wraz z materiałami kon-

ferencyjnymi przekazane zostały, za po-

średnictwem Zarządu Głównego Polskiego 

Klubu Ekologicznego, do organów władzy 

państwowej i ustawodawczej, w celu reali-

zacji postulatów i wprowadzenia stosownych 

uregulowań prawnych.

MGR KRYSTYNA HALADYN

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PKE 
składa serdeczne podziękowania dr. hab. 
inż. Tade uszowi Przylibskiemu z Instytu-
tu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 
za za angażowanie merytoryczne i pomoc 
w przygotowaniu konferencji poświęconej 
tematyce radonowej.
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W przerwie 
konferencji
odnotowano 
duże zainteresowanie
wydawnictwami 
klubowymi
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wydawnictwami 
klubowymi
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! ? !Czy Czy hałashałas  możemoże
ograniczać nasz rozwój ograniczać nasz rozwój (cz. 3)(cz. 3)

RADOSŁAW J. KUCHARSKI

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...

Poziomy długookresowe 
a reakcje ludności

Prezentowane wyżej relacje między re-

akcjami ludności i dokonywanymi samooce-

nami wpływu hałasu korelowano z parame-

trami dźwięku, przede wszystkim, takimi 

jak równoważne poziomy dla pory dzien-

nej i/lub nocnej. Poziomy określane są (mie-

rzone) dla warunków w danej dobie (dniu, 

nocy). Nie uwzględnia się w nich cyklów 

zmienności hałasu powodowanych różną 

aktywnością źródeł w dłuższych okresach 

czasu oraz wpływem, nieraz bardzo istot-

nym, różnych warunków atmosferycznych na 

rozprzestrzenianie się dźwięku. A przecież 

człowiek oceniając hałas w ramach ankie-

ty, o ile nie dostanie pytania szczegółowe-

go, dokonuje oceny uśredniającej, w której 

zawierają się wszystkie okresy większej lub 

mniejszej oceny źródła. 

Wprowadzona w życie w roku 2002 dy-

rektywa nr 2002/49/EC w sprawie oceny i za-

rządzania poziomem hałasu w środowisku 

zmienia dotychczasowe podejście, wymagając 

określenia granicznych poziomów dźwięku 

(dopuszczalnych) przy użyciu średnich dla 

roku poziomów: dzienno-wieczorno-nocnego 

oraz długookresowego dla pory nocnej. Dla 

tych nowych wielkości grupy robocze (grupa 

robocza ds. problemów „dawka ⇔ efekt”, po-

przednio WG 2) opracowały relacje między 

poziomami rocznymi, a procentem populacji 

odczuwającej w różnym stopniu uciążliwość 

hałasu transportowego (drogowy, kolejowy, 

lotniczy) oraz zakłócenia snu o różnym na-

sileniu. Relacje te, w postaci zbiorów krzy-

wych, zaprezentowano na ryc. 20.

Prezentowane krzywe reakcji ludności 

na hałas komunikacyjny (drogowy, kolejo-

wy, lotniczy) potwierdzają stawianą najczę-

ściej tezę, iż tolerancja na hałas, w zależno-

ści od jego źródła, może znacznie się różnić, 

a więc miary do jego oceny powinny być także 

Ryc. 20.  Procent populacji odczuwającej uciążliwość (A) oraz bardzo wysoką uciążliwość (B) hałasu 
od źródeł transportowych w funkcji poziomu dzienno-wieczorno-nocnego: HL – hałas lotniczy, 
HD – hałas drogowy, HK – hałas kolejowy
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zróżnicowane. Przy czym różnice w ocenach 

zaczynają być wyraźne i istotne dla pozio-

mów wysokich i bardzo wysokich. Kierując 

się w stronę poziomów coraz niższych, oceny 

hałasu emitowanego przez różnego rodzaju 

źródła hałasu w środowisku zbliżają się do 

siebie, co może sugerować dla stanu docelo-

wego, po odpowiednim zmniejszeniu imisji 

hałasu, zasadność stosowania jednego, uni-

wersalnego wskaźnika.

Krzywe na ryc. 21 zostały opracowane dla 

reprezentatywnej próby z populacji zamiesz-

kujących kraje tzw. „starej Unii”. Można zadać 

więc pytanie, w jaki sposób oceny dokony-

wane w oparciu o wskaźniki długookresowe 

korelują z uciążliwością hałasu w kraju.

Krajowe badania relacji między 
uciążliwością hałasu a wskaźnikami 
długookresowymi

Badania o charakterze określonym w ty-

tule prowadził ostatnio Instytut Ochrony Śro-

dowiska w ramach Państwowego Monitorin-

gu Środowiska. 

Badania te obejmowały około 500 ankiet 

w 10 różnych rejonach dla zróżnicowanych 

warunków akustycznych:

– od warunków niemal idealnych dla miasta 

wielkości Warszawy (poziom dźwięku w nocy 

wynosił około LN = 43–44 dB, natomiast po-

ziom LDWN = 55 dB)

– do warunków trudnych do zaakceptowania 

(poziom dźwięku w nocy wynosił LN = 72 dB, 

natomiast poziom LDWN = 79 dB).

Współczynnik korelacji między wynikami 

pomiarów hałasu a ocenami warunków miesz-

kaniowych wynosił około 0,9. Pytania w ankie-

tach odnosiły się zarówno do ocen uciążliwości 

hałasu, jak też obejmowały kwestie samooce-

ny objawów wskazujących na obniżenie stanu 

zdrowotnego respondenta. Wyniki badań sta-

ły się m.in. podstawą porównania z ocenami 

dokuczliwości hałasu prezentowanymi przez 

Grupy Robocze Komisji Europejskiej. Wyni-

ki analiz porównawczych pokazano graficz-

nie na ryc. 22.

Na rysunku tym pokazano także:

– funkcję proponowaną przez grupy ro-

bocze UE,

– funkcje aproksymujące wyniki badań 

polskich (najlepiej dopasowuje wyniki funk-

cja liniowa).

Analizy wskazują, że oceny akustyczne 

warunków zamieszkania w odniesieniu do 

hałasu drogowego, są:

– zbieżne z krzywą – nazwijmy ją umow-

nie: unijną,

– „łagodniejsze” dla zakresu niższych 

poziomów dźwięku.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki, któ-

rych jedynie niewielki fragment można było 

tu zaprezentować, stwierdzić należy, iż:

1) we wszystkich praktycznie rejonach 

badanych hałas drogowy (uliczny) stanowi 

podstawową uciążliwość;

2) w przypadku nasilania się niekorzyst-

nych objawów zdrowotnych na czoło wysu-

Ryc. 21.  Procent osób odczuwających zakłócenia snu (A) oraz duże zakłócenia snu (B),
dane według materiałów Europejskiej Grupy Roboczej HSEA: HL – hałas lotniczy, 
HD – hałas drogowy, HK – hałas kolejowy
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wają się objawy związane z istotnymi za-

kłóceniami snu i powodowanym tym prze-

męczeniem;

3) potwierdzają się tezy, wysuwane w róż-

nych gremiach zajmujących się negatywnymi 

skutkami oddziaływania hałasu, że krytyczną 

pod względem zagrożeń i uciążliwości może 

być właśnie pora nocna;

4) dane wskazują jednoznacznie, że:

– oceny warunków mieszkaniowych na 

poziomie 1/3 (34%) występują przy pozio-

mach dzienno-wieczorno-nocnych około 53 dB 

i długookresowych nocnych rzędu 43 dB. Są 

to wartości bliskie kryteriom proponowanym 

przed WHO – 55 dB oraz 45 dB;

– uciążliwość w granicach 50% (5 punk-

tów w skali 10-punktowej) rejestruje się przy 

poziomach 66 dB (LDWN) oraz 57,5 dB (LN). 

Wartości te odpowiadają poziomom uznawa-

nym za krytyczne (za obszar krytyczny uwa-

ża się obszar o poziomie w porze dziennej 

> 65 dB, a w porze nocnej > 55 dB).

5) otrzymane rezultaty sugerują także sto-

sunkowo dużą psychiczną tolerancję społe-

czeństwa na hałas. Nie towarzyszy temu jed-

nak „tolerancja” zdrowotna;

6) dla ustalania granicznych (dopuszczal-

nych) wartości poziomów dźwięku można 

posługiwać się krzywą unijną, przy czym dla 

poziomów dźwięku:

– poniżej 65 dB występuje tolerancja 

rzędu do 5 dB,

– powyżej 65 dB oceny dokuczliwości 

hałasu są takie same, jak wynika to z da-

nych unijnych.

Problem „perspektywy dźwiękowej”

Dla dopełnienia informacji o różnych aspek-

tach oddziaływania hałasu środowiskowego 

na mieszkańców należy wspomnieć o rzadko 

poruszanym problemie zniekształcania „per-

spektywy dźwiękowej” przez zjawisko masko-

wania dźwięków cichszych przez silniejsze. 

Człowiek tworzy obraz otaczającego go 

świata za pomocą zmysłów. Zmysłem bez wąt-

pienia najistotniejszym z punktu widzenia 

ilości rejestrowanych informacji i ich różno-

rodności jest wzrok. Natomiast drugim w ko-

lejności zmysłem jest słuch. 

Każdy człowiek jest w stanie wytworzyć 

sobie obraz otaczającej go rzeczywistości na 

podstawie wrażeń słuchowych docierających 

do organu słuchu. Budowa tego obrazu jest 

procesem bardzo subtelnym – na podstawie 

kierunku, charakterystyki częstotliwościowej 

i poziomu dźwięku pochodzącego z różnych 

mniej lub bardziej oddalonych źródeł tworzo-

ny jest przestrzenny obraz „krajobrazu aku-

stycznego”. Jest to możliwe także dlatego, że 

fale akustyczne z poszczególnych źródeł są 

nośnikiem nie tylko energii, lecz także infor-
macji, są po prostu sygnałami akustycznymi. 

Informacja ta jest kodowana bardzo różnie 

i może zostać odebrana i rozszyfrowana nawet 

wtedy, gdy w tym samym czasie do organu 

słuchu docierają inne, znacznie intensywniej-

sze dźwięki. Lecz do pewnej granicy.

Jeżeli dźwięki niepożądane w danym 

momencie wielokrotnie przekraczają ener-

gię sygnałów akustycznych, odbiór tych sy-

gnałów jest niemożliwy. Na skutek zjawiska 

maskowania sygnały użyteczne są „niesły-

szalne”. Zapada w takiej sytuacji specyficz-

na „kurtyna akustyczna”, za którą nic już nie 

spostrzegamy, a krajobraz dźwiękowy ulega 

dramatycznemu spłaszczeniu.

Opisana sytuacja jest typowa dla takich 

„kurtyn akustycznych” jak pobliskie drogi 

o bardzo intensywnym ruchu, a więc także 

– poziomie hałasu; innych dochodzących sy-

gnałów akustycznych spoza tej drogi nie reje-

strujemy. Wizualny przykład rozpatrywanego 

przypadku pokazano na ryc. 23. 

Poprzecinanie perspektywy kurtynami 

akustycznymi (wiele intensywnych źródeł 

hałasu) prowadzi do:

– fragmentacji krajobrazu akustycznego,

– istotnego zubożenia postrzegania ota-

czającej rzeczywistości,

– alienacji z otaczającego środowiska. 

Podsumowanie

Na zakończenie powróćmy do pytania: 

„Czy hałas ograniczy nasz rozwój?”

1. Hałas jest efektem, a właściwie „od-

padem” rozwoju. Z uwagi na jego sposób 

oddziaływania i intensywność tego oddzia-

ływania brak jest mocnych, intelektualnych Ryc. 23. Sposób powstawania „kurtyn akustycznych” na tle „krajobrazu akustycznego”

A

Sytuacja wyjściowa 
– spokojny, cichy kra-
jobraz. Zarejestrować 
można różnorodność 
dźwięków dobiegają-
cych z gospodarstw 
domowych, na ich tle 
co pewien czas słychać 
sygnaturkę kościelną 
i inne dźwięki.

B

Wprowadzenie do 
poprzednio pokazane-
go środowiska drogi 
o intensywnym ruchu. 
Wykres obok pokazuje 
charakterystykę czaso-
wą dźwięku emitowane-
go przez ruch drogowy.

C

Finalny „obraz dźwięko-
wy” (kurtyna akustyczna).

Przejazdy grup samochodów i samochodów
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przesłanek do stwierdzenia ograniczającej 

roli hałasu w naszym rozwoju. 

2. Z drugiej strony hałas rozwojowi bę-

dzie towarzyszyć.

3. Można się spodziewać, na podstawie 

porównania emisji energii akustycznej ze źró-

deł z akceptowalną przez człowieka imisją, że 

w perspektywie krótko- i średnioterminowej 

hałas okaleczy nasz rozwój, niszcząc w więk-

szym lub mniejszym stopniu perspektywę na-

szego „horyzontu dźwiękowego”.

4. Czy okaleczenie to będzie dotkliwe 

w dalszej perspektywie, to już będą wie-

dzieć tylko przyszłe pokolenia.

5. Innym efektem w tym zakresie bę-

dzie, ujawniająca się mocniej, chorobotwór-

cza rola hałasu, choć jak zauważono wcze-

śniej – będzie to najczęściej oddziaływanie 

niespecyficzne.

6. Następstwem rozwoju, rozumianego 

jako ekstrapolacja dotychczasowych trendów 

rozwoju technologicznego, może stać się także 

powszechna utrata słuchu. Powodują to urzą-

dzenia do indywidualnego słuchania muzyki 

itp., generalnie – urządzenia słuchawkowe. 

Ich szeroka dostępność sprawia, że chwile 

odpoczynku dla organu słuchu dramatycz-

nie się skracają, a ludzie zasypiają, a potem 

śnią z „muzyką w uszach”. 

Listę możliwych skutków oddziaływa-

nia hałasu w przyszłości można byłoby wy-

dłużać. Lecz wciąż znajdować się będziemy 

po stronie skutków – „odpadów” rozwoju, 

a nie jego sił sprawczych. Hałas chyba jed-

nak nie ograniczy rozwoju. Pozostanie ra-

czej zjawiskiem oczekującym na moment, 

kiedy osiągnięty etap rozwoju pozwoli go 

wyeliminować.

DR INŻ. RADOSŁAW J. KUCHARSKI

KIEROWNIK ZAKŁADU AKUSTYKI ŚRODOWISKA 

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA, WARSZAWA

Zatrzymane

w

obiektywie...

Biała, zimowa

koszulka na iglaku

fot. Krystyna Haladyn
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Z
asadnicza różnica między mokradłem 

a torfowiskiem polega na zdolności aku-

mulowania przez torfowisko masy torfowej, 

składającej się z niecałkowicie rozłożonych 

roślin torfotwórczych. Tworzenie się torfowi-

ska jest procesem długotrwałym, ponieważ 

potrzeba wielu lat do powstania minimum 

30-centymetrowej warstwy torfu – co czę-

sto jest przyjmowane za warunek uznania 

mokradła (bagna) za torfowisko. Jak podaje 

Tobolski (2003), torfowisko jest zbiornikiem 

akumulacji biogenicznej, gromadzącym osa-

dy pochodzenia sedentacyjnego1 w warun-

kach anaerobiozy. Torf jest także swoistego 

rodzaju archiwum przechowującym informa-

cje o klimacie, warunkach hydrologicznych, 

florze i faunie. Torfowisko jest zbudowane 

z dwóch warstw; górna – żywa, składająca 

się z mchów i roślin wyższych to akrotelm. 

Warstwa dolna, martwa, składająca się z torfu 

– to katotelm. Szczególnie ważny dla rozwo-

ju torfowiska jest akrotelm, ponieważ wystę-

pująca tutaj roślinność zostanie, z upływem 

czasu, przekształcona w warstwę torfu, jed-

nocześnie akrotelm chroni katotelm przed 

wpływami zewnętrznymi. Kryteria klasyfi-

kacji torfowisk opierają się głównie na sposo-

bie zasilania ich w wodę przy uwzględnieniu 

zasobności w składniki pokarmowe.

Podział torfowisk uwzględnia ich trzy 

rodzaje – torfowiska niskie, wysokie i przej-

ściowe. Torfowiska niskie są zasilane ru-

chomymi wodami powierzchniowymi, bo-

gatymi w składniki pokarmowe. Występu-

ją najczęściej w dolinach wolno płynących 

rzek i w pradolinach. Torfowiska wysokie 

powstają na terenach wododziałowych lub 

bezodpływowych, są zasilane przez jałowe 

i zakwaszone wody pochodzenia atmosfe-

rycznego, oraz wysięki wód gruntowych 

bardziej zasobnych w składniki pokarmo-

we. Torfowiska przejściowe są zasilane za-

równo przez ruchliwe wody powierzchniowe 

jak i wody opadowe. Prawie 96% torfowisk 

w Polsce to torfowiska niskie i przejściowe, 

pozostałe to torfowiska wysokie, występu-

jące głównie w pasie nadbałtyckim. Roślin-

ność torfowisk niskich i przejściowych jest 

bogata, przeważają turzyce i mchy brunat-

ne, podczas gdy na torfowiskach wysokich 

występują głównie mchy sfagnowe (Tobol-

ski, 2003). Torfowiska wysokie i przejścio-

we typu górskiego spotyka się w Sudetach 

i sporadycznie w Karpatach. Tworzą one 

największe skupisko torfowisk górskich 

w Środkowej Europie.

JAN KLEMENTOWSKI

Torfowiska Sudetów 

Zachodnich i ich ochrona

Szacuje się, że w Polsce jest od 32 398 do 51 931 torfowisk, których łączna powierzchnia wynosi odpowiednio 

15 049 km2 i 13 150 km2 (Ilnicki, 2002). W potocznym języku często używa się zamiennie: torfowisko, mokradło, 

bagnisko, trzęsawisko lub moczar. Należy pamiętać, że znaczenie nadrzędne posiada mokradło (bagno), zaś najlicz-

niejszą grupę wśród nich stanowią właśnie torfowiska.

1 Sedentacja to proces akumulacji polegającym na przyrastaniu na powierzchni osadów materii organicznej, 

dzięki któremu rośnie miąższość gromadzonego torfu. Sedentacja jest możliwa dzięki obecności systemów ko-

rzeniowych roślin torfotwórczych. Cechą tej roślinności jest przewaga fitomasy w części podpowierzchnionej 

nad jej częścią napowierzchniową.

Góry Izerskie, rezerwat „Torfowiska Doliny Izery”,
fragment torfowiska wysokiego, 
widoczne rynny erozyjne i kępy wełnianki

Góry Izerskie, rezerwat „Torfowiska Doliny Izery”,
fragment torfowiska wysokiego, 
widoczne rynny erozyjne i kępy wełnianki
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W
 Sudetach, z powodu zróżnicowanej bu-

dowy geologicznej, charakterystycznej 

rzeźby i sprzyjających warunków klimatycz-

nych, torfowiska występują liczne. Najstar-

sze z nich zaczęły się tworzyć w holocenie, 

w okresie preborealnym, tj. około 10 000 lat 

temu, zaś największy ich rozwój przypadł na 

przełom okresu atlantyckiego i subborealne-

go, a więc 6 000–3 000 lat temu (Klementow-

ski, 2000). Większość torfowisk w Sudetach 

występuje w reglu dolnym i górnym (650–

1 250 m n.p.m.), oprócz niektórych torfowisk 

Karkonoszy, które są położone w piętrze sub-

alpejskim (1400–1 450 m n.p.m.). Większość 

torfowisk znajduje się z dala siedzib ludzkich, 

są trudno dostępne i tajemnicze, dlatego opie-

rają się dość skutecznie antropopresji. Podej-

mowano sporadyczne i nie zawsze udane – na 

szczęście – melioracje i próby eksploatacji 

torfu. Dlatego znaczna część sudeckich eko-

systemów torfowiskowych pozostała w stanie 

naturalnym, zachowując fragmenty pierwot-

nego krajobrazu.

W Sudetach Zachodnich wielkie kom-

pleksy wysokich torfowisk górskich wystę-

pują w Górach Izerskich i Karkonoszach. 

Torfowiska izerskie, położone na wysoko-

ści 700–900 m n.p.m., są typu wysokiego 

i przejściowego, a ich powierzchnię częścio-

wo porasta kosodrzewina, sosna bagienna 

i świerki. Znacznie mniejsze są torfowiska 

wiszące, do niedawna jeszcze porośnięte bo-

rem świerkowym. Łączna powierzchnia tych 

torfowisk przekracza 500 ha. Większość tor-

fowisk występuje na południowy zachód od 

Wysokiego Grzbietu, w dolinie meandrują-

cej Izery i jej dopływów – Koziego Potoku, 

Tracznika i Jarzębnika. Największym tor-

fowiskiem jest Bagno Izerskie, do którego 

od wschodu przylegają nieco mniejsze torfo-

wiska – Borowina i Wręgi. Drugi kompleks 

torfowisk położony jest na Hali Izerskiej, 

w dolinie Izery i jej dopływów – Jagnię-

cego Potoku, Jarzębnika i Kobyły. Trzeci, 

najmniejszy zespół torfowisk położony jest 

w obrębie Wysokiego Grzbietu, pomiędzy 

Izerskimi Łąkami, Mokrą Przełęczą i Ci-

chą Doliną. Góry Izerskie, w porównaniu 

z Karkonoszami, mimo znacznie mniejszych 

wysokości, mają klimat relatywnie bardziej 

surowy, zbliżony do subarktycznego. Wa-

runki termiczne, liczne mgły, wysokie za-

chmurzenie i opady przekraczające rocznie 

1 500 mm, w połączeniu z charakterystycz-

ną rzeźbą terenu, obfitującą w nieckowate 

obniżenia, szerokie doliny z meandrujący-

mi ciekami – sprzyjają tworzeniu się torfo-

wisk. Dodatkowym czynnikiem torfotwór-

czym są częste wypływy zmineralizowanych 

wód gruntowych, starorzecza oraz liczne, 

wolno płynące cieki.

Roślinność na torfowiskach jest bardzo 

zróżnicowana, zaczynając od zbiorowisk ombro 

i oligominerotroficznych2 po skrajnie oligomi-

nerotroficzne3. Torfowiska utworzone przez 

zespoły oligominerotroficzne są płytkie i się-

gają do około 150 cm miąższości, podczas 

gdy torfowiska zbudowane z zespołów bar-

dziej zasobnych w składniki troficzne mają 

do 5,5 m. miąższości. Najstarsze, wysokie 

torfowiska izerskie zaczęły się tworzyć około 

10 300 lat temu w okresie preborealnym, zaś 

torfowiska przejściowe występujące w doli-

nie Jagnięcego Potoku około 5 500 lat temu, 

pod koniec okresu atlantyckiego.

O
ddziaływanie antropopresji na torfo-

wiska izerskie rozpoczęło się w XVIII 

wieku, kiedy zaczęły powstawać rozproszone 

osiedla drwali zajmujących się wytwarzaniem 

węgla drzewnego i potażu – niezbędnych su-

rowców do produkcji szkła w miejscowych 

leśnych hutach. Później powstały tzw. baudy 

(szopy pasterskie), których mieszkańcy zaj-

mowali się wypasem bydła. Niektóre z nich 

stały się z czasem schroniskami turystycz-

nymi. Rozwój pasterstwa wymuszał pozyski-

wanie nowych łąk i pastwisk, stąd masowe 

wycinanie borów świerkowych i kosodrze-

winy porastających torfowiska, a później tak-

że próby zmeliorowania torfowisk. Pomimo 

upadku pod koniec wieku XIX tzw. gospo-

darki szałasowej (Almwirtschaft), dobrze zor-

ganizowane i zaludnione osady przetrwały 

aż do 1945 r. Wysiedlenie ludności, surowe 

przepisy dotyczące osadnictwa na obszarach 

nadgranicznych, a przede wszystkim brak pod-

staw ekonomicznych, spowodowały całkowity 

upadek tych osad. Śladem tego osadnictwa 

są widoczne fundamenty dawnych domów, 

liczne drogi i mosty oraz rowy melioracyjne. 

W północnej części Izerskiego Bagna, mię-

dzy Tracznikiem a Izerą, u podnóża Sucha-

cza, znajduje się tzw. Borowina, stanowiąca 

część torfowiska wysokiego. Wydobywano 

tam borowinę dla potrzeb uzdrowiska w Świe-

2 Zbiorowiska ombrotroficzne to zbiorowiska torfotwórcze lub torfowiska zasilane wyłącznie wodami opado-

wymi, które z reguły są bardzo ubogie, wręcz jałowe pod względem zawartości składników pokamowych (czyli 

troficznych). Natomiast zbiorowiska lub torfowiska ombro-oligominerotroficzne w dominującym stopniu są zasila-

ne wodami opadowymi i okresowym dopływem ubogich pod względem troficznym wód powierzchniowych.
3 Zbiorowiska (torfowiska minerotroficzne) są zasilane w ruchliwe wody gruntowe, spływowe lub przepły-

wowe. Wody bardziej ruchliwe są bardziej zasobne w składniki pokarmowe (troficzne) niż wody nieruchome.
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radowie Zdroju. Powstałe potorfia są zalane 

wodą. Również częściowo zalane potorfia wy-

stępują na Hali Izerskiej, wzdłuż Jagnięcego 

Potoku. Pomimo pewnej renaturyzacji eko-

systemów torfowiskowych, zapoczątkowany 

przed laty proces degradacji izerskich torfo-

wisk trwa współcześnie. Szczególnie aktywne 

są procesy erozyjne nawiązujące do istnieją-

cych na torfowiskach rowów melioracyjnych. 

Nastąpiło nieodwracalne przesuszenie frag-

mentów torfowisk, pojawiło się murszenie 

torfu i erozja eoliczna. Aktywna jest również 

erozja tunelowa (podpowierzchniowa), spo-

wodowana okresowym łączeniem wód po-

wierzchniowych (głównie podczas roztopów) 

z systemem wód podtorfowych. Widoczne są 

na powierzchni torfowisk odcinki zapadnię-

tych, podtorfowiskowych tuneli. Aktywna jest 

także erozja boczna meandrujących potoków, 

polegająca na podcinaniu kopuły torfowisk 

wysokich i odpadaniu pakietów torfu, o ob-

jętości nawet 2–3 m3 (Klementowski, 2000). 

Na Hali Izerskiej meandrujący Jagnięcy Po-

tok, w okresie 30 lat, spowodował cofnięcie 

krawędzi torfowiska wysokiego o 12 metrów 

oraz jego częściowe przesusze-

nie. W następstwie tych procesów 

piękne dotychczas torfowisko wy-

sokie powoli zamiera – usychają 

zarośla kosodrzewiny, sosny ba-

giennej, giną zbiorowiska roślin 

torfotwórczych.

Wielokierunkowe badania pro-

wadzone w Górach Izerskich nad 

przyczynami klęski ekologicznej 

wykazały, że gleby torfowe wpły-

wają wyjątkowo korzystnie na go-

spodarkę mineralną i stan zdro-

wotny borów świerkowych. Z tych 

względów torfowiska izerskie po-

winny zostać otoczone, większą 

niż obecnie, ochroną rezerwato-

wą. W ostatnich latach podjęto 

także prace zmierzające do po-

prawy zaburzonych stosunków 

wodnych na torfowiskach. Zbu-

dowano system małych zastawek 

lokalnie spiętrzających wodę, ale 

trudno jest jeszcze ocenić skutecz-

ność tych zabiegów.

Na torfowiskach Izerskich znaj-

duje się wiele cennych gatunków 

roślin i zwierząt. Niewątpliwie największymi 

florystycznymi rarytasami są tutaj: reliktowa 

brzoza karłowata (Betula nana L)., sosna 
błotna (Pinus x rhaetica Brügger), rosiczka 
pośrednia (Drosera intermedia Halne) czy 

bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris L.). 

Czasem można napotkać wyjątkowo płochli-

wego cietrzewia (Tetrao tetrix) i żurawia 

(Grus grus). W Górach Izerskich znajdują 

się obecnie dwa rezerwaty przyrody – „Tor-

fowisko Izerskie” oraz „Torfowiska Doliny 

Izery.” Pierwszy rezerwat, „Torfowisko Izer-

skie”, został utworzony w 1969 r. na mocy 

zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego, w celu ochrony brzozy karło-
watej (Betula nana), której jedno, z zaled-

wie kilku stanowisk w Polsce, znajduje się 

tutaj. Powierzchnia rezerwatu wynosi 44,6 

ha. W roku 1986, decyzją WRN w Jeleniej 

Górze, został utworzony Obszar Chronione-

go Krajobrazu Karkonosze – Góry Izerskie, 

stanowiący otulinę Karkonoskiego Parku Na-

rodowego. Pomimo wieloletnich starań, aż do 

roku 2000 nie udało się powiększyć obszar 

rezerwatu. Dopiero dzięki staraniom przy-

rodników, m.in. Matuły i in. (1997, 1998) 

3 lipca 2003 roku został utworzony nowy re-

zerwat przyrody „Torfowiska Doliny Izery” 

(Rozporządzenie nr 8, Dziennik Urzędowy 

Wojewody Dolnośląskiego z 3 lipca 2000, 

poz. 390). Powierzchnia rezerwatu wyno-

si 485 ha i w jego skład wchodzą torfowi-

ska położone w dolinie Izery na zachodzie, 

zaczynając od Izerskiego Bagna, poprzez 

Wręgi, Halę Izerską, po dolinę Kobyły na 

wschodzie. Jest to największy rezerwat tor-

fowisk górskich w Polsce. Planowane jest 

połączenie w przyszłości tego rezerwatu 

z istniejącym już rezerwatem „Torfowisko 

Izerskie” i wtedy powierzchnia całego re-

zerwatu wyniesie 529,6 ha. Zinwentaryzowa-

no tu 17 zbiorowisk roślinnych i 110 gatun-

ków roślin, w tym 56 roślin naczyniowych. 

W rezerwacie występują cztery typy torfo-

wisk: torfowiska wysokie z kosodrzewiną, 

wysokie ze świerkiem, wysokotorfowiskowe 

zbiorowiska nieleśne miejsc otwartych oraz 

torfowiska przejściowe. Spore są także po-

wierzchnie zajęte przez potorfia. W rezer-

wacie lasy stanowią 385 ha, a zbiorowiska 

nieleśne – 145 ha. Powierzchnia 

torfowisk wynosi 235 ha, w tym 

mszary świerczynowe zajmują 106 

ha, zarośla kosodrzewiny – 68 

ha, wysokotorfowiskowe zbioro-

wiska nieleśne – 23 ha, pozostałe 

to zbiorowiska torfowisk przej-

ściowych o powierzchni 36 ha 

(Wojtuń i in. 2000). Obszar ten 

leży na terenie Leśnictwa Izera 

(Nadleśnictwo Świeradów Zdrój) 

i Leśnictwa Skalno, wchodzącego 

w skład Nadleśnictwa Szklarska 

Poręba. Jeżeli uwzględnimy także 

rezerwaty torfowiskowe położo-

ne po czeskiej stronie Gór Izer-

skich – „Rašeliniste Izery” i „Rybi 

Loučka”, wówczas łączny obszar 

torfowisk, objętych ochroną, wy-

niesie ponad 1 000 ha. Jest to naj-

większy obszar chronionych tor-

fowisk górskich w Europie środ-

kowej. Trwają starania o wpisanie 

torfowisk Doliny Izery na listę 

„Ramsar Sites”, która obejmuje 

unikatowe ekosystemy bagienne 

świata (Jóža, Vonička, 2004).
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W
 roku 2000 utworzono, w północno-

wschodniej części rezerwatu „Torfo-

wiska Doliny Izery”, wzdłuż drogi Świera-

dów Zdrój – Jakuszyce, ścieżkę przyrodni-

czą. Odcinek ten liczy około 3 km. Znajduje 

się tam osiem przystanków z pięknie wyko-

nanymi tablicami informującymi o najważ-

niejszych problemach rezerwatu. Początek 

ścieżki przyrodniczej znajduje się na zachod-

nim skraju Hali Izerskiej. Na przystanku 

1 przedstawiono główne informacje o re-

zerwacie i tematyce ścieżki. Przystanek nr 

2 omawia zagadnienia związane z eksplo-

atacją torfu dla potrzeb balneologicznych, 

zaś przystanek 3 objaśnia rozległą panoramę 

Gór Izerskich, dzieje dawnej osady Wielka 

Izera (Gross Iser) i przyczyny zamieranie 

okolicznych lasów. Przystanek 4 jest usytu-

owany na skraju „Torfowiska nad Jagnięcym 

Potokiem”. Znajduje się tutaj wysokie pod-

cięcie erozyjne torfowiska przez meandrują-

cy Jagnięcy Potok, odsłaniający wewnętrzną 

budowę torfowiska. Przystanek 5 informuje 

o początkach osadnictwa, przekształceniu 

szaty roślinnej przez człowieka, a przysta-

nek 6 o torfowiskach przejściowych. Szcze-

gólnie ciekawe są informacje dotyczące re-

liktowej brzozy karłowatej (Betula nana) 

(przystanek 7). Ostatni przystanek (nr 8) 

zawiera informacje o granicznej, górskiej 

rzece Izera, której źródła znajdują się po 

stronie czeskiej, na południowych stokach 

Smreka, oraz po stronie polskiej, w rejonie 

Stogu Izerskiego.

Torfowiska karkonoskie w porównaniu 

z izerskimi zajmują zdecydowanie mniejszy 

obszar. Powierzchnia torfowisk występujących 

na stronie polskiej Karkonoszy wynosi zale-

dwie 85 ha, z czego na najbardziej cenne tor-

fowiska typu aapa4, położone w piętrze subal-

pejskim, na wysokości 1 400–1 450 m n.p.m., 

przypada zaledwie 20 ha. Pozostałe torfowiska 

są typu stokowego i znajdują się na granicy 

regla górnego i piętra kosodrzewiny. Wystę-

pują one w rejonie Pielgrzymów, Słonecznika 

i dalej w kierunku zachodnim do Przełęczy 

Karkonoskiej. Torfowiska te znajdują się na 

stromych stokach a ich powierzchnię porasta 

bór świerkowy. Torfowiska typu aapa, tworzą-

ce trzy odrębne płaty, położone są na Równi 

pod Śnieżką. Niewielki płat torfowiska aapa 

znajduje się także w zachodniej części Kar-

konoszy, między Szrenicą a Kamiennikiem. 

Wszystkie torfowiska aapa leżą na szerokich, 

nadgranicznych wododziałach i z reguły roz-

ciągają się także na stronę czeską. Panujące 

na torfowiskach subalpejskich warunki kli-

matyczne, tj. opady przekraczające 1 500 mm 

przy średniej rocznej temperaturze wynoszącej 

zaledwie 3,7°C, w połączeniu z rzeźbą pod-

torfowiskowego podłoża, stwarzają optymal-

ne możliwości rozwoju torfowisk typu aapa. 

Są one zasilane przez opady atmosferyczne 

i wypływy podtorfowiskowych wód descen-

syjnych, ubogich pod względem troficznym. 

Wiek spągu torfowisk na Równi wynosi od 

4 500 do 3 500 lat (okres subborealny). Zróż-

nicowany wiek spągu torfowisk może świad-

czyć o istnieniu kilku różnowiekowych ośrod-

ków torfotwórczych, związanych z wypły-

wami wód descensyjnych. Rozrastające się 

na boki lokalne zatorfienia z czasem uległy 

połączeniu. Powstałe w ten sposób torfowi-

ska przypominają irlandzkie torfowiska koł-

drowe. Miąższość torfu wynosi przeciętnie 

120–150 cm i nie przekracza 230 cm. Rzeź-

ba torfowisk aapa, zwanych również string 

bogs, sznurowymi lub grzędowo – moczaro-

wymi, jest szczególnie urozmaicona. Tworzy 

ją powtarzający się system wydłużonych tor-

fowych wałów, porośniętych kosodrzewiną, 

przedzielonych równoległymi moczarami 

lub wąskimi jeziorkami, przy czym formy 

te swoimi dłuższymi osiami są zawsze zo-

rientowane prostopadle do nachylenia stoku. 

Spotyka się także kliny gruntu mineralne-

go porośnięte psią trawką. Częste są rów-

nież owalne śródtorfowe jeziorka, z których 

tylko część wysycha podczas lata (Rudolph 

i in., 1928). Występują tu także stosunkowo 

duże jeziorka, o powierzchni kilkuset m2, głę-

bokie do 130–150 cm, wypełnione ciemną, 

prawie czarną wodą, bogatą w kwasy orga-

niczne i humus. Niskie pH tych wód czyni je 

całkowicie jałowymi. Świetny widok na tor-

fowiska i jeziorka rozpościera się ze szczytu 

Śnieżki. Tak urozmaicona rzeźba torfowisk 

aapa jest wynikiem zróżnicowania stosunków 

wodnych i zróżnicowanej sukcesji zespołów 

roślinnych o różnych wymaganiach pokarmo-

wych. Wykazano aktywną rolę spełzywania, 

soliflukcji i procesów mrozowych w morfoge-

nezie tych torfowisk. Bezśnieżne lecz mroźne 

zimy powodują zróżnicowane przemarzanie 

powierzchni torfowisk oraz powstawanie ak-

tywnych form pęcznienia i ssania mrozowe-

4 Torfowiska subpolarne typu aapa, spotykane głównie w północnej Skandynawii, zostały wydzielone na 

podstawie charakterystycznej rzeźby (morfologii) ich powierzchni. Charakteryzują się pasowym występowa-

niem wydłużonych grzęd (wałów), nazywanych „Strangen”, z roślinnością oligotroficzną, oraz wąskich, wy-

dłużonych szczelinowych jeziorek, nazywanych „Schlenken” i „Flarken”, ze zbiorowiskami bardziej zasobny-

mi w składniki pokarmowe (mezotroficzne). Wszystkie wymienione formy tworzą pasy czy wstęgi o przebiegu 

poprzecznym do nachylenia terenu.
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go. Pospolite są tutaj thufury (kopczyki tor-

fowe i darniowe) oraz formy przypominające 

subarktyczne palsa. Torfowiska subalpejskie 

przecina rozbudowany system pod i śródtor-

fowych tuneli. Karkonoskie torfowiska aapa 

są jedynymi tego typu torfowiskami w Polsce 

(Klementowski, 1979). Podobne znajdują się 

w krajach skandynawskich i w Kanadzie.

P
omimo intensywnie prowadzonej go-

spodarki szałasowej (Almwirtschaft), 

przez cały XVIII i XIX wiek torfowiska na 

Równi pod Śnieżką nie były użytkowane. Na-

tomiast zwarte zarośla kosodrzewiny pora-

stające rozległe zrównania wierzchowinowe 

zostały w znacznym stopniu wykarczowane 

przez człowieka i zamienione w kośne łąki. 

W tym też okresie powstała tutaj gęsta sieć 

dróg i szlaków turystycznych. Na początku 

lat siedemdziesiątych XX wieku zaniecha-

no stosowania drewna do budowy ścieżek 

i szlaków turystycznych przecinających tor-

fowiska. Nie licząc się z protestami ekolo-

gów, zaczęto używać do budowy dróg jako 

tłucznia wapieni dolomitycznych. Z takiego 

materiału został zbudowany odcinek drogi 

od Przełęczy pod Śnieżką do Lučni Boudy. 

Był to materiał skrajnie toksyczny dla nie-

których fitocenoz torfowiskowych. Budo-

wa drogi spowodowała spiętrzenie wód po-

wierzchniowych spływających z torfowiska 

i powstanie rozlewisk. Badania wykazały, że 

wokół dróg przechodzących przez torfowiska, 

gdzie nie użyto wapiennego tłucznia, zawar-

tość CaO wynosiła 11 mg/100 g, względnie 

36 mg/100 g MgO. Natomiast tam gdzie stoso-

wano wapienny tłuczeń, zawartość CaO wyno-

siła aż 48 965 mg/100 g i 280 mg/100 g MgO. 

Wskaźnik pH torfu w sąsiedztwie takiej dro-

gi wynosił 7,55, podczas gdy w odległości 

kilkudziesięciu metrów tylko 2,68 (Málko-

vá, Kůlová, 1995).W następstwie radykalnej 

zmiany wskaźnika pH, od skrajnie kwaśne-

go do zasadowego, zaczęły ginąć acidofilne 

zespoły roślinne. Nie przyniosło oczekiwa-

nego efektu przykrycie drogi warstwą asfal-

tu i melafirowego tłucznia, ponieważ wody 

przepływając przez warstwę wapienia w dal-

szym ciągu wymywały wapń i magnez. Do-

piero po dwudziestu latach zdecydowano się 

na całkowitą rozbiórkę drogi i wywiezienie 

wapiennego tłucznia. W miejsce zdemonto-

wanej drogi powstała ścieżka zbudowana 

z drewnianych płazów. Dla ułatwienia swo-

bodnego przepływu wód powierzchniowych 

miejscami ścieżka spoczywa na palach. Wiel-

ka szkoda, że nie zdecydowano się wtedy na 

zmianę jej przebiegu tej ścieżki. Niestety to 

szczególnie cenne torfowisko jest zagrożone 

nadmiernym ruchem turystycznym, jest roz-

deptywane i zaśmiecane. Przez kilkadziesiąt 

lat na torfowiskach na Równi pod Śnieżką 

były prowadzone intensywnie badania nauko-

we oraz ryzykowne i nie zawsze uzasadnione 

eksperymenty. Jeden z nich polegał na zbu-

dowaniu na torfowisku sztucznej, cząstkowej 

zlewni, zamkniętej przelewem z limnigra-

fem. Dopiero przed kilkunastu laty, staraniem 

Karkonoskiego Parku Narodowego, usunięto 

pozostałości tych instalacji, ale proces rena-

turyzacji postępuje bardzo powoli.

DR JAN KLEMENTOWSKI

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
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ROMAN A. ŚNIADY

WINOROŚL WINOROŚL 
Część 2 – Z prawem, winem i zdrowiem „na ty”

roślina, która zmieniła świat

W   Polsce zasady wyrobu fermento-

wanych napojów winiarskich, obro-

tu wyrobami winiarskimi, zasady wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie wyrobu 

i rozlewu wyrobów winiarskich oraz organi-

zacji rynku wina reguluje ustawa z 22 stycz-

nia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów wi-

niarskich, obrocie tymi wyrobami i organiza-

cji rynku wina (Dz. U. 2004, nr 34, poz. 292 

z późn. zm. – ustawa weszła w życie z dniem 

uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii 

Europejskiej), która podaje między innymi, 

jakie wyroby uznajemy za wyroby winiarskie. 

Są nimi: fermentowane napoje winiarskie (ra-

zem osiem rodzajów napojów) oraz wyroby 

winiarskie gronowe, w tym: wina gronowe, 

wina gronowe musujące lub półmusujące, wina 

gronowe musujące gazowane lub półmusują-

ce, wina gronowe likierowe, aromatyzowane 

wina gronowe, aromatyzowane napoje wino-

pochodne gronowe oraz aromatyzowane kok-

tajle winopodobne gronowe. Przepisów ustawy 

nie stosuje się do wyrobów winiarskich wy-

tworzonych domowym sposobem na własny 

użytek i nieprzeznaczonych do obrotu.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2005 r. 

w sprawie odmian winorośli przeznaczonych 

do uprawy w celu pozyskiwania winogron 

do wyrobu win gronowych. (Dz. U. 2005, 

nr 14, poz. 121) ustala, że w celu pozyski-

wania winogron do wyrobu win gronowych 

można uprawiać w Polsce 39 odmian wino-

rośli o owocach jasnych, 5 odmian o owo-

cach różowych lub czerwonych (Fr 868-59, 

Kernling, Pinot Gris, Siegerrebe, Traminer) 

i 32 odmiany o owocach ciemnych.

Dzięki Rozporządzeniu Rady (WE) 

nr 2165/2005 z 20 grudnia 2005 r., zmienia-

jące Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 

w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, 

Polska została zaliczona do strefy A uprawy 

winorośli oraz otrzymała możliwość sprzedaży 

wina gronowego na rynku unijnym. Oczeki-

wana przez polskich producentów wina ustawa 

o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego 

i organizacji niektórych rynków rolnych oraz 

niektórych innych ustaw została ostatecznie 

uchwalona przez Sejm RP, już po senackich 

poprawkach, w dniu 18 października 2006 r. 

Ustawa ta wprowadza ważne dla polskich wi-

nogrodników zmiany w ustawie z dnia 11 mar-

ca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i orga-

nizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 

2004, nr 42, poz. 386, z późn. zm.), a także 

zmiany w ustawie o wyrobie i rozlewie wy-

robów winiarskich, obrocie tymi wyrobami 

i organizacji rynku wina.

W Polsce obecnie wzrasta zaintereso-

wanie uprawą winorośli, a przede wszyst-

kim tych odmian, które są przeznaczone do 

wyrobu wina. Największa winnica w Polsce 

znajduje się na Dolnym Śląsku, koło Wrocła-

wia. Dolny Śląsk razem z Ziemią Lubuską 

oraz Podkarpacie i Małopolska to najlepsze 

regiony w Polsce do produkcji polskiego wina 

gronowego. Zgodnie z danymi Powszechne-

go Spisu Rolnego z 2002, winnice w Polsce 

zajmowały prawie 160 ha w 1933 gospodar-

stwach. Zmiana przepisów prawnych spowo-

duje, że powierzchnia winnic z odmianami 

do wyrobu wina wzrośnie, lecz jednak tylko 

do określonego poziomu.

O   przepisach można mówić wiele, są 

oczywiście ważne, ale nie mogą być 

ważniejsze od samego wina. Zatem do rze-

czy, a rzecz będzie o winie.

Powierzchnia uprawy winorośli na świe-

cie w 2004 roku to około 7 905 tys. ha, w tym 

w Europie winnice zajmowały 59,7% tej po-

wierzchni, w Azji – 21,5% (m.in. Chiny – 

487 tys. ha), w Ameryce – 11,9% (m.in. USA 

– 399 tys. ha, Argentyna – 217 tys. ha, Chi-

le – 191 tys. ha), w Afryce – 4,5% (m.in. 

Afryka Południowa – 133 tys. ha) i Oce-

anii – 2,4%.

W pierwszej części („Zielona Planeta” nr 5/2006) naszej opowieści o winorośli – roślinie, która zmieniła świat – mó-

wiliśmy o winogronach – owocach dla ciała i duszy, wspomnieliśmy o walorach zdrowotnych winogron i produktów 

z nich powstałych, w tym i wina. Dziś będzie więcej informacji na temat samego wina i możliwości jego produkcji 

w Polsce, bo jak mówi włoskie przysłowie: „Tam, gdzie winorośl najłatwiej kwitnie, piją najgorsze wino”. U nas 

winorośl nie kwitnie najłatwiej, więc może i nasze wino gronowe zostanie kiedyś zaliczone niekoniecznie do najlep-

szych, ale na pewno do najzdrowszych na świecie.



FORUM EKOLOGICZNE

ZIELONA PLANETA 6 (69)/2006 17

W krajach Unii powierzchnia zajęta przez 

winorośl w 2005 r. to 3 346 tys. ha (w tym: 

Hiszpania – 1 105 000, Francja – 897 000, Wło-

chy – 727 000, Portugalia – 237 000, Niemcy 

– 104 000, Grecja – 66 000, Austria – 51 000 

i Wielka Brytania – 1 000 ha). Uprawa wi-

norośli w Szwajcarii zajmowała 15 tys. ha, 

w Rumunii 218 tys. ha i Mołdawii 147 tys. ha. 

Szacuje się, że około 80% produkcji winogron 

na świecie służy do produkcji wina.

Ile litrów wina produkuje się na świe-

cie? Produkcja w okresie 2005–2006 została 

oszacowana na 279 650 tys. hl (z czego mię-

dzy innymi: USA – 21 000 tys. hl, Argenty-

na – 15 200 tys. hl, Australia – 13 250 tys. 

hl, Afryka Południowa – 8 450 tys. hl, Chile 

– 6 700 tys. hl, Chiny – około 3 000 tys. hl, 

Rumunia – 5 500 tys. hl). W Unii Europej-

skiej wyprodukowano w sezonie 2005–2006, 

według szacunków, 168 355 tys. hl (w tym: 

Francja – 51 600 tys. hl, Włochy – 52 745 tys. 

hl, Hiszpania – 36 325 tys. hl, Niemcy – 9 100 

tys. hl, Portugalia – 7 253 tys. hl).

A  ile wypija się tego napoju bogów? Na 

świecie w sezonie 2002–2003 wypito 

227100 tys. hl (w tym: UE – 127 044 tys. hl, 

USA – 22 500 tys. hl, Argentyna – 11 900 tys. hl, 

Australia – 4000 tys. hl). W krajach Unii Eu-

ropejskiej natomiast w okresie 2004–2005 

wypito około 134 175 tys. hl, (w tym: Fran-

cja – 30 669 tys. hl, Włochy – 28 207 tys. hl, 

Niemcy – 19 442 tys. hl, Hiszpania – 15 120 tys. 

hl, Wielka Brytania – 12 101 tys. hl.).

„Na ogół ludzi nie zachwyca smak wina, 

gdy próbują je po raz pierwszy. Wino zawiera 

bowiem wiele substancji, które mogą drażnić 

osobę nieprzyzwyczajoną, jednak to one wła-

śnie powodują, że wino jest idealnym napojem 

towarzyszącym różnym potrawom. (…) Upodo-

banie do wina nie jest więc cechą wrodzoną; 

to coś czego się trzeba nauczyć” (Pedersen J. 

M. i Ronold A., Wina świata, 2006).

Czy warto się tego nauczyć? Na pewno tak! 

„Wszystkie skarby świata nie są tyle warte, co 

w odpowiedniej chwili kieliszek najlepszego 

wina” (przysłowie chińskie), „Wina nie pije 

się po to, aby upaść, ale aby się podnieść” 

(perskie), „Aby poznać dobre wino, wcale 

nie trzeba mieć dobrej pamięci” (francuskie), 

„Żelazo poznaje się w ogniu, człowieka przy 

winie” (japońskie).

Tak więc, na podstawie treści wyżej przed-

stawionych przysłów możemy domyślić się, 

że już nasi przodkowie wiedzieli, że warto 

pokochać wino. A pokochać je na pewno jest 

warto, bo jak podaje literatura, stosując odpo-

wiednią dietę (zwłaszcza śródziemnomorską 

– śródziemnomorska piramida żywieniowa), 

pijąc wino w umiarkowanych ilościach oraz 

prowadząc aktywny tryb życia możemy sku-

tecznie zadbać o swoje zdrowie (por. tab.1).

W tab. 2 przedstawiono wyniki badań 

duńskich naukowców, które wyraźnie udo-

wadniają, że umiarkowane picie wina wpływa 

bardzo korzystnie na zdrowie konsumenta, 

bo znacznie zmniejsza śmiertelność na sku-

tek chorób wieńcowych i udaru mózgu, od 

31 do 56%.

Starożytni mieszkańcy Rzymu nigdy nie 

pijali czystego wina, ale zawsze dolewali do 

niego wody. Mieszając wodę z winem, prze-

strzegano określonych zasad: więcej wody 

do ciężkich win, a mniej wody do lekkich. 

Oczywiście już wtedy w gospodach fałszo-

wano wino nadmiernie rozcieńczając je wodą. 

Na ścianie tawerny w Pompejach znalezio-

no napis „Może wkrótce oszukańczy karcz-

marzu poczujesz boski gniew. Ty, który lu-

dziom sprzedajesz wodę, a sam wypijasz czy-

ste wino” (Casson L., Podróże w starożytnym 

świecie, 1981).

Pijąc wino, oczywiście zawsze w lecz-

niczych ilościach i raczej bez dodatku wody 

musimy pamiętać, że przy konwencjonalnej 

uprawie winorośli są stosowane w dużych ilo-

ściach pestycydy, które chronią rośliny przed 

chwastami, chorobami i szkodnikami. Nie-

stety, pozostałości stosowanych w winnicy 

chemicznych środków ochrony roślin są znaj-

dowane potem w winogronach, no i oczywi-

ście w winie.

Urząd Badań Chemicznych i Weteryna-

ryjnych w Stuttgarcie przeprowadził badania 

Tab. 1.  Zwyczaje żywieniowe a śmiertelność z powodu choroby wieńcowej (źródło: Michel Montignac, A la 
salud por el vino, 1999 (w:) Carlos Falcó, Wino, 2006)

Produkt spożywczy
Dzienne spożycie [g]

Kreta USA

Chleb 380 97

Suche rośliny strączkowe 30 1

Zielone rośliny strączkowe 191 171

Owoce 464 233

Mięso 35 273

Ryby 18 3

Tłuszcz 95 33

Alkohol 15 6

Śmiertelność z powodu 
choroby wieńcowej 

(na 100 tys. mieszkańców)
9 424

Tab. 2.  Względne ryzyko zgonów na skutek chorób wieńcowych i innych w aspekcie spożycia napojów 
alkoholowych u 13 285 osób pomiędzy 30 a 69 rokiem życia w latach 1976–1988 (źródło: Carlos 
Falcó, Wino, 2006)

Częstość spożycia
Śmiertelność z powodu choroby wieńcowej i udaru mózgu

Spożywania piwa Spożywanie wina Spożywanie alkoholi 
wysokoprocentowych

Nigdy
(względna wartość odniesienia)

1,00 1,00 1,00

Raz w miesiącu 0,79 0,69 0,95

Raz w tygodniu 0,87 0,53 1,08

Codziennie
od 1 do 2 szklanek

0,79 0,47 1,16

Codziennie
od 3 do 5 szklanek

0,72 0,44 1,35
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nad zawartością pestycydów w winogronach 

deserowych i pozyskiwanych do wyrobu win 

gronowych pochodzących z kilkunastu kra-

jów. Stwierdzono, że próbki z pozostałościami 

pestycydów (> 0,01 mg/kg) w 2003 roku sta-

nowiły – 95%, w 2004 roku – 91% i w 2005 

roku – 98% wszystkich badanych próbek. Je-

śli chodzi o próby, które zawierały pozosta-

łości różnych pestycydów, to w tych samych 

latach stwierdzono odpowiednio 83, 77 i 90% 

pobranych do analiz prób (tab. 3).

Czy mamy szansę, żeby zjeść winogrona 

i wypić wino bez pestycydów? Odpowiedź 

brzmi tak! Oczywiście z plantacji prowadzo-

nych metodami ekologicznymi, spełniający-

mi wymogi Rozporządzenia Rady 2092/91/

EWG (Dz. Urz. WE L 198, 22.07.1991 r., 

z późn. zm.) w sprawie produkcji ekologicz-

nej produktów rolnych oraz znakowania 

produktów rolnych i środków spożywczych 

(Rada Wspólnot Europejskich, 1991). Napi-

szemy o tym już wkrótce, w trzeciej części 

naszej opowieści o „Winorośli – roślinie, któ-

ra zmieniła świat”.

DR INŻ. ROMAN ANDRZEJ ŚNIADY

Podstawowe akty prawne regulujące 

rynek wina w Uni i Europejsk iej:

1) Rozporządze nie Rady (WE) nr 1493/1999 

z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organi-

zacji rynku wina; 2) Rozporządzenie Komisji (WE) 

nr 1227/2000 z dnia 31 maja 2000 r. ustanawiają-

ce szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej or-

ganizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału 

produkcyjnego; 3) Rozporządzenie Komisji (WE) 

nr 1607/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia 

(WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji 

rynku wina, w szczególności tytułu odnoszącego się 

do wina gatunkowego produkowanego w określo-

nych regionach; 4) Rozporządzenie Komisji (WE) 

nr 1622/2000 z dnia 24 lipca 2000r. ustanawiają-

ce niektóre szczegółowe zasady wykonania rozpo-

rządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej 

organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks 

praktyk i procesów enologicznych; 5) Rozporzą-

dzenie Komisji (WE) nr 1623/2000 z dnia 25 lipca 

2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykony-

wania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie 

wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do 

mechanizmów rynkowych; 6) Rozporządzenie Ko-

misji (WE) nr 2729/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r. 

ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze 

w sprawie kontroli w sektorze wina; 7) Rozporzą-

dzenie Komisji (WE) nr 753/2002 z dnia 29 kwietnia 

2002 r. ustanawiające niektóre zasady stosowania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie 

opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych 

produktów sektora wina, zmienione przez rozporzą-

dzenie Komisji (WE) nr 316/2004 z dnia 20 lutego 

2004 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) 

nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie 

opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych 

produktów sektora wina; 8) Rozporządzenie Ko-

misji (WE) nr 884/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania do-

tyczące dokumentów towarzyszących przewozowi 

produktów winiarskich oraz rejestrów prowadzonych 

w sektorze wina; 9) Rozporządzenie Rady (WE) 

nr 2165/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniają-

ce rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie 

wspólnej organizacji rynku wina.

Wykaz literatury do artykułu dostępny 
u Autora i w Redakcji „Zielonej Planety”.

Tab. 3.  Porównanie zawartości pozostałości chemicznych środków ochrony roślin w winogronach 
konwencjonalnych w zależności od kraju pochodzenia w latach 2003–2005 (źródło: Anastassiades 
M. i in., Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, Ökomonitoring, wyd. 2003, 2004, 2005)

Kraj Liczba prób Próby z pozostałościami
> 0,01 mg/kg

Próby zawierające 
pozostałości różnych 

pestycydów

2003

Argentyna
Brazylia

Chile
Niemcy
Francja
Grecja
Indie

Włochy
Hiszpania

Afryga Południowa
Turcja

Brak danych
Razem

15
1
14
3
4
15
1

28
11
34
8
3

137

14 (93%)
1

14 (100%)
3
4

15 (100%)
1

27 (96%)
11 (100%)
29 (85%)
8 (100%)

3
130 (95%)

13 (87%)
0

12 (86%)
2
4

14 (93%)
1

23 (82%)
10 (91%)
24 (71%)
8 (100%)

3
114 (83%)

2004

Egipt
Argentyna
Brazylia

Chile
Niemcy
Francja
Grecja
Indie

Włochy
Maroko
Namibia

Hiszpania
Afryka Południowa

Turcja
Cypr

Razem

1
12
1
7
5
6
8
6
39
1
3
5

20
19
1

138

1
7 (58%)

1
6 (86%)

5
5 (83%)

8 (100%)
6 (100%)
39 (100%)

1
2
5

16 (80%)
19 (100%)

1
126 (91%)

1
5 (41%)

1
5 (71%)

4
4 (67%)
6 (75%)
5 (83%)
37 (95%)

1
2
5

7 (35%)
19 (100%)

1
106 (77%)

2005

Egipt
Argentyna
Australia

Chile
Niemcy
Grecja
Indie

Włochy
Brak danych

Hiszpania
Afryka Południowa

Turcja
Razem

2
12
1
17
5
15
12
45
11
5
18
29
173

2
11 (92%)

1
17 (100%)
5 (100%)
15 (100%)
13 (100%)
45 (100%)
11 (100%)
5 (100%)
16 (89%)

29 (100%)
170 (98%)

2
10 (83%)

1
13 (77%)
5 (100%)
15 (100%)
10 (77%)

45 (100%)
10 (91%)
5 (100%)
10 (56%)

29 (100%)
155 (90%)



FORUM EKOLOGICZNE

ZIELONA PLANETA 6 (69)/2006 19

W myśl określonych w monachijskim 

projekcie Agenda 21 zasad zrówno-

ważonego rozwoju przestrzennego miasta, 

w ramach opracowanego planu zarządzania 

zielenią „Grünplanung in München”, obję-

to strategiczną przyrodniczo-krajobrazową 

ochroną otaczające miasto tereny otwartego 

pasa zieleni – Müncher Grüngürtel (według 

„Leitprojekt der Perspektive München”) o po-

wierzchni 335 km2 oraz trzy największe histo-

ryczne założenia pałacowo-parkowe z kana-

łami wodnymi, a także nowoczesny, okazały 

Park Olimpijski i powystawowy Park BUGA 

2005 wraz z „Zielonym Kręgosłupem” mia-

sta, ciągiem zieleni rekreacyjnej wzdłuż rze-

ki Isar. Rozwijająca się w pobliżu pasa osie-

dlowa zabudowa miasta musi zachować 50% 

swojego terenu dla potrzeb kreowania zieleni 

w obrębie obszarów rekreacyj nych z utrzy-

maniem naturalnych cech krajobrazu środo-

wiska przyrodniczego. 

Monachijskie Messestadt-Riem, ekologicz-

ne osiedle (1994) i jednocześnie miasteczko 

tar gowe Riem (1987), przylegające do stra-

tegicznego pasa zieleni miasta, jest wzorco-

wym przy kładem „Pre spektive München” 

– wszechstronnie przemy ślanej strate gii 

pla nowania i przeprowa dze nia przy udziale 

władz miejskich i ak tywnej postawie miesz-

kańców, rewi taliza cji terenów po dawnym 

lotnisku w Mona chium (1992). W przedsię-

wzięciu tym, w sposób mode lowy zgod nie ze 

zrównoważonymi zasadami, uwzględ niono 

jedno cześnie, zarówno aspekt ekono miczny 

jak i ekolo giczny rozwoju miasta. Budowa 

eko logicznego osiedla Messe stadt-Riem, 

którego zakończenie zapla nowano na rok 

2013, wzbogacona została także o elementy 

aktywizacji przed siębiorczości lokalnej i roz-

woju rynku pracy. Plan funkcjonalno-prze-

strzennej organiza cji osiedla (1990) zakłada 

podział jego obszaru na trzy równe części 

z przeznaczeniem jednej na tereny pod za-

budowę mieszkaniową, drugiej – na funkcje 

targowo-wysta wiennicze i biznesu, a trzeciej 

– na rozwój zieleni. 

Na obecnym etapie budowy (pierwszy 

mieszkaniec wprowadził się w 1999 r.), osie-

dle zajmuje powierzchnię około 560 ha i po-

siada około 16 tys. mieszkańców oraz 13 tys. 

miejsc pracy. Położone jest w odległości 7 km 

od Starego Miasta, a z przystanku U-Bahn 

Ost (Wschód) wystarczy tylko 18 minut, aby 

znaleźć się w Śródmieściu Monachium. Do 

tej chwili oprócz tere nów wysta wienniczo-

targo wych po monachijskiej BUGA 2005, do 

użytku oddano: trzy (segmenty zabudowy) 

jed nostki mieszka niowe z pełną segregacją 

ruchu kołowego (wohnen-ohne-auto), centrum 

osiedla z ratuszem i komu nalny cmentarz Frie-

dhof-Riem oraz na południu, podobnie jak po 

stronie zachodniej, krajobra zowy park – Gos-

ser Rase nstück o cechach wschodnio-mona-

Zrównoważona strategia rozwoju przestrzennego miasta przedstawiona w dokumencie „Pre spektive München” formu-

łuje, w ramach realizacji celów ekonomiczno-socjalnych, urbanistycznych i związanych z rozwojem regionu, trzy 

główne kierunki zagospodarowania przestrzennego: 1) oszczędne gospodarowanie przestrzenią poprzez planowanie 

bardziej zwartych form zainwestowania terenów miejskich, zmniejszających dystanse podróży; 2) urba nistycz ny rozwój 

przedmieścia, które powinno charakteryzować miejskość, różnorodność i dyna miczność; 3) rozwój zieleni parkowej, 

urządzeń rekreacyjnych w pobliżu miejsc za mieszkania i ochrony terenów przestrzeni otwartej.

BOGUSŁAW WOJTYSZYN

ZIELONE PRZEDMIEŚCIA MONACHIUM
zrównoważoną strategią rozwoju miasta
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Tereny wystawienniczo-targowe Messestadt-Riem –
wielopoziomowe „Tarasy wodne”, otwierające panoramę 
widokową na architekturę głównego wejścia

Tereny wystawienniczo-targowe Messestadt-Riem –
wielopoziomowe „Tarasy wodne”, otwierające panoramę 
widokową na architekturę głównego wejścia
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chijskich ogrodów an gielskich, który klinami 

wchodzi w poszcze gólne segmenty osiedla. Na 

terenie całego osiedla reali zowany jest NE-

ST+Wohnenlager : passivhäuser, nullenergie-

projekt (pro jekt domów pa sywnych i zero-

energetycznych w ra mach projektu planu 

zabudowy mieszka niowej).

K oncepcja łączenia hal wystawienni-

czych BUGA z wzorcowym osiedlem 

Messe stadt-Riem nie była niczym nowym, 

lecz w tym przypadku stanowiła wyjątkowo 

trudne zada nie. Tereny po dawnym lotni sku, 

zniszczone podczas drugiej wojny świato wej 

i opuszczone przez US Air Force w 1949 r., 

pełniły później w sąsiedztwie starych urządzeń 

lotniczych München-Riem przeróżne funk-

cje gospodarcze zaplecza miasta. Uporządko-

wanie tych zdewastowanych terenów w sposób 

kompleksowy wymagało w pierw szej kolej-

ności zgromadzenia środków na usunięcie 

i utylizację 1240 tys. ton poroz biórko wych, 

czę ściowo skażonych mate riałów po zużytej 

technicznie infrastruktu rze. Zgonie z dobrze 

pojętą ekonomiką rewaloryzacji około 99% 

odpadów zostało wtórnie wykorzystanych, 

z tego 62% zu żytkowano na miejscu m. in. 

do budowy dróg i formowania nowej rzeźby 

terenu. Interesują cym przykładem kształto-

wania w ten sposób terenu, jest zrealizowany 

projekt no woczesnego cmentarza komunal-

nego Friedhof-Riem.

Przy opracowywaniu pro jektów zabu-

dowy w planie zagospodaro wania terenu, 

Miej ski Departament Plani styczny zapro-

sił do współ pracy grupę do radczą o orienta-

cji ekolo gicznej „Neuer Städtebau” (Nowa 

Urbanistyka) oraz eks pertów z wielu innych 

dziedzin. Cała twór cza uwaga architektów 

i urbanistów skie rowała się na ekologiczne 

programy kształtowa nia zdrowego środowiska 

w najbliższym otoczeniu człowieka, zarów-

no w obrębie osiedla, jak i domu. Ponieważ 

znaczna część terenu stanowiła własność miej-

ską, stało się również moż liwe utrzy manie na 

każdym etapie budowy (w trybie kolejno or-

ganizowanych konkursów) spój nego układu 

całości, w zgodzie z opraco wanymi wcześniej 

zasadami zrów noważo nego rozwoju, które 

dla wzorcowego projektu tego osiedla według 

„Pre spektive Mün chen” wyznaczają trzy pod-

stawowe w planowaniu cele do osiągnięcia: 

„zwartość, miej skość, zieleń”. Nadzór mery-

toryczny nad realizacją tych zadań i ich oce-

nę dokonuje Komisja ds. Zrówno ważo nego 

Rozwoju, natomiast metodycznym przygoto-

waniem współ pracy wszyst kich stron, w tym 

mieszkań ców zainteresowanych działaniem 

na rzecz realizacji tego typu ekologicz nego 

przed sięwzięcia, zajęła się firma ds. komu-

nikacji spo łecznej. Ważnym ele mentem poli-

tyki rozwoju Mes sestadt-Riem stał się tzw. 

„Model Monachijski” zawierający zbiór za-

sad odnoszący się do psycholo gii środo wiska 

i psychologii ekologicznej, a mający na celu 

poprzez zróżnicowanie mieszkań ców we dług 

statusu społecznego, polep szenie ich międzysą-

siedzkich więzi.

Ten nurt ekologiczny, który tak rozwinął 

się w ostatnich dziesięcioleciach, repre zen tują, 

jak można zauważyć, dwa kie runki różnią-

ce się sposobem wprowadza nia do koncep-

cji urbani stycznych i archi tektonicznych za-

sad ekologicznej ochrony środowiska (w tym 

i ochrony zdrowia człowieka): pierwszy – 

związany z rozwo jem budownictwa ekolo-

gicznego, zaś drugi – z tzw. budownictwem 

biologicznym1.

D o wzrostu zainteresowania ekologiczną 

architek turą i urbanistyką, w związku 

z roz wojem ekolo gicznego budownictwa miesz-

kaniowego, przyczy nił się światowy kryzys 

ener getyczny w latach 70. XX w. Od tam-

tej pory szczególny nacisk kładzie się na 

pro blematykę energoosz czędnej technologii 

 budowlanej i pozyski wania energii ze źródeł 

odna wialnych, a w przypadku ekologicznego 

osiedla Messe stadt-Riem wykorzystywane są 

rów nież zasoby cie pła wód geotermalnych. 

Obecnie w Niemczech wyodrębnia się 

pięć podstawo wych typów domów energo-

osz czędnych, zaliczanych do nurtu ekolo-

gicznego: dom niskoenergetyczny, pasywny, 

zero-ener getyczny, samowystarczalny ener-

getycznie i dodatnio-energetyczny. Zdoby-

cze nauk technicznych i technologicznych, 

zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, 

poszanowania energii i zasobów przyrody, 

wykorzystywane do tworzenia i realizowania 

w tym duchu „ekologicznie-ekonomicznych” 

koncepcji osiedli i domów, służą nie tylko 

do budowania coraz bardziej szczelnych tzw. 

obiegów zamkniętych energii, ale i również 

w zakresie oszczędzania wody. Można by 

w tym miejscu obok Messe stadt-Riem przy-

toczyć wiele innych przykładów z Europy 

i ze świata ze zrealizowanymi – w ramach 

takich programów ekologicznych – koncep-

cjami domów, osad, osiedli i dzielnic miej-

Ryc. 1. Pas zieleni okalający zielone przedmieścia Monachium – Müncher Grüngürtel

Obszary łąkowo-trawnikowe Tereny w krajobrazie rzek Würm i Isar

Krajobrazowy Park Nordosten

Krajobrazowy Park Riem

Lasek podmiejski

Tereny przy strumykach leśno-parkowych

Krajobrazowy Park – Kwiaty nad Wodą

Tereny bagienne i mokradła
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Ryc. 2. Koncepcja rozwoju ekologicznego osiedla Messestadt-Riem

skich, w których kształtuje się świadomość 

ekologiczna ich mieszkańców poprzez co-

dzienną dyscyplinę, jaką narzuciły im roz-

wiązania technologiczne, rekompensujące 

możliwości przebywania w nieskażonym 

środowisku2.

Problem finansowania całego przedsię-

wzięcia wy magał znalezienia najlepszych 

roz wiązań organiza cyjnych i skutecznego 

systemu zarządzania. Wła dze Monachium 

przy wspar ciu mię dzynarodowej rzeszy 

specjalistów i pod kierunkiem Krajowego 

Banku Bawarii (1994), wdro żyły, poprzez 

założoną specjalną w tym celu spółkę MRG 

(Masnahmetrager München-Riem GmbH), 

sprawdzone procedury finanso wania nowej 

infrastruktury tech nicznej i społecznej osie-

dla. Powstające w Messe stadt-Riem nowo-

czesne zespoły mieszka niowe, obiekty uży-

teczności publicznej i otwarte tereny zieleni 

urządzonej, pozwa lają w ramach dzierżawy 

lub sprzedaży nieruchomości itp. zgromadzić 

od powied nie środki potrzebne do spłacania 

zacią gniętych kredytów i innych zobowią-

zań fi nan so wych.

R ównolegle z bieżącą oceną poziomu 

osiągniętych celów, w ramach realiza-

cji wzor cowego planu ekologicznego osiedla 

Messestadt-Riem w obrębie zielonego przed-

mieścia „Müncher Grüngürtel”, władze mia-

sta zleciły firmom BPW Hamburg i Bulwien 

Gesa AG wykonanie opracowania na temat: 

„Ewaluacja zrównoważonego rozwoju osiedla 

Messestadt-Riem”. Opracowanie to obejmu-

je kompleksową ocenę przebiegu realizacji 

zadań i osiągnięć w zakre sie ochrony środo-

wiska, ochrony i kreowania przestrzeni spo-

łecznych, prośrodowi skowego rozwoju komu-

nikacji i terenów aktywności gospodarczej, 

partycypacji społecznej, jakości otoczenia 

i akceptacji architektury. 

DR INŻ. ARCH. BOGUSŁAW WOJTYSZYN

Przypisy

1 Na temat rozwoju idei „ekologicznych” w urbanisty-

ce i archi tekturze pisze B. Wojtyszyn, 2001, Ekologiczne 

interpretacje przestrzeni zurbanizowa nej (w:) Kształto-

wanie przestrzeni zurbanizowanej w myśl zasad ekoro-

zwoju, Polski Klub Ekolo giczny, Wrocław, 28–34.

2 Wśród interesujących przykładów z ostatnich 

lat, w których to zastosowano rozwiązania energoosz-

czędne, pasywne i aktywne systemy solarne, a także 

hydrobiolo giczne systemy gospodarki wodno-ścieko-

wej i ekolo giczne techniki usuwania odpadów, można 

wyróżnić na przykład, z nowo wybudowanych osiedli 

mieszkanio wych: zrealizowane w 1996 r., wg duńskiego 

pro gramu ekologicznego, osiedle Egebjerggard w obrę-

bie Wielkiej Kopenhagi, niemieckie osiedle w Tübin-

dze, austriackie w Gruntsdorf, szwajcarskie w Obe-

rwil, „Ecolonia” w Holandii czy w szwedzkim Toarp; 

natomiast objętych ekologiczną rewalory zacją, to frag-

menty starych dzielnic np. w Hanowerze, w miej skim 

centrum Kreuzberg w Berlinie w Niemczech, w Solo-

thurn w

obejrzyj fotoreportaż 

na ostatniej stronie!

Friedhof-RiemFriedhof-Riem

Riemer ParkRiemer Park
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Rola KPRU

Punktem wyjścia do oceny „Krajowego 

planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlen-

ku węgla w drugim okresie rozliczeniowym 

(lata 2008–2012)”, tzn. KPRU, jest określe-

nie, czym właściwie jest ten dokument i jaką 

ma on pełnić rolę. Czy ma być to instrument 

wspierania rozwoju przemysłu w Polsce, czy też 

stanowi narzędzie polityki ekologicznej pań-

stwa i jej części polityki klimatycznej? Jeżeli 

tym pierwszym, to można zastanawiać się nad 

rozdysponowaniem jak największej możliwej 

ilości uprawnień pomiędzy poszczególne za-

kłady, tzw. instalacje. Może to prowadzić do 

sytuacji, kiedy opłacalność sprzedaży upraw-

nień będzie większa niż sprzedaż produkcji 

w postaci energii elektrycznej czy ciepła i tak 

właściwie zakład energetyczny stanie się zakła-

dem bardziej handlującym uprawnieniami niż 

energią. Jeżeli jednak instrument ten stanowić 

ma element polityki klimatycznej, do czego 

europejski system handlu został powołany, to 

przede wszystkim ma on służyć promowaniu 

ograniczania emisji, ekoinnowacyjności czy 

przyjaznych form modernizacji sektorów wy-

twarzających gazy cieplarniane.

Zagrożenie zmianami klimatycznymi 

staje się coraz bardziej znaczące, gdyż emi-

sja wzrasta dość gwałtowanie, co obrazuje 

poniższy wykres. Aby osiągnąć stabilizację 

wzrostu temperatury globalnej na poziome 

2°C, potrzeba redukcji jest znaczna. Parla-

ment Europejski mówi o potrzebie ograni-

czenia emisji o 60–80% w stosunku do roku 

bazowego. Polska, z emisją 319 mln ton, jest 

jednym ze znaczących krajów, a w szczegól-

ności kiedy ogólną emisję odniesie się do 

jednego mieszkańca – 8,4 ton CO2. Jedno-

cześnie skutki klimatyczne powodują i będą 

powodować znaczne szkody w Polsce, o czym 

świadczy szacunek prezentowany przez prof. 

M. Sadowskiego, tzn. „całkowity koszt ochro-

ny polskiego wybrzeża wynosi 6 mld USD 

przy założeniu wzrostu poziomu morza o 1 m, 

podczas gdy koszt straty jakie poniesie gospo-

darka, w przypadku niepodejmowania żadnych 

działań, przekroczy 30 mld USD” (Sadowski 

M., Ocena potencjalnych skutków społecz-

no-gospodarczych zmian klimatu w Polsce, 

WWF). Sytuacja ta wymaga od Polski podej-

mowania zdecydowanych działań, jeżeli chce 

domagać się od innych skutecznych działań 

służących ochronie klimatu. 

Strategiczne podejście 

do KPRU

W roku 2003 rząd przyjął dokument do-

tyczący polityki klimatycznej, w którym 

przyjęto, jako cel strategiczny, redukcję 

emisji gazów w roku 2020 o 40% w sto-

sunku do roku bazowego, czyli 1988, co 

oznacza emisję w wysokości 226 mln ton. 

Przyjmując założenie takie jak w KPRU, 

w roku 2020 emisja CO2, zgodnie z tą 

polityką, powinna wynieść 190 mln ton. 

Proponowany do przyjęcia przez KPRU li-

mit krajowej emisji CO2 wynosi 448 mln 

ton średniorocznie w okresie 2008–2012, 

tj. 136% więcej niż zakładany cel. Ozna-

czałoby to, że w okresie 2013–2020 emisja 

CO2 powinna spaść o 258 mln ton. Trudno 

wyobrazić sobie taką redukcję. Aby osiągnąć 

cel zapisany w polityce klimatycznej, przy 

S t a n o w i s k o
Koalicji KlimatyczneJ
„Zatrzymać globalne ocieplenie”
w sprawie projektu „Krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla w drugim okresie rozliczeniowym (lata 2008–2012)”

Ryc. 1.  Światowa emisja CO2 z użytkowania paliw kopalnych (źródło: Earth Trends Update April 2006. 
Featured Topic: Earth Day 2006. World Resources Institute)
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założeniu liniowego spadku emisji w okre-

sie 2003–2020, limit krajowej emisji CO2 

powinien wynieść średnio 266 mln ton na 

rok w okresie 2008–2012, tj. o 40% mniej 

niż jest proponowane w KPRU.

W roku 2005 rozpoczęły się prace nad 

nowym porozumieniem, które ma zastąpić 

Protokół z Kioto, i mają one trwać do 2007 

roku. Kluczowe jest pytanie czy przyszłe zo-

bowiązania będą miały charakter wiążący 

czy nie. Dlatego Polska powinna widzieć 

KPRU w kontekście toczących się negocja-

cji, i to także jako członek UE, gdyż w ich 

ramach nie będziemy występować osobno 

ale w ramach europejskiej „bańki”? Takiej 

analizy sytuacji i odniesienia się do jej wy-

ników do KPRU jest brak. Należałoby roz-

ważyć sytuację kiedy po roku 2012 zostaną 

zaostrzone limity i Polska może mieć trud-

ności w ich spełnieniu. Dlatego celowa była-

by wcześniejsza „lekka presja” w stosunku 

do sektorów objętych handlem, aby zaczęły 

one ograniczać emisję wcześniej, być może 

z korzyścią dla Polski. W szczególności kie-

dy jeden z sektorów, tzn. transport, będzie 

bardzo trudno „zachęcić” do ograniczania 

emisji. Obecne prognozy mówią o wzroście 

w latach 2001–2015 emisji CO2, z tego sek-

tora, o 80% procent do 54 mln ton. Może 

to spowodować konieczność ostrzejszych 

limitów dla innych sektorów, zwłaszcza 

objętych europejskim systemem handlu 

uprawnieniami do emisji. Wypracowanie 

dalszej nadwyżki może także stanowić ele-

ment przetargowy w ramach dyskusji nad 

przyszłym, wspólnym podziałem redukcji 

emisji w ramach Unii Europejskiej, jeżeli 

taki nastąpi. 

Obok handlu uprawnieniami do emisji 

w UE istnieje możliwość prowadzenia han-

dlu w oparciu o Protokół z Kioto. Szczegól-

nie zainteresowane kraje takim handlem to 

Kanada i Japonia, które mogłyby od Pol-

ski kupić określoną wielkość zredukowa-

nej emisji w stosunku do Protokółu z Kio-

to. Jednak, aby być otwartym na tego typu 

transakcje, należy dokonać analizy co do 

warunków i opłacalności takiego przedsię-

wzięcia, w szczególności kiedy kraje ku-

pujące uprawnienia są zainteresowane, aby 

uzyskane środki wspierały dalszą działal-

ność na rzecz redukcji gazów cieplarnianych 

(mechanizm Green Investments Scheme). 

Opcja ta wydaje się interesująca dla Polski, 

dlatego trzeba postawić sobie strategiczne 

pytanie; czy lepiej uprawnienia sprzedawać 

na rynku europejskim, czy na światowym 

i co lepsze będzie dla Polski i dla polskiego 

przemysłu. Wziąć należy pod uwagę, że uzy-

skane środki z handlu światowego mogłyby 

funkcjonować jako fundusz odtworzeniowy. 

Uzyskane środki były wykorzystywane do 

dalszej redukcji gazów cieplarnianych lub 

do wzrostu wychwytów przez lasy, co po-

wodowałoby dalszą redukcję i możliwość 

sprzedawania uprawnień.

Prognoza emisji sektorów 

nieobjętych systemem handlu

Zgodnie z wymogami, do przygotowania 

KPRU należy przedstawić cały bilans emi-

sji gazów cieplarnianych za okres, jakiego 

dotyczy ten plan. Brak takiej prognozy jest 

nie tylko uchybieniem w stosunku do wy-

tycznych ale także brak tej informacji nie 

pozwala wyrobić sobie poglądu co do za-

proponowanych wielkości rozdysponowania 

uprawnień do emisji, czy pozwolą one na 

dotrzymanie przyjętych przez Polskę zobo-

wiązań czy nie. W szczególności ważna jest 

emisja z sektora transportu, o czym pisano 

wcześniej, jak i także sektor komunalno-

bytowy stanowi poważny i rosnący dział 

w tym zakresie. Sam transport to obecnie 

około 10% całkowitej emisji CO2.

Prognoza rozwoju energetyki

Kluczową rzeczą do formułowania KPRU 

są wiarygodne prognozy rozwoju poszcze-

gólnych sektorów i branż objętych systemem 

handlu. W omawianym dokumencie przed-

stawiono jedynie prognozę rozwoju sektora 

energetycznego, brak jest natomiast prognoz 

rozwoju innych sektorów czy branż. Po pierw-

sze oznacza to nie równoprawne traktowanie 

sektorów, ponadto uniemożliwia to dokona-

nia oceny – na ile te prognozy są wiarygodne 

lub nie. Doświadczenia z I KPRU pokazują, 

że sektorowe i branżowe prognozy zdecydo-

wanie odstają od rzeczywistości i są general-

nie zbyt optymistyczne co do przewidywanej 

produkcji. Dlatego, przed dokonaniem roz-

działu uprawnień takie prognozy powinny 

zostać zweryfikowane przez, niezależnych 

od branży, ekspertów i dopiero wtedy moż-

na uznać je za wiarygodne.

Przykładem takiej niewiarygodnej progno-

zy są informacje zawarte w KPRU dla sektora 

energetyki, gdzie przewiduje się wzrost pro-

dukcji energii elektrycznej o 50% w okresie 

2005–2015. W okresie ostatnich 10 lat zużycie 

nośników energii pierwotnej w gospodarce 

spadało blisko o 8%, a w okresie 2000–2004 

utrzymuje się na poziomie 3,85–4,02 mln tera-

dżuli. Jednak rezerwy oszczędzania i efek-

tywnego użytkowania energii są znaczne, 

o czym świadczą poniższe liczby:

– zużycie energii na jednostkę PKB jest 

w Polsce dwa razy większe niż w UE;
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Bezemisyjne pozyskiwanie ciepła –
100% dachów na osiedlu Amorbach 
koło Neckarsulm to kolektory słoneczne

Bezemisyjne pozyskiwanie ciepła –
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koło Neckarsulm to kolektory słoneczne
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– sprawność elektrowni w Polsce wynosi 

36,5%, a w UE 46,5%. Posiadamy 40% blo-

ków energetycznych o wieku ponad 35 lat, 

a 10% – ma ponad 50 lat; 

– zaledwie 20% sieci ciepłowniczych ma 

rury preizolowane;

– sprawność źródeł ciepła wynosi 50–

93%, a w UE 75–93%;

– sprawność systemów ciepłowniczych 

wynosi 50–86%, a w UE – od 70 do 91%.

Jednocześnie taki wzrost produkcji ener-

gii elektrycznej jest niewiarygodny z punktu 

widzenia możliwości wybudowania poten-

cjału, który umożliwiłby produkcję na taką 

skalę. Obecnie moc zainstalowana wynosi 

35 tys. MW, a aby zaspokoić zapotrzebowa-

nie szczytowe wystarczy 25 tys. MW. Przyj-

mując, że 5 tys. MW w okresie do roku 2015 

wypadnie ze względu na swoje zużycie, ozna-

cza, że będziemy dysponowali 30 tys. MW. 

Jednak aby spełnić zapisy omawianej pro-

gnozy trzeba wybudować 7,5 tys. MW, kie-

dy obecnie buduje się z dużymi trudnością 

1,7 tys. MW. Koszt takiego przedsięwzięcia 

to 7,5 mld euro, jeżeli byłyby to elektrownie 

węglowe, albo 4,3 mld euro, jeżeli byłyby to 

elektrownie gazowe. Jak widać, prognoza dla 

energetyki nie ma uzasadnienia merytorycz-

nego, jest także nierealizowalna z punktu 

widzenia finansowego i czasu potrzebnego 

na budowę nowych mocy. 

Odnawialne źródła energii

Jednym z istotnych elementów polity-

ki klimatycznej UE jest znaczący wzrost 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

W Polsce, zgodnie ze Strategią rozwoju ener-

getyki odnawialnej do 2010 roku, przyjętą 

przez Sejm, ma ona stanowić 7,5% nośni-

ków energii pierwotnej, a do roku 2020 14%. 

W omawianym dokumencie KPRU przewi-

duje się do roku 2010 wzrost udziału do 7,5%, 

a następnie stabilizację do roku 2015 na po-

ziomie 9%. Przy czym nie wiadomo co jest 

podstawą tego udziału; czy nośniki energii 

pierwotnej, czy produkcja energii elektrycz-

nej. Jeżeli przyjąć, że dotyczy to udziału no-

śników energii pierwotnej to wydaje się to 

założenie niezgodne z ww. strategią; dlatego 

proponuje się zweryfikowanie tego podejścia 

i nawiązanie do skali rozwoju tej energety-

ki, prezentowane przez UE. Jako minimum, 

uzyskanie 11,2% udziału energetyki odna-

wialnej w roku 2015. Warto zaznaczyć, że 

według ocen technicznych możliwości wy-

korzystania energii odnawialnej w Polsce 

sięgają 1750 PJ, tj. 47% obecnego zużycia 

nośników energii pierwotnej. 

Konkluzja generalna

Biorąc powyższe pod uwagę Koalicja Kli-

matyczna uważa, że zaproponowany wzrost 

12,7% ilości uprawnień przewidzianych do 

rozdysponowania w II okresie w stosunku 

do pierwszego, jest zdecydowanie za duży. 

Uważamy, że bez dokonania pogłębionej ana-

lizy z punktu widzenia strategicznych dyle-

matów dotyczących polityki klimatycznej, 

zasadniczego zweryfikowania nierealistycz-

nych prognoz wzrostu produkcji reprezento-

wanych przez poszczególne sektory i branże, 

nie można dokonać w sposób odpowiedzial-

ny ustalenia wielkości limitu krajowej emi-

sji CO2. Na dzień dzisiejszy Koalicja stoi na 

stanowisku, że limit ten wyznacza Polityka 

Klimatyczna przyjęta przez rząd, a w kon-

sekwencji i całkowitą liczbę uprawnień do 

emisji CO2 można oszacować na 221 mln 

ton CO2 (emisja z instalacji objętych han-

dlem według KPRU stanowi 83%), tj. 17,5% 

mniej niż propozycja zawarta w KPRU i 7,5% 

mniej niż w pierwszym okresie. Jednocze-

śnie Koalicja zwraca uwagę, że ze wzglę-

du na wymogi jakim powinien odpowiadać 

KPRU, jak i wiele dyskusyjnych zapisów 

merytorycznych czy brak podstawowych 

informacji, plan ten może być odrzucony 

przez Komisję Europejską.

Powyższe Stanowisko zosta ło przesłane do:

–  Ministerstwa Środowiska, Departamentu Globalnych 

Problemów Środowiska i Zmian Klimatu,

–  Krajowy Administrator Systemu Handlu Upraw-

nień do Emisji.

Członkowie Koal icji:

– Center for Clean Air Policy (członek wspierający)

– Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju

– Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii

– Fundacja Aries Futuro 

–  Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona 

Akcja

– Instytut na Rzecz Ekorozwoju

– Liga Ochrony Przyrody 

– Polska Zielona Sieć

– Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski 

– Polski Klub Ekologiczny – Okręg Górnośląski 

– Polski Klub Ekologiczny – Okręg Mazowiecki 

– WWF Polska
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Szanowna Redakcjo „Zielonej Planety”! Jesteśmy uczniami Liceum Ogólnokształcącego nr XI im. S. Konarskiego we Wro-

cławiu, klasy o profilu ekologicznym. W latach 2004–2006 uczestniczyliśmy w Programie GLOBE (Global Learning and 

Observation of Benefis the Enviroment). Jest to międzynarodowy program, który skupiając uczniów, nauczycieli i naukow-

ców, umożliwia poznawanie lokalnych i globalnych problemów środowiska. W naszej szkole istnieje on już dziesiąty rok. 

W ramach tego programu uczniowie dokonują kompleksowych obserwacji i pomiarów w zakresie meteorologii, hydrologii, 

badań gleby oraz badań biologicznych. Nasza trójka, tzn. Paulina, Bartek i Radek, uczestniczy w pracach grupy hydrolo-

gicznej, kierowanej przez panią prof. Ewę Czupry. Podjęliśmy się zadania systematycznego monitoringu dziewięciu fizyko-

chemicznych parametrów jakości wody w Odrze, wykonywanego raz w tygodniu. Uzyskane wyniki świadczą o dużym zanie-

czyszczeniu wody związkami azotowymi, pochodzącymi m.in. z nawożenia pól przez rolników. Niniejszym zwracamy się z proś-

bą do redakcji „Zielonej Planety” o zamieszczenie naszego listu otwartego do Rolników na stronach Waszego czasopisma.

LIST OTWARTY DO ROLNIKÓW

Drodzy Rolnicy! 

W ciągu ostatnich lat rolnictwo bardzo się rozwinęło m.in. 

udoskonalono maszyny, zaczęto stosować nowe, chemiczne środ-

ki ochrony roślin i nawozy sztuczne. Jednak nie wszystko, co nowe 

i co ułatwia pracę jest dobre. Mamy na myśli nawozy chemiczne 

i środki ochrony roślin.

Badania wykazały, że substancje chemiczne używane w rolnic-

twie w dużym stopniu zanieczyszczają środowisko naturalne. Tra-

fiają one do gleby, w czasie deszczu są one wymywane i przedostają 

się do rzek, m.in. do Odry i jej dopływów, co znacznie obniża ja-

kość wody. Ma to ogromny wpływ na biocenozę rzeki, przydatność 

wody do spożycia, czy użytku w przemyśle spożywczym. Aby chociaż 

w niewielkim stopniu poprawić stan rzeki, należałoby wyeliminować 

z rolnictwa substancje chemiczne. Jest to możliwe, jeśli miejsce inten-

sywnej produkcji rolniczej zajmie rolnictwo ekologiczne. Polega ono 

m.in. na ochronie roślin bez użycia środków chemicznych oraz na 

stosowaniu nawozów naturalnych. Żywność wyprodukowana w ten 

sposób jest zdrowsza i ma lepszą jakość w porównaniu z żywnością 

wyprodukowaną metodami rolnictwa intensywnego. Rolnictwo eko-

logiczne jest także tańsze niż intensywne, gdyż poprzez sadzenie od-

powiednich roślin obok siebie można zapewnić im ochronę przed 

szkodnikami, a także wyższe plony, przez co nie ma potrzeby uży-

cia chemicznych substancji. Ten typ rolnictwa jest wspierany przez 

Unię Europejską i ma ogromne szanse rozwoju w przyszłości. Dla 

rolnika jest to najlepsza inwestycja w przyszłość.

Za ochronę środowiska jesteśmy odpowiedzialni wszyscy i każ-

dy powinien robić to, co w jego mocy, aby degradacja i zanieczysz-

czenie przyrody były jak najmniejsze. Państwo – Rolnicy – możecie 

przyczynić się do tego, rezygnując z użycia chemicznych środków 

ochrony roślin albo nawozów. Liczymy na to, że Państwo również 

poczują się odpowiedzialni za przyrodę.

Drodzy Rolnicy, apelujemy do Waszych sumień!

Uczniowie LO nr XI im. S. Konarskiego we Wrocławiu – 

Paulina Sus, Radosław Gil, Bartłomiej Sokolnicki
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W
idać moje ręce nie są najgorsze, bo i mój 

ogródek wzbogacił się o kilka dorod-

nych bylin. Bardzo się nimi ucieszyłam, tym 

bardziej, że właśnie tego, co mi przyniósł, 

dotąd nie miałam. Poza jednym wyjątkiem, 

który mówiąc nawiasem, nie należy do bylin. 

Tuż po Zaduszkach przyjechał z radosną in-

formacją: „mam dla pani niespodziankę od 

żony!” Od razu pomyślałam, że przywiózł 

mi jakąś roślinę. Zobaczywszy jednak, co 

to jest, całkiem się zakłopotałam. Były to 

dwa drzewka, o które jego żona szczególnie 

się troszczyła, bo pielęgnowała je od malut-

kich sieweczek. Teraz te małe, śliczne „cho-

ineczki”, pieczołowicie wykopane z grudą 

ziemi, leżały w skrzynce i połyskując igieł-

kami mrugały w moim kierunku. Naprawdę 

piękne! Tylko... gdzie je wsadzić?!

Od kilku już lat bożonarodzeniowe choinki 

kupuję w donicach. Po świętach wsadzam je za 

płotem wzdłuż ogrodu, na „niczyim” terenie, 

który wspólnie z sąsiadami uporządkowałam 

z gruzu i dorodnych chwastów. Czasem się 

zastanawiamy, jak długo ten nasz minilasek 

będzie mógł rosnąć? Jak zauważyła kiedyś 

pewna urzędniczka, uprawiamy go całkiem 

nielegalnie. Przyszła na naszą prośbę, bo 

chcieliśmy po kawałku kupić te kilkanaście 

metrów kwadratowych gruntu, ale okazało 

się, że kupić nie możemy, bo zaplanowano 

nam tu parking. Na uwagę, że wystarczający 

parking mamy z drugiej strony i że na długo 

nam i naszym gościom to wystarczy, pocie-

szyła nas, żeby się nie martwić. To szybko nie 

nastąpi, gdyż ktoś się pomylił w pomiarach 

i część tego kawałeczka to „niewyjaśniona 

sprawa”. Wyjaśnianie potrwa lata. I miała ra-

cję, bo od tej pory nikt tu w sprawie parkingu 

na szczęście nie zagląda. Rośnie sobie posiana 

przez nas trawa i kilka szpilkowych drzewek, 

a między nimi rozgościły się pokrzywy. Tyl-

ko czekać jak pojawią się grzyby...

Zanim jednak doczekamy się grzybów, 

musiałam jakoś wcisnąć pomiędzy już rosną-

ce świerki i jodełkę, te bezdomne choineczki. 

Darczyńca był chyba trochę zawiedziony, że 

nie znalazłam dla nich miejsca w ogrodzie, 

ale przyznał, że będzie im lepiej „w rodzinie” 

niż wśród truskawek i szpinaku.

I tak to rozwój komunikacji samochodo-

wej spowodował, że w tym roku wyjątkowo 

wcześnie myślami zawędrowałam pod bo-

żonarodzeniową choinkę. Zaczęłam myśleć 

o świętach.

K
ilka lat temu podobnie przedterminowego 

przeniesienia się z atmosfery Zaduszek 

w Boże Narodzenie doznałam, gdy wracając 

z cmentarza spostrzegłam na jednym z su-

permarketów świetlną dekorację „Wesołych 

Świąt”. Trudno powiedzieć, czy zapomnieli 

dekorację ściągnąć po Wielkanocy, czy chcie-

li być pierwsi na Boże Narodzenie? Dzisiaj 

zdecydowanie optuję za tym, że chodziło 

o to drugie. Ostatecznie w tym przekonaniu 

utwierdziła mnie wczorajsza wizyta w bar-

dzo dużym sklepie, którego nazwy nie wolno 

mi z wiadomych powodów zdradzić, chociaż 

mnie bardzo kusi. Kusi mnie, bo wystawione 

są tam kubełki na zużyte baterie i różne elek-

tryczne urządzenia, niekoniecznie zakupione 

w tym sklepie! A to rzadkość. 

Będąc w tym sklepie, w związku z ko-

niecznością zakupu drobnej rzeczy do domu, 

musiałam pokonywać różne stresy. Zaczęło 

się od tego, że już przy wejściu było świą-

tecznie i o mało nie zapomniałam, że przed 

nami jeszcze Adwent i dobrze byłoby się tro-

chę wyciszyć. Z głośników dochodziła muzy-

ka, w której nie rozpoznałam żadnej, nawet 

najbardziej nowocześnie wykonanej kolędy. 

Całe szczęście, bo komercyjne wciskanie mi 

kolęd w uszy od listopada do świąt powoduje, 

że nie sprawiają mi one oczekiwanej radości 

w Boże Narodzenie! Mam wielką nadzieję, 

że bardzo popularna w tym roku muzyka 

Piotra Rubika choć trochę pomoże kolędom 

dotrwać spokojnie do świąt. 

Zanim dotarłam do działu, gdzie spodzie-

wałam się kupić rzecz, po którą się wybrałam, 

musiałam opierać się rozlicznym pokusom. Ata-

kowały mnie ze wszystkich możliwych stron. 

Z sufitu zwisały świecące gwiazdy, lampecz-

ki, bomki i girlandy. Niektóre naprawdę ład-

ne, inne – kicz do kwadratu. Z półek mrugały 

dziesiątki świecidełek, pachnidełek i różnych 

innych błyskotek. Kosze pełne wstążeczek, 

szarf, papieru, a nawet błyszczących posypek 

do dekorowania prezentów. Specjalne, tylko na 

Boże Narodzenie, talerze, serwety, świeczniki, 

a nawet pościel i... papier toaletowy!

W
racałam do domu nieco oszołomiona. 

Wprawdzie kupiłam to, co mi było po-

trzebne, ale w mojej głowie wciąż siedziały 

różne gwiazdki-świecidełka. Wiele z nich 

zobaczę na swoim osiedlu, jak zawisną na 

drzewach, domach i płotach. Bożonarodze-

niowe dekorowanie zacznie się lada chwil-

ka. Pakowanie prezentów też. Bogu dzięki, 

że będzie temu towarzyszyć ustawianie się 

kolejek także przed konfesjonałami. A po-

tem ciepło świątecznych życzeń i ten rado-

sny blask Światła na Pasterce! Tego Światła 

życzę wszystkim pod choinkę!

DR MARIA KUŹNIARZ

Jeden z moich znajomych stracił ostatnio działkę z powodu budowy wrocławskiej obwodnicy. Jako posiadacz samochodu 

stara się z tym pogodzić, ale stratę ogródka bardzo przeżywa. Razem z żoną włożyli weń niemało serca i wysiłku. Każde 

drzewko, krzak czy inna roślina to kawałek ich życia, więc co tylko jest możliwe, stara się przekazać „w dobre ręce”.

MARIA KUŹNIARZ

Choinek czas...



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



Messestadt-Riem osiedle ekologiczne

Przydomowe ogródki działkowe

z altanami i komórkami gospodarczymi

Przydomowe ogródki działkowe
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Tereny wystawienniczo-targowe z dawną 

wieżą kontrolną lotniska zaadaptowaną 

na biuro i platformę widokową
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Osiedlowy ogród rekreacyjno-sportowy 

łączący jeden z segmentów zabudowy

z Krajobrazowym Parkiem Riem
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Widok z tarasu wodnego 

na główną bramę wejściową 

do obiektów wystawienniczo-targowych
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Kompozycja ze szkła, wody i światła

jest atrakcją pobliskiego centrum Riem-Arcaden
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Riemer Park (BUGA 2005) wnikający

zielonymi klinami w zabudowę osiedla

jest dostępny poprzez liczne wejścia
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Dawny pas startowy lotniska (2,5 km x 180 m)

przebudowano na promenadę spacerowo-rowerową

łączącą Riemer Park z nowo powstającym osiedlem
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przebudowano na promenadę spacerowo-rowerową

łączącą Riemer Park z nowo powstającym osiedlem

Nowoczesny cmentarz komunalny Friedhof-Riem

z uformowanymi tarasami przylegającymi 

do głównej alei wejśćiowej

Nowoczesny cmentarz komunalny Friedhof-Riem

z uformowanymi tarasami przylegającymi 

do głównej alei wejśćiowej

Instalacja wystawienniczo-targowa

na tle centrum osiedla Riem Arcaden

Instalacja wystawienniczo-targowa

na tle centrum osiedla Riem Arcaden

fotografie: Bogusław Wojtyszyn


